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ن پیاده شدمماشین کنار در بزرگى تو یکى از کوچھ ھاى قدیمى تجریش ایستاد. کیف کوچک دستیم رو برداشتم و از ماشی . 

 . ترس و دلھره امونم رو بریده بود. انقدر استرسم زیاد بود کھ احساس تھوع بھم دست میداد

ر از ترسم زنگ آیفون رو زدراننده از ماشین پیاده شد و بى توجھ بھ استرس و نگاھھاى بى قرار و پ . 

 .نگاھم رو بھ پیچک ھایى کھ از دیوار خونھ بھ کوچھ سرک کشیده بود دوختم. در با صداى تیکى باز شد

 :راننده بى توجھ بھ حالم در رو باز کرد گفت

 .بھتره انقدر دست و پا چلفتى نباشى-

یاط شدمو وارد حیاط شد. نفسم رو پر صدا بیرون دادم ب و پشت سرش وارد ح . 

رو برداشتھ  برعکس تصورم حیاط بزرگى با ساختار قدیمى و باغچھ اى پر از گل ھاى رنگى بود و بوى گل یاس تمام حیاط
 .بود

 .با صداى راننده بھ خودم اومدم

 … دختر جان چى رو نگاه مى کنى؟ یاال بیا-

د. کنارش با فاصلھ ایستادم کھ در سالن باز شدقدم ھامو بلند برداشتم تا بھ مرد برسم. مرد کنار در ورودى سالن ایستا . 
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شیمبنگاھم بھ دختر نوجوانى کھ ھم سن و سال ھاى خودم بود افتاد. بى ھیچ حرفى رفت کنار تا ما وارد سالن  . 

 از اینھمھ بى توجھى شوکھ شدم و استرسم بیشتر؛

اختم و از دنبال ساختار خونھ سرم و پایین اندنمى دونستم توى این محیط غریبھ چیکار مى کنم و چرا اومدم. بى توجھ بھ 
 .مرد راه افتادم

 .انقدر غرق خودم بودم کھ نفھمیدم مرد کى ایستاد و محکم بھ چیزى بر خوردم. سر بلند کردم

 .مرد اخمى کرد و صداى خنده ى اطرافیانم بلند شد

حکم توى دستم فشار بلند کردن نداشتم. کیفم رو مگوشھ ى لبم و از اینھمھ دست و پا چلفتى بودن بھ دندون گرفتم. جرأت سر 
 .دادم

 … فضاى خونھ برام سنگین و نفس کشیدن سخت بود. خدایا من متعلق بھ اینجا نیستم

 .کاش پیش بی بی برگردم

  

 .با صداى محکم و مردونھ اى آروم سر بلند کردم. نگاھم بھ مردى مسن و اخمو افتاد

ودبریش یھ دست سفید و موھایى کھ گذر زمان رد پائى از خود جا گذاشتھ  در نگاه اول چھره ى نورانى داشت. . 

مى گفتعصاى چوبى کھ معلوم بود از بھترین چوب ساختھ شده. محو مرد بودم کھ عصاشو کوبید زمین و با صداى محک : 

 بھ چى زل زدى دختر جان؟-

 :با صداى لرزونى گفتم

 .ھیچى-

 :پوزخندى زد گفت

- اد نداده اون پیره زن؟بھ تو سالم کردن ی  

 :شرمنده سرم و پایین انداختم و با بند کیفم خودمو مشغول کردم کھ ادامھ داد

 اسمت چیھ؟-

 .سربلند کردم

 .دیانھ-

 پدر احمقت نمى تونست اسم بھترى روت بذاره؟-



 ناب رمان
 

 :عصبى شدم از اینکھ پشت سر پدرى کھ ندیده بودم بد مى گفت. اخمى کردم کھ گفت

- راى چى اینجا ھستى؟حتماً میدونى ب  

 !واقعاً نمیدونستم براى چى اینجام و بعد از اینھمھ سال چرا خانواده ى مادریم یاد من کردن

 :سرى بھ معنى منفى تکون دادم کھ گفت

 …!پس اون پیره زن چى این ھمھ سال بھ تو یاد داده؟ نھ آداب معاشرت بلدى و نھ چیزى مى دونى-

کردم با استرس لبھام و توى دھنم جمع . 

- ن پدر مادرت ماینھمھ سال خرجت نکردم کھ حاال مثل یھ دختر بچھ ى بى دست و پا رو بھ روى من بایستى. حتماً میدونى 
 ھستم؟

 .بلھ-

 :اینو دیگھ میدونستم. سرى تکون داد گفت

 .خوبھ حداقل اینو میدونى. تو اینجایى تا محبتى کھ این ھمھ سال بھت کردیم رو جبران کنى-

محبت؟؟ کدوم محبت؟؟ نداشتن پدر؟ بودن مادرى کھ اگر ببینمش ھم نمى شناسم؟… فشار آوردم  بھ مغزم  

- سالھ ى ساده ى من ۵١پدر تو از اعتماد ما سوء استفاده کرد و دختر تھ تغارى منو گول زد دختر   … 

  

نى ننگگول پدرتو خورد و بى اطالع ما باھاش دوست شد و این براى خانواده ى بزرگ ارسالنى یع ! 

پدر بیچاره ى من“نگاھشون کردم. بى ھیچ حسى توى دلم لب زدم  ” 

 .با صداى خشک ارسالنى بزرگ یا ھمون پدربزرگم بھ خودم اومدم

 .تو اینجائى تا بھ عنوان ندیمھ ى دختر پسرم برى خونھ اش-

مھ دادابروئى باال دادم. یعنى میرفتم خونھ ى دائیم؟ توى سکوت بھ لبھاش چشم دوختم کھ ادا : 

- االن باید محبتى کھ اینھمھ سال بھت کردم رو جبران کنی… بسھ ھر چى خوردى و خوابیدى   . 

 :نتونستم پوزخندى کھ روى لبم نشست رو مھار کنم. انگار معنى پوزخندم رو فھمید کھ اخمى کرد گفت

 .کوچک ترین اشتباھى ازت سر بزنھ با من طرفى-

 .بلھ آقا-

اضح بھ گوشم خوردصداى پچ پچ اطرافیانم و . 
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 !واااى یعنى میره با یھ قاتل زندگى کنھ؟-

 :صداى دخترونھ اى گفت

 .قاتل زیبا-

یعنى چى قاتل؟؟… چیزى توى دلم خالى شد   

 :خانوم جون، مادر مثالً مادرم آروم گفت

 حاجى مطمئنى این مى تونھ اونجا زندگى کنھ و از دختر احمدرضا مراقبت؟؟-

- از دختر احمدرضا مراقبت کنھ با اون اخالقش؟ حاال ھم کھ باعث کى میاد… باید بتونھ   …. 

 :سر بلند کرد و دید متوجھ حرفاشونم حرفش رو نیمھ کاره ول کرد گفت

- ناه بیوفتھغیابى باید صیغھ ى محرمیت بخونم. دوست ندارم اونجا میرى سرت لختھ یا لباس باز پوشیدى احمدرضا بھ گ  … 

گفتم نتونستم حرف نزنم. متعجب : 

 !مگھ دائى من نیست؟ چھ نیازى بھ محرمیت ھست؟-

 :دوباره صداى تمسخرآمیز اطرافیانم بلند شد و صداى پر از عشوه ى دخترونھ اى گفت

 آقا جون این امل رو میخواى بفرستى خونھ ى احمدرضا؟-

 … نیم نگاھى بھ دختر انداختم. چھره ى آرایش کرده و روسرى بازى کھ فقط

  

رو گرفتھ بودوسط سرش  … . 

 :آقا بزرگ اخمى کرد گفت

 ھانیھ نکنھ دلت میخواد تو رو جاى این دختر بفرستم؟-

 :حاال اسم دختره رو فھمیدم. ترسیده دستھاش رو باال آورد گفت

 .نھ آقا جون من و معاف کن. یھو یھ شب تو خوابم مى کشتم-

 :آقا جون جدى گفت

 !ھانیھ-

 :ھانیھ پشت چشمى نازک کرد گفت
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- ست میگم آقا جونرا . 

 :منظور اینا چى بود؟ زن کنار ھانیھ گفت

 .رو حرف آقاجونت حرف نزن ھانیھ-

 :ھانیھ اخمى کرد و ساکت شد. آقاجون ادامھ داد

 .احمدرضا دائى تو نمیشھ و پسر برادر مرحومم ھست-

“ بلندى گفتم کھ صداى خنده ى بقیھ دوباره بلند شد. دستم و روى دھنم گذاشتم” آھان . 

مروز بھ اندازه ى کافى سوتى داده بودم. آقاجون اخمى کرد گفتا : 

 تو باید از دختر احمدرضا مراقبت کنى، خونشو تمیز کنى و براش غذا بپزى-

بگو کلفت میخواین دیگھ” توى دلم گفتم  ”! 

 .عصاشو کوبید زمین

- . تو توى نو براى خودت داشتھ باشىببین دخترجون بھ سرت نزنھ کھ زن احمدرضائى یا پیش خودت فکر کنى مى تونى او
 اون خونھ فقط بھ عنوان یھ خدمتکار و پرستار بچھ میرى، فھمیدیى؟؟

 .بلھ-

 :صداى ریز دخترانھ اى گفت

 .چشم من کھ آب نمیخوره فھمیده باشھ-

 .گوشھ ى لبم رو بھ دندون گرفتم. استرس داشتم. دلم براى بى بى و خونھ ى کاھگلیمون تنگ شده بود

- خانم بیا این دختر و ببر یھ چیز بده بخورهشوکت  . 

 :زنى تپل اومد سمتم گفت

 .ھمراه من بیا-

اشت رفتدسرم و انداختم پایین و ھمراه زن راھى شدم. از سالن رد شد و سمت آشپزخونھ کھ تقریباً تھ سالن قرار  . 

 :وارد آشپزخونھ شدم. نگاھى بھم انداخت گفت

 تو چرا انقدر الغرى؟-

  

اھش کردم. لبخندى زد گفتمتعجب نگ : 



 ناب رمان
 

 .بشین عزیزم-

 .از لبخندش دلم گرم شد و روى صندلى آشپزخونھ نشستم. تند و سریع میز و چید و خودش رو بھ روم نشست

 .بخور مادر جون بگیرى-

دم میدهمن مادرى نداشتم تا بدونم داشتن مادر چھ حسى بھ آ…. با آوردن کلمھ ى مادر حس بدى پیدا کردم. مادر  . 

 :آروم شروع بھ خوردن کردم کھ گفت

 اسمت چیھ عزیزم؟-

 .دَیانھ-

 معنى اسمت چیھ؟-

 … دقیق نمیدونم اما از اسم دیانا گرفتھ شده و بھ معنى نیکوکار، نیکو، زیبائى-

 .سرى تکون داد

 .اسم زیبائى دارى-

 .دوباره لبخندى از این تعریف روى لبم نشست و تھ دلم گرم شد

- تغارى آقا ھستىتو نوه ى دختر تھ  . 

 .من فقط یھ پدر داشتم کھ تو بچگى از دست دادم و یھ بى بى کھ تا دیروز باھاش زندگى مى کردم-

فتمگشوکت خانم دیگھ حرفى نزد و توى سکوت کمى غذا خوردم. دو دل بودم بپرسم یا نھ اما دل و زدم بھ دریا  : 

 ببخشید، راستھ کھ اون آقا ھمسرش رو کشتھ؟-

- ھ چھ دلیلى بھار ماھش بود نمیدونم ب ۶. آقا احمدرضا کارى بھ تو نداره. اما خوب متأسفانھ زمانى کھ بھارک نترس عزیزم
  .و ،ھمسرشو میگم، کشت

ا از اولم بھ خانواده ى ما ھم نفھمیدیم اما آقاى ارسالنى نذاشت زیاد تو زندان بمونھ و بعد از چند ماه آزاد شد. آقا احمدرض
 .حاجى نمیخورد

ش و پایین آورد گفتصدا : 

 !الاوبالى و الت بود. نمیدونم این پسر چرا اینطورى بار اومده-

ندگى کنم؟زبا حرفایى کھ شوکت خانم زد ترس افتاد تو جونم. چطور مى تونستم با یھ مرد ناشناس غریبھ تو یھ خونھ   

 ببینم تو چند سالتھ؟-

- سالمھ٢٢من  . 
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 درسم خوندى؟-

- ا بود و نشد دانشگاه برمفقط تا دیپلم. بى بى تنھ . 

 :شوکت سرى تکون داد کھ ھمون موقع مردى کھ منو از روستا آورده بود تو چھارچوب در نمایان شد گفت

 .آماده شو بریم-

  

 .تھ دلم خالى شد و حس تھوع بھم دست داد. از رو صندلى بلند شدم

 :شوکت خانم انگار حالم و فھمید کھ دستش و روى دستم گذاشت آروم گفت

 .چرا رنگت پریده؟ چیزى نیست. سرت بھ کار خودت باشھ مشکلى پیش نمیاد-

 :لبخند پر استرسى زدم و از آشپزخونھ بیرون اومدم. مرد گفت

 .بیا سالن، آقا کارت داره-

 .دوباره از دنبال مرد راه افتادم و بھ سالن رفتیم. اینبار کمى با دقت بھ اطرافم نگاه کردم

اً ھم سن و سال خودم بودن روى مبل سھ نفره اى نشستھ بودنسھ تا دختر کھ تقریب  

 .و دو تا خانم چھل و خورده ای بھ باال روى مبل دونفره اى

 :خانم جون و آقا جون تو صدر مجلس نشستھ بودن. آقا جون با صداى پرتحکمى گفت

 .بشین-

 .روى مبل تک نفره اى نشستم

- ز آب و اکیلم تو رو بھ عقد موقتش دربیارم تا بھارک دختر احمدرضا احمدرضا ایران نیست و من از طرف احمدرضا و
 .گل دربیاد. ھرچى کھ میخونم رو تکرار کن

 .و شروع بھ خوندن چند آیھ ى عربى کرد

 :ھرچى میخوند از دنبالش تکرار مى کردم. بعد از خوندن آیھ گفت

- ده و تو اون ھمھ چى رو بھت یاد می… تار داره آقاى رحمانى تو رو بھ خونھ ى احمدرضا مى بره. فعالً بھارک پرس
  .شروع بھ کار مى کنى

  احمدرضا از سر و صدا و شلوغى بیزاره، پس فکر نکن تو فقط دایھ ى دخترش ھستى. نھ، از این خبرا نیست؛
 .تو باید تمام کارھاى خونھ ى احمدرضا رو انجام بدى

 .بلھ-
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 .حاال میتونى برى-

اى پچ پچ دخترا آزاردھنده بوداز روى مبل بلند شدم. صد . 

اى رحمانى بیرون با استرس دستى گوشھ ى روسرى بلندم کھ دور گردنم سفت بستھ بودم کشیدم و بدون نگاه بھ بقیھ ھمراه آق
 .اومدیم

  

 .با خوردن ھواى تازه نفسى کشیدم. دلم براى بى بى و غرغرھاش تنگ شده

داختمنگاھى بھ دست ھام کھ ناخن ھاشون رو از تھ گرفتھ بودم اناالن باید مى رفتم و شیر گاو رو مى گرفتم.  . 

 .اون زمان کھ پیش بى بى زندگى مى کردم چقدر دلم مى خواست ناخن ھام بلند بشن

وچک رو کچقدر بھ دخترھاى شھرى کھ براى تعطیالت روستا می اومدن غبطھ مى خوردم اما االن دلم فقط اون روستاى 
 .مى خواست

کرد ى رحمانى بھ خودم اومدم و سوار ماشین شدم. آقاى رحمانى چیزى زیر لب گفت و ماشین و روشنبا صداى آقا . 

 .نگاه آخر رو بھ خونھ ى مردى کھ ادعاى پدربزرگى داشت انداختم

نگاھى بھ در  بعد از مسافتى کھ براى من مثل یک قرن گذشت، ماشین کنار در فلزى رنگى ایستاد. از ماشین پیاده شدم و
زرگ و غول پیکر رو بھ روم انداختمب . 

 .آقاى رحمانى پیاده شد و زنگ آیفون رو زد. در با صداى تیکى باز شد. دنبال آقاى رحمانى راه افتادم

 .نگاھى بھ نماى خونھ ى رو بھ روم انداختم کھ با آجرھاى قھوه اى سوختھ نماى زیبایى ساختھ بود

ردم. حیاط کوچک کا با دیدن حیاط رو بھ روم لحظھ اى از اونھمھ زیبایى تعجب در و آروم ھل دادم. پا تو حیاط گذاشتم ام
 .اما پر از درخت

مام حیاط رو از در حیاط تا در سالن کھ مسافت زیادى ھم نبود گل ھاى یاس و پیچک در ھم تنیده بودن و بوى گل یاس ت
 .برداشتھ بود

ى پر از گل ھاى رنگىدرخت بزرگ گیالس کھ تابى بھش بستھ شده بود و باغچھ ا . 

 .کمى از دیدن حیاط خونھ و اونھمھ گل و فضاى سرسبز رو بھ روم حس آرامش گرفتم

 .سمت در سالن رفتیم و از دو تا پلھ ى مرمرین باال رفتیم

  

 :آقاى رحمانى در سالن رو باز کرد گفت

 .بفرمائید-
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توى مشامم کفش ھام و درآوردم و پا توى سالن گذاشتم کھ بوى خوش عود پیچید . 

 .سر بلند کردم اما با دیدن سالن رو بھ روم لحظھ اى از اون ھمھ آرامش و زیبائى متعجب شدم

دسالنى نیم دایره، پنجره ھاى تمام شیشھ و پرده ھاى حریر سفید. کف سالن تمام سرامیک سفید کار شده بو . 

 .یھ قسمت سالن مبل ھاى اسپرت رنگى چیده شده بود

رپیچى کھ طبقھ ى پایین رو بھ طبقھ ى باال وصل مى کردپلھ ى کوتاه و ما . 

ودبنگاھم چرخید و روى پیانوى مشکى براقى ثابت موند کھ رنگ مشکیش تضاد زیبائى با رنگ سالن ایجاد کرده  . 

 .گربھ ى سفید چاقى پاى پیانو خوابیده بود

خونھ ى زیبا و در عین آرامشبا دیدن خونھ خوشحال شدم. نھ خیلى بزرگ و اعیانى بود و نھ کوچک. یھ  . 

 .با صداى آقاى رحمانى چشم از خونھ گرفتم

- ید تمام کارھا رو امروز یھ خدمتکار اومد و اینجا رو تمیز کرد. پرستار بھارک، بھارک رو با خودش برده. از امروز تو با
  .انجام بدى و از بھارک مراقبت کنى

ن یکم زیادى و معلوم نیست کى بیاد! اما بھتره حواست رو جمع کنى چوآقا احمدرضا فعالً نیست و رفتھ خارج از کشور 
  .خشنھ و براش ھیچ چیز مھم نیست

ى نشىدنبالم بیا باال، اتاق خواب ھا طبقھ ى باال قرار داره. بھتره با این دختره پرستار بھارک خیلى صمیم . 

یده شده بودنیمھ داشت و یھ دست صندلى راحتى چ سرى تکون دادم و از دنبالش راه افتادم. طبقھ ى باال فقط یھ سالن . 

 .بھ اتاق اولى اشاره کرد

 !اتاق آقا؛ حق ندارى پاتو توى این اتاق بذارى. اگر سرپیچى کنى ھر اتفاقى برات افتاد پاى خودتھ-

 .بھ اتاق وسط اشاره کرد و سمت در رفت

 .این اتاق بھارک و پرستارشھ-

  

 . نگاھی بھ اتاق انداختم

متری با یھ تختی کھ ازیک نفره کمی بزرگتر بود و١٢ اتاق  

 . یھ تخت بچھ

 . آقای رحمانی در اتاقو بست

 . بھ زودی این اتاق مالھ تو میشھ و این یکی اتاق ھم اتاق مھمان ھست _
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 . بھتره وسایلت رو اتاق بھارک بزاری

 خدمتکار توی اشپزخونھ است ،

رستارش میارهکلید ھا رو ازش بگیر و تا شب بھارک رو پ  . 

 !… و تا اومدن اقا تو ھمراه پرستار تنھایی

 . سری تکون دادم

 اخمی کرد گفت : _ بھتره انقدر دست و پا چلفتی نباشی پرستار ،

 … بھارک تورو تو جیبش میزاره من رفتم

 . و سمت پلھ ھا رفت

 . با رفتنش نفس اسوده ای کشیدم

 . سمت اتاق رفتم وارد اتاق شدم

اتاق کمد بزرگ دیواری بود یھ قسمت از  . 

 . زیپ کیفمو باز کردم و بلوز دامن ساده ای از توش دراوردم

 . بلوزو دامنو جای مانتو شلوار پوشیدم

 . و مانتو شلوارمو تا کردم تو ساک دستی کوچیکم گذاشتم

 . موھای بلند بافتھ شده ام رو توی بلوزم کردم و روسریم رومحکم دور سرم پیچیدم

ی اینھ بھ چھره ام انداختمنگاھی تو  . 

 پوستی سفید گونھ ھایی کھ کمی گلبھی رنگ بود و چشم ھایی بین مشکی و قھوه ای

 دستی بھ ابروھام کشیدم و

 . نگاھم روی لوازم ارایش روی میز ثابت موند

 یاد بی بی افتادم ،

 کھ ھروقت اگر میخواستم از مغازه مریم خانوم لوازم ارایش بخرم دعوام میکرد

 !… میگفت : _ یھ دختر تا توی خونھ ھست ارایش نمیکنھ

 . و منم بھ خاطر اینکھ ناراحت نشھ و تا یک ھفتھ سرم غر نزنھ ھیچ وقت نمیخریدم
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 نگاھم رو از رنگ ھای وسوسھ برانگیز گرفتم و سمت در اتاق رفتم ،

 ..… نگاھی بھ دمپایی ھای تو خونھ ای ام

 جلوی در وردی بودو موقع ورود

ده بودم بھ پام زار میزدپوشی . 

 . توجھ ای بھش نکردم و از پلھ ھا اروم پایین اومدم

 زنی از اشپزخونھ خارج شد ،

 با دیدنم لحظھ ای تعجب کرد و

 . گفت : _ خدمتکار جدید ھستی

 . نمیدونستم چھ توضیحی بدم و فقط بھ سر تکون دادن اکتفا کردم

و ھمھ جارو تمیز کردمپشت چشمی نازک کردگفت : _ بھ شادی خانوم بگ  . 

 باشھ _

 . کیفش رو روی شونھ اش انداخت گفت : _ دھاتی ھا چھ شانسی دارن کجاھا کار گیرشون میاد

 .درو باز کردو رفت

 سری از تاسف برای این تفکرپایینش انداختم نگاھی دوباره بھ سالن انداختم ،

تنگ شده سری بھ اشپزخونھ زدم ، ھنوز نیومده دلم برای بی بی و خونھ  . 

 درسالن رو باز کردم وبا دیدن حیاط لبخندی زدم ، کنار باغچھ نشستم ،

 زانوھام رو توی بغلم جمع کردم ، سرم رو روی زانوھام گذاشتم ،

 . ھمیشھ حسرت یھ خانواده داشتم

 . از وقتی خودم رو شناختم ، توی یھ روستا و کنار بی بی بودم

می از مردی کھ با ماشینشنھ پدری نھ مادری فقط یک تصویر مبھ  

 . روستا میومد و پول و خوراکی میداد میرفت

 توی مدرسھ وقتی ھم کالسی ھام از مادرو پدرشون میگفتن حسرت

 . میخوردم کھ من چرا پدرو مادر ندارم
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 . اھی کشیدم درحیاط باز شد و ماشینی وارد حیاط شد صدای اھنگش گوش خراش بود

باز شداز جام بلند شدم ، در ماشین   . 

 . نگاھم بھ یھ جفت صندل پاشنھ بلند و ناخون ھای کھ الک قرمز جیغ زده بود افتاد

 شلوار کوتاھی کھ ساق پای سفیدش رو بھ خوبی بھ نمایش گذاشتھ بود ،

 .… نگاھم باال اومد و

  

 . نگاھم باال اومد و روی تونیک کوتاھی کھ بیشتر شبیھ بلوز بود افتاد

اومدو روی شالی کھ روی شونھ ھاش نگاھم ھمین طور باال  

 . افتاده بودو موھای بلوندش کھ باز دورش ریختھ بود

 . سر بلند کردم و با دیدن چھره ی ارایش کردش متعجب شدم

 لب ھای بزرگ و قرمز رنگ ، گونھ ھایی کھ بیش از حد برجستھ بود و چشم ھایی

 . کھ مژه ھای بلندش ھر لحظھ ممکن بود بیفتھ

داشتم نگاھش میکردم ، کھ نگاه سرسری بھم انداخت و ھنوز متعجب  

 گفت : _ تورو کی راه داده اینجا ؟؟

 منظورش چی بود ؟؟؟

 . نگاھش روی دمپایی ھای مردونھ ی توی پام افتاد

 قھقھ ای سر داد گفت : _ تو دیگھ چقدر املی ،

 . بیا برو بیرون ، من نمیدونم چرا ھر گدا گدوری رو اینجا راه میدن

می کردم و گفتم : _ من دیانھ ام ، پرستار جدید بھارکاخ  …..! 

 . در ماشین و بست و سمت در شاگرد رفت

 . پوزخندی زد گفت : _ آخر اون پیر خرفت کار خودشو رو کردو توی امل رو اورد

 دروباز کردو دختر بچھ ی نازی کھ روی صندلی مخصوص کودک

 . نشستھ بود رو برداشت
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مد سمتم و رو بھ روم ایستادبا گام ھای آروم او  . 

 : نگاه تحقیر آمیزی بھم انداخت و گفت

 . یھ دختر دھاتی بیشتر از این نمیشھ _

 . و از کنارم رد شد

 . نفسم رو کالفھ بیرون دادم

 !… این دیگھ چھ عجوبھ ای بود

 . از دنبالش سمت سالن رفتم

 . دلم میخواست بھارک رو بغل کنم

افتادمبا دیدنش یاد بچگی خودم   . 

 اینم مثل من ناخواستھ بی مادر شده ،

 اما ، مادر من ، منو نخواست ،

 … اما مادر بھارک

 سری تکون دادم

  

 بھارک و روی فرش نرمی کھ کنار مبل بھمن بود ،

 . گذاشت گفت : _ مامان شادی بره لباس عوض کنھ زود میاد

 !ابروھام از تعجب باال پرید ، مامان شادی ؟

تار بھارک نیستاین مگھ پرس  . 

 !چطور یھو مادرش شده ؟

 . خنده ام گرفتھ بود

 . حتما االن دلش پیش آقای قاتل بود

 با یاد آوری احمدرضا ،

 . مردی کھ حتی عکسش رو ھم ندیدم رعشھ ای بھ تنم افتاد
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 ندیده ازش میترسیدم ،

 چون کسی کھ بھ مادر بچھ خودش رحم نکنھ و با سنگدلی بھ قتل برسونھ ،

حتما بالیی سرم میارهپس   . 

 . سمت بھارک رفتم و کنارش روی زمین زانو زدم

 !… دختر نازی بود

 . تاپ صورتی با شلوارک سفید تنش بود

 پوستش سفید بلورین و موھای کم پشت فرفری ،

 . دستھای تپلش رو توی دستھام گرفتم کھ سرش و بلند کرد

ف رفتنگاھم بھ چشمھای درشت و معصومش کھ افتاد دلم ضع  . 

 . لبخند روی لبھام نشست

 سالم کوچولو _

 . اخمی کرد

 فھمیدم چون دفعھ اولھ داره منو میبینھ حس بیگانگی داره ،

 . آروم پشت دستش رو نوازش کردم

 آروم باش عزیزم ، دلت میخواد بھت یھ چیز خوشمزه بدم ؟ _

 . نیشش باز شد و دندون ھای جلوش نمایان شد

شدم نرم گونھ ای سفیدش رو بوسیدم دلم طاقت نیاورد و خم  . 

 . آروم بغلش کردم و سمت آشپزخونھ رفتم

 غذایی کھ خدمتکار مخصوص بھارک درست کرده بود رو ،

 . تو بشقاب مخصوصش ریختم تا سرد بشھ

 . بھارک رو روی صندلی خودش گذاشتم و کمربندش رو بستم

  

 . غذاش رو روی میز مخصوصش گذاشتم
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ا دھنش بدم کھ دست دراز کرد قاشق رو از دستم کشیدقاشق و برداشتم ت  . 

 لبخندی زدم و قاشق رو دست خودش دادم ،

 قاشق رو زد توی سوپ و کمی از سوپ روی میز ،

 پخش شد روی میز و لباس ھاش ذوق کرد و خندید ،

 . از کارش خنده ام گرفتھ بود و با لذت نگاھش میکردم

میریختیھ قاشق توی دھنش میکرد و دو قاشق   . 

 . با صدای جیغی ترسیده از روی صندلی بلند شدم کھ نگاھم بھ شادی افتاد

 . یھ تاپ گردنی باالی ناف تنش بود با یھ شورتک ، ازینکھ انقدر راحت بود تعجب کردم

 اخمی کرد گفت : _ این چھ وضعھ غذا دادن بھ بچھ است ؟

 . ببین چیکار کردی

ببرهاما بچھ باید از غذا خوردن لذت  _  . 

 واه یعنی توی دھاتی داری بھ من درس تربیت کردن بچھ رو یاد میدی ؟ _

 . رفت سمت بھارک اخمی کرد

 گفت : _ دختر بد چرا خودتو کثیف کردی ؟

 . بھارک لب ورچید تا گریھ کنھ ، دلم براش سوخت و رفتم سمتش

 . بذار غذاشو بخوره _

 شادی با دستمال دستھای بھارک و پاک کرد

_ تو کار من دخالت نکن گفت :  . 

 . اما من قراره پرستار بھارک باشم _

 . دست بھ کمر گفت : _ کی گفتھ ؟ بذار احمدرضا برگرده

 . تکلیفم رو روشن میکنم

 . نمیدونستم واقعا جوابش رو چی بدم

 . این دختر انگار خودش رو صاحاب این خونھ و مادر بھارک میدونست
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 . روسریم رو جلو کشیدم

ص بھارک رو زیر بغلش زد و از آشپزخونھ بیرون رفتبا حر  . 

 . صدای گریھ ای بھارک بلند شد

 . دلم برای این دختر بچھ ای معصوم سوخت

  

اب بازى آشپزخونھ رو تمیز کردم و از آشپزخونھ بیرون اومدم. بھارک دوباره روى ھمون فرش نشستھ بود و کمى اسب
 .کنارش پھن بود

د گفتشادى با دیدنم اخمى کر : 

 .تو کارھاى من دخالت نکن-

 .اما من دارم کار خودم رو مى کنم و پرستار بھارکم-

 .پوزخندى زد

 !اما من قراره مادرش بشم و مطمئن باش اون وقت دیگھ نیازى نیست اینجا باشى-

 .سعى کردم اداى خودش رو دربیارم و دست بھ سینھ شدم. پوزخندى زدم

- د اون وقت منم از خدا خواستھ از این خونھ میرمباشھ، اول برو زن باباش شو بع . 

 :دندون قروچھ اى کرد گفت

 .بھتره نھار رو آماده کنى. من گرسنمھ-

 .شرمنده کھ نھارم رو خوردم. تو ھم اگھ گرسنتھ برو خودت بخور-

 .دختره ى دھاتى، حسابتو مى رسم-

کتابھاى داخل قفسھ انداختم حرفى نزدم و سمت قفسھ ى کوچک و چوبى کنار سالن رفتم. نگاھى بھ . 

 .با دیدن کتاب شازده کوچولو ذوق کرده کتاب رو برداشتم و روى زمین کنار بھارک نشستم

تاب رو این دختر عجیب مظلوم و شیرین بود. شادى لباسھاش رو عوض کرده بود. دستى روى بازوى مرمریش کشیدم و ک
 .باز کردم

و روى مبل رو بھ روئیم نشست. گفت محو کلمات داخل کتاب بودم کھ شادى اومد : 

 .تیپشو ببین-
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 .توجھى بھش نکردم. چند روزى بیشتر قرار نبود اینجا باشھ پس نیازى نبود باھاش گالویز بشم

 .بھارک کنار وسایل بازیش خوابش برد. آروم برش داشتم

 !من نمیدونم این دختره جز آرایش کار دیگھ اى ھم بلده کھ پرستار شده؟

  

ى میشد کھ توى این خونھ اومده بودم. سھ روز کسل کنندهسھ روز . 

 .تنھا سرگرمى کھ داشتم ساعاتى بود کھ بھارک پیشم بود و باھاش بازى مى کردم

ددوستاى شادى اومده بودن و دوست نداشتم پایین برم. تو این سھ روز بھ حد کافى شادى مسخره ام کرده بو . 

اره بھ خودم انداختمرو بھ روى آینھ ایستادم و نگاھى دوب . 

 .روسرى بلند ترکمن و بلوز و دامن ساده اى. چون لباسام گشاد بود الغر بھ نظر مى رسیدم

 .صداى بلند موزیک و خنده از پایین مى اومد. کنجکاو شدم و روى نرده ھا کمى خم شدم

 .چند تا دختر وسط سالن در حال رقص بودن

اومدم حواس ھیچ کس بھش نبود. طاقت نیاوردم و آروم از پلھ ھا پاییننگاھم بھ چھره ى گریون بھارک افتاد کھ  . 

 .سمت بھارک رفتم. با دیدنم دستھاش رو سمتم دراز کرد. بغلش کردم و سمت در سالن رفتم

 .انقدر غرق بودن کھ متوجھ ى من نشدن

تمفید گوشھ ى حیاط رفاز سالن بیرون اومدم. ھواى خوب بھارى خنک بود و نسیم مالیمى مى وزید. سمت تاب س . 

 .روى تاب نشستم و بھارک رو روى پاھام گذاشتم

 :آروم با پام تاب رو تکون دادم. ھمینطور کھ تاب تکون مى خورد سرم رو خم کردم و کنار گوش بھارک گفتم

- یستتوام مثل من وقتى بزرگ بشى چیزى از چھره ى مادرت یادت نیست اما فقط حسرت میخورى کھ توى این دنیا ن .  
 میگن من مادر دارم اما چرا پس نیدمدش؟ چرا تو زندگیم نبود؟

 .توى بغلم وول خورد. زیر گردنش رو بوسیدم

زه اش شدمصداى خنده اش بلند شد. لبخندى روى لبم نشست. چشم ھام رو بستم. دوباره دلتنگ بى بى و غرغرھاى ھر رو . 

 .آخ بى بى اگھ شادى رو مى دید حتماً دق مى کرد

صداى خنده ى چند نفر چشمھام رو باز کردم. نگاھم بھ دوستھاى شادى افتاد. یکیشون گفتبا  : 

 .واى شادى، این امل از کجا اومده دیگھ؟ خداى من تیپشو ببین-
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 .و صداى خنده شون بلند شد. بھارک و محکم تو بغلم گرفتم

 :نمیدونستم چى جوابشون رو بدم. شادى با تمسخر گفت

- ن خوک پیره؛ این دختره ى دھاتى رو آورده تا احمدرضا من رو بیرون کنھ اما کور خوندهھمھ اش تقصیر او . 

 .نھ بابا احمدرضا تو رو ول نمى کنھ بیاد این و قبول کنھ تا پرستار دخترش بشھ-

 :یکیشون گفت

 .تو ھم پرستار خودشى ھم پرستار دخترش-

ضھ؟و با صدا خندید. منظور حرفش رو نفھمیدم. مگھ اونم مری ! 

 .بچھ ھا ولش کنید-

 .و بى توجھ بھ من و بھارک با دوستاش سمت در حیاط رفتن. ھوا تاریک شده بود. با بھارک وارد سالن شدم

 .غذاش رو دادم و پمپرزش رو عوض کردم تو تختش خوابوندمش

 .دختر آرومى بود. کنار تختش نشستم و نگاھم رو بھ چھره ى معصومش دوختم

بدم مى اومد و مثل این سھ شب تمام لباسھاش رو درآورد و روى تخت دراز کشید. عجیب از این دخترشادى وارد اتاق شد  . 

 .ھمونجا کنار تخت بھارک دراز کشیدم

 .نیمھ ھاى شب از تشنگى بیدار شدم. باید مى رفتم آشپزخونھ

 .بى میل از اتاق بیرون اومدم

 [٢٢:٣٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧پارت_  

ھایى کھ خمار خواب بود کورمال کورمال سمت آشپزخونھ رفتم. آباژور توى سالن روشن بودبا چشم  . 

 .در یخچال و باز کردم و لیوانى آب خوردم. کمى خواب از سرم پریده بود

د رو بھ لباسش بن چرخیدم تا از آشپزخونھ بیرون بیام کھ محکم با جسمى برخورد کردم. ترسیده بدون اینکھ بدونم کیھ دستم
 .کردم تا نیوفتم

 .سر بلند کردم. با دیدن چھره ى مردونھ اى سریع ازش فاصلھ گرفتم

 :قلبم از ترس محکم بھ سینھ ام مى کوبید. با لکنت گفتم

- چطور وارد خونھ شدى؟… تو کى ھستى؟   …. 
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 :اخمش عمیق تر شد و گفت

 !نمیدونستم باید براى ورود بھ خونھ ى خودم اجازه مى گرفتم-

یھ خش خاصى داشت. دستم و ترسیده سمتش گرفتم گفتم تن صداش : 

 !تو صاحب خونھ اى؟ قاتلى-

 یھو فھمیدم چھ سوتی دادم با دستم محکم زدم تو دھنم کھ لبم درد گرفت اخم ھام توی ھم رفت

 دختره ى احمق تو کى ھستى کھ جرأت مى کنى بھ خودت اجازه بدى و بھ من توھین کنى؟-

 .دستم و باال آوردم

- بذار برم، باشھ؟… ن ھیچ کس م  

 .قدمى سمتم برداشت. جیغ خفھ اى کشیدم و قدمى عقب گذاشتم

- من کھ کارى نکردم… تو رو خدا من و نکش  … 

 تو دیوونھ از کجا پیدات شده؟ شادى کجاست؟-

- بذار من برم… شادى باال  . 

- خونھ بمونھ؟ دارى حوصلھ ام رو سر میبرى این موقع شب. شادى چطور اجازه داده خدمتکار  

 .من خدمتکار نیستم-

 :پوزخندى زد و نگاه تحقیر آمیزى بھ سر تا پام انداخت. جدی گفت

 .آره بیشتر شبیھھ دھاتى ھا ھستى-

 :چشمھام رو بستم و تند گفتم

 .من پرستار جدیده دخترتونم-

 .حرفم کھ تموم شد چشمھام رو باز کردم

 [٢٢:٣٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨پارت_  

 :نگاھش دقیق تر شد گفت

 یعنى تو دختر مرجان ھستى؟-

 :حس کردم پوزخند عصبى زد گفت
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- شم ھام برى؛ فردا چالبتھ باید بین یھ دختر دھاتى و یھ زن جھان دیده فرق باشھ. حاالم بھتره از جلوى … اون کجا تو کجا 
 .تکلیفم رو باھات روشن مى کنم

م. خواستم بدوم کھ پام گیر کرد بھ دامنم و محکم زمین خوردمبا گامھاى لرزون از آشپزخونھ بیرون اومد . 

 .دستم زیر پھلوم موند. از درد نفسم رفت و جیغ خفھ اى کشیدم

 .ھنوز ھمون طور پخش زمین بودم کھ سایھ اش باالى سرم ظاھر شد

 .نگاھم بھ کفش ھاى مشکى مردونھ اش افتاد و خط اتوى شلوار مشکى مردونھ اش

روى زمین نشست. سرم و کمى بلند کردم حاال چھره اش کامالً معلوم بودروى پا کنارم  . 

 .صورتى معمولى با تھ ریش اما یھ ابھت خاص توى چھره اش بود کھ باعث مى شد ازش بترسى

 :خیره اش بودم کھ گفت

- بھ درد ھیچ چیز نمى خورى… کوچولو، دست و پا چلفتى ھم کھ ھستى  ! 

اال رفتبو از روى سرامیک ھا بلند شدم. چرخید و پشت بھم بھ سمت پلھ ھاى طبقھ ى مچ دستم رو آروم ماساژ دادم  . 

 .از اینھمھ دست و پا چلفتیم حرصم گرفت و سمت پلھ ھا رفتم

 .وارد ھمون اتاق ممنوعھ شد

 .سمت اتاق بھارک رفتم و دوباره سر جام دراز کشیدم اما ذھنم درگیر بود

ال و نیمھ داشتسالگى یھ دختر یکس ٣٨دم. مردى کھ قاتل ھمسرش بود و تقریباً تو سن از تنھا بودن با این مرد مى ترسی . 

اسم مادرم مرجان بود… مرجان “کالفھ نفسم رو بیرون دادم. زیر لب زمزمھ کردم  ” 

 .بى تفاوت چشم ھام رو بستم

 [٢٢:٣٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩پارت_  

مبا تابش نور خورشید سریع تو جام نشست . 

بیاد خواست از تختش پایینکشیده شد کھ تازه بیدار شده بود. و میخمیازه ای کشیدم و نگاھم سمت بھارک . 

 .خم شدم و گونھ اش رو محکم بوسیدم. بغلش کردم. شادی ھنوز خواب بود

، کی آھنگ اومدم. صدای موزیک آرومی از سالن، تمام فضا رو گرفتھ بود. تعجب کردم ھمراه بھارک از اتاق بیرون
 .گذاشتھ بود
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ای بھ تنم  ی قاتل برگشتھ؛ رعشھکھ صاحب خانھھا رو پایین اومدم. نگاھم بھ سمت پیانو گوشھ سالن افتاد. با یاد آوری اینپلھ
 .افتاد

ھ دست از زدن برداشت. سر بلند کردزیبایی پیانو بزنھ. سمتش قدمی برداشتم کدل بھ این مرد سنگشد ایننمی باورم . 

 :با دیدن من و بھارک اخمی کرد. بھارک با صدای کودکانھ ای گفت

 بابا –

ھای کلید شده اش گفتیھو از جاش بلند شد. از بین دندون : 

قدر تو دست و پای من باشھ؟بچھ انخواد این عمو مگھ بھت نگفتھ کھ دلم نمی – ! 

ری رو ندیده بودمناباورانھ نگاھش کردم. باورش برام سخت بود. تا این حد نفرت پد . 

اومدم دل بود. با فریادش بھ خودمبھارک ھنوز دستش سمت مرد سنگ . 

گم ببرشکری دختر دھاتی! می – . 

و بھ سمت آشپزخونھ رفتم محکم تو بغلم فشردم قدمی بھ عقب برداشتم. بغض گلوم رو گرفتھ بود. بھارک . 

. با صدای لرزونی گفتموارد آشپزخونھ شدم : 

دلی منھ، ھر دو سنگمثل مادر ندیده پدر توام – ! 
 .بھارک بغض کرده بود. دست و صورتش رو شستم و روی صندلی مخصوصش گذاشتم

زدقلبم ھنوز از درد محکم می . 

 [٢٢:٣٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠پارت_  

 .کمى فرنى براى بھارک درست کردم. دلم گریھ مى خواست. دلم براى تنھایى بھارک مى سوخت

 .فرنى رو گذاشتم تا کمى سرد بشھ. زیر چایى رو روشن کردم

 .میز و تند چیدم و نون توى توستر گذاشتم. فقط مثل یھ ربات کار مى کردم

 .فرنى بھارک رو دادم

جالت کشیدمخبا صداى جیغ شادى ترسیده سمت در آشپزخونھ رفتم اما با دیدن شادى کھ از گردن آقاى قاتل آویزون بود  . 

صداى بچھ گونھ اى گفت شادى با : 

- چقدر دلم برات تنگ شده بود… واى عشقم اومدى؟  . 

 .با ھم بھ سمت آشپزخونھ اومدن و شادى ھنوز از گردنش آویزون بود
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 :شادى با دیدن من مثل بچھ ھا لب برچید گفت

 …دیدى عموت چیکار کرده؟ این دختر امل دھاتى رو آورده جاى من-

اھى بھم انداخت. ھول کردم و احساس کردم گونھ ھام گل انداختآقاى قاتل سر بلند کرد و نگ . 

 .سرم و پایین انداختم. روى صندلى نشست

فتشادى ھم کنارش نشست. نمیدونستم چیکار کنم، بمونم یا برم! بالتکلیف مونده بودم. نگاھى بھم انداخت گ : 

 .میز و چیدى میتونى برى-

ن اومدم. صداى زنگ تلفن بلند شداز خدا خواستھ بھارک و بغل کردم و بھ سال . 

 .سمت تلفن رفتم و برش داشتم

 بلھ؟-

 احمدرضا برگشتھ؟-

 .صداى محکم و جدى آقاجون بود

 .بلھ، دیشب اومدن-

 اون دختره ھنوز اونجاست؟-

 .نیم نگاھى بھ آشپزخونھ انداختم

 .بلھ اینجاست-

 .آقاجون چیزى زیر لب گفت

 چیزى گفتین؟-

- حمدرضانھ، گوشى رو بده بھ ا . 

 [٢٢:۴١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١پارت_  

 .گوشى رو گذاشتم. نمیدونستم چى صداش کنم. سمت آشپزخونھ رفتم

 .آقا کارتون دارن-

 :از روى صندلى بلند شد گفت

- سالمھ مثل بچھ باھام رفتار مى کنن ٠۴… اول صبحم دست از سر آدم بر نمیدارن  . 
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پا چرخید. چون کارش یھویى بود رفتم تو سینھ اشدنبالش راه افتادم. رو پاشنھ ى  . 

 .محکم بازومو گرفت و فشارى بھش آورد. از درد اخمى میون ابروھام نشست

 :سرش و روى صورتم خم کرد گفت

- فھمیدى؟ … کوچولو، مثل موش دنبال من و کاراى من نباش تا راپورت بدى بھ اونا   
مرت رو تو یھ دھکوره زندگى کردى پس ھواست باشھچون ھیچ کس تو رو آدم حساب نمى کنھ. تمام ع . 

 .محکم بازومو ول کرد. با اون یکى دستم بازومو ماساژ دادم

 .لبم رو محکم الى دندونم گرفتم تا بغضم نشکنھ. گوشى رو برداشت

- … تار داره من کھ گفتم این بچھ پرس… آره دیدمش، بھتر از این نبود بفرستى خونھ ى من؟ … بلھ دیشب رسیدم … سالم 
 .باشھ امشب خستھ ام

 :نمیدونم آقاجون چى گفت کھ بى حوصلھ گفت

- باشھ نمیارمش ، کارى ندارین؟… باشھ شب میایم   

 .گوشى رو بدون خداحافظى قطع کرد. رفت سمت پلھ ھاى طبقھ ى باال

حبت کردمکنار بھارک نشستم و عروسکش رو برداشتم. صدامو بچھ گونھ کردم و بھ جاى عروسک شروع بھ ص . 

ح مى دادبعد از چند دقیقھ از پلھ ھا پایین اومد. گوشیش دستش بود و عصبى داشت بھ شخص پشت تلفن چیزى رو توضی . 

 !میالنى دو ھفتھ نبودم، چرخوندن یھ رستوران انقدر دردسر داره؟-

 [٢٢:۴١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢پارت_  

- االن دارم میام اونجا… حرف نزن میالنى  . 

 :و گوشى رو قطع کرد. ھاج و واج نگاھش مى کردم کھ اخمى کرد گفت

 .دردسرام کم بود یھ دیوونھ ى دیگھ ام اضافھ شد بھشون! آماده باش بعدازظھر باید خونھ ى عمو بریم-

 :رفت سمت در سالن کھ شادى از دنبالش رفت گفت

 رضا من چیکار کنم؟-

 .فعالً وقت ندارم شادى-

فت. شادى با عصبانیت پاشو کوبید زمین گفتو در سالن و بست ر : 

 .یھ دختره ى دھاتى شانسش بیشتر از منھ-
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 .نگاھى بھم انداخت

 !خودت مواظب بھارک باش دختره ى امل دھاتى-

ردمکو بھ سمت پلھ ھاى باال رفت. شونھ اى باال دادم. رفتم سمت بھارک. تا بعدازظھر خودم رو مشغول بھارک  . 

موم کردم. تاپ شلوارک لى سفید و آبى تنش کردمبعدازظھر بھارک و ح . 

 .موھاى کمش رو خرگوشى بستم و جوراب و کفشھاى عروسکیش رو پاش کردم

 .نمیدونستم چى بپوشم. جز ھمون مانتو مانتوى دیگھ اى نداشتم

نتوم کردمر مامجبور حموم کردم و لباس زیرھاى ساده ام رو پوشیدم. نم موھام رو گرفتم. ھمون طور خیس بافتم و زی . 

اومدم مانتوى ساده و نخیم رو پوشیدم. روسریم رو سفت دور سرم پیچیدم. بھارک و بغل کردم و از پلھ ھا پایین . 

 .شادى با دیدنم پوزخندى زد

 :توجھى بھش نکردم. در سالن باز شد و آقاى قاتل وارد سالن شد. مستقیم سمت پلھ ھا رفت گفت

- کنشادى بیا لباس ھام رو آماده  . 

 .شادى خوشحال از روى مبل بلند شد

 متعجب بودم از اینکھ یھ لباس آماده کردن انقدر خوشحالى داره؟؟

 [٢٢:۴١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣پارت_  

 :صداى خنده ى شادى تا پایین مى اومد کھ بلند مى گفت

 !نکن، نکن-

 .کنجکاو شده بودم کھ براى چى میگھ نکن اما بھ من ربطى نداشت

ک طرف سرش یبعد از نیم ساعت آماده از پلھ ھا پایین اومد. کت و شلوار براق مشکى پوشیده بود و موھاى کوتاھش رو 
 .شونھ کرده بود

 کنار شقیقھ ھاش تارھای کمی سفید داشت کھ جذاب ترش کرده بود

ازش دورى کنىبا اینکھ شاید چھره اى جذاب نداشتھ باشھ اما ابھت چھره اش باعث میشد تا ناخواستھ  . 

 :سمت در سالن رفت گفت

 .چرا نشستى؟ پاشو-

 .از روى مبل بلند شدم و بھارک رو بغل کردم و دنبالش راه افتادم
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 :رفت سمت ماشینش. در سمت خودش رو باز کرد. نگاھى بھ سر تا پام انداخت گفت

  !ھمینم مونده بود با یھ دختر بچھ ى دھاتى توى جمع دیده بشم-
دن تو جبران مى البد داره کارى کھ دخترش کرده بود رو با آور… مو براى چى باید تو رو بیاره خونھ ى من من نمیدونم ع

 کنھ؛ 
 .سوار شو

اشتم و با دادش از ترس چشم ھام رو بستم و در سمت دیگھ ى ماشین و باز کردم و بھارک رو روى صندلى مخصوصش گذ
 .خودم عقب ماشین جا گرفتم

مباز کرد و با سرعت ماشین از حیاط خارج شد. ترسیده گوشھ ى لبم رو بھ دندون گرفت با ریموت در حیاط و . 

 .دوباره باید بھ اون خونھ مى رفتم و أدم ھایى کھ دوستشون نداشتم و ھیچ حسى بھشون نداشتم رو مى دیدم

ل کردمھوا تاریک شده بود. ماشین و کنار در خونھ نگھداشت. از ماشین پیاده شدم و بھارک رو بغ . 

 .رفت سمت در و زنگ آیفون رو زد

 .در با صداى تیکى باز شد. در و باز کرد و بھ داخل رفت

 .با گام ھاى نا متعادل و استرس وارد حیاط شدم

 [٢٢:۴١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴پارت_  

ن اما من ھنوز رفت سمت در سالچراغ ھاى پایھ کوتاه روشن بود و فواره رو باز کرده بودن. با گام ھاى محکم و استوار 
 .آروم راه مى رفتم

 :برگشت گفت

- زود باش… دارى استخاره مى کنى؟  . 

 .پوووف این دیگھ چقدر بد اخالقھ!! در سالن باز شد. زنى تقریباً پنجاه سال تو چھارچوب در نمایان شد

 :با دیدن ما لبخندى زد گفت

 احمدرضا نیومده چرا انقدر اخم کردى؟-

پایین آورد گفت تن صداش و : 

- نماینم از تحفھ اى کھ انداختھ وبال گردن … توھم جاى من باشى عصبى مىشى. نیومده زنگ زده احضارم کرده  . 

 .زن نگاھش چرخید و روى من ثابت موند. قدمى برداشت و رو بھ روم قرار گرفت

 :ناخواستھ قدمى بھ عقب گذاشتم کھ دستش و سمتم دراز کرد گفت
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- چھ خانم شدى… کوچولوئى؟ ماشاهللا چھ بزرگ شدى تو ھمون دختر ! 

 :آقا پوزخندى زد گفت

 .عطیھ جون من و نخندون. کجاى این بھ خانوما مى خوره؟ تیپ و قیافش رو ببین-

 :از خجالت لبم رو بھ دندون گرفتم. عطیھ اخمى کرد گفت

- وقت بگذره اون وقت مى بینى سال زندگیشو تو یھ روستاى کوچک بوده بذار چند ٢٢احمدرضا، دیانھ تمام  . 

 :بى حوصلھ دست تو جیبش کرد گفت

 .مھم نیست. مرجان چھ گلى بھ سرم زد کھ این دختر بچھ بزنھ؟ اینم دختر ھمونھ-

 :عطیھ حرفى نزد و دوباره نگاھش رو بھ من دوخت گفت

 .خیلى خوشحالم از دیدنت-

زشش کرد. آروم زمزمھ کردبھ ناچار لبخندى زدم. دستش اومد سمت گونھ ام و آروم نوا : 

 .خدا رو شکر اصالً شبیھھ مادرت نیستى-

اما سکوت کردم” من مادرى ندارم“دلم مى خواست مى گفتم  . 

 .من عطیھ ام، خالھ ات-

 [٢٢:۴١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵پارت_  

 .بھارک رو بیشتر تو بغلم فشردم. خالھ، باز ھم یھ واژه اى غریب و ناآشناى دیگھ

وتم رو کھ دید گفتسک : 

 .بھت حق میدم عزیزم-

 .و بھارک رو از بغلم گرفت. دست ھام رو قفل ھم کردم و وارد سالن شدم. صداى صحبت و خنده مى اومد

 .سر بلند کردم. با دیدن اونھمھ زن و مرد استرسم بیشتر شد

و ریز مى  تو گوش ھم چیزى مى گفتن پاھام انگار بھ زمین چسبیدن. آقای قاتل رفت و با ھمھ احوالپرسى کرد. دخترا
 .خندیدن

 .با صداى مردونھ اى نگاھم رو از رو بھ روم گرفتم

دنگاھم بھ پسر جوونى افتاد کھ با فاصلھ ى کمى کنارم ایستاده بود و با تعجب بھ سر تا پام نگاه مى کر . 
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 :وقتى دید نگاھش مى کنم گفت

- تو رو استخدام کرده؟خانم جون از این کارگر جوونا نمى گرفت. چطور   

 .جوابش رو ندادم و نگاھم رو ازش گرفتم کھ صداش از کنار گوشم بلند شد

 :ترسیده قدمى بھ عقب گذاشتم. خندید گفت

 .نترس کاریت ندارم-

 :اما قلبم تند مى زد و فقط نگاھش کردم. ابرویى باال داد با اشاره گفت

 !نکنھ کر و اللى-

 !نھ-

- من امیر علیھ. حاال نمیخواى خودتو خودتو معرفى کنى؟ اسم…. آفرین زبونت چرخید  

 .اسمم دیانھ است-

 :دوباره گوشھ ى ابروش باال رفت گفت

 .چھ اسم جالى دارى؛ نگفتى اینجا چیکار مى کنى-

 .پرستار بھارکم-

 :دوباره نگاھش چرخید بھ سر تا پام. متعجب گفت

- تاال رو بھ رو میشمده بودم. فکر کردم االن با یکى از اون سانتى مانتو پرستار بھارکى؟ مطمئنى؟ اما من چیز دیگھ اى شنی . 

 :بعد تن صداشو پایین آورد گفت

 .احمدرضا بد سلیقھ نبود. ناراحت نشى، آخھ بیشتر شبیھھ دھاتى ھا ھستى! اما زیبایى-

 .ابروھام از تعجب باال پرید. اولین آدمى بود توى ای خانواده کھ این حرف و مى زد

ہ (ویدیا)دیـان , [١٣�٠۶٢٢ �١٨:۴١] 
# ٢۶پارت_  

د بھ اون مرد با صداى مردونھ ى دیگھ اى نگاھم رو از امیر على گرفتم اما با دیدن مرد شوکھ نگاھى بھ امیرعلى و بع
 .انداختم

 !اینا چقدر شبیھھ ھم بودن

 :امیرعلى خندید و اون یکى اخمى کرد و جدى گفت
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- ھمھ نذارى؟ امیر على ھنوز یاد نگرفتى سر بھ سر  

- یاد تا بیرونش کنھ باِه آقا داداش تو نمیدونى این دختر چھ باحالھ. فکر کن این ھمون دختریھ کھ آقاجون احمدرضا رو گفتھ 
  … نکنھ احمدرضا ھوایی بشھ و سیب حوا رو گاز بزنھ

 آخھ این کجاش بھ سیب میخوره براى گاز زدن؟

ختھ بود اخمى کردم. اون یکى گفتو قھقھھ اى سر داد. از اینکھ من و دست اندا : 

 !بس کن! کى میخواى این اخالق و کنار بذارى، خدا میدونھ-

 :صداى دخترونھ اى گفت

 واى اینو دیدین؟-

ودببا دیدن ھانیھ دختر اون روزى استرس گرفتم. لباس جذب کوتاھى تنش بود و روسرى بازى روى سرش انداختھ  . 

 :امیرعلى گفت

 !تو اینو کجا دیدى؟-

 :ھانیھ پشت چشمى نازک کرد گفت

 .بابا این ھمون دختر دھاتیھ است. دختر عمھ مرجانھ-

 :امیرعلى با صداى بلندى گفت

- این یعنى دختر خالھ ى منھ؟؟….. نھھھھھھ !! 

 .نھ بابا، وقتى مادرش اینو نخواستھ پس فامیلى براى ما ھم نداره-

د. راست مى گفتقلبم ھزار تیکھ شد و حقیقت مثل پتک روى سرم آوار ش . 

 . اون یکى پسر کھ ھنوز اسمش رو نمیدونستم توى سکوت خیره نگاھم کرد. دلم نمى خواست اشکم رو ببینن

 :ھانیھ دوباره گفت

- بدبخت احمدرضا چى میکشھ با این… آقا جون میگھ بیا. ھنوز معاشرت یاد نگرفتھ  ! 

 :امیرعلى خندید گفت

- کشھبدون اون دیوث چیزاى بھتر از این می . 

 .ھانیھ ریز خندید و اون پسر دوباره اخمى کرد

 [٢٢:۴١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧پارت_  
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 .با صداى عطیھ خانم مثال خالھ ام ، امیر على و ھانیھ ساکت شدن

 :خالھ نگاه مشکوکى بھشون انداخت و اومد سمت من. دستش و روى بازوم گذاشت گفت

 دختر خالھ تون رو دیدین؟-

گفتامیرعلى  : 

 مامان مطمئنى این دختر خالھ مرجانھ؟-

 :خالھ اخمى کرد گفت

 آره، چطور مگھ؟-

 :امیرعلى نمایشى سرشو خاروند گفت

 !!آخھ اون اونطورى، این اینطورى-

 :ھانیھ دوباره ریز خندید و اون یکى پسرخالھ دستى زیر لبش کشید. خالھ آروم بھ بازوى امیرعلى زد گفت

- ؛ دیانھ جون خالھ این و حتماً شناختى، امیرعلى و اینم امیر حافظقرار نشد پسر بدى بشى .  
 .دو قلو ھستن اما با تفاوت رفتارى خیلى زیاد

 :امیرعلى دوباره گفت

 .آره من خوش اخالق تر و تو دل برو ترم-

 :خالھ خندید کھ ھانیھ با ناز گفت

- کنیم کھ دختر عمھ مون ھست؟اما عمھ عطى جون، این و وقتى مادرش قبول نکرده چطور ما قبول   

 :نگاھش کردم و با صدایى کھ سعى داشتم نلرزه گفتم

 .منم نیازى ندارم فامیل شما باشم-

ختھ بودو دست خالھ رو از بازوم برداشتم. از وسطشون رد شدم. قلبم تند و محکم میزد. حتماً گونھ ھام گل اندا . 

صدر مجلس بودن سمت سالن اصلى رفتم. دوباره خانم جون و آقاجون تو . 

 :احمدرضا کنار آقا جون پا روى پا انداختھ نشستھ بود. با دیدنم اخمى کرد کھ آقا جون گفت

 چطورى دختر جون؟ ھنوز یاد نگرفتى بھ بزرگ ترت سالم کنى؟-

 :احمدرضا پوزخندى زد گفت

 !خوبھ میدونید چھ دست و پا چلفتى ھست بعد مى فرستین خونھ ى من-
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گفت آقا جون خیلى جدى : 

 .این کار خونھ تو مى کنھ و بچتو نگھ میداره اما اون دختر تلکت مى کنھ-

 [٢٢:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨پارت_  

کنم تونم بچھ بزرگاما عمو من نمی – . 
 .اگر مرجان زیر ھمھ چی نزده بود االن این بچھ دختر من بود

گفتآقاجون  : 

- ش کنگذشتھ رو فراموش کن. مرجان و فرامو ! 

 :احمد رضا پوزخندی زد، گفت

- ره. این دختر ھم پیش خودتون خواد فراموش کنید. پرستار دختر من جایی نمیمن فراموش کردم اما انگار شما دلتون نمی
 !بمونھ

 :آقاجون ال الھ اال هللا گفت و ادامھ داد

ات  چھ زودتر اون دختر عفریتھ از خونھ ده. بھتره ھرمونھ و کارھای بھارک انجام میی تو میاین دختر تو خونھ –
کنیبیرون ! 

 :احمدرضا عصبی گفت

- گردن من این دختر دھاتی خونھ پدربزرگ و مادربزرگش خودش جا نداره، بعد االن اومدین انداختین . 

رداشتم آوردمشکم بود؛ من رفتم از دھات بجا برام کار دختر اینکنھ این خدمتی من ببینھ، فکر میھر کی این رو تو خونھ ! 
ی من شلوغھ و من گاھی مجبورم بھارک با خودم مسافرت ببرم. نگید کھ باید اینم با خودم ببرمدونید خونھشما کھ می . 

 .حالم بد بود و حقارت تا مغز استخوونم نفوذ کرده بود

کھ ناخواستھ پا توی این دنیا گذاشتھ ایخاطر اینپس زده شدن فقط بھ ! 

 :خانم جون گفت

- دونھ ما بعد بیست و دو سال دیانھ از روستا آوردیماحمد رضا مرجان خودش نخواست دیانھ با ما باشھ! اون حتی نمی . 

 :صدای امیرحافظ از پشت سرم بلند شد

- مقدس مادر ای بلد نیست. حیف اسمخوش گذرونی کار دیگھ ذاره مادر. جزاسم خودش رو می ! 

 :صدای خالھ کھ گفت

 !امیر حافظ ھیس-
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کردنپچ می آقاجون و احمدرضا ھنوز سر من بحث داشتن و بقیھ پچ . 

 .حالم خوب نبود و بغض گلولھ شده بود توی گلوم

ب کردمای ترین نقطھ سالن رو انتخابھارک رو از روی زمین برداشتم و گوشھ . 

 [٢٢:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٩پارت_  

کردم اما تمام سرم پر بود از حرفھایى کھ راجبم میزدنبھارک و آروم روى پام باال و پایین مى  . 

 .مادرى کھ نخواستھ، خانواده ى مادرى کھ من زیادیم

اما دروغ بود” آروم باش، تو نیازى بھ کسى ندارى“چشم ھام و بستم تو دلم لب زدم  . 

م نشست گفتبا صداى سرفھ اى سر بلند کردم. نگاھم بھ یکى از اون دو قلوھا افتاد. با فاصلھ کنار : 

 .من امیر حافظم-

 :نگاھش کردم کھ اخمى کرد گفت

- کم از اون یاگر بخواى انقدر آروم و دست و پا چلفتى بمونى ھیچ کجا جا نمى شى و تا زنده اى ازت سوارى مى گیرن. 
 !مادرت یاد بگیر

 :با صداى ضعیفى گفتم

 .من مادرى ندارم-

 :چند بار سرش و باال پایین کرد گفت

- میدارهخوبھ. اما تو از این خانواده جدایى ندارى و تا نفس مى کشى مطمئن باش آقاجون دست از سرت بر نآفرین  ! 

- میخوام برگردم پیش بى بى… من میخوام برم  . 

 :پوزخند صدادارى زد گفت

- متو مى گیرى و اما تو دیگھ بھ اون روستا بر نمى گردى. یا با ھمین شرایط مى مونى و تو سرى خور میشى یا اینکھ تصمی
 .خودتو عوض مى کنى

 .متعجب نگاھش کردم

 یعنى چى خودمو عوض مى کنم؟ مگھ اینطورى بده؟-

 :نگاھى بھ سر تا پام انداخت گفت
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- ىآره بده. مثال این مانتو با این روسرى کھ داد میزنھ فقط زنان روستایى سر مى کنن باید کم کم عوض بش .  
حمدرضا باید عوض بشی. بھتره فکراتو بکنىحتى اگھ شده بخاطر شرایط خونھ ى ا . 

 .روى مادر من مى تونى حساب کنى. برعکس خانواده اش زن مھربونیھ

 .و از روى مبل بلند شد

 .نگاھى بھ قد بلند و چھارشونھ اش انداختم. برعکس چھره ى اخمو و ساکتش مرد مھربونى بھ نظر میومد

 [٢٢:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠پارت_  

جون ھنوز داشت با نگاھم رو دوباره بھ خانواده ى پرجمعیت آقاجون دوختم. جوونا یھ سمت سالن در حال بگو بخند بودن. آقا
 .احمدرضا صحبت مى کرد و احمدرضا اخم کرده بود

 :ھانیھ با یکى از دخترا اومدن سمتم. دختره خواست بھارک و از بغلم بگیره کھ ھانیھ گفت

 !ھدى بغلش نکنیا-

ى اخمى کرد گفتھد : 

 چرا؟-

 :ھانیھ صداشو پایین آورد گفت

- اد بھزیستىبابا خود احمدرضا این بچھ رو فقط بخاطر اینکھ بھ خانواده ى زنش نده تو خونھ اش نگھداشتھ وگرنھ مید . 

 :ھدى اخمى کرد گفت

- چطور دلش میاد دخترى بھ این نازى رو دوست نداشتھ باشھ؟… سنگدل ! 

داد گفتھانیھ شونھ اى باال  : 

 راستى تو پرستار بھارک و دیدى؟-

 نھ، چطور؟-

 .آخھ احمدرضا نمى خواد این اونجا کار کنھ-

 :ھدى نگاھم کرد و حرفى نزد کھ ھانیھ ادامھ داد

 !!ولى المصب این احمدرضا چھ جنتلمنیھ؛ حیف سنش زیاده! برادر آقا بزرگ چى کاشتھ-

فتو ھرھر خندید کھ ھدى بھارک و از بغلم گرفت گ : 

 تو لباساى بھترى ندارى بپوشى؟-
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 :متعجب نگاھى بھ لباسام انداختم. ھانیھ دست ھدى رو گرفت گفت

 .بیا بریم پیش پریا و نسترن-

 .و ھمراه بھارک و ھدى رفتن سمت دیگھ اى از سالن. تنھا گوشھ ى سالن نشستھ بودم

 .صداى بگو بخندشون تمام سالن و برداشتھ بود. احساس غریبى مى کردم

 .شده بودم مثل مترسک کھ وسط یھ باغھ. احمدرضا ھنوز داشت با آقاجون صحبت مى کرد

 .خدا خدا مى کردم تا احمدرضا قبولم نکنھ و آقاجون من و دوباره بھ ده برگردونھ

 .دلم براى بى بى تنگ شده بود

 [٢٢:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١پارت_  

سایھ اى باالى سرم ظاھر شد نمیدونم چقدر توى خودم غرق بودم کھ . 

 .آروم سر بلند کردم و احمدرضا رو با اخم نشستھ میان ھر دو ابروش باالى سرم دیدم

 :ترسیده از روى مبل بلند شدم کھ گفت

 .تا کى مثل کولى ھا این گوشھ ى سالن مى شینى و بقیھ رو نگاه مى کنى؟ برو بھ بھارک غذا بده-

 .بلھ-

جوون ھا کھ کنار ھم نشستھ بودن رفتمو از کنارش رد شدم سمت  . 

 .بھارک رو از بغل ھدى گرفتم کھ دستاشو دور گردنم حلقھ کرد. صداى پچ پچشون آزاردھنده بود

 :یکى از دخترا گفت

 مواظب باش پات پیچ نخوره-

 :و بقیشون زدن زیر خنده. امیرعلى گفت

 .تو مانتوت ھانیھ و نسترنم جا مى شن-

ھ گفتو ھرھر خندید کھ ھانی : 

 …امیر-

 :اونم گفت

 !جوووون-
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 .قدمى برداشتم تا خداى ناکرده با بھارک نیوفتم

م گفتامیرحافظ تنھا روى مبل تک نفره اى نشستھ بود و با اخم بھ صفحھ ى گوشیش نگاه مى کرد. خالھ اومد طرف : 

 مى خواى من بھ بھارک غذا بدم تو پیش بچھ ھا باشى؟-

 .بھارک و تو آغوشم فشردم

- ممنون خودم غذا میدمنھ  . 

 :و سمت آشپزخونھ رفتم. شوکت خانم با یھ خانم دیگھ تو آشپزخونھ بودن. شوکت با دیدنم لبخندى زد گفت

 سالم دخترم خوبى؟-

 .لبخندى زدم

 .ممنون-

 .دستى بھ گونھ ى بھارک کشید

 میخواى بھش غذا بدى؟-

 .بلھ-

کردم. پستونکش و از تو دھنش درآوردم روى میز آشپزخونھ گذاشتمش و پارچھ اى روى پاھاش پھن . 

 .اخمى کرد کھ خم شدم و میون ھر دو ابروش رو بوسیدم. خندید

 :با بازى بھش غذا دادم. سر بلند کردم کھ امیرحافظ و تو چھارچوب در آشپزخونھ دیدم. شوکت گفت

 مى بینى مادر این دختر چقدر زود رابطھ ى عاطفى با بھارک برقرار کرده؟-

ظ سرى تکون دادامیرحاف . 

 [٢٢:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢پارت_  

 .معذب دستى بھ گوشھ ى روسریم کشیدم. امیر حافظ وارد آشپزخونھ شد و روى صندلى نشست

و گرفت گفتبھارک با دیدن امیر حافظ دستش و پر از برنج کرد تا بریزه رو امیر حافظ کھ امیر حافظ دستاى کوچولوش : 

- ، حتماً این پرستارت بھت چیزاى بد یاد دادهدختر بدى شدى ! 

 :سریع گفتم

 !نھ آقا، این چھ حرفیھ؟-
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 :سر بلند کرد و نگاھش رو بھ نگاھم دوخت. ھول کردم و سرم و پایین انداختم کھ جدى گفت

 .قرار نیست جواب تمام سؤال ھاى اطرافیانتو بدى-

رک خمیازه اى کشیدبھارک و از روى میز برداشتم و دست و صورتشو شستم. بھا . 

 کجا مى تونم بخوابونمش؟-

 .ھمراه من بیا-

 .و از آشپزخونھ بیرون رفت. بھارک و برداشتم و دنبالش از آشپزخونھ بیرون اومدم

 :رفت سمت تھ سالن کھ چند تا در بود. در یکى از اتاق ھا رو باز کرد گفت

 .اینجا بخوابونش-

را اومد سمتمونتا خواستم وارد اتاق بشم یکى از اون دخت . 

 :با صدایى کھ سعى داشت عصبى نباشھ گفت

- ! این دختره دھاتى امیر حافظ، چیھ دنبال این دختر دھاتى راه افتادى؟ بعد کھ میگم بیا تو جمع ما باش میگى حوصلھ ندارى
 چى داره؟

 :متعجب نگاھش کردم کھ امیر حافظ اخمى کرد و گفت

- باھات مثل آدم صحبت مى کنمحرف دھنتو بفھم پریا، آدم باش وقتى  . 

 .نگاھى بھ من انداخت

 .برو بچھ رو بخوابون-

 :فھمیدم کھ نمى خواد اونجا باشم. وارد اتاق شدم اما ھنوز صداشون میومد. پریا با بغض گفت

 .من دوست دارم امیر-

 .اما من دوست ندارم، بفھم-

 .و دیگھ صدایى نشنیدم

مکنار بھارک روى تخت یھ نفره دراز کشید . 

 [٢٢:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣پارت_  

 .سرش و روى سینھ ام گذاشت. کشیدمش روى شکمم و دستم و آروم الى موھاى کم پشتش لغزوندم
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 .این بچھ عجیب من و یاد خودم مى انداخت

 .نگاھم رو بھ سقف دوختم اما باز ھم قطره اشک سمجى از گوشھ ى چشم روى اللھ ى گوشم سر خورد

اعتى تو اتاق بودم و بھارک خوابش بردنیم س . 

 .اومدم از بغلم بذارمش روى تخت کھ در اتاق باز شد و قامت خالھ تو چھارچوب در نمایان شد

 .بھارک و روى تخت گذاشتم. اومد سمتم و کنارم روى لبھ ى تخت نشست

 :سؤالى نگاھش کردم کھ دستم و توى دستش گرفت گفت

- ھ ى خودم اماھت حق میدم اما باور کن من خیلى دلم مى خواست بزرگت کنم مثل دختر نداشتمیدونم از ما خوشت نمیاد؛ ب  
… 

 :سکوت کرد کھ پوزخندى زدم گفتم

 اما خواھرتون نذاشت! نمیدونم وقتى انقدر از من و پدرم بدش میومد چرا باھاش ازدواج کرد؟-

 :خالھ پشت دستم رو نوازش کرد گفت

- با احمدرضا با پدر تو ازدواج کرد مرجان از روى بچگى و لجاجت . 

 .پوزخند تلخى زدم

 …پس پدرم فقط یھ بازیچھ بود، عاشقى اى در کار نبود-

 .پاشو عزیزم بریم شام بخوریم-

 :بى میل از روى تخت بلند شدم کھ گفت

 .از احمدرضا اجازه ات رو مى گیرم با امیر حافظ برى خرید-

 .اما من بھ چیزى نیاز ندارم-

ھ بودم ایستاد. نگاھى بھ چشم ھاى سبز تیره اش انداختم. چشم ھای بھارک تقریبا ھمرنگ چشم ھای خالرو بھ رو  
 :دستى بھ گونھ ام کشید گفت

- ا من ھستم. فقط اصالً شبیھھ مادرت نیستى، نھ چھره ات نھ رفتارت. میدونم مادرى نداشتى تا بھت خیلى چیزا یاد بده ام
 .کافیھ قبولم کنى

یا)دیـانہ (وید , [١٣�٠۶٢٢ �١٨:۴٣] 
# ٣۴پارت_  

 :سرم و پایین انداختم. نمیدونستم چى جواب بدم. بازوم رو فشرد
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 .میدونم نیاز بھ زمان دارى. بریم شام عزیزم-

 .ھمراه خالھ از اتاق بیرون اومدیم. سفره ى بزرگى پھن بود و ھمھ دور سفره جمع شده بودن

 .خالھ دستم و کشید و کنار خودش جا باز کرد

 .لحظھ اى ھمھ نگاھى بھم انداختن. ھول کردم و سرم و پایین انداختم

 .کنار خالھ نشستم. نسترن کنار دستم بود کھ با نشستن من کمى خودش رو سمت ھدى کشید

 .توجھى بھ این کارش نکردم. شام رو تو سکوت خوردم

 :موقع جمع کردن سفره شد کھ ھانیھ گفت

- کارھا سفره رو جمع مى کنھاین با بقیھ ى خدمت… بریم دخترا . 

 .دخترا بلند شدن. اومدم خم بشم و سینى ظرف و بردارم کھ دست گرمى مچ دستم رو گرفت

 .یھو قلبم زیر و رو شد و تھ دلم خالى شد

ى زد و گونھ ھام گل شوکھ سر بلند کردم کھ نگاھم بھ نگاه اخم آلود امیر حافظ افتاد. گرمى دستش رو مچ دستم داشت آتیشم م
 .انداختھ بود

 :با صداى بمى گفت

 .تو خدمتکار این خونھ نیستى، بفھم-

 :سرم و پایین انداختم. با صدایى کھ مى لرزید گفتم

 میشھ دستم و ول کنى؟-

 :نگاھى بھ مچ دستم کھ اسیر دستش بود انداخت و دستم و ول کرد. ھانیھ پوزخندى زد گفت

 !امیر حافظ امشب یھ چیزیت شده ھا-

اخم وحشتناکى بھ ھانیھ کرد کھ ھانیھ دستاشو باال برد گفتامیر حافظ  : 

 !باشھ باشھ، من و نخور-

 :امیر على با خنده گفت

 امیر حافظ چیکار دارى؟ حتماً دیانھ این شغل رو دوست داره. مگھ نھ بچھ ھا؟-

 :اونا ھم سری تکون دادن و خندیدن کھ امیر حافظ با صداى جدى گفت

 … ببند امیر على-



 ناب رمان
 

ہ (ویدیا)دیـان , [١٣�٠۶٢٢ �١٨:۴٣] 
# ٣۵پارت_  

 :امیر على اخمى کرد گفت

 .انقدر بھ گدا گودور ھا کمک کن و دل بسوزون تا بشى مثل خودشون-

 .و چرخید رفت. امیر حافظ دستى بھ گردنش کشید و دنبال امیر على رفت

 :با رفتن امیر على و امیر حافظ ھانیھ با حرص گفت

- و بھ جون ھم انداختى؟ چرا مثل کنھ بھ ما و زندگیمون چسبیدى؟ دلت خنک شد دو تا برادر   
یم بچھ ھاچرا نمى فھمى، تو بین ما جایى ندارى! فقط شانس بیارى احمدرضا اجازه بده خدمتکار خونھ اش بمونى. بر . 

 .ھاج و واج بھ جاى خالى ھانیھ خیره بودم. حرفاش تلخ بود اما حقیقت داشت

ن رفتم. نگاھى بھم انداخت گفتبا صداى آقاجون بھ سمتشو : 

- رى احمدرضا یادت نره وظیفھ ى تو توى اون خونھ چیھ. واى بھ حالت مثل اون دختر قرطى بشى یا با دست و پا چلفتى گ
 رو کالفھ کنى، فھمیدى؟

 .بلھ آقا-

 .خوبھ-

 .احمدرضا بى حوصلھ سرى تکون داد

- ستوران سرم ریختھباشھ. حاال اجازه ى مرخصى میدین؟ فردا کلى کار تو ر . 

 .میتونى برى-

 .احمدرضا نیم نگاھى بھ من انداخت

 .برو بھارک و بیار بریم-

 .بلھ-

 .سمت اتاق رفتم و بھارک غرق خواب رو بغل کردم. از اتاق بیرون اومدم

 :خداحافظى زیرلب گفتم و دنبال احمدرضا راه افتادم کھ خالھ گفت

- دنبال دیانھاحمدرضا یادت نره امیر حافظ فردا میاد  . 

 :احمدرضا پوزخندى زد گفت

- حداقل منم روم بشھ بھ بقیھ بگم این پرستار بچھ ام ھست… گفتم باشھ  . 
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 :خالھ گوشھ ى لبش و بھ دندون گرفت و اخمى بھ احمدرضا کرد. احمدرضا گفت

 .بیا بریم بچھ-

 !متعجب نگاھش کردم. منظور این از بچھ بھ من بود؟

 

نشست کھ احمدرضا گفتخنده اى روى صورت خالھ  : 

 !آره بخند، واقعاً وضعیت من خنده داره. اون از رستوران اینم از این دو تا بچھ-

 :خالھ سرى تکون داد

 !احمدرضا تو کھ غر غرو نبودى-

 .احمدرضا سمت ماشین رفت

 .فردا امیر حافظ و دنبالت مى فرستم-

باز کرد گفتسرى تکون دادم و دنبال احمدرضا راه افتادم. در ماشین و  : 

 .کوچولو سعى کن تو پر و پاچھ ى من نباشى. بشین عقب-

 :ابرویى باال دادم و زیر لب آروم گفتم

 .منم قرار نیست جلو بشینم. در عقب و باز کردم و نشستم. بھارک تکونى خورد اما دوباره چشم ھاش رو بست-

 .احمدرضا با سرعت از حیاط زد بیرون

دیمشبھ تاریکى کالنشھر دوختھ بودم با ریموت در حیاط و باز کرد و وارد حیاط  بعد از مسافتى کھ نگاھم رو . 

 .از ماشین پیاده شدم کھ در سالن باز شد و شادى با اون قیافھ ى افتضاحش جلوى در سالن ایستاد

 :از کنارش رد شدم کھ پوزخندى زد. گفت

 احمدرضا چى شد؟-

- تو باید از اینجا برى… حرف عمو یکیھ  . 

ى غرغر کردشاد . 

 یعنى چى؟ تو مگھ اجازه ى زندگى خودتو ندارى؟ آخھ من کجا برم؟-

- میرى خونتون. االنم خستھ ام… ھیس  . 
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 .وارد اتاق شدم و لباس ھاى بھارک و عوض کردم. لباساى خودمم درآوردم

 .نق نق ھاى شادى ھنوز ھم میومد. المپو خاموش کردم و کنار بھارک دراز کشیدم

م زود خوابم برد. با احساس تشنگى از خواب بیدار شدمچون خستھ بود . 

 .رو پاتختى رو نگاه کردم اما آب نبود. روسریم رو روى سرم انداختم و از اتاق خارج شدم

 … سمت پلھ ھا رفتم اما با دیدن در نیمھ باز اتاق احمدرضا

 [٢٢:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧پارت_  

وم سمت اتاقش رفتم. با شنیدن صداى نالھ ھاى شادى لحظھ اى ترسیدمکنجکاو شدم و با گام ھاى آر . 

 .نکنھ احمدرضا بالیى سرش بیاره! قلبم محکم و سنگین بھ سینھ ام مى کوبید

د چشم ھام و بستم و از الى در نیمھ باز بھ داخل اتاق نگاه کردم اما با دیدن شادى کھ برھنھ روى تخت توى بغل احمدرضا بو
کردم پشت بھ اتاق . 

 .اومدم برم کھ دوباره دامنم گیر کرد و محکم زمین خوردم. صداى نالھ ام بلند شد

 .با دیدن سایھ اى باالى سرم جیغى کشیدم و چشم ھام رو بستم

 .دستى بازوم رو محکم چسبید و صداى عصبى احمدرضا کنار گوشم بلند شد

 تو کنار در اتاق من چیکار مى کردى؟-

کردم اما با دیدن باال تنھ ى برھنھ اش سریع دوباره چشم ھام رو بستم گفتمچشم ھام و آروم باز  : 

- مى خواستم برم آب بخورم… بھ خدا کارى نداشتم  . 

 !آب سمت اتاق منھ؟؟-

 !نھ نھ، آخھ صدا مى اومد، کنجکاو شدم نکنھ کسى رو بکشین-

 !!چى؟؟-

 .تازه فھمیدم دوباره سوتى دادم

- تو خواب گیج مى زنم. میشھ بذارى برم؟ ھیچى آقا شما باور نکن. من  

 .احمق کوچولو تو ھمیشھ در حال گیج زدنى-

 .و بازومو ول کرد. با رھا کردن بازوم نفسم رو آسوده بیرون دادم
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 چرا چشم ھاتو بستى؟-

 .فشارى روى چشمھام آوردم

 .چیزى نیست، شما برید باز مى کنم-

 .صداى شادى بلند شد

 .رضا عزیزم، بیا دیگھ-

ا رفتن احمدرضا آروم چشم ھام رو باز کردم. دستم و روى سینھ ام گذاشتم و آروم از جام بلند شدمب . 

 .از خیر آب خوردن گذشتم و سمت اتاق رفتم

 .اما ھر دفعھ کھ چشم ھام رو مى بستم اون صحنھ ى لعنتى جلوى چشم ھام ظاھر مى شد

 .کالفھ شده بودم

 [٢٢:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨پارت_  

 .با نق نق بھارک چشم باز کردم. دیشب نفھمیدم کى خوابم برد

 .دید چشمھام رو باز کردم دستشو سمتم دراز کرد. بغلش کردم

 .باید پمپرزش رو عوض مى کردم. پمپرزش و باز کردم

 .لباس کوتاه عروسکى تنش کردم و تو سرویس بھداشتى توى اتاق دست و صورتش و شستم

ردم. بدون نگاه کردن سمت اتاق احمدرضا از پلھ ھا پایین اومدمدر اتاق و باز ک . 

 .وارد آشپزخونھ شدم. چاى گذاشتم. براى بھارک فرنى درست کردم

دشپنجره ھاى آشپزخونھ کھ رو بھ حیاط بود و باز کردم. نسیم صبحگاھى با بوى گل ھاى یاس وارد آشپزخونھ  . 

و از اینھمھ زیبایى روى لبھام نشستبوى چاى ھل و دارچین فضا رو برداشت. لبخند . 

 .با صداى قدمھایى ھول کردم. میدونستم احمدرضاست

رکابى جذب  نگاھم رو بھ در آشپزخونھ دوختم. احمدرضا وارد آشپزخونھ شد. دمپایى الانگشتى سفید با شلوارک مشکى و
 .مشکى

 :سریع ازش چشم گرفتم کھ عصبى گفت

- بودم. صبحانھ ام رو بیار اّمل دیده بودم اما مثل تو ندیده . 
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 .میز و چیدم و احمدرضا روى صندلى نشست کھ شادى وارد آشپزخونھ شد

 .یھ شومیز قرمز جیغ باالى زانو تنش بود و تمام بدنش نمایان

 .گونھ ى احمدرضا رو بوسید و روى صندلى نشست. صداى زنگ آیفون بلند شد. از آشپزخونھ بیرون اومدم

یدن امیر حافظ در و باز کردمسمت آیفون رفتم. با د . 

 کى بود؟-

 .آقا امیر حافظ-

 .در سالن و باز کن-

 .در سالن و باز کردم و کنار در ورودى ایستادم. امیر حافظ وارد حیاط شد

 .تى شرت جذب مردونھ اى با شلوار لى پوشیده بود

 [٢٢:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩پارت_  

اشین تو دستش بود. با دیدنم ابرویى باال داد گفتعینک آفتابیش و ھمراه سوئیچ م : 

 .سالم-

 .سالم-

 احمدرضا خونھ است؟-

 .بلھ، صبحانھ مى خوره-

 .سرى تکون داد

 خوبھ. حاال از جلوى در کنار میرى تا بیام تو؟-

 .خجالت زده کنار کشیدم و امیر حافظ وارد سالن شد. نگاھى بھ سالن انداخت

 .آشپزخونھ ھستن-

- نفرن؟مگھ چند   

 .پرستار شادى ھم ھست-

 مگھ نرفتھ؟-

 .نھ ھنوز-
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 :رفت سمت آشپزخونھ کھ دنبالش راه افتادم. احمدرضا با دیدن امیر حافظ از روى صندلى بلند شد. گفت

 !!از اینورا-

 مگھ مامان بھت نگفت قراره با دیانھ بیرون برم؟-

 مامان توام بیکاره ھا، حاال این با لباس رفتارشم عوض میشھ؟

 معرفى نمى کنى؟-

 :شادى پیش دستى کرد گفت

 .شادى ھستم-

 :و دستشو سمت امیر حافظ دراز کرد. امیر حافظ بى توجھ بھ دست دراز شده ى شادى صندلى رو عقب کشید گفت

 خوشبختم. دیانھ خانم از این چاى ھاى خوش عطرت یھ لیوانیشو بھ ما میدى؟-

 :با ذوق سمت قورى رفتم کھ احمدرضا گفت

- ھروقت این میخواد کار بکنھ منتظرم یھ اتفاقى بیوفتھ… راقب باش نسوزىم . 

 :شادى پوزخندى زد گفت

 .از یھ دھاتى بیشتر از این نمیشھ توقع داشت-

- ھنوز بھ  شما کھ شھرى ھستى فھمت بیشتره چرا نمى فھمى کھ آقاجون عذرت رو خواستھ اما… این اسمش روشھ، دھاتیھ 
؟این خونھ زندگى چسبیدى  

 .خنده ام گرفتھ بود و از این حرف دندون شکن امیر حافظ ذوق کرده بودم. چاى رو جلوش گذاشتم

 .نتونستم لبخندم رو پنھون کنم. با دیدن لبخندم چشمکى زد

 :ھول کردم و ضربان قلبم باال رفت. شادى گفت

 .احمدرضا دوست داره من اینجا باشم-

 :امیر حافظ ابرویى باال داد گفت

- یگھ؟ یعنى قراره این اینجا بمونھ و خدمتکار باشھ؟راست م ! 

 [٢٢:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠پارت_  

 .آخھ تا جایى کھ من میدونم بھارک پرستار داره و این خونھ فقط یھ خدمتکار کم داره-
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 :شادى دندون قروچھ اى کرد. احمدرضا بلند شد گفت

 .میرم رستوران-

 … قبل رفتن نمى خواى-

ه اى بھ شادى کرداشار . 

 تکلیف خانوم رو روشن کنى؟-

 :احمدرضا نیم نگاھى بھ شادى انداخت گفت

 .ما دیشب حرفامون رو زدیم-

 .با یادآورى دیشب و دیدن اون صحنھ لبم رو بھ دندون گرفتم. احمدرضا نگاھم کرد

یا پوزخند زد انگار یاد دیشب افتاده بود. بیشتر ھول کردم. گوشھ ى لبش کج شد. نفھمیدم خندید ! 

 :شادى بلند شد گفت

 .فکر کردید کار براى من کمھ کھ اینجا موندم؟ من فقط بخاطر احمدرضا موندم-

 :امیر حافظ آروم لب زد

 آره ارواح عمھ ات؛ احمدرضا یا پولش؟-

ش گفتاشادى عصبى از آشپزخونھ بیرون رفت. امیر حافظ ابرویى براى احمدرضا باال داد کھ احمدرضا زد سر شونھ  : 

- سال ازت بزرگترم١٢بچھ،  . 

 :امیر حافظ دستش و رو سینھ اش گذاشت گفت

- این دختره ى عملى چوب کبریت چى داره نگھش داشتى؟… مخلصتم داداش. ولى تو کھ بد سلیقھ نبودى   

 قرار شد تو زندگى خصوصى من دخالت کنى؟-

- دور کردممن غلط بکنم. برو دعا کن کھ این کنھ رو ازت … استغفرهللا  . 

 .وقتى دعا مى کنم کھ این دختر بچھ ى دست و پا چلفتى رو ھم ازم دور کنى-

 .بودن این بھ نفعتھ؛ بچھ تو جمع مى کنھ، غذاتو آماده مى کنھ، توام راحت بھ کارت مى رسى-

  !نھ تو نمى فھمى، یکى اینو تو خونھ ى من ببینھ چقدر بھ من بخنده. آخھ خدایى تیپ و قیافشو ببین-
 یکى نیست بگھ تو این لباسى کھ دو نفر جا میشھ توى الغر چى دارى کسى بخواد نگات کنھ؟
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 [٢٢:۴۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١پارت_  

 :امیر حافظ نگاه خیره اى بھ سر تا پام انداخت. چھره ى متفکرى بھ خودش گرفت گفت

 .ولى بھ نظر من اشتباه مى کنى احمدرضا-

- یھ تحلیل این و ندارمفعالً حوصلھ ى تجز . 

 .و از آشپزخونھ بیرون رفت. با رفتن احمدرضا با ذوق رو کردم بھ امیر حافظ

 .واااى کارت عالى بود دختره ى زشت عملى-

 :و اداشو درآوردم

 .دختره ى دھاتى-

 :یھو صداى قھقھھ ى امیر حافظ بلند شد. متعجب نگاھش کردم کھ میون خنده گفت

 .خیلى باحال بود-

فھمیدم دوباره سوتى دادم. خجالت کشیده سرم و پایین انداختم. جدى شد گفت تازه : 

- نباید وایسى تا توسرى خور بشى… سعى کن از خودت دفاع کنى، تو چیزى از بقیھ کم ندارى  !  
 .حاالم برو آماده شو. بھارک و پیش مامان بسپریم و از اون ور بریم براى خرید

ا پایین اومدھو بغل کردم و از آشپزخونھ بیرون اومدم کھ شادى چمدون بھ دست از پلھ  از روى صندلى بلند شدم. بھارک . 

 :با دیدنم پشت چشمى نازک کرد گفت

 تو دختره ى دھاتى اینجا فقط یھ حمالى، مى فھمى؟-

 :نگاھش کردم و لب زدم

 !حمال بودن بھتر از زیر خواب بودن پولداراس-

ین بار بود جواب کسى رو میدادمو سریع از کنارش رد شدم. براى اول . 

ودمقلبم تند و محکم خودش رو بھ سینھ ام مى کوبید و میدونستم گونھ ھام گل انداختھ اما تھ دلم خوشحال ب . 

 .ھمون لباس دیشبیام رو پوشیدم. بھارک رو آماده کردم و از پلھ ھا پایین اومدم

یاط ایستاده بود و داشتن با ھم صحبت مى کردنکسى توى سالن نبود. امیر حافظ کنار ماشین احمدرضا تو ح . 

 .اخمى میون ابروھاى ھردوشون بود
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 [٢٢:۴۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢پارت_  

 .امیر حافظ با دیدن ما آروم زد سر شونھ ى احمدرضا و اومد سمتم

 .بھارک و از بغلم گرفت. بوسھ اى روى گونھ اش زد

 .شب برشون مى گردونم-

ماشین شد گفت احمدرضا سوار : 

 !نیاوردیم مھم نیست-

 .امیر حافظ سرى تکون داد. در حیاط و باز کردم. امیر حافظ سمت ماشینش رفت

 :خواستم در عقب و باز کنم کھ پیش دستى کرد و در جلو رو باز کرد گفت

 .وقتى با یھ جنتلمن بیرون میرى باید جلو بشینى-

 … آخھ-

 .آخھ، اگر، اما نداریم-

ھمھ مھربونیش توى دلم بھ وجود اومد و باعث شد لبخندى روى لبھام بشینھحسى از این . 

 .سوار ماشین شدم. امیر حافظ بھارک و بغلم گذاشت کھ احمدرضا از حیاط بیرون اومد

 .با دیدن ما ابرویى باال داد و با سرعت از کنارمون رد شد

رد گفتامیر حافظ ماشین و دور زد و پشت فرمون نشست. ماشین و روشن ک : 

 چقدر درس خوندى؟-

 .راستش کنکور امتحان دادم اما نشد برم-

- اما چرا نشد برى؟… آفرین   

 .نیم نگاھى بھش انداختم. یھ دستش روى فرمون بود و اون یکى دستش لبھ ى پنجره ى ماشین

 .خب ھزینھ ھا و اینکھ باید شھر میومدم-

 رشتھ ات؟-

 .تجربى-

- امھ بدى؟پس با استعدادى! دوست ندارى اد  
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 .نگاھم رو بھ خیابون دوختم

 .دوست دارم اما شرایطش نیست-

 اگھ یھ روز شرایطش جور بشھ چى؟-

 .بلھ خیلى دوست دارم-

 .خوبھ-

 .پخش ماشین و روشن کرد و ھر دو توى سکوت بھ موزیک بى کالمى کھ از پخش ماشین پخش مى شد گوش دادیم

از آرامش بود برعکس چھره ى جدیش، تمام رفتار و حرکاتش پر . 

 [٢٢:۴٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣پارت_  

 :ماشین و کنار خونھ اى نگھداشت گفت

 .تو بمون من بھارک و مى برم بھ مامان میدم زود بر مى گردم-

 .باشھ-

 .پیاده شد و در سمت من و باز کرد. بھارک و از بغلم گرفت. کیف وسایل ھاش رو ھم دادم دستش

ت خونھ. بعد از چند دقیقھ برگشت گفتامیر حافظ رفت سم : 

 .حاال میریم براى خرید-

 :حرفى نزدم کھ ادامھ داد

 .تو از منم کم حرف ترى-

 .خوب چیزى براى گفتن ندارم-

 .از اون خانمى کھ پیشش زندگى مى کردى بگو-

 بى بى؟-

 .آره، ھمون-

- ر باید سنگین ما خیلى مھربونھ. ھمیشھ مى گفت دختمن ھمین کھ خودم رو شناختم بى بى پیشم بوده. یکم نق نق مى کنھ ا
 .باشھ و کدبانو

 حاال تو خانم و کدبانو ھستى؟-



 ناب رمان
 

 .نھ ھمیشھ یھ کارى دست بى بى میدادم-

 .امیرحافظ لبخندى زد

 .رسیدیم-

 .نگاھى بھ پاساژ بزرگ رو بھ روم انداختم. استرس گرفتم

 اینجا باید بریم؟-

 .آره، بھترین لباس ھا رو داره-

یاده شد. آروم در ماشین و باز کردم و پیاده شدم. امیر حافظ قفل ماشین و زدپ . 

 .بریم-

 .نگاھى بھ رفت و آمد آدم ھا انداختم. خانم ھاى بھ شدت آرایش کرده، لباساى کوتاه

 .چند نفرى کھ از کنارمون رد شدن نگاھى با تعجب بھ من بعد بھ امیر حافظ انداختن

 .برو دیانھ-

 .باشھ-

ھم مى خندیدبآسانسور رفت. با دیدن آسانسور ترسیدم. تا حاال آسانسور سوار نشده بودم اما اگھ مى گفتم حتماً سمت  . 

 :سمت آسانسور رفتم کھ دو تا دختر گفتن

 حیف توى ھلو نیست با این دھاتى باشى؟-

 .متعجب چرخیدم کھ نگاھم بھ دو تا دختر آرایش کرده افتاد

و گونھ ھایى کھ دو برابر صورتشون بود تعجب کردم کھ امیر حافظ گفت با دیدن لب ھاى بزرگ قرمز : 

 [٢٢:۴٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴پارت_  

 .دیانھ بیا، بدو دختر خوب-

ھم کرد گفتاز اون دخترا چشم گرفتم و سمت آسانسور رفتم. با ترس پا تو آسانسور گذاشتم کھ امیر حافظ با دقت نگا : 

 مى ترسى؟-

گفتمبا ھول  : 

 !نھ-
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 :لبخند محوى زد گفت

 ببینم حاال تو زیر این لباساى گلھ گشاد چى قایم کردى؟-

 .ابروھام از تعجب باال رفت و ھجوم خون رو توى صورتم احساس کردم

 :ترس از آسانسور یادم رفت. دید با تعجب نگاھش مى کنم گفت

- بگو ببینم… تعجب نداره  . 

ر باز شد و امیر حافظ خندید گفتسرم و پایین انداختم کھ در آسانسو : 

 !چقدر تو خجالتى ھستى؛ اینا رو گفتم تا حواست و پرت کنم و یادت بره کھ آسانسور ترس داره-

 :دستى بھ گونھ ھاى ملتھبم کشیدم و توى دلم تحسینش کردم. کنارم قرار گرفت گفت

 خوب ببینم خانم کوچولو، از کجا شروع کنیم؟-

چیدم گفتمبند کیفم رو تو دستم پی : 

 !من کھ گفتم بھ چیزى احتیاج ندارم-

 .سرشو خم کرد کنار صورتم کھ باعث شد ھرم نفس ھاش بھ صورتم بخوره

 .حالم یھ جورى شد. دلم مى خواست بگم کمى اونورتر برو حالم خوب نیست

 !شاید حرف بى بى راست باشھ و تھران من و مریض کرده! اما چرا؟ من کھ چیز بدى نخوردم

حافظ دستش و جلوى صورتم تکون داد گفت امیر : 

- حقتھ گوشتو بپیچونم فنقلى… بھ چى دارى نگاه مى کنى؟  ! 

 :چشمھام چھار تا شد. ازم فاصلھ گرفت گفت

- سر برادر پخنگیا! بیا خودم باید انتخاب کنم. بھ تو باشھ ھیچى نمى خرى و ھمین طورى بر مى گردى. باید روى این 
 .آقاجونم رو کم کنم

رد مغازه ى بزرگى شد. دو تا خانم و دو تا آقا پشت میز بودنوا . 

 [٢٢:۴٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵پارت_  

 :با دیدن ما یکى از خانم ھا لبخندى زد. رو کرد بھ امیر حافظ گفت

 .بفرمایین-
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 :امیر حافظ اشاره اى بھ من کرد گفت

 بھ اندازه ى ایشون چى دارین؟-

و از پشت پیشخوان بیرون اومد گفتزن نگاھى بھم انداخت  : 

- چى میخواین؟… لباس تو خونھ اى مى خواین، لباس بیرون،   

 .ھمھ چى-

 .اوکى، بیا عزیزم اینجا-

 .سمتش رفتم

 سایزت چنده؟-

 :امیر حافظ کنارم ایستاد. لب زدم

-٣٨ 

 .زن سرى تکون داد و چند دست لباس تو خونھ اى کھ حالت تاپ شلوارک داشت گرفت سمتم

 :متعجب نگاھى بھ لباسھا و بعد امیر حافظ انداختم. ابرویى باال داد گفت

 !خوبھ کھ-

 !نھ-

 :لبخندى زد گفت

 … اینا براى خواب خوبھ و وقت ھایى کھ احمدرضا نیست. بذار ببینم-

 .و رگال لباسھا رو باال و پایین کرد. نگاھى بھ من انداخت

 .پوستت سفیده ھمھ چى بھت میاد-

پ شلوارک رنگى برداشت. چرخید و چند تا تونیک آستین بلند و آستین سھ ربع انتخاب کردو چند تا تا . 

 !اما اینا تنگن-

 :اخمى کرد گفت

 !نمى خواى کھ مثل لباساى تنت برات بخرم؟!مثل یھ دختر خوب دنبالم بیا و حرف نزن-

د دست مانتوشونھ اى باال دادم و فقط نگاھش کردم. چند تا شلوار و ساپورت برداشت. چن . 
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- چھ خبره؟… بسھ   

 .آره باید چند تا مغازه ى دیگھ ام بریم. تازه اینا رو باید پرو کنى-

 .… این ھمھ لباس و-

 .اخمى کرد

 .دختره ى تنبل-

 .سمت اتاق پرو رفتم. اون دو تا خانم داشتن با ھم چیزى مى گفتن. مى دونستم داشتن راجب ما حرف مى زدن

ى آبى گرفت سمتمامیر حافظ یکى از مانتوھا کھ کوتاه بود و سفید با خط ھاى مشکى رو با شلوار لوارد اتاق پرو شدم کھ  . 

 :لباسا رو از دستش گرفتم کھ گفت

 .پوشیدى در و باز مى کنى تا تو تنت ببینم-

 .سرى تکون دادم

 .آفرین، حاال شدى یھ دختر خوب-

 .لبخندى زدم و در اتاق پرو رو بستم

 [٢٢:۴٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶پارت_  

ممانتوم رو درآوردم. زیرش یھ تاپ رنگ و رو رفتھ پوشیده بودم. مانتو رو تن زدم و شلوارش رو ھم پوشید . 

 .چرخى زدم. مانتو فیت تنم بود و باعث مى شد ھیکلم کامالً پیدا باشھ کھ معذبم مى کرد

م. صداى امیر حافظ بلند شدتقھ اى بھ در اتاق پرو خورد. سریع روسریمو سرم انداخت . 

 دختر زنده اى؟-

 .آروم در اتاق پرو رو باز کردم. نگاه امیر حافظ از پاھام باال اومد و روى مانتو ثابت موند

 .ابرویى باال داد. سرم و پایین انداختم

 .یھ چرخ بزن-

 .چرخى زدم

 .عالیھ! نمیخواد بقیشونو بپوشى-

 پس درش بیارم؟-
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- منم میرم حساب کنمآره، تا تو درمیارى  . 

 .در پرو رو بستم و لباسا رو درآوردم. لباساى خودمو پوشیدم. از اتاق پرو بیرون اومدم

 :خریدھا رو تو نایلون گذاشتن و ھمراه امیر حافظ بیرون اومدیم کھ گفت

 .کفش، کیف و خورده ریزه ھا-

 !!ولى الزم نیستا-

 .اخمى کرد

 .خیلى دارى نق میزنیا-

- رم مزاحم باشمآخھ دوست ندا . 

- یشب تا االن مادرم ھر کارى ازم بخواد انجام میدم. االن ھم فکر مى کنم تو خواھر کوچیکمى. آخھ مامان از د… نیستى
 .داره تو گوش من و امیر على مى خونھ کھ از تو مثل خواھر نداشتمون محافظت کنیم

 .خالھ بھ من لطف داره-

- . کم کم خودتم متوجھ میشىبھت گفتھ بودم مامانم با ھمھ فرق داره . 

 .حاال بریم اون طرف. ست فروشى کیف و کفش داره-

 .وارد مغازه شدیم. پسرى با موھاى سیخ سیخى تو مغازه بود. با دیدنمون لبخندى زد

 .امیر حافظ نگاھى بھ کیف و کفش ھا انداخت و یھ ست مشکى پاشنھ بلند انتخاب کرد یھ ست زرد جیغ

- سانتى١٢کفش مشکى جیر باشھ،  . 

 .خوب پات کن ببینم-

 این؟-

 !آره، بده؟-

 [٢٢:۴٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧پارت_  

 .نھ اما پاشنھ اش خیلى بلنده-

- تمرین مى کنى یاد مى گیرى. حاالم پات کن… ایرادى نداره  . 

یپش از پشت بستھ مى شد و بى میل روى صندلى کھ رو بھ روى آینھ قدى توى مغازه قرار داشت نشستم. کفش و پام کردم. ز
 .جلو باز بود و چند تا بند تا مچ پا داشت
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 .اون یکیشو پات کن-

 .ھر دو رو پا کردم

 .خوب پاشو ببینم-

 .با ترس از جام بلند شدم. کفش ھا تو پام زیبا بودن اما از اینکھ قدمى بردارم و بیوفتم مى ترسیدم

- خوبھ خوشم اومد… باید تو خونھ تمرین کنى  . 

ھا رو درآوردم و کفش ھاى خودمو پا کردم. ھر دو رو حساب کرد گفت کفش : 

 .لباس زیر و لوازم آرایش-

 .اما من آرایش کردن بلد نیستم-

 :نگاه خیره اى بھم انداخت گفت

 .براى تنوع خوبھ-

و لباس زیر کھ  سرىکل پاساژ و مجبور کرد دنبال شال و روسرى دنبالش راه بیوفتم و بعد از خرید لوازم آرایش، شال و رو
 .با ھزار تا سرخ و سفید شدن خریدم سوار ماشین شدیم

 .مامان گفتھ نھار منتظرمونھ-

 .نگاھى بھ صندلى ھاى عقب انداختم کھ کل خریدھا رو گذاشتھ بودیم

 .با ریموت در حیاط و باز کرد. با کنجکاوى نگاھى بھ حیاط خالھ انداختم. حیاط کوچک و با صفایى داشت

افظ پیاده شد. در و باز کردم پیاده شدم کھ در سالن باز شد و خالھ بھ استقبالمون اومدامیر ح . 

صالً بھش نمى چقدر با موھاى کوتاه طالئى و تاپ دامن شیکى کھ پوشیده بود جذاب تر بھ نظر مى رسید و در نگاه اول ا
سالھ باشھ ٠۵خورد کھ زنى باالى  . 

 :گرم کشیدم توى بغلش گفت

- عزیزم خوش اومدى . 

 ممنون، چرا زحمت کشیدین؟-

 .اخمى کرد

 .دیگھ نبینم باھام انقدر رسمى صحبت کنى. من دوست دارم خالھ، جدا از ھمھ ى اتفاقات-

 [٢٢:۴٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨پارت_  
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 .لبخندى زدم کھ گونھ ام رو بوسید. دستش و پشت کمرم گذاشت

- یى رو کھ خریدین بیار ببینمبیا بریم تو عزیزم. امیر حافظ وسایال . 

 .چشم مادر، شما جون بخواه-

 :چشم ھاى خالھ برق زد گفت

 .جونت سالمت عزیزم-

 .در سالن و باز کرد و کنار ایستاد

 .برو تو عزیزم-

 .وارد سالن شدم. خونھ اى مدرن و زیبا اما از تک تک وسایل خونھ عشق بھ زندگى منعکس مى شد

 .بیا بشین عزیزم-

- جاست؟بھارک ک  

 .پیش امیر علیھ-

 .امیر حافظ با نایلون ھاى خرید وارد شد. خالھ رفت سمت آشپزخونھ

گذاشت امیر حافظ خریدھا رو کنار مبل گذاشت و روى مبل رو بھ روم ولو شد. دست ھاشو باالى سرش روى پشتى مبل . 

 .صداى امیر على اومد

 بھ خان داداش از جنگ برگشتى؟-

لى کھ بھارک بغلش بود و از پلھ ھا پایین میومد خیره موندسرم چرخید و روى امیر ع . 

 .امیر على کپى برابر اصل امیر حافظ بود اما امیر حافظ تھ ریش داشت و امیر على نداشت

 :با دیدن من ابرویى باال داد گفت

- مگھ قرار نبود عوض بشھ؟… این کھ ھنوز ھمون قبلیھ   

 :امیر حافظ اخمى کرد گفت

- غل کن بھ کاریم کھ بھت مربوط نیست دخالت نکنبچھ رو درست ب . 

 :امیر على مثل دخترا پشت چشمى نازک کرد گفت

 .بھ مامان میگم اذیتم کردى تا قاشق داغت کنھ-
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 :امیر حافظ سرى تکون داد. از جام بلند شدم کھ امیر على گفت

 .واى تو رو خدا پا نشید، خجالتم مى دید-

حافظ انداختم کھ امیر حافظ انگشتش رو کنار گیجگاھش تکون داد و گفت متعجب نگاھى بھ امیر على و امیر : 

 .باال رو اجاره داده-

 .خنده ام گرفتھ بود. بھارک با دیدنم دستشو سمتم دراز کرد

 بغلش کردم و روى پام گذاشتمش. امیر على اومد و

 [٢٢:۴٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩پارت_  

تروى مبل کنار خریدھا نشست گف : 

 .بذار ببینم چیا خریدین-

یر على ھمزمان خالھ از آشپزخونھ با سینى شربت گالب زعفرون بیرون اومد. نفرى یکى شربت تعارف کرد و کنار ام
 .نشست

 .امیر على یکى از نایلون ھا رو برداشت و مانتوھایى کھ خریده بودیم رو بیرون آورد

دم و نایلون رو لى کھ بھ خریدھاى لباس زیرم خورد سریع از جام بلند شخالھ با شوق تک تکشون رو نگاه کرد. دست امیر ع
 .از دستش گرفتم

 :متعجب و سؤالى نگاھم کرد. شرمنده سرم و پایین انداختم کھ امیر حافظ گفت

 .اونا خصوصى بودن-

 :امیر على بھ مبل تکیھ داد گفت

- ؟چطور خصوصى کھ تو دیدى من ندیدم؟ مگھ ما دوقلو نیستیم… اِه   

 :امیر حافظ سرى تکون داد گفت

- نابغھ منم ندیدم… مامان این آدم نمیشھ  . 

 .بیا حملھ کنیم و از دستش بگیریم-

 !… امیــــر علــــى-

 .خوب من لباس زیر دخترونھ دوست دارم مامان-
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  .زشتھ امیر على! االن اگھ ازدواج کرده بودى بچھ داشتى-
 :امیر على با یھ ضرب شربتشو خورد گفت

 .زن کیلو چنده مامان؟ االن راحت دارم زندگى مى کنم-

 :خالھ نگاه نا امیدى بھ امیر على انداخت و با لبخند رو کرد بھم گفت

 .ھمھ چى عالیھ عزیزم-

 .سلیقھ آقا امیر حافظھ-

 :امیر على کفش مشکى رو آورد باال گفت

- ىجان من پاشو این و پات کن. شرط مى بندم یھ قدمم نمى تونى بردار ! 

 :رنگ بھ رنگ شدم کھ امیر حافظ جدى گفت

 .امیر على زیاده روى نکن-

 .خالھ پاشد

- دیانھ عزیزم، امیر على یکم زیادو شوخھ، آخھ بچگى ھاش سرش خورده زمین بخاطر اونھ… بیاین نھار  . 

 :نگاھى بھ امیر على انداختم کھ امیر على خالھ رو کشید تو بغلش گفت

- م شدم رفتدستت طال مامان دیوونھ ا ! 

 [٢٢:۴٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠پارت_  

 .نھ پسرم خدا نکنھ، بودى-

 !امیر حافظ لبخندى زد و حسرت نشست توى دلم. چقدر خالھ رابطھ ى خوبى با پسرھاش داشت، یھ مادر واقعى

 :انگار امیر حافظ نگاه حسرت بارم رو فھمید کھ گفت

 !بھارک خیلى زود بھت وابستھ شده-

ى بھ گونھ ى تپلش کشیدم گفتمدست : 

 .منم خیلى دوسش دارم-

 !آھان، اما میدونى کھ این دختر احمدرضاست-

 .سؤالى نگاھش کردم
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 .بھ نظرم وابستھ نشى بھتره-

 :ترس نشست توى چشمھام گفتم

 مگھ قرار نیست من پرستارش باشم؟-

 .چرا، یھ پرستار نھ اینکھ تمام زندگیت رو پاى بھارک بذارى-

فھاش ھیچ چیز متوجھ نشدم و فقط سرى تکون دادم کھ گفتاز حر : 

 .میدونم االن چیزى متوجھ نمى شى. بھتره بریم نھار بخوریم-

 .با ھم وارد آشپزخونھ شدیم. بوى قیمھ ى خالھ باعث شد احساس کنم چقدر گرسنھ ام

- شھ، نھارشو دادمبشین عزیزم. بھارک رو بذار روى اون پتویى کھ براش پھن کردم. خیالتم راحت با . 

برنج رو  بھارک و روى پتو گذاشتم و اسباب بازى ھاش رو دورش ریختم. روى صندلى میز نھارخورى نشستم و خالھ دیس
 .گذاشت روى میز

 :امیر على گفت

- بھ بھ چھ عطرى چھ بوئى….. چھ کار کردى ماماااان   … 

 !!امیر على بذار بخورم. مثل این قحطى زده ھا شدیا-

لبش و کج کرد گفت امیر على : 

 .اییییشش-

 .خنده ام گرفتھ بود. خالھ برام برنج کشید

 .بخور خالھ جون یکم گوشت بگیرى-

 :امیر على دوباره گفت

 .نھ، زن چاق و کسى دوست نداره-

 .حرفى نزدم و شروع بھ خوردن کردم. الحق کھ خوشمزه بود

کنم کھ خالھ دستم و گرفت گفتنھار تو شوخى ھاى امیر على خورده شد. خواستم میز و جمع  : 

 .پسرا، آشپزخونھ رو جمع کنید، چاى دم کنید بیارید-

 [٢٢:۴٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١پارت_  
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 :انقدر تعجب کرده بودم کھ خالھ با صداى بلند خندید گفت

- ارمدرف براى زدن عزیزم من زحمت مى کشم غذا آماده مى کنم، پسرام باید ظرف ھا رو بشورن. حاال بریم کلى ح . 

بھارک انداخت.  ھمراه خالھ از آشپزخونھ بیرون اومدیم. بھارک در حال بازى بود. دختر خیلى آرومى بود. خالھ نگاھى بھ
 :آھى کشید گفت

- ا ببینمھنوزم باورم نمیشھ احمدرضا اون کار و کرده باشھ. دلم براى بھارک میسوزه. بیا عزیزم، بیا بشین اینج . 

شستم. دستم و توى دستش گرفتکنار خالھ ن . 

 … میدونى، ما-

 :نذاشتم ادامھ بده و گفتم

 خالھ میشھ راجب گذشتھ و آدم ھایى کھ من و نخواستن حرف نزنیم؟-

 :خالھ عمیق نگاھم کرد و سرى تکون داد گفت

 .باشھ عزیزم-

 .ممنون-

 .خب از خودت بگو، از اون خانمى کھ پیشش زندگى مى کردى بگو-

- یزى براى تعریف نداره. بى بى زن خیلى مھربونیھ و میشھ گفت مادرمھزندگى من چ . 

- استھ االن تو پیش خیلى خوبھ کھ انقدر دوستش دارى. اما دیانھ عزیزم، تو اومدى تا اینجا زندگى کنى. چھ خواستھ چھ ناخو
  .خانواده ى مادریت ھستى

چیزھایى کھ  ورى ھستى. دلم مى خواد مثل یھ مادر تماممیدونم زخم زبون میزنن اما تو دختر صب… میدونم دوست ندارى 
  .یھ دختر باید بدونھ رو کامل بھت یاد بدم

مدت مى چینى و دلم کاول داشتن پوششھ! نمیگم تو بدپوشى اما باید دیگھ مثل شھرى ھا لباس بپوشى. تمام این لباس ھا رو تو 
ات کنھمى خواد دفعھ ى بعد کھ تو جمعى دیدمت کسى نتونھ مسخره  . 

 .سرم و پایین انداختم کھ ادامھ داد

- ین قول رو بھم میدى؟بھتم نمیاد خجالتى باشى. باید سرزبون داشتھ باشى. بھ فکر آینده ات باش. دلم مى خواد شاد ببینمت، ا  

 .سعیم رو مى کنم-

 .براى شروع ھمینم خوبھ-

 .با صداى پسرا سرم چرخید

 [٢٢:۴٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢ارت_پ  
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 :امیر على سینى چاى تو دستش بود و امیر حافظ دنبالش کھ امیر على گفت

 .االن باید تمرین کنم تا خواستگارام اومدن ھول نشم و چاى رو روى عروس خانم نریزم-

 :امیر حافظ آروم زد پشت سرش گفت

 .تو باید برى نھ اونا بیان-

- شپزخونھ ظرف میشورم پس اونا میان خواستگارىنچ برادر من، زمونھ عوض شده. وقتى من دارم تو آ ! 

- نمیارى؟… امیر على مادر، اون چاى سرد شد   

 .چشم، چشم. شما جون بخواه-

اخت. سرم و امیر حافظ سرى تکون داد و روى مبل رو بھ روى من و خالھ نشست. نگاھى بھم انداخت کھ گونھ ھام گل اند
 .پایین انداختم

ند شدمبعد از خوردن چاى از جام بل . 

 کجا میرى عزیزم؟-

 .باید برم، خیلى بھتون زحمت دادم-

 .این چھ حرفیھ؟ بازم امیر حافظ و میفرستم دنبالت. خوشحال میشم بیاى-

ونى و مادرى نگاھى بھ چھره ى مھربونش انداختم. مگھ خواھر اون زن نیست؟ چطور اینھمھ تفاوت؟ خالھ با اینھمھ مھرب
 … نمونھ اما اون

ادم تا فکرھاى الکى از سرم بره. بھارک رو بغل کردم و امیر حافظ وسایال رو برداشتسرى تکون د . 

 :گونھ ى خالھ رو اینبار با رغبت و از تھ دل بوسیدم. امیر على گفت

 .امیدوارم سرى بعد این لباسا تنت نباشھ-

 :خالھ با غیض گفت

 .… امیر على-

- یما، چھ وضعشھ؟چیھ مامان؟ خوب نظرم رو گفتم. آزادو بیان ندار  

ر حافظ شدمخنده ام گرفتھ بود. پسر بدى نبود فقط زیادى حرف میزد مثل من کھ زیادى سوتى میدادم. سوار ماشین امی . 

 :امیر حافظ از أینھ نگاھى بھ پشت سرش انداخت گفت

 دیدى مادرم با ھمھ فرق مى کنھ؟-
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 [٢٢:۴٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣پارت_  

با حسرت گفتم سرى تکون دادم و : 

 .آره قدرشو بدون-

 :یھو نوک دماغم و کشید گفت

 .انقدر با حسرت نگو-

 .نھ، من مادرى نداشتم تا این حس و درک کنم اما بى بى برام مثل مادر ھست-

- خب، رسیدیم… خوبھ   
.  

 :یھو چرخیدم سمتش گفتم

 … واااى-

 :یھو زد رو ترمز گفت

 چى شده؟-

 !من کھ کلید ندارم-

- تورانش ى دیوونھ ترسوندیم. اشکال نداره زنگ میزنم احمدرضا یا خودش بیاره یا دست یکى از کارمنداى رسدختره 
 .بفرستھ

 :و گوشیشو درآورد. بعد از گرفتن شماره ى احمدرضا گفت

- باشھ بفرست… دیره، ما پشت در خونتیم اما کلید نداریم …. خب کى میاى؟ … سالم احمدرضا. تو کجائى؟  . 

رد. گوشى رو انداخت روى داشبورد گفتو قطع ک : 

 .قراره بفرستھ-

 .بھارک تو بغلم خوابش برده بود. ھواى آخراى بھار رو بھ گرمى مى رفت

 .امیر حافظ کولر ماشین و روشن کرد. بعد از چند دقیقھ موتورى کنار ماشین ایستاد

د و ماشین و داخل رفت. با ریموت در حیاط و باز کرامیر حافظ پیاده شد و با مرد سالم و احوالپرسى کرد. گلیدا رو ازش گ
 .حیاط برد

 .پیاده شدم

 :امیر حافظ زودتر در ورودى سالن و باز کرد گفت
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 .تا تو برى بھارک و بخوابونى منم خریدا رو میارم-

 .باشھ-

 .سمت پلھ ھاى طبقھ ى باال رفتم و بھارک و تو تختش خوابوندم. از پلھ ھا پایین اومدم

ظ نایلون ھاى خرید و گذاشت روى میزامیر حاف . 

 .من برم-

 .گوشھ ى روسریم رو تو دستم گرفتم

 .بابت امروز خیلى ممنون-

- کارى نکردم. سعى کن زیر بار حرف زور نرى. فعالً. اینم کلیدا… ھیس  . 

لن شدمرد ساتا کنار در ورودى ھمراھیش کردم. سوار ماشینش شد و از حیاط بیرون رفت. با ریموت در و بستم و وا . 

 [٢٢:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴پارت_  

 .خریدھا رو برداشتم و بھ اتاقم رفتم. دروغھ اگھ بگم از خرید این ھمھ چیز ذوق نکرده ام

 .خدا رو شکر با رفتن شادى عمالً کمد خالى شده بود

نھ مى گرفتمملحفھ ى تخت رو عوض کردم. لباس ھا رو درآوردم و با ذوق دونھ دونھ جلوى آی . 

 .ھمھ رو تو کمد چیدم و از توشون اونى کھ از ھمھ با حجاب تر بود رو انتخاب کردم

شتم و سمت حموم یھ تونیک گلبھى کھ آستین بلند بود و دامنش کمى کلوش با شلوار دامنى برداشتم. یھ دست لباس زیر بردا
 .رفتم

اس پوشیدم و روسریم رو سفت بستمبعد از یھ دوش طوالنى موھامو خیس پشت سرم جمع کردم. لب . 

 .نگاھى تو آینھ انداختم. انگار یھ جورى بود

خونھ رفتمھر چى فکر کردم مشکل از کجاست نفھمیدم. بى تفاوت شونھ اى باال دادم و براى درست کردن شام سمت آشپز . 

 .چاى دم کردم. غذا رو آماده کردم

تم کھ در سالن باز شدبھارک و کھ بیدار شده بود روى پتوى مخصوصش گذاش . 

 .سر بلند کردم. با دیدن احمدرضا لحظھ اى ترسیدم

 :از امشب ما تنھا بودیم. نکنھ من و ھم بکشھ!! نگاھى بھ سر تا پام انداخت گفت
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 االن بھ نظرت خیلى جذاب شدى؟ اینا چیھ پوشیدى؟ تونیک بلند با شلوار دامنى؟-

 :سرى تکون داد گفت

- نم چائیم روى میز باشھتا لباسھام رو عوض مى ک . 

؟و بى توجھ بھ بھارک سمت پلھ ھا رفت. نگاھى بھ لباسھام انداختم. آروم کوبیدم توى سرم. این دیگھ کیھ  

د توى چاى خوش عطر و تو لیوان کمر باریک دور طالئى ریختم و دو تا قندون کھ یکى خرماى خشک و دیگرى قند بو
 .سینى چیدم

 [٢٢:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵پارت_  

ه بوداز آشپزخونھ بیرون اومدم کھ احمدرضا از پلھ ھا پایین اومد. یھ شلوارک جذب با تاپ جذب مردونھ پوشید . 

 .خجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم

 .رفت جلوى تى وى نشست. چاى رو کنارش گذاشتم

ین بچھ گونش گفتبھارک تاتى کنان رفت سمتش. با ذوق بھ پاش چسبید و با لھجھ ى شیر : 

 … بابا-

 .احمدرضا اخمى کرد و ھولش داد کھ بھارک خورد زمین و گریھ کرد

 :حرصم گرفت. نفھمیدم چى شد. با صداى بلندى گفتم

 !مادرشو کشتى بس نیست کھ خودشم ندیده مى گیرى؟-

رد آخى گفتماومدم خم بشم بھارک گریون رو بردارم کھ بازومو چسبید. چنان بازومو فشار داد کھ از د . 

 :با دیدن صورت خشمگینش ترسیدم. بازومو ول کرد و دست تو جیب شلوارکش کرد گفت

 االن چى گفتى؟-

- من… من   … 

 :داد زد

 االن چى گفتى؟؟-

 :با صداى لرزونى کھ ترسم رو نشون میداد گفتم

 … بھارک داره-
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روى مبل پشت سرم اما با خوردن دستش روى سمت راست صورتم حرف تو دھنم موند و پرت شدم . 

 .لحظھ اى گیج شدم و حس کردم ھیچ صدائى نمى شنوم

 :پاشو گذاشت روى مبل و خم شد روى صورتم. دستش و روى زانوش گذاشت و با صداى جدى گفت

- … بطى نداره راینو زدم تا یادت بمونھ زیادى از کوپنت حرف نزنى. تو اینجا یھ کلفتى، رابطھ ى من و این بچھ بھ تو 
دى؟؟ فھمی  

 !تو اگر مھم بودى اون مرجان جاى ھرزگى بزرگت مى کرد نھ کھ از بیمارستان ولت کنھ دختره ى احمق

 .و ازم فاصلھ گرفت

 .بھارک گریون بھ پام چسبید. انقدر ترسیده بودم کھ توانائى بلند شدن نداشتم

 .حس مى کردم دست و پام فلج شدن

 

کرد و بغض راه گلومو بستھ بودتوانایى بلند شدن نداشتم. صورتم گزگز مى  . 

 .بھارک بھ شدت گریھ مى کرد. با فریاد احمدرضا لحظھ اى با ترس چشم ھام و بستم

 .پاشو جمع کن این بچھ رو صداى گریھ اش داره رو اعصابم میره-

 .خم شدم و بھارک گریان رو از روى زمین برداشتم. ھق ھق کنان چسبید بھ گردنم. دلم براش سوخت

ھاى نامنظم سمت پلھ ھا رفتم و بھ سختى پلھ ھا رو باال رفتمبا گام  . 

شتمھمین کھ وارد اتاق شدم اشک ھام روى گونھ ھام جارى شدن. روى تخت دراز کشیدم و بھارک و روى شکمم گذا . 

 .سرش رو روى سینھ ام گذاشت. دستم و الى موھاى کم پشتش بردم و آروم شروع بھ خوندن الالیى کردم

ھاى بھارک منظم شد و فھمیدم کھ خوابش برده. روى تختش گذاشتمش و از جام بلند شدم کم کم نفس . 

ى کردمبا دیدن آینھ سمتش رفتم. رو بھ روش ایستادم. نگاھى بھ جاى دستش کھ قرمز شده بود انداختم. کمى درد  . 

و آماده مى کردمدلم مى خواست از اتاق بیرون نرم و ساعت ھا گریھ کنم اما باید مى رفتم و شامش ر . 

اشتم قلبم از آبى بھ دست و صورتم زدم. روسریم رو جلوتر کشیدم و با ترس از اتاق بیرون اومدم. ھر قدمى کھ بر مى د
 .ترس باال و پایین مى شد

 .سرم و کمى خم کردم تا ببینم داره چیکار مى کنھ کھ داشت تى وى مى دید

یز شام رو چیدم. از آشپزخونھ بیرون اومدمبدون ھیچ سر و صدایى وارد آشپزخونھ شدم و م . 

 :دو دل بودم چطور صداش کنم. ازش مى ترسیدم. چشم ھام رو بستم و سریع گفتم
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 !آقا شام آماده است-

 .و چشم ھام رو باز کردم. نیم نگاھى بھم انداخت و از روى مبل بلند شد

 [٢٢:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٧پارت_  

. ترسیده قدمى بھ عقب برداشتم کھ پوزخندى زد گفتاومد سمت آشپزخونھ : 

- امو کور نکردىبا شما زن ھا باید اینطورى برخورد کرد تا حساب کار دستتون بیاد. حاالم از جلو چشم ھام برو تا اشتھ ! 

 .بدون ھیچ حرفى از آشپزخونھ بیرون اومدم و تا خوردن شامش توى سالن نشستم

مد سمت آشپزخونھ رفتمھمین کھ از آشپزخونھ بیرون او . 

 .میز و جمع کردم. ظرف ھا رو شستم و از آشپزخونھ بیرون اومدم. نگاھى تو سالن انداختم، نبود

 .المپ ھا رو خاموش کردم و آباژور کنار مبل رو روشن گذاشتم

اموى پاومدم از الى مبل رد بشم کھ پام گیر کرد تو پاچھ ى شلوار دامنیم و خوردم زمین. درد بدى پیچید ت . 

 .عصبى نشستم و بھ زمین کوبیدم. با صداى آقاى قاتل سر بلند کردم

 .تو تاریک روشن سالن کنار پلھ ھا ایستاده بود و سیگار بزرگى توى دستش بود

 :گوشھ ى لبش از پوزخندى کھ زد کج شد گفت

 !تو کھ لباس پوشیدن بلد نیستى بھتره لخت راه برى دختر بچھ ى دست و پا چلفتى-

مردک قاتل دیوونھ“شت بھم کرد از پلھ ھا باال رفت. عصبى دھن کجى کردم. و پ ”. 

 .پاچھ ھاى شلوارم و باال گرفتم و لنگان لنگان از پلھ ھا باال رفتم. وارد اتاق شدم

 .بھارک آروم خوابیده بود. با دیدن بھارک یاد چند ساعت پیش افتادم و آه پر دردى کشیدم

تم و از خستگى روى تخت دراز کشیدم. بھ پھلو شدم و دستامو زیر سرم گذاشتم. چشم ھامو بس روسریم و از سرم درآوردم و
 .زیاد زود خوابم برد

و صبح با صداى بھارک چشم باز کردم. بچھ ى سحرخیزى بود. مثل ھر روز لباساشو عوض کردم و دست و صورتش ر
 .شستم

ارک رو دادمروسریم رو سرم کردم و سمت آشپزخونھ رفتم. صبحانھ ى بھ . 

 .چاى دم کردم. دوباره بوى چاى تازه دم کل آشپزخونھ و نشیمن رو برداشت
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 [٢٢:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٨پارت_  

 .پرده ھا رو کنار زدم. نور آفتاب تابید توى سالن

 .پنجره ى قدى سالن رو کھ رو بھ حیاط بود باز کردم. نسیم خنکى پیچید توى سالن

د گذاشتملذت زدم. میز صبحانھ رو چیدم. بھارک و برداشتم و تو ماشین مخصوصش کھ گوشھ ى حیاط بو لبخندى از روى . 

 .آب و باز کردم و بھ گل ھا و درخت ھا آب دادم

 .سر آب و باال گرفتم و آب مثل فواره تو ھوا پخش شد. باعث شد کمى خیس بشم اما برام لذت بخش بود

ى کنھاى طبقھ ى باال افتاد. احساس کردم از پشت پنجره داره حیاط و نگاه منگاھم بھ پنجره ى یکى از اتاق ھ . 

 .بھارک با ذوق دست میزد. شیر آب و بستم. خم شدم و گونھ اش رو محکم بوسیدم

 !بریم تو تا بابات ھیوال نشده-

 .و با بھارک وارد سالن شدم. سمت آشپزخونھ رفتم

تسفیدى دور گردنش بود. نیم نگاھى بھ من و بھارک انداخت. گفتازه پشت میز نشستھ بود و حولھ ى کوچک و  : 

 .با لباساى خیس راه نرو، کف خونھ کثیف میشھ-

 .خیلى خیس نیست-

 .حرفى نزد. براش چاى ریختم و روى میز گذاشتم

 .لیوان چاى رو برداشت و جلوى صورتش گرفت. حس کردم عطر چاى رو نفس کشید

رسیدم دوباره م خواست یھ لیوان بزرگ چاى بردارم و روى میز توى حیاط بشینم اما مى تبا پیچیدن عطر ھل و دارچین دل
 .بخواد دعوا کنھ

 :پس صبر کردم تا بره. صبحانھ اش رو خورد گفت

 .لباسامو اتو کن-

 .بلھ االن-

 .صبر کن-

 :سؤالى نگاھش کردم. لحظھ اى روى صورتم خیره شد گفت

- گذاشتم حواست و جمع کن نسوزونى. روى تخت . 
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 .بلھ آقا-

 .مى تونى برى-

 .از آشپزخونھ بیرون اومدم و سمت پلھ ھا رفتم

 [٢٢:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٩پارت_  

 .براى اولین بار بود کھ وارد اتاقش مى شدم. با کنجکاوى نگاھى بھ اطراف انداختم

نگ وسط اتاق یھ صندلى گھواره اى و یھ پوست پل یھ اتاق بزرگ با کف پوش قھوه اى و یھ تخت بزرگ دو نفره وسط اتاق.
 .پھن بود

 .تمام وسایل اتاق سفید مشکى بود. مثل صفحھ ى شطرنج

 .سر بلند کردم اما با دیدن عکس رو بھ روى تخت یکھ اى خوردم

 !عکس زن جوانى روى صفحھ ى دارت کھ کلى تیر خورده بود

بھارک بود نھ آقاى قاتل لحظھ اى ترس برم داشت. چشم ھاش نھ بھ رنگ چشمھاى . 

 .حدس زدم بھار باشھ. اتاق حس بدى رو بھم القاء مى کرد

ن اومدملباسا رو از روى تخت چنگ زدم و بدون اینکھ توجھى بھ بقیھ ى وسایالى اتاق بندازم سریع از اتاق بیرو . 

 .قلبم محکم و تپنده میزد

ت لباسا رو اتو زدمنفسم رو آسوده بیرون دادم و سمت اتاق خودم رفتم. با دق . 

 .مراقب بودم تا نسوزه کھ باز آتو دستش بدم. اتوى لباسھا تمام شد

 :از اتاق بیرون اومدم کھ از پلھ ھا باال اومد. گوشیش دستش بود. با دیدنم اخمى کرد گفت

- این تیپش بدتر شده کھ بھتر نشده… الو امیر حافظ قرار بود این دختر دھاتى رو عوض کنى !  
وى منو بردهر حافظ، من امشب مھمون دارم. اگر این بخواد با این سر و وضع از مھموناى من پذیرایى کنھ آبرھیس امی .  

باشھ تا شب این وضع و نبینم. خداحافظ… من نمیدونم چیکار مى خواى بکنى، االن دیرم شده باید برم  . 

 :و گوشى رو قطع کرد. زیر لب گفت

 .ھمتون دیوونھ این-

م انداخت و رفت سمت اتاقشنیم نگاھى بھ . 

 .لباسام و بیار-
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 .بلھ-

 :لباس ھاى اتو شده رو برداشتم و سمت اتاقش رفتم. در اتاقش نیمھ باز بود. مردد پشت در بودم کھ گفت

 !زیر لفظى مى خواى؟ بیار دیگھ-

 [٢٢:۵٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶٠پارت_  

ى گفتم تنھ ى برھنھ اش سریع چشم ھام رو بستم. با صداى لرزوندر و ھول دادم و وارد اتاق شدم. با دیدن باال : 

 لباس ھاتون رو کجا بذارم؟-

 بذارشون روى تخت. ببینم با چشم بستھ مى تونى؟-

 .سرم و پایین انداختم و چشم ھام رو باز کردم. حاال فقط نگاھم بھ صندلھاى پاش بود

دلباس ھا رو روى تخت گذاشتم کھ سرم بھ عقب کشیده ش .  
 .ترسیدم و جیغ خفھ اى کشیدم

 .صداش کنار گوشم بلند شد

- ل اون اینکھ اون شخص کیھ بھ تو مربوط نیست اما اینکھ حواستو جمع کنى و مث… حتماً عکس روبروى تخت و دیدى 
 .نشى بھت مربوطھ

 !بلھ آقا، من کھ کارى بھ کار شما ندارم-

- حاالم گمشو از اتاق بیرون… آفرین . 

ق بیرون اومدم. بھ دیوار تکیھ دادم. قلبم ھنوز میزد. دستم و روى قلبم گذاشتمسریع از اتا . 

 .آخر با این مرد دیوونھ میشم. بى بى کجایی دلم برات تنگ شده حتى براى غرغر کردن ھات

 .از دیوار فاصلھ گرفتم و از پلھ ھا پایین اومدم

ل معصوم تکون دادمگربھ ى سفید کنار بھارک نشستھ بود. سرى براى این دختر طف . 

ى خاصبعد از چند دقیقھ آماده از پلھ ھا پایین اومد. بوى عطرش پیچید توى سالن. نھ گرم بود نھ سرد، یھ بو . 

-  ولباس درست حسابى مى پوشى. واى بھ حالت شب جلوى مھمون ھاى من از خودت دست … ھمھ جا رو مرتب مى کنى 
رست کنى، از رستوران خودم میارمپا چلفتى بازى دربیارى. نیازى نیست غذا د . 

 .و از سالن بیرون رفت. با صداى ماشین حس کردم از قفس آزاد شدم

 .چرخى دور خودم زدم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم. میز و جمع کردم
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 .یھ چاى لیوانى خوش عطر براى خودم ریختم و ھمراه بھارک بھ حیاط رفتم

ایبون درست بشھدرخت ھاى بلند باعث شده بود تا توى حیاط س . 

 [٢٢:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶١پارت_  

ند شدروى صندلى نشستم و پاھامو روى میز دراز کردم. با لذت شروع بھ خوردن چاى کردم کھ صداى زنگ آیفون بل . 

 ترسیدم و چاى پرید تو گلوم. یعنى کى مى تونست باشھ؟

. با دیدن امیر حافظ لبخندى زدم و در و باز کردموارد سالن شدم و از آیفون نگاھى بھ بیرون انداختم . 

 .دوباره بھ حیاط برگشتم. امیر حافظ وارد حیاط شد

 .لپ بھارک و کشید. نیم نگاھى بھ چاى نیم خورده ام انداخت و سرش چرخید و روى خودم ثابت موند

 :یھ نگاه کلى بھم انداخت و سرى تکون داد گفت

 چطورى؟ اینا چیھ پوشیدى؟-

 .سالم-

 .رو بھ روم قرار گرفت

 .…سالم. این چھ طرزه لبا-

 .اما حرفش و ادامھ نداد و دستش و زیر چونھ ام گذاشت

 .دست گرمش کھ بھ چونھ ام خورد چیزى تھ دلم تکون خورد

 :اومدم فاصلھ بگیرم کھ چونھ ام رو سفت چسبید و صورتم رو اینور اونور کرد گفت

 چرا روى گونھ ات کبوده؟-

- ردم زمین حواسم نبودهحتماً خو . 

 .مشکوک نگاھم کرد و سرى تکون داد

 حاال براى چى کتک خوردى؟-

 .گفتم کھ، خوردم زمین-

- چرا خوردى؟… آره منم منظورم ھمون زمینھ   

 .متعجب سر بلند کردم
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 !چیزى نخوردم-

 .لبخندى روى لبھاش نشست و نوک دماغم رو کشید

 .الحق کھ خنگى دیانھ-

 .بعد اخمى کرد

- ن چھ وضع لباس پوشیدنھ؟ دوباره کھ مثل قبل شدى! با کمى تفاوتای . 

 خوب چکار کنم؟-

 :بھارک و بغل زد و گفت

 .تا تو از اون چاى خوش عطرات بیارى من بھت میگم چیکار کنى-

 .و وارد سالن شد. سمت آشپزخونھ رفتم. چاى ریختم و یھ قندون پولکى کنارش گذاشتم

میر حافظ در حال بازى با بھارک بوداز آشپزخونھ بیرون اومدم. ا . 

 .با دیدن خنده ى بلند بھارک لبخندى روى لبم نشست

 .سینى رو روى میز گذاشتم

 [٢٢:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶٢پارت_  

 :بھارک و روى زمین گذاشت گفت

 واقعاً آدم اینطورى لباس مى پوشھ؟-

 .روى مبل دست بھ سینھ نشستم

 پس چطورى مى پوشن؟-

- صبر کن چاییم رو بخورم… یعنى من باید ھمھ چیز و بھت یاد بدم؟  . 

 خالھ خوبھ؟-

 .اونم خوبھ، سالم مى رسونھ-

 .سالمت باشھ-

 :توى سکوت بھ چاى خوردن امیر حافظ نگاه کردم. سر بلند کرد گفت

 قابل پسند واقع شدیم؟-
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 !ھااا؟؟ یعنى چى؟-

 .سرى تکون داد

- مھیچى، تو نگاه کن. پاشو ببین . 

 .از روى مبل بلند شدم. نگاھى بھ سر تا پام انداخت

 .ببین چى ست کرده!! بریم باال اتاقت-

باسھاى توى کمد ھمراه امیر حافظ سمت پلھ ھاى طبقھ باال رفتیم. وارد اتاق شد و سمت کمد رفت و بازش کرد. نگاھى بھ ل
 .انداخت

انداخت روى تختیھ شومیز سورمھ اى با شلوار مشکى از توى کمد برداشت و  . 

 .یھ جفت صندل اسپرت مشکى کھ گل کوچک سورمھ اى کنارش داشت گذاشت کنار لباس ھا

 .بھتره روسرى ھم سرت کنى. دوستاى احمدرضا آدم ھاى درستى نیستن-

 .و روسرى براق آبرنگ کھ رنگ ھاى تیره توش کار شده بود روى تخت گذاشت

گیر و لباس ھا رو ى. تا من با بھارک بازى مى کنم تو ھم کارھا تو بکن، دوش باینم از لباسھات. یاد بگیر چطور ست مى کن
 .بپوش تا توى تنت ببینم

 .باشھ ممنون-

 .نیاز بھ تشکر نیست. توام گفتم مثل خواھر خودمى-

 .و از اتاق بیرون رفت. رفتم سمت لباس ھا. واقعاً خوب ست کرده بود

بونى و خوبى امیر حافظلحظھ اى قلبم بھ وجد اومد از اینھمھ مھر . 

 .از اتاق بیرون اومدم. کلى کار داشتم

 [٢٢:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶٣پارت_  

 .روسریم رو محکم دور گردنم گره زدم. امیر حافظ با بھارک رفتھ بودن حیاط

 .ھیچ وقت سمت پشت ساختمون نرفتم. مى ترسیدم احمدرضا اونجا زنش رو بھ قتل رسونده باشھ

ره ترس نشست توى دلم از وجود این مرد سنگدلدوبا . 

 .از سالن شروع کردم و تمام سالن رو جارو برقى کشیدم و کفش رو تى کشیدم

 .پنجره ھا رو گردگیرى کردم. پیانو رو تمیز کردم. اون گربھ ى سفید تپل ھم تو حیاط بود



 ناب رمان
 

درست مى کردم. کمى فکر کردمسمت آشپزخونھ رفتم و اونجا رو ھم تمیز کردم. باید براى نھار چیزى  . 

 .گوشت بیرون گذاشتم و تصمیم گرفتم کباب تابھ اى درست کنم

 .شروع بھ درست کردن غذا کردم و میز و چیدم. دوغ نعنائى روى میز گذاشتم

 .اومدم از آشپزخونھ برم بیرون صداشون کنم کھ صداى امیر حافظ اومد

- اى خوب خوب میادبھ بھ مى بینم ھمھ جا برق افتاده و بوى چیز ! 

 :با دیدن میز ابرویى باال داد گفت

 .ھرچى تو تیپ زدن ناشیانھ عمل مى کنى اما کدبانوئى-

 .لبخندى از این تعریفش زدم کھ ادامھ داد

- ن باید طناز اما براى یھ زن فقط خونھ تمیز کردن و آشپز خوب بودن مھم نیست، اون وقت با یھ کلفت فرقى نمى کنھ! ز
پوش باشھ و خوش . 

 .… دارى میگى زن، اما من-

 .اخمى کرد

 تو چى؟ زن نیستى؟ دل ندارى؟ حس ندارى؟ دوست ندارى تا وارد جائى بشى بدرخشى؟ -
ایش بذارى اینکھ بخواى تمام زنانگیت رو براى جلب توجھ مردھا بھ نم !منظورم از درخشش رو ھم اشتباه برداشت نکن

باشى نھ، اما باید سعى کنى تا ھمیشھ بھترین .  
اشھبکاش یکم از خصلت ھاى اون زن تو وجودت بود. گاھى فکر مى کنم شاید اصالً اون تو رو بھ دنیا نیاورده  ! 

 [٢٢:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶۴پارت_  

 .با این حرف یاد مادرى افتادم کھ ھیچ وقت نبود

ز دست داده بودناتا چند روز گوش ھام شنوائیشون رو  وقتى بھ سن بلوغ رسیدم و با دیدن اولین پریودیم انقدر ترسیدم کھ . 

 .بى بى چقدر باھام حرف زد و از اینکھ ھمھ ى دخترھا اینطورى میشن و ترس نداره تا کمى آروم شدم

 کجا غرق شدى؟-

 .ھا؟ ھیچى. بیا نھار بخور سرد شد-

 شست. ھر دو توى سکوت غذامونبھارک و روى صندلى مخصوصش گذاشتم. امیر حافظ دستھاش رو شست و پشت میز ن
 .رو خوردیم

 .امیر حافظ رفت سالن. میز و جمع کردم و دستى بھ آشپزخونھ کشیدم
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 .بھارک و باید حموم مى کردم. از آشپزخونھ بیرون اومدم

 .امیر حافظ جلوى تى وى نشستھ بود. با دیدن ما سرى بلند کرد

 .بھارک و حموم می برم-

- ى زنمباشھ، منم کمى اینجا چرت م . 

و وان کفىسرى تکون دادم. وارد حموم شدم و وان کوچیک رو پر از آب کردم. لباس ھاى بھارک و درآوردم. گذاشتمش ت . 

 .با ذوق شروع بھ بازى با اردک پالستیکیش کرد

  .کنارش روى زمین نشستم و آروم آروم شروع بھ شستنش کردم
پیچیدم و از حموم بیرون اومدموقتى خیالم راحت شد کھ تمیز شده حولھ اش رو دورش  . 

 .رو تخت خوابوندمش و روغن بھ تنش زدم. انگار خستھ شده بود

 .لباس کوتاه عروسکیش کھ دامنش تا زیر باسنش میومد تنش کردم. پمپرزش کردم

 .گل سر کوچیکى روى موھاى کم پشتش زدم. پاپوشاى عروسکیش رو ھم پاش کردم

و سمت حموم رفتمموزیکال باالى تختش رو روشن کردم  . 

 .لباسامو درآوردم

 [٢٢:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶۵پارت_  

 .قبل از حموم کردن لباسھام رو شستم. بدنم رو تمیز شستم

 .وقتى کارم تموم شد دوش گرفتم. حولھ رو برداشتم و خوب خشک کردم

مبودم موھاى خیسم رو سشوار بکشلباس زیرھا رو پوشیدم و از حموم بیرون اومدم. بھارک خواب بود. مجبور  . 

فتھ بشھسشوار رو بھ برق زدم و موھاى بلندم رو کھ تا زیر باسنم مى رسید سشوار گرفتم در حدى کھ نم موھام گر . 

 .لباساى روى تخت رو پوشیدم. شلوارم جذب و تا باالى قوزک پام بود

 .کمى احساس معذب بودن مى کردم. اما شومیز خیلى تنگ نبود

ا انقدر بھم بیانوى آینھ ایستادم. با دیدن تیپ جدیدم لحظھ اى از اینھمھ تغییر تعجب کردم. باورم نمى شد لباسھروبھ ر . 

 .محو خودم بودم کھ در اتاق باز شد و قامت امیر حافظ تو چھارچوب در نمایان

مى اومد و دوباره باال مى اومد. با دیدن امیر حافظ ھول کردم چون روسرى سرم نبود. امیر حافظ نگاھش ھمھ اش تا پاھام 
 :با تعجب گفت
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 !موھاى خودتھ؟-

گرفت تازه یادم اومد رویرى سرم نیست. سمت تخت رفتم تا روسریم رو بردارم کھ وارد اتاق شد و پشت سرم قرار . 

 :تکھ اى از موھامو توى دستش گرفت گفت

- بچرخ ببینم تا کجاتھ؟… چقدر مشکیھ … چقدر نرمھ   

مو میتونھ انقدر براش جذابیت داشتھ باشھنمیدونستم یھ  . 

 :آروم چرخیدم و رو بھ روش قرار گرفتم. لبخند مھربونى روى لبھاش بود کھ گفت

 .چقدر این لباسا بھت میان! باید یھ فکرى بھ حال گونھ ات بکنم-

 چرا؟-

 .آروم نوک دماغم رو کشید

 .چون جاى دست آقا غولھ پیداس. بیا بشین روى صندلى ببینم-

درفتم و روى صندلى رو بھ روى آیینھ دراور نشستم. امیر حافظ کنارم ایستاد. تحسین ھنوز توى چشمھاش بو . 

 [٢٢:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶۶پارت_  

 :نگاھى روى میز انداخت گفت

 .اول کرم مرطوب کننده-

ال آوردکمى مرطوب کننده بھ صورتم زد. دستشو زیر چونھ ام گذاشت و سرم رو کمى با . 

 .پنکیک رو برداشت و بھ صورتم زد

 .نگاه کن چطورى آرایشت مى کنم تا یاد بگیرى گاھى براى دل خوشى خودت انجام بدى-

 :و چشمکى زد. لبخندى زدم. امیر حافظ ریمل رو برداشت گفت

 .حاال نوبت ریملھ-

 .و کمى ریمل بھ مژه ھام زد

رسیدیم بھ رژ لب…. خب خب  . 

شت و آروم روى لبم کشیدو مداد لب و بردا . 

 !دست گرمش کھ بھ لبھام مى خورد حالم یھ جورى مى شد. نمیدونستم چرا اینطورى میشم
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 .کمى عقب رفت و نگاھى بھ چھره ام انداخت

 .عالى شدى-

 :اومدم لبخند بزنم کھ فلش گوشیش روشن شد. متعجب نگاھش کردم کھ گفت

 .حیف بود عکس نگیرم-

ر حاال کھ با دختر چند ساعت پیش کلى فرق کرده بود افتادنگاھم چرخید و روى دخت . 

 :امیر حافظ پشت سرم قرار گرفت و از توى آیینھ نگاھم کرد گفت

 مى بینى چقدر تغییر کردى؟-

 .سرى تکون دادم

 .از این بھ بعد باید ھمیشھ اینطورى باشى-

 .و موھامو جمع کرد و با کلیپس باالى سرم بست

بود کھ اگر کسى ما رو مى دید فکر مى کرد امیر حافظ من و بغل کردهفاصلھ مون انقدر کم  . 

دندون  از این فکر جھش خون رو روى گونھ ھام احساس کردم و از فکرى کھ کردم خجالت کشیدم و گوشھ ى لبم رو بھ
 .گرفتم

 .صداى امیر حافظ از فاصلھ ى کمى از کنار گوشم بلند شد

- ادگى جذابم ھستى خیلىتو در عین س… حرفم و پس مى گیرم  ! 

 .و روسرى رو روى سرم انداخت و مدل قشنگى گره زد

 [٢٢:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶٧پارت_  

 .حاال شدى یھ دختر کوچولوى ملوس-

 .واقعاً قشنگ شده بودم. دیگھ از اون شلختگى خبرى نبود. امیر حافظ نگاھى بھ ساعت انداخت

- موندهدیگھ چیزى تا اومدن آقا غولھ ن ! 

 .خنده ام گرفت از این لقبى کھ براش گذاشتھ بود

 .برو خانم موشھ بھ بقیھ کارھات برس-

 .باشھ-
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 .و از اتاق بیرون اومدم. سمت آشپزخونھ رفتم

 .چاى گذاشتم. میوه ھا رو چیدم. شربت رو آماده کردم. با صداى در سالن دلشوره گرفتم

دصداى احوالپرسى احمدرضا و امیر حافظ مى اوم . 

 :امیر حافظ گفت

 مھمونات کى میان؟-

 تا یھ ساعت دیگھ. اون کجاست؟-

 .اگھ منظورت دیانھ است تو آشپزخونھ-

  !!تنھا جایی کھ بھ دردش میخوره ھمونجاست. موندم مرجان این و بیمارستان بھ دنیا آورده یا تو آشپزخونھ-
یارهفقط بھ درد بشور بساب مى خوره. تا دوش بگیرم بگو برام چاى ب . 

 .نفسم رو پر درد بیرون دادم

ا وسوسھ مى از اینکھ ھمھ اش در حال مقایسھ شدن با زنى بودم کھ ھیچ مھر مادرى نداشت حرصم مى گرفت اما بعضى وقت
 .شدم تا ببینمش

 :با ورود امیر حافظ بھ آشپزخونھ سر بلند کردم کھ گفت

 صداشو شنیدى؟-

 .آره. االن چائى آماده مى کنم-

پولکى رو ھم  ظ حرفى نزد و از آشپزخونھ بیرون رفت. دو تا فنجون روى سینى نقره گذاشتم و قندون قند ھمراهامیر حاف
 .کنارش جا دادم

 .دو تا چائى خوش رنگ ریختم. از آشپزخونھ بیرون اومدم کھ احمدرضا ھم از پلھ ھا پایین اومد

 :نگاه گذرائى بھم انداخت گفت

- ى؟امیر حافظ خدمتکار جدید آورد  

 .و از پلھ ھا پایین اومد

 :سرم و پایین انداختم و سینى رو روى میز گذاشتم کھ امیر حافظ گفت

- این دیانھ است… بھت گفتھ بودم تغییر کنھ نمى شناسیش  . 

 .با این حرف امیر حافظ سر بلند کردم
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 [٢٢:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶٨پارت_  

و نگاه دقیقى بھم انداخت. سرى تکون داد گفت شوکھ شدن آقاى قاتل رو دیدم. اومد جلو : 

 !این واقعاً ھمون دختر دھاتیھ؟-

 :امیر حافظ سرى تکون داد گفت

 .آره ھمونھ-

 :فنجون چاییش رو برداشت کھ احمدرضا رو بھ روى امیر حافظ نشست گفت

 !خدا خیرت بده؛ االن قابل تحمل تر شده. حداقل با دیدنش کفاره نمیدم-

- زدواج ادیگھ سنى ازت گذشتھ؟ از تو بعیده بخواى راجب دخترى اینجورى حرف بزنى کھ اگھ اون موقع  فکر نمى کنى
 .کرده بودى شاید االن دخترت بود

 :احمدرضا اخمى کرد گفت

 .حاال کھ خدا رو شکر کلفت این خونھ است نھ دخترم. توأم بھتره دایھ ى عزیز تر از مادر نشى

 چرا دست روش بلند کردى؟-

درضا عصبى فنجون و روى میز کوبید گفتاحم : 

- و انجام دادى، رحاالم وظیفھ ات … حد خودتو حفظ کن امیر حافظ. بھ تو ربطى نداره من تو این خونھ دارم چیکار مى کنم 
 !مى تونى برى

 :امیر حافظ بلند شد گفت

 .تو دارى عقده ھایى کھ مرجان سرت آورد و سر دخترش خالى مى کنى-

- رون امیر حافظگفتم برو بی . 

 .امیر حافظ عصبى سمت در سالن رفت و در و محکم بھ ھم کوبید

 :با رفتن امیر حافظ ترس برم داشت. از جاش بلند شد اومد سمتم و رو بھ روم قرار گرفت گفت

- کھ چى بشھ، ھا؟ … تو آدم نمیشى از اینکھ پیش امیر حافظ خودتو مظلوم نشون بدى   
، فھمیدى؟ ى با این کارات بھ جایى برسى؟ اما این تو بمیرى از اون تو بمیرى ھا نیستنکنھ مثل اون مادرت مى خوا  

 !واى بھ حالت کلمھ اى از این خونھ حرف بیرون بره

 [٢٢:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۶٩پارت_  
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 :ترسیده سرى تکون دادم و با صداى لرزونى گفتم

 .اما من بھش چیزى نگفتم-

زد گفتپوزخند تمسخر آمیزى  : 

 .بھتره براى من مظلوم نمائى نکنى! من تو رو مى شناسم، تو از خون ھمون زنى-

 :با صداى زنگ آیفون گفت

 .بھتره برى بھ کارات برسى-

 .و سمت آیفون رفت. قلبم ھنوز از ترس مثل قلب گنجشک مى زد

 .در برابر این مرد واقعاً ضعیف بودم. با دادى کھ زد بھ خودم اومدم

- ى بھ چى نگاه مى کنى؟وایستاد  

- ھیچى… ھیچى   … 

 .و پا تند کردم سمت آشپزخونھ. لیوان ھاى پایھ بلند رو روى سینى چیدم

 .صداى بگو بخند از توى سالن مى اومد. با استرس گوشھ ى لبم رو بھ دندون گرفتم

ھ بلند ریختملیوان ھاى پای از رویارویى با دوستاى احمدرضا مى ترسیدم اما باید مى رفتم. شربت بھار نارنج رو توى . 

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم و از آشپزخونھ بیرون اومدم

 .زیرچشمى نگاھى بھ سالن انداختم. دو تا زن و دو تا مرد بودن. سمتشون رفتم

رداشتبا اشاره ى احمدرضا سینى رو رو بھ روى مردى کھ تقریباً ھم سن احمدرضا بود گرفتم. بى توجھ لیوانى ب . 

داشتمکناریش پسر جوانى بود کھ نگاھى بھ سر تا پام انداخت. از نگاھش مورمورم شد. حس خوبى بھ نگاھش نمرد  . 

رم و پایین سھر دو زن روى یک مبل نشستھ بودن. با دیدن لباسھاى بازشون کھ تمام باال تنھ شون پیدا بود از خجالت 
 .انداختم

 :یکى شون با عشوه گفت

- ؟احمدرضا، خدمتکار جدیده  

 :احمدرضا سرى تکون داد گفت

 .آره بھ درد آشپزخونھ مى خوره. شادى کھ کار بلد نبود-

 :مردى کھ ھمسن احمدرضا بود گفت
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 !اما تو کھ از سرویس دھیش راضى بودى-

 [٢٢:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧٠پارت_  

 :احمدرضا قھقھھ اى زد گفت

 .آره خدائى کاربلد بود-

ھ منظورشون چیھ؟متعجب نگاھشون کردم ک  

 :احمدرضا اخمى کرد گفت

 .مى تونى برى-

 .بلھ-

 :دوباره یکى از اون خانما گفت

 حاال اینو از کجا آوردى؟-

 .از یھ ده کوره، بدبخت خانواده نداشت گفتم بیارم بھارک و جمع کنھ-

اشتدرسنگ ھا فاصلھ نگاه ترحم آمیزى بھم انداختن. جو سالن خیلى بد بود. آدم ھایى کھ دنیام با دنیاشون ف . 

 .سمت پلھ ھا رفتم تا بھ بھارک سر بزنم

 .وارد اتاق شدم. بھارک بیدار شده بود. با دیدنش لبخندى زدم و بغلش کردم. از پلھ ھا پایین اومدم

 :ھمون دختره گفت

 .احمدرضا دخترت چھ ناز شده! بیارش اینجا-

 .سؤالى نگاھى بھ احمدرضا انداختم کھ سرى تکون داد

رک و بى میل سمت ھمون دختر بردم. از بغلم گرفتش کھ بھارک لب برچید. احمدرضا گفتبھا : 

 !نینا بده خدمتکار، االن گریھ مى کنھ-

 .حاال فھمیدم اسمش چیھ؛ نینا. نینا مثل بچھ ھا لب ورچید

 .نھ، بذار بمونھ-

 :کناریش پشت چشمى نازک کرد گفت

 !! نینا حوصلھ گریھ بچھ رو ندارما-
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خمى کرد و در جوابش گفتنینا ا : 

 ترالن تو حوصلھ ى چى رو دارى؟-

 :مرد جوونھ گفت

 .پارتى و مشروب-

 :و خنده اى کرد. ترالن پشت چشمى براش اومد گفت

 نھ کھ خودت بدت میاد آقا برزو؟-

 :نگاھم ھى بینشون در گردش بود کھ احمدرضا گفت

 .برو میز شام رو بچین-

 .سرم و پایین انداختم

 .بلھ-

زو گفتبر : 

  … چھ خدمتکار حرف گوش کنى! اگھ یھ دونھ از اینا پیدا کردى بفرست سمت خونھ ى من-
 !!اصالً بیا خود ھمینو بده. قیافشم بد نیست! حداقل خوبیش اینھ قیافھ ى خودشھ نھ صد تا عمل

 [٢٢:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧١پارت_  

 :احمدرضا گفت

- دھاتى فقط براى کلفتى بھ درد مى خورن نھ ناز بلدن و نھ کار دیگھ اىولى نظر من اینھ این دختراى  ! 

مدیگھ نایستادم تا آقاى قاتل بھ توھیناش ادامھ بده. ھرچى سلیقھ داشتم بھ خرج دادم و میز شام رو چید . 

 .نگاھى بھ میز مجلل روبروم انداختم. ھمھ چیز براى پذیرایى آماده بود

 .آقا میز و چیدم-

ند شداحمدرضا بل . 

 .بریم شام-

و رفت سمت میز و بقیھ ھم دنبال احمدرضا بلند شدن. نینا بھارک و داد دستم. برزو نگاه خیره اى بھ سر تا پام انداخت . 

 .بھارک و تو بغلم فشردم و سمت آشپزخونھ رفتم
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 .گذاشتمش روى صندلى مخصوصش. لپشو کشیدم

 .دخى ناناز خودم چطوره؟ لب غنچھ کن-

و غنچھ کرد. دلم ضعف رفت از اینھمھ شیرینیش. محکم بوسیدمش و غذاشو بھش دادمو بھارک لباش . 

 .شروع کردم بھ غذاى خودم کھ برزو تو چھارچوب در نمایان شد

 .سریع از جام بلند شدم

 چیزى مى خواین؟-

 :وارد آشپزخونھ شد گفت

 .مى خوام یھ نخ سیگار بکشم-

 .رفتم سمت کابینت

- ى میارماالن براتون زیر سیگار . 

 .سرى تکون داد. از تو کابینت زیرسیگارى رو برداشتم و گرفتم سمتش. زیرسیگارى رو گرفت

 .خواستم دستم و پس بکشم کھ مچ دستم رو گرفت. از ترس قلبم خالى شد

فتگبا نگاه ترسونم نگاھش کردم کھ لبخندى زد. بھ نظرم زشت ترین لبخند دنیا بود. تن صداش و پایین آورد  : 

- تا حاال کسى حتى دستت رو ھم لمس نکرده… م درست بود حدس ! 

 :با صداى لرزونى گفتم

 میشھ دستم و ول کنى؟-

 .اخمى کرد

 .اوخى، ترسیدى؟ نترس باید عادت کنى-

 :و سرش و جلو آورد انقدر کھ قد یھ بند انگشت با صورتم فاصلھ داشت. گفت

 دوست دارى با من باشى؟-

٢:۵٣٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ٧٢پارت_  

 .دستم و کشیدم

 .آقا لطفا دستم و ول کن-
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- بھت قول میدم بد نگذره… اى جوونم خجالت مى کشى؟ خجالت نداره  . 

 :و چشمکى زد. ترسیده نگاھى بھ در آشپزخونھ انداختم. دستم و ول کرد گفت

 .فعالً میرم اما تا آخر شب اینجام-

ستمھو سنگین بیرون دادم. حس مى کردم دست کثیفش ھنوز روى مچ دو از آشپزخونھ بیرون رفت. با رفتنش نفسم ر . 

 :دستم و زیر آب گرفتم. با صداى احمدرضا ترسیده بھ عقب برگشتم. اخمى کرد گفت

 .چتھ؟ جن کھ ندیدى اینطورى مى ترسى! برو میز شام و جمع کن و از تو بار بھترین مشروب و بیار-

 :ابروھام پرید باال کھ گفت

- ى احمق کھ نمیدونى مشروب چیھ! برو میز و جمع کن تا خودم اونا رو بیارماَه، تو . 

 .بلھ

 :و اومدم از کنارش رد بشم کھ بازوم رو محکم کشید. از این کارش ترسیدم. سر بلند کردم کھ گفت

- آفرین، آفرین حاالم برو… فکر کنم اون سیلى کھ زدم ساختھ و حساب کار دستت اومده  . 

ول کرد. دستى بھ بازوم کشیدم. این مرد عجیب خشن بود و بازومو با ضرب . 

 .میز شام و جمع کردم. احمدرضا پیش دوست ھاش رفتھ بود

 :ظرف ھا رو تو ماشین گذاشتم. ظرف میوه رو با لیوان ھاى پایھ بلند بھ سمت سالن بردم. ترالن گفت

 .احمدرضا تا گرم نشدى باید پیانو بزنى بعدش میزنى-

دستش و  وشد و سمت پیانوى سفید گوشھ ى سالن رفت. گربھ ى سفید پرید روى مبل کھ ترالن برش داشت احمدرضا بلند 
 .الى موھاى سفید گربھ سوق داد

 .احمدرضا پشت پیانو نشست

 .گوشھ ى سالن بھارک و بغل کرده نشستم کھ صداى دلنواز پیانو بلند شد

 .واقعاً جذاب مى نواخت

 [٢٢:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧٣پارت_  

 .بھارک با صدای باباش ذوق کرد و با شادی کودکانھ اى شروع بھ دست زدن کرد

 .آھی کشیدم و نگاھم و بھ پیانوى سفید جلوی روم دوختم
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ما اینطور نبود تو ھمھ سکوت کرده بودن و جام ھای پایھ بلندی کھ رنگ محتوای آلبالویی باعث میشد فکر کنی شربت آلبالو ا
ن بوددستھاشو . 

 :با تموم شدن موسیقی بی کالم کھ احمد رضا نواخت ھمھ دست زدن و برزو گفت

 .بھ افتخار احمد رضا یھ پیک بزنیم_

 .احمد رضا اشاره کرد تا براشون بریزم. بھارک رو روی فرش گذاشتم از جام بلندشدم و سمتشون رفتم

ه اش رو روی وی آشپز خونھ افتادم و ترسیدم. نگاه خیربرای ھمھ شراب ریختم. بھ برزو کھ رسیدم یاد چند ساعت پیش ت
 .خودم حس کردم

 .ھول کردم و نمیدونم چیشد کھ محتوای جام ریخت روی پیرھن سفید مردونھ اش! ازجاش بلند شد کھ خورد بھم

 .چون ناگھانی بود از پشت رو ھوا معلق شدم و باقی مونده ى اون شیشھ ای البالوی رنگ ریخت روی خودم

ی کشیدم کھ از پشت دستی وسط کتفم قرار گرفت و مانع افتادنم شدجیغ . 

 .چشم ھامو محکم روی ھم فشار دادم تا بوی گند اون محتوای خوش رنگ باعث نشھ ھرچی خوردم و باال بیارم

 .صدای عصبی احمد رضا کنار گوشم رعشھ بھ تنم انداخت

 !دوباره خرابکاری؛ باز کن چشمات و نمردی_

کمرم آورد تا سرجام وایستم. اومدم چشمام و باز کنم ھمھ زدن زیر خنده وبا تمسخر گفتنو فشاری بھ  : 

 احمد رضا در طول روز چند بار خرابکاری میکنھ؟_

 .احمد رضا سری تکون داد. خجالت زده سرم و پایین انداختم. تمام لباس ھام کثیف شده بودن

تبرزو نگاھی کوتاھی بھ من کرد. رو بھ احمد رضا گف : 

 یھ پیرھن بھ من میدی؟_

 :احمد رضا نگاھی بھ من کرد و گفت

 …با برزو برو اتاقم یکی از پیراھنم و بھش بده_

 [٢٢:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧۴پارت_  

 :با این حرفش رعشھ افتاد تو تنم. ترسیده نگاھش کردم و سریع گفتم

 .ببخشید آقا بھارک گریھ میکنھ-

کرد. نینا گفت احمدرضا اخم وحشتناکى : 
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 .برزو ولش کن، این وقت شب کى مى بینھ؟ برو خونھ عوض کن. دیروقتھ، بریم-

 :نفسم رو آسوده بیرون دادم کھ احمدرضا گفت

 .کجا؟ تازه سر شبھ-

 :ترالن با عشوه گفت

 .نھ عزیزم یھ شب دیگھ براى شب نشینى میایم-

رچى بود چیز خوبى توى نگاھش نبودبرزو نگاھى بھم انداخت. معنى نگاھش رو نفھمیدم اما ھ . 

 .مھمون ھا با احمدرضا خداحافظى کردن و رفتن

کردم چقدر  سریع بھارک خواب رو برداشتم و بھ سمت پلھ ھاى طبقھ ى باال رفتم. میدونستم از اینکھ از حرفش سرپیچى
 .عصبیھ

 .بھارک و تو تختش گذاشتم. کمرم و صاف کردم کھ در با ضرب باز شد

ستم و روى قلبم گذاشتم. وارد اتاق شد. عصبى گفتترسیده د : 

- ى تو دختره ى دھاتى کارت بھ جایى رسیده کھ جلوى مھمون ھاى من جرأت مى کنى رو حرفم حرف بزنى؟ فکر کرد
 لباسات عوض بشھ اصالتتم عوض میشھ؟

گم پریدزبونم بند اومده بود. قلبم سنگین بھ سینھ ام مى کوبید. دستش کھ رفت سمت کمربندش رن . 

 .تا حاال کتک نخورده بودم و اولین سیلى رو از دست خودش خورده بودم

 :ترسیده عقب عقب رفتم. کمربندش و کشید و یھ دور دور دستش چرخوند. با صداى لرزونى گفتم

 … آقا-

 .نذاشت ادامھ بدم و دستش و بھ معنى سکوت روى بینیش گذاشت

و بم تر شده گفتبا صدایى کھ حاال احساس مى کردم خشن تر  : 

 .ھرچى اون مادرت یاغى بود تو باید حرف گوش کن باشى-

 … و دستش رفت باال

 [٢٢:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧۵پارت_  

رفت و جیغ  ترسیده دستم و باال آوردم تا ضربھ ى کمربند بھ صورتم نخوره. با نشستن سگک کمربند روى مچ دستم نفسم
 .خفھ اى کشیدم
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- تا بدونى تو کى ھستى و از کجا اومدىاینو زدم  . 

 .و ضربھ ى بعدی رو محکم تر زد. ضربات پشت سر ھم بود

 .ضرب ھاى اولش درد داشت اما رفتھ رفتھ بدنم بى حس شد و گوشھ ى اتاق مچالھ شدم

 .فقط صداى نفس ھاى تند و ضربات کمربند توى سکوت اتاق مى پیچید

ولو شدم. گونھ ى سمت راستم مى سوخت و دست ھام گزگز مى کردبا بستھ شدن در اتاق بى حال کف اتاق  . 

 .شورى خون رو گوشھ ى لبم حس کردم. نگاھم بھ کف اتاق بود

 .اشک چشم ھام رو تار کرده بود. پلکى زدم و قطره ى گرمى از گوشھ ى چشم روى سرامیک سرد اتاق افتاد

کرد میدونستم اگھ بھش مى گفتم دوستت بھم نظر داره باور نمى . 

 .کم کم چشم ھام بستھ شد و دیگھ چیزى نفھمیدم

 .با حس سوزش دستم چشم ھامو آروم باز کردم. نور خورد تو چشم. چشم ھامو بستم و باز کردم

 .گیج نگاھى بھ اطرافم انداختم. توى اتاق خودم بودم. با نشستن دستى روى دستم نگاھم رو از سقف گرفتم

فتادنگاھم بھ نگاه اشک آلود خالھ ا . 

ردموقتى دید دارم نگاھش مى کنم خم شد و پیشونیم رو بوسید. لب ھام خشک شده بود و سوزش تو گلوم حس مى ک . 

 :با صداى خشدار و ضعیفى گفتم

 شما براى چى اومدین؟-

 الھى خالھ فدات بشھ، چرا این بال سرت اومده؟-

 :پوزخند تلخى زدم کھ گوشھ ى لبم سوخت. لب زدم

- دم از حرف آقاچون سرپیچى کر . 

 .خالھ عصبى شد

 .اما اون حق نداشت این بال رو سرت بیاره. برم امیر على رو بگم بیاد سرمت رو باز کنھ-

 .حرفى نزدم و خالھ از اتاق بیرون رفت

 :بعد از چند دقیقھ ھمراه امیر على وارد اتاق شدن. امیر على با دیدنم گفت

 از جنگ برگشتى؟-
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و کنار تختم ایستاد. سرى تکون دادحرفى نزدم کھ اومد جلو  . 

 !عجب دست سنگینى داره احمدرضا-

 .سرم و از دستم باز کرد

 بھارک کجاس؟-

 .نگران نباش عزیزم پایینھ-

 :امیر على دستى روى گونھ ام کشید کھ از درد اخمى میان ابروھام نشست. خالھ نگران گفت

 شکستھ؟-

- ش آب گرم بگیره کوفتگى بدنش رو خوب مى کنھنھ بابا مادر من! فقط کمى ضرب دیده. یھ دو . 

 :و از اتاق بیرون رفت. با رفتن امیر على خالھ رفت سمت کمد گفت

 .لباس برات آماده مى کنم یھ دوش بگیرى-

بیرون اومد پیراھن کوتاه زیر باسن یقھ خرگوشى با شلوار دامنى روى تخت گذاشت و سمت حموم رفت. بعد از چند دقیقھ . 

- رات پر از آب کردم. کمى توش دراز بکشوان رو ب . 

 .با کمک خالھ از روى تخت بلند شدم

 مى خواى لباساتو دربیارم؟-

 .نھ ممنون. خودم مى تونم-

 .باشھ عزیزم من میرم سرى بھ غذا بزنم-

 .سرى تکون دادم

 .ممنون کھ اومدین-

 .خالھ آروم دستى بھ گونھ ام کشید

- زمتنھا کاریھ کھ از دستم برمیاد عزی . 

 .و از اتاق بیرون رفت. توى رختکن لباسام و درآوردم

 .نگاھم بھ جاى کمربند روى بدنم افتاد کھ خون مرده شده بود. بغض نشست توى گلوم
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مرفتم سمت وان کھ نگاھم از توى آینھ بھ صورتم افتاد. لحظھ اى از دیدن صورتم ترسیدم و کمى جلوتر رفت . 

 .حاال رو بھ روى آینھ قرار داشتم

 .دست لرزونم رو سمت صورتم بردم و زیر کبودیش دست کشیدم

 .گوشھ ى لبم پاره شده بود و گونھ ام ورم کرده بود. قطره اشک سمجى روى گونھ ام سر خورد

 .تقاص کارھاى مادرى کھ برام مادرى نکرده بود رو باید پس میدادم

 [٢٢:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧٧پارت_  

دم. کمى بدنم درد مى کرد اما گرمى آب باعث شد تا کمى احساس راحتى کنمتوى وان دراز کشی . 

 .چشم ھام و بستم و یاد دیشب افتادم

ن اومدمبا یادآورى دیشب حس کردم اون حاالت دوباره داره تکرار میشھ. دوش گرفتم و حولھ پوشیده از حموم بیرو . 

 .لباسایى کھ خالھ روى تخت گذاشتھ بود پوشیدم

داشت اما دستم درد مى کرد. خواست حولھ پیچش کنم کھ در اتاق باز شد موھام نم . 

 :ترسیدم کھ خالھ با لبخند وارد اتاق شد. نگاھى بھم انداخت گفت

 .حموم رفتى رنگ بھ روت اومد. بذار موھاتو سشوار بکشم-

 :روى صندلى نشستم. خالھ پشت سرم قرار گرفت. دستى بھ موھام کشید گفت

- ر پر پشت و بلندهماشاهللا چقد . 

 :لبخند تلخى زدم. انگار خالھ غم و از توى نگاھم خوند کھ گفت

- کست توى شاحمدرضا اینطور نبود. توى فامیل از خوش قلبى و مھربونى زبون زد کل فامیل بود اما بخاطر اون دو تا 
  .زندگیش باعث شد اینطور بشھ

کھ نمى نویسھ م چرا انقدر تغییر کرد. آدم گناه مادر و پاى بچھیادمھ ماه محرما اولین نفر تو ھیأت بود اما نمیدون ! 

 .بغضم و قورت دادم

 .خودتونو نگران نکنید خالھ جون، باید عادت کنم-

  .خالھ آھى کشید و سشوار رو خاموش کرد. موھامو بافت
 .توى لباسم انداختم و روسریم رو سرم کردم

 .استراحت کن، برات تو اتاقت غذا میارم-
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- میام پایین. تیر کھ نخوردم یھ چند تا کمربند خوردم خوب میشم نھ . 

 .باشھ عزیزم میرم میز و بچینم-

 .خالھ از اتاق بیرون رفت. آروم زمزمھ کردم

“ ب از سرم گذشتھ، چھ من قویم، مگھ نتونستم بدون پدر و مادر زندگى کنم. حاالم مى تونم با این مرد بداخالق زندگى کنم. آ
وجب یھ وجب چھ صد !” 

 .از اتاق بیرون اومدم

 [٢٢:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧٨پارت_  

 .نیم نگاھى بھ در اتاقش کھ بستھ بود انداختم و از پلھ ھا پایین اومدم

 .صداى خنده ى بھارک کل سالن رو برداشتھ بود. از صداى خنده ھاش لبخند روى لبم نشست

زیر گلوشو مى بوسید. میدونستم بھارک بھ زیر گلوش حساسھامیر على روى فرش کنار بھارک نشستھ بود و  . 

 .رفتم سمتشون. بھارک با دیدنم دستشو سمتم دراز کرد

 :روى دو زانو کنارش نشستم و خواستم بغلش کنم کھ امیر على گفت

 .فعالً نباید خیلى از دستت کار بکشى. سگک کمربند بھ استخون مچت خورده-

صدامون کرد بھارک و بغل کرد. از جام بلند شدم و گونھ ى بھارک و بوسیدم با صداى خالھ کھ براى ناھار . 

  .از اینکھ امیر حافظ نیومده بود برام کمى جاى سؤال بود
 .شونھ اى باال دادم. داشتم پر توقع مى شدم

 .خالھ میز زیبائى چیده بود. صندلى رو کنار کشید

 .بشین عزیزم-

 :امیر على گفت

- گ کھ برنگشتھ. دو تا کمربند ناقابل خورده. جاى امیر حافظ خالیھاز جن… اِه مامان  . 

 :خالھ گفت

 .طفلى بچھ ام مجبور شد دیشب بخاطر اون کنفرانس بره-

 .دیوونھ است دیگھ مادر من، ھمھ اش فکر این و اونھ-

 !درس خونده تا بھ ھمنوع خودش کمک کنھ. حاالم وراجى بسھ-
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 .چشم بانو-

خت. توى سکوت نھار خوردیم و خالھ مجبورم کرد تا بیشتر بخورمخالھ کمى سوپ برام ری . 

 .بھارک خوابش میومد. خالھ بردش خوابوندش

 :امیر على نگاھى بھم انداخت گفت

 یھ چیزى بگم؟-

 .بلھ-

 :تن صداش و پایین آورد گفت

 تا حاال فکر کردى خیلى بدبختى؟-

یھ نفر یھ روز خیلى رک این حرف و بزنھ متعجب نگاھش کردم. خودمم خیلى فکر مى کردم اما اینکھ  ….!! 

 [٢٢:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٧٩پارت_  

 :ابرویى باال داد گفت

 .باید منطقى باشى و قبول کنى-

 .حرفى نزدم. یعنى حرفى براى زدن نداشتم. با صداى ترمز ماشین رعشھ افتاد تو تمام تنم

ید کھ گفتحس کردم رنگم پرید. امیر على ھم انگار فھم : 

 .چرا انقدر ترسیدى؟ چیزى نشده؟ احمدرضا لولو نیست-

 .این چى مى دونست کھ این مرد براى من از لولو ھم ترسناک تره

 .دستھام رو توى ھم قالب کردم. قلبم محکم و سنگین بھ سینھ ام مى کوبید

 :با باز شدن در سالن تھ قلبم خالى شد. امیر على رفت جلو گفت

- چطورى؟ سالم پھلوون،  

 .سرم پایین بود و دست ھام و محکم بھم فشار مى دادم

 .صداى احمدرضا سرد و محکم توى سالن پیچید و حس تھوع بھم دست داد

 تیکھ میندازى؟-

- تیکھ چیھ؟ کمربندت سالمھ؟ حالش خوبھ؟… دور از جون   
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 !چیھ، نکنھ توام ھوس کردى؟-

 .من غلط بکنم-

ادبا صداى خالھ حس آرامش بھم دست د . 

 !سالم احمدرضا. امروز زود اومدى-

 .سالم عطى خانم. یھ سفر دو روزه باید برم-

 .آره خوبھ برو بلکھ یکم سرت ھوا بخوره و دیگھ دست رو یھ دختر بى پدر و مادر بلند نکنى-

- کنھ تا اون خدمتکار منھ و من ھر جورى کھ دلم بخواد باھاش رفتار مى کنم. مى خواست سرپیچى ن… شروع نکن عطى 
 .این اتفاق براش نیوفتھ

 .خالھ سرى از روى تأسف تکون داد

 .تا وسایلم رو جمع مى کنم چاییم روى میز باشھ-

 :و سمت پلھ ھا رفت. خواستم برم سمت آشپزخونھ کھ خالھ گفت

 .تو بشین من میارم-

 :روى مبل نشستم کھ امیر على اومد و با فاصلھ ى کمى کنارم نشست گفت

- شدى! دلم برات مى سوزه. تا حاال دختر مظلوم بى خانمان ندیده بودمچقدر مظلوم  . 

 .سر بلند کردم

 میشھ انقدر این کلمھ رو تکرار نکنى؟-

 [٢٢:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨٠پارت_  

 :نمایشى سرش و خاروند گفت

- باشھ تکرار نمى کنم… آخھ  . 

ا با چمدون کوچکى از پلھ ھا پایین اومدخالھ با سینى چاى از آشپزخونھ بیرون اومد و احمدرض . 

 .حس کردم نیم نگاھى بھم انداخت و بى حرف روى مبل رو بھ روى من و امیر على نشست

 :پا روى پا انداخت گفت

 با دختر خالھ تون خوش میگذره؟-
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 :و پوزخندى زد. امیر على گفت

 .نھ من راھھاى بھترى براى خوش گذرونى دارم-

ش انداخت بود. دلم مى خواست پاشم و سالن و ترک کنم. نگاھى بھ ساعت سرامیک مشکى توى دست ھواى سالن خفھ کننده
 :گفت

 .من میرم-

 .خالھ و امیر على باھاش خداحافظى کردن. یک ساعت بعد از رفتن احمدرضا خالھ آماده شد تا برن

 .دیانھ عزیزم تو ھم بیا ھمراه ما بریم-

 .نھ خالھ جون-

 !تنھایى آخھ-

- دى نداره. با بھارک دیگھ تنھا نیستمایرا . 

 :امیر على گفت

 !غصھ نخور مامان. اونھمھ ھلو تو خیابون و مردم ول نمى کنن بیان یھ کالشو بخورن-

 :خالھ اخمى کرد گفت

 امیر على دیگھ خیلى دارى شوخى مى کنى! قرصاتو خوردى مادر؟-

 :متعجب گفتم

 مریضھ؟-

 !آره خالھ جون، عقلش-

ھ امیر على نگاه کردم کھ گفتبا ناراحتى ب : 

 .مامان االن این خل و چل فکر مى کنھ من واقعاً مشکل دارم-

 .فھمیدم خالھ داره امیر على رو اذیت مى کنھ

 .بعد از رفتن خالھ و امیر على تو حیاط روى تاب نشستم. آفتاب داشت غروب مى کرد

یا تخم مرغ ھا  وقت ھایى کھ مجبورم مى کرد ماست درست کنم نگاھم رو بھ آسمون انداختم. دلم براى بى بى تنگ شد. براى
 .رو از زیر مرغ ھا جمع کنم

 … چقدر اذیتش مى کردم
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 .آھى کشیدم و قطره اشکى روى گونھ ام چکید

 [٢٢:۵۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨١پارت_  

 .با تاریک شدن ھوا ھل کردم و سمت خونھ رفتم. پا تند کردم سمت طبقھ ى باال

داى گریھ ى بھارک مى اومد. چھ احمق بودم کھ ساعت ھا تو حیاط نشستم و این طفل بى گناه گریھ کردهص . 

 .با دیدنم شدت گریھ اش زیاد شد. بغلش کردم. کمى دستم درد گرفت اما توجھى نکردم

 .ھمین کھ گرمى تنم رو حس کرد آروم شد

غذا دادم قربون صدقھ اش رفتم و از پلھ ھا پایین اومدم. بھش کمى . 

 .دستش و گرفتم و تاتى کنان تا سالن اومد. با دستش پیانو رو نشون داد

 دوست دارى بزنیم؟-

 .انگار حرفم و فھمید کھ سرى با ذوق تکون داد. کاسھ اى شیر و کنار گربھ ى پشمالو گذاشتم

 .آروم روى پیانو دست کشیدم و دستم رفت روى نت ھاش. صداى بدى بلند شد

داى گوش خراش صجیغى کشید و بھارک با ذوق دست زد. خنده ام گرفتھ بود. پیانو زدن آقاى قاتل کجا و این  گربھ پشمالو
 کجا؟

در بھارک بھ ھرچى بھ نیمھ ھاى شب نزدیک مى شدیم ترسم بیشتر مى شد از اینکھ من و بھارک توى خونھ اى ھستیم کھ ما
 .قتل رسید

 .شاید روحش ھنوز اینجا باشھ

المپ ھاى سالن و خاموش کنم مختصر شامى خوردم و بھ طبقھ ى باال رفتمبدون اینکھ  . 

 .نگاھم بھ در اتاق احمدرضا کھ خورد جیغ خفھ اى از ترس کشیدم و وارد اتاق خودم شدم

 .در و قفل کردم. بھارک و بغل کردم و روى تخت نشستم. کم کم بھارک خوابش برد

ا فکرھاى منفى بیشتر بیاد سراغمسکوت ھمھ جا رو گرفتھ بود و باعث مى شد ت . 

د شوکھ شدمھوا گرگ و میش بود کھ خوابم برد. با صداى ممتد زنگ چشم باز کردم. نگاھم کھ بھ ساعت روى دیوار افتا . 

 ..… ساعت یک ظھر بود و من تا االن خوابیده بودم. بھارک

 [٢٢:۵٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨٢پارت_  
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شد ھم بھ بھارک غرق تو خواب افتاد. نفس راحتى کشیدم. صداى زنگ در دوباره بلندترسیده سر چرخوندم و نگا . 

 یعنى کیھ؟

 .روسریمو روى سرم انداختم و قفل اتاق و باز کردم. پلھ ھا رو یکى درمیون پایین اومدم

 .از آیفون نگاھى تو کوچھ انداختم. با دیدن شخصى کھ تو آیفون دیدم تعجب کردم

دم و سمت در زاینو از روى تھ ریشى کھ ھمیشھ میذاشت تشخیص دادم. خوشحال از اینکھ اومد آیفون رو امیر حافظ بود و 
 .سالن رفتم

 :کنار در منتظر ایستادم تا بیاد. ھمین کھ وارد حیاط شد گفت

 میدونى از کیھ پشت درم؟ کجایى تو؟-

 .دو تا پلھ ى کوچیکو طى کرد و رو بھ روم قرار گرفت. لبخندى زدم

- المس . 

 :نگاھش عوض شد و جاش و بھ تعجب داد گفت

 تصادف کردى؟-

افظ اسیر شدحتازه متوجھ شدم کھ صورتم کوبیده است. دستم رفت سمت صورتم اما وسط راه میون پنجھ ھاى قدرتمند امیر  . 

 اینا جاى کمربنده .. احمدرضا دوباره زدت؟-

 :سرم و پایین انداختم کھ عصبى تر شد گفت

- ار اونھ؟کرى؟ میگم ک  

 .آره از حرفش سرپیچى کردم-

 .دستش و زیر چونھ ام گذاشت. نگاھش حاال تھ چاشنى از غم داشت

- قا بزرگ نشون مردک روانى عقده ھاشو سر تو داره خالى مى کنھ. اینطورى نمیشھ .. آماده شو باید بریم شاھکارشو بھ آ
 .بدیم

 .نھ نھ تو رو خدا-

 .اخمى کرد

- واى جنازه ات از این خونھ بیرون بره؟ زود باش آماده شویعنى چى نھ؟ نکنھ میخ . 

 … اما-
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 :آروم ھلم داد تو سالن گفت

 !رو حرف من حرف نمى زنى. زود باش-

 .بى میل سمت طبقھ ى باال رفتم و وارد اتاق شدم

 [٢٢:۵٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨٣پارت_  

ردم و از پلھ ھا پایین اومدمسرسرى مانتو شلوارى پوشیدم. لباس ھاى بھارک و عوض ک . 

 .امیر حافظ توى سالن راه مى رفت. با دیدن ما سمت در سالن رفت

 .دنبالش راه افتادم

 .امیر حافظ-

مرو پاشنھ ى پا برگشت و نگاھش رو بھ چشم ھام دوخت. طاقت نگاه سنگینش رو نداشتم. سرم و پایین انداخت . 

 چیزى جا گذاشتى؟-

 نھ. میشھ نریم؟-

 !نھ-

از سالن بیرون رفت. پوف کالفھ اى کشیدم و در سالن و بستمو  . 

 .سوار ماشین امیر حافظ شدیم. با سرعت رانندگى مى کرد

 .خالھ گفتھ بود رفتى کنفرانس-

 !آره اما نمرده بودم-

 .باورش برام سخت بود. اینکھ کسى از من، از منى کھ تو دید ھمھ بى کس و کار بودم دفاع کنھ

تھ قلبم از این حمایت غنچ نرفت و شیرینیش تمام وجودم رو شیرین نکرددروغھ اگھ بگم  . 

تمماشین و کنار خونھ ى آقاجون نگھداشت. نگاھى بھ اقاقى ھایى کھ از دیوار بھ کوچھ سرک مى کشیدن انداخ . 

 .ماشین و پارک کرد و پیاده شدم

 :چند تا پسربچھ تو کوچھ توپ بازى مى کردن. زنگ و زد گفت

- گفتھ بود این بال رو سرت آورده. من و فرستاده تا بیارمت اینجا. خانم جون آش نذرى دارهمامان ن . 

 .در با صداى تیکى باز شد. با استرس وارد حیاط شدم. نگاھم بھ قابلمھ ى بزرگ گوشھ ى حیاط افتاد کھ زیرش روشن بود
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ن ما سکوت کردنصداى بگو بخند مى اومد. امیر حافظ بھارک و از بغلم گرفت. ھمھ با دید . 

 :سرم و انداختم پایین. نسترن با ذوق گفت

 واااى امیر حافظ توئى؟-

 :اما امیر حافظ بى توجھ بھ نسترن رو کرد بھ خانم جون گفت

 خانم جون، آقاجون کجاست؟-

 :خالھ با نگرانى گفت

 چیزى شده؟-

 .نھ اما باید یھ چیزایى گفتھ بشھ-

 :و سمت پلھ ھا رفت و گفت

 .بیا دیانھ-

 [٢٢:۵٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨۴پارت_  

 :از استرس گوشھ ى لبم رو بھ دندون گرفتم. خالھ بھارک و از بغلم گرفت. ھانیھ با کنایھ گفت

 معلوم نیست این دختره ى دھاتى چى داره؟-

فتگیر حافظ دنبال امیر حافظ راه افتادم. وارد سالن شدم. آقاجون روى مبل ھمیشگیش نشستھ بود. با دیدن ام : 

 .خستھ نباشى-

 .ممنون آقاجون-

 :آقاجون با دیدنم اخمى کرد گفت

 تو چرا قیافھ ات اینطورى شده؟-

 :امیر حافظ پوزخندى زد گفت

 !این سؤال و باید از احمدرضا بپرسین کھ چرا-

 چى دارى میگى؟-

 .مثل اینکھ بھ حرف آقا گوش نکرده اونم تنبیھش کرده-

 :آقاجون اخمى کرد گفت
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 روزى کھ آوردمت مگھ نگفتم جایگاھت کجاست؟ چرا کارى مى کنى تا عصبى بشھ؟-

 .شوکھ و ناباور بھ پدربزرگى کھ با سنگدلى تمام داشت مى گفت من مقصرم نگاه مى کردم

 :انگار امیر حافظ حالم رو درک کرد کھ گفت

 آقا جون شما دست و صورت این دختر و دیدى؟-

- تماً احمدرضا رو عصبى کردهامیر حافظ تو دخالت نکن! ح . 

 :بغضم و قورت دادم. امیر حافظ سرى تکون داد گفت

- خدائى داره مادرى کھ مادرى کنھ اما آقاجون این دخترم یھ انسانھ و… درستھ کس و کار نداره، پدرى کھ حمایتش کنھ  . 

 .امیر حافظ، تو براى من از خدا و پیامبر حرف نزن-

 … آره خوب شما-

سکوت کرد با صداى خالھ . 

 امیر حافظ من تو رو اینطورى تربیت کردم کھ تو روى بزرگ تر وایستى؟-

 … اما مامان-

 اما چى؟-

 .با صداى خانم جون نگاھش کردم

 اما چى امیر حافظ؟ بخاطر این دختر تو روى پدربزرگ خودت مى ایستى، آره؟-

 [٢٢:۵٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨۵پارت_  

آوردم باال.  ن و عصبى دست ھام و مشت کردم. امیر حافظ دستى بھ پیشونیش کشید اومد سمتم. سرم وسرم و انداختم پایی
 :گفت

 .خوب نگاھش کنید-

 .ھر دو تا دستم و گرفت

- اینھ رسمش؟ چون کس و کار نداره باید ھر بالیى سرش بیاد؟… ببینید   

 :خالھ با عجز گفت

 … امیر، مادر-
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ن گفتآقا جون عصاشو محکم کوبید زمی : 

- شتباه کرده و تنبیھ اامیر حافظ براى چى باید دل بسوزونى؟ نیازى نیست تا من زنده ام طرف این باشى. منم دارم میگم حتماً 
 .شده

 :آروم لب زدم

 .من و از اینجا ببر-

 :امیر حافظ نگاھم کرد و رو کرد بھ آقابزرگ گفت

- ا بترسید از آھشمظلوم ھمیشھ زیر پاست ام… این رسم زمانھ است آقاجون  ! 

 .و مچ دستم و گرفت

 .بریم-

 .بھارک و از بغل خالھ گرفت. با صداى محکم و پر صالبت آقاجون رعشھ بھ تنم افتاد

 !مى بینى خانم جون آش نذرى درست کرده و باید ھمھ باشن، حق ندارى از این در بیرون برى-

ده گامى بھ عقب و دلھره. اومد و رو بھ روم ایستاد. ترسی صداى قدم ھاش کھ نزدیک میشد دلم و زیر و رو مى کرد از ترس
 .برداشتم

فسم نزیر نگاه سنگینش مثل گنجشکى کھ اسیر چنگال ھاى عقاب شده باشھ مى لرزیدم. سرش کھ روى صورتم خم شد، 
 .رفت

- شى. اگھ توى این ھم بپا ببین دختر جون، با مظلوم نمائى نمى تونى خانواده ام رو کھ اینھمھ سال با ھم نگھشون داشتم از
  .سال ھا من و حمایتم نبود معلوم نبود جسدت رو از کجا پیدا مى کردن

نقدر مظلوم اپس باید خدات رو شکر کنى کھ مرد آبرودارى مثل من داره خرجت رو میده بھتره سرت تو الک خودت باشھ و 
 !نمائى نکنى

 [٢٢:۵٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨۶پارت_  

- ى بروفظ ذاتش مھربونھ و دلش براى موش زیر بارون ھم میسوزه. حاالم برو یھ گوشھ بشین و بعد از نذرامیر حا . 

نش تو رگ تمام بدنم مى لرزید. باورش برام سخت بود. کى باورش میشھ این مرد سنگدل و سرد پدربزرگ من باشھ و خو
 ھام جریان داشتھ باشھ؟

فتخالھ اومد جلو و بازوم رو گرفت. آروم گ : 

 .بیا دخترم-

 :با تن صداى پایین ادامھ داد
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 !امیر حافظ تو رو جون مادرت کش نده-

 :امیر حافظ سرى تکون داد گفت

 !!… مامان-

 :خالھ آروم چشم ھاشو باز و بستھ کرد گفت

 .بخاطر مادرت-

 .باشھ-

دستى بھ پشتم  ى گیر کردم. خالھو از سالن بیرون رفت. با رفتن امیر حافظ حس کردم تکیھ گام رفت و ترسیده تو گردباد
 .کشید

 .صداى پچ پچ دخترا بلند شد

 .حقشھ دختره ى دھاتى-

 اما ھانیھ نگو اینطورى، بدبخت ببین چى شده؟-

 !تو ساکت شو ھدى. ھانیھ راست میگھ، از وقتى اومده امیر حافظم رو ازم گرفتھ-

ردمخودم رو با بھارک سرگرم کردم. با نشستن زنى کنارم سر بلند ک . 

بود زنى با قد متوسط و ھیکلى کمى تپل. کت و دامن زرشکى پوشیده بود و موھاى کوتاه حنائیش تا زیر گوشھاش . 

 :ھمینطور نگاھم رو بھش دوختم کھ گفت

 .من اکرمم، زن دائیت-

  دائى یعنى چى؟بھ مغزم فشار آوردم. زن دائیم؟! آیا اصالً مردى رو بھ عنوان دائى دیدم کھ زن دائى داشتھ باشم؟ اصالً 

 :بھ اجبار لبخندى زدم گفتم

 .خوشبختم-

 .پوزخندى زد

 .خوشبخت نباش دختر جون-

 :سرش و کمى جلو آورد و با تن صداى پایین گفت

 !فکر نکن مى تونى عشق دخترم رو ازش بگیرى-
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 [٢٢:۵٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨٧پارت_  

- ر حافظ اگھ پس فکر نکن مى تونى خودت رو بھ امیر حافظ بچسبونى. امیامیر حافظ و نسترن از بچگى بھ اسم ھم ھستن، 
 داره کمکت مى کنھ چون دلش داره برات میسوزه، مى فھمى؟

نگین بود. سمات و مبھوت بھ زن رو بھ روم کھ خودش رو زن دائیم معرفى کرده بود نگاه مى کردم. معنى حرفھاش برام 
 یعنى چى کھ عشق دخترش رو قاپ بزنم؟

- . بھتره ھتره اونطورى نگاه نکنى کھ انگار ھیچى از حرف ھاى من نفھمیدى! من زنم و جنس خودم رو خوب مى شناسمب
 .تورتو جاى دیگھ اى پھن کنى

 … اما-

 .از روى مبل بلند شد

 .حرفات و براى خودت نگھدار-

ابزرگ قلبم سنگین با یادآورى حرفھاى آقو رفت. دستمو بھ پیشونیم گرفتم. شونھ اى بھ عالمت نفھمیدن حرفھاش باال دادم. 
 .شد

 .اینکھ چطور با یادآورى بى کسیم بھم فھموند نھ جایى دارم و نھ کسى و باید سکوت کنم

سمتم گفت صداى بگو بخند دخترھا نیشترى توى قلبم میزد. حسرت بغض شده توى گلوم باال و پایین مى شد. خالھ اومد : 

- یاط انداختھ. پسرھا رفتن آش نذرى بدنبیا عزیزم، خانم جون سفره تو ح . 

نار خالھ نشستمکاز جام بلند شدم و ھمراه خالھ بھ حیاط بزرگ و سرسبز آقاجون کھ اول بھار کمتر از بھشت نبود رفتیم.  . 

 .پسرھا با بگو بخند اومدن و ھمھ دور ھم آش نذرى خوردیم

خمى کرد و بھ غذام نگاه اخم آلود امیر حافظ رو بھ رو شدم. اسر بلند کردم و با  .اشتھا نداشتم و دو قاشق بیشتر نخوردم
 :اشاره کرد. آروم لب زد

 .بخور-

میر حافظ گرفتم و دلم از این محبت زیرپوستیش غنج رفت اما با دیدن نگاه عصبى زن دائیم و اخم ھاى نسترن نگاھم رو از ا
 .تا تموم شدن غذا سر بلند نکردم

مع شدن سفره، صداى گرمش کنار گوشم بلند شداما بھ محض تموم شدن غذا و ج . 

 [٢٢:۵٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨٨پارت_  

 چرا چیزى نخوردى؟-
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 .ھرم نفس ھاى داغش از روى شال روى سرم ھم احساس مى شد

 :کمى خودمو کنار کشیدم و آروم لب زدم

 .اشتھا نداشتم-

 :اومد چیزى بگھ کھ امیر على گفت

- ھر بازى چطورین؟بچھ ھا امشب با یھ ش  

عالیھ“چھره ى ھمھ شون خندون شد و گفتن  ”! 

 :لبخند تلخى زدم. تا حاال شھر بازى نرفتھ بودم. امیر حافظ گفت

 توأم دوست دارى برى؟-

 .توى دھنم سبک سنگین کردم

 .نھ، من تا حاال شھر بازى نرفتم-

 .پس امشب با ھم میریم-

 … اما-

 !ھمینى کھ من گفتم-

- و دیانھ ھم میایمامیر على، من  . 

 :دخترا با اخم نگاھم کردن. نسترن گفت

 !اما امیر حافظ، آخھ این تیپش بھ ما نمى خوره کھ دارى میاریش-

 :امیر حافظ سرد و جدى شد گفت

 !ناراحتى نیا-

 :و بلند شد رفت سمت سالن. با استرس گوشھ ى لبم و بھ دندون گرفتم. نسترن با حرص گفت

 !دختره ى دھاتى-

ھ بغلش کرد گفتھانی : 

- ا مال ھمیناز چى ناراحتى آخھ؟ امیر حافظ جز ترحم بھ این بھ نظرت فکر دیگھ اى ھم مى تونھ بکنھ؟ اول و آخرش شم . 

 :سرم و پایین انداختم. یک ساعت بعد خالھ اومد گفت
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 .امیر على پاشو منو برسون خونھ-

 .با امیر حافظ برو مامان-

مون گفتامیر حافظ بھارک بغلش اومد سمت : 

 .دیانھ توأم پاشو، باید براى شب آماده بشى-

 :بھ ناچار بلند شدم. خالھ گفت

 .برو عزیزم از خانم جون و آقاجون ھم خداحافظى کن-

 .دلم نمى خواست برم اما مجبور بودم. سمت سالن رفتم. آقا جون کنار خانم جون نشستھ بودن

 :سرم و پایین انداختم و با صداى آرومى گفتم

- اجازه تون من میرم با . 

 [٢٢:۵٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨٩پارت_  

 .برو اما دخترجون حواست باشھ کارى نکنى احمدرضا ناراحت بشھ-

 .بلھ-

و روى صندلى  و از سالن بیرون اومدم. بدون اینکھ با بچھ ھاى مغرور این خاندان خداحافظى کنم از حیاط بیرون اومدم
 .عقب جا گرفتم

صندلى جلو کنار امیر حافظ نشستھ بود. امیر حافظ ماشین و روشن کرد. خالھ گفتخالھ روى  : 

 .من بھارک و نگھ میدارم. امشب فقط خوش بگذرون-

 :امیر حافظ از آینھ ى ماشین نگاھم کرد گفت

 با این صورت؟-

 :خالھ چرخید و از بین ھر دو صندلى نگاھم کرد گفت

- بودیا دیده نشھاز لباس ھاش برمیداریم، میایم خونھ. میدونم چیکار کنم تا این کمیریم سر راھمون یھ دست لباس خوشگل  . 

 :و چشمکى زد. امیر حافظ لبخندى زد گفت

 .عالیھ-

 :و ماشین و سمت قتلگاھم روند. ماشین کنار در حیاط ایستاد. امیر حافظ گفت
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 .شما برین، اینجا منتظر مى مونم-

اق رفتیم کھ خالھ گفتھمراه خالھ وارد خونھ شدیم. سمت ات : 

- رهاز حرفھاى آقاجونت ناراحت نشو. ازدواج مرجان با پدرت باعث شد آقاجون جلوى احمدرضا بشکنھ و آبروش ب .  
بلند میشھ آقاجون ھمیشھ پدر خدابیامرزتو مقصر میدونھ اما نمیدونھ ھمھ ى این کینھ و نفرت ھا از گور خود مرجان .  

خوشبختانھ ھیچى راجب ایران و اومدن تو توى خانواده نمیدونھ االنم کھ پی خوش گذرونیاشھ و . 

 :سرى تکون دادم کھ گفت

 .این حرفا رو ولش-

ھمراه با  نگاھى توى کمد انداخت. شلوار لى آبى رو ھمراه مانتوى سفید و راھھاى مشکى برداشت. کیف و کفش لیموئى
 .روسرى آبرنگ

 .بھ نظرم اینا خیلى بھت بیان-

امیر حافظ شدیم و سمت خونھ ى خالھ رفتیمسوار ماشین  . 

 !پس مرجان نمیدونھ کھ دخترى کھ ازش فرار کرده و ولش کرده حاال تو جمع خانواده اش ھست

 [٢٢:۵٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩٠پارت_  

تیمامیر حافظ ماشین و کنار خونھ ى خالھ نگھداشت. از ماشین پیاده شدیم و بھ ھمراه خالھ داخل خونھ رف . 

 .امیر حافظ بھارک و گرفت و خالھ دستم و کشید

 .بیا بریم آماده ات کنم-

 .ھمراه خالھ وارد اتاق خوابش شدیم

 .بشین رو صندلى-

 .رو صندلى رو بھ روى میز آرایش نشستم. خالھ با دقت شروع بھ کار کرد

 .نمیدونستم داره چیکار مى کنھ فقط میدیدم دستش تند تند روى صورتم در حرکتھ

 :کارش تموم شد. چونھ ام رو توى دستش گرفت و اینور اونور کرد. با رضایت لبخندى زد گفت

 .لباساتو بپوش-

رخى دورم زد مانتو شلوار و پوشیدم. خالھ موھامو شونھ کرد و باالى سرم جمع کرد. شالى روى سرم کمى باز انداخت. چ
 :گفت

 .حاال خودتو تو آینھ نگاه کن-
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ما با دیدن صورتم شوکھ شدم و جلوتر رفتم. حاال کامل رو بھ روى آینھ قرار داشتمچرخیدم سمت آینھ ا . 

 !باورم نمى شد این دختر زیباى توى آینھ کھ ھیچ کبودى روى صورتش دیده نمیشد من باشم

ه ش کردرنگ قھوه اى چشمھام توى سیاھى سرمھ بیشتر خودشو نشون میداد و لب ھام اون رنگ صورتى براق برجستھ تر
 .بود

 .نمیتونستم شادیمو پنھون کنم. با ذوق رو بھ خالھ کردم

- چطورى این کار و کردین؟… واااى چقدر خوب شده   

 :خالھ خندید و دست بھ کمر شد گفت

- ختر خوشگلم رو خالتو دست کم گرفتى؟ یھ زمانى براى خودم آرایشگرى بودم! اما خوب االن دیگھ نمیتونم. اما مى تونم د
 .آرایش کنم

 :گونھ ى خالھ رو با محبت بوسیدم کھ تو آغوشش نگھم داشت گفت

 .خیلى زیبائى، خیییلى. بریم بھ امیر حافظ نشونت بدم-

 و دستم و گرفت مثل بچھ ھا با ذوق

 [٢٢:۵٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩١پارت_  

 :دنبال خودش کشیدم. با صداى بلندى گفت

- بیا…. امیر حافظ … امیر حافظ  . 

- ه مامان اتفاچى شد …. 

 :اما با دیدنم حرفش نیمھ تموم موند. اومد جلو گفت

 این .. این دیانھ است؟-

 :خالھ با غرور گفت

 .بلھ، شاھکار مامانتھ-

 :امیر حافظ بى پروا بغلم کرد گفت

 !چقدر عوض شده-

 .ھمین کھ تو آغوش گرم مردونھ اش فرو رفتم چیزى تھ قلبم خالى شد و ضربان قلبم باال گرفت

 .شوکھ دستام دو طرفم موند. ازم فاصلھ گرفت و با دستھاش بازوھام و گرفت
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 .نگاھش رو بھ صورتم دوخت. سرم و پایین انداختم

 .خیلى زیبا شدى-

 :لبخندى روى لبم نشست و ناخودآگاه لب پایینم رو بھ دندون گرفتم کھ آروم گفت

 … نکن اون لب و-

 :متعجب سر بلند کردم. چشمکى زد گفت

- مان مراقب بھارک باش تا ما بریم خوش بگذرونیمما . 

 .باشھ مادر اما خیلى حواست بھ دیانھ باشھ-

 .چشم-

 .مچ دستم اسیر دستھاى گرم و محکمش شد و دنبالش کشیده شدم. دستى براى خالھ تکون دادم

 .روى صندلى جلو جا گرفتم. امیر حافظ پخش ماشین و روشن کرد و شماره ى کسى رو گرفت

- باشھ ھمون جاى ھمیشگى منتظرتونیم… امیر على، ما حاضریم الو  . 

ست ھام دو گوشى رو قطع کرد. دستامو روى زانوھام گذاشتم کھ بى ھوا دستش و روى دست ھاى قالب شده ام گذاشت و 
 :رو از ھم باز کرد گفت

 .نباید ناخوناتو از تھ بگیرى. ھمیشھ باید کمى ناخن داشتھ باشى-

 … اما-

وا تکون داددستى رو ھ . 

 !رو حرف امیر حافظ حرف نمیزنى-

درونم کم  و نوک دماغم رو کشید. احساس گرما مى کردم. شیشھ رو کمى پایین دادم و ھواى خنک بھارى کمى از التھاب
 .کرد

 [٢٢:۵٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩٢پارت_  

 گرمتھ کولر رو روشن کنم؟-

 .نھ ھوا خوبھ-

رد. نگاھم رو بھ بیرون دوختم و تا رسیدن بھ مقصد حرفى بینمون رد و بدل نشدصداى سیستم و کمى بلند ک . 

 .امیر حافظ ماشین و کنار شھربازى بزرگى نگھداشت
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مصداى جیغ و بگو بخند تا بیرون شھربازى ھم مى اومد. کمى ھیجان داشتم چون تا حاال شھربازى نرفتھ بود . 

نداختامیر حافظ اومد کنارم و نگاھى بھ اطرافش ا . 

 .با دیدن امیر على و دو تا پسر دیگھ بھ ھمراه نسترن، ھدى و ھانیھ اومدن سمتمون

 .تعجب رو تو صورت تک تکشون میشد مشاھده کرد

 :امیر حافظ رو کرد بھشون گفت

 چیھ ھمتون مثل ندید بدیدھا دارین نگاه مى کنین؟-

 :امیر على دستشو گرفت سمتم گفت

- ت مى بینم؟ این ھمون دختر دھاتیھ؟امیر حافظ، خدائى دارم درس ! 

 :امیر حافظ اخمى کرد گفت

 .… امیر على-

 :نسترن پوزخندى زد گفت

 !واه، چیھ خوب؟ داره راست میگھ دیگھ. شاید االن از اون شلختگى اولیش خبرى نباشھ اما یھ دھاتیھ-

 :و روشو اونور کرد. دستى بھ گوشھ ى شالم کشیدم. امیر على گفت

- خوووووب، چى سوار میشین؟؟… تو بھتره بریم   

 :ھانیھ با ذوق گفت

 .سورتمھ-

 بقیھ چى؟-

 :ھمھ بھ سورتمھ رأى دادن. امیر حافظ کھ کنارم راه مى رفت آروم گفت

 تو چى دوست دارى؟-

 :نگاھش کردم گفتم

 .فرقى نمى کنھ-

 .پس سورتمھ سوار شیم-

 :امیر على بلیط گرفت. امیر حافظ گفت
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- مى شینیم من و دیانھ کنار ھم . 

 .و بى توجھ بھ نگاه خصمانھ ى نسترن رفت سمت جایى کھ باید سوار مى شدیم

 .دنبالش راه افتادم کھ صداى امیر على بلند شد

 !گور خودتو کندى دیانھ-

 [٢٢:۵٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩٣پارت_  

 .متعجب نگاھش کردم کھ با سر بھ نسترن اشاره کرد

 !اما من کھ کاریش ندارم-

- ھمھ از روى ترحمھ تو ندارى اما اون داره و متأسفانھ تو توجھ امیر حافظ رو دارى. البتھ نسترن نمیدونھ کھ این توجھ ھا . 

براى من فرقى  نگاھم رو ازش گرفتم. چرا عالم و آدم مى خواستن بھ من ثابت کنن کھ امیر حافظ داره ترحم مى کنھ؟ مگھ
 مى کنھ؟

ھ ھوامو داره و بھم توجھ مى کنھ حتى اگھ اون توجھ از روى ترحم باشھمھم اینھ کھ یھ نفر ھست ک . 

 :کنار امیر حافظ نشستم. خم شد و کمربندم رو بست. با لبخند گفت

 آماده اى؟-

 .ھیجان داشتم. دستم و محکم بھ میلھ ى رو بھ روم گرفتم

  .سورتمھ تکون آرومى خورد و کم کم شروع بھ حرکت کرد
دا بلند شدصداى جیغ و سر و ص . 

ش اھرچى سرعتش بیشتر مى شد ترسم بیشتر مى شد. نا خواستھ بازوى امیر حافظ و چنگ زدم و سرم و روى شونھ 
 .گذاشتم

 !واااى من مى ترسم-

 :دست گرمش روى دستم نشست گفت

 .ترس نداره فقط خودتو خالى کن. جیغ بزن از تھ دلت-

 :سورتمھ تکون خورد. جیغ آرومى زدم کھ گفت

- ، بلندترنھ . 

 :این بار با صداى بلندترى جیغ زدم کھ خندید و شالمو کمى کشید جلو گفت
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 … کرم کردى دختر خوب! جیغ بزن اما نھ تو گوش من-

 .خجالت کشیدم

 .اینو نگفتم تا خجالت بکشى و جیغ نزنى، اینو گفتم تا جیغ بزنى اما نھ کنار گوش من-

ه شدم و منم شروع بھ جیغ کشیدن کردمو خودش با صداى بلندى جیغ کشید. ھیجان زد . 

 .تمام خاطراتم جلوى چشم ھام اومدن و بدترین خاطراتم لحظاتى بود کھ اومدم تھران

 .فریادم از روى ھیجان نبود. فقط محض خالى شدن تمام بغض ھایى بود کھ توى گلوم گیر کرده بودن

 با توقف سورتمھ

 [٢٢:۵٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩۴پارت_  

شد کمربندم رو باز کردم. کمى سرم گیج رفت بخاطر یھو بلند شدنم. بازوم تو پنجھ ھاى محکم امیر حافظ قفل . 

 !دختر خوب، آدم کھ یھو پا نمیشھ-

 .ازش فاصلھ گرفتم

 .االن خوبم-

 :و با ھم بھ سمت بچھ ھا رفتیم. امیر على با ذوق گفت

 .عالى بود-

 :نسترن سرش و گرفت گفت

- الم خوب نیستامیر حافظ ح . 

 .امیر حافظ نگاھش کرد

 چرا؟-

 .از بس ھدى کنار گوشم جیغ جیغ کرد-

 :ھدى معترض گفت

 !اِه ترسیده بودم خوب-

 .ھانیھ: بسھ دیگھ سرمو بردین .. اَه اَه. بریم تونل وحشت

 .نسترن چھره اش تو ھم رفت
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 !نھ-

 .امیر على نگاه خبیثى بھش انداخت

- ده میاد جلو چشماتیھو یھ سر بری… خوبھ ھاااا  . 

- چندشم شد… اِه امیر على  !! 

یز بزرگى رو چند تا دیگھ از وسایل بازى سوار شدیم کھ دخترا گفتن ما گرسنھ ایم و سمت فست فود شھربازى رفتیم و م
 .انتخاب کردیم

 :ھانیھ گفت

 !مى خواى یکم از امیر حافظ فاصلھ بگیرى؟ ھمھ اش چسبیدى بھش-

ھ امیر حافظ انداختم. گفتمنگاھى بھ خودم و بعد ب : 

 …اما من بھش نچسبید-

 :یھو صداى خنده شون بلند شد. امیر على میون خنده گفت

 .آیکیو، تیکھ انداخت بھت-

 :تازه معنى حرف ھانیھ رو فھمیدم. لبخندى زدم گفتم

 مى خواى جامونو عوض کنیم؟-

 .پشت چشمى نازک کرد

 .نمیخواد، تو دخیل بستى-

میر حافظ نشست. گارسون اومد و ھمھ پیتزا سفارش دادننسترن وسط من و ا . 

 .امیر على جک مى گفت و بقیھ مى خندیدن

 .با اومدن گارسون و پر شدن میز ھرکى پیتزاى خودشو سمتش کشید

 .مقدارى سس رو ى تکھ اى از پیتزا ریختم

 [٢٢:۵٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩۵پارت_  

یرون اومدیم. دیروقت شده بودبعد از خوردن شام از شھر بازى ب . 

 .سوار ماشین امیر حافظ شدم. امیر على جلو کنار امیر حافظ نشست
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 .امیر حافظ آینھ رو روى صورتم تنظیم کرد. سرم و پایین انداختم

 .اگر تیکھ پرونى ھاى دخترا رو فاکتور بگیریم، شب خیلى خوبى بود. امیر حافظ با ماشین وارد حیاط شد

صداى ماشین بھ حیاط اومد و با دیدن ما لبخندى زد گفت خالھ با شنیدن : 

 خوش گذشت؟-

 :امیر على سمت خالھ رفت گفت

 .جاى شما خالى، عالى بود-

 .سالم خالھ جون-

 سالم عزیز دلم. خوش گذشت؟-

 .بلھ، خیلى-

 :امیر على خندید گفت

- یر حافظ رودرضا یا دیانھ رو مى کشھ یا امتوجھ ھاى زیاد امیر حافظ کار دستمون میده ھا و یھ روز نسترن مثل احم ! 

 .خالھ آروم زد تو صورتش

- امیر على این چھ حرفیھ؟… اوا خدا نکنھ   

 :امیر على بى خیال شونھ اى باال داد گفت

 !از ما گفتن بود-

- زمنسترن باید انقدر فھمیده باشھ کھ دیانھ براى تو و امیر حافظ مثل خواھر نداشتتونھ. بیا تو خونھ عزی . 

 .نھ باید برم خونھ-

 :امیر حافظ اومد و اخمى کرد گفت

 این وقت شب کجا؟-

 .آره عزیزم شب بمون فردا برو. بیا تو-

 !و دستشو پشت کمرم گذاشت. نمیدونم چرا استرس داشتم؟

 .بیا عزیزم، بھارک و توى این اتاق خوابوندم. توأم ھمینجا بخواب-

 .مرسى خالھ. خیلى اذیت شدى-
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- برو استراحت کننھ عزیزم.  . 

 .وارد اتاق شدم. بھارک روى تخت آروم خوابیده بود. با دیدنش لبخندى زدم. شالم رو درآوردم و تا کردم

 .موھاى بلندم رو باز کردم و دستى الى موھام بردم کھ در اتاق باز شد

 .ھول کردم. امیر حافظ تو چھارچوب در ایستاد. با دیدنش نفسم رو آسوده بیرون دادم

ه خیره اى بھم انداخت گفتنگا : 

 

 .برات آب آوردم، گفتم شاید شبا عادت داشتھ باشی و اذیت نشی

و از دستش گرفتمرفتم سمتش و پارچ آب . 

 .نگاھش سنگین بود. لبخندی زدم

 .ممنون –

و توی دستش گرفتای از موھای بلندمطره . 

- قدر نرمھ؟چرا این  

 .ریز خندیدم

 .خوب موئھ-

و کشیدنوک بینیم . 

- خوابفکر کردم نیست. برو بھ . 

- خیرشب بھ . 

و بستماز اتاق بیرون رفت و در اتاق . 

ھام نشستلبخندی دوباره روی لب . 

شدم؛ حتی اگر از روی ترحم باشھھای امیرحافظ غرق لذت میاز توجھ . 

فتھ خوابم بردھام روی ھم قرار نگرکمی آب خوردم و کنار بھارک دراز کشیدم. روز پر ماجرایی داشتم. چشم . 

ھام رو باز کردم. کش و قوسی بھ بدنم دادمی حریر چشمبا تابش نور خورشید از پشت پرده . 

ھاش رو بوسیدمبھارک چشم باز کرد، بغلش کردم و لب . 
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و سفت بستمدستی بھ مانتو و شلوارم کھ از دیشب تنم بود کشیدم. موھام . 

و بغل کردم و از اتاق بیرون اومدمبھارک . 

اومدای خالھ و بقیھ از آشپزخونھ میصد . 

و شستم. آبی بھ دست و صورت خودم زدم. دست و صورت بھارکوارد سرویس بھداشتی شدم . 

دادیمو بیشتر نشون ام افتاد. کمی تھ آرایش داشتم، اما حاال کبودی زیر چشمم خودشنگاھم تو آینھ بھ چھره  

تھ باشھی خوبی نداششد در نگاه اول جلوهو باعث می . 
 …سمت آشپزخونھ رفتم و

 [٢٢:۵٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩٧پارت_  

 .خالھ با دیدنم از جاش بلند شد

 .بیدار شدی عزیزم-

- م نکردین؟خیر. چرا زودتر بیداربھسالم. صبح  

- م، حاال بیا بشینقدر ناز خوابیدی دلم نیومد بیدارت کندیدم چھ . 

تھ بودن. امیرعلی با دیدنم گفتامیرعلی و امیرحافظ کنار ھم نشس : 

 .از ھلوی دیشب تبدیل شدی بھ لولو-

 .خالھ اخمی کرد

 .امیرعلی-

- کردینآی آی مامان جان شما زنا و دخترا این وسایل آرایشا رو نداشتین چیکار می . 

- آد پسرمنھ کھ تو بدت می . 

 .امیرحافظ لبخندی زد و بھارک از بغلم گرفت و گذاشت روی پاش

ی امیرحافظزد روی شونھ امیرعلی . 

- داری خوب بلدیبریم برات آستین باال بزنیم، کھ بچھ . 

 .الزم نکرده تو اگر الالیی بلدی برا خودت بخون تا خوابت ببره پسر-

- برمآخرم آرزوی ازدواج شما دو تارو بھ گور می . 
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 .خدانکنھ مامان جان-

 .پس برید زن بگیرید-

- امگم اینم زن و بچھآم میریم. ای بھ چشم. پسرم بزرگ شد میبھ بھ چھ مامان روشن فکردی دا . 

و باال برد و گفتخالھ نھایت دستش : 

- خوام لباس دومادی تو تنت ببینمپسره چش سفید، من می . 

- بینی عزیزممی . 

 .خدا کنھ-

 .خالھ چای کنارم گذاشت

 .بخور عزیزم-

الھ بلند شد تا جواب تلفن بدهدر حال خوردن صبحونھ بودم، کھ گوشی خونھ زنگ خورد. خ . 

شوره کردم و اشتھام بستھ شددونم چرا یھو احساس دلنمی . 

 :صدای خالھ اومد کھ گفت

 !اِ احمدرضا تویی-

ز دستم روی بشقاب افتادانداخت، لقمھ با آوردن اسم مردی کھ وجودش رعشھ بھ تمام تنم می . 

کرد، گفتالقاء می امیرحافظ نگاھم کرد. با صدایی کھ آرامش رو بھ آدم : 

 حالت خوبھ؟-

شستندونست توی دلم داشتن رخت میسری تکون دادم، اما خدا می . 

 [٢٢:۵٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩٨پارت_  

 :امیر علی گفت

- ھا، بدبخت رنگش مثل گچ شدهاین احمد رضا دیوث عجب سیاستی داره . 

کھ دوباره با اون ھیوال زیر یک سقف تنھا بودم ھراس داشتماز اینامیر حافظ اخمی کرد، اما حالم من اصال خوب نبود  . 

 :خالھ وارد آشپزخونھ شد، گفت

 .احمد رضا بود. نگران دیانھ و بھارک شده بود، بھش گفتم اینجایین-
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 .امیرحافظ پوزخندی زد. دیگھ اشتھا نداشتم

- برین خونھآقا امیرحافظ شما منو می . 

 کجا خالھ؟-

 .برم خالھ جون-

- شو آره، برو آماده . 

 .ممنون خالھ-

شنیدم. امیرحافظ عصبی گفتاز آشپزخونھ بیرون اومدم، اما صداشونو می : 

 !معلوم نیست مردک چیکار کرده-

 :صدای خالھ کھ با مالمت بود، گفت

- خاطر شرایط سخت زندگیشھاحمدرضا فقط یکم عصبیھ و اینم بھ . 

سمت اتاق رفتم، وسایلمو بر داشتموم. بھھاشونو بشندیگھ واینستادم کھ ادامھ حرف . 

 .امیرحافظ بھارک تو بغلش از آشپزخونھ بیرون اومد
 .با خالھ روبوسی کردم و ھمراه امیرحافظ از خونھ بیرون زدیم

شدمی شدیم استرسم بیشترتر میھرچی بھ خونھ نزدیک . 

امیرحافظ تو ھم بره ھایدونم کی بود اما باعث شد کھ اخمگوشی امیرحافظ زنگ خورد. نمی . 

داشتماشین کنار خونھ نگھ . 

- آی؟تو نمی  

 .نفسشو کالفھ بیرون داد

- ترسم بیام و خودمو نتونم کنترل کنم و یھ بالیی سرش بیارم. ممنون بابت این دو روزنھ کار دارم، می . 

 .کاری نکردم، برو مواظب خودت باش-

باز کردم و وارد حیاط شدم از ماشین پیاده شدم. با کلیدی کھ دستم بود، درو . 

 .با دیدن ماشین احمدرضا تھ دلم خالی شد

 [٢٣:٠٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٩٩پارت_  
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سالن رفتم بھارک و تو بغلم جابجا کردم و با گام ھاى نامتعادل و قلبى کھ محکم و تپنده بھ سینھ ام میزد سمت در . 

احمدرضا ترسیده جیغى کشیدم و قدمى بھ عقب برداشتم آروم در سالن و باز کردم اما با دیدن ھیکل پر . 

 :اخمى کرد گفت

 مگھ جن دیدى؟-

 .بدتر از جن-

 چى؟-

 . دستم و روى دھنم گذاشتم. لعنتى، باز بی موقعھ باز شد

 .ھیچى-

 :سرى تکون داد گفت

 .بھارک و بذار تو اتاق، بیا کارت دارم-

 !اما آقا من کھ کارى نکردم-

فتپشت بھم سمت مبل ر . 

- تا تو بزرگ بشى من ھفت کفن پوسوندم. زودباش کارى کھ گفتم رو انجام بده… دختره ى احمق  . 

 .چشم-

بستم و با قدم ھاى  از پلھ ھا باال رفتم. بھارک و کنار اسباب بازى ھاش گذاشتم و موزیکال تختش رو روشن کردم. در اتاق و
 .لرزون از پلھ ھا پایین اومدم

داختلم داده بود و سیگار مى کشید. رفتم جلو و رو بھ روش ایستادم. نیم نگاھى بھم انروى مبل دو نفره اى  . 

 .بشین-

 :روى مبل تک نفره اى رو بھ روش نشستم. دستى بھ تھ ریشش کشید گفت

- البد دو روز دیگھ دوس پسرتم میارى… دو روزه نبودم مى بینم راه افتادى و اینور اونور میرى  ! 

- آقا من دوس پسر ندارم  … 

 :قھقھھ اى زد گفت

 آخھ دختره ى امل دھاتى تو دوس پسر میدونی چیھ؟ اصالً عشوه و ناز بلدى کھ کسى جذبت بشھ؟-

 .از اینھمھ حقارت و تمسخرش گوشھ ى لبم رو بھ دندون گرفتم
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- مى خواد؟ نھ و شنیدم با مظلوم نمائیت باز گرد و خاک بھ پا کردى! کى مى خواى یاد بگیرى کھ تو رو ھیچ کس نخواست
 .منم اگر بیرونت کنم ھیچ جائى براى زندگى ندارى

 [٢٣:٠١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠٠پارت_  

 .انگشتھام رو توى ھم قالب کردم. دست ھاش و دو طرف پشتى مبل گذاشت و کمى خودش رو جلو کشید

 .سر بلند کردم. لحظھ اى نگاھم بھ چشم ھاش خورد

 !نگاھى سرد و نفوذناپذیر

 .سرم و پایین انداختم

- ى کنم کھ مکارى … این بار کارى بھت ندارم اما واى بھ روزى کھ پیش دیگران چغولى کنى و بخواى مظلوم نمائى کنى 
 روزى ھزار بار آرزوى مرگتو کنى، فھمیدى؟

 .چنان با فریاد گفت فھمیدى کھ تو جام تکونى خوردم

- من چیزى نگفتم… بلھ آقا  . 

- بیار کھ خستھ ام ى یا نگفتى، از این بھ بعد مثل یھ خدمتکار سرت بھ کار خودت باشھ. حاالم برو یھ چایىکارى ندارم گفت . 

 .بلھ-

 .بلند شدم و سمت آشپزخونھ رفتم. زیر چائى رو روشن کردم تا جوش بیاد

 .سرى بھ بھارک زدم، در حال بازى بود. باید مانتو شلوارم رو عوض مى کردم

آوردم. نگاھى بھ لباس ھاى توى کمد انداختممانتو شلوارم رو در . 

دارممن عشوه ن… دوباره یاد حرف ھا و تحقیر ھاى احمدرضا افتادم اینکھ دل ھیچ مردى با دیدن من نمى لرزه  . 

وشیدمپسرى تکون دادم و عصبى تونیک کوتاھى کھ بھ زور روى باسن مى رسید ھمراه با شلوار تنگ ستش برداشتم و  . 

نھ بھ خودم انداختم. کمى ناجور بود و برآمدگى ھاى ھیکلم رو بدجور نشون میدادنگاھى توى آی . 

 .خواستم درش بیارم اما پشیمون شدم

 .موھام رو با کلیپس باالى سرم جمع کردم و روسرى روى سرم انداختم

 .بھارک و بغل کردم و از پلھ ھا پایین اومدم

اش. سرش تو صفحھ ى مانیتور بودلب تابش روى پاش بود و عینک دور مشکى بھ چشم ھ . 
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 [٢٣:٠١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠١پارت_  

 .وارد آشپزخونھ شدم و بھارک و روى صندلیش گذاشتم

 .سریع کمى فرنى براش درست کردم و تا سرد شدنش چائى درست کردم. فرنى رو جلوى بھارک گذاشتم

آشپزخونھ بیرون اومدم پیش بندش رو بستم. سینى چائى آماده رو برداشتم و از . 

 .سمت مبل احمدرضا رفتم. دوباره استرس گرفتم

 :فنجون چائى رو با قندون روى میز کنارش گذاشتم. نیم نگاھى بھم انداخت. با پوزخند گفت

 !چھ عجب یاد گرفتى یھ لباس بھتر بپوشى و اون گونى ھا رو درآوردى-

 :بى توجھ بھ توھیناش گفتم

 شام چى درست کنم؟-

- ھ تو غذا ھم بلدى؟مگ  

 .بلھ آقا ھمھ چى بلدم-

 !میرزاقاسمى درست کن. وااى بھ حالت بد بشھ-

 .بلھ-

 .و سمت آشپزخونھ رفتم. این مرد از ترس نفسم رو تو سینھ حبس میکنھ

 .وارد آشپزخونھ شدم. بھارک مثل ھمیشھ خودش و کثیف کرده بود

شدم و کنار اسباب بازیھاش گذاشتمش و سریع دست بھ کاربا دیدنم خندید. لبخندى زدم. دست و صورتش رو شستم  . 

 :بعد از چند دقیقھ صداى مالیم پیانو تو فضاى خونھ پیچید. بھارک با شوق دست زد گفت

 بابا-

 .بغض نشست توى گلوم. خم شدم و بوسیدمش. کاش کمى مھر پدرى نسبت بھ این بچھ داشت

و سالن نبود. یعنى تو اتاقشھ؟شام آماده بود. میز و چیدم. سمت سالن رفتم. ت  

 .پلھ ھا رو آروم باال رفتم. در اتاقش نیمھ باز بود. دودل بودم صداش کنم یا برم سمت اتاقش

 .با گام ھایى کھ بى میل از دنبالم کشیده مى شد سمت اتاقش رفتم

 .پشت در اتاقش نفسى تازه کردم و با دو انگشت بھ در زدم
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٠١٢٣: ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ١٠٢پارت_  

 :بدون اینکھ وارد اتاق بشم ھمون پشت در گفتم

 .آقا شام آماده است. میز و چیدم-

 .برو میام-

لدم یا نھباز در فاصلھ گرفتم و سمت پلھ ھا رفتم. میدونستم میدونھ من آشپزى بلدم و فقط براى تمسخر گفت آشپزى  . 

لحظھ اى نگذشتھ بود کھ بوى عطرش پیچید تو فضا بعد از چند دقیقھ صداى گامھاى محکمش بھ گوشم خورد و . 

 .صندلى رو عقب کشید نشست

 .غذا رو روى میز چیدم و کنارى ایستادم. لقمھ اى گذاشت دھنش. سرى تکون داد

 .خوبیھ دختر دھاتیا اینھ کھ حداقل آشپزى بلدن-

 .سرم و پایین انداختم کھ با صداى بھارک شوکھ سر بلند کردم

 !!… ماما-

ھرى با این حرفش ریخت. نگران بھ مرد اخموى رو بھ روم خیره شدم قلبم . 

 .پوزخندى زد. دست ھاى کوچک بھارک سمتم دراز بود. اشک توى چشم ھام حلقھ زد

 .صداى محکم و سرد احمدرضا رعشھ بھ تنم انداخت

- چقدر باھاش کار کردى کھ بھت بگھ مامان، ھا؟؟… خوبھ خوبھ   

عقب برداشتم چنان دادى زد کھ قدمى بھ . 

 !آقا بخدا من بھش یاد ندادم. اصالً نمیدونم چى شد کھ ھمچین چیزى گفت؟-

- نھ، وایستا… برش دار از جلوى چشم ھام گمشو  ! 

 .از روى صندلى بلند شد. قلبم محکم و تپنده میزد

 .میدونستم رنگ صورتم پریده. توى چند قدمیم ایستاد. کمى سرم و بلند کردم

د خیلى بلندى نداشت اما ھیکلى بود و چھارشونھبا اینکھ شاید ق . 

 .انگشت اشاره اش رو گرفت جلوى صورتم

 .ببین دختره ى دھاتى، تو از یھ مادر خرابى پس حواستو خوب جمع کن براى من یکى نمى تونى مظلوم نمائى کنى-
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 [٢٣:٠١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠٣پارت_  

ون اومدمنفسم رو آسوده بیرون دادم. بھارک و بغل کردم و از آشپزخونھ بیر پشت بھم سمت میز شام رفت. با رفتنش . 

 .با دور شدن از آشپزخونھ بھارک رو با عشق بوسیدم و تمام حس ھاى خوب دنیا تو قلبم سرازیر شد

***** 

ارک و کتاب ا بھروزھا از پى ھم مى گذشت و صورتم خوب شده بود. کم تر تو پر و پاى احمدرضا بودم. بیشتر وقتم رو ب
 .خوندن سر مى کردم

 .با صداى زنگ تلفن سریع دستام رو با لباسام خشک کردم و سمت تلفن رفتم

 بلھ؟-

 کجایى یھ ساعت دارم زنگ میزنم؟-

 .ابروھام از تعجب باال پرید

 .جایى نبودم آقا. ھمین االن زنگ زدین کھ برداشتم-

- ن دارمنمیخواد براى من توضیح بدى. شام درست کن مھمو . 

 .بلھ-

 .و بدون اینکھ خداحافظى کنھ قطع کرد. شونھ اى باال دادم و سمت آشپزخونھ رفتم

 .بھارک با تاپ شورتک و عروسک خرگوشیش کھ گوش ھاى بلندى داشت دنبالم راه افتاد

داشت صداش میبخاطر اینکھ بعضى روزھا شیطنتش گل مى کرد و گمش مى کردم، پاش پابند بستھ بودم و با ھر قدمى کھ بر
 .بلند مى شد

 :خرگوشکشو کشید گفت

- ماما… ماما   … 

- عشق ماما… جون ماما   … 

 .با ذوق خندید و دندوناى جلوش نمایان شد. خم شدم

 .بذار غذا درست کنم باباى بداخالقت مھمون داره. اگھ دیر غذا درست کنم عصبى میشھ-

ردنش رو بوییدمو الکى اداى ھیوال درآوردم. ترسید و خزید تو بغلم. گ . 

 توأم از باباى ھیوالت مثل من مى ترسى؟-
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 .کمى خوراکى کنارش گذاشتم و خودم مشغول شدم

 [٢٣:٠٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠۴پارت_  

 .برنج و دم کردم. زیر خورشت و کم کردم و دیس مرغ سوخارى رو تو فر گذاشتم

رده ام کشیدمدسر ھا رو تو یخچال گذاشتم. دستى بھ پیشونى عرق ک . 

 .دستى بھ خونھ کشیدم. خستھ روى مبل ولو شدم اما باید دوش مى گرفتم

وى وان نشستمتبا بھارک باال رفتم. وان و پر از آب کردم. توش کف حبابى ریختم. لباسھاى خودم و بھارک و درآوردم و  . 

موم بیرون نفره کھ کلى خوش گذشت از حکمى با ھم آب بازى کردیم. با بھارک زیر دوس ایستادم و بعد از یھ دوش دو 
 .اومدم

ار مشکى لباسھاى بھارک رو تنش کردم. تونیک سبز رنگى کھ آستین ھاى حریر داشت و از آرنج بھ پایین بود با شلو
 .پوشیدم

 .موھامو خشک کردم و محکم پشت سرم بستم

کنم نگاھم بھ لوازم آرایش ھاى روى میز افتاد. وسوسھ شدم کمى ازشون استفاده . 

 .ریمل و برداشتم و سعى کردم ھمونطورى کھ خالھ یا امیر حافظ برام زدن بزنم

 .چند روزى بود کھ ازشون خبر نداشتم. بھ سختى کمى ریمل زدم

 .نگاھى تو آینھ انداختم. بد نشده بود اما کمى اطراف چشم ھام سیاه شده بودن

نداختمم. با ذوق بھ ریمل و رژى کھ زده بودم نگاھى ادستمالى کشیدم و رژ صورتى رنگ رو برداشتم بھ لبھام زد . 

 .بھارک و بغل کردم و از پلھ ھا پایین اومدم

ن وارد سالن با صداى باز شدن در سالن سر جام ایستادم. احمدرضا ھمراه ھمون مردى کھ اون شب با دوستھاش اومده بود
 .شدن

 :سالمى دادم کھ ھر دو سرى تکون دادن. احمدرضا گفت

- ى ھامون چائى بیار تا من لباس عوض مى کنمبرا . 

 [٢٣:٠٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠۵پارت_  

 .حاال فھمیدم اسمش ھامون بود. بھارک و زمین گذاشتم و سمت آشپزخونھ رفتم

 .تو فنجون ھاى آماده شده چائى ریختم و از آشپزخونھ بیرون اومدم
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رف کردم. فنجونى برداشتھنوز پایین نیومده بود. چائى براى ھامون تعا . 

 .سینى رو روى میز گذاشتم. احمدرضا از پلھ ھا پایین اومد

اش پتیشرت یقھ ھفت سفید با شلوار مشکى اسپورت تنش بود. اومد و روى مبل رو بھ روى ھامون نشست پاشو روى 
 :انداخت. ھامون گفت

 حاال چیکار مى کنى؟-

 .نگاھى بھ احمدرضا انداختم. انگار کالفھ بود

 میگى چیکار کنم؟-

 یعنى ھیچ کى نیست کھ براى مدتى نقش ھمسرتو بى دردسر بازى کنھ؟-

 !نھ، میبینى کھ ھیج کى نیست-

 .با صداى بھارک بھ سمتش رفتم

- ماما… ماما   … 

ون، دوست ھر کارى کردم نتونستم این کلمھ رو از دھنش بندازم. خم شدم و بغلش کردم کھ متوجھ ى نگاه خیره ى ھام
مدرضا، بھ خودم شدماح . 

 :از اینھمھ خیرگى نگاھش تعجب کردم. احمدرضا عصبى گفت

 .چیھ مثل مجسمھ اونجا وایستادى؟ برو دنبال کارت-

 ! بلھ آقا-

 .و سمت آشپزخونھ رفتم اما صداى ھامون باعث شد مکثى کنم

 احمدرضا، چرا بھ فکر خودت نرسیده بود؟-

 چى؟-

 !ھمین دختره خدمتکارت-

- شدى؟تو احمق   

- نھایتش تحمل کردنش فقط یھ ھفتھ است؛ … این ھیچ دردسرى برات نداره و تازه دخترتم بھش مامان میکھ   
تازه برات ھیچ دردسرى ھم درست نمى کنھ… بعد از قرارداد و برگشت بھ تھران ھمھ چى منتفیھ  ! 

 !دلم گواه بد مى داد. منظورشون چى بود؟
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 [٢٣:٠٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠۶پارت_  

دلت کھ “فت گبا فکرى پریشون و ذھنى درگیر میز شام رو چیدم. میدونستم خبرھاى خوبى در راه نیست. بى بى ھمیشھ مى 
 ”شور زد بدون گواه بدى داره

 .آقا شام آماده است-

 :ھر دو بلند شدن. ھامون گفت

 .احمدرضا بھ حرفاى من گوش کن، پشیمون نمیشى-

نداختاحمدرضا نیم نگاھى بھم ا . 

 .فعالً شامت رو بخور-

 !از من گفتن بود، چند روزى بیشتر فرصت ندارى-

 .بھ سمت آشپزخونھ رفتم و با بھارک شام خوردم. بھارک خوابش مى اومد و داشت نق نق مى کرد. بغلش کردم

 .آقا میرم بھارک و بخوابونم-

 .دستى تو ھوا تکون داد. سمت پلھ ھا رفتم

- پرستارش بود، چرا بھ اون مامان نگفت؟ برام عجیبھ .. شادى ھم  

 .البد این دختره ى دھاتى خودش بھش یاد داده-

 .بعید مى دونم-

 .وارد اتاق شدم و بھارک و خوابوندم. پتوشو روش کشیدم و از اتاق بیرون اومدم

نشامشون رو خورده بودن. میز رو جمع کردم و ظرف ھا رو تو ماشین گذاشتم. چاى و میوه بردم پیششو . 

 با من کارى ندارین؟-

 .نھ، میتونى برى-

 .خستھ وارد اتاق شدم و با ھمون لباسا و روسرى بھ خواب رفتم

 .صبح با تابش نور آفتاب بیدار شدم. بھارک ھنوز خواب بود

 .پرده ھا رو مثل تمام این روزھا کنار زدم. نسیم صبحگاھى وارد خونھ شد

نھ شدم. دلم نون خاشخاشى تازه مى خواستبا شادى چرخى دور خودم زدم. وارد آشپزخو . 
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 .زیر چائى رو روشن کردم اما پولى نداشتم تا برم نون بخرم و تا حاال ھم از خونھ بیرون نرفتھ بودم

 [٢٣:٠٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠٧پارت_  

 .چائى دم کردم و میز صبحونھ رو چیدم کھ وارد آشپزخونھ شد. حولھ ى کوچکى دور گردنش بود

 :پشت میز نشست. براش چائى ریختم کھ خیلى جدى و محکم گفت

 .بشین کارت دارم-

 :استرس گرفتم. صندلى رو عقب کشیدم و رو بھ روش نشستم. نیم نگاھى بھم انداخت گفت

 .قراره یھ سفر یھ ھفتھ اى بریم-

 یعنى چى؟-

 … یعنى اینکھ تو توى این سفر ھمراه من میاى اما-

 :خم شد روى میز گفت

- ارک بھ عنوان اما واااى بھ حالت اونجا خل بازى دربیارى و یا کارى کنى عصبى بشم، فھمیدى؟ تو بھ عنوان ھمسرم و بھ
  .دخترم ھمراه من میاین

کارى مى کنم  احدى بفھمھ کھ تو بھ عنوان چى دارى ھمراه من میاى اون وقت .اینم بدون از روى اجبار دارم مى برمتون
ھم دلشون برات بسوزهکھ مرغ ھاى آسمون  .  

  .پس مظلوم نمائى رو کنار میذارى و راپورت خونھ و زندگى من و بھ کسى نمیدى
 .. تو کھ سلیقھ ندارى، زنگ میزنم تا ھمراه عطیھ براى خرید برى ھم براى خودت ھم براى بھارک

 آقا میشھ ما نیایم؟-

- ھرچى گفتم گوش مى کنى کسى ازت نظر نخواستھ، این یھ دستوره. تو ھمراه من میاى و . 

 .و از پشت میز بلند شد. کالفھ سرم و توى دست ھام گرفتم

اونم بھ عنوان ھمسرش…. آخھ من چطور مى تونم با این مجسمھ ى ابوالھول مسافرت برم؟ یا خدااااا  !!! 

 .صداى صحبت کردنش از توى سالن مى اومد

- برم حال و ھواش عوض بشھنھ عطى خانم خیالت راحت یھ سفر کاریھ گفتم بھارکم ب . 

 .پوزخند تلخى زدم. بخاطر کار و منفعت خودش مجبوره اون طفل معصوم رو ھم با خودش ببره

 باشھ، پس با این دختره میرى خرید؟-

 [٢٣:٠٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠٨پارت_  
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- خداحافظباشھ، … خیالم راحت باشھ کھ بھترین چیزھا رو مى خرى براش؟ آبروى من در میونھ . 

 .با صداى گامھاش سر بلند کردم. کارتى روى میز گذاشت

- لطف کن دور و  عطى میاد دنبالت تا با ھم بھ خرید برید. من حوصلھ ى اینکھ ھر چیزى رو چند بار توضیح بدم ندارم، پس
یھ دستى بھ اون ابروھاتم بکش… برم نباش  . 

تور ماشینش خبر از رفتنش داداز آشپزخونھ بیرون رفت و بعد از چند دقیقھ صداى مو . 

 !میز و جمع کردم. ھنوز تو شوک بودم از اینکھ بخوام با این آدم بھ مسافرت برم

 .ساعتى نگذشتھ بود کھ صداى آیفون بلند شد. خالھ بود. در و باز کردم و کنار در سالن منتظر ایستادم

ھ ام رو بوسید و با شوق گفتخالھ تنھا بود. با دیدنم دستى تکون داد. لبخندى زدم. خالھ گون : 

 درست شنیدم؟ احمدرضا مى خواد تو و بھارکم با خودش ببره؟-

براى زنده موندنم  دلم مى خواست مى گفتم داره براى منافع خودش این کار و مى کنھ اما میدونستم اگھ بگم این بار تضمینى
 .نیست

 .بلھ، ھمینطوره-

 .خیلى خوشحالم عزیزم-

- على خوبن؟امیر حافظ و امیر   

- بھارک کجاست؟… اونام خوبن، درگیر کار   

 .بھارک خوابھ-

 .پس زود آماده شو. قرار شد امیر حافظ بیاد و با ھم بریم-

 .بھ زحمت افتادین-

 .خالھ اخمى کرد

 چھ زحمتى عزیزم؟-

 .پس میرم آماده بشم-

 .برو عزیزم-

رک و عوض کردم و از اتاق بیرون اومدمسمت پلھ ھا رفتم و وارد اتاق شدم. مانتو شلوارى پوشیدم. بھا . 

 .زنگ آیفون بلند شد. حتماً امیر حافظھ
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 [٢٣:٠٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٠٩پارت_  

 .خالھ سمت آیفون رفت

 .دیدى، خودشھ! بیا بریم عزیزم-

ى بھم انداخت گفت. نگاھھمراه خالھ از خونھ خارج شدیم. امیر حافظ تو ماشینش نشستھ بود. با دیدن ما از ماشین پیاده شد : 

 چطورى؟-

 .لبخندى زدم

 .سالم-

 سال. خوب، کجا بریم؟-

 .خالھ جلو نشست

 .یھ پاساژى کھ ھمھ چى داشتھ باشھ-

نگاھى بھم انداخت عقب جا گرفتم و امیر حافظ آینھ رو روى صورتم تنظیم کرد. باعث شد ضربان قلبم باال بره. از توى آینھ . 

- شدهمى بینم رنگ و روت باز  ! 

 .دستى بھ گونھ ام کشیدم کھ لبخندى زد. ماشین و روشن کرد

 حاال چى شده کھ این آقازاده مھربون شده و قراره تو رو ھمراه بھارک ببره؟-

 .شونھ اى از ندونستن باال دادم

 .نمیدونم فقط گفت کھ ما رو ھم مى بره-

- نى داره؟ بھت گفتھ بودم کھ احمدرضا ذات مھربوامیر حافظ، مادر، بده کھ حال و ھواى این دو تا عوض بشھ… واه  . 

 .امیر حافظ پوزخندى زد

 .ولى من فکر مى کنم یھ چیزى ھست-

 .خالھ سرى تکون داد. ماشین و تو پارکینگ پاساژ پارک کرد

 !خوب خانم ھاى عزیز، اینم از یھ پاساژ بزرگ براى خرید-

تیماز ماشین پیاده شدیم و با آسانسور بھ طبقھ ى پنجم رف . 

 از کى شروع کنیم؟-
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 .از بھارک-

 .عالیھ-

 .وارد چند تا مغازه شدیم و با سلیقھ ى ھم چند دست لباس براى بھارک گرفتیم

 :امیر حافظ کنارم ایستاد و دستى بھ پابند بھارک کشید گفت

 تو از این کارا ھم بلدى؟-

رد گفتسؤالى بھ چشم ھاى مھربونش نگاه کردم کھ اشاره اى بھ پابند بھارک ک : 

 !این بچھ رو بھ این خوبى مواظبشى و پابند براش بستى-

 [٢٣:٠٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١٠پارت_  

- بس کھ شیطونھ این و بھ پاش بستم تا وقتى کار دارم از صداى این پابند بفھمم کھ ھمون اطرافھ… آھا  . 

 :نگاه خیره اى بھم انداخت گفت

- ندم تا تو شلوغى اطرافم گمت نکنمپس منم یکى از اینا براى تو بب ! 

 .سؤالى نگاھش کردم. لبخندى زد و مثل عادت این روزھاش آروم نوک دماغم زد

 .بھش فکر نکن-

 .و رفت سمت خالھ. بعد از خرید چند دست لباس براى بھارک رفتیم تا براى خودم لباس بخریم

نھ“خالھ ھر لباسى نشون میداد امیر حافظ مى گفت  !” 

- ظ مگھ براى تو مى خوام بخرم رو ھر چى دست میذارم میگى نھامیر حاف !! 

- علوم نیست چطور مادر من باید یھ لباس شیک اما طورى نباشھ کھ بدن نما باشھ. اون جایى کھ قراره احمدرضا اینو ببره م
 !جائیھ

 .خالھ سرى تکون داد

 .باشھ، پس شما دو تا انتخاب کنید-

افظ اومد کنارمو بھارک و از بغلم گرفت. امیر ح . 

 خالھ ناراحت شد؟-

 .نھ، بھتره نگاھى بھ ویترین اون مغازه بندازیم-
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ستین بلند و تن آباالخره بعد از کلى سختى سارافون زیر زانو کھ کت نیم تنھ ى  .امیر حافظ کمى ناراحت بھ نظر مى رسید
 .پوش قشنگى داشت رو با چند دست لباس دیگھ انتخاب کرد

ید زیاد وارد رستورانى شدیم و سفارش غذا دادیم. خالھ گفتھر سھ خستھ از خر : 

 .باید صورتت رو ھم اصالح کنى-

 .امیر حافظ اخمى کرد

 براى چى باید بره اصالح صورت؟-

- ھمادر چھ حرفا مى زنى؟ خودمم قصد داشتم ببرمش، حاال کھ احمدرضا گفت دیدم خیلى خوب… واه، امیر حافظ  . 

] ,دیـانہ (ویدیا) ١٨١٣�٠۶�  ٢٣:٠٣] 
# ١١١پارت_  

 :امیر حافظ نفسش رو کالفھ داد بیرون گفت

 تا دیروز کھ دیانھ زیادی بود تو خونش، چی شده مھربون شده؟-

- دهامیر مادر، االن دیگھ یھ دختر چھارده سالھ ھم برای اپیالسیون میره، دیانھ کھ دیگھ ماشاهللا خانم ش . 

- انھ ھم باید بکنھ؟اون دختر چھارده سالھ خیلی کارا میکنھ، دی  

 !ھاج و واج نگاھم رو بھ امیر حافظ دوختھ بودم. من کار بدی نمی کردم کھ امیر حافظ انقدر عصبی بود

 .میرم دستامو بشورم-

 :با رفتن امیر حافظ خالھ لبخندی زد گفت

 .بچھ ام نگرانھ، تو براش مثل خواھری. امیر حافظ از بچگی خیلی مھربون بود-

یین. حرفی برای زدن نداشتم. امیر حافظ بعد از چند دقیقھ اومدسرم و انداختم پا . 

 .گارسون غذاھا رو آورد و ھر یھ در سکوت نھارمون رو خوردیم

 :بعد از خوردن نھار سوار ماشین شدیم کھ خالھ گفت

 .امیر مادر، برو ھمون آرایشگاھی کھ ھمیشھ میریم-

ند دقیقھ ماشین جلوی آرایشگاه بزرگی نگھداشتامیر حافظ بدون ھیچ حرفی سر تکون داد و بعد از چ . 

 .امیر حافظ مراقب بھارک باش تا ما میایم-

 .باشھ-
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لھ اومد سمتمونھمراه خالھ سمت آرایشگاه رفتیم و وارد سالن مجلل و بزرگی شدیم. زنی ھمسن و سالھای خالھ با دیدن خا . 

 … بھ بھ عطیھ خانم، از این ورا-

 سالم پریسا جون خوبی؟-

- منون عزیزم. در خدمتمم . 

 .خالھ دستش رو پشت کمرم گذاشت

 .میخوام دیانھ ی عزیزم رو اصالح کنی-

 .پریسا خانم نگاھی بھم انداخت

 .بیا عزیزم روی این صندلی بشین-

 .روی صندلی ای کھ پریسا خانم گفتھ بود نشستم. آرایشگاه خلوت بود و چند نفر بیشتر توش نبودن

ورتم کرد. کمی درد داشت اما خیلی زیاد نبودشروع بھ بند انداختن ص . 

 [٢٣:٠٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١٢پارت_  

 .بعد از اینکھ صورتم رو بند انداخت

 خواست ابروھامو برداره کھ گفتم :میشھ دخترونھ بردارین؟

 بلھ عزیزم نامزدی؟_

 .حرفی نزدم_

 خالھ لبخندی زد و در جوابش

 .اصالح صورتم کامل تموم شد

 .خالھ با شوق نگاھم کرد

 .ھزار ماشا� چقدر خوشکل شدی، نگاھی تو آئینھ بھ صورتم انداختم_

 .از این ھمھ تغییر ذوق کردم و دستم و روی صورتم کشیدم

 نرم تر از قبل شده بود و ابروھام تمیز و کمانی

 .خالھ پول اصالح رو بھ پریسا رو داد

بول کنھھر چند کھ کلی تعارف کرد. و نمی خواست ق  
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 .ھمراه خالھ از آرایشگاه بیرون اومدیم

 .سمت ماشین رفتیم

 .کلی از امیر حافظ خجالت میکشیدم

 .ھمین کھ روی صندلی عقب جا گرفتم

 .امیر حافظ چرخید و نگاھم کرد

 .سرم و پایین انداختم

 . .خالھ با شوق گفت :ببین دخترم ماشاال چھ ناز شده

م گرفت و ماشین و روشن کرداما امیرحافظ بی ھیچ حرفی چشم از . 

 دلشوره گرفتم یعنی امیرحافظ خوشش نیومده؟

 .نمیدونم چرا برام مھم بود تایید امیرحافظ اینکھ در نظر امیر حافظ خوب بیام

 .ماشین و کنار خونھ ی احمدرضا نگھداشت بھارک و بغل کردم

  .امیرحافظ گفت : شما تو ماشین بمون مادر من وسایال رو می برم
_ اشھ عزیزمب  
 دیانھ عزیزم_

 بلھ خالھ _
 مراقب خودت خیلی باش _

 چشم _
 .چشمت بی بال گلم_

 .گونھ خالھ رو بابت تمام محبت ھاش بوسیدم

 .ھمراه امیرحافظ سمت خونھ رفتیم

 .در سالن و باز کردم

 .امیرحافظ خرید ھا رو کنار در ورودی گذاشت. نگاھم کرد،عمیق و خیره

 زشت شدم؟_

مت صورتمدستش اومد س . 

 …اما انگار پشیمون شد و دستش رو پس کشید و

 [٢٣:٠٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١٣پارت_  
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 .مراقب خودت باش. خیلی بھ پر و بالش نپیچ. حواست بھ خودت باشھ دیگھ تکرار نکنم-

 .خیالت راحت-

- شھتا سالم برنگردی خیالم راحت نمی . 

 .برم-

 :دستی تکون دادم کھ آروم لب زد

 .خیلی خانم شدی خرگوش کوچولو-

 .پشت بھم سمت در حیاط رفت

ھام حس کردمی خون و روی گونھبارهھجوم یک . 

گذاشتم. با صدای بھارک بھ خودم اومدمھای ملتھبم و روی گونھ دستم . 

بستمباید چمدون می . 

خالھ گفتھ بود و انجام دادم گذاشتم و تمام کارایی کھچمدون بزرگی وسط سالن . 

ده بودم توی چمدون چیدمھایی کھ برای خودم خریھای بھارک و تمام لباسحولھ، شامپو، لباس زیر، لباس . 

 .با بستن چمدون نفسم و آسوده بیرون دادم

رو شدماحمدرضا روبھ ھا رفتم کھ بابھارک خوابیده بود. از اتاق بیرون اومدم. سمت پلھ . 

ی ھم قرار داشتیمرودو پلھ بینمون فاصلھ بود و ھر دو روبھ . 

 .سر بلند کرد، نگاه کلی بھ صورتم انداخت

 .سالم-

 چھ عجب یھ تغییری کردی! چمدونت و بستی؟-

 .بلھ-

 .بیا اتاقم-

 .سمت اتاقش رفت کھ بھ دنبالش راه افتادم

 .در اتاقش و باز کرد. با استرس پا تو اتاقش گذاشتم

آورد سمت کمد دیواری بزرگ اتاق رفت و چمدونی از توش در . 
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 .رفتم جلو و چمدون و از دستش گرفتم. کنار تختش روی زمین گذاشتم

گذاشت ھاش و باز کرد و چندین دست لباس روی تختدر کمد لباس . 

- کنیھمھ با دقت تا می ! 

 .بلھ-

ھا کردمشروع بھ جمع کردن لباس . 

 [٢٣:٠٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١۴پارت_  

 .ھمھ رو توی چمدون چیدم

- م شد؟تمو  

 .دیگھ چیزی نیست زیپش و ببند-

 .باشھ-

ی اتاق گذاشتمدر چمدون بستم و گوشھ . 

روی عکس قرار داشتروی مبل چرم مشکی اتاق نشست کھ دقیقاً روبھ . 

ی دارتی کھ عکس زنی روش بودچند تا تیر دارت از روی میز عسلی برداشت و نشونھ گرفت روی صفحھ . 

ھای زن خوردلبترسیده بودم و تیر مستقیم بھ  . 

- ری فکر نکن برای خوش حواست و جمع کن کھ یک روز تو بھ جای این زن نباشی روی دیوار. این سفری کھ داری می
وقت تضمین ونمن باید قراردادی ببندم کھ مجبورم تو و بھارک با خودم ببرم، کافیھ اشتباھی ازت سر بزنھ ا .گذرونیھ

کنم کھ زنده برگردینمی ! 

 .بلھ آقا-

 .حاال برو بیرون-

ای کھ از قفس آزاد شده باشھ پام و اتاق بیرون گذاشتمبا عجلھ از اتاق بیرون اومدم ؛ مثل پرنده . 

 .نفسم و آسوده بیرون دادم. تمام کارھایی کھ گفتھ بود، انجام داده بودم

 .چند بار چک کردم تا چیزی جا نمونده باشھ

خوش رنگی و پوشیدم ھای بھارک تنش کردم. مانتو و شلوارلباس . 

ھام کشیدمھام زدم. رژ کالباسی و روی لبریمل و برداشتم و با دقت بھ مژه . 
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رنگی در اومده بودم از بیچھره . 

 .احمدرضا چمدون بھ دست از اتاقش بیرون اومد

ای با پیراھن سفید یقھ باز پوشیده بود و عینک دودی روی موھاش گذاشتھ بودکت و شلوار سورمھ . 

عطرش تمام فضا رو برداشتھ بود بوی …. 

 [٢٣:٠٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١۵پارت_  

 .نگاھم رو ازش گرفتم. چمدون من و بھارک رو ھم برداشت و از پلھ ھا پایین رفت. دنبالش رفتم

 :چمدون ھا رو تو صندوق گذاشت. خواستم عقب بشینم کھ عصبى گفت

 .فعالً باید جلو بشینى-

اننده. در جلو رو باز کردم و نشستم. احمدرضا ماشین و روشن کرد و از حیاط خارج شدو رفت سمت در ر . 

 .عینکش رو گذاشت روى چشم ھاش

 .سقف ماشین باز شد. نسیم بھارى باعث میشد تا لبھ ھاى روسریم کمى بھم بخوره

 .یھ دستش و لبھ ى پنجره ى ماشین گذاشت و با یھ دستش رانندگى مى کرد

مگاه نزدیک تر مى شدیم استرسم بیشتر مى شد. تا حاال سوار ھواپیما نشده بودم و مى ترسیدھرچى بھ فرود . 

 .ماشین و تو پارکینگ فرودگاه پارک کرد

اى بھ صندلى  مردى اومد جلو و ھر دو چمدون رو گرفت. ھمراه احمدرضا بھ سالن اصلى رفتیم. فرودگاه خلوت بود. اشاره
 .ھا کرد

 .بشین تا برگردم-

ى صندلى نشستم و احمدرضا سمت متصدى فرودگاه رفت. نگاھم بھش بودرو . 

 .بلیط ھا رو نشون داد. بعد از چند دقیقھ اومد سمت ما و روى صندلى نشست

 .استرسم لحظھ بھ لحظھ بیشتر مى شد. با اعالم پرواز و بلند شدن احمدرضا، حس کردم رنگم پرید

مدرضا بعد از تحویل مدارکمون از سالن بیرون اومدیماز روى صندلى انتظار بلند شدم و ھمراه اح . 

 !اصالً نمیدونستم کجا قراره بریم و براى چى باید من و بھارکم باشیم

 .با دیدن ھواپیما تپش قلب گرفتم. احمدرضا نیم نگاھى بھم انداخت
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 تا حاال ھواپیما سوار نشدى؟-

 !نھ، بار اولمھ-

- مثل تمام وسیلھ ھاست… ترس نداره  . 

فى نزدم. تو دلم ھمھ اش دعا مى کردمحر . 

 

 !بھتره کارى نکنى تا آبروى من بره-

 .روى صندلى کنار پنجره ى کوچک ھواپیما نشستم. احمدرضا کنارم نشست

 .خم شد و کمربندم رو بست. لحظھ اى حس کردم ھواپیما تکونى خورد

تش پشت اختم اما بى توجھ بھ من با سرانگشدست احمدرضا نشست روى دستم. شوکھ شدم و از زیر چشم نگاھى بھش اند
 .دستم و نوازش کرد

م بلند شدکالً یادم رفت تو ھواپیما ھستم و حالم داشت بد مى شد. نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ صداش از کنار گوش . 

 !بھت گفتھ بودم ھواپیما ترس نداره؛ البتھ براى توئى کھ فقط گاو و گوسفند دیدى طبیعیھ-

و متعجب نگاھش کردم اما اون خیره و عمیق بھ چشم ھام خیره شد. خونسرد نگاھش رو ازم گرفتسر چرخوندم  . 

 .نفسم رو آسوده بیرون دادم و تا لحظھ ى نشستن ھواپیما حرفى بینمون رد و بدل نشد

 .با صداى (مھماندار/خلبان/کاپیتان) فھمیدم کھ کیش ھستیم

مراه احمدرضا بھ سالن اصلى رفتیمبا نشستن ھواپیما کمربندم رو باز کردم و ھ . 

 .بعد از تحویل گرفتن چمدون ھا ماشینى کرفت و آدرس جائى رو داد

 .ھوا شرجى بود اما طبیعت و درخت ھاى بلند خیابون ھا باعث میشد تا با لذت بھ اطرافت نگاه کنى

 .ماشین کنار در بزرگى نگھداشت. از ماشین پیاده شدیم. احمدرضا زنگ آیفون رو زد

 بھتره اینجا طورى برخورد نکنى کھ شک کنن تو ھمسرم نیستى، فھمیدى؟-

 .سرى تکون دادم. در باز شد

 .احمدرضا ھر دو چمدون رو دنبال خودش کشید و وارد حیاط شد

 [٢٣:٠۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١٧پارت_  
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 .پشت سرش وارد حیاط شدم

فرشی کھ بھ ساختمون مجللی ایی، جاده سنگاغذی، استخر سرپوشیدهھای کھای بلند و گلیھ حیاط بزرگ پر از درخت 
شدوصل می . 

 .در سالن بازشد

دیگھ بغل کردنبا دیدن ھامون و لبخند روی لبش احمدرضا رفت سمتش. خیلی گرم ھم . 

نگاھی بھ من و بھارک انداخت، گفتھامون : 

 .این دختر چھ تغییری کرده-

 .احمدرضا پوزخندی زد

- ھ یھ نگاھی بھش انداختشآره، می . 

 .ھامون اخمی کرد

- انصاف نباش تو دل برو شدهنھ دیگھ بی . 

 .چشمکی زد کھ باعث شد احمدرضا اخمی کنھ و حرف عوض کرد

 چی شد کیا ھستن؟-

- ھای خودمون ھستنفعالً بچھ . 

 .خوبھ-

رش گرفتھ بودماضر شده بودم حس خوبی نداشتم و استحکھ تو یک جمع غریبھ وارد سالن شدن. از این . 

 .وارد سالن شدم

ی ھای مارپیچی از وسط سالن بھ طبقھ باال کھ نیم دایره بود، طبقھپارکت بود و پلھیھ سالن بزرگ و ال مانند، کف سالن 
 .پایینی رو بھ طبقھ باال وصل میکرد

ی احمدرضا رو بوسیدگونھتینا اومد سمتمون و . 

ادبا دیدن برزو دوباره ترس تو وجودم افت . 

ترسیدماین مرد می از نگاه خیره . 

نگاھی بھ سر تا پام انداخت، گفتترالن  : 

 این ھمون دختر دھاتیھ؟-
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 .آره-

 .وای چھ عوض شده، خیلی بھتر از قبل شده-

و ازش گرفتم نگاھم . 
 (.دختره احمق چی فکر کرده، ھمھ باید مثل خودشون دار و ندارشو بندازه بیرون تا قشنگ باشھ )

اومد جلو گفتبرزو  : 

 چطوری احمدرضا؟-

- خواد برای ی من و ببینھ؟ مگھ میدونم آقای مشایخی برای چی باید برای یھ قرارداد ساده زن و بچھبد نیستم، ولی من نمی
ای گذاشتھاونا قرارداد ببنده کھ ھمچین شرط مسخره . 

 [٢٣:٠۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١٨پارت_  

. از طرز نگاھش خوشم نیومد. پوزخندى زد گفتبرزو نگاھى بھم انداخت : 

 !براى تو کھ بد نمیشھ، چند شبى رو با خدمتکار دھاتیت سر میکنى-

- ک ھفتھ با این فکر مى کنى از دل خوش اینو ورداشتم با خودم آوردم؟ ین قرارداد برام مھمھ؛ انقدر مھمھ کھ حاضر شم ی
 !تو یھ اتاق باشم

رف و عوض کردبرزو سرى تکون داد. ھامون ح . 

 .بیاین اتاقتون رو نشون بدم و یکى از چمدون ھا رو برداشت-

اق اشاره کردھمراه احمدرضا و ھامون سمت پلھ ھاى طبقھ ى باال رفتیم. ھامون در اتاقى رو باز کرد و با دستش بھ ات . 

 .اینم اتاق شما-

نداختمنگاھى بھ اتاق بزرگ و دلبازى کھ پنجره ى بزرگى رو بھ حیاط داشت ا . 

 .ھامون پایین رفت. احمدرضا نگاھى بھ اتاق انداخت

 .یھ دست لباس راحتى بذار رو تخت تا دوش میگیرم-

 .بلھ-

 .رفت سمت درى کھ گوشھ ى سمت راست اتاق قرار داشت. بھارک خوابش برده بود

 .آروم روى تخت گذاشتمش. چمدون احمدرضا رو باز کردم و لباس ھا رو توى کمد دیوار چیدم

یھ ست اسپورت مشکى روى تخت با حولھ اش گذاشتم و لوازم بھداشتى از عطر و ادکلن و بادى اسپلیش و بقیھ رو روى میز 
 .دراور چیدم
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 .با صداى در حموم سمت حموم رفتم

 .حولھ ام رو بده-

 .حولھ رو دستش دادم. اومدم چمدون خودم رو باز کردم کھ از حموم بیرون اومد

مافتاد. از دیدن بدن برھنھ اش کھ فقط حولھ اى دور کمرش بود با خجالت ازش رو گرفت لحظھ اى نگاھم بھش . 

 [٢٣:٠۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١١٩پارت_  

 .بى توجھ سمت آینھ رفت. قلبم محکم بھ سینھ ام مى زد و حس مى کردم گونھ ھام گل انداختھ

م؟آخھ چطور مى تونستم تا یک ھفتھ تو یھ اتاق باھاش باش ! 

 .ھمونطور بدون ھیچ کارى کنار چمدون نشستھ بودم کھ با صداش ھول کردم و تکونى خوردم

 کارت تموم نشده یا نکنھ دخیل بستى چمدون حاجتت رو بده؟-

 .متعجب سر بلند کردم. ھنوز چیزى نپوشیده بود

 .پاشو چمدون و جمع کن یھ لباس درست حسابى بپوش-

 .بلھ آقا-

متمد چیدم کھ رفت سمت کمد و نگاھى بھ لباسھا انداخت. شومیز زرشکى رنگى رو گرفت سسریع لباسام رو تو کم . 

- تو کھ انتخاب لباس بلد نیستى… این و بپوش  ! 

 .شومیز و از دستش گرفتم. رفت سمت تخت. سریع صورتم رو سمت کمد کردم تا لباس ھاش رو بپوشھ

- سوسھ نشمخانم قدیسھ، میرم بیرون تا موقع پوشیدن لباساتون و ! 

 .تمام حرفھاش با تمسخر بود. با بستھ شدن در اتاق نفسم رو آسوده بیرون دادم

 .روسریم رو از سرم درآوردم و کلیپس موھام رو باز کردم

تمموجى از آبشار سیاه ریخت روى کمرم. بخاطر اینکھ دوباره پیداش نشھ لباسام رو برداشتم و سمت حموم رف . 

رشکى رنگ کھ تا زیر باشنم بود و خیلى جذب نبود عوض کردمسریع مانتوم و با شومیز ز . 

دمزشلوار مشکى پوشیدم. موھام رو دوباره جمع کردم و روسرى روى سرم انداختم و با دقت گره اى زیر گردنم  . 

 .صندل راحتى پام کردم

 .نگاھى تو آینھ انداختم. راضى از ظاھرم لبخندى زدم
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ر مى شدم تا قابل پسند بقیھ باشمحتماً کھ نباید با تاپ شلوارک ظاھ ! 

 .با بیدار شدن بھارک لباساش رو عوض کردم

 [٢٣:٠۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢٠پارت_  

 .باید چیزى بھش میدادم. گرسنھ اش بود. شیشھ شیرش رو برداشتم و از اتاق بیرون اومدم

 .صداى بگو بخندشون کل سالن رو برداشتھ بود

اومدم. دور ھم نشستھ بودن و برزو چیزى رو با آب و تاب تعریف مى کرد آروم از پلھ ھا پایین . 

 .سمت آشپزخونھ رفتم. در یخچال و باز کردم. پاکت شیر و برداشتم

 .بھارک و روى صندلى گذاشتم

 .اینجا بشین؛ تکون نخورى-

زخونھ بیرون شیشھ اش. از آشپ پستونکش رو مکى زد. شیر و گذاشتم تا گرم بشھ. شیر و بعد از اینکھ سرد شد ریختم تو
 .اومدم

 :ھامون با دیدنم اشاره اى کرد گفت

 .بیا اینجا بشین-

ریباً نزدیکشون و بھ مبلى نزدیک خودشون اشاره کرد. نگاھى بھ احمدرضا انداختم کھ تأیید کرد. بى میل روى مبلى کھ تق
 .بود نشستم

 :شیشھ رو دھن بھارک گذاشتم. ھامون گفت

- مشب قراره چى بھ ما بدین؟ببینم شماھا ا  

 :ترالن و نینا نگاھى بھ ھم انداختن گفتن

 توقع ندارین کھ ما براتون آشپزى کنیم؟ احمدرضا اینو براى چى آورده؟-

 !من پرستار دختر آقام، نھ آشپز شما-

 :ترالن پوزخندى زد گفت

 !اوھوع، دختره دھاتى چھ زبون باز کرده-

 .نگاھم رو بھش دوختم

- مین دختر دھاتى یھ قدم از شما جلوترهفعالً کھ ھ . 
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 االن مثالً تو چى از من جلو ھستى؟-

 .قلبم محکم میزد از اینکھ براى اولین بار داشتم در برابر کسى مى ایستادم

 .میدونستم احمدرضا حسابم رو مى رسھ. از روى مبل بلند شدم

 .من اگر بخوام آشپزى کنم فقط براى آقا مى کنم نھ شما-

تاد تو وجودمدر سالن رفتم و بازش کردم. ھواى آزاد کھ بھ صورتم خورد کمى حالم بھتر شد اما تازه ترس اف و بھ سمت . 

 [٢٣:٠۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢١پارت_  

 .توى آالچیق زیر درخت بزرگ گل کاغذى نشستم

خودش شروع کرد نھ منتازه فھمیدم چیکار کردم و در برابر احمدرضا بھ دوستاش توھین کرده بودم اما  ! 

رو خوندم نمیدونستم چى قراره بشھ و برخورد احمدرضا چیھ! با استرس پامو تکون دادم. با دیدن احمدرضا فاتحھ ام . 

 .سریع از جام بلند شدم

 .با قدم ھاى محکم اومد سمت آالچیق. قلبم از ترس مثل قلب گنجشکى کھ توى قفس گیر کرده باشھ میزد

پیچید توى دماغم تھ دلم خالى شدھمین کھ بوى عطرش  . 

 .وارد آالچیق شد. نیم نگاھى بھم انداخت و بھ بدنھ ى آالچیق تکیھ داد

 .بھارک و توى بغلم جابجا کردم. پوزخندى زد

- نکنھ تخم کفتر خوردى؟… مى بینم زبون باز کردى   

گذاشتماز آالچیق فاصلھ گرفت و اومد سمتم. قدمى جلو گذاشت کھ ترسیده قدمى بھ عقب  . 

 .یھو سرش و روى صورتم خم کرد. چشم ھام و با ترس بستم. صداش از فاصلھ ى کمى بھ گوشم نشست

 .اینبار و مى بخشمت چون حقیقت رو گفتى. تو خدمتکار خونھ ى منى نھ خدمتکار جاى دیگھ، پس کاریت ندارم-

فتمتعجب چشم ھام رو باز کردم. قد راست کرد و چرخید سمت خروجیھ آالچیق ر . 

 .نفسم رو آسوده بیرون دادم. از اینکھ قرار نبود دوباره تنبیھ بشم خوشحال بودم

 .با روشن شدن چراغ ھاى پایھ کوتاه حیاط ویال صداى بگو بخند بلندشون بلند شد و در سالن باز شد

 .اول نینا و ترالن بیرون اومدن و پشت سرشون اون سھ تا. ھر پنج تاشون آماده بودن

شون کردم کھ ترالن پوزخندى زد گفتسؤالى نگاھ : 
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 .بمون و براى خودت غذا درست کن-

 [٢٣:٠۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢٢پارت_  

یره شدمسوار ماشین شدن و در اتوماتیک باال رفت. تا لحظھ اى کھ در حیاط بستھ شد متعجب و ناباور بھ ماشین خ . 

 .باورم نمى شد کھ آدم ھا انقدر بد باشن

خوبى کن حتى بھ اونى کھ بھت بدى کرده“م ھمسفرشون بودم. بى بى ھمیشھ مى گفت مثال من ” 

 .اما این آدم ھا سکوت آدمى رو براى خودشون یھ مدل دیگھ تعبیر مى کنن

 .وارد سالن شدم. باید چیزى براى بھارک درست مى کردم. نگاھى توى یخچال انداختم

ھ غذا آماده بشھ چرخى توى سالن زدمشیر و کمى نبات گذاشتم تا بپزه. تا موقعى ک . 

 .شام بھارک و دادم و خودمم کمى خوردم. ظرف ھا رو شستم و ھم اه بھارک بھ اتاقى کھ براى ما بود رفتم

 .کف اتاق پارکت بود. در کمد رو باز کردم و پتویى کف اتاق پھن کردم

طور خودمم . آروم پشتش رو نوازش کردم و ھمونمتکا رو گذاشتم و مثل تمام شب ھا بھارک سرش رو روى سینھ ام گذاشت
 .خوابم برد

 .فقط لحظھ اى تو بیدارى و خواب در اتاق باز شد و دیگھ چیزى نفھمیدم

 .صبح طبق تمام روزھایى کھ صبح زود بیدار مى شدم بیدار شدم

 .نگاھى بھ اطراف انداختم و با یادآورى اینکھ کیش ھستیم سریع از جام بلند شدم

تخت افتاد کھ احمدرضا با باال تنھ ى برھنھ بالشت تخت رو بغل کرده و خوابیده بود نگاھم بھ . 

 .موھاى جو گندمیھ کنار شقیقھ اش تضاد جالبى با فیس صورتش ایجاد کرده بود

 … کالفھ سرى تکون دادم و

 [٢٣:٠۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢٣پارت_  

وسریم رو ب روى سرم بود چروک شده بود. آبى بھ دست و صورتم زدم و رسمت آینھ رفتم. روسریم بخاطر اینکھ از دیش
 .عوض کردم

وشن کردمرآروم از اتاق بیرون اومدم و پلھ ھا رو با گام ھاى آھستھ طى کردم. سمت آشپزخونھ رفتم. زیر چائى رو  . 

ھ ترسیده بھ بدنھ ى سرد میز میز و چیدم. خواستم از آشپزخونھ بیرون برم کھ با دیدن برزو تو چھارچوب در آشپزخون
 .برخوردم



 ناب رمان
 

 :لبخندى زد گفت

 تو ھم مثل من سحرخیزى؟-

اد گفتو وارد آشپزخونھ شد. ترسیده بودم و نمی دونستم چھ عکس العملى نشون بدم. اومد جلو و رو بھ روم ایست : 

- ت دارهصورتت رو اصالح کردى چقدر جذاب تر شدى. من عاشق دخترھاى دست نخورده ام. برام جذابی ! 

 .سرش و خم کرد

 .تو ھم از ھمون دستھ از دخترھا ھستى. مطمئن باش یھ روز تمامت رو لمس مى کنم-

 :قدمى بھ عقب گذاشتم و با صداى لرزونى لب زدم

 میشھ برید عقب تر؟-

- دوست دارم… اى جونم جوجھ ھیجان زده شدى؟ قلبت داره مى تپھ  . 

 .گفتم برید اونور-

 اگھ نرم؟-

مون نفسم رو سنگین بیرون دادمبا صداى ھا . 

 برزو اینجائى؟-

 :برزو چرخید و گفت

 آره، کارم داشتى؟-

 .ھامون نگاھى بھ برزو و بعد بھ من انداخت. حس کردم رنگم پرید

 :سرم و پایین انداختم کھ ھامون گفت

 .تو برو احمدرضا رو بیدار کن، باید جائى بریم دیر میشھ-

د شدم. لحظھ ى آخر حس کردم دستش رو بھ سرانگشتام کشیداز خدا خواستھ از کنار برزو ر . 

 .سریع از آشپزخونھ بیرون اومدم و با حس چندشى دستم رو بھ لباسم کشیدم

 [٢٣:٠٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢۴پارت_  

 .سمت پلھ ھا رفتم. وارد اتاق شدم. بھارک ھنوز خواب بود. سمت تخت رفتم

رھنھ اش نگاھى بندازم آروم صداش کردمبدون اینکھ بھ باال تنھ ى ب . 
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- آقا… آقا   … 

 .اما ھیچ تکونى نخورد. کمى تن صدام و باال بردم

 … آقــــــا-

 :اما فایده نداشت. سرم و جلو بردم و کنار گوشش با صداى آرومى گفتم

 آقا-

 .یھو تکونى خورد. اومدم کمر راست کنم کھ نمیدونم چى شد پرت شدم روش

ت چشم ھام رو بستم. حس مى کردم یھ جاى سفت و سخت افتادماز ترس و خجال . 

 .صداى عصبیش باعث شد ترسیده چشم باز کنم

 !جات خوبھ؟-

 :نگاھى بھ خودم انداختم کھ روى باال تنھ اش افتاده بودم. با خجالت لبم و گزیدم کھ داد زد

 .…پاشوووو-

ین دوختمھول کردم. بازومو گرفت و یھو بلندم کرد. نگاھم رو بھ زم . 

 .صبحانھ آماده است-

 .باشھ، برو میام-

 .از خدا خواستھ از اتاق بیرون اومدم و سمت پلھ ھا رفتم

توجھ اومدنم نشدوارد آشپزخونھ شدم. تنھا ھامون توى آشپزخونھ بود. روى صندلى نشستھ بود اما انگار اینجا نبود چون م . 

دارچینش بلند شد مرد بدى نبود. توى فنجون چائى ریختم کھ عطر ھل و . 

 .روى میز کنارش گذاشتم. سر بلند کرد و نیم نگاھى بھم انداخت. نگاھم رو از نگاھش گرفتم

 .براتون چائى ریختم-

 .ممنون-

 .احمدرضا وارد آشپزخونھ شد و روى صندلى رو بھ روى ھامون نشست

 .براى احمدرضا چائى ریختم

 [٢٣:٠٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢۵پارت_  
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موندنبا ورود نینا و ترالن چائى براى خودم ریختم و روى صندلى نشستم. ھامون لبخندى زد کھ از دیدم پنھون  . 

 .نینا با تاپ شلوارک کوتاه و موھایى کھ باالى سرش جمع کرده بود روى صندلى ولو شد

 !چائى-

 :ھامون خیلى جدى گفت

- براى خودت بریز… اونجا  . 

کھ ھامون گفتبرزو ھم وارد آشپزخونھ شد  : 

 .صبحونتون رو بخورید باید تا جائى بریم-

 :ترالن براى خودش و نینا ھم چائى ریخت کھ ھامون گفت

 چھ چائى خوش عطرى! یعنى تو ھر روز صبح از این چائى ھا میخورى؟-

 :از این تعریف ھامون لپ ھام گل انداخت و لبخندى روى لبم نشست کھ احمدرضا با پوزخند گفت

- ھا کارى کھ خوب بلده آشپزى و خونھ داریشھآره، تن . 

 :ترالن با کنایھ گفت

 !کھ اونم ھمھ ى خدمتکارھا بلدن-

 .ھامون نگاھم کرد

 یھ فنجون دیگھ از این چائى ھاى خوش عطرت بھ ما میدى دیانھ خانم؟-

 .سریع از روى صندلى بلند شدم

 .بلھ-

 !بدبخت چھ ذوقى کرده ازش تعریف کردى-

ینا انداختم و بى ھیچ حرفى براى ھامون چائى ریختم. برزو گفتنیم نگاھى بھ ن : 

 احمدرضا این دختره کچلھ کھ ھمیشھ انقدر روسریشو سفت مى بنده؟-

 .احمدرضا نیم نگاھى بھم انداخت

- تو بھ این چیکار دارى؟… حتماً کچلھ   

 .ھامون بلند شد
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 .بریم آماده بشیم-

دمزا ھم رفتن. ظرفاى خودم و احمدرضا و ھامون رو شستم. لبخندى و از آشپزخونھ بیرون رفت. برزو و احمدرض . 

 .شمام ظرفاى خودتون رو بشورید-

 .و از آشپزخونھ بیرون اومدم

 [٢٣:٠٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢۶پارت_  

با بھارک بودم  بعد از رفتن احمدرضا و ھامون صبحونھ ى بھارک رو دادم و براى بازى بھ حیاط ویال رفتیم. در حال بازى
 .کھ نینا و ترالن با مایو بھ حیاط اومدن

ن توى آب استخرلحظھ اى با دیدن اون مایوھاى دو تیکھ تعجب کردم. صداى موسیقى بلند شد و نینا و ترالن با خنده پرید . 

و یا میگن صبر ت صداى ھر و کرشون بلند شده بود کھ در حیاط باز شد و ماشین ھامون وارد حیاط شد. فکر کردم االن میرن
 :کنن اما ترالن با خنده گفت

 نمیاى آب بازى؟-

 :برزو خندید گفت

 .االن میام یھ مسابقھ میذارم با ھر دو تون-

ما ھامون و سمت خونھ رفت. ھامون چند تا پالستیک دستش بود. با دیدنشون سالمى دادم کھ احمدرضا سرى تکون داد ا
 .جواب سالمم رو داد

- اس عوض کنى منم سیخ ھاى کباب رو آماده مى کنماحمدرضا تا تو لب . 

 .باشھ-

 .احمدرضا سمت ساختمون رفت. ھامون نگاھى بھم انداخت

 تو نرفتى آب تنى؟-

 .لحظھ اى گونھ ھام گل انداخت. سرم و پایین انداختم

 … نھ-

ى کردنمصدا آب تنى  سرى تکون داد. احمدرضا و ھامون شروع بھ درست کردن کباب ھا کردن. برزو و دخترا با سر و . 

لقھ کرددستاشو دور کمرش ح .با بھارک در حال بازى بودم کھ ترالن از آب بیرون اومد و پشت سر احمدرضا ایستاد . 

 !نکن ترالن-
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 :ترالن با عشوه گفت

 چرا نیومدى آب بازى؟-

 !من آب بازى کنم کھ تو گرسنھ میمونى دختر جون-

 [٢٣:٠٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢٧ارت_پ  

 :ترالن تابى بھ کمرش داد گفت

 !بداخالق-

 .و خواست ناخونکى بھ کباب ھا بزنھ کھ احمدرضا زد رو دستش

 .اول برو یھ چیز بپوش بعد بیا مثل قحطى زده ھا بھ کباب ھا حملھ کن-

یدیمترالن رفت سمت ساختمون. نینا و برزو ھم از استخر بیرون اومدن. با کمک ھامون میز توى حیاط رو چ . 

 :بعد از خوردن غذا ھامون گفت

 .پس فردا شب باید بریم ویالى آقاى مشایخى-

 .برزو اخمى کرد

- یاىبعجیب از این پیر خرفت بدم میاد. اونجا نھ از رقص نھ از مشروب خبرى نیست و باید مثل قرن حجر برى و  . 

 .ھامون زد رو شونھ اش

- دىپس امشب دلى از عذا دربیار کھ فردا شب سوتى ن . 

 .برزو سرى تکون داد

- امشب چھ کیفى کنم… آى گفتى  . 

 :ترالن با ناز گفت

 .چھ خبره؟ بھ ما ھم بگین-

 .احمدرضا رو کرد بھ ترالن

 .امروز بھنام و دیدیم تو پاساژ و امشب براى پارتى کھ ویالش گرفتھ دعوتمون کرد-

 .نینا دستى زد

 !ایول؛ این پسر خیلى الرجھ-
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اختھامون نگاھى بھم اند . 

 دیانھ رو ھم مى برى؟-

 .احمدرضا نیم نگاھى بھم انداخت

 .فکر نکنم-

 .اما ببریم بھتره، شب شاید دیر بیایم خطرناکھ-

 !ببین تو چھ دردسرى افتادیم-

 .بچھ کھ نیست، میاد یھ گوشھ مى شینھ-

 .احمدرضا شونھ اى باال داد

 !چکار کنم، مجبورم ببرمش دیگھ-

و جوش شروع بھ آماده شدن کردن. لباس ھاى احمدرضا رو روى تخت گذاشتم غروب ترالن و نینا با جنب . 

ونجا چطور جائى لباسھاى بھارک کھ پیراھن کوتاه سفیدى بود رو ھم آماده کردم اما نمیدونستم خودم چى بپوشم و اصالً ا
 !ھست

 [٢٣:٠٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢٨پارت_  

پلش بستم. تھاى بھارک و تنش کردم. موھاشو دو گوشى بستم و پابندش و بھ پاھاى احمدرضا رفتھ بود دوش بگیره. لباس
 .کفشاى تختش و پاش کردم

 :بوسھ اى روى گونھ اش زدم کھ خندید و گفت

 … ماما-

ترشیوش بلند در حموم باز شد و احمدرضا از حموم بیرون اومد. رو بھ روى آینھ ایستاد و موھاشو سشوار گرفت. بوى اف
 .شد

م نگاھى بھم انداختنی . 

 !بھتره امشب امل بازى رو بذارى کنار و آبروى من و نبرى-

پشتم و بھش  استرسم با این حرفش بیشتر شد و حیرون موندم کھ چى بپوشم؟ بى توجھ بھم خواست لباساشو بپوشھ کھ سریع
 .کردم

 :لباساشو پوشید کھ دو دل رو کردم بھش

- گھدارین؟میشھ بھارک و تا من از حموم میام ن  
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اشتمبى ھیچ حرفى بھارک و بغل کرد و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش سریع در اتاق و بستم و حولھ ام رو برد . 

 .سمت حموم رفتم. دوش سرپائى گرفتم و با حولھ از حموم بیرون اومدم

رنگى افتاد. بھ لوار آبى پرحولھ ى کوچکى دور موھام بستم. لباس زیر ھامو پوشیدم. در کمد و باز کرد. نگاھم بھ کت و ش
 .نظرم مناسب بود

کردم و با کلیپس  کت و شلوار و پوشیدم. نم موھامو گرفتم و سشوار کشیدم. بعد از ایھسشوار کشیدنم تموم شد موھام و جمع
 .باالى سرم بستمشون

میکاپ حاال باید کمى آرایش مى کردم. چشم ھام و بستم و یادم اومد کھ خالھ چطور آرایشم کرد. اول . 

 .خط چشم نتونستم بکشم و کمى مداد توى چشم ھام کشیدم

 .ریمل و رژ زدم. روسرى آبى رنگ ساتنى سرم کردم

 [٢٣:٠٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٢٩پارت_  

 .کفش ھاى مشکى پنج سانتى رو پام کردم. میدونستم راه رفتن باھاش سختھ اما باید مى پوشیدم

 .آروم از اتاق بیرون اومدم

 .ھامون و احمدرضا تو سالن نشستھ بودن. بھارک جلوى پاى احمدرضا نشستھ بود

 .لحظھ اى نگاه ھر دوشون رو روى خودم حس کردم

 .کمى استرس گرفتم. بھارک و از جلوى پاى احمدرضا برداشتم

 .سر بلند کردم کھ نگاھش رو متوجھ ى خودم دیدم. لحظھ اى نگاھمون خیره ى ھم موند

ن و نینا از احمدرضا چشم گرفتم. ھامون بلند شدبا صداى ترال . 

 .بریم دیره-

رده بودننگاھى بھ تیپ ھاى نینا و ترالن انداختم. ھر دو لنز گذاشتھ بودن و موھاشون رو روى شونھ ھاشون رھا ک . 

 :سمت ماشین احمدرضا رفتم کھ ھامون گفت

 .تو با دیانھ و بھارک بیا، بقیھ با ماشین من میان-

مى کرد و خواست اعتراض کنھ کھ ھامون خیلى جدى گفتترالن اخ : 

- سوار شو… دو قدم راھھ ! 

 .ترالن بى میل سوار ماشین ھامون شد. برزو تا سوار شدن نگاھش سر تا پام رو کاوید و باعث آزارم مى شد
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 .در جلو رو باز کردم و روى صندلى نشستم

فترو بھ خیابون ھاى خلوت کیش دوختم کھ احمدرضا گاحمدرضا سوار شد و با سرعت از ویال بیرون زد. نگاھم  : 

 .بھتره از جلوى چشم ھام دور نشى. امل بازى ھم درنمیارى-

 .دوباره استرس افتاد تو دلم. ماشین کنار ویالى بزرگ ایستاد

 .ھامون ھم با فاصلھ ماشین و کنار ماشین احمدرضا پارک کرد. سمت در ویال رفتن

تم بود بھارک و بغل کنم اما جرأت نداشتم اعتراضى کنمبا کفش ھاى پاشنھ بلند سخ . 

 … با ورود بھ حیاط ویال و

 [٢٣:٠٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣٠پارت_  

دادن، متعجب نگاھی بھشون تعدادی پسر و دختر کھ لب استخر بزرگی ایستاده بودن و با صدای رقص خودشون و تکون می
 .انداختم

ای سمتمون اومد. بھ پسرا دست داد و خیلی راحت گونھ تینا و ترالن و بوسیدآستین حلقھمردی با شلوارک و تیشرت  . 

 .خواست سمتم بیاد کھ خودم و پشت احمد رضا کشیدم و سالمی زیر لب دادم

 :نگاھی بھ احمدرضا انداخت و گفت

 نکنھ زن گرفتی؟-

 .احمدرضا نیم نگاھی بھم انداخت

 .نھ بابا-

 .خیلی خوش اومدین-

چند تا میز و صندلی کھ نزدیک استخر بود، رفت سمت . 

ھا بھ سمتمون اومدن و شروع بھ روبوسی و حال ما ھم بھ دنبالشون راه افتادیم. چند تا دختر و پسر با دیدن احمدرضا و بچھ
پرسی کردناحوال . 

 .تینا و ترالن رفتن لباساشون عوض کنن

 .روی صندلی نشستم و بھارک توی بغلم گرفتم

ضا روی صندلی کناریم نشست و پای چپش و روی پای راستش انداختاحمدر . 

ی کوتاھی تن ھر دوشون بودبعد از چند دقیقھ ترالن و تینا برگشتن. دکلتھ . 



 ناب رمان
 

 .یھو صدای موزیک و بلند کردن. صدای جیغ و دستشون بلند شد و نصفشون ریختن وسط

 .گارسونی با سینی شربت بھ سمتمون اومد

ر کردمکھ بردارم تشکی توی شربت ریختھ باشن و بدون اینترسیدم کھ چیزمی . 

 :احمدرضا و ھامون لیوانی برداشتن. بھنام سمتمون اومد و گفت

 .پاشید ببینم، باید خوش بگذرونیم-

 .ھامون و احمدرضا ھم پیش بقیھ رفتن

لولیدنرقصیدن کھ فقط تو ھم میقدر مسخره میم سر رفتھ بود. انحوصلھ . 

دیا)دیـانہ (وی , [١٣�٠۶٢٣:٠٨ �١٨] 
# ١٣١پارت_  

م، گوشیم و از توی کیفم درآوردمبا ویبره گوشیھ ساده . 

ام نشست و دکمھ اتصال فشار دادمی امیرحافظ لبخندی روی لبھبا دیدن شماره . 

 سالم خانم کوچولو. کجایی؟-

 :سر و صدا زیاد بود. با صدایی کھ صدای داشتم بھ گوش امیر حافظ برسھ، گفتم

- م. خوبم. اومدیم مھمونیسال . 

 .یھو حس کردم صداش جدی شد

 چھ مھمونی؟-

 .نگاھی بھ دختر و پسرا وسط انداختم

- دونم، ولی ھر چی ھست خیلی چرتھنمی . 

- جور جاھا بردهضا احمق چرا تو رو اوندونم اون احمدردیانھ خیلی مراقب خودت باش، نمی . 

 .نگران نباش من حالم خوبھ-

- بزنن نباشم. رسیدی خونھ بھم زنگشھ نگرامگھ می . 

 .باشھ-

 آفرین موش کوچولو، کاری نداری؟-

 .نھ، بھ خالھ و امیرعلی سالم برسون-
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 .چشم، خداحافظ-

 .خداحافظ-

 .گوشی تو کیفم برگردوندم

 .دختری نزدیک احمدرضا شد، دستش و دور کمرش حلقھ کرد

ھا توی آب پریدنتعدادی دختر و پسرا با ھمون لباس . 

ری سمتم اومد، گفتپس : 

 نگاھش کن چرا انقدر چادور چاق چور کردی-

ی روسریم کشیدماز تن صداش معلوم بود مست کرده. ترسیده دستی بھ گوشھ . 

 .بھارک توی این سر و صدا بغلم خوابش برده بود

 :دختری جلو اومد و گفت

 .شروین بیا بریم تو سالن-

کشیدم پسره بھ دنبالش راه افتاد. نفسی از آسودگی . 

 :احمدرضا اومد سمتم و با دیدن بھارک گفت

 .ببرش تو ماشین بخوابونش-

کرده بودن رفتم ی حیاط بزرگ ویال پارکبھارک و بغل کردم و سمت ماشین کھ گوشھ . 

 ...سقف ماشین باز بود. بھارک روی صندلی عقب خوابوندم و

 [٢٣:٠٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣٢پارت_  

ی کمی از من، کنار ھم ایستاده بودنبستم و اومدم برم تو کھ ترالن با چند تا دختر و پسر با فاصلھو در ماشین . 

 :یکی از پسرھا گفت

 این اُمل کیھ کھ با خودتون آوردین؟-

- کار احمدرضاسخدمت . 

 یکی از پسرا سمتم اومد

- کردهبذار ببینم زیر اون روسری چی قایم  . 
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ی سرد و فلزی ماشین بر خوردمکھ بھ بدنھ ترسیده قدمی بھ عقب برداشتم . 

و باال بردترالن خندید و لیوان توی دستش . 

- و پوشوندهقدر خودششاید کچلھ بدبخت کھ ان . 

 .پسِر نیش خندی زد

- و پوشوندقدر خودشآره حتما یھ عیبی داره کھ ان . 

 :با صدای لرزونی گفتم

 !نزدیک من نیا-

- کنمی دلم بخواد میآخھ کوچولو ترسیدم. من ھر کار . 

ی روسریم گرفت و محکم کشیدگوشھ . 

بلندم تو ھوا پخش شد مو سرم باز شد و موھایقدر ناگھانی بود کھ روسریم ھمراه گیرهکارش ان . 

 .پسِر خندید

- و باھاش سر کردشھ یھ شبنھ می . 

شھکردم االن زیر پاھام خالی میزد و حس میقلبم تند می . 

و ندیده بودجز امیرحافظ موھامتا حاال ھیچ مردی  . 

 :پسره خندید، گفت

 !بذار ببینم زیر لباساش چی داره-

سِر قدمی برداشت کھ صدای عصبیھ احمدرضا بلند شدپو روی کتم گذاشتم. با ترس دستم : 

- جا چھ خبره؟اون  

 .با شنیدن صداس حس کردم دنیا بھم دادن

طرف من چرخیدنزدیک اومد. نگاھی بھ بقیھ انداخت و نگاھش بھ  . 

ای متعجب نگاھی بھم انداختلحظھ . 

 :خجالت کشیدم و سرم پایین انداختم، کھ عصبی گفت

 روسریت کو؟-
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 :ترالن با عشوه گفت

- ھا کنجکاو بودن کھ ببین مو داره یا نھبچھ . 

- ھا غلط کردنبچھ . 

 [٢٣:٠٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣٣پارت_  

و سمتم گرفتخم شد و روسریم . 

لرزیدرالن و دوستاش رفتن. دستام میت . 

کردھامون سمتمون اومد. احمدرضا با اخم نگاھم . 

- کردی؟وقت کیو صدا میوپا چلفتی باشی؟ اگر من نبودم اونخوای دستتا کی می  

و پایین انداختم. آروم لب زدمسرم : 

- جاھایی بیاممن غلط بکنم کھ تنھایی چنین  . 

 چیزی گفتی؟-

 .ھول کردم

 .نھ-

و جمع کردم و روسری روی سرم انداختمسریع موھام . 

 .ھامون بھمون رسید

 چیزی شده؟-

- سر دیانھ بذارننھ، ترالن شوخیش گرفتھ و دوستاش خواستن سربھ . 

 :ھامون عصبی گفت

- کنھو نگھ داری؟ دیگھ داره زیادروی میخوای این دختِر آویزونتا کی می ! 

- و بخرمو پیدا کنم و سھمشمجبورم تا کسی . 

 .ھامون سری تکون داد

- خوایدونم این ھمھ شعبھ برای چی میمن نمی ! 

 .تو کاریت نباشھ، حوصلھ ندارم بریم-
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- آیمکنم ما ھم میھا اوکی میباشھ شما برید، با بچھ . 

و دور زد و پشت فرمون نشستاحمدرضا سری تکون داد و ماشین . 

 .چرا مثل مجسمھ وایسادی، بیا سوار شو-

و باز کردم و روی صندلی نشستمدر جل . 

 :بھنام با سرعت سمتمون اومد و گفت

 .احمدرضا کجا داداش؟ تازه اولشھ-

- کنھ یھ وقت دیگھدیر وقتھ، االنم سرم درد می . 

 .بھنام نگاھی بھم انداخت

 .شاید دوستت بخواد بمونھ-

 .احمدرضا نیم نگاھی بھم انداخت

- نیست نھ داداش این خونش با این چیزا سازگار . 

 .بھنام خندید

- کنیمو عوض میخوب خونش . 

ای سر دادقھقھ . 

- رونم برو دنبال یکی دیگھ، خوش گذشت ومن می … 

 [٢٣:٠٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣۴پارت_  

 .بھنام روی شونھ احمدرضا زد

- جا ھستی یھ سر بیام ویالتونتا این . 

- کنمدعوت می . 

سرعت از ویال بیرون اومدو روشن کرد، بوقی زد و با ماشین . 

کردھای خلوت کیش با سرعت حرکت میماشین توی خیابون . 

و داخل بردبا ریموت در ویال باز کرد و ماشین . 

 .از ماشین پیاده شدم. بھارک بغل کردم و سمت ویال رفتم
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ی باال رفتمو از پام در آوردم و پا برھنھ رو کف پوش سالن سمت طبقھھامکفش . 

ردم و پیامکی بھ امیر حافظ دادمو از توی کیفم درآوتخت گذاشتم. گوشیم بھارت روی . 

 .رو سریم در آوردم و گیره مو رو باز کردم، کھ یھو در اتاق باز شد

و روی سرم گذاشتمترسیده دستم . 

 .احمدرضا وارد اتاق شد

ای بھم انداخت، معذب بودمنگاه خیره . 

- بندی حتماً کچلی داریسفت می کردم کھ اونقدر تو روسریتچرا فکر می . 

و باز کردزخندی زد و دکمھ پیراھنشھای متعجب نگاھش کردم، کھ پوبا چشم . 

- خواستم خوش بگذرونمفقط بدون ھیچ دردسری امشب می . 

و گرفت مفاصلھ بینمون پر کرد و با دستش چونھ . 

 .قلبم از ترس ضربان گرفت. نگاھش تو کل صورتم در چرخش بود

- ھای شیطانی مرجان شدو ازت بگیرم. ھر چند پدرت قربانی ھدفخواد انتقام تمام کارھای مادرتلم میگاھی د . 

م و ول کردبا ضرب چونھ . 

- باھت نداریشایی بھ مرجان ، کھ ذرهبرو خدا شکر کن . 

داخت، اما من ھنوز شوکھ سر جام ایستاده بودمو در آورد و روی مبل انپیراھنش . 

 [٢٣:٠٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣۵پارت_  

مرد واقعاً باید ترسیداز این . 

- و کھ کوفت کردیو عوض کنی امشبمونبھتر لباسات . 

مت حمام رفتمسکنم. بلوز و شلوار نسبتاً گشادی برداشتم و وض میع وھامھاش لباسیعنی این فکر کرده کھ من جلوی چشم . 

م انداختمو روی شونھو بافتم و عوض کردم. موھای بلندملباسام . 

 .روسریم رو روی سرم انداختم، از حموم بیرون اومدم

ودبی تخت کنار احمدرضا خوابیده آباژور کنار تخت روشن بود. بھارک گوشھ . 

ھام نشستبا دیدنش لبخندی روی لب . 
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ای برداشتم و روی کاناپھ دراز کشیدممالحفھ . 

 .دلم برای خالھ و امیرحافظ تنگ شده بود

و باز کردم، با دیدن ترالن تعجب کردمھامصدای در اتاق چشمبا  . 

کھ حرکتی از خودم نشون بدم نگاھش کردمخواست. بدون اینجا چی میاین این . 

 .سمت تخت رفت و روی احمدرضا خم شد. یھ لباس خواب توری تنش بود

ای خشداری گفتاحمدرضا یھو از جاش بلند شد. با دیدن ترالن انگار تعجب کرده بود با صد : 

- کنی؟جا چیکار میتو این  

 :ترالن با صدایی کھ کامال معلوم بود مستھ گفت

- خوام پیش تو بخوابممی . 

 :احمدرضا با تن صدای پایین گفت

- فھمی؟ت گفتم با ھر کی باشم با ھمکار جماعت نیستم. چرا نمیکنی، صد بار بھتو غلط می  

- خوامت. من دوست دارماحمد من می . 

- دهتِر از اتاق بری بیرون، دھنت بوی گند مشروب میبھ . 

 :ترالن باصدای کشداری گفت

 .احمدم-

 .زھرمارو احمدم. برو بیرون تا بیدار نشدن-

خوامتخوای منو ببینی؟ من میتو چرا نمی – . 

 .تو یک احمقی –

 .حس کردم از تخت پایین اومد

- کنی؟داری چیکار می  

تندازمدارم از اتاق بیرون می – . 

 .صدای باز شدن در اومد

 چیکار کنم منو ببینی؟-
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بینمتکار؛ چون نمیھیچ – . 

دای احمدرضا دوباره حبس شدصو بیرون دادم، کھ با صدای بستھ شدن در اومد. نفسم . 

 خفھ نشدی انقدر نفس نکشیدی؟-

 .مالحفھ رو از روی صورتم کنار زدم. ھوای آزاد تو صورتم خورد

سمت کاناپھ با گام ھای محکم اومد   
و باال کشیدمترسیده خودم . 

و روی زانوش گذاشت، خم شد روی صورتمی کاناپھ و دستشو گذاشت لبھیھ پاش . 

 .بوی عطرش توی دماغم پیچید

ھایی کھ ترسیده بود نگاھش کردم. سری تکون دادبا چشم . 

- برهباید بیرون دونی کھ چیزی از این اتاق ننیازی نیست گوش زد کنم. خودت می . 

 .سری تکون دادم

و بستمھامیھو دستش سمت صورتم اومد، کھ با ترس چشم . 

ام متعجب چشم باز کردم با کشیده شدن گونھ . 

ای کج شد، گفتی لبش از خندهگوشھ : 

- شیآفرین کوچولو، داری حرف گوش کن می . 

 .سمت تخت رفت

م کشیدممتعجب دستی روی گونھ . 

ھ بودو بستم. این مرد دیوانھامچشم . 

 .صبح با صدای گریھ بھارک چشم باز کردم. ھراسون سمتش رفتم و بغلش کردم

 :با دیدنم میون ھق ھقش گفت

 .ماما –

 .جون ماما –

 .احمد رضا چشم باز کرد. متعجب بھ من و بھارک نگاھی انداخت، از روی زمین بلند شدم

 .سالم آقا-
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 .سری تکون داد

و بھ دریا زدم و رو بھ احمدرضا کردمبودم کھ بگم یا نھ؟ دلبردم. دو دل و حموم میباید بھارک . 

- ا، تا خودم دوش بگیرم.؟شھ بھارک را حموم کردم بدم بھ شمببخشید می  

 [٢٣:٠٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣٧پارت_  

 .احمدرضا اخمی کرد

- داری کنم؟وقت من ازش نگھاون تو پرستارشی  

 !خوب شما ھم باباشی-

- باز دوباره زبون باز کردی اول صبحی . 

 :بھارک تو بغلم سمت کمد رفتم، کھ با صدای سردی گفت

- داریش دیر بیاریش باید خودت نگھ . 

و پوشیدتوجھ بھ نگاھم تیشرتششد. با نیش باز سریع سمتش چرخیدم، کھ بینمیباورم . 

ھای بھارک برداشتم و سمت حموم رفتملباس . 

تو وان گذاشتم وان پر از آب کردم و بھارک . 

 .با ذوق و ھیجان شروع بھ آب بازی کرد

 .تمیز شستمش. لباسام خیس شده بود و بھ تنم چسبیده بود

ھای بھارک تنش کردم و در حموم باز کردملباس . 

 .آقا-

 .بدش بھ من-

ھای بھارک شستمو در آوردم و ھمراه لباسبھارک از دستم گرفت. لباسام  . 

آورده بودم. آروم در حموم باز کردم و سرکی بیرون کشیدم، اما کسی نبود م وحموم کردم. فقط حولھ . 

دار رو بازورم ریختھ بودود و موھام نمگذاشتم. حولھ نیم تنھ بو از حموم بیرونبا استرس پام . 

و برداشتم، کھ در اتاق باز شدسمت کمد رفتم و لباسام . 

شدشوکھ پاھام بھ زمین چسبیدن. احمدرضا وارد اتاق  . 
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 .نگاھی بھ سر تا پام انداخت. ھول کردم

- شھ برید بیرونمی . 

لرزیدرنگم پریده بود و صدام می . 

- کنھزود بیا بھارک گریھ می . 

و آسوده بیرون دادم. نفسم از اتاق بیرون رفت . 

تپیدو رو قلبم گذاشتم. تند و سنگین میدستم  . 

کردم و روسری رو سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدمو جمع دارم و پوشیدم. موھای نمسریع لباسام  . 

 [٢٣:٠٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٣٨پارت_  

ن بود. رفتم صداى گریھ ى بھارک تو سالن پیچیده بود. ھول کردم. پلھ ھا رو تو تاریکى پایین اومدم. بھارک بغل ترال
 .سمتش

 .با دیدنم گریھ اش بند اومد و دستش و سمتم دراز کرد

 ماما-

 :بغلش کردم. ترالن عصبى ازم رو گرفت. برزو با تمسخر گفت

 … از کى تا حاال کلفت خونھ ات شده مادر بچھ ات؟! نکنھ-

لیم باال آوردیھو احمدرضا از روى مبل بلند شد و سمت برزو ھجوم برد کھ ھامون سریع گرفتش. برزو دستاشو بھ معنى تس . 

- ھت برخورد؟ گفتم آخھ تو با کلفت جماعت دم خور نمیشىببخشید، ب… چیھ داداش عصبى میشى؟  ! 

 .ھامون با غیض اسم برزو رو صدا کرد. برزو سیگارى روشن کرد

الر آقاى بھارک و بردم سمت آشپزخونھ و بھش صبحانھ دادم. ظھر غذا از بیرون آوردن و بعدازظھر قرار شد بریم تا
 .مشایخى

ستین ھاش و دور یقھ اش سفید بود پوشیدمکت بلندى کھ تا زیر باسنم مى رسید و سرآ . 

 .کفش جلو بندى مشکى با روسرى ساتن و یھ ریمل و رژ زدم

کى وانگشتر بھارک و آماده کردم. احمدرضا کت و شلوار مشکى با پیراھن سفید مردونھ پوشیده بود و دست بند چرمى مش
 .براق مشکى دستش کرده بود

اتاق بیرون اومدیم. ھامون و برزو ھم آماده بودن نگاھى بھم انداخت و سرى تکون داد. از . 
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 .برزو نگاه خیره اى بھ سر تا پام انداخت

 :ترالن و نینا ھم آماده بودن. ھامون اخمى کرد گفت

 !یکم کمتر آرایش مى کردین، چھ خبره عروسى کھ نمیرید-

 :ترالن عصبى رو ترش کرد گفت

 !گیر الکى نده-

٠٩٢٣: ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ١٣٩پارت_  

 .ھامون پوزخندى زد. احمدرضا رو کرد بھ ھمھ

 .بھتره بریم، دیر شده-

 .با ھم از سالن بیرون اومدیم. صداى برزو کنار گوشم بلند شد

 !با ھمھ ى سادگیت بد وسوسھ انگیزى-

 .و تنھ ى آرومى بھم زد و رد شد رفت. احمدرضا سمت ماشینش رفت. در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 .احمدرضا خم سوار شد و با یھ تیکاف از حیاط بیرون اومد

 .ساعتى رو تو راه بودیم. ماشین و کنار تاالر بزرگ و مجللى نگھداشت. زیبائى تاالر خیره کننده بود

 .مردى اومد جلو و سوئیچ ماشین و گرفت

 .احمدرضا دستى بھ گوشھ ى کتش کشید. نیم نگاھى بھم انداخت

- این قرارداد خیلى برام مھمھ… روى منو نبرى حواستو جمع کن آب ! 

سکوت کردم دلم مى خواست مى تونستم مى گفتم اونى کھ آبرو رو میبره اون دو تا قرتى ھستن نھ من اما حرفى نزدم و . 

 .با راھنمائى پرسنل وارد سالن بزرگ تاالر شدیم

اومد سمتمون گفت نگاھى بھ اطراف انداختم. واقعاً زیبائى خیره کننده اى داشت. مردى : 

 .بفرمائید باال، آقا باال ھستن-

 :برزو سوت آرومى کشید گفت

 !چى ساختھ این پیرکى-

 .ھامون آروم زد بھ بازوش
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 !ھیس-

 .سمت پلھ ھا رفتیم و از پلھ ھاى مارپیچ وسط بھ طبقھ ى باال رفتیم

 .یھ سالن بزرگ و مجلل دیگھ کھ انگار حالت چرخشى داشت

دسمت دیگھ ى سالن. نگاھم بھ مبل ھاى شیک و چرم قسمتى کھ راھنمائى شده بودیم افتا مردى راھنمائى کرد . 

 .مردى پشت بھ ما روى مبلى نشستھ بود

 :احمدرضا با صداى محکم و مقتدرى گفت

 .سالم آقاى مشایخى-

 .مرد خیلى خونسرد از روى مبل بلند شد. تمام حرکاتش با آرامش خاصى بود

قرار گرفت. مردى با قد متوسط و کمى کپل چرخید و رو بھ روى ما . 

سالى بھش مى خورد اما چیزى کھ باعث جلب توجھ مى شد چھره اش بود ٠۶حدود  . 

 [٢٣:١١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴٠پارت_  

رامش چرا با دیدنش یھ حس آ دونمای نورانی با تسبیح شاه مقصودی اصل تو دستش. نمیمردی با تھ ریش جوگندمی و چھره
 .بھم دست داد

 .با احمدرضا، ھامون و برزو دست داد

 :نگاه سرسری بھ ترالن و تینا انداخت. نگاھی دقیقی بھ من انداخت و گفت

 این باید ھمسر تو باشھ، درستھ؟-

 :احمدرضا خیلی سرسری گفت

 .بلھ-

 .تن صدای پایین و آرومی داشت

ی گفتمچرا لبخندی روی لبم اومد و با صدای آروم دونمنمی : 

 .سالم-

 .سالم دخترم. خوش اومدی-

ی دخترمی کھ بکار برد، توی قلبم نشستحس خوبی از کلمھ . 
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 .روی مبل کنار احمدرضا نشستم

 .مردی برای پذیرایی اومد. مردی با کت و شلوار و چھار شونھ سمتمون اومد. کیف مشکی چرمی توی دستش بود

  .ھمھ بلند شدن و با ھمھ دست داد
شونھ احترام خم کرد و گفتسری بھ ن : 

- بار با ھمسرت اومدیبینم اینمی . 

و پایین انداختماحمدرضا اخمی کرد. سرم . 

 .لپ بھارک کشید و کنار آقای مشایخی نشست

و باز کرد و مدارکی روی میز گذاشتکیفش . 

گفتشروع بھ صحبت کرد. این وسط گاھی احمدرضا چیزی می . 

ادمدتوی سکوت بھ حرفاشون گوش می . 

 :بالخره بعد از کلی صحبت آقای مشایخی لبخندی زد و گفت

- دمبھت خبر می . 

 …اما آقای مشایخی-

 .انقدر عجلھ برای چیھ؟ عجلھ کار شیطونھ! حاال ھم بفرمایید شام-

ه شده ز قبل آماداحمدرضا و ھامون نگاھی بھم انداختن. آقای مشایخی جلوتر رفت. ما ھم بھ دنبالشون سمت میز بزرگی کھ ا
 ...بود رفتیم و

 [٢٣:١١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴١پارت_  

 .کنار احمدرضا نشستم

شد کھ معذب بشمکردم و باعث میسنگینی نگاه آقای مشایخی رو کامالً احساس می . 

بلند شدیم تا برگردیم، کھ آقای مشایخی گفتبعد از شام  : 

- . ھمسر مظلومی داری احمدرضاکنمتھران اومدم حتما یھ شب منزل دعوتتون می ! 

 .احمد رضا پوزخندی زد و با آقای مشایخی و پسرش خداحافظی کرد

 :با ھم از تاالر بیرون اومدیم کھ احمدرضا عصبی گفت

- کنھ کھ ما از زیر دستاشیمھر کی ندونھ فکر می . 



 ناب رمان
 

 :ترالن با کنایھ ادامھ داد

- پیری بردنواال برای بعضیا بد نشد کھ با مظلوم نمایی دل اون  . 

 .پوزخندی زدم

 چیھ حسودیت شده؟-

 .در ماشین باز کردم و سوار شدم

و روشن کرداحمد رضا ھم توی ماشین نشست و ماشین . 

 !چھ عجب یھ جا بدرد خوردی-

و از پنجره بھ بیرون دوختمبھارک تو بغلم خوابش برده بود. نگاھم . 

 .احمدرضا ماشین تو حیاط پارک کرد

امون گفتوارد سالن شدیم. ھ : 

- شھبار کارھا درست میمطمئنم کھ این . 

و درآورداحمدرضا کتش . 

 .خداکنھ-

اشتمھا رفتم و وارد اتاق شدم. بھارک روی تخت گذسمت پلھ . 

و عوض کردمو درآوردم. پاھام درد گرفتھ بود و تا اومدن احمدرضا سریع لباسامھامکفش . 

و سریع خوابم بردپتو کف اتاق پھن کردم. کنار بھارک خوابیدم  . 

 .چند روز باقی مونده رو با خرید و تفریح گذروندن

 .آقای مشایخی زنگ زد و اعالم ھمکاری کرد

ھای احمدرضا نشستھامون سوتی زد و لبخندی روی لب . 

 :تینا گفت

 .باید شب آخری یھ جشن بگیریم-

 …ترالن رفت سیستم روشن کرد و برزو با جام مشروب و

 [٢٣:١١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴٢پارت_  



 ناب رمان
 

 .با کلی تنقالت از آشپزخونھ اومد

پیوست صدای شاد موزیک تو سالن پیچید. تینا و ترالن رفتن وسط و برزو ھم بھشون . 

 .من روی مبل نشستم

 .احمدرضا لیوان مشروبی برای خودش ریخت و یھ جا سر کشید

رفتصدای بلند آھنگ داشت رو اعصاب می . 

ت احمدرضا و باھم رفتن وسطترالن اومد سم . 

 .بلند شدم و سمت آشپزخونھ رفتم

دادم کھ برزو وارد آشپزخونھ شدباید غذای بھارک و می . 

 .زیر چشمی نگاھی بھش انداختم

 :اومد و بھ سینک تکیھ داد. با صدای خماری گفت

- تونی از دستم فرار کنی؟فکر کردی می  

و گرفت و تو بغلش کشیدمو توی سینک بذارم کھ مچ دستم  و پاک کردم و خواستم ظرفشدور دھن بھارک  . 

 .ترسیده نگاھی بھ در آشپزخونھ انداختم

 .اخمی کردم

- و ول کنیدلطفاً دستم  . 

و جلو آوردسرش  . 

 اگھ ول نکنم چی؟-

 .از برخورد دستش بھ پوست دستم مور مورم شد

فایده بودتکونی خوردم، اما بی . 

- خوامتاز دستم در بری؟ امشب فقط در حد لمس میتونی جوجھ فکر کردی می . 

ام. ترسیده ضربان قلبم باال رفتتنھدستش اومد روی کمرم و سر خورد روی پایین  . 

با زانو وسط پاش زدم… کنم. تنھا کاری کھ بھ نظرم رسید و انجام دادم  دونستم چیکارنمی . 

ای کشید و ولم کردفریاد خفھ . 
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و از آشپزخونھ بیرون اومدم و بغل کردمسریع بھارک  . 

کوبیدام میقلبم با استرس بھ سینھ . 

و سنگین بیرون دادمنفسم  . 

 ...ھنوز دست

 [٢٣:١١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴٣پارت_  

 .کثیفش رو روى پایین تنھ ام حس مى کردم

شدم. ھوا گرم بودبى توجھ بھ دیوونھ بازى ھاى ترالن و نینا پلھ ھا رو باال رفتم و وارد اتاق  . 

ت رفتممى ترسیدم برزو بیاد باال اما کلیدى روى در ندیدم. بھارک خوابش مى اومد و بھانھ گرفتھ بود. سمت تخ . 

 .خواستم بخوابونمش کھ دستش و آورد سمت روسریم. تازگیا عادت کرده بود موھام رو تو دستش بگیره

رآوردم و کلیپسم رو باز کردم. روى تخت دراز کشیدممیدونستم احمدرضا حاال حاالھا نمیاد. روسریم رو د . 

 .بھارک سرش رو زیر گردنم گذاشت و دستاى کوچیکش رو سمت موھام آورد

 .حس خوبى از لمس دستاى کوچیکش بھ موھام بھم دست داد. لبخندى زدم و آروم پشتش رو نوازش کردم

زش کردباال و پایین شد و دستى کھ موھام رو نواکم کم چشم ھام گرم خواب شد. تو بیدارى و خواب حس کردم تخت  . 

 .حتماً بھارک دوباره بیدار شده و دستش و الى موھام برده

 .دوباره خوابم برد. با سنگینى دستى چشم ھام رو باز کردم. متعجب دستم چرخید روى دست مردونھ اى

  .ترسیده چرخیدم کھ با صورت احمدرضا رو بھ رو شدم
م کھ چشم باز کردترسیده تو جام نشست . 

 .دستى بھ موھاش کشید. باال تنھ اش لخت بود. بھ تاج تخت تکیھ داد و اخمى کرد

 کى بھ تو گفتھ روى تخت من بخوابى؟-

 .ابروھام پرید باال

 … اما آقا-

 !چیھ؟ نکنھ من ازت خواستم شب رو کنار من بخوابى؟-

- رم مى کردیننھ، نھ اما نمیدونم چطور شد کھ رو تخت خوابم برد! بیدا . 
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- یک ساعت دیگھ باید بریم… حاال کھ فھمیدى رو تخت من خوابیدى پس پاشو صبحانھ رو آماده کن  . 

 .از تخت پایین اومدم. نگاھم بھ آینھ افتاد. دخترى با موھاى باز. دستم و باال آوردم

 [٢٣:١١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴۴پارت_  

درضا رو از تو آینھ روى خودم حس مى کردمو روى سرم گذاشتم. نگاه خیره ى احم . 

 .خم شدم و روسریم رو از روى مبل برداشتم و روى سرم انداختم

 :پوزخندى زد گفت

 !مالى نیستى کھ بخوام بھت نظر داشتھ باشم انقدر چادرچاقچور مى کنى-

 .موھاى بلندم رو توى لباسم کردم و از اتاق بیرون اومدم. کسى تو سالن نبود

دم کردم و میز صبحونھ رو چیدم. احمدرضا وارد آشپزخونھ شدچائى و  . 

 :براش چائى ریختم و کنارش گذاشتم کھ ھامون وارد آشپزخونھ شد. نفس عمیقى کشید و با لبخند گفت

- یھ بو و طعم خاص… این جند روزه من معتاد این چائى ھاى تو شدم  ! 

 .از تعریفش لبخندى روى لبام نشست. احمدرضا پوزخند زد

 !مى خواى ببر خونھ ات-

 .ھامون نیم نگاھى بھم انداخت

 !نھ، مادر خوبى براى بچھ ات ھست. تو کھ صد سال یھ بار براش پدرى مى کنى-

 .دوباره شروع نکن ھامون-

 .ھامون از روى تأسف سرى تکون داد و سکوت کرد. چائى رو کنارش گذاشتم و کمى صبحانھ خوردم

ون اومدمبلند شدم و از آشپزخونھ بیر . 

 :با دیدن برزو ترسیدم. پوزخندى زد و با تن صداى پایین گفت

- از خدات باشھ زیرخواب من بشى… تالفى اون لگد دیشب رو سرت درمیارم دختره ى دھاتى  ! 

 .و تنھ اى بھم زد و وارد آشپزخونھ شد

از توى کمد جمع  برداشتم و لباس ھا رونفسم رو با نفرت بیرون دادم. پلھ ھا رو باال رفتم. بھارک خواب بود. چمدون رو 
 .کردم
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 .ھمھ رو سر جاى خودشون گذاشتم. یھ دست لباس براى بھارک و یھ دست لباس براى خودم برداشتم

 .نمیدونستم احمدرضا چى مى پوشھ و چھ لباسى بردارم

 [٢٣:١٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴۵پارت_  

رو پوشیدم. احمدرضا وارد اتاق شد لباساى بھارک و تنش کردم و لباسھاى خودم . 

 .نیم نگاھى بھ من و بھارک انداخت و یھ دست لباس اسپورت از الى لباس ھاش انتخاب کرد

 .بقیھ ى لباس ھا رو برداشتم و توى چمدون گذاشتم. احمدرضا آماده از اتاق بیرون رفت

ردم و دستھ ى چمدون رو کشیدمچرخى توى اتاق زدم و مطمئن از اینکھ چیزى جا نذاشتم بھارک و بغل ک . 

 .بھ سختى پلھ ھا رو پایین اومدم. ترالن و نینا توى سالن نشستھ بودن. ھامون از روى مبل بلند شد

 شما دو تا قصد رفتن ندارین کھ ھنوز نشستین؟-

 .بھارک و زمین گذاشتم. احمدرضا نیم نگاھى بھ چمدونم انداخت

 چمدون من کو؟-

 .باالست-

اختپا روى پا اند . 

 .برو بیارش-

 .سمت پلھ ھا رفتم و چمدون احمدرضا رو برداشتم. از پلھ ھا پایین اومدم

 .بعد از چند دقیقھ ھمھ آماده از ویال بیرون زدیم. سوار ماشین شدیم و سمت فرودگاه راه افتادیم

گفتبعد از چند دقیقھ ماشین و تو پارکینگ فرودگاه گذاشتن. احمدرضا کلیدھا رو بھ مردى داد  : 

 .ماشین ھا رو میبرى ویال میذارى-

 … بلھ آقا-

 .از سالن فرودگاه گذشتیم و بعد از انجام کارھا سوار ھواپیما شدیم

 .احمدرضا نیم نگاھى بھم انداخت. حاال دیگھ از ھواپیما نمى ترسیدم

 .کمربندم رو بستم و باالخره بعد از یک ساعت و مسافرتى چند روزه بھ خونھ برگشتیم

لن و باز کردم و با دلتنگى نگاھى بھ کل سالن انداختمدر سا . 
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 .این خونھ و بھارک حکم زندگى رو برام داشتند

 .دلم براى امیرحافظ و خالھ ھم تنگ شده بود

١٣�٠۶�١٨دیـانہ (ویدیا), [  ٢٣:١٣] 
# ١۴۶پارت_  

گذشتچند روزی از برگشتمون می . 

 .سرم بھ کار خودم بود. امشب خونھ خالھ دعوت بودیم

دیدمشون و دلتنگشون بودمبعد از چند روز داشتم می . 

یش مختصری لباس بھارک تنش کردم. خودمم یھ تاپ سفید و جذبی زیر کت پوشیدم. روسری بلندی سرم کردم و کمی ھم آرا
 .کھ بلد بودم، انجام دادم

 .با بھارک توی سالن نشستھ بودیم، کھ احمدرضا اومد

نگاھی بھم انداخت و گفتنیم : 

- رم آماده بشممی . 

ھا پایین اومدبعد از چند دقیقھ احمدرضا آماده از پلھ . 

 .تیشرت مشکی با شلوار لی خاکستری تنش بود

و بغل کردم و سوار ماشین احمدرضا شدیمبھارک . 

ی خالھ پارک کردماشین کنار خونھ . 

 .زنگ آیفون زد و در با صدای تیکی باز شد

وارد حیاط شدم احمدرضا وارد حیاط شد بھ دنبالش . 

 .در سالن باز شد و امیرحافظ سمتمون اومد

 .دستی با احمدرضا داد و سمت من و بھارک اومد

ای بھ سر تا پام انداخت. آروم لب زدنگاه خیره : 

- خوشگل شدیچھ  ! 

ھام از حرفش گل انداختگونھ . 

- قدر دلش بردت تنگ شدهدونی مامان چھمی . 
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 .دل منم-

تو از بغلم گرفبھارک . 

قدم شدیم. این مرد برایم منبع آرامش بودبا ھم ھم . 

دندایی، آقاجون و مادرجون نگاھمون کربا ورود بھ سالن، دایی، زن . 

پرسی کرد. سالمی زیر لب دادمو احوالاحمدرضا با ھمھ سالم . 

 .خالھ سمتم اومد و بھ گرمی بغلم کرد

گفت وو بوسید. امیرعلی سوتی زد مگونھ : 

- شدی تو چھ عوض ! 

 .سالم-

- آفرین… بینم زبونم درآوردی. آفریننھ می ! 

 :ھانیھ پوزخندی زد و گفت

 [٢٣:١٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴٧پارت_  

 .میمون ھمونھ، فقط لباس عوض کرده

ی در نمی اومدای سکوت ھمھ جارو فرا گرفت. صدایی از کسلحظھ . 

 :نتونستم کنترل کنم و پوزخندی زدم و گفتم

- گھ یا چشم دیدنتو نداره یا نسبت بھت حسادت اگر دیدی زنی داره پشت سرت بد می“گھ رفی از بزرگان ھست کھ مییھ ح
کنھمی . 

 .یک لحظھ صورت ھانیھ گر گرفت

و ازش گرفتمتوجھ بھش رومامیرعلی زد زیر خنده. بی . 

 :صدای عصبیش بلند شد

 این دختِر دھاتی چی گفت؟-

 .بھارک بغل مادرجون بود

فتم سمت آشپزخونھ تا اگر خالھ کمکی خواست یا اگر کاری بود انجام بدمر . 

 .وارد آشپزخانھ شدم
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کشیدخانمی درحال کار بود. خالھ ھم بھ غذاھا سرکی می . 

خوای؟خالھ جون کمکی نمی  

 :خالھ طرفم چرخید

- ھارفتی پیش بچھنھ عزیزم، می . 

ای کم پشت سرم ایستاده بودبا فاصلھ م نشست. سر بلند کردم کھ امیرحافظدستی روی شونھ . 

م آورد و گفتنگاھم را کھ متوجھ خودش دید، فشاری بھ شونھ : 

- ذارن کسی جز خودشون تو جمعشون باشھھای فامیل مگھ میآخھ مادر من این عفریتھ . 

 .خالھ لب گزید و امیرحافظ خندید

 :باصدای آرومی گفت

بینم کھ ھانیھ رو کیش و مات کردیمی – . 

و پایین انداختمسرم . 

 .آفرین باید یاد بگیری از خودت دفاع کنی-

 .تھ دلم گرم شد

 .بھ خالھ برای چیدن میز کمک کردم

 .خواستم سمت آشپزخونھ برم کھ صدای صحبت ھانیھ و ھدا باعث شد کنجکاو بشم و سرجام وایستم

- کنھھانیھ دیوانھ نشو، فرار کاری را درست نمی . 

- خوریم، گن ما بدرد ھم نمیذارن من با فرزاد ازدواج کنم. میھا نمیدر و مادر من یک پا داره، اونھدا حرف نزن مرغ پ
 .اما من فرزاد را دوست دارم

 .با شنیدن صدای پایی سریع بھ سمت آشپز خونھ رفتم

 [٢٣:١٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴٨پارت_  

خواد فرار کنھ؟انیھ میھای ھانیھ و ھدا بود؛ یعنی ھاما ذھنم درگیر حرف  

شد دلھره بگیرمحتی فکرشم باعث می . 

 :بعد از شام بود کھ آقا بزرگ گفت
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 .این ھفتھ قراره آقای رحیمی برای پسرش خواستگاری ھانیھ بیاد-

 .ھانیھ عصبی بلند شد

- کنماما آقاجون من با پسر آقای رحیمی ازدواج نمی . 

گی بھ صورتش کشید و گفتو زمین زد و مادرجون چنآقاجون عصبی عصاش : 

 !ھانیھ-

 .آقاجون سری تکون داد

- زنھ. ما رضا دست مریزاد با این دختری کھ تربیت کردی. تو روی من وایمیستھ و از خواستن و نخواستن حرف میعلی
کردیمکردیم حیا میجلوی بزرگترامون حتی پا دراز نمی . 

اھم رد و بدل کردنرو نگاھی بو پایین انداخت. زندایی ھم نسترن و ھدا دایی سرش . 

 .ھمھ سکوت کردن. ھانیھ گریھ کنون از سالن بیرون رفت

 .احمدرضا بیخیال پا روی پا انداخت

- ره و دو روز بعد با ش میگن دختر بھ عمھکنھ. میای رو دوست داره کھ پسر آقای رحیمی رو قبول نمیحتماً کسی دیگھ
گیردهیک بچھ برمی ! 

- زنی؟و داری تو روی خودم میمدرضا. دخترمزنی احکنایھ می  

 .احمدرضا بلند شد

- کنم، پاشو بریمنھ آقاجون، فقط دارم یادآوری گذشتھ را می . 

کھ خواب بود بغل کردمسریع بلند شدم و بھارک در حالی . 

 .احمد رضا رو بھ خالھ کرد

- تممنون عطی جون از شام خوشمزه . 

 .نوش جان-

 .فعالًخداحافظ –

با ھمھ خداحافظی کردمزیر لب  . 

 .امیرحافظ کنارم قرار گرفت

 .مراقب خودت باش-
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 .سری تکون دادم

 [٢٣:١٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۴٩پارت_  

 .یک ھفتھ از شبى کھ خونھ ى خالھ رفتھ بودیم میگذره. بھارک و تو کالسکھ اش گذاشتم

 .ھواى آخر بھار خوب بود. درخت ھا سرسبز و پر بار بودن

ى تو حیاط زدم. دلم کمى شور مى زد اما نمیدونستم چرا؟چرخ  

 .تا غروب تو حیاط بودم. بھارک خستھ شد. وارد سالن شدم. براى بھارک میوه گذاشتم

 .احمدرضا ھمیشھ شب ھا دیر مى اومد و فقط یھ لیوان چائى مى خورد

داین روزھا انگار سرشون شلوغ بود. چون فقط آخر شب ھا تو خونھ دیده مى ش . 

 .در حال بازى با بھارک بودم کھ در سالن بى ھوا باز شد. ترسیده از جام بلند شدم. احمدرضا اومد تو

 .زود آماده شو باید خونھ ى آقاجون بریم-

 .تھ دلم خالى شد

 چرا؟ چیزى شده؟-

- گفتم آماده شو… باید توضیح بدم؟  . 

م و لباس ھاى بھارک و عوض کردمبھارک و بغل کردم و از پلھ ھا باال رفتم. سریع لباس پوشید . 

 .سوار ماشین شدیم و با سرعت حرکت کرد. گوشیش زنگ خورد

 .سالم حامد، ما تو راھیم-

 دائى حامد چیکار داشت یعنى؟

 .لحظھ اى صداى ھانیھ تو گوشم زنگ خورد. دیشب خواستگار داشت و استرسم بیشتر شد

م. در حیاط باز بودماشین و کنار خونھ ى آقاجون پارک کرد. پیاده شدی . 

 .پاھام مى لرزید. دلم گواه بد مى داد. با داد احمدرضا بھ خودم اومدم

 .چرا وایستادى؟ داره استخاره مى کنى؟ بیا ببینم-

 .دنبالش وارد حیاط شدم اما با دیدن ھمشون کھ تو حیاط بودن لبم رو گزیدم. آقاجون اخم کرده بود

لھ داشت بھش آب قند مى دادزن دائى حامد انگار حال نداشت و خا . 
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 :ھدى و نسترن گوشھ اى کنار ھم ایستاده بودن. دائى حامد اومد جلو گفت

- انگار آب شده… احمدرضا ھیچ خبرى ازش نیست  !! 

 [٢٣:١٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵٠پارت_  

 .ھق ھق زندائى بلند شد

- دختررررررم…. خدایا جیگر گوشھ ام کجاست ؟  …… 

صداى محکم و پر تحکمى گفتآقاجون با  : 

 آبروى چندین و چند سالھ ام رو برد، حاال چطور سر بلند کنم بگم نوه ام فرار کرده؟-

لى و امیرحافظ با آوردن اسم فرار پاھام سست شد. پس آخر کار خودش رو کرد و فرار کرد! نگاھى تو جمع انداختم. امیرع
 .نبودن

 :احمدرضا سمت دائى رفت کھ دائى گفت

- اید بریم دنبالش بیمارستان ھا، پزشک قانونى،ب …. 

 :احمدرضا پوزخندى زد گفت

- نگرده و تا خودش بر… فرار … حامد چى دارى میگى؟ مگھ دخترت گم شده کھ برى دنبالش؟ اون فرار کرده مى فھمى 
 .شماھا نمى تونین پیداش کنین

 :دائى زد روى دستش گفت

 خدایا چھ مصیبتى بود؟-

فریاد حمید زن دائى بلند شدبا صداى داد و  . 

 !حمید دیدى چى شد؟ خاک بر سرمون شد؛ خواھرت فرار کرده-

 .حمید از خشم سینھ اش محکم باال و پایین مى شد

- حاال انقدر بزرگ شده کھ فرار کنھ؟… بالیى بھ سرش بیارم کھ مرغ ھاى آسمون بھ حالش گریھ کنن   

لى اومدن تو و بازوشو گرفتنچرخید بره سمت در حیاط کھ امیرحافظ و امیرع . 

- چیزیھ کھ شده و کاریش نمیشھ کرد… حمید آروم باش . 

 :حمید عصبى دستش و از دست امیرحافظ بیرون کشید و کوبید تو سرش گفت
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- االنھ کھ تو  چى مى گى امیرحافظ؟ آبروى ما رو برده حاال چطورى پیش در و ھمسایھ سر بلند کنم بگم من یھ ارسالنیم؟
بپیچھ کل فامیل . 

 .کوبید تو سرش و روى زمین نشست. دلم بھ حالش سوخت

ده؟؟ھانیھ با یھ فکر بچھ گانھ آبروى تمام این خاندانو برده بود. یعنى مرجانم ھمینطورى با پدرم فرار کر  

 [٢٣:١٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵١پارت_  

 :حمید پاشد تا بره کھ احمدرضا گفت

- باید  ھمونطورى کھ عمھ ى عزیزت ھمھ رو قال گذاشت و فرار کرد.… فھمى، فرار کرده کجا میخواى برى؟ چرا نمى 
 .منتظر بمونین تا برگرده

 .زندائى اومد سمت احمدرضا

- … ى کنھ تو اصالً میدونى بچھ یعنى چى؟ پاره ى تن یعنى چى؟ داره شب میشھ و معلوم نیست کجاست و داره چیکار م
قط گول سادگیش رو خوردهھانیھ رو گولش زدن. دختر من ف . 

 .احمدرضا پوزخندى زد

- فکر مى  آره خوب من چیزى از محبت نمى دونم اما حمیده خانم خودتو گول نزن، ھانیھ رفت پى کسى کھ… بچھ … بچھ 
 .کرد دوسش داره. بچگى بھ بھارک نمونده، حرفھاى خنده دار مى زنید

 .خالھ اومد سمت احمدرضا و زندایى

- اى این حرفھا نیست. بیاید فکرھامونو روى ھم بذاریم بلکھ شد ھانیھ رو برگردونداحمدرضا االن ج . 

 .ھمھ وارد سالن شدن. ھدى و نسترن گوشھ اى نشستن

 .بھ بھانھ ى آب دادن بھ بھارک از کنارشون رد شدم. داشتن با ھم صحبت مى کردن

 !میگم ھدى نکنھ بالئى سر ھانیھ بیاد-

- ره پس البد بھ اینجاھاشم فکر کردهخودش خواست تا با فرزاد ب . 

 .وارد آشپزخونھ شدم. نگران ھانیھ بودم. کاش تا پشیمون نشده برگرده

 .سرى از روى تأسف تکون دادم. سکوت بدى توى سالن حکمفرما بود

 .ھرکى بھ نوعى توى فکر بود. بھارک رو پام خوابش برده بود

د طرفمجرأت نداشتم بپرسم کجا بخوابونمش. امیرحافظ اوم . 

 .بھارک خوابش برده-
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 !آره اما نمیدونم کجا بخوابونمش-

 .ھمراه من بیا-

 .بھارک و آروم بغل کردم و دنبال امیرحافظ راه افتادم. سالن نشیمن رو رد کرد و بھ راھروى باریکى رفت

 .کنار درى ایستاد

 [٢٣:١۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵٢پارت_  

 .اینجا اتاق من و امیرعلیھ-

 .در و باز کرد. وارد اتاق شدم. یھ اتاق ساده اما زیبا و چیدمان مدرن

 .بھارک و روى تخت قرمز مشکى گذاشتم و کمر راست کردم کھ بوى عطر امیرحافظ پیچید توى مشامم

 .چرخیدم. سینھ بھ سینھ ى امیرحافظ شدم. فاصلھ ى بینمون قد یھ وجب ھم نبود

بھ رو شدم سر بلند کردم. با نگاه خیره اش رو . 

 چیزى شده؟-

 .سرى تکون داد

 .نھ-

 :با ھول گفتم

 .راستى امیر حافظ-

 .لبخندى زد

 جانم؟-

 .چنان با محبت گفت جانم کھ چیزى تھ دلم خالى شد. یھ حس ملس زیر زبونم حس کردم و حرفم یادم رفت

 چى میخواستى بگى فندق؟-

م رفتاز لفظ فندق لبخندى زدم اما لحظھ اى بعد چھره ام تو ھ . 

 !نکنھ بالیى سر ھانیھ بیاد-

 .دستى بھ گردنش کشید

 نمیدونم، خدا کنھ بالیى سرش نیاد. یھ عشق انقدر ارزش داشت کھ با آبروى خانواده اش بازى کنھ؟-
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 .اما ما کھ چیزى نمیدونیم. نباید قضاوت کنیم-

 .با دو انگشت سر بینیم رو گرفت

- ھآره تو راست مى گى. امیدوارم پشیمون نش . 

 .و سمت در اتاق رفت. دستى روى دماغم کشیدم و دنبالش از اتاق خارج شدم

*** 

 .دو روزى از فرار کردن ھانیھ میگذره و این مدت رو ھمھ خونھ ى آقاجون موندن

 .امیرحافظ و حمید بھ چند بیمارستان و کالنترى سر زدن اما ھیچ خبرى ازش نبود

ى کردحال زندائى خیلى خوب نبود و فقط گریھ م . 

 .خانم جون ذکر مى گفت اما آقاجون حالش رو انگار ھیچ کس درک نمى کرد

 .ساعت ھا روى تراس مى نشست و بھ رو بھ روش خیره مى شد

 .زندگى ھر یک از اعضاى خانواده بھ نوعى بھم ریختھ بود

 [٢٣:١۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵٣پارت_  

عوت کرد سمت میز گوشھ ى سالن رفتیمبا صداى شوکت کھ ھمھ رو براى صرف شام د . 

  .آقاجون روى صندلى مخصوص خودش نشست
 :ھیچ کس میلى بھ غذا نداشت کھ آقاجون گفت

- ماھا شتا کى سر قبرى کھ مرده اى توش نیست ضجھ میزنید؟ اون االن معلوم نیست داره با کى خوش میگذرونھ بعد 
خانواده بوده.  ودتون و فراموش مى کنید دخترى بھ اسم ھانیھ توى ایننشستین و عزا گرفتین؟ از فردا میرید پى زندگى خ

 .حاالم بھتره غذاتون رو بخورید

 .ھمھ سکوت کرده بودن. با صداى پیاپى زنگ ھمھ متعجب بھم نگاھى انداختن

 :امیر على زودتر از ھمھ پاشد و سمت آیفون رفت. با صدایى کھ تعجب توش موج میزد گفت

 !ھانیھ است-

مین یھ حرف امیرعلى ھمھ از روى صندلى ھاشون بلند شدن و سمت در سالن ھجوم بردنبا ھ . 

 :حمید سریع تر از ھمھ از سالن زد بیرون کھ زندائى با عجز گفت

 .امیرحافظ نذار حمید بالیى سر ھانیھ بیاره-
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داى جیغ بلند شدصجسمى توى حیاط  امیرحافظ دنبال حمید رفت. ھمھتو حیاط وایستاده بودیم. با باز شدن در حیاط و افتادن . 

 .ناباور و شوکھ دستم رو روى دھنم گذاشتم. جسم غرق تو خون ھانیھ کف حیاط افتاده بود

 .احمدرضا با گام ھاى بلند رفت سمت در

ین خورده حمید و امیرحافظ ھنوز تو شوک بودن. با نزدیک شدن احمدرضا امیرحافظ خم شد و ھانیھ رو کھ با صورت زم
چرخوندبود  . 

 .با دیدن صورت خونیش چشمھام رو بستم. باورم نمى شد اون دختر خونى ھانیھ باشھ

 :امیر على با صداى بلندى گفت

- اون در لعنتى رو ببند… برید کنار ببینم. حمید چرا وایستادى  . 

 [٢٣:١۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵۴پارت_  

اشک مى ریخت. امیرعلى نبضش رو گرفت حمید در حیاط رو بست. زن دائى بھ سرش مى زد و . 

 .حمید بیا ببریمش داخل خونھ-

 .حمید و امیرعلى بلندش کردن و سمت خونھ رفتن. زندائى با ھق ھق دنبالشون راه افتاد

 امیر على مادر، نبریم بیمارستان؟-

 .نھ زندائى الزم نیست-

رد اتاق شدندر اتاقى رو باز کرد. خالھ و زندائى ھمراه امیرعلى و حمید وا . 

 .بقیھ با نگرانى توى سالن نشستیم. نیم ساعت بعد امیرعلى از اتاق بیرون اومد

 .دائى نگاھى بھش انداخت. معنى نگاه دائى رو درک کردم. امیرعلى نگاھى بھ ھمھ انداخت

- بیارى؟ رى سرمنگران نباشین، تا بھوش نیاد چیزى نمیتونم بگم. امیرحافظ، داداش، می… انگار با کسى دعواش شده   

 .امیرحافظ نسخھ رو از دست امیرعلى گرفت رفت

 .شب از نیمھ گذشتھ بود اما خواب بھ چشم ھیچ کس نمى اومد

 .انگار ھمھ منتظر بودن تا ھانیھ بیدار بشھ و دلیل فرارش رو بدونن

 :با صداى گریھ ى ھانیھ ھمھ بلند شدن کھ امیرحافظ گفت

- نیست االن و تو این وضعیت ھمھ وارد اتاق بشینخواھش مى کنم آروم باشید. نیازى  .  
 .امیرعلى میره چکش مى کنھ و اگر اجازه بدین بعدش میرم باھاش صحبت مى کنم
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 .با صداى آقاجون رعشھ بھ تنم افتاد. از جاش بلند شد

 .الزم نکرده لى لى بھ الالش بذارین. خودم میدونم چکار کنم کھ بھ حرف بیاد-

- پیاده کنى حافظ،تز دکتر بودنت رو رو پدربزرگت الزم نیستامیر-…اما آقاجون  . 

 .و با گام ھاى محکم و پر صالبت سمت اتاقى کھ ھانیھ توش استراحت مى کرد رفت

 [٢٣:١۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵۵پارت_  

 .با ھر قدمى کھ آقاجون سمت اتاق ھانیھ برمیداشت قلب من محکم و سنگین بھ سینھ ام مى کوبید

 .زندائى با عجز نالید

 … حامد دخترم-

 .اما دائى اخم کرد. حمید بھ دیوار سالن تکیھ داده بود و تو سکوت بھ رفتن آقاجون نگاه مى کرد

 .نگاھم بھ احمدرضا افتاد

 .پا روى پا انداختھ و دستش و زیر چونھ اش گذاشتھ بود مثل کسى کھ تئاتر اومده باشھ

ستون ھاى سالن رو ھم بھ لرزه درآورد صداى فریاد محکم آقاجون حتى تن . 

- میگفتى برات قربونى مى کردیم… صفا آوردى… از اینورا … راه گم کردى … بھ، ھانیھ خانم  . 

 .ھمھ پشت در سالن صف کشیدن. صداى لرزون ھانیھ بلند شد

 .سالم آقاجون-

- ھ بندازمت بیرون االن دستت و بگیرم و از خوندختره ی نفھم نگفتی با این کارت باعث بی آبرویی یھ خانواده میشی؟ حقتھ 
 .از ھر لونھ سگی اومدی ھمونجا بری

 … اما آقاجون تو رو خدا-

- اج رو قبول می اما میدونی چرا این کار و نمی کنم؟ چون قرار نامزدی تو رو با پسر آقای رحیمی گذاشتم و تو این ازدو
 !کنی بدون اینکھ کسی بفھمھ فرار کردی

ر سوز ھانیھ کل اتاق رو برداشتھ بودصدای ھق ھق پ . 

 .آقاجون از اتاق بیرون اومد. سھ بار پشت ھم عصاش رو روی پارکت ھا کوبید

- د می بریناین چند روز و فراموش می کنید و تمام اتفاقاتی کھ افتاده رو از یا… دارم با تک تکتون صحبت می کنم  ھانیھ  .
بینم دلسوزی الکی براش بکنینبھ زودی بھ عقد پسر آقای رحیمی درمیاد. ن ! 
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 .از وسطمون رد شد

 .زرین خانم خوابم میاد بھتره بیای اتاق-

 .خانم جون بی ھیچ حرفی دنبال آقاجون رفت

 .با رفتن خانم جون و آقاجون زندائی سمت اتاق ھانیھ رفت

 دائی حامد بی توجھ بھ زندائی

 

 :سمت یکی از اتاقھا رفت. حمید رو کرد بھ زندائی

- ان نمیری لی لی بھ الالش بذاری ھا! حیف دستم بستھ است و اینجا بزرگ تر داره وگرنھ آدمش می کردممام . 

 .زندائی اخمی کرد

- پاش گذاشت  مگھ زمانی کھ مرجان اشتباه کرد و بعدش بچھ اش و زیر… چیھ ھمھ تون چسبیدید بھ این بچھ؟ اشتباه کرد 
ب نبودن ھانیھ بلبشور می کنین؟اومد تنبیھش کردن کھ حاال دارین برای دو ش  

 .صدای دست زدنی اومد. متعجب سر بلند کردم اما با دیدن آقاجون رنگ از صورت ھمھ پرید

 :زندائی اومد حرفی بزنھ کھ آقاجون با جدیت گفت

- ادامھ بده عروس… چشمم روشن  . 

 … اما آقاجون-

- برو زنی؟ دست دخترت رو بگیر و از خونھ ی مناما چی، ھا؟ کھ داری نیش و کنایھ ی کاری کھ مرجان کرد رو می . 

 .دائی حامد رفت سمت آقاجون

 .آقاجون حمیده ناراحت بوده یھ چیزی گفتھ-

 .احمدرضا پوزخندی زد

- ز اینکھ بچھ بخشیدیش و ا… چیھ عمو؟ مگھ اشتباه میگھ؟ زمانی کھ مرجان اومد و گفت اشتباه کرده چیکار کردی؟ ھیچی 
ائی نداشت. االنم راحت داره اونور آب بھ خوش گذرونیش میرسھاش رو ول کرده ھیچ اب .  

 راستی، بھش گفتین دخترش پرستار دخترمھ؟

 .آقاجون سرش رو انداخت پایین

- نخواستی احمدرضا تا کی میخوای مرجان رو بھ سرم بکوبی؟ اون کھ گفت اشتباه کرده و اومد تا باھات باشھ اما تو ! 

 .احمدرضا قھقھھ ای زد
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- مرجانم تھ مونده بود… من تھ مونده ی کسی رو نمیخورم حتی اگھ اون آدم عشقم باشھ عمو  ! 

 [٢٣:١۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵٧پارت_  

  .االنم ھانیھ پیدا شده. برو بچھ رو بردار بریم
 .رفت سمت در سالن

ا شدمدم و سوار ماشین احمدرضسمت اتاق رفتم. بھارک و بغل کردم و وسایالش رو برداشتم. با ھمھ خداحافظی کر . 

 .سکوت بدی ماشین و برداشتھ بود. با سرعت می روند. با ریموت در خونھ رو باز کرد

 .ماشین و تو حیاط پارک کرد و بی توجھ بھ من و بھارک خواب رفت سمت خونھ

 .از ماشین پیاده شدم. وارد سالن شدم اما تو سالن نبود. بھارک و رو تخت خوابوندم

چھره ی معصومش خیره شدم اما ذھنم درگیر حرفھای آقاجون و احمدرضا بود کمی بھ . 

 یعنی مرجان بعد از جدایی از پدرم اومده دوباره سمت احمدرضا و این قبولش نکرده؟

دم. آباژورھای لباسامو عوض کردم. لباس راحتی پوشیدم. باید برای بھارک شیشھ ای رو شیر می کردم. از اتاق بیرون اوم
روشن بود سالن . 

 .پلھ ھا رو پایین اومدم اما با دیدن احمدرضا کھ کنار بار کوچکش نشستھ بود لحظھ ای ترسیدم

 .قلبم شروع بھ تند زدن کرد

 .قدمی سمت آشپزخونھ برداشتم اما با صداش سرجام میخکوب شدم

- خیانت کار… شما زن ھا ھمھ مثل ھم ھستین  ! 

ئی تو مستی سرم می آورد چی؟نباید از اتاق بیرون می اومدم. اگھ بال  

 .پا تند کردم سمت آشپزخونھ. در یخچال و باز کردم اما شیر نداشتیم

 .کمی آب برداشتم و چرخیدم از آشپزخونھ خارج بشم کھ سینھ بھ سینھ ی احمدرضا شدم

 .ترسیده ھین بلندی کشیدم. پوزخندی زد

 موش کوچولو ترسیدی؟؟-

دھنش چین افتاد. پوزخندی زد دھنش بوی بدی میداد. دماغم از بوی . 

 … بدی مشروب دوست نداری؟ اما اون مادر-
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 [٢٣:١۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵٨پارت_  

 آخی کوچولو بوی مشروب اذیتت می کنھ؟-

 .سری تکون دادم

- ردماما اون مادر ھرزه ات عاشق مشروب بود. بعضی وقتا یواشکی میرفتیم زیرزمین عمو و من براش مشروب میاو . 

 .با صدای لرزونی لب زدم

 .اون مادر من نیست-

 .چونھ ام رو توی دستش گرفت و فشاری بھش داد. سرش رو جلو آورد

 :نفسش رو توی صورتم فوت کرد. حالم داشت بد می شد. با صدای خماری گفت

- رو نداری اونم تو رو بھ عنوان دخترش قبول نداره. مطمئن باش کوچولو تو یھ بی خانمان یتیمی کھ کسی ! 

 :بغض توی گلوم نشست. حقیقت تلخ بود. قھقھھ ای زد گفت

 .نمیدونستم تو االن زن صیغھ ای من ھستی-

 .ولم کرد. نگاھی بھ سر تا پام انداخت

- آخھ تا حاال با یھ دختر دھاتی نخوابیدم… فکر کنم برای یک شب و تنوع بد نباشی  . 

ند تند می کوبیدکھ دستش و دور کمرم حلقھ کرد و کشیدم توی بغلش. قلبم ترعشھ ای بھ تنم افتاد. قدمی بھ عقب برداشتم  . 

ودمبمثل گنجشکی کھ اسیر چنگال عقاب شده باشھ. ھیچ راھی برای فرار نداشتم و توی آغوش مردونھ اش گم شده  . 

 .دستش و روی کمرم کشید و روی پایین تنھ ام نگھداشت. تھ قلبم خالی شد

نھ ی ستبرش گذاشتم. تمام تنم می لرزیددستای لرزونم و روی سی . 

 .حالم خوب نبود. فشار ضعیفی بھ باال تنھ اش آوردم

 میشھ ولم کنید؟-

 .اگھ ولت نکنم چی؟ تالفی تمام کارھایی کھ مادرت باھام کرد و میخوام سر تو بیارم-

- خواھش می کنم ولم کنید. من یھ دختر دھاتی زشتم… اون مادر من نیست … اون  . 

خنده اش ترسم رو بیشتر کرد صدای . 
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 [٢٣:١۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۵٩پارت_  

 .اما من دوست دارم امشب رو با یھ دختر دھاتیھ زشت بھ صبح برسونم-

 .آقا خواھش می کنم. االن بھارک بیدار میشھ. بذارین برم-

 .سری تکون داد

- می خوام کھ با تو باشم… نچ نچ  . 

کنم ی دندونم کشیدم. باید کاری می کردم. میدونستم مستھ اما نمیدونستم باید چکارو لبم رو از روی عجز ال ! 

 .تا حاال تو چنین شرایطی قرار نگرفتھ بودم

 .سرش روی صورتم خم شد کھ ترسیده آب دھنم رو تف کردم روی صورتش

تمعصبی ولم کرد و دستی روی صورتش کشید. از فرصت استفاده کردم و سمت در آشپزخونھ رف . 

 .اما با کشیده شدن موھای بلندم بھ عقب کشیده شدم

 حاال روی من تف میندازی؟ فکر کردی انقدر بی جنبھ ام کھ با دو پیک مست میشم؟-

 .سرم درد گرفتھ بود. من و روی زمین دنبال خودش می کشید

 .ھیچ کاری از دستم بر نمی اومد اشکم روی گونھ ھام راھشون رو باز کرده بودن

اصلھ ی سالن تا اتاق خوابش رو روی پلھ ھا کشیدم. درد توی تمام تنم پیچیدتمام ف . 

 .در اتاق و باز کرد و پرتم کرد توی اتاق

 .پیراھنش رو درآورد و گوشھ ی اتاق پرت کرد. خم شد و روی دو پنجھ ی پا کنارم روی زمین نشست

 .موھام باز شده بود و پریشون اطرافم ریختھ بود

ندمم حلقھ زده بود. بازومو گرفت کھ ھق ھقم بلند شد. پرتم کرد روی تختش. فاتحھ ام رو خواشک توی چشم ھا . 

 !گریھ نکن-

 .اما صدای ھق ھقم بلندتر شد. اومد روی تخت و نگاھی بھ سر تا پام انداخت

 .طره ای از موھای بلندم رو توی دستش گرفت و نگاھی بھش انداخت

س من کھ عاشق موھای بلند بودممرجان از موی بلند متنفر بود برعک . 
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 [٢٣:١۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶٠پارت_  

 .آقا خواھش می کنم ولم کنید بذارید من برم-

 :صورتش رو بھ روی صورتم قرار گرفت. با صدای بم و خشداری گفت

- یزی؟ربودن اشک می کجا بذارم بری؟ ھمھ دوست دارن یھ شب رو با من سر کنن بعد توی دھاتی داری برای با من ن ! 

 :با نفس بریده بریده گفتم

- ھمین ترالن خانم کھ اون شب اومد اتاقتون… برید با ھمونایی کھ دوستتون دارن … آقا … آقا  . 

 .چونھ ام رو توی دستش گرفت و خیره ی لب ھام شد

 .نھ، میخوام امشب رو تا صبح با دختر معشوقھ ی سابقم سر کنم-

ا ترس دستم و روی صورتم گذاشتمسرش روی لبھام خم شد. ب . 

 … من دلم نمیخواد با شما ھم خواب بشم. دلم-

 .حرفم کامل نشده بود کھ سرم بھ عقب کشیده شد

- تی االن چی داشتی برای خودت بلغور می کردی؟ توی دھاتی فکر کردی کی ھستی کھ برای من کالس میذاری؟ تو ح
 .لیاقت یھ شب زیرخواب بودن من رو ھم نداری

االی سرم قرار گرفت از تخت پرتم کرد پایین. درد بدی توی دستم پیچید. بدن دردمندمو روی زمین کشیدم. با گامھای بلند ب و
 .و لگدی بھ پھلوم زد

- ودن رو شما زن ھا انقدر سست عنصر ھستین کھ دو روز دیگھ خودت میای و تقاضای با من ب… گمشو از اتاقم بیرون 
 .می کنی، گمشووو

اق بیرون اومدمو خیزان از جام بلند شدم. مثل پرنده ای کھ از قفس آزاد شده بھ سمت در اتاق پر کشیدم و از اتافتان  . 

 .ھمین کھ وارد اتاق بھارک شدم تمام توانم از بین رفت و روی زمین ولو شدم

 [٢٣:١۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶١پارت_  

بود. حقارت و ترس تو ھمھ ی وجودم باال و پایین می شدصدای ھق ھق خفھ ام تمام اتاق رو برداشتھ  . 

 .چرا باید زنی بھ اسم مرجان مادرم می شد؟ زنی کھ حتی عکسش رو ندیدم

ی رفتبھ سختی سمت حموم رفتم و با ھمون لباسھا زیر دوش آب ایستادم. سردی آب کھ بھ بدنم خورد نفسم لحظھ ا . 

. حس بدی داشتم. وقتی خوب تنم رو شستم از حموم بیرون اومدمتا حاال دست ھیچ مردی ھم بھم نخورده بود . 



 ناب رمان
 

 .لباسی پوشیدم و روی تخت مچالھ شدم. کم کم خوابم برد. با صدای باز شدن در اتاق ھراسون بیدار شدم

 .نگاھم بھ احمدرضایی کھ آشفتھ تو چھارچوب در ایستاده بود افتاد. با ترس آب دھنم رو قورت دادم

- ھانیھ خودکشی کرده…  پاشو باید بریم ! 

 با گیجی نگاھم رو بھش دوختم. چی داشت می گفت؟ ھانیھ خودکشی کرده؟

 .چیھ زل زدی بھ من؟ پاشو باید بریم اونجا. یھ روز تو آسایش نمیتونم زندگی کنم-

 .و از اتاق بیرون رفت. قلبم محکم می زد. گلوم خشک شده بود. با سستی از تخت پایین اومدم

بدونم چی دارم می پوشم یھ دست لباس برداشتم و تن زدمبدون اینکھ  . 

 .بھارک و تو خواب آماده کردم. ساک کوچک لباسھاش رو برداشتم. از اتاق بیرون اومدم

 .احمدرضا ساک رو از دستم گرفت و پلھ ھا رو دو تا یکی پایین رفت

ھ خودکشی کرده باشھ؟دنبالش از خونھ خارج شدم. تمام مسیر رو توی فکر بودم. چرا باید ھانی  

 .یعنی یھ عشق انقدر ارزش داره کھ آدم بخاطر ناکامیش خودش رو بکشھ

 .شاید من درک درستی از عاشقی ندارم

 [٢٣:١۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶٢پارت_  

 .احمدرضا ماشین و پارک کرد. از ماشین پیاده شدیم. در نیمھ باز بود. وارد حیاط شدیم

احمدرضا با گام ھای بلند سمت در سالن رفتکسی نبود انگار.  . 

 :دنبالش راه افتادم کھ در سالن باز شد. امیرحافظ تو چھارچوب در نمایان شد. احمدرضا کالفھ گفت

 باز چھ دستھ گلی بھ آب داده؟-

 .امیرحافظ سری تکون داد

- زده ولی ھرچی ھست مثل اینکھ خریت کرده و رگش رو… بچگی، عاشقی … نمیدونم چی بگم  . 

 .این دفعھ سالم برگشت خودم لب باغچھ سرش رو میذارم و میکشمش-

 .ترسیده بھ احمدرضا نگاه کردم کھ با جدیت کامل این حرف و زد. رنگم پرید. امیرحافظ اخمی کرد

 .بذار سالم برگرده بعد کری بخون-

 کی بردنش؟-
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 .یھ ساعت پیش بردنش-

 !البد کل خاندان ارسالنی ھم رفتن؟-

- گھ نمیشناسیشون؟ بیاین تو، حتماً صبحانھ نخوردینآره م . 

- بیکار نیستم دنبال بچھ بازی دیگران از کار و زندگیم بزنم… باید برم رستوران  . 

 .نیم نگاھی بھم انداخت

 .برام چائی دم کن-

 االن شوکت رو میگم دم کنھ چرا بھ دیانھ میگی؟-

- نمیخورهمی خوام این دم کنھ. چائی ھای شوکت دیگھ بھ درد  . 

 .امیرحافظ متعجب ابروئی باال داد

 بھارک و کجا بخوابونم؟-

 .ھمون اتاق اون شبی-

شستھ بودنسمت اتاق رفتم و بھارک و آروم روی تخت گذاشتم. از اتاق بیرون اومدم. امیرحافظ و احمدرضا تو سالن ن . 

 .وارد آشپزخونھ شدم. شوکت روی صندلی نشستھ بود و داشت گریھ می کرد

دیدنم اشکش و با گوشھ ی روسریھ سرش پاک کردبا  . 

 [٢٣:١۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶٣پارت_  

 .سالم مادر-

 .لبخندی زدم

 .سالم-

- دیدی خاک بھ سرمون شد… دیدی چی شد مادر  . 

 .زد روی دستش

- چیت کمھ آخھ کھ خودکشی می کنی؟… اِه اِه آخھ یکی نیست بگھ دخترجون نونت کمھ آبت کمھ   

اور روشن بود. قوری رو برداشتم و چائی دم کردمسم . 
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- وره؟ تو چرا مادر؟ خودم دم می کردم. دست و دلم بھ کار نمیره مادر، دلم خونھ. کاش میدونستم االن حالش چط  
سر و صورت  مادر بدبختش بھ… تو کھ ندیدی مادر، غرق بھ خون از تو حموم کشیدنش بیرون. من کھ گفتم زنده نمیمونھ 

 .میزد

 .دستم و روی شونھ اش گذاشتم

 .آروم باش شوکت خانم. انشاهللا چیزی نمیشھ-

مشوکت سری تکون داد. دو تا فنجون روی سینی گذاشتم. ظرف خرما رو ھم گذاشتم و از آشپزخونھ بیرون اومد . 

 :احمدرضا و امیرحافظ در حال حرف زدن بودن. چائی تعارف کردم. امیرحافظ بوئی کشید گفت

- وش عطره! پس بگو چرا چائی دیانھ رو دوست داریچقدر خ ! 

 :احمدرضا نیم نگاھی بھم انداخت. پوزخندی زد و گفت

 .خوبھ یھ چائی دم کردن بلده-

 .حرفی نزدم. ھنوزم بابت دیشب ازش می ترسیدم. احمدرضا بعد از خوردن چائی پاشد

 .من میرم رستوران، کاری داشتین زنگ بزنین-

ردم بھ امیرحافظبا رفتن احمدرضا رو ک . 

 چرا ھانیھ این کار و کرد؟-

 .شونھ ای باال داد

 .احمق بودن شاخ و دم کھ نداره. بریم حیاط یھ کم ھوا بخوریم، فضای خونھ سنگینھ-

 .بریم-

و روی تاب  ھمراه امیرحافظ از سالن بیرون اومدیم. ھوای صبح دلچسب بود. سمت تاب فلزی زیر درخت بید مجنون رفتیم
 .نشستیم

 .امیرحافظ تاب و آروم حرکت داد. نگاھم رو بھ رو بھ رو دوختم

 احمدرضا کھ اذیتت نمی کنھ؟-

 .دوباره یاد دیشب افتادم و رعشھ ای افتاد تو وجودم

 [٢٣:١٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶۴پارت_  

 .امیرحافظ نگاھی خیره بھم انداخت
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 تو کھ بھ من دروغ نمیگی؟-

رو تکون دادم ھول کردم. تند تند سرم . 

 .باور کن ھمھ چی خوبھ-

 .دستش و پشت سرم روی بدنھ ی فلزی تاب گذاشت. فاصلھ ی بینمون کم بود و گرمی تنش رو حس می کردم

 .ضربان قلبم باال رفتھ بود و گونھ ھام گل انداختھ بودن

 !نمیدونم چرا ھروقت امیرحافظ رو میدیدم اینطوری میشدم

و ببینھ. سرم و بلند کردمسرش رو خم کرد تا صورتم ر . 

 .حاال نگاھمون بھ ھم گره خورده بود. ابرویی باال داد

 !چیھ، گونھ ھات گل انداختھ-

 .دستم و روی گونھ ھام گذاشتم

 .نمیدونم فکر کنم حتماً یھ مریضی گرفتم. آخھ بعضی وقت ھا قلبم تند میزنھ و گونھ ھام داغ میشھ-

ی تاب بلند شد. ھمزمان بلند شدمامیرحافظ خنده ی بلندی کرد و از رو . 

 خنده دار بود؟-

 .نوک دماغم رو کشید

- لی بزنم ببینم چی وقتی با تو ھستم لذت می برم، پاک و ساده و بی آالیش. بیا بریم صبحانھ بخوریم. منم یھ زنگ بھ امیرع
 .شد

 تو چرا نرفتی باھاشون؟-

 .دستھاشو تو جیب شلوارش کرد. سرش و باال گرفت

- میبینی کھ کل خاندان ارسالنی رفتن… نبود من برم نیازی  . 

 .امیرحافظ بھ امیرعلی زنگ زد. با استرس بھ امیرحافظ خیره شدم

- خوب… سالم علی چھ خبرا؟   …. 

 .نیم نگاھی بھ من انداخت

 .باشھ. خدا روشکر. نھ داداش، خداحافظ-

 :ھمین کھ قطع کرد سریع پرسیدم
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 چی شد؟حالش خوبھ؟-

- ه خوبھ خطر رفع شده. االنم گفت آوردنش بخش. فکر کنم تا یھ ساعت دیگھ بقیھ ھم بیانآروم باش، آر . 

 :با تن صدای پایین گفتم

 آقاجونم باھاشون رفتھ بیمارستان؟-

 .امیرحافظ خندید

- شچقدر تو ساده ای! آخھ آقاجون میره بیمارستان؟ نھ عزیزم، خیلی خونسرد رفت دیدن یکی از دوستان قدیمی . 

(ویدیا) دیـانہ , [١٣�٠۶٢٣:١٧ �١٨] 
# ١۶۵پارت_  

 .باورم نمی شد مرگ و زندگی نوه اش براش مھم نباشھ. صبحانھ ی بھارک و دادم

 .شوکت در حال درست کردن نھار بود کھ صدای زنگ آیفون بلند شد

 .سمت آیفون رفتم. خالھ و بقیھ بودن. دکمھ ی آیفون رو زدم

 .اومدن-

نبالش رفتم. در حیاط باز شدامیرحافظ سمت در سالن رفت. د . 

 .خالھ، امیرعلی، حمید، نسترن، ھدی، زندائی محمد مادر نسترن و خانم جون وارد حیاط شدن

 .از سر و روشون خستگی می بارید. سالمی دادم. ھمھ وارد سالن شدن. خانم جون برای استراحت رفت اتاقش

 خوب، حال ھانیھ چطوره؟ زندائی اونجا موند؟-

ش رو از سرش درآوردخالھ روسری . 

 .خدا رو شکر خطر رفع شده. امشب قرار شد اونجا بمونھ. فردا مرخصش می کنن-

 .حمید بلند شد

 دختره ی احمق چی پیش خودش فکر کرده کھ دست بھ این کار احمقانھ زده؟-

 .امیرحافظ بلند شد و سمتش رفت

- حتماً دلیلی داشتھ… آروم باش  . 

- ؟؟ اینکھ بخواد آبروی ما رو ببره؟آخھ برادر من چھ دلیلی، ھا  

 .از جام بلند شدم. بھارک بغل امیرعلی بود. سمت آشپزخونھ رفتم تا بھ شوکت کمک کنم
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 این زن بدبخت چھ گناھی داشت؟

 .با کمک شوکت میز نھار و چیدیم. ھمھ توی سکوت نھارشون رو خوردن

نپسرا دنبال کارشون رفتن. نسترن و ھدی گوشھ ای پچ پچ می کرد . 

 .خالھ برای استراحت رفتھ بود. سمت اتاق خالھ رفتم. آروم در و باز کردم. با دیدنم لبخندی زد

 .بیا تو عزیزم-

 .وارد اتاق شدم و کنار خالھ روی تخت نشستم. خالھ دستش و بھ کمرم کشید

 خوبی عزیزم؟-

 .خوبم خالھ جون اما انگار شما خیلی خستھ شدین-

 .خالھ آھی کشید

دیا)دیـانہ (وی , [١٣�٠۶٢٣:١٧ �١٨] 
# ١۶۶پارت_  

- اجونم رو برد اما چی بگم خالھ، نمیدونم چرا این دختر باید چنین کاری بکنھ! یھ بار مادرت بخاطر لج و لجبازی آبروی آق
 .ھانیھ چرا باید این کار و بکنھ؟ خودشم میدونست اون پسر بھ درد زندگی نمی خورد

 چرا نذاشتین باھاش ازدواج کنھ؟-

- ای  من نیست کھ عشق خالھ اش، پدرش و برادرش و از ھمھ مھم تر آقاجون راضی بھ این وصلت نشد. ما کاره دست
 .نیستیم

 .دستم و توی دستاش گرفت. نگاھش کردم. چقدر چھره ی آرامش بخشی داشت. دلم می خواست بغلش کنم

 .انگار حرف دلم رو از نگاھم خوند کھ دستاشو باز کرد

- ت؟میای بغل خالھ ا  

 .از خدا خواستھ توی بغلش خزیدم. سرم روی سینھ ی خالھ بود. صدای ضربان قلبش انباری از آرامش بود

 .کاش میاوردم پیش خودم و بزرگت می کردم. ساکتی و آرومیت بھ پدر خدابیامرزت رفتھ. مرد مھربونی بود-

دنیا فقط اونو داشتیادمھ تو خونھ باغ تھ کوچھ با مادربزرگش زندگی می کرد. انگار از دار  . 

احمدرضا و  پسر محجوب و سر بھ زیری بود. فکر کنم دانشجو بود. تو این رفت و آمدھا عاشق مادرت شد. اما میدونستم
 .مرجان ھمو دوست دارن

ھیچ کس نفھمید چھ اتفاقی بین احمدرضا و مرجان افتاد کھ مرجان بخاطر انتقام از احمدرضا پدرت رو وارد این ماجرا کرد 
 .و با علی از ھمھ جا بیخبر یواشکی بدون اجازه ی آقاجون رفتن
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 .آقاجون بخاطر آبروش اجازه داد تا با ھم ازدواج کنن اما این ازدواج دوام نداشت

اش نزدیک نبود مرجان وقتی فھمید احمدرضا میخواد ازدواج کنھ از پدرت جدا شد و آقاجونم بخاطر اینکھ پدرت بھ معیارھ
مادرت رو گرفتبھ راحتی طالق  . 

 !شاید آقاجون فکر می کرد احمدرضا دوباره مرجان رو می گیره

 [٢٣:١٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶٧پارت_  

رد تا بره اما احمدرضا کینھ ی مرجان رو گرفت و رفت با یھ دختر دیگھ ازدواج کرد. مرجان ھم پاشو تو یھ کفش ک …
  .خارج از کشور

کرد پدر مرجان و فرستاد رفت. سالی یھ بار میاد و میرهپدر خدا بیامرزت کھ فوت  . 

 … خالھ-

 جانم خوشگلم؟-

 بابام چرا فوت کرد؟-

 .خالھ آھی کشید

 .نمیدونم خالھ. تنھا چیزی کھ ھیچ وقت نفھمیدم علت مرگ پدرت بود-

ون اومدیماز اتاق بیراز بغل خالھ بیرون اومدم. خالھ گونھ ام رو بوسید. با صدایی کھ از سالن اومد ھمراه خالھ  . 

 .آقاجون اومده بود. اخمی میان ابروھای پرپشتش نشستھ بود

 باالخره مرگم این دختره رو قبول نکرد؟-

 .خالھ لب گزید. خانم جون تسبیح و تو دستش می چرخوند. احمدرضا ھم وارد سالن شد

- ت بمیرهیھ الف بچھ ھمھ تون رو عالف کرده. میذاشتین بمیره اگھ انقدر دوست داش . 

 .نگاه بغضی ای بھ احمدرضا انداختم. این مرد چقدر سنگدل بود. خالھ اخمی کرد

 احمدرضا، این چھ حرفیھ؟-

 .دروغھ؟ دختری کھ بھ حرف بزرگترش گوش نکنھ سرش و باید لب باغچھ گذاشت و برید-

 .امیرحافظ زد رو شونھ ی احمدرضا

 .بیا داداش چائی بخور، جوش نزن-

 .امیرعلی خندید
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 .آره جان حافظ شیرت خشک میشھ-

 .خنده ام گرفتھ بود. امیرعلی تو ھر شرایطی خنده و مسخره بازیش بھ راه بود

 .نمیدونستم شب برمی کردیم یا می مونیم

 .برعکس وقت ھای دیگھ دلم می خواست امشب رو اینجا بمونم. از تنھا شدن با احمدرضا می ترسیدم

 .شام رو توی سکوت خوردیم

منتظر بودم تا احمدرضا بگھ بریم کھ احمدرضا بلند شد و ھر لحظھ  … 

 [٢٣:١٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶٨پارت_  

 با ترس نگاھم رو بھش دوختھ بودم کھ.…

 :گفت

- میرم استراحت کنم…یھ الف بچھ ببین چطور آدم رو از کار و زندگی انداختھ . 

 . با تموم شدن حرفش نفسم رو آسوده بیرون دادم

ھمراه بھارک بھ اتاقی کھ بھم داده بودن برای خواب رفتمشب   . 

 صبح با سر و صدایی کھ از بیرون میومد بیدار شدم ؛

 .شالم رو سر انداختم و از اتاق بیرون اومدم

 . با دیدن زن دائی و خالھ کھ کھ در حال پاک کردن سبزی بودن سمت آشپزخونھ رفتم

 خانم جون داشت بھ شوکت چیزی میگف؛

دیدنش سریع سالم کردمبا   

- بیدار شدن صبحانھ آماده باشھ… سالم ، برو سفره صبحانھ رو تو تراس پھن کن ؛مردا ھنوز خوابن   . 

 . بلھ االن-

 .… خانم جون از آشپزخونھ بیرون رفت
 .نگاھی بھ شوکت انداختم

 :انگار از نگاھم خوند کھ گفت

- سفره تو کشو ھست از اونجا بردار….شتر اونجا ھستن تراس فرش پھن ھست بھار و تابستونا خانم و آقا بی . 
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 .سفره رو از توی کشو برداشتم و سمت پنجره قدی سالن کھ کنارش در شیشھ ای بود رفتم

 نگاھم بھ تراس بزرگی افتاد ؛
 . کھ فرش گل قرمزی پھن بود .دوتا پشتی گذاشتھ بودن

 . تراس دقیقا رو بھ روی حیاط قرار داشت

بزرگ و زیبا جلوه میکرداز اینجا حیاط  . 

سینی بشقاب و استکان ھای کمر باریک رو چیدم….سفره رو پھن کردم   . 

چایی رو کنار استکان ھا گذاشتم؛…بشقاب ھای گوجھ خیار خوردشده رو وسط سفره گذاشتم   
 .… نون نبود

 [٢٣:١٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١۶٩پارت_  

بلند شدم کھ؛نگاھی بھ سفره انداختم و از سر سفره   
 . در حیاط باز شد

 .امیر حافظ نون سنگک تازه بھ دست وارد حیاط شد

 … سربلند کرد

 .با دیدنم لبخند روی لب ھاش نشست و دستی برام تکون داد

 . لبخندی زدم و متقابل دستم رو روی ھوا تکون دادم

 از تراس بیرون اومدم؛

 … خانم جون نگاھی بھم انداخت

- یدار کنبرو احمد رضا رو ب . 

 ..در سالن باز شد و امیر حافظ وارد سالن شد

- من میرم بقیھ رو بیدار کنم…..دیانھ تو بیا نون ھا رو بگیر   . 
 .از خدا خواستھ نون ھا رو از دستش گرفتم و وارد آشپزخونھ شدم

 نون ھا رو با قیچی مخصوص قیچی کردم و توی سبد مخصوص نون گذاشتم

ت تا ھدی و نسترن رو بیدار کنھپسرھا بیدار شدن ، خالھ رف  . 

کنار خالھ و امیر حافظ نشستم….ھمھ دور سفره صبحانھ توی تراس نشستیم  . 
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 ھوای اول صبحگاھی خنک و لذت بخش بود ؛
؛…دائی حامد بلند شد  

 . باید برم ھانیھ رو ترخیص کنم-

 :خانم جون نگاھش کرد و گفت

 .برو پسرم ما ھم آش نذری رو بار میزاریم-

جون اخم کرده بود و حرفی نمیزد آقا . 

 .بعد خوردن صبحانھ خانم جون ھدی و نسترن رو مجبور کرد تا سفره رو جمع کنن

کھ با صدای احمدرضا سر جام ایستادم ؛….سمت اتاقی کھ بھارک خوابیده بود رفتم   

 . روی پاشنھ پا چرخیدم و سوالی نگاھش کردم

دطره ای از موھام کھ از شالم بیرون زده بود دوخت و اخمی کر نگاھش رو بھ……نگاھی بھ سرتا پام انداخت   . 

 میبینم با امیر حافظ خیلی صمیمی شدی نکنھ صنمی باھاش داری ؟-

 .… ھم تعجب کرده بودم و ھم ھول شده بودم

 !!… .با تتھ پتھ گفتم : نھ آقا چھ حرفیھ

 [٢٣:١٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧٠پارت_  

، کھ ترسیده قدمی بھ عقب برداشتم. پوزخندی زد و روی پاشنھ پا چرخید و رفتقدمی سمتم برداشت . 

 .نفسم رو آسوده بیرون دادم. صبحانھ بھارک رو دادم

 .خانوم جون دیگ بزرگ آش رو توی حیاط بار گذاشت. ھمھ در حال کار بودیم

 تازه کار آش تموم شده بود، کھ زنگ در رو زدن. نسترن آیفون رو زد؛
_ ھانیھ رو آوردن دایی، . 

  .شوکت اسپند دود کرد. بھارک توی بغلم وول می خورد
 .در سالن باز شد و دایی ھمراه ھانیھ و زن دایی وارد سالن شدن

 .نگاھی بھ ھانیھ انداختم؛ رنگش پریده و بی حال بود. دایی از زیر بغلش گرفتھ بود

تراحت ببرنخالھ رفت سمتشون و کمک کرد تا ھانیھ رو بھ اتاقی برای اس . 
 .از اینکھ اتفاقی براش نیفتاده بود، خوشحال بودم

 .آش پختھ شد و با کمک دخترا کاسھ ھای آش رو تزیین کردیم. بھ چندتا از ھمسایھ ھا آش نذری دادیم
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 .احمدرضا ظھر نیومد. ھانیھ تمام روز توی اتاق بود. جو بدی توی خونھ حاکم بود

نوم جون بمونھ. شب بعد از اومدن احمدرضا، بھ خونھ برگشتیمقرار شد ھانیھ چند روزی خونھ ی خا . 

 .روزھا می گذشتن. حال ھانیھ بھتر شده بود. ھوا رو بھ گرم شدن میرفت

 .کمتر تو دید احمدرضا بودم
 .اکثر وقتھا شام و ناھار رو توی رستورانش بود و فقط آخر شب میومد کھ بھارک خواب بود

مبرای خواب می رفتم. وجود بھارک باعث شده بود تا کمتر احساس تنھایی کن قھوه رو آماده می کردم و بعد . 

کنھ بھ جمع کردن محصوالت برای زمستان و پاییزدلم برای بی بی تنگ شده بود. میدونستم از االن شروع می …. 

 [٢٣:١٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧١پارت_  

اھی بھ ساعت انداختم. سریع از رو تخت بلند شدمبا صدای پیانو چشمھام رو باز کردم. با تعجب نگ . 

 .روسری روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم. از باالی پلھ ھا نگاھی بھ پایین انداختم

 .احمدرضا پشت پیانو نشستھ بود. صدای زیبا و دلنواز پیانو کل سالن رو گرفتھ بود

 .آروم از پلھ ھا پایین اومدم. سمت آشپزخونھ رفتم

ر چایی رو روشن کردم. میز رو چیدم. از آشپزخونھ بیرون اومدمزی . 

داحمدرضا ھنوز پشت پیانو بود. پلھ ھا رو باال رفتم. بھارک بیدار شده بود، بغلش کردم کھ لباسم خیس ش . 

 .سری تکون دادم، خودش رو خیس کرده بود. سمت حموم رفتم و لباس ھاش رو درآوردم

د. لباسھام رو درآوردم و ھمراه بھارک توی وان نشستملباس ھای خودمم کثیف شده بو . 

  .بعد از کمی آب بازی بھارک و خودم رو شستم
 .حولھ پیچ بیرون اومدم. بھارکو لخت روی تخت گذاشتم، تا کرم بزنم بدنشو

 .لباس زیرھامو پوشیدم کھ بھارک شروع بھ نق زدن کرد

س، روی تخت خم شدم و بدن بھارک رو کرم زدمبدون اینکھ لباس بپوشم با ھمون وضعیت و موھای خی . 

دداشتم لباس ھاش رو تنش می دادم کھ یھو در اتاق باز شد. سربلند کردم کھ نگاھم بھ نگاه احمدرضا افتا .. 

 .ھول کردم و دور خودم می چرخیدم. فقط میخواستم یھ چیزی پیدا کنم و بدنمو بپوشونم

بھ در تکیھ داده بود و بی خیال نگاھش رو بھم دوختروتختی رو کشیدم و جلوم گرفتم. احمدرضا  . 

 …از خجالت سرم رو پایین انداختم. وارد اتاق شد و اومد سمت تخت
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 [٢٣:١٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧٢پارت_  

 .مالفھ رو تو دستم فشار دادم. ترسیده نگاھم رو بھ قدم ھاش دوختم کھ ھر لحظھ بھم نزدیک تر می شد

دو قدمیم ایستاد گامی بھ عقب برداشتم. با صدای ضعیفی نالیدمھمین کھ توی  : 

 … آقا-

 .اما با خم شدن و برداشتن بھارک متعجب نگاھش کردم. پوزخندی زد

 .زود لباساتو بپوش بیا پایین-

 .و از اتاق بیرون رفت. با رفتنش مالفھ پیچ سمت کمد لباس ھا رفتم. خدا بھم رحم کرد

. موھامو نم دار جمع کردمتونیک با شلواری پوشیدم . 

 .روسری روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم

وشحال شدمبا دیدن بھارک کھ با ذوق بھ پای احمدرضا چسبیده بود و احمدرضا کمی نسبت بھ بھارک نرم تر شده بود خ . 

 .با صدای زنگ تلفن سمت تلفن رفتم

 بلھ؟-

 .صدای زندائی حامد پیچید توی گوشی

- احمدرضا بگو امشب برای سالمتیھ ھانیھ یھ مھمونی خودمونی گرفتیم، بیاین سالم. بھ . 

 .چشم-

 .و بدون اینکھ خداحافظی کنھ گوشی و قطع کرد. شونھ ای باال دادم و گوشی رو سر جاش گذاشتم

 کی بود؟-

 .زندائی حامد بود. برای امشب شام دعوت کرد خونھ اش-

 .سری تکون داد

- ید برمصبحانھ رو آماده کن با . 

 .سمت آشپزخونھ رفتم و چائی رو دم کردم. برای بھارک فرنی درست کردم. احمدرضا وارد آشپزخونھ شد

 .فرنی رو توی ظرف آرکوپال ریختم و کمی تزئینش کردم. یھو از دستم کشیده شد

 .متعجب سر بلند کردم
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 .احمدرضا خونسرد ظرف فرنی رو گذاشت جلوش و قاشقی برداشت

- بھارکھ اما اون برای ! 

 .یکی دیگھ درست کن-

 .بھ ناچار دوباره برای بھارک فرنی گذاشتم. احمدرضا صبحانھ اش رو خورد و بلند شد

 [٢٣:١٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧٣پارت_  

 :نیم نگاھی بھم انداخت و سرش و کنار گوشم آورد. خواستم بکشم کنار کھ آروم گفت

- دونم سایزت چقده؟فکر کردی مالفھ دورت بگیری من نمی  

 .قلبم از اینھمھ نزدیکی محکم و تپنده میزد. سر بلند کردم و سؤالی نگاھش کردم

 .دیگھ تو خونھ ی من و جلوی من روسری سرت نمیکنی-

 .… اما-

 .گره ی روسریم و گرفت و کشید

 ھمینی کھ شنیدی؛ نمیخوای کھ موھای نازنینت کوتاه بشھ؟-

اشتمدز آشپزخونھ بیرون رفت. عصبی گوشھ ی لبم و بھ دندون گرفتم. ھمینو کم روسری رو پرت کرد روی زمین و ا !! 

 .با رفتن احمدرضا صبحانھ ی بھارک و دادم و دستی بھ خونھ کشیدم

 .رو بھ روی تی وی نشستم و نگاھم و بھ کارتونی کھ ازش پخش می شد دوختم

دستمو آروم الی موھاش سوق دادمبھارک خیلی آروم کنارم دراز کشیده بود و سرش روی پام بود.  . 

ه نمی دونستمچند ماھی می شد کھ اومده بودم مثالً تھران و بین خانواده ی مادریم. ھنوزم ھیچ چیز راجب این خانواد . 

 اصالً چرا مادری کھ انقدر احمدرضا رو دوست داشت پا زد بھ دوست داشتنش و رفت با پدرم؟

 چرا دوباره برگشت؟

باید زنش رو بھ قتل برسونھ؟ اصالً احمدرضا چرا  

 .تمام این فکرھا باعث می شدن تا سر در گم بشم. چیزی تا اومدن احمدرضا نمونده بود

 .بلند شدم تا ھم خودم آماده بشم ھم بھارک رو آماده کنم
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و بھ دختر م رلباسای بھارک رو تنش کردم. یھ دست لباس از توی لباس ھام انتخاب کردم. رو بھ روی آینھ نشستم و نگاھ
 .توی آینھ دوختم

 .…ھمھ می گفتن ھیچ شباھتی بھ مادرم ندارم. پوزخند تلخی روی لب ھام نشست؛ مادر

 مگھ اون زن برای من مادری کرد کھ حاال دارم اسم مادر رو روش میذارم؟؟

 [٢٣:١٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧۴پارت_  

اق بیرون اومدمکمی آرایش کردم. روسریم رو سرم انداختم و از ات . 

 .با باز شدن در سالن نگاھی بھ اون سمت انداختم

 .احمدرضا وارد سالن شد. نیم نگاھی بھم انداخت

 .تا دوش میگیرم لباس ھام روی تخت باشھ. اون ست سورمھ ای اسپورت رو بذار-

یمھ باز بودتم. در اتاق نو وارد اتاقش شد. بھارک و کنار وسایل بازیش گذاشتم و با دلھره و نگرانی سمت اتاقش رف . 

انداختم آروم سرکی توی اتاق کشیدم. صدای آب از حموم می اومد. سمت کمد لباس ھا رفتم. نگاھی بھ رگال لباس ھا . 

 .شلوار لی پارچھ ای سورمھ ای رو ھمراه بلوز اسپورت یقھ ھفت روی تخت گذاشتم

 .اومدم از اتاق بیرون بیام کھ از حموم اومد بیرون

رکت کردمی دور کمرش بود. سریع پشتم رو بھش کردم و ھمونطور کھ پشتم بھش بود و نمیدیدمش سمت در اتاق ححولھ ا . 

ممحکم بھ جسم خیسی برخوردم. سرم و بلند کردم. نگاھم بھ احمدرضا افتاد. ھینی کشیدم و قدمی عقب گذاشت . 

اینکھ دستم رو  ستم و تو ھوا چرخوندم تا چیزی برایپام بھ بدنھ ی تخت برخورد کرد و بھ عقب پرت شدم. جیغی کشیدم و د
 .بندش کنم پیدا کنم

وم افتاددستم بھ چیزی نھ سخت و نھ نرم برخورد کرد. محکم گرفتمش اما با کمر روی تخت پرت شدم و جسم سنگینی ر . 

- سقف روم ریخت… مردم … آخ خدا  . 

کم صورتم شوکھ نگاھش کردم چشم ھام و باز کردم اما با دیدن صورت احمدرضا تو فاصلھ ی . 

 :ھمونطور کھ روم بود و ھیکل گنده اش رو ھیچ تکونی نمی داد با صدای بم و خشداری گفت

 !میشھ سینھ ام رو ول کنی؟ ناخونات تو گوشتم فرو رفت-

 … با این حرفش
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 [٢٣:١٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧۵پارت_  

ز خجالت ملتھب شدم کھ سینھ مردونش رو سفت گرفتھ بود، گونھ ھام لحظھ ای انگاھی بھ دستم انداختم. اما با دیدن انگشتا . 

و از خجالت بستمدستمو از روی سینش برداشتم، اما ناخونام توی گوشش فرو رفتھ بود. لبم رو بھ دندون گرفتم و چشمھام ر . 

 از روم بلند شد؛
_ تفاقی بیوفتھاو پام باشی. دفعھ بعد معلوم نیست چھ  پاشو، نمیخواد انقدر خجالت بکشی. حواستو جمع کن کمتر تو دست . 

 بدون اینکھ چیزی از حرف ھاش بفھمم، لب زدم؛
 .ببخشید آقا؛ حواسم نبود، فکر کردم شما پشت سرم ھستین، نمیدونستم اینورین_

 سری تکون داد؛
 .باشھ، برو بیرون_

ا پایین اومدمید. دستی بھ روسریم کشیدم و از پلھ ھاز اتاق بیرون اومدم، اما قلبم ھمچنان محکم بھ سینھ ام می کوب . 

 .بعد از چند دقیقھ احمدرضا آماده اومد. بھارک رو بغل کردم و از سالن بیرون اومدیم

 رفت سمت ماشینش، خواستم عقب بشینم کھ نیم نگاھی بھم انداخت؛
 .بشین جلو، دوست ندارم الکی برای یھ عده ملت بیکار، سوژه بشم_

اشینو کنار میھ چیزیش شده. در جلو رو باز کردم و نشستم، احمدرضا ھم سوار شد. بعد از طی کردن مسافتی، این امشب 
 .خونھ ای نگھ داشت

 .اولین بارم بود خونھ ی دایی حامد میومدم
 .زنگ درو زد و در باز شد. خونھ ای دو طبقھ با حیاطی نھ بزرگ و نھ کوچک

کشید ود. با دیدنمون اومد سمتمون و با احمدرضا دست داد و لپ بھارک روحمید کنار در ورودی سالن ایستاده ب . 

 .سالمی زیر لب دادم و با ھم وارد سالن شدیم. ھمھ اومده بودن. ھانیھ کنار نسترن و ھدا نشستھ بود

 …نگاھم بھ امیر علی و امیر حافظ افتاد. امیرحافظ با دیدنم

 

حال بود و زندایی دور خالھ ز کمی بیم و کنار خالھ نشستم. ھانیھ ھنوھاش نشست. با ھمھ سالم کردلبخندی روی لب
چرخید، اما حمید کنار ھدا نشستھ بودمی . 

 .شام بدون ھیچ حرفی صرف شد

- ش بذاریم برای آشنایی بیشتر؛ فکر کنم جا جمع ھستین ھفتھ دیگھ یک قراری با آقای رحیمی و خانوادهحاال کھ ھمھ این
خورده باشھھانیھ سرش بھ سنگ  . 

ای بھ ھانیھ کشیده شدھا لحظھھمھ نگاه . 

 !آقاجون-
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- کردآقاجون اخمی  . 

 .ھانیھ بلند شد

- دارین؟آقاجون بگم غلط کردم دست از سرم بر می  

 چھ طرز صحبت کردن با آقاجونھ؟-

 :ھانیھ ھق زد

م، دست از سرم بردارینبابا خستھ – . 

مد رضا مچ دستش رو محکم گرفتحمید عصبی بلند شد و سمت ھانیھ رفت کھ اح . 

درو روی صورتش گرفت و نالی ھانیھ با با عجز روی زمین نششت و دوتا دستاش : 

- تونمخوام ازدواج کنم دیگھ ھم اگھ بخوامم نمیخوام ازدواج کنم. آره اشتباه کردم بھ سرم خورد؛ ولی نمیمن نمی . 

دمای سکوت بدی سالن را گرفت. گنگ بھ ھمھ نگاه کرلحظھ . 

 :زندایی بھ صورتش زد، حمید فریاد زد

 تو چیکار کردی؟-

ی کمی کنارم نشستھ بود انداختمنتونستم زبون بھ دھن بگیرم و رو بھ احمد رضا کھ با فاصلھ  

کھ اون پسره رو دوست داره؟خاطر اینتونھ ازدواج کنھ؟ بھچرا دیگھ نمی –  

فھمیدم خندید یا پوزخند زد و با تن صدایی پایین گفتنبش باال رفت. ی لای معتجب نگاھم کرد. بعد گوشھاحمد رضا لحظھ : 

یارن اما انگار نھ، تو از پشت کوه اومدیباز این چیزھا سر در  کردم دخترھای دھاتیفکر می – ! 

 …ابروھام پرید باال و

 [٢٣:١٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧٧پارت_  

 .اخمی کرد

ر در بیاریالزم نیست تو از این چیزا س – ! 

ای باال دادم، ھانیھ ھق زدشونھ . 

- ھاش دروغ بود و یک شبھ تمام دخترانگیم زو برد و خواستین بدونین کھ بدبخت شدم، اون عوضی ھمھ حرفھمین رو می
 .بھ بدترین نحو خواست ادامھ بده
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 :حمید فریاد زد

- نداشتمخفھ شو ھانیھ! خفھ شو! تو ابرو برام نذاشتی، کاش خواھری مثل تو  . 

 .دایی سرش رو توی دستش گرفتھ بود

 .صدای پچ پچ ھدا و نسترن بلند شد؛ یعنی اون پسره بھش تجاوز کرده تازه فھمیدم موضوع چیھ

 !دستم رو روی دھنم گذاشتم؛ یعنی ھانیھ زن شده

 .آقاجون بلند شد و خانم جون بھ تابعیت آقاجون بلند شد

- یرون بذاره! بریمکنی، تا زمانی کھ تکلیفش روشن نشده حق نداره پاش رو از خوتھ بحامد باید این دخترت را زنده بھ گور  . 

 .امیر علی سریع بلند شد

 برسونمتون اقاجون؟ –

 .و زودتراز آقاجون اینا از خونھ بیرون رفت

 .با صدای احمد رضا چشم از آقاجون گرفتم

 .بھ چی زول زدی، پاشو باید بریم –

کردیھ ھنوز روی زمین نشستھ رود و گریھ میاز روی مبل بلند شدم. ھان . 

 .بھارک را بغل کردم. انگار ھمھ چی این خانواده بھم ریختھ بود و ھیچ چیزی سر جاش نبود

 .تمام راه رو توی سکوت بھ خیابون ھای خلوت چشم دوختھ بودم

اومدکس ھیچ کاری بر نمیسوخت، اما از دست ھیچدلم برای ھانیھ ھم می . 

گذشتن ھیچ اتفاق خاصی میروزھا بدو . 

 .خداروشکر کھ احمدرضا دیگھ بھ روسری سر کردنم گیر نداد

 .پاسی از شب گذشتھ بود ولی ھنوز بر نگشتھ بود. بھارک خواب بود

 …در سالن با صدای بدی باز شد. ترسیده از جام بلند شدم

 [٢٣:٢٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧٨پارت_  

شد.  روی دوشش بود تعجب کردم. قدمی برداشت اما نتونست وزنش رو حفظ کنھ و کمی کج با دیدن احمدرضا کھ کتش
 .انگار مست بود
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حظھ ای دور با یادآوری اون شب و مستیش ترسیدم. قدمی سمت پلھ ھا برداشتم اما با چیزی کھ گفت احساس کردم سالن ل
 .سرم چرخید

کھ و متعجب برگشتم بھ عقبامکان نداشت! شو… زیرپاھام خالی شد. باورم نمی شد  . 

 .بدون ھیچ پلک زدنی نگاھم رو بھ مرد رو بھ روم دوختم

ز حال خرابم رو اصالً من اینجا چیکار می کردم؟ چرا از پیش بی بی اومدم؟ دستم و بھ نرده ی فلزی پلھ گرفتم. سردی فل
 .خراب تر کرد

 .احمدرضا پوزخندی زد

- می گردهچیھ، خوشحال نشدی؟ مادر عزیزت داره بر ! 

 و پایین می بغض توی گلوم باال”! اون زن مادر من نیست“دلم می خواست دست ھام رو روی گوش ھام بذارم و فریاد بزنم 
 .شد

وی رعصبی رفت سمت بار گوشھ ی سالن و بار شیشھ ای رو ھل داد. تموم شیشھ ھای مشروب توی بار با صدای بدی 
 .سرامیک ھا افتاد و ھزار تیکھ شد

م رو از ترس بستم. انگار دیوونھ شده بودچشم ھا . 

- مرجان بعد از اینھمھ سال برگشتھ… برگشتھ  ! 

 .سری تکون داد

- قراره تا آخر ھفتھ برگرده… نھ، نھ برنگشتھ  . 

ون و مشروب نگاھم بھ دستش افتاد. با دیدن خون کھ از دستش سرازیر بود ھول کردم. تمام سرامیک ھا آغشتھ بھ رنگ خ
 .ھا شده بود

فتاد چی؟ ادو دل بودم. می ترسیدم کمکش کنم و بالیی سرم بیاره اما اگر کمکش نمی کردم چی؟ اگر اتفاقی براش می 
 بھارک چی می شد؟

 .راھم رو سمت آشپزخونھ کج کردم و جعبھ ی کمک ھا ی اولیھ رو برداشتم

 [٢٣:٢٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٧٩پارت_  

رفتز دستش میکنارش روی زمین نشستم، خون ا . 

 .دست دراز کردم کھ دستش رو بگیرم، ترسیده نگاھش کردم

 .من نیازی بھ محبت تو ندارم. دختره دھاتی توام مثل اون مادر ھرجائیت ھستی-

تر دستم رو گرفتتقال کردم تا دستم رو از توی دستش در بیارم، اما محکم . 
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- رو ول کنید کنم دستمآقا خواھش می . 

- ی من حق نداری روسری سر کنیھ بودم کھ تو خونھمگھ بھت نگفت ! 

- کنم بذارید برمباشھ آقا، خواھش می . 

 .یھو روسریم از سرم کشید و موھای بلندم رو بھ دست گرفت

 .درد بدی توی سرم پیچید

رو، روی دستش گذاشتم، روی زمین کشیدتمدستم  . 

- و بفروشھ، اون مگھ چی داشتاین ھمھ سال فکر کردم کھ چرا باید مرجان من رو بھ پدر ت ! 

ھای الکل رو برداشت و تو ھوا تکون دادخم شد و یکی از شیشھ . 

 فکر نکنم تا حاال از این نخورده باشی، چطوره امشب باھم امتحانش کنیم! ھا؟-

زد. در شیشھ الکل رو باز کردسیاھی چشمام دو دو می . 

- شیدونی اسمش چیھ؟ شراب! شراب ناب اعال، مست میمی . 

دتر گرفت و بطری رو جلوی دھنم آورسری تکون دادم کھ موھام رو محکم . 

م رو سفت گرفت و تمام محتوی بطری تو دھنم تر گرفتم تا اون مایع بد بو وارد دھنم نشھ، اما با دستش چونھرو محکمدھنم
 .خالی کرد

م سوختنای احساس کردم تمام معده و رودهلحظھ . 

م جمع شدھااز طعم بد و گسش چشم . 

- خورد. اگر عمو نازنینم دیدی خوشمزه بود! مرجان عاشق مشروب بود اونم دست ساز. از ترس عمو فقط یک پیک می
دونھخوره چیزی کھ عمو نجس میروب میفھمیر دختر تھ تغاریش داره مشمی … 

 [٢٣:٢١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨٠پارت_  

خورد؛ اما آخرش بھم خیانت کس نفھمید کھ مرجان تو زیرزمین مشروب میھیچ وقتاما من ھمیشھ حواسم بھش بود. ھیچ
  .کرد و با پدر تو ازدواج کرد و توی دھاتی رو پس انداخت

خورمحاال دوباره فیلش یاد ھندستون کرد. فکر کرد من پس مونده بقیھ رو می . 

 .از موھام گرفت و محکم رو زمین کشیدم

م دست خودم نبودسرم درد گرفتھ بود، اما حال . 

کردم مثل یھ پرکاه شده بودمشد، احساس سبکی میبدنم داشت گرم می . 
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دلیل شروع بھ خندیدن کردمبی . 

 .آخی کوچولو مشروب شنگولت کرده، آره االن بدنت گرمھ اما قرار نیست بھت خوش بگذره-

 .سمت اتاقی بردتم و در اتاق باز کرد

کنھه چیکار میدونستم دارتو حال خودم نبودم، نمی . 

 .دری رو باز کرد و رو سرامیک سرد کشیدتم

 .روی زمین پرتم کرد. تلوخوران تا اومدم بلند بشم، با آب سردی کھ روم ریخت نفسم رفت

 .دوش آب باز کرده بود

 .اومدم از زیر دوش بیرون بیام کھ زیر دوش ھولم داد

کردآب روی پوست ملتھبم حالم رو بدتر می . 

- فھمم اما من فھمیدمقدر مثل ھمید، بھار ھم بھم خیانت کرد. فکر کرد نمیچھھا شما زن . 

خواست کسی بغلم کنھحالم خوب نبود. دلم می . 

 .دستام رو باز کردم و خواستم بغلش کنم

م داشتتعادلی تو رفتارم نداشتم. از گردنم گرفت و زیر دوش نگھ . 

زدنفسم داشت پس می . 

شدکجا بند نمیرو تو ھوا تکون دادم اما بھ ھیچ شده، دستم کردم صورتم قرمزاحساس می . 

ای سرم رو از زیر دوش بیرون آورد و دوبارهلحظھ … 

 [٢٣:٢٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨١پارت_  

 .تا خواستم نفس بگیرم، زیر دوش برد

م روان شدناختیار روی گونھاشکم بی . 

لرزیدخوردن و تمام تنم میھام محکم بھم میکردم. دندوناس لرز میھام بھ تنم چسبیده بود، احستمام لباس . 

 .آب رو بست و کف حموم سر خوردم

 .توی خودم جمع شدم و ھق زدم

- کھ اذیتت نکردمتوروخدا بھ من کاری نداشتھ باش، من . 
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شم. کم و بیش مستی از سرم پریده بودھوش میکردم دارم بیھر لحظھ احساس می . 

از کشیدم و پاھام رو تو شکمم جمع کردمکف حموم در . 

 .احساس کردم الی چیزی پیچیده شدم

ای نرمی فرود اومدمگرم شده و روی جدرک درستی از اطرافم نداشتم، فقط حس کردم بدنم  . 

ه آتیشآورد گرم بود مثل کوبدنم سرد بود و دستی کھ انگار داشت لباسام رو در می . 

 .توان مقابلھ نداشتم

خواست تا بدن سردم رو درآغوش بگیرهگرم رو میدلم جای  . 

شھ اما حالم بد بودکم کم حس کردم داره گرمم می . 

بردمھدشی بھ سر میتوی بی . 

 .با احساس سردرد شدید چشم باز کردن

ھام خورد دوباره از درد بستمکھ نور بھ چشمھمین . 

اومدای میی بچگانھصدای گریھ . 

سوختام بھ شدت میام گذاشتم، اما سردردم بھتر نشد. دھنم طعم بدی داشت و معدهھردو دستم رو روی شقیقھ ھ . 

یادی بھ ھرچی بھ مغزم فشار آوردم دیشب چھ اتفاقی افتاد جز بھ زور خوردن اون مشروب و کشیده شدن موھام چیز ز
اومدخاطرم نمی . 

بود کھ صدای بھارکدر اتاق باز شد. حاال صدای گریھ بچھ واضح بود. این . 

ھام رو باز کردم. احمدرضا تو چھارچوب در با اخم ایستاده بودسختی چشمبھ . 

 .از دیدنش ترسیدم و بدن بی جونم رو بھ سختی روی تخت بھ سمت تاج کشیدم

 .بھارک با دیدنم دستش رو سمتم دراز کرد

 ماما-

 [٢٣:٢٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨٢پارت_  

شھموھام دارن کنده میکردمساس میکرد. احسرم بھ شدت درد می . 

 .احمدرضا با بھارک وارد اتاق شدن
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کرددم و طعم بد دھنم حالم رو بدتر میکنار زدم. ھنوز گیج بومالفھ رو از روم . 

ی تنم انداختمنگاھی بھ پیراھن مردونھ . 

ی وسطش بستھ بود و دیگھ چیزی تنم نبودفقط دوتا دکمھ . 

زوعام ریختھ شده بودموھای بلندم پریشون رو با . 

 .گیج و ترسیده بھ احمدرصا نگاه کردم. دستش باندپیچی شده بود

 .نترس ھنوز دختری-

ھام قرمز شد. سرم رو پایین انداختمھ این حرف رو زد کھ گونھقدر راحت و وقیحانان . 

 .بھارک توی بغلم گذاشت

- رم بھتره ساکتش کنیمی . 

ھ رو برگشتبھارک رو بوسیدم کھ احمدرضا راه رفت . 

ای از موھام رو توی دستش گرفتیھو روی صورتم خم شد، ترسیده سرم رو عقب کشیدم کھ پوزخندی زد و طره . 

- گذره، فھمیدی؟ نبینم برا خودشیرینی بھ امیرحافظ حرف کوچولو فراموش نکن قرار نیست کسی بفھمھ تو این خونھ چی می
کس و کار ھستی کھ کسی سراغت رو قدر بیتم کنم انو ھمین خونھ چالکنم. اگر تدونی کھ چیکار میبزنی؛ وگرنھ می

 .نگیره

 .باعجز سری تکون دادم

م زدای بھ گونھبا دستش ضربھ . 

 .آفرین کوچولو، خوبھ کھ حرف گوش کن شدی-

 .از اتاق بیرون رفت

 .با رفتن احمدرضا بھارک رو روی تخت گذاشتم و بھ سختی از روی تخت بلند شدم

رفت کھ دستم رو بھ تاج تخت گرفتم تا نیفتم سرم گیج . 

زدن تو تنم زار میرسید و پیراھم انداختم، کھ پیراھن سفید مردونھ تا زیر باسنم مینگاھی بھ پاھای برھنھ . 

ھام رو بستم تا اتفاقات دیشب یادم بیادچشم . 

 [٢٣:٢٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨٣پارت_  

اومدنمی نامفھوم، دیگھ چیزی یادمفقط چندتا چیز اونم محو و  . 
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ھا پایین اومدملباسی برداشتم و تنم کردم. بھ ھر سختی بود بھارک بغل کردم و از پلھ . 

ش ھستدونستم بچھ گرسنھبھارک رو زمین گذاشتم. می . 
 ھمھ جا بھم ریختھ بود و خورده شیشھ ھا کف سالن رو پر کرده بود

منظره ی بدی ایجاد کرده بود  کمی خون روی سرامیک ھا خشک شده و  
 باید سالن رو تمیز میکردم

 جارو رو برداشتم و شیشھ خورده ھا رو جمع کردم 
 کف سالن رو طی کشیدم با اینکھ حال خوبی نداشتم خستھ و پریشون روی مبل نشستم

 .تمام روز گیج بودم. باورش برام سخت بود، کھ قراره مثالً مادرم برگرده

وقت نبینتششد. کاش ھیچدیدش چی میریختھ اگر مییدن اسمش تا این حد بھم احمدرضا کھ با شن . 

بی تنگ شدهرفتم. دلم برای ده و بیبی میشد پیش بیکاش می . 

 .با باز شدن در سالن رعشھ بھ تنم افتاد

 .با دیدن قامت احمدرضا تھ دلم خالی شد

ترسیدم، کابوس روزھام شدهعجیب از این مرد می . 

محلی کنھترسیدم بھش بیکنان سمتش رفت. میتاتیبھارک  . 

 .ھمین کھ بھارک بھ پاش چسبید، خم شد و برش داشت

 .قلبم آروم شد. اخمی کرد

- ی من روسری سرت کنی؟مگھ بھت نگفتھ بودم حق نداری تو خونھ  

ی روسریم گذاشتم و قدمی بھ عقب برداشتمدستم رو روی گره . 

- ن لعنتی رو از روی سرت بردارکار نشدم اوتا خودم دست بھ . 

 :با صدای لرزونی لب زدم

- کنمآقا خواھش می . 

- ای باھات برخورد کنمشھ باید طور دیگھکھ تو حرف آدم حالیت نمیمثل این . 

ز پشت روسریم رو گرفت و کشیداتر کردم، اما دستش سمت روسریم اومد. گره روسریم رو سفت . 

تمجیغی زدم و دستم رو روی سرم گذاش . 

گیر کرد با فریادم بھارک ترسید و زیر گریھ زدی روسریم بھ گلومگره . 
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- صاحابت ببینم. موھات رو از تھ تراشیدماین دفعھ کارت ندارم وای بھ حالت اگھ باز روسری رو سر بی . 

ھام رو خیس کردسرم پایین بود و اشک گونھ . 

 .بھارک بھ پام چسبید. خم شدم و بھارک رو برداشتم

نہ (ویدیا)دیـا , [١٣�٠۶٢٣:٢٢ �١٨] 
# ١٨۴پارت_  

کردم زیر پام خالی شدهلرزید و احساس میتمام تنم می . 

ھنم رو قورت دادم و راھم رو سمت آشپزخونھ کج کردمدھاش بھ سختی بزاق با صدای قدم . 

کردمی راه برم احساس معذب بودن میکھ بخوام توی خونھ بدون روسراز این . 

و سمت سالن رفتم اده کردممثل ھر شب چایی آم . 

ای پشمالو کنار پاش روی زمین لم داده بودو گربھ نگاھی انداختم، پشت پیانو نشستھ بود . 

 .چایی کنارش روی میز عسلی گذاشتم

 .این پا و اون پا کردم

 آقا با من کاری ندارین؟-

- تونی برینھ، می . 

سکوت تلخ خونھ رو شکست از خداخواستھ بھارک رو بغل کردم. صدای دلنواز پیانو . 

کھ از ھر دو زن توی زندگیش ضربھ خورده بودسوخت؛ از ایندلم گاھی براش می . 

گرفت. در اتاق رو باز گذاشتمبھارک بھانھ می . 

 .بھارک روی پام گذاشتم و آروم آروم شروع بھ تکون دادن کردم

ھام رو بستم و بھ تاج تخت تکیھ دادمچشم . 

کردمیاومد. دلم گرفتھ بود، احساس پوچی ممیصدای پیانو تا باال  . 

بردطور نشستھ خوابم ھمون . 

رفتناومدن و میروزھا از پی ھم می . 

کردمما ھنوز حس معذب بودن میاکھ مجبور بودم روسری سر نکنم، با این . 

داداز صبح دلشوره بدی داشتم. انگار دلم گواه بدی می . 
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از دستم افتاد و ھزار تیکھ شدتلفن ترسیده بشقاب با صدای زنگ  . 

روم خیره شدمومبھوت بھ بشقاب شکستھ روبھمات . 

کھ قدمی بردارم نداشتمچرا توان این . 

گیر رفتتماس روی پیغام . 

 :صدای مھربون امیرحافظ توی فضای سالن پیچید

- دی؟سالم. جوجو کجایی کھ جواب نمی  

 [٢٣:٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨۵پارت_  

تھ دلم احساس لرزش کردم پیچیدن صدای شاد امیرحافظ تو فضای سالن، با . 
 .دلم برای این مرد مھربون تنگ شده بود

ومبل برداشتمرھا رد شدم. گوشی بیسم رو از با احتیاط از روی خرده شیشھ : 

 بلھ؟-

 !چھ عجب، موش کوچولو جواب دادی-

ھام نشستای از این لقبش رو لبخنده . 

- ی؟ غرق نشی؟بازکجا شد  

 .روی مبل نشستم

 خوبی؟ خالھ خوبھ؟-

- شدهبد نیستم. یکم دلم برا موش کوچولو تنگ ت ھم خوبھ، منم خالھ . 

رسم یا نھدونستم میذھنم درگیربود. نمی . 
 امیرحافظ؟-

 جانم؟-

کھ حرفم یادم رفت” جانم”بااحساس گفتچنان  . 

- خوای بگی؟چیزی می  

- برگرده؟ن دیانھ، راستھ کھ قراره مرجا  

ای اونور گوشی سکوت برقرارشدلحظھ . 
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رسیدگوش میھای امیرحافظ بھ فقط صدای نفس . 

 احمدرضا بھت گفت؟-

 .آره، چند روز پیش-

- نکرد؟اذیتت کھ   

عیفی لب زدمنشست، با صدای ضھام پوزخند تلخی رولب : 

- گرده؟نھ، پس حقیقت داره کھ داره برمی  

- قراره بیاد نھ برای ھمیشھ آره، اما برای مدت کوتاھی . 

شدبغض توگلوم باال و پایین می . 

 .مھم نیست من مادری ندارم-

- خواد ضعفت رو ببینمنمی ای ھستی. دلمیکنم دیّانھ، اما قرار شد قوی باشی. تو دختر فھمیدهدرکت م . 

- گی؟میاینارو برای دل گرمی من   

- ننده دارمع کنم، مراجعھ کھمھ حقیقتھ کھ بھت گفتم. االنم باید قطنھ،  . 

 .مرسی کھ زنگ زدی-

- میارمت دختر رو از نزدیک ببینیتوام یادبگیر. یھ روزمیام  . 

- شمخوشحال می . 

 .مراقب خودت باش. بھارک رو ھم ببوس-

- بھ خالھ سالم برسونتوام  . 

 .خداحافظ-

 .گوشی رو روی مبل گذاشتم
 …ھم استرس داشتم، ھم ھیجان

 [٢٣:٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨۶پارت_  

ترسیدمکشید، اما بویی از مھرمادری نبرده بود از رویارویی باھاش میرو یدک می ھیجان دیدن زنی کھ اسم مادرم . 

متنفره دری کھ ھرگز ندیده بودمش، مادری کھ ازمپم فکر کردم، بھ تمام روز بھ گذشتھ . 
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قدر زود اومده بود؟است اماچرا انبا بازشدن درحیاط و صدای ماشین، فھمیدم احمدرض  

 .واردسالن شد

 .برو آماده شو، باید تا خونھ عمو بریم-
 !عفریتھ ھنوز نیومده، ھمھ رو بھ ترس وھراس انداختھ

 .متعجب نگاھش کردم

- کنی؟ برو آماده شوبھ چی داری نگاه می . 

رفتیمی آقاجون میشوکھ سمت اتاق رفتم. چراباید خونھ . 

سریع مانتو و شلواری پوشیدم و بھارک رو آماده کردم و از اتاق بیرون اومدموارداتاق شدم.  . 

ھا رو پایین اومدمستم. پلھبشد. در سالن رو  رفت. با دیدنمون از سالن خارجاحمدرضا تو سالن راه می . 

زدشور میشد. دلم سوارماشین شدم. با سرعت از حیاط خارج . 

داشت. پیاده شدیمھنگ ی آقاجونماشین رو کنار خونھ . 

ھای نامتعادل دنبالش راه افتادمزنگ در رو زد. در باصدای تیکی باز شد. جلوتر وارد حیاط شد. باگام . 

 .در سالن ورودی بازشد. خالھ بادیدنمون لبخندی زد. احمدرضا رو بھ خالھ کرد

- خترشم اضافھ شدش از رو زندگی من محو بشھ؟ خودش کم بود کھ دخواد سایھاین خواھرت کی می . 

 .خالھ اخمی کرد

- کنھاز خدات باشھ دیّانھ داره واسھ دخترت مادری می . 

 .فعالً کھ مجبورم-

ارد سالن شدیم. ھمھ جمع بودن. آقاجون بادیدن احمدرضا اخمی کردوم رو بوسید. خالھ گونھ . 

 .گفتھ بودم زودبیاین-

- یگھ، از کار و زندگی عقب بمونمخاطر برگشتن یکی دعمو. قرار نیست بھ منم زود اومدم . 

 :آقاجون سری تکون داد. نگاه نافذی بھم انداخت. ھول کردم و سریع لب زدم

 [٢٣:٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨٧پارت_  

 :ھول کردم و سریع گفتم
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 .سالم-

 .سری تکون داد

 میشھ بدونم برای چی گفتین باید اینجا بیایم؟-

 .بشین میگم-

تک نفره ای نشست. روی مبل کنار امیرحافظ نشستم. نسترن اخمی کرد احمدرضا روی مبل . 

- ما مرجان نباید بفھمھ ھمتون رو اگھ اینجا خواستم برای اینھ کھ میدونین مرجان داره میاد ایران. معلوم نیست چقدر میمونھ ا
 .کھ دیانھ دخترشھ. دیانھ فقط یھ پرستار برای بچھ ی احمدرضاس

پا روی پا انداخت احمدرضا پوزخندی زد. . 

 .چرا؟ بذار بدونھ دخترش پرستار دختر منھ-

 !احمدرضا-

 .آقاجون چنان محکم گفت کھ احمدرضا ترسیده بھ مبل چسبید

- مرجان میاد تا بھش خوش بگذره پس حواستون رو جمع کنید. کوچک ترین خطائی ازتون نبینم… با ھمتونم  . 
 .تو دختر جان، سرت بھ کار خودت باشھ

- من مادری ندارم بلھ، . 

 .دستم و مشت کردم تا چیز بیشتری نگم

 .با نشستن دست گرمی روی دستم سر بلند کردم. نگاھم بھ نگاه امیرحافظ افتاد

 .ضربان قلبم دوباره نامتعادل شد. لبخندی زد. انگار ھزاران حرف توی لبخندش بود

 … فردا مرجان میاد. قبل اومدنش ھمتون بیاید اینجا اما تو دختر-

 .سر بلند کردم. نگاھم رو بھ مردی کھ اسم پدربزرگ رو یدک می کشید دوختم

 .تو الزم نیست بیای. ھرچی کمتر تو چشم باشی بھتره-

 .دلم می خواست ھرچی زودتر بھ خونھ برگردیم. فضای خونھ برام سنگین بود. احمدرضا بلند شد

 .اگھ دیگھ کاری ندارید می خوام برم-

 :خانم جون گفت

- ا پسرم، بمون شامکج . 
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 !میل ندارم. پاشو-

 .بھارک و بغل کردم. دلم می خواست ھیچکدومشون رو نبینم

 .خداحافظی سرسری کردم و زودتر از احمدرضا از سالن بیرون زدم

 .با صدای قدم ھایی فکر کردم احمدرضاس اما با صدای امیرحافظ چرخیدم

 .اومد جلو و تو دوقدمیم ایستاد

کردم تا صورتش رو درست ببینم. دستی الی موھاش بردکمی سرم رو بلند  . 

 دیانھ-

 .سرم و پایین انداختم

 [٢٣:٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨٨پارت_  

 بلھ؟_

 .یھو دستمو گرفت. احساس کردم قلبم جابھ جا شد

 .چنان ضربان قلبم باال رفت کھ حس کردم االن از سینھ بیرون بزنھ

 .سر بلند کردم

_ نگ شده بوددلم برات ت … 

 شوکھ فقط نگاھش کردم. چرا حالم این طور شده؟ 
 .چشمکی زد و دستمو ول کرد

 .مراقب خودت باش و پشت بھ من، سمت در ورودی سالن رفت

 .اما توان تکون خوردن نداشتم. مات نگاھم رو بھ قامت مردونھ اش دوختم

ھای بلند اومد. نیم نگاھی بھم انداخت؛احمدرضا با گام  

_ ا خیره شدی؟؟بھ کج  

 سری تکون دادم؛

 !ھیچ کجا_

 .و سمت ماشین رفتم



 ناب رمان
 

 .دست و پا چلفتی بودی، خلم شدی. من نمیدونم چرا یکم بھ اون مادر عفریتھ ات نرفتی_

 .آه عمیقی کشیدم. سوار شد و با سرعت از کوچھ بیرون اومد. خیابونا خلوت بود

ھنیم نگاھی بھ نیم رخش انداختم. معلوم بود چقدر عصبی . 

 .دلم می خواست کمی آرومش کنم، اما نمیدونستم چطور این کارو بکنم

 .از عکس العملش میترسیدم. ماشینو تو حیاط پارک کردم. وارد سالن شدیم

 .بچھ رو خوابوندی، برام قھوه بیار_

 …چیزه آقا_

 .چرخید و نگاھش رو بھم دوخت. ھول کردم، حس میکردم در برابرش یھ دختر بچھ بیشتر نیستم

 !حرف میزنی یا نھ؟_

 .اگر جای قھوه امشب گل گاو زبون بخورین، فکر کنم خیلی بھتر باشھ_

 .اومد جلو و انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت

_ عقل بیای.تو  ببین دختر جون، اینجا اون دھاتی نیست کھ زندگی میکنی. اون چرت و پرتارم برای خودت دم کن، بلکھ سر
یا ھستی؟چادت، پدربزرگت اُلتیماتوم میده کھ حواست باشھ نفھمھ دخترشی؛ بعد تو فکر مادرت نمیخو…. چقدر بدبختی  

 !بھ نظرتون فکر کردن بھ این موضوع، باعث میشھ مسئلھ حل بشھ و اونا دوستم داشتھ باشن؟؟_

 [٢٣:٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٨٩پارت_  

 .بغضم رو بھ سختی قورت دادم

_ ت ندارم اما باعث میشھ تا خودخوری کنم و خودمو از بین ببرم.شما فکر می کنید من دوسنھ ھیچ چیز عوض نمیشھ، 
 !مادری داشتم تا نوازشم میکرد؟ تا زیر وبم زنانھ بودن رو بھم یاد میداد؟

 .سری تکون دادم

 .باز کردن اینا فقط عقده میشھ_

 .توی سکوت بھم خیره بود

 حاال براتون گل گاو زبان دم کنم؟_

ی حس کردم ابروھاش پرید باال. حق داشت تعجب کنھ از این عوض شدن یھویی رفتارمالحظھ . 

 برای خودت از اینا دم کردی خوردی کھ خنگ شدی؟
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 …نھ آقا_

 آھان، یعنی از بدو تولد خنگ بودی؟؟_

 .رفت سمت پلھ ھا

 .ھرکاری میکنی بکن، فقط یھ چیزی باشھ حالمو خوب کنھ_

 .و از پلھ ھا باال رفت

رو بیرون دادم. فکر کردن بھ زنی کھ اسم مادر رو یدک می کشید، ھیچ سودی برام نداشت نفسم . 

ای بھ چھره معصومش خیره شدم. حس میکردم بھارک دختر خودمھبھارک و روی تخت گذاشتم. لحظھ . 

 .از اتاق بیرون اومدم. در اتاقش نیمھ باز بود. پلھ ھا رو پایین رفتم. آب و گذاشتم تا بجوشھ

ی قوری کمی گل گاو زبان ریختم. بھ خاطر تلخیش کلی نبات ھم چاشنیش کردمتو . 

 سینی رو برداشتم و پلھ ھا رو باال رفتم. پشت در اتاقش کلی مکث کردم. ضربھ آرومی بھ در زدم؛

 …بیا تو_

 .وارد اتاق شدم. شلوارک مشکی تنش بود و باال تنھ لخت بھ تاج تخت تکیھ داده بود و پیپ می کشید

 سینی رو روی میز عسلی گذاشتم. اتاق نیمھ تاریک بود، توی فنجون کمی گل گاو زبون ریختم؛

 .کمی کھ ولرم شد، بخورین. نبات ریختم تا تلخیش دلتون رو نزنھ_

 …چرخیدم تا از اتاق بیرون بیام. با حرفی کھ زد، سرجام ایستادم

 [٢٣:٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩٠پارت_  

_ ارھا رو میکنی؟چرا این ک  

 .چرخیدم حاال روبھ روش قرار داشتم

 !کدوم کارھا؟_

 !!ھمین کھ سعی میکنی خودت رو تو دل دیگران جا کنی! ھرکی ھرچی بھت میگھ، جوابش رو نمیدی_

 لبم رو بھ دندون گرفتم بعد از مکثی لب زدم؛

_ رو با بدی جواب داد ھیچ وقت سعی نکردم خودم رو تو دل دیگران جا کنم؛ قرار نیست ھمھ بدیھا .  
میارهنبی بی ھمیشھ میگھ تو خوبی کن، اونکھ فھمید، قدر میدونھ. اونی کھ نفھمید، البد از محبت چیزی سر در  . 
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خورد؛ ابرویی باال داد و فنجون گل گاو زبان و برداشت. کمی از محتوای داخل فنجون خورد. ابروھاش بھ ھم گره  

 !!چھ بدمزه س_

_ رو خوب میکنھبلھ، اما حالتون  .. 

_ ری و از من بھ تو نصیحت دخترجون! جواب ھرکی رو باید مثل خودش داد. مثل اونشب کھ مجبورت کردم مشروب بخو
 ..ولت کردم

_ و عوض کردین یعنی شما میگین منم امشب ھمون کار رو باید میکردم؟! اما باز ھم شما اونشب کمکم کردین و لباسھام ر
  .و توی تخت نرم گذاشتینم

 .منم امشب دارم محبت اونشب شما رو جبران میکنم

 !!پس االن باید تو بغلم باشی_

 !متعجب و شرمگین چشم ازش گرفتم. یعنی اون شب تا صبح من تو بغل این بودم؟

 .بھتره زیاد بھش فکر نکنی کوچولو!! مغزت نمیکشھ. حاال میتونی بری_

ھارک خواب بودسر بھ زیر از اتاق بیرون اومدم. سمت اتاقم رفتم. ب . 

 .در تراس رو باز کردم. نسیم خنک نیمھ شب، خورد توی صورتم

ریکی شب گم شده بودن دوختمھای بلندی کھ توی تاھای تراس تکیھ دادم و نگاھم رو بھ درختبھ میلھ . 

 .آه پر از حسرتی کشیدم. بعد از این ھمھ سال، زنی بھ اسم مادر داشت برمیگشت

ه پرستاری دختر معشوقھ سابقش رو میکنھحتی نمیدونست دخترش دار . 

  !یعنی چھره ش شبیھ خالھ س؟
 …!!کاش شبیھ خالھ نباشھ

 [٢٣:٢۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩١پارت  

 .مادرم فردا بھ ایران برمی گشت. فکر کردن بھش حالم رو بد میکرد

 .بھ داخل اتاق برگشتم و کنار بھارک روی تخت دراز کشیدم

ستم، تمام کودکیم مثل یھ فیلم اینور و اونور میرفت؛چشم ھام رو ب  

  !!…دویدن تو حیاط گلی بی بی، ُغرُغر ھای بی بی
 !!چھ شبھایی کھ ترسیدم و آغوش بی بی شد منبع آرامشم

 .قطره اشک سمجی بالخره راھش رو باز کرد و از گوشھ چشمم روی بالشت ُسر خورد
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 .کم کم چشم ھام گرم خواب شد

، ھراسون روی تخت نشستم. دستی بھ گردنم کشیدم. بھارک چشم باز کردبا تابش نور . 

صبح رو نشان میداد. چقدر زیاد خوابیده بودم ٩نگاھم بھ ساعت روی دیوار کشیده شد. ساعت  !! 

 .پمپرز بھارک رو عوض کردم. آبی بھ دست و صورتم زدم و ھمراه بھارک از اتاق بیرون اومدم

درضا انداختم. یعنی ھنوز خواب بود؟نگاھی بھ اتاق دربستھ احم ! 

داشتپرده سالن رو کنار زدم، ماشینش نبود. پس حتماً رفتھ. دلشوره داشتم و دلم چیزی برنمی . 

یشدظھر نزدیکتر میشدیم، استرسم بیشتر م ١٢بھ بھارک صبحانھ دادم. ساعت انگار کند حرکت میکرد. ھرچی بھ  . 

نی احمدرضا ھم رفتھ؟می دونستم االن ھمھ فرودگاه ھستن. یع ! 

 .برای اینکھ ساعت بھ کندی رد نشھ، کتابی برداشتم و شروع بھ مطالعھ کردم

 .اما فکرم بھ خونھ بود کھ االن ھمھ دور ھم جمع بودن. آھی کشیدم

دمشبا باز شدن در سالن سر از توی کتاب توی دستم، باال آوردم. احمدرضا وارد سالن شد. از روی مبل بلند  . 

_ یھ دست لباس اسپرت آماده کنبرام  . 

 !جایی میرید؟_

_ معلوم کھ دارم جایی میرم. سریع لباس ھا روی تخت باشھ… نھ، میخوام تو خونھ خوش تیپ باشم!!  . 

 .بلھ آقا_

ی فرودگاه نرفتھ بود. پس االن داره میرهھای طبقھ باال رفتم. یعنو سمت پلھ … 

 [٢٣:٢۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩٢پارت_  

 .وارد اتاق شدم

ھاش انداختمھاش رو باز کردم و نگاھی بھ لباسدر کمد لباس . 

چھ مدل لباسی آماده کنمدونستمنمی . 

اومدصدای شرشر آب از حموم می . 

گرفتملبم رو بھ دندون . 

 .آخھ یکی نیست بگھ من از لباس مردونھ چھ سر درمیارم کھ حاال باید لباس انتخاب کنم-
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گردنای روشن با دستمالشرت یقھ ھفت سرمھتی ای رنگی افتاد وسورمھنگاھم بھ شلوار  . 

 .ست لباس رو برداشتم و روی تخت گذاشتم

 .بوی شامپو و افترشین فضای سالن گرفت

 .فھمیدم از حموم بیرون اومده

کھ نگاھم بھش بیوفتھ لب زدمبدون این : 

- ؟ببخشید این لباسی کھ انتخاب کردم قابل پسندتونھ یا نھ  

 .گرمی بدنش رو پشت سرم احساس کردم. قلبم شروع بھ تند زدن کرد

م رد شد و لباس رو از روی تخت برداشتدستش از کنار شونھ . 

خوردھاش بھ مو و گردنم میگرمی نفس . 

م ریختھ بودمموھای بافتھ شدم رو روی یھ طرف از شونھ . 

ھام از ھیجان زیاد گل انداختھ بودگونھ . 

ن نفسم رو آسوده بیرون دادمبا فاصلھ گرفت . 

 .ھیمنا خوبھ، بیا موھام رو سشوار بکش-

 من؟-

- م، جز تو کی توی این اتاقھ؟نھ پس عمھ  

 .بھ ناچار چرخیدم

ی عضالنی داشت، فقط یھ حولھ دور کمرش بود و باال تنھروی آینھ نشسترو بھ صندلی روبھ . 

ش مو داشتینھش افتاد کھ روی قفسھ ساز توی آینھ بھ سینھنگاھم . 

 .اگر پسندیدن بیاین کار دارم-

 چی رو؟-

 .پوزخندی زد

 .بنده رو. انگار عقلت رو از دست دادی زود باش بیا کار دارم-

 .تازه دوزاریم افتاد کھ منظورش چیھ، از خجالت لبم رو بھ دندون گرفتم و سمت میز آرایش رفتم
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 .سشوار رو برداشتم و روشنش کردم

 [٢٣:٢۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩٣پارت_  

 .پشت سرش قرار گرفتم و سشوار روی موھاش گرفتم

دارش بردم تا زودتر خشک بشھبا استرس دست الی موھای نم . 

 .کارم تموم شدسشوار خاموش کردم

- تونم برم بیرون؟می  

 .برو-

ھای ملتھبم کشیدمبیرون اومدم و دستی بھ گونھ . 

زخونھ رفتمھارو پایین اومدم و سمت آشپپلھ . 

م، کمی براش شیر ریختمی شیر پشمالو بردم تا براش غذا بریزکاسھ . 

 .کنارش روی زمین گذاشتم

 .اخمی کرد و روش رو برگردوند

م گرفت. اینم برام رئیس بازی درمیارهخنده . 

 .دوباره ھمون دلشوره لعنتی سراغم اومد

شدکھ مرجان اومد تھ دلم خالی میفھمیدمھر سری کھ می . 

 .استرس دیدنش مثل خوره تو وجودم افتاد

ھا پایین اومداحمدرضا آماده از پلھ . 

ش انداختمنگاھی بھ قامت مردونھ . 

 .بوی ادکلنش فضای سالن برداشتھ بود

 .مرد جذابی بود. بھش نمیخورد کھ چھل سال داشتھ باشھ

چرخوندساعتش رو مچ دستش بست و سوئیچ دور دستش می . 

کردمو نگاھش می مثل مجسمھ ایستاده . 

- رم بعد این ھمھ سال معشوقھ سابقم رو ببینم اونوقت تو رنگت پریدهچیھ دخترجان، من دارم می . 
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 .پوزخندی زد

- شناسھانگیزی، دختری کھ مادرش رو نمیاوه اوه یادم رفتھ بود، اون زن مثالً مادرتھ. اوخی چھ تراژدی غم . 

 .سری تکون داد و از سالن خارج شد

م کنھل ولو شدم. حق داشت مسخرهروی مب . 

ویی نبرده بودبکشید و از مھر مادرانھ مادری کھ فقط اسم مادربودن بھ یدک می . 

ترسیدماز رویارویی باھاش می . 

خواست بخوابم تا این ساعت لعنتی زودتر تموم بشھ، اما انگار خواب ھم از من فرار کرده بوددلم می . 

چرخیدممیمثل یھ روح سرگردان دور خودم  . 

 [٢٣:٢۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩۴پارت_  

تور ماشین بھ گوشم خورددونم چند ساعت از شب بود کھ صدای مونمی . 

 .با تنی خستھ از روی صندلی تراس بلند شدم

 .توان رویارویی با احمدرضا رو نداشتم

خواست چیزی راجب اون خونھ و خانواده بدونمدلم نمی . 

 .توی تخت خزیدم

ھاش رو پشت در اتاق احساس کردمصدای قدم . 

ھام رو بستمچشم . 

 .در باز شد و بوی عطرش توی اتاق پیچید

 .چندلحظھ بعد در اتاق بستھ شد

، اما م رو شل کردم و دستم رو روی سرم گذاشتم تا فکرھای منفی از سرم بیرون برهبا بستھ شدن در اتاق بدن منقبض شده
مخوردتمثل خوره داشت می . 

ھام خوابم بردباگرم شدن چشم . 

 .باصدای زیبای پیانو چشم باز کردم

دادنگاھم بھ ساعت افتاد کھ ھشت صبح رو نشون می . 
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 .کش و قوسی بھ خودم دادم

ش زدم و از تخت پایین اومدمای بھ گونھبھارک ھنوز خواب بود. بوسھ . 

و شلوار گشادم کشیدمآبی بھ سرو صورتم زدم. موھام رو شونھ زدم و دستی بھ بلوز  . 

ھارو پایین اومدماز اتاق بیرون اومدم، پلھ . 

 .نگاھم بھ سمت پیانو کشیده شد

نواختھای بست میاحمدرضا پشت پیانو نشستھ بود و با چشم . 

 .وارد آشپزخونھ شدم، سماور روشن کردم

 .نون از فریزر درآوردم و میز صبحونھ چیدم

 .چایی رو دم کردم

ونھ بیام بیرون کھ چشمم بھ احمدرضا تو چھارچوب آشپزخونھ افتادخواستم از آشپزخ . 

 .بادیدنم وارد آشپزخونھ شد

“ ی زیر لب دادم”سالم . 

 .پشت میز نشست، براش چایی ریختم و کنارش روی میز گذاشتم

نگاھی بھم انداختنیم . 

- ت رو بخوربشین صبحونھ . 

 .متعجب نگاھش کردم

 .ممنون آقا، شما راحت باشین-

- مونیت رو بخور بلکھ یکم چاق شدی مثل نی قلیون میشینی کھ من راحت نباشم. بشین صبحونھگھ رو پای من میم . 

 .نگاھی بھ سر تا پام انداختم

 [٢٣:٢۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩۵پارت_  

 .اما من ھیچ مشکلی نداشتم و از خودم راضی بودم

- قدر زل زدی؟ بشین دیگھبھ چی خودت ان . 

دلی رو عقب کشیدم و نشستمصن . 
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 .کمی نون برداشتم، اومدم تو دھنم بذارم با حرفی کھ زد سر بلند کردم

- خوای چیزی راجب مادر عزیزت بدونی؟نمی  

ھام رو با زبونم خیس کردملب . 
 ضربان قلبم باال رفت 

 .من مادری ندارم کھ بخوام راجبش فکر کنم و یا بخوام چیزی بدونم-

داد و سری تکون دادبھ صندلیش تکیھ  . 

- م. بینیش رو ببینای رو کھ میخواد لحظھمنی کھ ھزاران زن و دختر باھام بودن نتونستم توی دھاتی رو درک کنم. دلم می
 .برام جذابیت داره

 .از روی صندلی بلند شد

 .برای فرداشب قراره تمام فامیل دعوت کنن، جشن ورود خانم بھ ایرانھ-

تاز آشپزخونھ بیرون رف . 

ھام رو بھم قالب کردمنون رو روی میز گذاشتم و دست . 

 .چھ زود قرار بود کھ ببینمش

رو کنترل کنمتونم ببینمش و خودم وای خدا چطور می . 

ش رو دادمبا رفتن احمدرضا بھارک بیدار شد. صبحونھ . 

 .با صدای گوشیم از روی میز برش داشتم

ی امیرحافظ روی صفحھ افتاده بودشماره . 

- المس . 

 .سالم بر بانوی زیبا-

ھام نشستلبخندی روی لب . 

 خالھ خوبھ؟-

- ت ھم خوبھ، منم خوبم. تو چطوری؟خالھ  

 منم خوبم. احمدرضا گفت فردا شب دعوتی؟-

 .نفسم رو بیرون دادم

 .آره-
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- میدوارم خوشت دونم استرس داری اما باید خودت رو کنترل کنی! راستی بھ سلیقھ خودم برات یھ دست لباس خریدم. امی
 .بیاد

 چرا زحمت کشیدی؟-

- نظر بیای، البتھ تو زیبا ھستیابا بھخواد تو دیدار اول زیکاری نکردم. دلم می . 

 .خندیدم

 .خوبھ یکی مثل تو ھست بھ من امیدواری بده کھ زیبا ھستم-

- وشمزه بھم بدیجام بھ شرطی کھ یھ ناھار خھستی دیگھ، تا یھ ساعت دیگھ اون . 

- بیاباشھ تو  . 

 پس یھ ناھار خوشمزه افتادم، فعالً -

 .گوشی رو قطع کردم و سمت آشپزخونھ رفتم

 

 .در یخچال رو باز کردم. نگاھی بھ محتوای داخل یخچال انداختم

ی مواد الزم رو آماده کردمدرست کنم. سریع ھمھچین تھ تصمیم گرفتم . 

لبم نشستچین انداختم و لبخندی روی تھرنگ نگاھی بھ محتوای خوش . 

مو سمت اتاق خواب رفتچیزی بھ اومدن امیر حافظ نمونده بود. بھارک رو بغل کردم  . 

م و تونیک آستین سھ ربع ھمراه با شلوار مشکی پوشیدمھای بھارک رو عوض کردلباس . 

 .موھام رو باالی سرم جمع کردم و روسری روی سرم انداختم

ھا رو پایین رفتمو پلھمدم باصدای زنگ ساختمون سریع از اتاق بیرون او . 

 .آیفون رو زدم، کنار در وردی وایسادم. در حیاط باز شد و امیرحافظ وارد شد

گل مریم ذوق کردم نگاھم بھ دستھ گل بزرگ توی دستش افتاد. بادیدن . 

 .دستی برام تکون داد و دو پلھ ی منتھی بھ سالن رو باال اومد

ھا رو سمتم گرفتگل . 

- گل گل برای اینم ! 

 .بھارک دستش رو دراز کرد تا بغلش کنھ. امیر حافظ بھارک از دستم گرفت
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ھا رو بلعیدمھا فرو کردم. عطر خوش گلرو الی گل م و سرمھا رو از دستش گرفتگل . 

 .لبخندی زدم

- قدر خوشبوھستن، دستت درد نکنھچھ . 

- میاد جاکھ بوش تا این کنم، حاال ببینم ناھار چی درست کردیخواھش می . 

 !یھ غذای سنتی-

روی دستش رو روی مبل گذاشتوارد سالن شدیم. امیرحافظ نایلون  . 

 .اول ناھار بخوریم-

 .تا تو دستات رو بشوری منم میز رو چیدم-

رو از بغلش گرفتم و سمت آشپزخونھ رفتمبھارک  . 

 …بھارک و روی صندلی مخصوصش گذاشتم و میز ناھار چیدم کھ امیرحافظ

یدیا)دیـانہ (و , [١٣�٠۶٢٣:٢ �١٨۵] 
# ١٩٧پارت_  

 .وارد آشپزخونھ شد

 !بھ بھ ببین چھ کرده-

 .صندلی رو عقب کشید و نشست. دیس رو وسط میز گذاشتم و ھر دو شروع بھ خوردن کردیم

 .غذای بھارک رو جلوش گذاشتم و پیش بندش رو بستم. باذوق شروع بھ خرابکاری کرد

 .امیرحافظ نگاھی بھم انداخت

- ؟خوبی  

 .سری تکون دادم

- ، خالھ خوبھ؟خوبم  

- و اکثراً خونھ آقاجون ھستن ھمھ خوبن . 

 .آره خب، دختر آقاجون بعد این ھمھ سال از خارج برگشتھ-

- ای بھ دیدنش نداری؟عالقھ  

 .سربلند کردم، نگاھم رو بھ نگاھش دوختم
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 .نھ، ھیچ میلی بھ دیدن زنی کھ من رو فقط بھ دنیا آورده ندارم-

- درست و منطقیھ حرفت ! 

 .از پشت میز بلند شد

- دمتا تو یھ چایی خوش عطر بیاری منم لباست رو بھت می . 

رفت از آشپزخونھ بیرون . 

 .میز رو جمع کردم و دست و صورت بھارک رو شستم
چایی بھ سالن برگشتم با دوفنجون . 

ھ بودشد، چشم دوختامیرحافظ جلوی تلویزیون نشستھ بود و بھ آھنگی کھ پخش می . 

رو از روی مبل برداشت گرفت و نایلونچایی رو روی میز گذاشتم کھ نگاھش رو از تلویزیون . 

آورددستش رو داخلش کرد و لباس رو از توش بیرون  . 
 .نگاھم بھ رنگ آبی کاربنی لباس افتاد

 ببین خوشت میاد؟-

 .لباس رو از دستش گرفتم

خوردپ بود و پاپیونی بھش میش کیکت و شلواری کاربنی با تاپ حریر کھ یقھ . 

 .دستت دردنکنھ، خیلی قشنگھ-

- تر ھستیراحت مدل لباس بیشتر بھت میاد و توشکلی گشتم تا فھمیدم این . 

 .لبخندی زدم. ھردو توی سکوت چاییمون رو خوردیم

 .امیرحافظ بلند شد

 .من دیگھ باید برم عصر مراجعھ کننده دارم-

فتمرویش قرار گربلند شدم و روبھ . 

 [٢٣:٢۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩٨پارت_  

و پایین انداختمرھام دوخت، حالم یھ جوری شد. سرم نگاھش را بھ چشم . 

- بینمتفرداشب می . 

 .سری تکون دادم و امیر حافظ رفت
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کسی کھ مادرم  داشتمروم دوختم؛ یعنی بعد از این ھمھ سال ھای روبھرو بھ لباسبا رفتن امیرحافظ روی مبل نشستم و نگاھم
دیدمبود رو می . 

 .چرا ھیچ حسی نسبت بھش نداشتم، خالی از ھر حسی

 .بعد از اومدن احمدرضا بھ اتاقم رفتم

 .با تابش نور آفتاب بیدار شدم. صبحونھ آماده کردم

ش رو خورداحمدرضا وارد آشپزخونھ شد. توی سکوت صبحونھ . 

- مساعت ھفت آماده باش میام دنبالت تا بری . 

 .بلھ-

- ی بقیھ نشیبھتره یھ چیز درست بپوشی تا مضحکھ . 

 .بلھ آقا-

 .خوبھ-

 .از خونھ بیرون رفت. میز رو جمع کردم و دستی بھ سالن کشیدم

 .ظھر شد، بھ بھارک غذا دادم. استرس و دلھره داشتم

کوتاه سفید پفی با کالھش بود روی تخت گذاشتم ھای بھارک رو کھ یھ لباسلباس . 

موم شدموارد ح . 

 .بھارک رو شستم و حولھ دورش پیچیدم و روی تخت گذاشتم

از حموم بیرون اومدم ورو تمیز شستم.حولھ دور سرم پیچیدم  بدنم . 

 .لباس راحتی پوشیدم. جلوی موھام و بافت ریز کردم

روی آینھ نشستمروبھ . 

 .نگاھم رو بھ دختر توی آینھ دوختم

دونستم چھ کاری انجام بدما نمیخواست زیبا بھ نظر بیام، امدلم می . 

 .کمی مرطوب کننده بھ صورتم زدم

ھام کشیدممداد مشکی رو برداشتم و توی چشم . 

 .ریمل رو برداشتم و نفس عمیقی کشیدم
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 …از این کارم

 [٢٣:٢۶ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ١٩٩پارت_  

م گرفت. کارم بھ کجاھا رسیده بودخنده !! 

زدمھای بلندم رو ریمل مژه . 

گرفتمنگاھی تو آینھ انداختم خوب بود اگر اون سیاھی پشت چشمم رو فاکتور می . 

 .پنکگ زدم و چون بلد نبودم رژگونھ بزنم از خیرش گذشتم

 .چیزی بھ اومدن احمدرضا نمونده بود. کت و شلوارم رو پوشیدم، فیت تنم بود

دم و بافت رو یک طرف پیشونیم باز گذاشتمم رو سشوار کشیھای پاشنھ سھ سانتی مشکی پام کردم. موھاکفش . 

ھای بھارک رو تنش کردملباس . 

ھام بھ لرز در اومد و استرسی کھ از عصر سعی در پنھان کردنش داشتم، دوباره برگشتھ باصدای باز شدن در سالن دست
 .بود

ھاش کھ داشت باال میومد بھ گوش رسیدصدای قدم . 

 .قامت بلندش تو چھارچوب نمایان شد

ھای بھارک رو پاش کردم و ایستادمجوراب . 

 .سالم-

 .سری تکون داد

 .نگاھی بھ سر تا پام انداخت

 .ابرویی باال داد

 این رو کی خریدی؟-

 .دیروز امیرحافظ برام آورد-

 .با شنیدن اسم امیرحافظ اخمی میان ابروھاش نشست

ش گذاشتھاشو بھم قالب کرد و روی سینھدست . 

- ی من؟ی راھش دادی خونھوقت با اجازه کاون  
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 .رنگم پرید

- گرفتم؟ببخشید آقا مگھ باید اجازه می  

- قدر نیست چھ چراغ سبزی بھش نشون دادی کھ انی این خونھ ھستی. معلومچیھ نکنھ دو روز نیومده فکر کردی ھمھ کاره
دونھقدر خوب سایزت رو میجا کھ انھایی کھ من نیستم میاد اینرسھ. حتماً وقتبھت می ! 

باور کنین…. کنین نیستطور کھ فکر مینھ آقا، بخدا اون ! 

 [٢٣:٢٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠٠پارت_  

شناسمھا رو خوب میمن شما زن _ . 

 .میرم آماده بشم-

 .ازم فاصلھ گرفت. با رفتنش نگاھی بھ لباس تنم انداختم

دادمکھ احمدرضا بد گمان بود بھش حق میاز این . 

ھا پایین اومدم، روی مبل نشستمرو بغل کردم و از پلھبھارک  . 

دادگرمی میدلھره امونم رو بریده بود، کاش کسی رو داشتم تا بھم دل . 

، دست و پاھام بھ لرزه می افتھاومد کھ شب قراره ببینمشھر زمان کھ یادم می  

ای پوشیده بودسرمھ با بوی ادکلن احمدرضا از روی مبل بلند شدم، کت و شلوار مشکی با پیرھن . 

 .بریم-

 .بھ دنبالش راه افتادم و سوار ماشین شدم

زدم میمحکم بھ سینھ قلبم . 

کنھھام فوران میکردم کھ آتیش داره از گونھاحساس می . 

 .پنجره رو پایین کشیدم و سرم رو سمت خیابون چرخوندم

- ھای دیگھمثل آدمانی نداره. اونم یھ ادم ای برات نکرده نگرکار دیگھدیدن زنی کھ جز دنیا آوردنت ھیچ . 

شدگھ این قلب لعنتی چیزی حالیش میی اینا فکر کرده بودم، اما مبھ ھمھ . 

نکنم تونستم بھ این چیزھا فکرانقدر نفرت در وجودم انباشتھ شده بود کھ نمی . 

داشتی آقاجون نگھماشین رو کنار خونھ . 
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دمنفس عمیقی کشیدم و از ماشین پیاده ش . 

 .بھارک رو تو بغلم فشردم

 .در حیاط باز بود و جلوی در چراغونی کرده بودن

 .وارد حیاط شدیم

 .چندتا پسربچھ در حال بازی توی حیاط بودن

 .سمت ورودی سالن رفتیم

شدشدم، استرس و اضطرابم بیشتر میتر میھرچی بھ در ورودی سالن نزدیک . 

رسیدصدایی از تو سالن بھ گوش می . 

رضا وارد سالن شد، پشت سرش وارد سالن شدماحمد . 

 .طوری ایستادم کھ کامالً پشت سر احمدرضا پنھان بودم

 [٢٣:٢٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠١پارت_  

 .با صدای زنانھ ای ضربان قلبم باال رفت. صدا برام تازگی داشت

 !!این قلب لعنتی دروغ نمیگھ، صدای خودش بود! زنی کھ مثالً مادره

- چرا انقدر دیر اومدی؟… سالم احمدرضا، عزیزم   

 .احساس می کردم ھوا برای نفس کشیدن کم آوردم. حالت تھوع بھم دست داده بود. دھنم طعم بدی می داد

کاش بغض نکنم… بھارک و محکم تو بغلم فشردم  . 

 .صدای سرد احمدرضا رشتھ ی افکارم رو پاره کرد

 .نیازی نبود زود بیام-

ی کش داری گفتمرجان با صدا : 

 … احمد رضا-

 .توی دلم پوزخند تلخی زدم. احمدرضا چرخید و دستشو روی کمرم گذاشت. نمی تونستم نگاھش کنم

 !این دخترتھ؟-

 .این پرستار دخترمھ کھ با ما زندگی می کنھ-
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 .احمدرضا فشاری بھ کمرم آورد. بھ سختی سر بلند کردم. نگاھم بھ زن جوون رو بھ روم خیره موند

ھ مچ پاش موھای بلوند روشن، شالی کھ باز روی موھاش انداختھ بود. کت خز با آستین ھای سھ ربع، شلواری کوتاه ک
 .نمایان بود و کفش ھای پاشنھ بلند

 .ھیچ شباھتی با ھم نداشتیم. قلبم خودش رو بھ در و دیوار سینھ ام می زد

 .مرجان اخمی کرد

 یعنی چی پرستار دخترتھ؟-

- جان با ما زندگی می کنھیعنی دیانھ  . 

 .پوزخندی زد

 !!فکر نمی کنی سنش زیادی برات کمھ؟ تو کھ بد سلیقھ نبودی-

 .اونش دیگھ بھ خودم مربوطھ-

 .با دیدن خالھ انگار دنیا رو بھم دادن. دیدن مادری بعد از بیست و چند سال واقعاً سخت بود

 .خالھ لبخند زنان بھمون نزدیک شد

 اومدین؟-

ی تکون داد. مرجان رو کرد بھ خالھاحمدرضا سر . 

 چرا نگفتھ بودی احمدرضا پرستار خونگی برای دخترش گرفتھ؟-

 .خالھ ابرویی باال داد

 مگھ باید می گفتم؟-

 !معلومھ کھ باید می گفتی-

 .احمدرضا پوزخندی زد و دست توی جیب شلوارش کرد

 !چیھ دختر عمو؟ نیومده خودتو مالک میدونی؟-

 [٢٣:٢٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠٢پارت_  

اخمی کرد و باعشوه از احمدرضا رو گرفتخالھ نگاھی بھ من و بعد بھ مرجان انداخت. مرجان  . 

 .احمدرضا پوزخندی زد و از کنارمون رد شد و رفت
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 .با رفتن احمدرضا مرجان نگاه بدی بھم انداخت و بھ دنبالش رفت

گذاشت . خالھ کنارم اومد و دستش رو روی بازومبا رفتن مرجان نفسم رو آسوده بیرون دادم . 

 .نگاه لرزانم رو سمت احمدرضا و مرجان گرفتم. خالھ نگاھش رو بھم دوخت

 .لب گزیدم تا اشکم در نیاد. خالھ فشاری بھ بازوم آورد

- بین  نی خودت رو ازطوری خودخوری کاین… دونم سختھ دخترم، مرجان خواھرمھ، اما فکر کن مادری نداری می
بریمی ! 

- ش رو تحریک نکرده تا عنوان دشمنش ببینھ؛ یعنی ھیچ حسی غریزه ی مادرانھسختھ خالھ، خیلی سختھ مادرت تو رو بھ
 شک کنھ من دخترشم؟

- ایھاشھ نھ چیز دیگھدیانھ ی عزیز، مرجان فقط بھ فکر خوشگذرونی . 

 .امیرحافظ سمتمون اومد

- گن؟میخالھ و خواھرزاده یھ ساعتھ چی بھم   

- ھا برسمرم بھ مھمونچیز خاصی نیست پسرم، حواست بھ دیانھ باشھ می . 

 .با رفتن خالھ امیرحافظ نگاه دقیقی بھ سرتا پام انداخت

- قدر این لباس بھت میادچھ . 

اومدنھش بزنم ولی لبھام کش نمیبخواست لبخندی در جوابش نگاھش کردم. دلم می . 

 دیدیش؟-

 .سری تکون دادم

- کنھی میکنھ، یھ چیزی انگار داره روی دلم سنگینرد میقلبم د . 

- خوام خودت رو کنترل کنیتونم؛ اما ازت میکنم چون نمیتونم بگم درکت مینمی . 

روم دوختمنگاھم رو بھ جمعیت خندون روبھ . 

زد من بودمانگار تنھا کسی کھ لبخند نمی ! 

نشستھ بودی سالن میون جمعیت نگاھم بھ ھانیھ افتاد کھ گوشھ . 

ای دلم برای ھانیھ سوختش انگار اون جذابیت ھمیشگی رو نداشت. لحظھهچھر . 

 [٢٣:٢٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠٣پارت_  
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 .با یھ ھوس یا عشقی آتشین آینده ی خودش رو تباه کرد

 میخوای بھارک و بدی بغل من؟-

 .نگاھم رو از مھمون ھا گرفتم

- س کمتری دارمنھ تو بغل خودم باشھ استر . 

 .امیرحافظ سری تکون داد. با اشاره ی احمدرضا دوباره بھ دلشوره افتادم

 .اینکھ این مرد چرا امشب انقدر لطفش نسبت بھ من گل کرده

 .دلم گوشھ ای از سالن رو می خواست اما حاال باید دوباره جائی می نشستم کھ مرجان قرار داشت

با اخمی کھ کرد مجبور بھ اطاعت شدمخواستم بھ حرفش بی اعتنایی کنم اما  . 

 .با قدم ھای لرزون بھ سمتشون رفتم

 .مرجان روی مبل رو بھ روی احمدرضا نشستھ بود. احمدرضا روی مبل دو نفره ای لم داده بود

 .میدونستم دلش فقط انتقام از مرجان رو می خواد

دادم. مرجان اخمی کردآقاجون و خانم جون با دیدنم سری برام تکون دادن. سالمی زیر لب  . 

 .بیا اینجا بشین-

 .با فاصلھ روی مبل کنار احمدرضا نشستم. مرجان پا روی پا انداخت

 .مردی ھم سن ھای احمدرضا اومد جلو. لبخندی روی لبش بود

 .خانم جون با دیدنش خواست بلند بشھ کھ مرد پیش دستی کرد

 .بشین خالھ-

با آقاجون احوالپرسی کردو خم شد و گونھ ی خانم جون رو بوسید و  . 

- چھ عجب شما از اونور آب دل کندین و اومدین… بھ، مرجان خانم  ! 

 .مرجان لبخندی روی لبش نشست و دستشو سمت مرد دراز کرد. مرد دست مرجان و فشرد

 .خیلی از دیدنت خوشحالم میالد-

 .من بیشتر بانو-

متوجھ شخصی بشھ رو کرد بھ احمدرضا و روی مبل کناری مرجان جای گرفت. یھو مثل کسی کھ تازه . 
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 !عھ، احمد چرا ندیدمت؟-

 .و نیم خیز شد. احمدرضا پوزخندی زد

- راحت باش… شما چشمت جای دیگھ بود ما رو ندید  ! 

ردیممیالد دوباره روی مبل جای گرفت. دلم می خواست ھرچی زودتر این مھمونی مسخره تموم بشھ و بھ خونھ برگ . 

مبل پشت سرم گذاشت. بھارک تو بغلم وول خورد احمدرضا دستش و روی . 

 یھو خم شد روی

 [٢٣:٢٨ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠۴پارت_  

 .بھارک. چون کارش یھوئی بود صورتش بھ گونھ ام برخورد کرد. ضریان قلبم باال رفت

 .بعد از مکثی فاصلھ گرفت

رو شدم نفسم رو آسوده بیرون دادم کھ با نگاه میالد و مرجان رو بھ . 

 .احمدرضا خونسرد پا روی پا انداخت

 چیھ؟ نکنھ باید برای بوسیدن دخترم از شما اجازه می گرفتم؟-

 .شوکھ برگشتم سمت احمدرضا. این کی دخترش رو بوسید؟! میالد خندید

- فقط نگفتی این دختر خانوم چیکارتھ؟… نھ داداش راحت باش شما   

- ی می کنھتمام وقت با ما زندگ… پرستار دخترمھ  . 

 مگھ خانواده نداره؟-

 .با این حرف میالد نگاھم سمت مرجان کشیده شد کھ تمام حواسش بھ مکالمھ ی میالد و احمدرضا بود

 .پدر و مادر نداره-

 .میالد نگاه ترحم برانگیزی بھم انداخت. اصالً از نگاھش خوشم نیومد

 .با حرف مرجان نتونستم پوزخندم رو مھار کنم

- ال خونت شده خونھ ی بی خانمان ھا؟از کی تا حا ! 

 .از وقتی کھ بعضی از مادرھا بخاطر ھوا ھوسشون بچھ ھاشون رو ول کردن-

 :رنگ از رخ مرجان پرید. عصبی غرید
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 .حرف دھنتو بفھم احمدرضا. خودتم میدونی من بچھ ای ندارم-

 .تو لیاقت بچھ داشتنو نداشتی-

 … نھ کھ تو داری؟ مادر بچھ ات رو کشتی-

حمدرضا بھ جلو خم شد. محکم و جدی گفتا : 

 .زن خائن و باید کشت-

 .میالد مداخلھ کرد

- گذشتھ تموم شده… یادآوری گذشتھ چھ سودی براتون داره؟  . 

 !!شاید احمدرضا دوست داره یادی از کذشتھ کنھ-

- ما اشتباه می ا… گار خبریھ! نھ متأسفانھ انگار بعضی ھا فیلشون یاد ھندستون کرده و از اون سر دنیا پاشدن اومدن ان
 !کنی، این بویی کھ میاد بوی گوشت نیست، خر داغ کردن

 .مرجان رنگ بھ رنگ شد و از روی مبل بلند شد. خواست بره کھ میالد ھم بلند شد

 … با رفتن مرجان و میالد

 [٢٣:٢٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠۵پارت_  

 .آقاجون اخمی کرد

- کمی راه نمیای؟ اون االن دیگھ دخترعموتھاحمدرضا چرا با مرجان  . 

 .احمدرضا پوزخندی زد

- ھا ست، البتھ ماشاءهللا مرجان کودک درونش فعالھ و مثل بچھمادر یھ دختر بیست و سھ سالھ… عمو جان بچھ نیست کھ 
کنھرفتار می . 

 تو دختر، کاری کھ نکردی مرجان شک کنھ؟-

 .نھ-

 .خوبھ، آفرین-

- شھھ چیزی بده بخوره حتماً گرسنھپاشو برو بھ بچھ ی . 

 .از خدا خواستھ از روی مبل بلند شدم و سمت آشپزخونھ رفتم

کنھجا چیکار میکھ این غریبھ اینھا بودنم تعجب برانگیزه، اینکردم کھ برای بعضیاحساس می . 
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لوی راھم سد شد و باصدای آرومی لب زدکھ یھو امیرعلی ج خواستم وارد آشپزخونھ بشم : 

- ت رو دیدی؟چطوری دخترخالھ؟ ننھ  

لبم رو فشردقکھ مرجان مادرمھ، چیزی تھ م گرفتھ بود و با یادآوری ایناز طرز صحبتش خنده . 

 .سر بلند کردم. ابرویی باال داد

- ی ما معجون جوونی تری، ولی خنگی! المصب خالھوشگلخبینم کھ از مادرت کنم میدونی االن کھ دارم فکر میمی
، پیر شدن ندارهخورده . 

 .شاید خورده-

 چی؟-

- کھ گفتیھمونی ! 

 من چی گفتم؟-

 .نفسم رو کالفھ بیرون دادم

 !ھمون معجون جوونی دیگھ-

 کی معجون جوونی خورد؟-

ی کمی بھ گوشم رسید، احساس کردم تھ قلبم خالی شد و نفرت فواره کشیدباصدای مرجان کھ از فاصلھ . 

- گفتم کھ ھمسایمون نود سالشھ ولی عجیب جوونھ، گفتم برم خواستگاریش ستار بھارک میکس خالھ جون، داشتم بھ پرھیچ
کردمبگیرمش. داشتم با دیانھ مشورت می . 

- ستپس اسم پرستار دختراحمدرضا دیانھ . 

- دونستی؟ آره طفلک یھ تختشم کمھعھ خالھ، مگھ نمی ! 

 [٢٣:٢٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠۶پارت_  

 .اخمی کردم

 … ببینید-

 شیرین زبونی بسھ امیر علی، حتماً خودش زبون داره حرف بزنھ، مگھ نھ دختر جان؟-

 .نگاھم رو بھ چشمھاش دوختم. یھ لحظھ عکس توی اتاق احمدرضا جلوی چشم ھام ظاھر شد

 چرا نفھمیده بودم؟
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ھ نھ زنشاون عکسی کھ احمدرضا بھ عنوان صفحھ ی نشانھ ی دارت ازش استفاده می کنھ عکس مرجان !! 

 بھ چی اینطوری خیره شدی؟-

- با اجازه… چیز خاصی نیست  . 

 .و چرخیدم تا وارد آشپزخونھ بشم

 !داشتم با تو حرف می زدم-

 .می بینید کھ باید غذای بھارک رو بدم-

 .و بی توجھ بھش وارد آشپزخونھ شدم. خدمھ در حال انجام کار بودن

ای بھارک و دادملیوان آبی برداشتم و یک سره سر کشیدم. غذ . 

 .با چیده شدن میز ھمھ برای صرف شام دور میز نشستن

 .امیرحافظ روی صندلی کناریم نشست. کمی برای خودم غذا کشیدم

 .توی سکوت شام صرف شد. بعد از شام مھمون ھا عازم رفتن شدن

 .با رفتن مھمون ھا فقط اعضای خانواده باقی موندن

 .آقاجون نگاھی بھ ھمھ انداخت

- دور ھم  مرجان اینجا ھست تصمیم گرفتم برای یک ھفتھ بریم ویالی لواسون. ھم فصل برداشت میوه ھاست ھم مدتی تا
  .باشیم؛ دور از ھیاھوی تھران

االم پاشید پس فردا صبح حرکت می کنیم. ح… کسی ھم حق مخالفت نداره! احمدرضا، تو ھم بھتره کارھات رو انجام بدی 
 .برید خونھ ھاتون

ضا کتش رو برداشت. بھارک خواب و بغل کردماحمدر . 

 !شما کھ ھمھ ی تصمیم ھاتون رو گرفتید، پس نیازی نیست ما حرف بزنیم-

 .مرجان نگاھی بھ احمدرضا انداخت

 .چرا دوست نداری ویالی لواسون بیای؟ ما از بچھ گیھامون اونجا خاطرات زیادی داریم-

 .احمدرضا پوزخندی زد

- داشتم تو اون ویالآره خوب، خریت زیاد  ! 

 [٢٣:٢٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠٧پارت_  
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 … مثل اینکھ شما بیشتر با اون ویال خاطرات داری تا من! شب خوش-

 .و از سالن زد بیرون. مرجان نفسش رو بیرون داد

- ما باز لجبازی می بودیم ا چرا انقدر این کینھ ایھ؟ با اینکھ من دوسش دارم، اونم دوستم داره این ھمھ سال ھم از ھم دور
 !کنھ

 .امیرحافظ پوزخندی زد

 !خالھ شاید احمدرضا واقعاً شما رو دوست نداشتھ باشھ-

 .مرجان اخمی کرد

 .چرا دوستم نداره؟ من دوست داشتن و از نگاھش می خونم وگرنھ تا حاال ازدواج کرده بود-

 .امیرعلی خندید

- بد نتونستی با احمدرضا ازدواج کنیاما میگم خالھ شاید یھ چیزی شد و شما تا ا . 

 چی مثالً؟-

 .تا امیرعلی اومد دھن باز کنھ خالھ تشر زد

 امیر دیر وقتھ، نمیخوای بریم خونھ؟-

 .با این حرف خالھ سریع کیفم رو برداشتم. خداحافظی زیر لبی گفتم

- خوشم نمیاد خونھ ی احمدم باشھ… باید بھ احمدرضا بگم این دختره رو دک کنھ  . 

وزخند تلخی زدم و از سالن بیرون اومدم. ھوای آزاد بھ صورتم خوردپ . 

 .نفسم رو از گلوم محکم خارج کردم

 .احمدرضا تو ماشین نشستھ بود و دستش رو لبھ ی در ماشین گذاشتھ بود

 .در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 !!چھ عجب اومدی! انگار پیش مادر عزیزت خیلی بھت خوش گذشتھ بود کھ میل بھ دل کندن نداشتی-

 .من مادری ندارم-

 .سری تکون داد و ماشین و روشن کرد. با تیکافی ماشین از زمین کنده شد

- اال حمی کرده زنیکھ احمق پیش خودش چی فکر کرده؟ اینکھ بعد از این ھمھ سال معلوم نیست اون ور آب چھ غلطی 
 .اومده برای من ادعای عاشقی می کنھ



 ناب رمان
 

 .با یادآوری امشب دوباره دلم گرفت. ھنوز ھضمش برام سخت بود

ماه توی بطنش بودم ٩بعد از این ھمھ سال زنی رو دیدم کھ  . 

ماه باعث نشد تا حس مادری داشتھ باشھ، چرا؟!؟ ٩پس چرا اون   

 [٢٣:٢٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٠٨٢پارت_  

ای نرسیدموقت بھ ھیچ نتیجھردم، اما ھیچھا بھ این موضوع فکر کتمام این سال . 

 .ماشین و تو حیاط پارک کرد. از ماشین پیاده شدم و بدون ھیچ حرفی سمت اتاق خودم رفتم

ھام رو عوض کردمبھارک رو تو تخت خوابوندم. لباس . 

جا توی تاریکی فرو رفتھ بودتراس و باز کردم. ھمھ اومد، آروم دربا شنیدن صدای ساز دھنی کھ با سوز می . 

پام و توی تراس گذاشتمآروم  . 

اومدضا انداختم. باز بود اما این صدای سازدھنی از کجا میی اتاق احمدرنگاھی بھ پنجره ! 

چسبیدم شدراس اتاق احمدرضا وصل میتی آھنی کھ بھ دونستم. روی زمین سرد تراس نشستم و سرم رو بھ میلھنمی . 

اشتمم نشست، سرم رو روی پاھام گذاشکی کھ روی گونھ نشستھ بود باز شد. اولین قطرهبغضی کھ از سر شب توی گلوم  . 

ر از نفرت بودقرار بودم. تمام وجودم پدونستم چھ حسی باید داشتھ باشم، سردرگم و بینمی . 

 .نفرت داشتم از مادری کھ من رو بھ دنیا آورده اما نخواستھ

شد کھ بیشتر احساس تنھایی کنمصدای سوزناک سازدھنی باعث می . 

ھقم بلند شدصدای ھق . 

توی حقارت و تنھایی بزرگ شدم، اونم حقارت  ل منطور کھ این ھمھ ساھمین… بگیرم خواست از مادرم انتقامدلم می
 .بکشھ

ای توی سرم زده شدآوردن اسم احمدرضا جرقھکنھ خوشحال بودم. با دیدم احمدرضا داره چطور خوردش میکھ میاز این . 

 .بھترین انتقام از مرجانھ کھ آتیش قلبم رو باھاش کم کنم

کردم کھ برای ھمیشھ سوھان روح مرجان باشمکردم، باید کاری میباید راھی پیدا می . 

خواب شد و توی خودم مچالھ شدمکم گرمھام کمچشم . 

روھام با احساس بلند شدن از زمین چشم … 
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 [٢٣:٢٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٠٩پارت_  

ھام رو بستمباز کردم. با دیدن احمدرضا کھ از روی زمین بلندم کرده بود، سریع دوباره چشم . 

 .تنھا راه انتقام از مرجان، نزدیک شدن بھ احمدرضا بود. روی تختم گذاشت و پتو رو سرم کشید

ھ خواب رفتمبھام گرم شد و ره چشمکردم کھ دوباسنگینی نگاھش رو احساس می . 

دادباصدای گریھ ی بھارک چشم باز کردم. نگاھی بھ ساعت انداختم، ده صبح رو نشون می . 

قدر خوابیده بودمسریع بلند شدم. چھ ! 

ھاش، از اتاق بیرون اومدمبھارک رو بغل کردم. بعد از عوض کردن لباس . 

ستورانتوی سالن ھم نبود، حتماً رفتھ ر ی اتاق احمدرضا انداختم.نگاھی بھ در بستھ . 

 .تمام روز بھ انتقام از مرجان فکر کردم، چیزی برای از دست دادن نداشتم

 .بس بود ھر چی صبر کردم، اما ھیچ اتفاقی باب میلم نیوفتاد

 .دوشی گرفتم و بلوزی سفید ھمراه شلوار دامنی مشکی پوشیدم

صدای ماشین احمدرضا اومد. کمی استرس گرفتمتوی سالن در حال بازی با بھارک بودم کھ  . 

 .با باز شدن در سالن، از روی مبل بلند شدم. نگاھی بھ من و نگاھی بھ بھارک انداخت

 .سالم آقا-

 .سری تکون داد

 .شام رو آماده کن، رستوران چیزی نخوردم-

- ستبلھ، تا شما لباس عوض کنین شام آماده . 

گفتم چشممیابرویی باال داد؛ چون ھمیشھ فقط  . 

 !خوبھ راه افتادی-

ھا رفتسمت پلھ . 

رو چیدم کھ وارد آشپزخونھ شدسریع میز شام . 

 .لباس راحتی تنش بود

 .روی صندلی نشست
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 .غذای بھارک رو با حوصلھ بھش دادم

ی خودم دیدمسر بلند کردم کھ نگاھش رو متوجھ . 

- کنی؟برای چی انقدر بھ بھارک محبت می  

- ارشمست، چرا نباید بھش محبت کنم؟ من پرستبچھخب بھارک فقط یھ  . 

- کردنکدوم مثل تو بھش توجھ نمیبھارک پرستار زیاد داشتھ، ھیچ . 

 …سرم رو پایین انداختم و

 [٢٣:٣٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١٠پارت_  

 :با صدایی کھ سعی داشتم نلرزه گفتم

- کردم ھمیشھ کمبود پدر و بی زندگی میکھ با بیکنھ. زمانیذیتش میدرستھ کھ بھارک شما رو داره، اما بازم نبود مادر ا
خواد اون کمبود رو بھارک کمتر احساس حوصلھ بود، اما زن مھربونیھ. دلم میبی پیر و کمکردم. بیمادرم رو احساس می

 .کنھ، چیزی کھ برای من حسرت شد

- دھاتی زیر یھ  نوان پرستار بھارک بوده. ھرچند سختھ با یھعپس تنھا تصمیمی کھ عمو بزرگم درست گرفتھ، آوردن تو بھ
 .سقف بودن

 .لبخندی زدم

 !ھمھ کھ نباید اروپا رفتھ باشن آقا-

ھای احمدرضا رو احساس کردم. سریع بھ خودش اومد، اخمی کردای گرد شدن چشملحظھ . 

- بقیھ بھ باغ لواسون بریم اید ھمراهھا رو ببند؛ فردا ببھتره برا من بلبل زبونی نکنی، شامت رو خوردی چمدون . 

 .چشم-

 .بلند شد و آشپزخونھ رو ترک کرد

 .میز رو جمع کردم. بھارک رو خوابوندم

جا اومده بودم، کمی اخالقیات احمدرضا دستم اومده بودشد اینچندماھی کھ می . 

 .در اتاقش باز بود

 .اومدم چمدونتون رو ببندم-

 .بیا تو-
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ھ چمدون کھ روی کمد بود انداختموارد اتاق شدم. نگاھی ب . 

 .سعی کردم برش دارم، اما نتونستم

 .با احساس گرمی تن احمدرضا پشت سرم، دستم روی ھوا خشک شد

 :چمدون رو برداشت و با صدای بمی کنار گوشم لب زد

- رسھزیاد زور نزن کوچولو، یھ فندوق کھ دستش بھ اون باال نمی . 

خوردگردنم می وھای گرمش بھ گوش ادکلن، ھمراه نفسضربان قلبم باال رفتھ بود. بوی  . 

 .چمدون رو روی زمین گذاشت و ازم فاصلھ گرفت

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم

 [٢٣:٣٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١١پارت_  

 :زیر لب زمزمھ کرد

 !نمیدونم یھ سنجاب چھ اصراری داره تا خودشو قوی نشون بده-

گاھم رو بھ نپرید. روی تختش نشست و لب تابش رو جلوش گذاشت. در کمد رو باز کردم و با دقت ابروھام از تعجب باال 
 .لباسھای توی کمد انداختم

 .کت و شلوار برندار، بیشتر اسپرت باشھ-

 .بلھ آقا-

 .با دقت لباس ھای اسپورت رو از رگال توی کمد برداشتم و توی چمدون چیدم

- نگاشو بردارلباس زیر ھام توی کشوئھ، خوش ر . 

 .لبم رو با خجالت گزیدم و ھر چی دم دستم اومد برداشتم و گوشھ ی چمدون چیدم

 .وقتی تمام وسایل ھا رو جمع کردم، در چمدون رو بستم

 کاری ندارین؟-

 .سرش رو از روی لب تابش باال آورد

- کمی شونھ ھام رو ماساژ بده… چرا، خستھ شدم  . 

 !!!!! ھااا-
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- بیا… بیھھ چشم ھای باباغوری شده؟ یاال چیھ؟ چرا چشمھات ش . 

 .… اما-

 اما چی؟-

 .نفسم رو بیرون دادم

 .ھیچی-

 .سمت تخت رفتم و پشت سرش نشستم

 زود باش، چیھ؟ داری استخاره می کنی؟-

 .دستامو آروم روی شونھ ھای پھنش گذاشتم و شروع بھ ماساژ دادن کردم. دست ھام درد گرفتھ بود

 .کافیھ، می تونی بری-

 .سریع از تخت پایین اومدم

 .شبتون بخیر آقا-

 !برو بچھ بخواب خواب نمونی-

رار بود ازش قاز اتاق بیرون اومدم. وارد اتاق خودم شدم و روی تخت دراز کشیدم. باز ذھنم سمت مرجان و انتقامی کھ 
 .بگیرم رفت

تم. کمی بھ خودم رسیدمصبح زود بیدار شدم. صبحانھ آماده کردم و چمدون ھا رو جلوی در سالن گذاش . 

 .وسایل ھای مورد نیازم رو تو کیف دستیم گذاشتم. بھارک ھنوز خواب بود. کمی تنقالت توی سبدی گذاشتم

 .با پیچیدن بوی احمدرضا تو دماغم سرم سمت در آشپزخونھ چرخید

 [٢٣:٣٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١٢پارت_  

 .وارد آشپزخونھ شد. ابرویی باال داد

- حانھ آماده کردی؟صب  

 .بلھ، گفتم شاید طول بکشھ گرسنتون بشھ-

 .سری تکون داد و پشت میز نشست. چائی رو کنارش گذاشتم

 .خودتم بشین صبحانھ ات رو بخور-
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ردم و روی صندلی رو بھ روش نشستم. توی سکوت شروع بھ خوردن صبحانھ ام کردم. احمدرضا بلند شد. میز و جمع ک
 .آشپزخونھ رو چک کردم

ر صندلی جلو احمدرضا چمدون ھا رو برد. بھارک و بغل کردم و از خونھ بیرون اومدم. سبد خوراکی ھا رو جلوی پام، زی
 .گذاشتم

ره دیدن ھوای اول صبح سرد بود. صدای موزیک مالیم توی فضای بستھ ی ماشین پیچید. باز ھم استرس گرفتم از دوبا
 !مرجان

جون نگھداشت. خالھ و دائی ھا ھم اومده بودناحمدرضا ماشین و کنار خونھ ی آقا .  
 .آقاجون از در بیرون اومد. پشت سرش خانم جون و مرجان

بخندم شدلبدون اینکھ از ماشین پیاده بشم بھ بقیھ چشم دوختم. امیرحافظ با دیدنم دستی برام تکون داد کھ باعث  . 

- مدرضا بھ در ماشین تکیھ داده بودامیرعلی، حمید، ھدی، نسترن و ھانیھ تو یھ ماشین نشستن. اح . 

 .مرجان اومد جلو

 .احمدرضا من میخوام با تو بیام-

- پس بھتره با عمو و زن عمو بری… اما من خلوت خودم رو دوست دارم . 

 .مرجان اخمی کرد

 !ھنوزم مثل قدیم کلھ شقی-

فتسمت ماشین امیرحافظ ر با اخم نگاھم کرد. لبخندی زدم کھ احساس کردم صورتش گر کرفت. با گام ھای بلند . 

 .آقاجون جلو کنار امیرحافظ نشست و خانم جون و خالھ و مرجان روی صندلی ھای عقب نشستند

 .دائی و زن دائی با یھ ماشین حرکت کردن. احمدرضا سوار شد. ھر چھار ماشین پشت سر ھم حرکت کردن

 [٢٣:٣٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١٣پارت_  

یر لب غر زداحمدرضا دوباره ز . 

 !ھرچی من از این زن دوری می کنم بیشتر خودش رو بھم می چسبونھ-

 می خواین براتون چائی بریزم؟-

 .برگشت و نیم نگاھی بھم انداخت

 .بریز-

 .توی لیوان چائی ریختم. تا رسیدن بھ ویال حرفی بینمون رد و بدل نشد. از کوچھ ای بزرگ و پر از درختی گذشتیم
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رار داشت ایستادندقو بھ روم افتاد. ماشین ھا پشت سر ھم کنار خونھ ای بزرگ و ویالئی کھ تقریبا زیر کوه نگاھم بھ کوه ر . 

 .بوقی زدن و در بزرگ فلزی باز شد. ھرچی چشم کار می کرد درخت میوه بود

 .از دیدن اون ھمھ درخت میوه ی رنگارنگ بھ وجد اومدم

 .وااای چقدر درخت داره اینجا-

ختھ بودن ارد باغ شدند. فواره ی بزرگی روشن بود و آب از ھر طرف وارد جوی ھایی کھ برای درخت ھا ساماشین ھا و
 .میشد

 .از ماشین پیاده شدم. ھوای تازه خورد بھ دماغم

 .چشم ھام رو بستم و از اعماق وجودم نفس کشیدم. صدایی از فاصلھ ی کم باعث شد چشم ھام رو باز کنم

- ومده؟فکر کنم خیلی خوشت ا  

 .سرم چرخید و نگاھم بھ نگاه مھربوم امیرحافظ افتاد. لبخندی روی لبھاش بود

 .آره میبینی چقدر قشنگھ؟ دلم میخواد از ھر کدوم مربا درست کنم-

 .ابروھاش پرید باال

 .پس با ھم میوه جمع می کنیم بھ شرطی کھ بھ منم بدی-

 واقعاً؟-

 !آره کوچولو-

 .خیلی خوبھ-

ھ دست اومد سمتمون. اخمی روی پیشونیش بوداحمدرضا چمدون ب . 

 چی داری بھش میگی نیشش بازه؟-

 .از این حرف احمدرضا ابروم باال پرید. امیرحافظ پوزخندی زد

 .اگھ می خواستم بھ شما ھم می گفتم-

 :احمدرضا چمدونم رو روی زمین گذاشت و با تشر گفت

 [٢٣:٣٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١۴پارت_  

- نت رو بردار بیارچمدو . 
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 .و سمت ویال رفت. متعجب سمت امیرحافظ برگشتم

 چش بود؟-

 .امیرحافظ شونھ ای باال داد

 .ولش کن حالش خوب نیست-

 .خنده ی ریزی کردم. با نگاه خیره ی امیرحافظ لبخندم جمع شد

 تا حاال کسی بھت گفتھ چقدر زیبا می خندی؟-

نھ ھام احساس کردمبا این حرف امیرحافظ ھجوم خون رو توی گو . 

 .خم شد و چمدون رو از زمین برداشت. جلوتر از من سمت ویال رفت

 .دستی بھ گونھ ام کشیدم و سمت ویال رفتم. در سالن باز بود. وارد سالن بزرگ و نیم دایره ای شدم

 .یھ سمت سالن مبل چیده شده بود و سمت دیگھ اش با پشتی بھ صورت سنتی چیدمان شده بود

متمر دور تا دور سالن بود کھ مشخص بود در اتاق ھا باشھ و آشپزخونھ ای کھ اپن بود. خالھ اومد سچندین د . 

 .دیانھ جان، اتاق تو و دخترھا یکیھ-

 با این حرف خالھ آه از نھادم بلند شد. یعنی من باید یک ھفتھ با اینا ھم اتاقی باشم؟

 !میدونم سختتھ اما بخاطر کمبود اتاقھ-

- ه خالھاشکال ندار . 

 .خالھ دستی بھ گونھ ام کشید. صدای خانم جون بلند شد

 .برید لباس ھاتون رو عوض کنید تا صبحانھ آماده میشھ-

 :بھارک دست خالھ بود. تا خواستم وارد اتاق بشم احمدرضا گفت

 .بیا لباس ھام رو توی کمد بچین-

داشت با اخم نگاھم می کرد نگاھی بھ اطرافم انداختم. حواس ھیچ کس بھ ما نبود جز مرجان کھ . 

 .با دیدن نگاه اخم آلود مرجان لبخندی زدم

 .بلھ آقا، االن-

 .احمدرضا مشکوک یکی از ابروھاش رو باال داد. وارد اتاق شدم
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 .احمدرضا ھم دنبالم وارد اتاق شد و روی تنھا صندلی چوبی کنار پنجره نشست

 [٢٣:٣١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١۵پارت_  

نگاه خیره اش احساس معذب بودن می کردم. لباس ھا رو توی کمد چیدم زیر . 

 .با حرفی کھ زد دستم رو ھوا خشک شد

 فکر نمی کنی من از تو زرنگ ترم دختر جان؟-

 !نفسم تو سینھ حبس شد. این از کجا فھمید؟ من کھ ھنوز کاری نکردم

رفتمبا گرمی تنش کھ فاصلھ ی کمی باھام داشت لبم رو بھ دندون گ . 

 .این کی از روی صندلی بلند شده کھ من متوجھ نشدم؟ با سرانگشتاش خطوط فرضی روی بازوم کشید

 .انقدر با آرامش این کار و انجام می داد کھ حسی انگار در درون آدم باال و پایین می شد

 میدونی چیھ؟-

کشید سرم و بلند کردم. نگاھم بھ نگاھش گره خورد. ھمونطور کھ بھ بازوم دست می : 

 .دلم می خواد بشینم و مبارزه ی دختر و مادر رو ببینم-

 !اما من کھ عاشق شما نیستم-

 .خنده ی کجی کرد

  .تو بخاطر کینھ ای کھ از مادرت داری می خوای ازش انتقام بگیری و نقطھ ضعف مادرت رو شناختی-
ی نیستی، چون نقطھ اینکھ انقدرھا ھم دختر ساده ا مادرت ھم چون ھنوز عاشق منھ تو رو بھ عنوان یھ رقیب میدونھ. اما مثل

 .ضعف مادرت رو فھمیدی

 .سرم رو پایین انداختم. ازم فاصلھ گرفت و رو بھ روی پنجره کھ بھ تمام باغ نما داشت خیره شد

 .نمیدونستم این سکوتش روچطور تعبیر کنم. آروم از اتاق بیرون اومدم. سفره ی بزرگی پھن بود

کره و سرشیر محلی رو از این فاصلھ ھم می شد متوجھ شد بوی نون محلی و . 

 .کنار خالھ نشستم و بھارک و از بغل خالھ گرفتم. ذھنم کمی درگیر بود

 .حاال کھ احمدرضا از نقشھ ام سر درآورده بود می ترسیدم توی انتقامم شکست بخورم

 .احمدرضا لباس عوض کرده اومد و دقیقاً رو بھ روم اونور سفره نشست

 … لحظھ ای سر بلند کردم و
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 .نگاھم لحظھ ای با نگاه احمدرضا قفل شد. سریع چشم ازش گرفتم

 .بعد از خوردن صبحانھ ھر کی دنبال یھ کاری رفت

 .لباسھام رو عوض کردم و لباس مناسبی پوشیدم. بھارک رو بغل کردم و سمت باغ رفتم

 .ھوا کمی سرد بود. بند شنل بھارک رو محکم کردم

دنبال  من ھا رفتم و بھارک و روی زمین گذاشتم و توپ کوچیک بادیش رو سمتش پرت کردم. با ذوق تاتی کنانسمت چ
 .توپ رفت

 .با اشتیاق بھ حرکاتش نگاه کردم. توپ رو برداشت و پرت کرد سمتم

 .توپ و گرفتم. دست دراز کرد

 … ماما-

 … جون ماما-

م بلند شدو توپ و براش پرت کردم. صدای مرجان از پشت سر . 

 .چرخیدم و نگاھی بھ تیپش انداختم. موھای کوتاه تا سرشونھ بھ رنگ طالیی و بلوز و شلوار جذب

 چقدر باھاش تمرین کردی تا بھت مامان بگھ؟-

 .پوزخندی زد. نفسم رو سنگین بیرون دادم. ھر بار با دیدنش ضربان قلبم از نفرت باال و پایین می شد

 .دست بھ سینھ شدم

- باید عادت کنھبھارک  . 

 .ابروھاش پرید باال

 بھ چی؟-

 !بھ اینکھ من مادرشم-

 .پوزخندی زد

 !دختر جون مثل اینکھ خباالت برت داشتھ. فکر کردی احمدرضا تو رو میگیره؟ تو جای دخترشی-

 شاید عاشقم شد، از کجا معلوم؟-

 .با حرص نگاھم کرد
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- یچکس نیستبھتره تورت رو جای دیگھ ای پھن کنی، احمدرضا مال ھ ! 

 .با صدای بھارک ازش رو گرفتم

 .من باید بھ دخترم برسم-

 .صدای ھدی و نسترن اومد کھ دنبال مرجان بودن. با رفتنشون روی چمن ھا کنار بھارک ولو شدم

 .اومد و خودش رو روم انداخت

 .از پھلوھاش گرفتم و بلندش کردم. در ھوا معلق بود. صدای خنده اش بلند شد

یا)دیـانہ (وید , [١٣�٠۶٢٣:٣١ �١٨] 
# ٢١٧پارت_  

 .با صدای امیرحافظ بھارک و روی چمن ھا گذاشتم. ھلویی از درخت کند

 .روی چمن ھا نشستم. اومد و با فاصلھ ی کمی کنارم نشست

 !میبینم با بھارک خیلی اخت شدی-

 .سری با لبخند تکون دادم

 .آره خدا رو شکر-

از دستش گرفتمھلوی توی دستش و نصف کرد و گرفت سمتم.  . 

 .میخوام برات کتاب بخرم درس بخونی-

 .متعجب برگشتم سمتش

 برای من؟-

 آره، مگھ جز تو کسی ھم اینجا ھست؟-

 .چشم ھام برقی زد

 .زمستون کتاب ھا رو مرور کن تا کنکور بدی و یھ رتبھ ی خوب بیاری-

 .گازی بھ ھلو زدم

- ً  .حتما

 .یھو گرمی دستش و روی دستم حس کردم

- نات بلند شدهناخو ! 
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 .خندیدم

 .یادم باشھ یکی از الک ھای دخترھا رو کش برم برات الک بزنم-

 !تا حاال الک نزدم-

 .خیره ام شد

 .خودم برات میزنم-

 .از حرارت نگاھش سرم رو پایین انداختم. قلبم با ضرب خودش رو بھ سینھ ام می زد

 .نمیدونم یھو چرا حالم دگرگون شد؟! دستمو ول کرد

- حافظ، تو اینجایی؟امیر  

 .با صدای حمید ھر دو سر برگردوندیم

 .پاشو بریم یھ دست بسکتبال بازی کنیم-

 .امیرحافظ بلند شد

- از االن بگم برنده ام… توام بیا ! 

 .حمید زد رو شونھ اش

- مال این حرفھا نیستی… برو داداش، برای دوست دخترت کری بخون  ! 

 !خواھیم دید-

مخصوص ورزش ساختھ شده بود رفتیم. امیر علی دستی برای ھر دوشون تکون داد بھ سمتی از باغ کھ انگار . 

 .دائی حامد و مجید ھمراه با احمدرضا اومدن وسط. گوشھ ای ایستادم. بازی شروع شد

 .امیرعلی و امیرحافظ با دائی حامد یھ تیم بودن. حمید و احمدرضا و دائی مجید ھم یھ تیم شدن

] ,دیـانہ (ویدیا) �١٨١٣�٠۶  ٢٣:٣١] 
# ٢١٨پارت_  

 .بقیھ با شوق بھ بازی مردھا نگاه می کردن. توی این مدت زندگیم تا حاال تو ھیچ جمع خانوادگی نبودم

 !ھمھ چی مثل یھ حسرت برام بوده

 .احمدرضا توپ رو انداخت. توپ از الی انگشتھای امیرحافظ رد شد و روی زمین افتاد

ی زد تو سر امیر حافظصدای احمدرضا و دائی دراومد. امیر عل . 
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 !خاک تو سرت امیر نتونستی یھ توپ و بگیری؟؟-

 .احمدرضا زد رو شونھ ی امیر علی

 .عیب نداره دفعھ ی بعد شما می برین-

 .و خندید

 .با صدای خانم جون کھ ھمھ رو بھ خوردن نھار دعوت کرد بازی با برنده شدن احمدرضا اینا خاتمھ یافت

پھن بود و چند مدل غذا سر سفره چیده شده بود. ھمھ دور سفره نشستنسفره ی بزرگی توی ایوون  . 

 .تا شب ھر کی مشغول یھ کاری بود

 .شام سبکی خوردن و برای استراحت بھ اتاق ھایی کھ از قبل تعیین شده بود رفتن

ره بودوارد اتاق شدم. ھدی و نسترن در حال صحبت بودن. ھانیھ کنار پنجره نشستھ بود و بھ سیاھی شب خی . 

 .لباس خواب بھارک رو تنش کردم. دخترھا لباس ھای راحتی پوشیده بودن

 .شالم رو از روی سرم برداشتم و کلیپس موھام رو باز کردم. موھای بلندم سر خورد و تا زیر باسنم رفت

 .لحظھ ای نگاه خیره ی ھدی و نسترن رو احساس کردم

شیدم. چند لحظھ بعد صدای پچ پچ ھدی و نسترن بلند شدموھام رو بافتم و روی تشکی کنار بھارک دراز ک . 

 یعنی عمھ متوجھ نشده کھ این دخترشھ؟-

- جا، این کجا؟؟نھ بابا، ھمون جا کھ بھ دنیا اومده دادنش بھ باباش، از کجا بفھمھ کھ این دخترشھ؟ بعدش عمھ مرجان ک  

 .چشم ھام رو روی ھم فشار دادم

عمھ تون پیشکش خودتون خفھ شید،“دلم می خواست پاشم بگم  ” 

 .اما فقط سکوت کردم

 [٢٣:٣١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢١٩پارت_  

 .ھوا گرگ و میش بود. بیدار شدم. بدون سر و صدا لباسھام رو عوض کردم

 .آروم از اتاق بیرون اومدم. ھمھ جا توی سکوت فرو رفتھ بود

ددر سالن رو باز کردم. ھوای سرد صبحگاھی بھ صورتم خور . 

 .لبھ ھای سوئیشرت تنم رو بھم نزدیک کردم
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دمچراغ ھای پایھ بلند روشن بودن. آروم روی سنگفرش باغ کھ دو طرفش درخت میوه بود شروع بھ راه رفتن کر . 

 .نگاھم بھ درخت سیب افتاد کھ کلی سیب داشت. سمت درخت رفتم. ھرکاری کردم دستم بھ سیب ھا نرسید

خت باال رفتم. دست دراز کردم تا سیبی بردارم کھ با صدایی ھول کردمکفش ھام رو درآوردم و از در . 

 .دستم از درخت جدا شد

 .روی ھوا و زمین معلق شدم. با حلقھ شدن دستی دور کمرم چشم ھام رو باز کردم

 .نگاھم بھ نگاه امیرحافظ افتاد

لبم رو بھ دندون گرفتم دستش دور کمرم بود و دستھام و دور گردنش حلقھ کرده بودم. خجالت کشیدم و . 

 .صدایی گرم از کنار گوشم بلند شد

 !نَکن اون بدبختو، قرمز شد-

 :با صدایی کھ می لرزید لب زدم

 میشھ بذاریم زمین؟-

 .امیرحافظ گذاشتم زمین

 اول صبح اینجا چیکار می کنی؟-

 .اومدم از ھوای صبحگاھی لذت ببرم-

 .امیرحافظ سری تکون داد

- ھی اون باالی درختھ؟ببینم، ھوای صبحگا ! 

 .خندیدم

 !نھ، دلم سیب خواست کھ نذاشتی بچینم-

 .دست دراز کرد و شاخھ ای رو کشید

 .بیا، االن بچین-

 .سیب سرخی برداشتم. شاخھ رو ول کرد

 خودت چی؟-

 .نگاھش رو بھ نگاھم دوخت
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 … تو بخور-

 … گازی بھ سیب زدم کھ امیرحافظ دست دراز کرد و سیب رو از دستم گرفت

 [٢٣:٣١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢٠پارت_  

 .گازی بھ ھمون قسمتی کھ زده بودم زد. نگاھش کردم. خندید

 !خوشمزه است-

 .و چشمکی زد. احساس کردم چیزی تھ قلبم تکون خورد. بلند شد

 بریم میوه بچینیم؟-

 .بریم-

 .ھر دو زیر درخت ھا شروع بھ راه رفتن کردیم. سبدی برداشت

- نو، از کدوم میوه ھا بچینم؟خوب با  

- میخوام مربای سیب درست کنم. با ھلوی تازه ھم لواشک درست کنم… اوووووم  . 

 .چشم ھای امیر حافظ برق زد

- ؟…..لواشک   

 دوست داری؟-

 !فقط لواشک ھای کار دست تو-

یوه ھا کردممع بھ شستشوی گونھ ھام گل انداخت. با کمک امیرحافظ چند مدل میوه چیدم. کنار فواره ی آب نشستم و شرو . 

 .آب سرد بود. احساس سرما توی دست ھام کردم

 .دستامو توی ھم قالب کردم تا گرم بشھ کھ دست ھای گرم امیر حافظ روی دست ھام نشست

 .دستامو باال آورد و نفس ھای گرمش رو فوت کرد روی دست ھام

 .استرس و ھیجان ھمھ چیز انگار دست بھ دست ھم دادن

ین بود و نمی تونستم نگاھش کنم. صدای گرمش تمام رشتھ ی افکارم رو پاره کردسرم پای . 

 تو چرا انقدر بھم آرامش میدی؟-

 !باورم نمی شد! من بھ امیر حافظ؟
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 .شوکھ سر بلند کردم اما حاال نگاه امیر حافظ بود کھ بھ زمین دوختھ شده بود

 .دستھام رو ول کرد و پشت بھم سمت خونھ رفت

وی لبھام نشست. سبد میوه رو برداشتم و با گامھای آروم سمت خونھ رفتملبخندی ر . 

 .از در پشتی کھ بھ آشپزخونھ راه داشت وارد آشپزخونھ شدم

 .خانمی در حال آماده کردن صبحانھ بود. با دیدنم لبخند مھربونی زد. متقابالً لبخندی زدم

 می خواین مربا درست کنین؟-

لمھ ی بزرگی روی میز گذاشتبا شوق سری تکون دادم. قاب . 

 .بیا عزیزم-

 .ازش تشکر کردم

 [٢٣:٣٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢١پارت_  

 .و شروع بھ خورد کردن میوه ھا کردم. وقتی کارم تموم شد گذاشتم تا جا بیوفتھ و بعد درست کنم

ی کاری رفتکم کم بقیھ بیدار شدن. ھمھ دور سفره نشستن. بعد از خوردن صبحانھ ھر کی برا . 

 .از فرصت استفاده کردم و شروع بھ درست کردن مربا کردم

ھ عقب برگشتمکسی تو سالن نبود و بھارک رو ھم خالھ با خودش برده بود. غرق کار بودم کھ با صدای احمدرضا ترسیده ب . 

 داری چیکار می کنی؟-

 کی؟ من؟-

- تو دیگھ…. نھ، عمھ ام  ! 

 .دارم مربا درست می کنم-

باال دادابرویی  . 

 بلدی؟-

 !بلھ، مربا، لواشک، کمپوت-

 یعنی داری ھمھ ی اینا رو درست می کنی؟-

 .سری تکون دادم. اخمی کرد
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 تو مگھ نوکر بقیھ ای کھ بخوای درست کنی؟-

 .ھول کردم

- ه کنمستفادگفتم از فرصت ا… نھ، من فقط برای خودمون درست می کنم. پائیز نزدیکھ، اینجام کلی میوه ی تازه داره  . 

 .ناخونکی بھ مربا زد. سری تکون داد

 .خوشمزه است-

 .لبخندی روی لبھام نشست از اینکھ خوشش اومده. از آشپزخونھ بیرون رفت

 .تا اومدن بقیھ مرباھا آماده شدن. لواشک ھا رو ھم روی ایوان جلوی آفتاب پھن کردم

اتاق باز شد از فرصت استفاده کردم و دوشی گرفتم. نم موھام رو گرفتم کھ در . 

 .امیر حافظ سرش رو داخل اتاق کرد

 !کجایی از صبح؟-

 .حولھ رو روی سرم انداختم اما بازم موھای بلندم پیدا بود

 .داشتم لواشک درست می کردم-

 سھم من کھ محفوظھ؟-

 .بلھ، صد در صد-

  .حاال کھ دختر خوبی ھستی برات یھ سورپرایز دارم-
 چی؟-

- باشھ! بعد از ظھر زیر ھمون درخت سیب. حاالم بیا نھارنھ دیگھ قراره سورپرایز  . 

 .و بدون اینکھ بذاره چیزی بگم رفت

 [٢٣:٣٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢٢پارت_  

 .شالم رو سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم. بھارک با دیدنم دست دراز کرد

 … ماما-

م و نمیدونستم چھ عکس العملی نشون بدملحظھ ای ھمھ برگشتن و با تعجب نگاھم کردن. ھول کرد . 

 .بھارک و از بغل خالھ گرفتم
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 :سرش رو روی گردنم گذاشت. مرجان با پوزخند گفت

 از کی تا حاال خدمتکار خونھ ی آدم مادر آدم میشھ احمدرضا؟-

 .احمدرضا نگاھش کرد

 .از وقتی مادرھا شروع بھ خیانت کردن-

خالھ پا در میونی کرد مرجان اخمی کرد و خواست چیزی بگھ کھ . 

 .بیاین نھار-

 .ھمھ برای نھار رفتیم. بعد از نھار مرباھا رو داخل ظرفھاشون گذاشتم

 .لواشک ھا ھنوز درست نشده بودن و نیاز بھ آفتاب داشتن

 .با صدای آروم امیر حافظ سر برگردوندم

 .دیانھ بیا-

 .بھارک خواب بود

 .زیر درخت سیب منتظرتم-

فت. نگاھی بھ بقیھ انداختم. ھرکس در حال انجام کاری بودو زودتر از من ر . 

 .از سالن بیرون اومدم. امیر حافظ تھ باغ بود

 .بھ درخت سیب نزدیک شدم. بھ تنھ ی درخت سیب تکیھ داده بود و پاھاش رو دراز کرده بود

 .با دیدنم دستی تکون داد

 .بیا اینجا بشین-

بش و چیزی درآورد. با دیدن شیشھ ی الک توی دستش خندیدمبا فاصلھ کنارش نشستم. دست کرد توی جی . 

 این بود سورپرایزت؟-

 .اخمی مصنوعی کرد

 پس چی؟ میدونی بھ چھ سختی این الک و از وسایل اون اوعجوبھ ھا کش رفتم؟ -
رنگش رو برات بخرم ٢۴یادم باشھ برگشتیم تھران یھ  !  

برات الک بزنمحاالم مثل یھ دختر خوب دستت و بذار روی پام تا  . 

 !اما من نماز می خونم-
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 .لحظھ ای خیره نگاھم کرد. لبخند دلنشینی زد

 .برات الک پاک کن کش میرم-

 :دستم و روی پاش گذاشتم کھ آروم زمزمھ کرد

 [٢٣:٣٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢٣پارت_  

 !معلوم نیست با چادر نماز چقدر خوردنی میشی
شدحس کردم قلبم از جاش کنده  . 

 .گونھ ھام گل انداخت. انگار تمام حس ھای خوب دنیا رو تو وجودم سرازیر کردن

 .نگاھم رو بھ دست امیر حافظ دوختم کھ با دقت داشت بھ ناخون ھام الک می زد

 .سر بلند کردم. نگاھم بھ صورت مردونھ اش افتاد

 .این مرد عجیب مھربون بود. انگار از وجودش آرامش بھ آدم القا می شد

 .کارش تموم شد. لبخندی زد

 !عالی شد-

 .نگاھی بھ ناخونھای الک خورده ام انداختم. واقعاً زیبا شده بودن. چشمکی زد

 !!! کارم چھ خوب شده ھا-

 .خندیدم

 !!عالی-

  .میدونی دیانھ؟ کمتر دختری پیدا میشھ کھ مثل تو بزرگ شده باشن و انقدر محکم باشن-
دارم. دخترھایی کھ بخاطر یھ شکست کوچیک خیلی کارھا کردنمن روزانھ خیلی مراجعھ کننده  .  

ارنجامعھ ی ما داره رو بھ افسردگی میره. ھمھ خستھ ان، ھمھ بی حالن. دیگھ خانواده ھا برای ھم وقت نمیذ . 

 :نگاھم رو بھ الک انگشتم دوختم. زمزمھ کردم

- کھ پدر یا مادر نداشتھ باشھ؟ کی ھست«روز اولی کھ وارد مدرسھ ی روستا شدم خانم معلم پرسید  »  
  .اون روز دلم نمی خواست کھ خانم بفھمھ من نھ پدر دارم نھ مادر اما بچھ ھا با دست من رو نشون دادن

من بی بی رو دارم، مادرم میاد و من و «نتونستم تحمل کنم و گریان از کالس زدم بیرون. تا خونھ گریھ می کردم و می گفتم 
  «با خودش میبره

تی وارد حیاط شدم بی بی با دیدنم ھول کرد. قضیھ رو براش تعریف کردموق .  
عزیز اون روز بغلم کرد و خیلی باھام حرف زد. از ھمھ جا و ھمھ چیز. اون روز بھم گفت کھ مادرم ھیچ وقت برنمی گرده 

  .و من باید قوی باشم
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  !سخت بود ھضم کردن حرف ھای بی بی
خره رفتم. ھر چی بزرگ تر شدم بیشترچند روز مدرسھ نرفتم اما باال  … 

 [٢٣:٣٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢۴پارت_  

یست، درد نگذشتھ ی من مال گذشتھ است. وقتی مرجان منو نخواستھ نمیگم سخت  .فھمیدم کھ نمیشھ گذشتھ رو درست کرد-
ھ، چیزی تغییر ان دنبال دخترش بگرده؟ نداره اما ناراحتی من یا خودکشی و افسردگیم باعث میشھ چیزی تغییر کنھ و مرج

 .نمیکنھ

 .زانوھام رو توی بغلم جمع کردم. امیر حافظ لبخندی زد

 .کاش ھمھ مثل تو فکر می کردن-

 .بلند شدم

- االن بھارک بیدار میشھ… من برم  . 

 .امیر حافظ ھم بلند شد

 راستی خودت بھ بھارک گفتی بھت مامان بگھ؟-

- سوزه، اونم  من و مامان صدا کرد نمیدونستم چھ عکس العملی نشون بدم. دلم برای بھارک مینھ، برای اولین بار وقتی 
 .قربانی بزرگ ترھاش شده

 .امیر حافظ سری تکون داد. سمت سالن رفتیم

 .بھارک بیدار شده بود و صدای گریھ اش از اتاق احمدرضا می اومد. ترسیدم

ود و احمدرضا رو بھ روی پنجره ایستاده بوددر اتاق رو زدم و وارد شدم. بھارک روی زمین ب . 

 .بھارک و بغل کردم

 خوش گذشت؟-

 بلھ؟-

 .چرخید و با اخم نگاھم کرد

 میگم دیدار یواشکیتون خوش گذشت؟ تو قراره بچھ ی من و نگھداری یا بقیھ رو ساپورت کنی؟-

 .سرم و پایین انداختم

- شتفکر کردم بھارک دیر بیدار میشھ. امیر حافظ کارم دا . 

 آھا یعنی کار اون از بچھ ی من مھم تره؟-
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 … نھ آقا-

 .نمیدونستم چی بگم. سکوت کردم. اومد جلو و توی دو قدمیم ایستاد

 !دفعھ آخرت باشھ بھارک و تنھا میذاری و میری دنبال عشق بازی خودت-

 .دستی بھ گوشھ ی روسریم کشیدم

 … بلھ آقا، اما-

 .مچ دستم اسیر دستش شد

 این چیھ؟-

 .الکھ-

 .پوزخندی زد

 اونو کھ دارم میبینم، کور نیستم. از کجا آوردی زدی؟-

 .امیر حافظ برام زد-

 .ابروشو باال داد. دست بھ سینھ شد

 اون وقت اون از کجا آورده؟-

٢٣:٣٣ ١٣�٠۶�١٨دیـانہ (ویدیا), [ ] 
# ٢٢۵پارت_  

 .از وسایل دخترا برداشتھ-

و آروم لب زد سرش و روی صورتم خم کرد. با تن صدای محکم . 

 یعنی تو الک دخترھا رو دزدیدی؟-

 !نھ آقا-

 !بھتره برم بھشون بگم کھ حواسشون بھ بقیھ ی وسایالشون باشھ تا تو ندزدی-

 !!اما من دزد نیستم-

 .احمدرضا بی خیال شونھ ای باال داد و سمت در رفت. ترسیدم

 .آقا خواھش می کنم-

 .رو پاشنھ ی پا چرخید
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- رو پاک کن باشھ، بشین الکا . 

 االن؟-

 .آره ھمین االن-

 با چی؟-

 .با چاقو-

 .نگاه ملتمسم رو بھش دوختم. نگاھش رو ازم گرفت و روی صندلی نشست

- چاقو تو بشقابھ… منتظرم   … 

 .بھارک و کنارم گذاشتم و چاقوی میوه خوری رو برداشتم. بھ ھر جون کندنی بود الک ھا رو پاک کردم

اقو کدر شدنکمی بخاطر پاک کردن با چ . 

 می تونم برم؟-

 .بار آخرت باشھ بھ وسایل دیگران دست می زنی-

 !اما من برنداشتم-

 !!نمیدونم امیر حافظ تو توی دھاتی چی دیده-

 .بھارک و بغل کردم و از اتاق بیرون اومدم. مرجان با دیدنم پوزخندی زد

مرجان تو چھارچوب در نمایان شد سمت آشپزخونھ رفتم و غذای بھارک و دادم. خواستم بیام بیرون کھ . 

 !ببینم دختر جون تو انگار حالیت نیست-

 منظورتون چیھ؟-

 … یعنی تو منظور منو نمی فھمی؟ بھتره دور و بر احمدرضا کمتر بپلکی—

 باید از شما اجازه بگیرم؟-

 .دندون قروچھ ای کرد

- نداری یچاره ام کھ ھستی و جائی برای زندگیحواست باشھ یھ کاری نکنم برای ھمیشھ بیرونت کنھ! شنیدم بدبخت ب . 

 .پوزخندی زدم

 .شما ھر کاری از دستت برمیاد انجام بده-
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 .و از کنارش رد شدم. قلبم تند می زد. ھر بار کھ با مرجان برخورد داشتم حالم اینطوری می شد

 … ھوا داشت تاریک می شد کھ امیر حافظ

 [٢٣:٣٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢۶پارت_  

 .امیر حافظ اومد کنارم

 خوبی؟-

 .سری تکون دادم

 .فکر کنم خوب باشم-

 .بازوھام رو بھ آغوش گرفتم

 .اِه، الکاتو پاک کردی؟ برات الک پاک کن آوردم-

 .آره-

 چرا انقدر بد پاک کردی؟-

 !ھمینطوری-

 .امیر حافظ دیگھ چیزی نگفت. نمیدونست احمدرضا بھ زور باعث شد پاک کنم

از اومدنمون میگذشتچند روزی  . 

 :ھمھ توی سالن نشستھ بودیم کھ آقاجون گفت

 .حاال کھ مرجان ھم اینجاست میخوام یھ عروسی راه بندازیم-

 .ھمھ متعجب بھ آقاجون چشم دوختھ بودن. خالھ لبخندی زد

 حاال عروسی کی رو قراره برگزار کنیم؟-

 .آقاجون دستی بھ عصاش کشید

- م گرفتیم ھانیھ بامن و طلعت (خانم جون) تصمی  … 

 .مکثی کرد و نگاھش رو بھ امیر حافظ دوخت

 !ما تصمیم گرفتیم امیر حافظ و ھانیھ با ھم ازدواج کنن-

 .لحظھ ای حس کردم نفسم بند اومد. ھمھ شوکھ شده بودن. خالھ رنگ از روش پرید. ھانیھ بلند شد و سمت اتاق رفت
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حافظ مال کسی بشھ؟ اما چرا حال من بد شد؟! چرا دوست ندارم امیر  

 .امیر حافظ بلند شد

- تین؟آقاجون بزرگ تر مائی و احترامت واجب، اما شما از من یا ھانیھ پرسیدین کھ این تصمیم رو برای ما گرف  

- ای خودش نیازی بھ پرسیدن نیست. فکر نکن چون پشت لبت سبز شده خودت میتونی ھر تصمیمی بگیری! ھانیھ یھ بار بر
ھ! صالح شماست کھ با ھم ازدواج کنیدتصمیم گرفت کافی . 

دنگاھم ناخواستھ سمت نسترن کشیده شد. گوشھ ی لبش رو بھ دندون گرفتھ بود و با اخم بھ آقاجون خیره بو . 

 .قلبم سنگین میزد. انگار داشتن بھترین جزء وجودم رو ازم می گرفتن

 !اما شاید من یکی دیگھ رو دوست داشتھ باشم-

] ,دیـانہ (ویدیا) ٣�٠۶�١٨١  ٢٣:٣٣] 
# ٢٢٧پارت_  

 .آقاجون برافروخت

 !!امیر حافظ تو خوب میدونی عشق و عاشقی تو این خاندان ممنوعھ! ما یھ بار عاشقی داشتیم بسھ-

 !اما من ھیچ احساسی بھ ھانیھ ندارم-

 .رفتین توی زندگی احساس بھش پیدا می کنی-

 !من ھر چی میگم شما یھ چیز دیگھ میگین-

بیرون. جو بدی بھ وجود اومده بود. ھمھ سکوت کرده بودنو از سالن زد  . 

 .دلم ھوایی برای نفس کشیدن می خواست. احمدرضا بلند شد

 !عمو فکر کنم دوره ی قاجار تموم شده باشھ. االن جوون ھا خودشون تصمیم می گیرن-

 !تا من زنده ام و بزرگ این خانواده، باید ھمھ تابع حرف من باشن-

کون داد و سمت اتاقش رفت. امیر علی ھم از سالن بیرون رفتاحمدرضا سری ت . 

 .با رفتن بقیھ دائی رو بھ آقاجون کرد

 …چرا مجبورش می کنی ھانیھ رو بگیره؟ اون حق داره یھ دختر بگیره نھ ھانیھ رو-

 .و سرش رو پایین انداخت

 !تو کار من دخالت نکن-
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- ج کنھاما آقاجون قرار بود نسترن با امیر حافظ ازدوا . 

- ست، ھم فامیلھ امن میدونم دارم چیکار می کنم؛ امیر حافظ بھترین گزینھ برای ھانیھ … حامد گفتم تو کار من دخالت نکن
 .و ھم سر بھ زیر تر از بقیھ و فھمیده

 … چی بگم آقاجون؟-

دمما می ترسیو بلند شد. دیگھ نشستنم رو جایز ندونستم و بلند شدم. دلم می خواست دنبال امیر حافظ برم ا . 

ن یھ گوشھبھ ناچار وارد اتاق شدم اما با دیدن جو اتاق حالم بدتر شد. ھانیھ یھ گوشھ داشت گریھ می کرد و نستر . 

 .ھدی و نسرین داشتن پچ پچ می کردن

 .سرگردون وسط اتاق ایستاده بودم کھ با صدای احمدرضا از پشت در سمت در چرخیدم و بازش کردم

] ,دیـانہ (ویدیا) ٣�٠۶�١٨١  ٢٣:٣٣] 
# ٢٢٨پارت_  

 .احمدرضا پشت در ایستاده بود. سوالی نگاھش کردم

 .بھارک و بیار اتاق من بخوابون-

 .ابروھام از تعجب باال پرید

 .ھمین جا می خوابونمش-

 .اخمی کرد

 .دو روزه بھت رو دادم دوباره دور برت داشتھ؟ حرفی کھ زدم رو گوش کن زود باش-

رو کالفھ بیرون دادم. بھارک و بغل کردم و سمت اتاق احمدرضا رفتم و رفت سمت اتاقش. نفسم . 

 .وارد اتاق شدم. داشت لباس عوض می کرد. سریع پشت بھش کردم

 .در زدن یادت ندادن؟ برو بچھ رو روی تخت بخوابون-

 .اما آقا بھارک تا تو بغل نباشھ نمی خوابھ-

 .خودم میدونم-

دن در اتاق ترسیده نگاھش کردمکلید بھ در اتاق انداخت. با قفل ش . 

 .چیھ؟ نترس خوردنی نیستی-

 .گوشھ ی تخت بھ پشت دراز کشیدم و بھارک رو روی سینھ ام گذاشتم
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 .احمدرضا اومد سمت تخت و با فاصلھ ی کمی کنارم دراز کشید

 .با صدای آرومی شروع بھ خوندن الالیی برای بھارک شدم. احمدرضا دستش و روی چشم ھاش گذاشت

وی عطرش تمام مشامم رو پر کرد. بھارک دست دراز کرد و تکھ ای از موھام رو از زیر شالم بھ دست گرفتب . 

 .ذھنم درگیر امیر حافظ بود. دلم می خواست االن کنارش بودم. با شل شدن دست بھارک فھمیدم خوابش برد

 .آروم روی تخت گذاشتمش و از تخت پایین اومدم

 کجا؟-

قلبم گذاشتمترسیده دستم و روی  . 

 .بھارک خوابید. تا صبح بیدار نمیشھ. میرم اتاق خودم-

 .الزم نکرده، ھمین جا بخواب-

 .با عجز نالیدم

 .آقا خواھش می کنم-

 .دستش و از روی چشم ھاش برداشت. نگاھش رو تو تاریک روشن اتاق بھ چشم ھام دوخت

 .درم ببند-

ع از اتاق بیرون اومدمخوشحال سمت در اتاق رفتم و در و باز کردم. سری . 

 … کسی توی سالن نبود. در سالن رو باز کردم و

 [٢٣:٣٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٢٩پارت_  

 .صدای جیرجیرک ھا بھ گوش می رسید. چراغ ھای پایھ بلند باغ روشن بودن

 .آرو اومدم بیرون. نگاھی بھ اطراف انداختم اما امیر حافظ رو ندیدن

ا نبود. شاید رفتھ بخوابھکمی جلوتر رفتم ام . 

ذاشتگراه رفتھ رو خواستم برگردم کھ محکم بھ جسمی برخوردم. ترسیدم و اومدم جیغ بزنم کھ دستش و روی دھنم  . 

 .صدای گرم و مھربونش کنار گوشم بلند شد

 .ھیسس منم-

دست ھم نبود آروم سری تکون دادم. امیر حافظ دستش و از روی دھنم برداشت. فاصلھ ی بینمون قد یھ کف . 
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نھ گفتسر بلند کردم و تو تاریک و روشن حیاط بھ صورتش چشم دوختم. نگاھش کالفھ بود. بدون اینکھ بھم نگاه ک : 

 تا حاال دیده بودی پسری رو مجبور بھ ازدواج کنن؟-

 .سرم و پایین انداختم. دست گرمش زیر چونھ ام نشست. سرم و بلند کرد. نگاھش رو بھ چشمھام دوخت

- حاال عاشق شدی؟ تا  

 با این حرفش احساس کردم قلبم از جاش کنده شد. نمیدونستم چی بگم؟ اصالً عاشقی چھ طعمی داشت؟

 .لبخند غمگینی زد

- تو تا حاال شده کسی رو دوست داشتھ باشی و از نبودنش ناراحت بشی؟… یھ مدل دیگھ می پرسم   

ام دوختم. با صدای مرتعش و لرزونی لب زدمکمی ازش فاصلھ گرفتم. نگاھم رو بھ سرامیک ھای جلوی پ : 

- ست ندارم تو من نمیدونم عاشقی یعنی چی! من نمیدونم دوست داشتن چجوریھ! شاید تا حاال عاشق کسی نشده باشم اما دو
 .تنھام بذاری

 !و سریع از کنارش رد شدم. قلبم محکم و کوبنده میزد. وااای من چی گفتم بھ امیر حافظ؟ نباید می گفتم

 .وارد سالن شدم و با گامھای آھستھ بھ سمت اتاق رفتم. در اتاق رو باز کردم

 .ھمھ خواب بودن. پتوئی برداشتم و گوشھ ی اتاق توی خودم جمع شدم

 چشم ھام رو بستم اما فکر و خیال اجازه نمیداد تا بخوابم

 [٢٣:٣۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣٠پارت_  

با کسالت بلند شدم. نگاھی بھ اطرافم انداختم. اما خبری از بھارک نبود بھ ھر سختی بود خوابیدم. صبح . 

 .ھراسون بلند شدم اما با یادآوری اینکھ بھارک تو اتاق احمدرضاست نفسم رو آسوده بیرون دادم

 .رختخوابم رو جمع کردم. شالم و رو سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم. کسی توی سالن نبود

ضا رفتم کھ در سالن باز شد و مرجان با لباس ورزشی وارد سالن شدسمت اتاق احمدر . 

 .دستم روی دستگیره ی اتاق احمدرضا بود. با دیدنم اخمی کرد

 !چیھ انقدر آویزونشی؟ دیشب تا دیروقت اتاقش بودی، باز االن دوباره داری میری؟-

 .پوزخندی زدم

 باید از شما اجازه بگیرم؟-
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و خواستم دستگیره رو بکشم پایین کھ در باز شد و تو سینھ ی کسی رفتمضربھ ای بھ در اتاق زدم  . 

 .سر بلند کردم

تنگاھم بھ احمدرضا افتاد. بازوم رو سفت گرفت. آخ آرومی گفتم. نیم نگاھی بھ مرجان و بعد بھ من انداخ . 

 .کشیدم تو اتاق و رو کرد بھ مرجان

 !تو بھ ورزشت برس-

کردم. ضربھ ی آرومی بھ سرم زددر اتاق رو بست. متعجب نگاھش  . 

 !بھ اون مغز کوچولوت فشار نیار، پوک میشھ-

 .بھارک غلطی تو تخت زد. احمدرضا تیشرتش رو پوشید. بھارک رو بغل کردم. احمدرضا از اتاق بیرون رفت

 .بھارک بھ بغل از اتاق بیرون اومدم. بقیھ ھم کم کم بیدار شدن و صبحانھ توی سکوت خورده شد

صبحونھ آقاجون اعالم کرد تا برگردیم بعد از . 

 .این بار امیر علی ھمراه آقاجون اینا بود. نگاھم بھ امیر حافظ افتاد

 .از وقتی کھ بیدار شده بود سکوت کرده بود. انگار چیزی آزارش می داد

 .وسیلھ ھا رو جمع کردیم. آقاجون رو کرد بھ امیر حافظ

 فکرھات رو کردی؟-

- یست آقاجون، من حرفھام رو بھتون زدمنیازی بھ فکر کردن ن ! 

 [٢٣:٣۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣١پارت_  

 .آقاجون اخمی کرد

- پس بھتره فکرات رو بکنی… منم جوابم رو بھت گفتم پسر جون ! 

 :امیر حافظ بی ھیچ حرفی سوار ماشینش شد. دائی حامد گفت

 .بھتره سوار شیم-

شدم. پیامی بھ امیر حافظ دادم ھمھ سوار ماشین ھاشون شدن. منم سوار . 

 ”.فردا بیا مربا و لواشک سھمت رو ببر“

 .بعد از چند دقیقھ صدای پیامک گوشیم بلند شد. احمدرضا نیم نگاھی بھم انداخت
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 ”میام“

 .لبخندی روی لبھام نشست و گوشی رو توی کیفم گذاشتم

 !نکنھ دوست پسر پیدا کردی-

 … کی؟ من؟-

- ماً یکی از ھمون روستائی ھاتون کھ از قبل می خواستت حاال بھت پیام میدهحت… نھ، عمھ ی مرحومم  . 

 .و صدای خنده ی تمسخرآمیزش بلند شد. نگاھش کردم

 .عیب نداره، یھ روز یھ دوست پسر خوب پیدا می کنم-

 .سرم و پایین انداختم و تا رسیدن بھ خونھ حرفی بینمون رد و بدل نشد

د از رسیدن سبد میوه ھا و مربا و لواشک رو بھ آشپزخونھ بردمخستھ شده بودم و بالفاصلھ بع . 

ابم بردھمھ رو جاساز کردم. حموم رو آماده کردم و بھارک رو حموم کردم. دوشی گرفتم. از خستگی کنار بھارک خو . 

چشم باز کردم با احساس کشیده شدن چیزی روم چشم ھام و نیمھ باز کردم و پتو رو توی بغلم گرفتم. با تابش نور آفتاب . 

 .دلم نون تازه می خواست. لباس پوشیده از خونھ بیرون زدم. کوچھ خلوت بود

 .نگاھی بھ سر و تھ کوچھ انداختم. پسری با لباس ورزشی از کنارم رد شد

 … آقا-

 .ایستاد و روی پاشنھ ی پا چرخید. نگاھی بھم انداخت

 تازه بھ این کوچھ اومدین؟-

رضا اشاره کردمبا دست بھ در خونھ ی احمد . 

 … مال این خونھ ھستیم. ببخشید شما-

 [٢٣:٣۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣٢پارت_  

 بلھ؟-

 .جوان نگاھش رو بھ لبھام دوخت

 فامیل ھای آقای ارسالنی ھستی؟-

 .از اینکھ میون حرفم پریده بود اخمی کردم. نمیدونستم چی بگم
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 .من پرستار دخترشون ھستم-

 .سری تکون داد

 می تونم سوالم رو بپرسم؟-

 .بلھ، بپرس-

 اینجا، یعنی این نزدیکی ھا نونوائی داره؟-

 .دستی بھ چونھ ی بدون ریشش کشید

 .آره، از کوچھ برو بیرون، سمت راست نونوائی ھست-

 .لبخندی زدم

 .ممنون-

 .لبخند دندون نمائی زد

- ؟…من پارسام و شما … خواھش می کنم خانوم کوچولو  

ش انداختمنگاھی بھ دست . 

 .منم دیانھ ام، با اجازه-

 .و نذاشتم ادامھ بده و سریع پشت بھش کردم. سمت انتھای کوچھ شروع بھ راه رفتن کردم

 .ھمونطور کھ گفتھ بود نونوائی رو پیدا کردم. نون سنگک تازه گرفتم و بھ خونھ برگشتم

اشتمدر نشستھ بود شوکھ قدمی بھ عقب برددر سالن رو باز کردم اما با دیدن احمدرضا کھ روی مبل رو بھ روی  . 

 .از روی مبل بلند شد

 الس زدنتون تموم شد؟-

 یعنی چی؟-

 .پوزخندی زد

- فکر کردی ندیدم با پسر خانم شمس داشتی الس میزدی؟… یعنی چی نداره   

 خانم شمس؟-

 .با دو گام بلند خودش رو بھم رسوند
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- ومیت بزنی منم عر عر نمی فھمم؟ خانم شمس عمھ ی منھ، فکر کردی خودت رو بھ مظل  
ن استفاده کرده مدخترخانم، اینو تو مغزت فرو کن؛ قد موھای سرت زن و دختر تو دست و بالم بوده. معلوم نیست از نبودن 

  !!تو این خونھ چیکار می کنی
 !از فردا کھ تمام ساختمون دوربین کار گذاشتم دیگھ ھیچ غلطی نمی تونی بکنی

- حرفھای شما نمی فھمماما من ھیچی از  ! 

 .با کشیده ای کھ زد لحظھ ای حس کردم برق از جلوی چشمھام پرید

 .بھ عقب پرت شدم و بھ در سالن خوردم

 [٢٣:٣۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣٣پارت_  

 .درد تو کمرم پیچید و نون از دستم افتاد. روی دو زانو کنارم نشست

- میدی؟اینو زدم تا دیگھ من و دور نزنی، فھ  

 :چشمھام پر از اشک شد. با بغض و صدای لرزونی لب زدم

 .اما من دروغ بھتون نگفتم-

 .موھام رو محکم کشید

 !پس یک ساعت داشتی با اون حروم زاده چی می گفتی؟-

 .ھیچی بخدا، فقط آدرس نونوائی رو پرسیدم-

 .با عصبانیت موھام و ول کرد

- شدی می کشمت دفعھ ی بعد ببینم باھاش ھم کالم ! 

 .چشم-

داشتمپشت بھم سمت پیانو رفت. دلم می خواست ھای ھای گریھ کنم. بھ سختی از روی زمین بلند شدم و نون رو بر . 

و روی صندلی  دستم رو بھ کمرم گرفتم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم. نوای پیانو توی سالن پیچید. نون رو روی میز گذاشتم
 .نشستم

قطع شدن صدای پیانو از روی صندلی بلند شدم. آبی بھ دست و صورتم زدمبغضم شکست و اشکم روان شد. با  . 

ردمکصدای گامھاش کھ ھر لحظھ بھ آشپزخونھ نزدیک می شد رعشھ بھ تنم می انداخت. سایھ اش رو باالی سرم حس  . 

 .ضربان قلبم باال گرفت. صندلی رو عقب کشید و نشست. چائی رو کنارش گذاشتم

- بدن، صد بار خیانت می کنین. حقتونھ کھ سخت گرفتھ بشینشما زن ھا رو آزادی  ! 
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 .لبم رو بھ دندون گرفتم. توی سکوت صبحانھ اش رو خورد و از آشپزخونھ بیرون رفت

 .با رفتنش نفسم رو آسوده بیرون دادم و روی صندلی آشپزخونھ ولو شدم

و دستی بھ خونھ کشیدمبعد از چند دقیقھ صدای موتور ماشینش اومد. صبحانھ ی بھارک رو دادم  . 

 .کنار بھارک روی مبل نشستھ بودم کھ صدای آیفون بلند شد. شالم رو از روی دستھ ی مبل برداشتم

امیر حافظ با از آیفون نگاھم بھ امیر حافظ افتاد. دکمھ ی آیفون رو زدم و در سالن رو باز کردم. در حیاط باز شد و  … 

 [٢٣:٣۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣۴رت_پا  

 .دست پر وارد حیاط شد. نگاھی بھ نایلون ھای توی دستش انداختم

 اینا چیھ؟-

 .ابروئی باال داد

 .یھ دختر خوب اول سالم می کنھ-

 .سالم-

 .آفرین، حاال شد. برات کتاب گرفتم تا بخونی برای سال دیگھ از االن آماده باشی-

 !برای منھ؟-

- مگھ جز تو کس دیگھ ای ھم ھست؟… آره   

 …نھ-

 .یکی از نایلونھا رو از دستش گرفتم و با ھم وارد سالن شدیم. امیر حافظ روی مبل نشست

پایھ بلند ریختم و  سمت آشپزخونھ رفتم و شربت آلبالوئی کھ شیره اش رو از آلبالوھای تازه درست کرده بودم توی لیوان ھای
 .بھ سالن برگشتم

 .امیر حافظ لیوانی برگشت

- دی؟بھ بھ، چی درست کر  

 .برای خالھ ھم گرفتم، با خودت ببر-

 .امیر حافظ کمی از شربتش رو خورد

 !!عااالیھ-
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 نمیدونستم بپرسم یا نھ؟

 چیزی میخوای بپرسی؟-

 تو حاال چیکار می کنی؟-

 .چیکار باید بکنم؟ زندگی می کنم-

 .نھ، منظورم حرف آقاجونھ-

- و مھم تر از ھمھ من دلم پیش کسی دیگھ است من زیر بار حرف زور نمیرم، اینو خود آقاجون ھم میدونھ . 

 .نمیدونم چرا با این حرفش دلم یھ جوری شد و گرمی خون رو روی گونھ ھام حس کردم

 .خم شد و چند کتاب از توی نایلون درآورد

 .اینا رو بخون جاھایی کھ مشکل داشتی حتماً بھم زنگ بزن-

 .سری تکون دادم. بعد از چند دقیقھ بلند شد

- رممن ب . 

 .بلند شدم

 .چند لحظھ صبر کن-

 .سبد چیزھایی کھ آماده کرده بودم رو برداشتم

 .این برای شماست-

 .دستت درد نکنھ-

 .لبخندی زدم. گونھ ام رو کشید. ضربان قلبم باال رفت. دستم و روی گونھ ام گذاشتم

 .امیر حافظ رفت اما ذھنم درگیرش بود

نھ خوشحال بودم. خودمم حالم رو درک نمی کردماز اینکھ نمی خواست با ھانیھ ازدواج ک ! 

 [٢٣:٣۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣۵پارت_  

 .کتاب ھا رو برداشتم و بھ طبقھ ی باال رفتم. ھمھ رو تو قفسھ چیدم تا سر فرصت بخونمشون

 .روزھا از پی ھم میگذشت بدون اینکھ از کسی خبر داشتھ باشم

م دیگھ از خونھ بیرون نرفتمبعد از اون روزی کھ نونوائی رفت . 
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 .در حال مطالعھ ی کتاب بودم کھ در سالن باز شد و احمدرضا وارد شد. در حال صحبت با تلفن بود

- چی می گی؟ نھ… ھامون بھت گفتم خونھ ی ما نمیشھ  ! 

 .و گوشی رو قطع کرد. نگاھم بھش بود

 .بھ چی زل زدی؟ برو چائی بیار-

سینی چائی برگشتم کھ دوباره تلفنش زنگ خوردسریع سمت آشپزخونھ رفتم و با  . 

 تو چی میگی برزو ؟-

 .با آوردن اسم برزو دوباره تنفرم نسبت بھ این مرد فوران کرد

 من از دست شماھا چیکار میتونم بکنم؟-

سینی رو کنارش روی میز گذاشتم” یعنی میخواست توی خونھ اش مھمونی بگیره؟“و گوشی رو قطع کرد.  . 

ر جای دیگھ ای بود. نگاھم بھ تھ ریشش افتاد و موھایی کھ بھ خوبی کوتاه شده بودحواسش انگا . 

 .با بلند کردن سرش سریع نگاھم رو ازش گرفتم

 با من کاری ندارین؟-

- م بھ سونا چرا، احتماالً فردا شب کلی مھمون داشتھ باشم. صبح چند نفر رو میفرستم ھمھ جا رو تمیز کنن و دستی ھ
ر پایین بکشنجکوزی و استخ . 

 .ابروھام از تعجب باال پرید

 !یعنی زیر این خونھ یھ استخر مجھزه؟-

 .پوزخندی زد

 یعنی تو طبقھ ی پایین رو ندیدی؟-

 .سری تکون دادم

 مگھ پایینم دارین؟-

 .صدای قھقھھ اش بلند شد

 !ھمھ پایین دارن-

 ھمھ پایین دارن؟-

 .شدت خنده اش زیاد شد. سری تکون داد
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- کنی نگ و دھاتی ھستی. بعداً میفھمی کھ اون پایین داشتن خیلی ھم خوبھ. حاال میتونی بری استراحتواقعاً خ . 

 … بلند شدم و

 

وابم بردخبا اینکھ باز از حرفش سر در نیاوردم سمت پلھ ھای طبقھ ی باال رفتم. روز خستھ کننده ای بود و سریع  . 

 .با صدای در اتاق چشم ھام رو باز کردم

- ن کارگرھا میرسنپاشو اال . 

 .توی تخت نیم خیز شدم کھ موھای بلندم یھ طرف سرم سر خورد. لحظھ ای نگاھش روی موھام ثابت موند

 … چشم آقا-

تاق بیرون اومدماخمدرضا از اتاق بیرون رفت. سریع بلند شدم. موھام رو باالی سرم جمع کردم. آبی بھ صورتم زدم و از ا . 

یز نشستمانھ رو چیدم و چائی رو دم کردم. احمدرضا آماده وارد آشپزخونھ شد و پشت کسی توی سالن نبود. میز صبح . 

ن رو زدمتوی سکوت صبحانھ اش رو خورد. صدای زنگ آیفون بلند شد. کیفش رو برداشت. در سالن رو باز کردم و آیفو . 

 .دو تا زن وارد حیاط شدن

- برای تزئینات میانحواست بھشون باشھ ھمھ جا رو تمیز کنن. برزو و نینا  . 

 .با آوردن اسم برزو استرس افتاد تو دلم

 .بلھ حواسم ھست-

- فکر نکنم یک کلمھ از حرفھام سر درآورده باشی… خدا کنھ  ! 

 .نھ آقا، فھمیدم-

کننسال داشتھ باشن توضیح داد تا چھ کارھایی ب ٣٠احمدرضا بھ اون دو تا خانومی کھ بھشون می خورد باالی  . 

احمدرضا رو کردم بھ خانم ھابعد از رفتن  . 

 .صبحانھ آماده است اگھ می خورین-

 .ھر دو نگاھی بھ ھم انداختن. لبخندی زدم

  .بفرمایین تا من براتون چائی میریزم، وقت زیاده-
 .چھره ی ھر دو باز شد و سمت آشپزخونھ اومدن
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بھ حیاط  اینکھ تو دست و پاشون نباشم بعد از خوردن صبحانھ شروع بھ کار کردن. صبحانھ ی بھارک رو دادم و برای
 .رقتیم

 اما با یادآوری اینکھ زیر زمین ھم داره کل حیاط رو دور زدم
 … نگاھم بھ در سفید رنگی افتاد کھ دورتا دورش پیچک گرفتھ شده بود. سمت در رفتم و

 [٢٣:٣۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣٧پارت_  

دای قیژی باز شددستگیره ی در و پایین کشیدم. در با ص . 

 .آروم سرم رو از الی در داخل بردم اما چیز خاصی دیده نشد

فتمدر رو کامل باز کردم. سالن کوچکی جلوی پام بود کھ متصل میشد بھ چندین پلھ. پلھ ھا رو آروم پایین ر . 

 .با دیدن سالن بزرگی کھ رو بھ روم بود متعجب نگاھی بھ سالن انداختم

ھمون سونا  چیده شده بود و یھ قسمت یھ استخر بزرگ و چند تا انگار استخر کوچیک کھ حدس زدمدور تا دور سالن مبل 
 .جکوزیشون باشھ

 .راه اومده رو برگشتم. خدمتکارھا در حال کار بودن

 .خدا خدا می کردم کارشون تموم نشھ تا برزو و نینا بیان و برگردن

دیدن برزو و نینا دکمھ ی آیفون رو زدم بود کھ زنگ در و زدن. سمت آیفون رفتم. با ٢ساعت  . 

 .خدمتکارھا پایین بودن

 .صدای خنده شون نشون میداد دارن بھ سالن نزدیک میشن. شالم رو کمی جلوتر کشیدم. در سالن و باز کردم

 :برزو نگاھی بھ سر تا پام انداخت. نینا سالمی داد و وارد شد. برزو چشمکی زد و گفت

- زم فرار کنی؟ببینم تا کی میخوای ا  

 .اخمی کردم کھ بی توجھ بھ اخمم بوسی روی ھوا فرستاد و رفت پیش نینا. نینا روسریش رو از سرش برداشت

 یھ نوشیدنی میاری؟-

 .سمت آشپزخونھ رفتم و دو لیوان شربت روی سینی گذاشتم. اومدم بیرون

 .سینی رو روی میز گذاشتم و بھارک و بغل کردم. از سالن بیرون اومدم

ودباختمون رو دور زدم و وارد زیرزمین شدم. از کارھای پایین انگار چیزی نمونده بود و استخر تمیز شده س . 

 .بعد از یکساعت خدمتکارھا رفتن. بھ ناچار باال اومدم
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 .صدای زنگ تلفن بلند شد. گوشی و برداشتم

 بلھ؟-

 برزو و نینا اومدن؟-

 .سالم. بلھ آقا-

 .خوبھ-

] ,دیـانہ (ویدیا) �٠۶�١٨١٣  ٢٣:٣۶] 
# ٢٣٨پارت_  

 .خیلی تو دست و پاشون نباش، تا یھ ساعت دیگھ میام-

 .چشم آقا-

 تو جز چشم و بلھ چیز دیگھ ای بلد نیستی؟-

 .چرا آقا-

 .خداحافظ کشداری گفت و قطع کرد. گوشی رو گذاشتم

 .با صدای برزو کھ از فاصلھ ی کمی بھ گوشم خورد ھول کرده قدمی بھ عقب گذاشتم

- ؟ احمدرضا بود؟چتھ  

 .بلھ، با شما کار نداشت-

 .پوزخندی زد

 آھان، یعنی با تو کار داشت اونم احمدرضا! نکنھ شبھا بھش سرویس میدی؟-

 .اخمی کردم

 .مطمئنم احمدرضا بھ دخترھایی مثل تو نگاھم نمی کنھ-

 :بعد سرش رو جلو آورد و با صدای بمی گفت

- اینم بھ شانس من بر می گرده… ونھ اش دارهآخھ اون احمقھ و نمیدونھ چھ لعبتی تو خ . 

 !خودتون رو انگار زیادی دست باال گرفتین-

- زبونم باز کردی! اما من از دخترھای زبون دراز خوشم نمیاد… نھ، خوشم اومد  . 

 :با صدای نینا مجبور شد بره. دستم و مشت کردم و لب زدم
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 !مردک احمق ھیز-

فل کردمبھ طبقھ ی باال رفتم. در اتاق رو ق . 

 .بھارک رو حموم بردم و دوشی گرفتم. لباس مناسبی پوشیدم کھ در اتاق بھ صدا دراومد

 .سمت در رفتم

 کیھ؟-

 .باز کن، منم-

 .از شنیدن صدای احمدرضا نفس آسوده ای کشیدم. در اتاق رو باز کردم

 چرا در اتاق رو قفل کرده بودی؟-

- ھمینطوری، حموم بودم… چیزه . 

- ات نم داره؟یعنی االن موھ  

 .ابروھام از تعجب باال پرید

 .بلھ-

وداومد تو اتاق و در اتاق رو پشت سرش بست. قدمی سمتم برداشت. توی دو قدمیم ایستاد. قدم تا سینھ اش ب . 

 .آروم سر بلند کردم. نگاھم بھ نگاھش گره خورد

 .شالتو در بیار-

 چی؟-

 .نشنیدی؟ گفتم شالتو از سرت بردار-

 … اما-

- فتی موھات خیسھ یا میخوای خودم بردارم؟مگھ نگ  

 .دستم سمت شالم رفت و بی میل شال رو از روی سرم برداشتم

 … موھام رو با کلیپس باالی سرم

 [٢٣:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٣٩پارت_  

 .جمع کرده بودم. تا خواستم کلیپس رو باز کنم دستش روی کلیپس و روی دستم نشست
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نمیدونستم چیکار کنممات مونده بودم و  ! 

 .دستم از زیر دستش سر خورد و کنار بدنم بی حرکت موند. کلیپس رو باز کرد

 .موھام روی شونھ ھام رھا شد و چون نم داشت حلقھ حلقھ شده بود

 .دست داغش و الی موھام فرستاد. ضربان قلبم باال رفتھ بود از اینھمھ نزدیکی

بین کتف و گردنم مونددستی بھ موھام کشید. سرش اومد جلو و  . 

 .ھرم نفس ھای داغش بھ اللھ ی گوشم میخورد. دھنم خشک شده بود

 :حاال کھ روی سرم خم شده بود کامل توی آغوشش بودم. با صدایی کھ از ھمیشھ بم تر بود گفت

 !موھاتو خشک کن، حوصلھ ی مریض داری ندارم-

 .ابروھام پرید باال. ازم فاصلھ گرفت

 … آقا-

رد و نگاھش رو بھم دوختسر بلند ک . 

 منم باید امشب باشم؟-

 .یکی از ابروھاش رو باال داد

 .چرا نباید باشی؟ آماده شو، کم کم مھمون ھا میان-

 .دلم نمی خواست تو جمعی کھ دوست نداشتم باشم. احمدرضا از اتاق بیرون رفت

 .حولھ ی کوچیکی رو برداشتم و نم موھام رو کامل گرفتم

نشستم. نگاھم رو بھ دختر توی آینھ دوختم رو بھ روی آینھ . 

 اصالً معلوم نبود زندگیم چی قراره بشھ! تا کی باید اینجا میموندم؟

 .اما فکر کردن بھ اینکھ دیگھ بھارک و نبینم ھم آزار دھنده بود. کمی آرایش کردم

 .بی میل در کمد رو باز کردم. نگاھی بھ داخل کمد انداختم

ھ ای کھ تا زیر باسن بود افتاد و زیر سارافونی سفیدی کھ بھ کت می اومدنگاھم بھ کت آستین حلق . 

 .با شلوار لی لولھ تفنگی پوشیدم. نگاھی تو آینھ انداختم. یھ تیپ ساده اما پوشیده بود

 .لباس ھای بھارک رو تنش کردم و پابند طالش رو توی پاش بستم
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 .روی تخت نشستم و نگاھم رو بھ دیوارھای اتاق دوختم

 [٢٣:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴٠پارت_  

 .نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ صدای موزیک از پایین بلند شد. کمی استرس گرفتم

 .بھارک رو بغل کردم و آروم در اتاق رو باز کردم

 .حاال صدای موسیقی تند خارجی واضح بھ گوش می رسید. از اتاق بیرون اومدم و سمت پلھ ھا راه افتادم

عجب کردمتز باالی پلھ ھا نگاھی بھ پایین انداختم. با دیدن دخترھا و پسرھای جوونی کھ کنار ھم ایستاده بودن ا . 

 .اکثراً لباسھای بازی پوشیده بودن. بدون جلب توجھ از پلھ ھا پایین اومدم

 .با نگاھم دنبال احمدرضا گشتم اما نبود

ش کردمبلند کردم و با دیدن پارسا، پسر ھمسایھ، متعجب نگاھ نگاھم بھ اطرافم بود کھ محکم بھ کسی خوردم. سر . 

 .لبخندی زد

 !سالم خانم کوچولو-

 !شما اینجا چیکار می کنید؟-

 .ابروش پرید باال

 .فکر کنم مھمونی دعوتم-

دگیج شده بودم؛ اگھ احمدرضا از این آدم بدش می اومد، چطور دعوتش کرده بود؟ دستی جلوی صورتم تکون دا . 

- ت خوبھ؟حال  

 .بھ سختی لبخندی زدم

 !بلھ-

 .با صدای محکم و کمی تند احمدرضا احساس کردم قلبم خالی شد. جرأت برگشتن نداشتم

 .دست احمدرضا کھ نشست روی شونھ ام، لبم رو بھ دندون گرفتم

 .پارسا لبخندی زد

 .سالم آقای ارسالنی-

 .و دستش رو سمت احمدرضا دراز کرد
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- ن؟ فکر نمی کنم آدمی باشید کھ بدون دعوت جایی بریداز اینورا آقای مھرگا !! 

 .مھرگان دستش رو توی جیب کتش کرد و نگاھی بھ خونھ انداخت

 !خیلی وقتھ نیومدم، از زمانی کھ بھار دیگھ نیست-

 الزم نبود کھ بیاین، درستھ؟-

 .پارسا کھ حاال فھمیده بودم فامیلیش مھرگانھ سری تکون داد

- ظبطیھنوزم بداخالق و من ! 

 !فکر نمی کنم راجب شخصیتم ازت سوال پرسیده باشم-

 بلھ، درستھ. برزو نیست؟-

 .باید ھمین جاھا باشھ-

- از دیدن دوباره ات خوشحال شدم. ھمینطور شما خانم کوچولو… با اجازه ! 

 … و چشمکی زد. فشار دست احمدرضا روی شونھ ام بیشتر شد و

 [٢٣:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴١ت_پار  

رت دادماز استرس زیاد حالم دست خودم نبود. یاد اون صبح و سیلی کھ بھم زد افتادم. بزاق دھنم رو بھ سختی قو . 

 .صداش کنار گوشم بلند شد

 !واای بھ حالت ببینم این پسر سمتت اومده-

 .بھ خدا آقا من تازه دیدمش-

- حساب برزو رو ھم بھ موقعھ اش میرسم… رو حرف من حرف نزن  . 

 .ازم فاصلھ گرفت. نفسم رو بیرون دادم. نگاھی تو سالن انداختم

 .ھمھ در حال انجام کاری بودن. سمت مبل گوشھ ی سالن رفتم

قص بودنروی مبل نشستم و بھارک رو تو بغلم گرفتم. نگاھم رو بھ وسط سالن دوختم. تعدادی دختر و پسر در حال ر . 

حساس غریبی می کردم بینشونترالن رفت سمت احمدرضا و باھم رفتن وسط. ا . 

 .نگاھم بھ رفتن احمدرضا و ترالن بود کھ کسی کنارم نشست

 .سر برگردوندم و با پارسا چشم تو چشم شدم. پسری تقریباً سی سالھ با کت تک اسپرت و تیشرت یقھ ھفت
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 .آستین ھای کتش رو کمی باال داده بود. ساعت سرامیک مشکیش توی نور برق میزد

- کردی؟چیزی پیدا   

 بلھ؟-

 .تک خنده ی مردونھ ای کرد

 .ھیچی-

 .دوباره استرس گرفتم. نگاھم و بھ احمدرضا و ترالن دوختم. حواسشون اینور نبود

 ازش می ترسی؟-

 نھ، از کی؟-

 .از نگاھت معلومھ ازش میترسی اما بھار سرکش بود و حرف حرف خودش بود-

 شما بھار و از کجا میشناسی؟-

ال رفتابروھاش از تعجب با . 

 .چرا نباید بشناسمش؟ بھار، نوه ی خالھ ی بزرگم بود و ما خیلی با ھم صمیمی بودیم-

 .…دلم می خواست راجب گذشتھ ی احمدرضا بیشتر بدونم

 !اما عمرش کفاف نداد و خیلی زود از بین ما رفت-

 شما کینھ ای از احمدرضا ندارین؟-

 :زیر لب زمزمھ کرد

- ای احمدرضا بودم ھمین کار و می کردمشاید اگر منم ج… احمدرضا؟  ! 

 [٢٣:۴٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴٢پارت_  

 .شوکھ نگاھش کردم

- ای میای بھتره چیزی ندونی، ھرچی کمتر بدونی بھتره اما بھ نظر دختر دوست داشتنی… مثل اینکھ تو خیلی نمیدونی ! 

ی کرد. پارسا سر بلند کردبا سایھ ی احمدرضا لبم رو بھ دندون گرفتم. با اخم نگاھم م . 

 کسی بھ شما اجازه داده کھ می تونی کنار پرستار دختر من بشینی؟-

 باید اجازه می گرفتم؟-
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 !بلھ-

 .ابروھای پارسا باال پرید. پوزخندی زد

 مگھ برده گرفتی؟-

 .تو فکر کن برده گرفتم-

 .کارت از برده داری ھم رد کرده-

صدای خشمگینی گفتاحمدرضا یقھ ی پارسا رو گرفت و با  : 

 .ببین بچھ جون حواستو جمع کن پا روی دم من نذاری، حاالم از اینجا برو-

 .پارسا دستش و روی دست احمدرضا کھ بند یقھ اش بود گذاشت و کشید پایین

 :دستی بھ یقھ اش کشید. تا خواست چیزی بگھ برزو اومد و گفت

 .پارسا بریم، میخوام یکی رو بھت معرفی کنم-

تنھ ای بھ احمدرضا زد و ھمراه برزو رفت. با رفتن پارسا احمدرضا با خشم سری تکون داد پارسا . 

 مثل اینکھ تو حرف حساب حالیت نیست! باید طور دیگھ ای باھات برخورد کرد؟-

 .خودش اومد آقا، من نشستھ بودم-

 .برو غذای بھارک و بده و ببر بخوابونش-

 .بلھ-

دمشنھ راه افتادم. شام بھارک رو دادم و بھ طبقھ ی باال رفتم. وارد اتاق از کنارش رد شدم و سمت آشپزخو . 

 .صدای موزیک کمتر شده بود. بھارک رو خوابوندم. دلم نمی خواست دیگھ پایین برم. در تراس رو باز کردم

 .ھوای خنک خورد توی صورتم. نفسم رو سنگین بیرون دادم و بھ سیاھی شب چشم دوختم

ودمبی امیر حافظ تنگ شد. از اینکھ داشت مقاومت می کرد تا با ھانیھ ازدواج نکنھ خوشحال لحظھ ای دلم برا . 

 .با باز شدن در اتاق سمت در چرخیدم

 … یکی از

 [٢٣:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴٣پارت_  

 .یکی از خدمتکارھا توی چھارچوب در ایستاده بود
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 بلھ؟-

 .آقا گفتن بیاین پایین-

- برو میامباشھ، شما  . 

 .با رفتن خدمتکار نگاھی بھ بھارک انداختم کھ غرق خواب بود

 .میدونستم حاال حاالھا بیدار نمیشھ. نگاھی تو آینھ بھ خودم انداختم

 .کمی رژم رو پررنگ کردم و از اتاق بیرون اومدم. آروم در اتاق و بستم

 !سمت پلھ ھا رفتم. اما کسی توی سالن نبود

و پایین اومدم. خدمتکارھا در حال انجام کار بودنتعجب کردم. پلھ ھا ر . 

 مھمون ھا رفتن؟-

 .نھ، رفتن پایین-

 .سری تکون دادم و از سالن بیرون اومدم. سمت در زیرزمین رفتم. در و آروم باز کردم

 .صدای موزیک کل زیرزمین رو برداشتھ بود

 .رقص نور تو کل زیرزمین می چرخید. پلھ ھا رو پایین اومدم

یدن کف سرامیک زیرزمین و اون ھمھ کف دھنم بازموندبا د . 

 .ھمھ جا رو کف گرفتھ بود و ھمھ دو بھ دو وسط کف ھا در حال رقص بودن

 .با نگاھم دنبال احمدرضا بودم اما تو این تاریک روشن سالن چیزی رو یا کسی رو نمیتونستم تشخیص بدم

م نشستدستی از پشت دور کمرم حلقھ شد و سرش روی گودی گردن . 

 .ترسیده خواستم تکونی بخورم کھ محکم تر بغلم کرد و صدائی نشست توی گوشم

 بھ بھ خانم کوچولو، تو چرا انقدر بغلی ھستی؟-

دمبا شنیدن صدای برزو ترس نشست توی قلبم. صورتش رو مالید بھ گونھ ام، چندشم شد. با صدای لرزونی لب ز : 

 .ولم کن-

- زه گیرت آوردمحرف خنده دار نزن خوشگلھ، تا … 

 .احمدرضا رو صدا می کنم-
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- چنان سرش گرم معاشقھ است کھ نمیدونھ االن کجائی! بریم یکم کف بازی… اگر پیداش کردی . 

 .تکونی خوردم

 .بھتره خیلی وول نخوری، اینا ھمھ مستن و سرشون تو کار خودشونھ-

دن و لیوان ھای بزرگ ویسکی توینگاه ناامیدم رو بھ جمعیت دوختم و دیدم راست میگھ، ھمھ مشغول بو  … 

 [٢٣:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴۴پارت_  

 .دستشون. برزو محکم از کمرم گرفتھ بود. ھیچ کاری نمی تونستم بکنم

 .کشیدم قسمتی کھ کف بیشتری داشت

دیین می شحاال کامالً توی کف ھا بودیم و اگر ھر کاری می کردم ھیچ دیدی نداشتم. بغض توی گلوم باال پا . 

 .دست برزو کھ روی برآمدگی بدنم نشست حالت تھوع بھم دست داد

 .صدای مستش توی گوشم صدا داد

- نترس فقط یکم می خوایم با ھم عشق بازی کنیم. میدونم خوشت میاد… جوونم، کوچولو ترسیدی؟  . 

- اینھمھ دختر، چرا بھ من چسبیدی؟… دست از سرم بردار  

- مئنم خوشمزه ایتو یھ لذت دیگھ داری، مط . 

 .ھولم داد توی کف ھا. تعادلم رو از دست دادم و روی کف ھا افتادم

 .اومدم بلند شم کھ افتاد روم و سرش رو توی گودی گردنم فرو کرد

 .با دست مانعش شدم اما دستھام رو محکم باال سرم گرفت

 .بھتره خیلی وول نخوری-

وردخکھ روی گردنم نشست قطره اشکی از گوشھ ی چشم ھام سر  و با دندون شالم رو کشید کھ یھ طرفھ شد. لبھاش . 

 .تقال فایده نداشت. صدای آھنگ ھر لحظھ بلندتر می شد. با حس جر خوردن لباسم زار زدم

 … تو رو خدا ولم کن-

 .اما انگار نمی شنید. لبش باالی سینھ ام نشست کھ صدایی باعث شد گوش ھام رو تیز کنم

- رزو؟داری چیکار می کنی ب  

 .صدای پارسا بود انگار
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 …بھ تو چھ-

 .اما پارسا از پشت یقھ اش رو کشید و از روم بلندش کرد. دستم و روی باال تنھ ام گذاشتم

 .پارسا با دیدنم و اشک ھام کھ انگار تمومی نداشت با خشم یقھ ی برزو رو گرفت

 پسره ی احمق داشتی بھ زور باھاش چیکار می کردی؟-

- گمشووو، تازه داشت بھم خوش میگذشت. تو نمیدونی این دختر چقدر خوشمزه است! وای اوناِه ه ه پارسا   … 

 .دستم و روی گوشھام گذاشتم. صدای داد پارسا بلند شد

 …خفھ شو آشغال-

 [٢٣:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴۵پارت_  

 تو این وسط چی میگی؟-

 .پارسا کوبید تو دھن برزو

- دختر بی دفاع دست درازی می کنی؟خر نفھم، چطور بھ یھ   

 .برزو عصبی شد و یقھ ی پارسا رو گرفت. تمام تنم می لرزید و حالم خوب نبود

 .با سر و صدای پارسا و برزو بقیھ ھم اومدن سمتمون. ھامون، برزو و پارسا رو از ھم جدا کرد

 چتونھ شما دوتا؟-

 .پیششون احساس غریبی می کردم

 .از این احمق بپرس-

م تو جمعیت بھ احمدرضا افتاد کھ با خشم اومد سمتمنگاھ . 

 .با دیدنش ھم تھ قلبم گرم شد ھم ترس افتاد تو دلم

 .یھ نگاھش بھ من بود و یھ نگاھش بھ برزو و پارسا کھ سعی داشتن با ھم گالویز بشن

 اینجا چھ خبره؟-

فرو رفت افتاد و اخم ھاش بیشتر توی ھماز صدای پر از خشم احمدرضا توی خودم جمع شدم. نگاھش بھ لباس پاره ام  . 

 یکی میگھ چی شده یا نھ؟-

 :ھامون اومد سمت احمدرضا و با صدایی کھ سعی داشت ھمھ چیز رو معمولی جلوه بده گفت
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 … فکر کنم برزو تو خوردن مشروب زیاده روی کرده و می خواستھ بھ دیانھ-

- ن میمونھ دست درازی کنھبرزو غلط کرده تو خونھ ی من بھ کسی کھ مثل ناموس م ! 

 .و سمت برزو یورش برد. صدای جیغ دخترا بلند شد

 .احمدرضا مشت محکمی بھ دھن برزو زد و برزو روی کف ھا افتاد

 .خیز برداشت سمتش کھ ھامون گرفتش

 .احمدرضا داری می کشیش-

- اومده تو خونھ ی من و بھ پرستار دختر من دست درازی می کنھ… قصدمم ھمینھ !! 

و با صدای ضعیفی نالیدبرز : 

- یشتر نیستبچیھ، حسودیت شده کھ می خواستم باھاش باشم یا از قبل خودت باھاش بودی؟ تو کھ می گفتی این یھ دھاتی  !! 
 .خوب بیا بدش بھ من، منم یھ پرستار برای خودت و دخترت میارم بھ ھر دوتون سرویس بده

 .احمدرضا لگدی بھ پھلوی برزو زد

 [٢٣:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴۶پارت_  

 .اما برزو انگار دست بردار نبود

- ون آدم ھا ھمین اچیھ احمد زورت اومده؟ یادت نیست بھار ھم بھت خیانت کرد؟ نھ با یھ نفر کھ با چند نفر بود و یکی از 
 !پارسا خان مھرگانھ

بدش میادناباورانھ بھ پارسا نگاه کردم. پس بگو چرا احمدرضا از این مرد انقدر  . 

 .خفھ شو برزو، خفھ شو-

 .ھامون سمت برزو رفت

 .پاشو برو تا بدترش نکردی-

 .و بازوی برزو رو گرفت. احمدرضا عصبی دستی بھ موھاش کشید

 .سر بلند کرد. نگاھش بھ پارسا افتاد

- مھمونی تموم شد، پاشو برو خونھ ات… چی رو داری نگاه می کنی؟  . 

ارسا اومد سمتم و با فاصلھ کنارم نشستبقیھ کم کم عازم رفتن شدن. پ . 

 حالت خوبھ؟-
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 .یھو احمدرضا بازوش رو گرفت

 …پسر بچھ انگار تو حرف حالیت نیست!! گفتم گمشو از خونھ ام بیرون-

 می بینی حالش بده؟-

 .آھا، از کی تا حاال دایھ ی عزیزتر از مادر شدی؟ شما بھتره بری، خودم اینجا ھستم-

دست احمدرضا کشیدپارسا بازوش رو از  . 

 …ھمیشھ خودخواھی-

 .و از کنارش رد شد. ھامون اومد سمتمون. احمدرضا کالفھ چشم ھاش رو باز و بستھ کرد

 .فقط ھمھ رو از اینجا ببر-

 .ھامون بی حرف رفت. احمدرضا اومد جلو و کنارم روی زمین نشست

 .ترسیده بازوم رو بغل کردم

- من…..بھ خدا … آقا  …. 

ت روی لبھامدستش و گذاش . 

 …ھیسسس، نمیخوام چیزی بشنوم-

 .بغضم شکست و اشکم روی گونھ ھام روان شد. یھو کشیدم توی بغلش

 .توی این بی کسی و بی پناھی انگار آغوشش یھ مسکن بود

 .دستش و نرم روی کمرم می کشید

بلندم کرد تمام لباس ھام خیس شده بود و کنترلی روی لرزش بدنم نداشتم. از زیر بازوم گرفت و . 

 .بھ سینھ اش تکیھ دادم. سمت پلھ ھای طبقھ ی ھم کف رفت. بھ سختی راه می رفتم

 … ھمھ جا توی سکوت فرو رفتھ بود و

 [٢٣:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴٧پارت_  

 .ذھنم درگیر بود

ھی می کنمتتم از ترس قالب درستھ یھ بار احمدرضا ھم می خواست بھم دست درازی کنھ اما ھر بار یاد کار برزو میوف . 

 .بدنم بھ شدت می لرزید. احمدرضا نگاھم کرد
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 چرا می لرزی؟-

 .سر تکون دادم

 .نمیدونم-

 .در سالن رو باز کرد. وارد سالن شدیم. خدمتکارھا در حال تمیزکاری بودن

- ھر سھ تاتون… برید پایین و جمع کنید  ! 

 .سریع از کنارمون رد شدن رفتن

- و عوض کنیباید لباسھات ر . 

 .با گام ھای سست و ناھماھنگ پلھ ھا رو باال رفتم. وارد اتاق شدم

 .بھارک خواب بود. بھ ھر جون کندنی بود لباسھام رو عوض کردم

 .لحظھ ی آخر نگاھم تو آینھ بھ گردنم افتاد. تمام زیر گلوم کبود شده بود

ت دادعصبی و پر از خشم دستم و زیر گردنم کشیدم. حس انزجار بھم دس . 

 .سمت حموم رفتم. با لباس ھام زیر دوش ایستادم. آب رو باز کردم

 .لحظھ ای از سردی آب نفسم گرفت اما کم کم عادت کردم

 .چشم ھام رو بستم و تمام صحنھ ھا جلوی چشم ھام دوباره زنده شدن

سوخت ھق زدم و کف حموم نشستم. آب باز بود. زانوھام رو بغل گرفتم. دلم برای بی کسی خودم . 

 .با ضربھ ای کھ بھ در حموم خورد سر بلند کردم

 زنده ای؟-

 .صدای احمدرضا بود اما من توان بلند شدن نداشتم، انگار بدنم سر شده بود

 .این در و باز کن تا نشکستم-

 .خواستم بلند شم اما نتونستم. بدنم رو روی سرامیک کشیدم و فقط تونستم قفل حموم رو باز کنم

کنار بدنم افتاد دستم بی جون . 

 .در حمام باز شد و فقط تونستم پاھای احمدرضا رو ببینم. انگار تو زمین و ھوا معلق بودم

 .لحظھ ای حس کردم از زمین کنده شدم و تو آغوش گرمی فرو رفتم
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 .تمام تنم می لرزید

 [٢٣:۴٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴٨پارت_  

 .صداش رو گنگ می شنیدم

 .آروم باش-

ا نمیتونستم لرزش بدنم رو کنترل کنم. حس کردم گذاشتم روی تختام . 

 .انگار داشت لباسھام رو در می آورد اما توان مقابلھ باھاش رو نداشتم

 .دلم می خواست فقط گرم بشم. از این ضعفم متنفر بودم

 .ھر وقت از چیزی شوکھ می شدم بدنم یخ می کرد و حس لرز بھم دست میداد

ی توش مچالھ شدم و دستی کھ دور کمرم حلقھ شدبا حس گرمی چیز . 

 .آروم پشت برھنھ ام رو نوازش می کرد

 !گرمی نفس ھاش بھ گردنم می خورد اما عجیب بود کھ حس بدی نداشتم

 .بوی ادکلنش توی مشامم رو پر کرده بود

ماشھ بھ خواب رفتگرمی لبھاش روی شاھرگ گردنم ضربان قلبم رو باال برد و مثل کسی کھ آرام بخش خورده ب . 

 .اما با کابوسی کھ دیدم شروع بھ فریاد زدن کردم

- خواھش می کنم… تو رو خدا سمت من نیا … نیا   … 

رو بھش نمیدادم اما انگار بی فایده بود و برزو ھر لحظھ بھم نزدیک تر می شد. فقط دست و پا می زدم و اجازه ی نزدیکی . 

ادی گرمی روی لبھام صدام خفھ شد و دست ھام بی حس کنار بدنم افتاما سفت بغلم کرده بود. با نشستن لبھا . 

 .نرم لبھام رو می بوسید. لبھاش رو از روی لبھام برداشت. شوکھ چشم باز کردم

 .تو تاریک روشن اتاق نگاھم بھ زنجیر گردنش افتاد کھ برق می زد

رو خالی کردنگاھم چرخید و روی صورت احمدرضا ثابت موند. صدای مرتعشش تھ قلبم  . 

- ھر کاری کردم ساکت نشدی، داشتی بھارک رو بیدار می کردی… مجبور شدم این کار و کنم  ! 

ردفقط نگاھش کردم. آروم ھولم داد. سرم روی بالشت افتاد. بھ پھلو دراز کشید و دستش رو تکیھ گاه سرش ک . 

 .کامالً تو احاطھ اش بودم
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 .آروم باش، کسی اذیتت نمی کنھ، بخواب-

گار فقط منتظر ھمین یھ حرف بودم کھ چشم ھام روی ھم قرار بگیرهان . 

 [٢٣:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۴٩پارت_  

دم بودمبا تابش نور آفتاب چشمھام رو باز کردم. سرم کمی درد می کرد. نگاھی بھ اطرافم انداختم. توی اتاق خو . 

یدن بدن برھنھ ام سریع ملحفھ رو دورم گرفتمملحفھ ی سفیدی روم بود. ملحفھ رو کنار زدم اما با د . 

 یاد دیشب و اتفاقاتش افتادم. یعنی احمدرضا تو اتاقم بوده؟

مسر چرخوندم، بھارک نبود! ملحفھ رو دورم گرفتم و بلند شدم. بلوز و شلواری از تو کمد برداشتم. پوشید . 

انداختم تا کبودی گردنم پیدا نباشھکبودی رو گردنم انگار بیشتر شده بود. موھام رو یک طرف شونھ ام  . 

شپزخونھ بھ گوش از اتاق بیرون اومدم. ھمھ جا توی سکوت فرو رفتھ بود. پلھ ھا رو آروم پایین اومدم. صدای ضعیفی از آ
 .می رسید

 .سمت آشپزخونھ راھم رو کج کردم. نگاھم بھ احمدرضا افتاد کھ داشت بھ بھارک صبحانھ می داد

سریع گفتم ضا بھ بھارک صبحانھ بده! سرفھ ای کردم و وارد آشپزخونھ شدم. احمدرضا نگاھم کرد.باورم نمی شد احمدر : 

 .سالم. االن صبحونتون رو آماده می کنم-

 .نیازی نیست، بشین! خودم آماده کردم-

 .بھارک دست دراز کرد سمتم. روی صندلی نشستم و بھارک و بغل کردم

 .اتفاقات دیشب رو بھتره فراموش کنی-

 .منظورش از اتفاق چی بود؟! کاری کھ برزو می خواست بکنھ یا چیز دیگھ ای؟ سوالی نگاھش کردم

 .خونسرد بھ صندلیش تکیھ داد و دست بھ سینھ شد

 یعنی تو از دیشب چیزی یادت نیست؟-

 .ترس نشست توی دلم. با صدای ضعیفی لب زدم

 نھ، چیزی شده بود؟-

- فھمیدم برعکس ظاھرت کھ خودت رو قوی نشون میدی، دختر ضعیفی ھستییکیش اینکھ … چیز خوب خیلی چیزھا . 

 .نفسم رو آسوده بیرون دادم. بلند شد
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- ظھر بر نمی گردم… کارگرھا ھمھ جا رو تمیز کردن، نیازی نیست کاری کنی . 

 .از آشپزخونھ بیرون رفت

 [٢٣:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵٠پارت_  

میرحافظ ھیچ ذره. تمام روز یا کتاب می خونم یا با بھارک بازی می کنم. این روزھا از اچند روزی از شب مھمونی میگ
 .خبری ندارم

 .با صدای تلفن خونھ بھارک رو زمین گذاشتم و سمت تلفن رفتم. گوشی رو برداشتم

 بلھ؟-

 .صدای مھربون خالھ توی گوشی پیچید

 .سالم دیانھ جون-

 سالم خالھ جون، خوبین؟ پسرا خوبن؟-

 خدا رو شکر، ھمھ خوبیم خالھ. تو چطوری؟-

 .منم خوبم خالھ جون-

 .دلم می خواست حال امیرحافظ رو بدونم

 امیر علی و امیر حافظ خوبن؟-

 .اون دو تا ھم خوبن. امیر حافظ کھ آخر کار خودش رو کرد-

 .بھ دلشوره افتادم

 چھ کاری خالھ؟ چیزی شده؟-

- ر بار نرفت و یر بودیم. آقاجون اصرار داشت ھانیھ رو بگیره اما امیر حافظ زیاین چند روز ھمھ اش درگ… چی بگم خالھ
 .در آخر گفت کس دیگھ ای رو دوست داره و می خواد باھاش ازدواج کنھ

 :با ھر کلمھ ای کھ خالھ می گفت قلبم انگار داشت توی گلوم می زد. دھنم خشک شده بود. بھ سختی گفتم

 خوب؟-

- گ بزنم تو و خواستگاری دختره و جواب بلھ رو دادن! امشب قراره بلھ برون گذاشتیم. گفتم زن ھیچی مادر، دیشب رفتیم
 !احمدرضا رو ھم دعوت کنم. میدونم امیر حافظ خودش یادش میره، فعالً سرش با نوشین گرمھ

 :زیر لب زمزمھ کردم



 ناب رمان
 

 …نوشین-

 چیزی گفتی خالھ؟-

- ً  .نھ، مبارکھ. چشم، حتما

- خودت فدات بشم عزیزم، روز . 

اشقشھبا کسی کھ ع نفھمیدم چطور با خالھ خداحافظی کردم. باورم نمی شد امیر حافظ داشت دوماد می شد. اونم نھ با ھانیھ، ! 

ز تلفن سر حالم دست خودم نبود. دلم می خواست داد بزنم. حس خفگی می کردم. بھ گلوم چنگ زدم و روی زمین کنار می
 .خوردم

ر حافظ دوستم جلوی چشم ھام واضح تر می شد. تمام مھربونیاش! چرا باور کرده بودم کھ امیچھره ی امیر حافظ ھر لحظھ 
 داره؟

بلد نیستم چرا انقدر خیاالت برداشتم؟ چھ خیال خامی کھ امیر حافظ عاشق منھ دھاتی میشھ! منی کھ یھ لباس پوشیدن . 

 .باالخره بغضم شکست و قطره اشکی روی گونھ ام سر خورد

یا)دیـانہ (وید , [١٣�٠۶٢٣ �١٨:۴۴] 
# ٢۵١پارت_  

 !باورم نمی شد امیر حافظ داشت ازدواج می کرد. اونم نھ با ھانیھ، با عشقش

دسرم و توی دستھام گرفتم و محکم فشار دادم. دلم می خواست دروغ باشھ اما صدای خالھ توی سرم اکو می ش . 

 !چھ دیر فھمیدم حسی کھ بھ امیر حافظ داشتم دوست داشتن بود

دحساس می کردم تنھا شدم. انگار تمام اون اعتماد بھ نفسی کھ داشتم ھمھ اش با رفتن امیر حافظ پر کشیا . 

 .ھق زدم اما سبک نشدم. با صدای گریھ ی بھارک سر بلند کردم

 … ماما-

 .بھارک و بغل کردم اما گریھ ام انگار قصد بند اومدن نداشت

د تا اشک ھای روی گونھ ام رو پاک کنھبھارک دست ھای کوچولوش رو بھ صورتم می کشی . 

 .با صدای باز شدن در سالن ھل کردم. خواستم از روی سرامیک ھا بلند شم اما توان نداشتم

 .احمدرضا وارد سالن شد. نگاھش بھم افتاد. لحظھ ای نگرانی رو توی صورتش احساس کردم

 .با گام ھای بلند اومد سمتم

 چیزی شده؟-
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م و سر تکون دادملبم رو بھ دندون گرفت . 

 از صبح نبودم زبونت رو موش خورده؟-

 :با صدای ضعیف و لرزونی گفتم

 … خوبم اما-

 !!بلھ، از صورت مثل لبو و چشم ھای پف کرده ات معلومھ-

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم

 .خالھ زنگ زده بود-

 خوب؟-

 … امشب بلھ برون امیر-

ودم بدم اومدخرو لو داده بودم و حاال احمدرضا می فھمید چقدر ضعیفم از  بغضم شکست و زدم زیر گریھ. از اینکھ خودم . 

- ھ؛ اون فقط دلش پس بگو چرا غمباد گرفتی!! پاشو پاشو نمیخواد آبغوره بگیری. امیر حافظ قرار نبود تا آخر با تو بمون
 !برای تو می سوخت کھ ھواتو داشت، ھمین

پر از درد نالیدماز روی سرامیک ھا بلند شدم. عصبی بودم و  : 

- من ھمینم؛ ساده و زودباور! مثل بقیھ ھفت رنگ نیستم… من نیازی بھ دلسوزی دیگران ندارم . 

 … اومدم برم کھ مچ دستم رو گرفت کشید. چون کارش یھوئی بود

 [٢٣:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵٢پارت_  

 :پرت شدم تخت سینھ اش. سرش رو روی صورتم خم کرد گفت

- وست نداری بھت ترحم بشھ، آره؟پس د  

 .با چشم ھای پر از اشک سر تکون دادم

 .پس میری مثل یھ دختر خوب آماده میشی و توی این مراسم شرکت می کنی-

 .ھراسون ازش فاصلھ گرفتم

- من نمی تونم… نھ، نھ . 

- میشی! دیگھ ادعای بزرگی تا وقتی ھمینطور ضعیف و وابستھ بھ دیگران باشی ھمیشھ مایھ ی تمسخر و دلسوزی دیگران 
 !و محکم بودن نکن
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 .سرم و پایین انداختم. ھر چی فکر می کردم نمی تونستم توی این مراسم حاضر بشم

 .وقتی بھش فکر می کردم کھ تمام توجھ امیر حافظ بھ یھ دختر دیگھ است، قلبم فشرده میشد

-  ب میری دوش میگیری، کمپرس آب سرد رویتو چھ بیای چھ نیای من بھ زور می برمت پس مثل یھ دختربچھ ی خو
 !صورت و چشم ھات میذاری، آرایش می کنی و ھمراه من میای

 .با مظلومیت نگاھش کردم

 !من چیزی از این نگاه نمی فھمم جز اینکھ یھ دختر بدبخت وضعیف جلوی روم ایستاده-

ماز کنارم رد شد و بھارک رو از بغلم گرفت و رفت. ھاج و واج ایستاده بود . 

 :ھمینطور کھ از پلھ ھا باال می رفت ادامھ داد

 .فقط یکساعت وقت داری و از االن شروع میشھ-

 .میدونستم ھمچین کاری رو می کنھ. با گام ھای سنگین پلھ ھا رو باال رفتم و وارد اتاق شدم

 .در حموم رو باز کردم. لباس ھام رو درآوردم و زیر دوش نشستم

ولھ پوشیدم و از حموم بیرون اومدمفقط یھ دوش ساده گرفتم. ح . 

 .احمدرضا رو دیدم کھ روی تختم لم داده بود. با دیدنم از جاش بلند شد

 .اومد سمتم. حولھ ام رو محکم چسبیدم. دستم و گرفت و سمت کاناپھ ی گوشھ ی اتاق برد

 .ھلم داد روی کاناپھ و کیسھ ی یخ رو یھو روی چشم ھام گذاشت

ری بھ تخت سینھ ام آورد واومدم بلند شم کھ فشا  … 

 [٢٣:۴۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵٣پارت_  

 .مجبورم کرد بھ پشتی مبل تک نفره ی گوشھ ی اتاق تکیھ بدم

 .از سردی کمپرس یخ مورمورم شد اما کاری نمیتونستم بکنم

 !ھمینطور میمونی و از جات تکون نمی خوری-

رت و چشم ھام برداشتبعد از چند دقیقھ کمپرس یخ رو از روی صو . 

 .حاال پاشو برو یھ کرم بزن-

 .بلند شدم. نگاھی تو آینھ بھ صورت قرمزم انداختم
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 .میرم آماده بشم-

 !سریع آماده شو، در بازه-

 .با یادآوری این شب استرس افتاد تو دلم و بغض راه گلوم رو گرفت

وب رفتار می کس و کار بودم کھ از روی ترحم باھام خاما باید قبول می کردم کھ من برای امیر حافظ فقط یھ دختر بی 
 .کرده

 .بھ سختی دستی بھ صورتم کشیدم. کت زرشکی با شلوار مشکی و تاپ مشکی پوشیدم

 .موھام رو جمع کردم و جلوی موھام رو کمی موس زدم

 .روسری ساتنی سرم کردم. بھارک رو آماده کردم و از اتاق بیرون اومدم

ھمیشھ شیک از اتاقش بیرون اومد احمدرضا آماده و مثل . 

 .نگاھی بھ سر تا پام انداخت

 قیافھ ی مادر مرده ھا رو بھ خودت نمیگیری، فھمیدی؟-

 .با بغض سر تکون دادم. جلوتر ازم از پلھ ھا پایین رفت

 .نفسم رو پر صدا بیرون دادم و پلھ ھا رو پایین اومدم. از سالن بیرون زدم

د و نگاھش بھ رو بھ روش بود. در و باز کردم و نشستماحمدرضا تو ماشین نشستھ بو . 

 .ماشین و روشن کرد و از حیاط بیرون زد. تمام مسیر دعا دعا می کردم تا این بغض لعنتی نشکنھ

 .ھرچی بھ خونھ ای کھ نمیدونستم کجای این شھر بزرگھ نزدیک می شدیم، مھار کردن بغضم سخت تر می شد

م جاری شدنگھداشت. نتونستم خودم رو کنترل کنم و شونھ ھام لرزید. اشکم روی گونھ اماشین و کنار خونھ ی بزرگی  . 

 .احمدرضا روی رول ضرب گرفت

 گریھ ات تموم نشد؟-

 .اما حالم خیلی بد بود. یھو بوی عطرش توی دماغم پیچید. دستش رو پشتی صندلیم گذاشت

 .صداش از فاصلھ ی کمی بھ گوشم نشست

] ,دیـانہ (ویدیا) �٠۶�١٨١٣  ٢٣:۴۴] 
# ٢۵۴پارت_  

 .مگھ بھت نگفتھ بودم گریھ نکن-
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ھام کشیدمدستم رو زیر چشم . 

 .سرم چرخوندم، فاصلھ بینمون کم بود

- شھ من نیام؟می  

 .اخمی کرد

- ھای لعنتی بیادصورتت رو تمیز کن بیا پاین، وای بھ حالت یھ قطره اشک از اون چشم . 

 .در ماشین باز کرد و پیاده شد

و بھ سقف ماشین دوختمنگاھم ر . 

 .خدایا کمکم کن-

 .از ماشین پیاده شدم و کنار احمدرضا ایستادم

 .احمدرضا آیفون رو زد

 .بعد از چند لحظھ در باز شد، وارد حیاط شدیم

 .نگاھم رو بھ حیاط بزرگ و سرسبز جلوی روم دوختم

داد کھ یھ خانواده پولدار ھستنھمھ چیزشون نشون می . 

ودی ساختمون حرکت کردیمھای ورسمت پلھ . 

 . اگھ دختر خوبی باشی از اینجا می برمت یھ جای خوب-

شددستش رو پشت کمرم گذاشت. گرمی دستشم از روی لباسم احساس می . 

 .در سالن باز شد. آقا و خانمی میانسال جلوی در ایستادن

پرسی کرداحمدرضا باھاشون سالم و احوال . 

ود رو بھشون داددستھ گلی رو کھ سر راه گرفتھ ب . 

 :با صدای زن سر بلند کردم

 .سالم عزیزم-

 .بھ سختی لبخندی زدم

- گمسالم، تبریک می . 
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 .لبخندی زد و سمت سالن راھنماییمون کرد

 .وارد سالن بزرگ ال مانندی شدیم

رسید، انگار ھمھ اومده بودنصدای بقیھ بھ گوش می . 

زدم میقلبم محکم بھ سینھ . 

ھا باشھ راھنماییمون کردزدم سالن مھمونسمت سالنی کھ حدس  . 

 .با دیدن آقاجون و خانم جون و بقیھ نفسم رو بھ سختی بیرون دادم

پوش کنار خالھ نشستھ بودمرجان مثل ھمیشھ شیک . 

 .سرچرخوندم کھ نگاھم بھ امیرحافظ افتاد

 .حس کردم چیزی تھ دلم خالی شد

گرفتمبا دیدن نگاھم لبخندی زد. سریع نگاھم رو ازش  . 

 .احمدرضا بازوم رو گرفت و سمت مبلی راھنماییم کرد

پرسی کردیم و روی مبل نشستمبا ھمھ سالم و احوال . 

 .آقاجون ناراحت بود خبری از ھانیھ و نسترن نبود

 [٢٣:۴۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵۵پارت_  

 .با کشیده شدن دستم بھ خودم اومدم. احمدرضا اخمی کرد

- بشین حواست کجاست؟ . 

دونستبھ ناچار کنار احمدرضا جا گرفتم. مرجان اخمی کرد و خالھ لبخندی زد اما ھیچ کس حال دل آشوبم رو نمی . 

 .ھمون خانم و آقا اومدن نشستن

بی روی مبل تک آپشت سرشون پسری با قدی تقریباً بلند اما ھیکلی تنومند، موھای مجعد کوتاه، تیشرت سفید و شلوار جین 
ستنفره ای نش . 

 .نگاھم اومد باال و بھ صورت کشیده و استخونیش افتاد

 .انگار با اون چشمھای درشت قھوه ای روشنش تمام افراد توی مجلس رو تحت الشعاع قرار داده بود

 :آقاجون با صدای ھمیشھ محکمش لب زد
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- دن دختر خانوم خب آقای نریمان، انگار تمام صحبت ھا شده و امشب محض مشخص کردن عروسی ھست و نشون کر
 !شما

 .آقای ساالر، اجازه ی ما ھم دست شماست و شما بزرگ تر مائی-

 .شما لطف دارین اما دیگھ دوره زمونھ ی قدیم نیست و جوون ھا خودشون تصمیم می گیرن-

 :آقای نریمان حرفی نزد کھ صدای بم و خشداری گفت

 .نوشین برای ما عزیزه و خوشبختیش خیلی مھمھ-

و خشدار واقعاً بھ اون چھره ی عبوس می اومد. خانم نریمان لبخندی زد گفتاین صدای بم  : 

 .پس نوشین جون رو صدا کنم-

 .و بلند شد. با رفتن خانم نریمان دوباره دام بھ ھول و وال افتاد

 .دست احمدرضا پشت سرم و روی دستھ ی مبل قرار گرفت

کنار گوشم بلند شد با استرس دست ھای بھارک رو ماساژ دادم. صدای احمدرضا . 

 !آروم باش، دست بچھ رو کندی-

 .قلبم تو سینھ ام بیقرار می زد. لحظھ ای نگاھم چرخید و روی امیر حافظ ثابت موند

 .با دیدن لبخند روی لبش نمیدونستم بخندم یا بھ بغض توی گلوم اجازه ی جوالن بدم

 با صدای ملیح

ل کسی کھ از بلندی پرتش کرده باشن بھ خودم اومدمدخترونھ ای تمام رشتھ ی افکارم پاره شد و مث . 

 .سرم چرخید. با دیدن دختر ظریف رو بھ روم حسرت نشست توی دلم

 .کت و شلوار کرم رنگی بھ تن داشت و موھای بلند بلوندش رو شلوغ باالی سرش جمع کرده بود

ودمبد شدم. توی ذھنم دنبال اسمش شال حریر کوچکی باز روی موھاش انداختھ بود. ھمھ بلند شدن. بھ سختی بلن . 

 یادمھ خالھ اسمش رو گفتھ بود اما حاال چرا یادم نبود؟

غض توی با اون صدای نرم و ملیحش و لبخند گوشھ ی لبش و برق شادی توی چشم ھاش دروغھ اگھ بگم حسودیم نشد و ب
 .گلوم سنگین تر

 .خوش اومدین-

 .لپ بھارک رو کشید
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- نازیای جوونم چھ دختر بچھ ی  … 

 .و مثل نسیمی از کنارمون رد شد رفت. اما بوی ادکلنش ھنوز حضورش رو اعالم می کرد

 .با نشستن دختر پیش امیر حافظ ھمھ نشستن

 با نشستنش اسمش یادم اومد کھ ھم مادرش ھم خالھ، نوشین گفتھ بودن. اما حواس من مگھ سر جاش بود؟

آورد. سمت امیر حافظ و نوشین رفت خالھ بلند شد و دو تا جعبھ از توی کیفش بیرون . 

 .یکی از جعبھ ھا رو بھ امیر حافظ داد. امیر حافظ در جعبھ رو باز کرد

گرفت نگاھم بھ برق حلقھ ی توی جعبھ افتاد کھ امیر حافظ از توی جعبھ بیرون آورد و دست نوشین رو توی دستش . 

فتادمر حافظ با چھ دقتی ناخون ھام رو الک زد ابا دیدن ناخون ھای الک خورده ی نوشین یاد اون روزی کھ امی . 

ر خوردھمین کھ امیر حافظ حلقھ رو توی دست نوشین کرد، سرم و پایین انداختم و قطره اشک سمجی روی گونھ ام س . 

رو بھ رو شدم بازوم محکم فشرده شد. سریع اشکم رو پاک کردم و سر بلند کردم کھ با نگاه دقیق و خیره ی برادر نوشین . 

 [٢٣:۴۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵٧پارت_  

 .سریع نگاھم رو ازش دزدیدم. قلبم تند می زد

 .دوست نداشتم فکر کنھ من امیر حافظ رو دوست دارم اما سخت بود بھ بی خیالی زدن

 .ھمھ دست زدن و امیر حافظ زنجیر پالکی رو گردن نوشین کرد

می شد تا بھ خونھ برگردمھوای سالن خفھ کننده بود. کاش زودتر تموم  . 

 .صدای آقای نریمان بلند شد

 .صدرا جون پاشو یھ دور شیرینی تعارف کن-

مپسر عبوس بلند شد و دیس شیرینی رو از روی میز برداشت. زیر چشمی نگاھی بھ امیر حافظ و نوشین انداخت . 

و نگاھم رو ازشون گرفتم لبخند روی لبھای ھر دو بود و آروم با ھم صحبت می کردن. دستم رو مشت کردم . 

 .صدای احمدرضا کنار گوشم بلند شد

 !!چھ عجب فھمیدی نباید انقدر نگاه کنی-

لبش باال  یلب گزیدم کھ سنگینی نگاھی رو باالی سرم احساس کردم. سر بلند کردم و با نگاه صدرا مواجھ شدم. گوشھ 
 .رفت
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 شیرینی بر نمی دارین؟-

احمدرضا دست دراز کرد و شیرینی برداشت برای ھر دومون ھاج و واج فقط نگاه می کردم کھ . 

 .صدرا رد شد رفت

 دلت نمی خواد کھ این برادر فضول عروس خانوم فکرھای اشتباه کنھ، ھوم؟؟-

 .سری تکون دادم

کھ  تھ ی آیندهھمھ در حال بگو بخند بودن و قرار شد مراسم عروسی رو عید نوروز سال جدید بگیرن و یھ جشن عقد آخر ھف
 .تا مرجان ھست بگیرن

 .احمدرضا بلند شد. نگاه ھمھ بھ سمت احمدرضا کشیده شد. دستی بھ کت تنش کشید

 .ما دیگھ باید بریم. فردا صبح عازم یھ سفر کاری ھستم-

 .خالھ اخمی کرد

 !احمدرضا جان، ھنوز کھ زوده-

 .مھم اومدن ما بود کھ اومدیم، خوشبخت بشن-

 :آقای نریمان گفت

- اده کردیم پسرمشام آم . 

 !یھ وقت دیگھ، حاال کھ فامیل شدیم و حتماً رفت و آمدھا ھم زیاده-

 .با آقای نریمان دست داد. از روی مبل بلند شدم و کنار احمدرضا قرار گرفتم

 مثل کسی کھ

 [٢٣:۴۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵٨پارت_  

افظ و نوشین رفت. بی میل باھاش ھمگام شدمھیچ پناه و تکیھ گاھی نداشتھ باشھ. احمدرضا سمت امیر ح . 

 .ھرچی بھشون نزدیک تر می شدم ضربان قلبم باالتر می رفت. احساس می کردم کف ھر دو دستم عرق کرده

 .کاش احمدرضا حالم رو درک می کرد. این مرد انگار می خواست شکنجھ ام بده

 .من از روبروئی با امیر حافظ و نامزدش ھراس داشتم

فظ و نوشین بلند شدن. با فاصلھ ی کمی کنار احمدرضا ایستادمامیر حا . 
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 .سرم پایین بود و سعی می کردم با امیر حافظ چشم تو چشم نشم

 !انگار تو ھم بھ جمع مرغ و خروس ھا پیوستی-

 .باید این کار و می کردم-

 .تبریک می گم بھ ھر دوتون-

 .سرم رو بلند کردم

- شبخت بشینمنم تبریک می گم و امیدوارم خو . 

 .امیر حافظ لبخندی زد. احساس یھ آدم مجرم رو داشتم. امیر حافظ دقیق نگاھم کرد

 .ھول کردم و ناخواستھ بیشتر بھ احمدرضا نزدیک شدم. این کارم از چشم امیر حافظ دور نموند

 .احمدرضا با ھمھ خداحافظی کرد کھ مرجان بلند شد

 .منم تا یھ جایی برسونید-

ی شد. امکان نداشت با مرجان تو یھ ماشین بشینم. امشب چھ خبر بود؟قلبم انگار خال  

 !!چرا ھر چی سعی می کردم از این آدم ھا دور بشم، قانون جذب برعکس کار می کرد

 .میدونستم چون توی جمع گفتھ بود احمدرضا مجبور بود سکوت کنھ

 .خنده ای عصبی کرد

- ً  .حتما

داحافظی کردم اما چھ خداحافظی ای؟ در حد یک کلمھو جلوتر از سالن بیرون رفت. با ھمھ خ ! 

 :برادر نوشین سری برام تکون داد و با صدای بمش گفت

 !خوشحال میشم بیشتر ببینمتون-

و سمت در سالن حرکت کردم کھ پدر نوشین گفت” خدا اون روز رو نیاره“توی دلم گفتم  : 

 .صدرا جان بدرقھ کن-

و باز کرد. دلم نمی خواست با مرجان ھم کالم یا حتی ھم قدم بشمصدرا کنارم قرار گرفت و در سالن ر . 

 .از در سالن بیرون اومدم

 انقدر خونھ ی ما بد بود کھ سریع بلند شدین؟-
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 [٢٣:۴٧ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۵٩پارت_  

 .ھول کردم

 .نھ، اما دیدین کھ آقا کار داشتن-

 .ابروھاش سمت باال رفت

- و ھمسرش نیستیپس حدسم درست بود، ت ! 

 .من پرستار دختر آقام-

 .سری تکون داد. احمدرضا اخمی کرد و اومد جلو

 .خداحافظ آقای نریمان-

 .و بازوم رو گرفت. فشار دستش روی بازوم زیاد بود

 چی داشتی یھ ساعت باھاش می گفتی؟-

 .ھیچی بھ خدا-

 .صدام چنان بغضی داشت کھ بازوم رو ول کرد. صدای مرجان اومد

- و بشینم؟جل  

 .احمدرضا پوزخندی زد

 .نخیر خانوم، عقب می شینید-

 .مرجان اخمی کرد

 یعنی چی؟-

 .واضح نبود؟ می تونید با آژانس برید-

 .و در جلو رو باز کرد

 .بشین دیانھ-

لو نشستمبعد ماشین رو دور زد و رفت پشت فرمان نشست. نیم نگاھی بھ مرجان کھ با اخم ایستاده بود انداختم و ج . 

 .در عقب باز شد و مرجان نشست. در رو محکم بست. احمدرضا از آینھ ی ماشین نگاھی بھش انداخت

 !تا حاال ماشین سوار نشدی کھ اینطوری در می بندی؟؟-



 ناب رمان
 

 !من سوار شدم اما فکر کنم نوکر خونھ ات تا حاال تو عمرش ندیده-

 .احمدرضا پوزخندی زد

- ما نوکر نداریم… نوکر؟  ! 

کرد. نگاھم رو بھ سیاھی شب دوختمو ماشینو روشن  . 

 .میگن خون خون رو می کشھ اما انگار واقعاً من دختر مرجان نبودم

 .آدرس بده کار دارم-

 .مرجان آدرسی رو گفت. موزیک مالیمی از سیستم پخش می شد

 .از اینکھ دیگھ توجھ امیر حافظ بھ یکی دیگھ بود بغضم گرفت

اضافھ شد! احمدرضا ماشین و کنار خونھ ای نگھداشتخودم کم غم و غصھ داشتم، اینم بھش  . 

 .می تونی بری-

 .احمد من دارم ھفتھ ی آینده میرم، کمی بھ حرف ھام فکر کن-

 .احمدرضا دستی بھ گردنش کشید

- کار دارم… میشھ پیاده شی  . 

 … یکبار بھ خاطر ھمین غرور و غد بودنت با مرد دیگھ ای ازدواج کردم-

] ,دیـانہ (ویدیا) ٣�٠۶�١٨١  ٢٣:۴٩] 
# ٢۶٠پارت_  

 .اما بازم برات درس نشد و درست نشدی …

- پیاده شو… االنم برو با یکی دیگھ ازدواج کن  ! 

 .مرجان پیاده شد. ھموز در و کامل نبستھ بود کھ احمدرضا پر گاز حرکت کرد. سرعتمون خیلی باال بود

شد. بھارک تو آغوشم بھ خواب رفتھ بودترسیده بھ صندلی چسبیدم. ماشین و تو حیاط پارک کرد و پیاده  . 

 .احمدرضا اومد سمتم و بھارک رو از بغلم گرفت. رفت سمت خونھ

واستخبازوھامو بغل کردم و با قدم ھای آروم سمت در ورودی سالن حرکت کردم. دلم یھ جای آروم برای گریھ می  . 

دوختم اھم رو بھ چراغ ھای پایھ بلند حیاطدلم میخواست ساعت ھا گریھ کنم. روی پلھ ھای توی حیاط نشستم و نگ . 

 .دستم و زیر چونھ ام زدم و خیره ی رو بھ روم شدم اما تمام اتفاقات ساعاتی پیش، جلوی روم رژه می رفت
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 .دیگھ امیر حافظ ھوام و نداشت و برام الک نمی زد. سرم و روی زانوھام گذاشتم و ھق زدم

م. نگاھم بھ احمدرضا افتادبا نشستن چیزی روی شونھ ام سر بلند کرد . 

 .سریع اشکم رو پاک کردم. کنارم روی پلھ ھا نشست

 اشک ھای تو تمومی نداره؟-

 .سرم و پایین انداختم

 .دلم گرفتھ-

- عشق و  قرار نیست ھمھ ی حمایت ھا و توجھات اطرافیانمون ختم بھ…. چون امیر حافظ با یکی دیگھ ازدواج کرده؟ 
  !عاشقی بشھ
اتش مھربونھ و حواسش بھ ھمھ ھست. دلش برات می سوخت چون کسی باھات خوب نبودامیر حافظ ذ .  

کر نکنم انقدر فتو حق داری اونو دوست داشتھ باشی و حاال بخاطر اینکھ نیست گریھ کنی اما خب اونم حق انتخاب داره و 
 !احمق می بود کھ عاشق تو می شد

کردم. آروم با دو انگشت روی گونھ ام زدبا چشم ھای اشکی سر بلند کردم و متعجب نگاھش  . 

 .چیھ، حقیقت تلخھ! یھ پسر تحصیل کرده نمیاد یھ دختر خنگ دھاتی رو بگیره وگرنھ باید بھ عقلش شک کرد-

 [٢٣:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶١پارت_  

تو و بھارک رو ھم میبرم… بھتره بھ جای آبغوره گرفتن پاشی بیای چمدون ببندی . 

ی پلھ ھا بلند شدم. حاال رو بھ روی ھم قرار داشتیم. سر بلند کردماز رو . 

 ما رو برای چی؟-

 .دختر کوچولو تو کارای من فضولی نکن. ھمھ ی لباس ھا رو توی یھ چمدون بذار، فقط سھ روز میریم-

 .و سمت در سالن رفت. نفسم رو فوت کردم و دنبالش وارد سالن شدم

ایده استمیدونستم مخالفت کردنم بی ف . 

 .توی سکوت چمدون رو بستم و سمت تختش رفتم کھ بھارک رو بردارم. بازوم رو گرفت

 !شب ھمینجا می خوابی-

 .ابروھام از تعجب باال پرید

 … اما آقا-

 .بھتره بحث الکی نکنی و بخوابی، چون خستھ ام صبح زودم باید راه بیوفتیم-
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. احمدرضا المپ و خاموش کرد و سمت تخت اومدسمت گوشھ ی تخت رفتم و کنار بھارک دراز کشیدم . 

دتو راه پیراھنش رو درآورد. سریع ازش چشم گرفتم اما صدای پوزخندش رو شنیدم و تخت کھ باال و پایین ش . 

 .دستم و زیر سرم گذاشتم و نگاھم رو بھ تاریک روشن اتاق دوختم

دی خیالبافی کردمحاال کھ فکر می کنم می بینم حرف ھای احمدرضا حقیقتھ. من زیا . 

 .تمام دلسوزی ھای امیر حافظ رو اونجوری کھ خودم دوست داشتم تعبیر کردم

 .اما حاال باید دیدگاھم رو عوض کنم کھ تا کسی بھم محبت کرد فکر و خیال الکی نکنم

 .نفسم رو بیرون دادم و چشمھام رو بستم. کم کم چشمھام گرم خواب شد

بود چشمھام رو باز کردم. ھوا ھنوز گرگ و میش بودبا صدای موزیکی کھ در حال پخش  . 

 .احمدرضا با باالتنھ ی برھنھ رو بھ روی آینھ ایستاده بود و داشت موھاش رو سشوار می گرفت

 .از آینھ نگاھی بھم انداخت

 .بھتره زودتر بلند شی باید حرکت کنیم-

 .تو تخت نیم خیز شدم و از تخت پایین اومدم

] ,دیـانہ (ویدیا) �٠۶�١٨١٣  ٢٣:۴٩] 
# ٢۶٢پارت_  

 .سمت در اتاق رفتم. باید صبحانھ آماده می کردم و کمی تنقالت می گرفتم

 .سریع چای ساز رو بھ برق زدم و میز و چیدم. سبد کوچکی برداشتم و توش رو پر کردم

 می خوای اول دست و صورتت رو بشوری و دستی بھ جنگل سرت بکشی؟-

انداختم و از  با لمس کردن موھام کھ معلوم بود چھ وضعی داره با خجالت سرم رو پایینتند دستم رو روی سرم گذاشتم و 
 :کنارش رد شدم کھ با تن صدای آرومی گفت

 !!بچھ ی خنگ-

 .واینستادم و سریع سمت پلھ ھا دویدم. وارد اتاقم شدم

 سمت آینھ رفتم. با دیدن صورت و موھام زدم روی سرم. این چھ وضعش بود آخھ؟

مرویس بھداشتی رفتم و دست و صورتم رو شستم. رو بھ روی آینھ ایستادم و موھای بلندم رو شونھ کردسمت س . 

ری داشتمشلوار لی ھمراه با مانتوی باال زانو پوشیدم و موھام رو با کلیپس باالی سرم جمع کردم. حاال وضع بھت . 
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ن چائی بوداز اتاق بیرون اومدم و سمت آشپزخونھ رفتم. احمدرضا در حال ریخت . 

 :با دیدنم یکی از ابروھاش رو باال داد و گفت

 .درس اول: یھ دختر موفق ھمیشھ بھ ظاھرش میرسھ تا جذاب باشھ-

 .انگشت اشاره اش رو باال آورد

 .نکتھ، ظاھر مرتب با آرایش ھای زننده و جلف فرق می کنھ. حاالم صبحانھ ات رو بخور تا راه بیوفتیم-

اینکھ می دیدم احمدرضا داره با مالیمت باھام رفتار می کنھ تعجب کرده بودم سمت میز رفتم. اما از . 

 .صبحانھ رو خوردیم و احمدرضا چمدون رو پشت ماشین گذاشت

 .بھارک خواب رو روی صندلی عقب خوابوندم و جلو نشستم

وشن شده بوداحمدرضا داشت با تلفنش صحبت می کرد. ماشین رو روشن کرد و از حیاط بیرون اومد. ھوا ر . 

 !نمیدونستم قراره کجا بریم

 [٢٣:۴٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶٣پارت_  

 .اما خدا خدا می کردم اون پسره باھامون نباشھ

 .ماشین از تھران خارج شد. ھوا چون نزدیک پاییز بود کمی سرد بود

 .خوبھ برای بھارک لباس گرم گذاشتھ بودم. گوشی احمدرضا دوباره زنگ خورد

 .سالم ھامون، نزدیکم صبر کنید-

 .و گوشی رو قطع کرد. جلوی یھ رستوران کوچک بین راھی نگھداشت. چراغی زد

 .ھامون از ماشینش پیاده شد و پشت سرش نینا و طرالن. بھارک ھنوز خواب بود

 !پیاده شو-

پرسی کردیماز برزو خبری نبود. از ماشین پیاده شدم. ھامون و دخترا سمتمون اومدن. با ھم احوال . 

 :ھامون گفت

 بریم صبحانھ بخوریم؟-

 .ما صبحونھ خوردیم ولی یھ چائی می خوریم-

 .طرالن ابرویی باال داد
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 ما بھ سختی بیدار شدیم بعد تو صبحانھ ات رو ھم خوردی؟؟-

 .احمدرضا لبخندی زد

 .دیانھ کالً سحرخیزه، صبحانھ آماده کرد خوردیم-

مزاح گفتھامون با تحسین نگاھم کرد و با  : 

- بریم صبحانھ کھ من دارم از گرسنگی می میرم… بھ این میگن زن زندگی . 

 .احمدرضا در عقب رو باز کرد و بھارک خواب رو برداشت

 .باورم نمی شد کھ احمدرضا داشت بھ بھارک توجھ می کرد اما خوشحال بودم

 :انگار از نگاھم متوجھ تعجبم شد کھ آروم گفت

 !بھارک دخترمھ-

ر از من شروع بھ رفتن کرد. دنبالش راه افتادم و کنارش ھمقدم شدمو جلوت . 

 .وارد رستوران کوچک شدیم

 .تختی رو انتخاب کردیم و نشستیم. ھامون صبحانھ سفارش داد

 خوب احمد، بھ نظرت آمل بھ ریسکش می ارزه کھ رستوران بسازی؟-

- رم اشتباه نیستاما میدونم کا…. آره ولی باید قبلش ھمھ ی جوانب رو بسنجیم ! 

کت کردیمھامون سری تکون داد. صبحانھ رو آوردن و بعد از خوردن صبحانھ ھمھ بلند شدیم و سوار ماشین شدیم و حر . 

 [٢٣:۵٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶۴پارت_  

 .پس احمدرضا داشت برای تأسیس یھ رستوران جدید بھ آمل می رفت. از جاده ھای سرسبز رد شدیم

بھ ویالیی رسیدیم ۴وی رستورانی خوردیم و ساعت نھار و ت . 

 .ھامون در ویال رو باز کرد و ماشین ھا پشت سر ھم وارد ویال شدن

 .از ماشین پیاده شدم. ھوا سرد بود و سوز داشت. احمدرضا چمدون رو از صندوق عقب برداشت

 .ھامون در سالن رو باز کرد. وارد سالن بزرگ و مبلھ ای شدیم

- اون دو تا رو با ھم کنار بیاین… ا اتاق بیشتر نیست کھ یکیش مال خودمھخوب، سھ ت . 

 .و خندید. احمدرضا با چمدون سمت اتاقی رفت
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 .من و دیانھ و بھارک توی این اتاق می خوابیم-

 .با این حرف احمدرضا لحظھ ای تعجب رو تو چھره ی ھر سھ شون دیدم

وزخندی زدن و سمت اون یکی اتاق رفتنھامون سریع بھ خودش اومد اما نینا و طرالن پ . 

 .دنبال احمدرضا وارد اتاق شدم. احمدرضا لباسھاش رو عوض کرد و از اتاق بیرون رفت

 .لباس ھای بھارک رو عوض کردم. یھ دست لباس راحتی مناسب پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم

یز گذاشتھامون سینی چائی بھ دست از آشپزخونھ بیرون اومد و سینی رو روی م . 

 .کنار احمدرضا رفت

 برای فردا بریم زمین رو ببینیم؟-

 .احمدرضا چائی رو برداشت

- خدا کنھ طرف دبھ درنیاره و معاملھ بشھ… خیلی خوبھ  . 

 :ھامون سری تکون داد و طرالن گفت

 االن آوردن ما بھ اینجا برای چیھ؟؟-

 .ھامون خندید

 .برای خنده آوردیمت-

درضا گفتطرالن اخمی کرد کھ احم : 

- قرار شد از طرف پدرت نماینده بشی چون من و ھامون انقدر پول نداریم… خوب راست میگھ  . 

 چرا از برزو نخواستین تا بیاد؟-

 :احمدرضا اخم وحشتناکی کرد و گفت

 [٢٣:۵٠ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶۵پارت_  

 !دفعھ ی آخرت باشھ حرف اون آدم عوضی رو پیش من میزنی-

با ترش رویی از جاش بلند شد و سمت اتاقش رفت. با رفتن طرالن احمدرضا گفتطرالن  : 

 .حیف کھ بھ پول پدرش نیاز دارم وگرنھ این دختره ی از دماغ فیل افتاده رو با خودم جائی نمی آوردم-

 .آروم باش، دوباره خودش برمی گرده-
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وارد اتاق شدم بعد از خوردن شامی سبک چون خستھ بودیم ھر کی سمت اتاقش رفت. . 

 .احمدرضا با یھ شلوارک کنار پنجره ایستاده بود و سیگار می کشید

 .پتویی روی زمین پھن کردم و بھارک رو روش خوابوندم

 .شالم رو از روی سرم برداشتم و موھای بلندم رو باز کردم

رو پشت گوشم زدماحمدرضا چرخید و نگاھش روی موھای بلندم ثابت موند. ھول کردم و تکھ ای از موھام  . 

 .رفت سمت تخت و روی تخت دراز کشید. کنار بھارک دراز کشیدم و خیلی زود خوابم برد

 .چون شب زود خوابیده بودم زودم بیدار شدم. بھارک چشمھاش باز بود

 .بوسھ ای روی گونھ اش زدم و بدون سر و صدا از اتاق بیرون اومدم. ھمھ جا توی سکوت فرو رفتھ بود

ونھ رفتم. بھارک رو روی میز گذاشتمسمت آشپزخ . 

 .زیر چائی رو روشن کردم. نگاھی تو یخچال انداختم. ھمھ چی بود

 .شیر گرم کردم. آب جوش اومد و چای دم کردم اما نون نبود

 .کمی شیر تو کاسھ ریختم کھ ھامون با نون محلی وارد آشپزخونھ شد

 :با دیدنم لبخندی زد و گفت

 !چھ زود بیدار شدی-

- ب زود خوابیده بودم. صبح بخیرش . 

 .صبح توام بخیر-

 .نون رو روی میز گذاشت و لپ بھارک رو کشید

 .تا شما بقیھ رو بیدار کنید منم میز رو چیدم-

 [٢٣:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶۶پارت_  

 .دستت درد نکنھ-

ش گذاشتمو از آشپزخونھ بیرون رفت. کمی نون توی شیر برای بھارک ریز کردم و جلو . 

 .میز صبحانھ رو چیدم. احمدرضا وارد آشپزخونھ شد

 .سالم-
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 .سری تکون داد و پشت میز نشست

 .چائیش رو کنارش گذاشتم و چرخیدم تا برای بقیھ ھم چائی بریزم کھ مچ دستم رو گرفت

 .سؤالی نگاھش کردم

- نمای یھ نفر کار می کنی اونم متو فقط بر… بشین صبحانھ ات رو بخور. تو قرار نیست کارھای بقیھ رو بکنی ! 

 .بھ ناچار روی صندلی نشستم. ھامون و نینا و طرالن ھم وارد آشپزخونھ شدن

 .بعد از خوردن صبحانھ برای دیدن زمین رفتن

 .حوصلھ ام سر رفتھ بود. بھارک رو بغل کردم و سمت حیاط ویال رفتم. ھوا سرد بود

نگ نارنجیش تضاد زیبایی با برگھاش ایجاد کرده بودنگاھی بھ درختھای پر از نارنگی انداختم. ر . 

 .نفسم رو مثل آه بیرون دادم. حاال کھ تنھا شده بودم دوباره یاد امیر حافظ افتادم

 .یعنی االن داشت چیکار می کرد؟ پوزخند تلخی زدم. معلومھ داشت با عشقش خوش خوش میگذروند

 .اشک حلقھ زد توی چشمھام

سالگیش بود٢ط نشستم. بھارک داشت با توپش بازی می کرد. چند وقت دیگھ تولد روی صندلی ھای توی حیا . 

 .دستی بھ صورت نم دارم کشیدم. غصھ خوردن ھیچ چیزی رو درست نمی کرد

نھ فکر می کردم نھ پدری کھ ندیده بودمش رو بر می گردوند نھ مادری کھ من و قبول نداره و نھ امیر حافظی کھ خوش خیاال
 .دوسش دارم

 .نمیدونم چقدر تو حیاط نشستھ بودم کھ ماشین احمدرضا وارد حیاط شد. از روی صندلی بلند شدم

 .دخترا زودتر پیاده شدن. ھامون نایلونی توی دستش بود. وارد سالن شدن

 … احمدرضا اومد سمتم و

 [٢٣:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶٧پارت_  

 .نگاه خیره ای بھم انداخت. اخم کرد

- دقیقھ تنھات گذاشتم باز عزا گرفتی؟دو   

 .سرم رو پایین انداختم

- دنیا برای عاشقی نیست؛ بخصوص اگھ یھ طرفھ باشھ… دخترجون، بزرگ شو ! 
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 :و از کنارم رد شد و رفت داخل. دست بھارک رو گرفتم و وارد سالن شدم. ھامون با دیدنم گفت

 .زود بیا نھار بخوریم-

کج کردم و روی صندلی کنار احمدرضا نشستمبی میل سمت آشپزخونھ راھم رو  . 

ودبھمینطور کھ نھار می خوردیم راجب امروز داشتن صحبت می کردن و مثل اینکھ از زمین خیلی خوششون اومده  . 

 .از اینکھ از حرف ھاشون سر در نمی آوردم ناراحت بودم

 .دو روزی آمل موندیم و بعد از دو روز بھ سمت تھران حرکت کردیم

دل لباسی بپوشمکھ داشتیم بھ جشن نامزدی امیر حافظ و نوشین نزدیک می شدیم استرس گرفتھ بودم. نمیدونستم چھ ماز این . 

 .یاد لباسھایی کھ امیر حافظ برام خریده بود افتادم و آه پر از حسرتی کشیدم

 !چقدر بخاطر حضورش در جمع ھا احساس خوبی بھم دست می داد و استرسم از بین می رفت

التکلیف بودم کھ حاال بودنش کنار دیگری باعث استرسم می شد. فقط یھ روز تا جشن نامزدیشون مونده بود و من ھنوز ب اما
 .چی بپوشم

 .ھمین موضوع باعث می شد تا دل دل کنم برای نرفتن

 .روی تراس نشستھ بودم و بھ غروب آفتاب خیره بودم. دلم عجیب گرفتھ بود

یا با بھارک سر می کردم. در حیاط باز شد و ماشین احمدرضا داخل حیاط شدتمام روز یا درس می خوندم  . 

 .تا اومدم بلند شم از ماشین پیاده شد

 [٢٣:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶٨پارت_  

 .سرش باال اومد و نگاھی بھم انداخت. از تراس بیرون اومدم و پلھ ھا رو طی کردم

 .در سالن باز شد. وارد سالن شد

- م آقاسال . 

 .سالم. برو آماده شو باید جایی بریم-

 :متعجب گفتم

 با من؟-

 جز تو کسی ھم توی این خونھ زندگی می کنھ؟-
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 !نھ-

 .پس زود آماده شو-

 .چشم-

 .راھم رو سمت پلھ ھا کج کردم. وارد اتاق شدم و لباس مناسبی پوشیدم

ریم اما سکوت کرده بودمبھارک رو آماده کردم. سوار ماشین شدم. نمیدونستم قراره کجا ب . 

 .ماشین و تو پارکینگ پاساژ بزرگی پارک کرد

 .پیاده شو-

 .از ماشین پیاده شدم. کنارم قرار گرفت. سوار آسانسور شدیم و طبقھ ی پنج از آسانسور بیرون اومدیم

 .نگاھی بھ پاساژ بزرگ و مجلل جلوی روم دوختم. بازوم رو گرفت و سمت فروشگاه بزرگی برد

مغازه شدیم. دو خانم و دو آقا پشت میزی نشستھ بودنوارد  . 

تمبا دیدن احمدرضا بلند شدن و احوالپرسی کردن. سالمی گفتم و نگاھم رو بھ لباس ھای مجلسی پیش روم دوخ . 

 .ژورنالتون رو بیارین-

- بفرمائید بنشینید… بلھ آقا . 

 .کنار احمدرضا روی کاناپھ نشستم

و ژورنال رو روی  ار نود کھ پابندش با ھر راه رفتنی جلب توجھ می کرد با ژورنال اومد جلودختری با مانتوی کوتاه و شلو
 .میز گذاشت

 .احمدرضا ژورنال رو باز کرد و بی توجھ ورق می زد تا اینکھ نگاھش بھ لباس عروسکی قرمز رنگی افتاد

 .ھمینو می خوام-

 سایز ایشون؟-

 .احمدرضا سری تکون داد

 .بلھ-

- تا شما و خانم بھ اتاق پرو برید، آوردم چشم، االن. . 

 .احمدرضا بلند شد. منم متقابالً بلند شدم
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 [٢٣:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢۶٩پارت_  

 .در اتاقی رو باز کرد. احمدرضا وارد اتاق شد

 .نگاھی بھ اتاق بزرگ رو بھ روم انداختم کھ چند تا در دیگھ ام بود

ون اومد. بھارک رو زمین گذاشتم و سمت یکی از اتاق ھای پرو رفتیمھمون دختر با کاور لباس سمتم . 

 .لباس و دستم داد و بیرون رفت. مانتوم رو از تنم درآوردم و لباس کوتاه قرمز رنگ رو تنم کردم

 .با شلوار پام اصال ھمخونی نداشت. چند ضربھ بھ در زده شد

 .در و باز کن ببینم-

م گذاشتم و در اتاق پرو رو باز کردمدستم و روی باال تنھ ی برھنھ ا . 

 .احمدرضا نگاھی بھم انداخت

 !نمیخوای کھ با ھمین شلوار بپوشیش؟-

 .نگاھی بھ پیراھن عروسکی تنم و شلوارم انداختم. صندل ھای پاشنھ بلند قرمز رو جلوی پام گذاشت

 .درست بپوش تا تو تنت ببینم-

ھا رو پام کردم و در اتاق رو بست. شلوارم رو درآوردم و صندل . 

 .حاال لباس توی تنم قشنگ تر معلوم می شد

 .در اتاق پرو باز شد. خجالت کشیدم و نمیدونستم چیکار کنم

 .نگاه خیره و سنگین احمدرضا رو احساس می کردم اما جرأت سر بلند کردن نداشتم

 .دستش زیر چونھ ام نشست و سرم رو بلند کرد. گوشھ ی لبم رو بھ دندون گرفتم

گاھش انگار یھ جور دیگھ بود. حرف نگاھش رو درک نمی کردمن . 

 .لبخندی گوشھ ی لبش نشست

 .پسندیدم، ھمین ھا رو برمیداریم. عوض کن بیا-

 .از اتاق بیرون رفت. با رفتنش نفسم رو آسوده بیرون دادم

 .سریع لباس ھا رو عوض کردم. بعد از خرید لباس از مغازه بیرون اومدیم

لو باز با ساپورت ضخیمی خریدم و یھ دست لباس برای بھارک خریدیممانتوی بلند ج . 
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 .ھوا کامالً تاریک شده بود. سوار ماشین شدیم

 [٢٣:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧٠پارت_  

 .احساس خوبی داشتم از اینکھ قرار بود شیک برم. ماشین و کنار رستوران نگھداشت

 .بعد از شام میریم خونھ-

ستوران بزرگ جلوی روم انداختم. مردی با لباس فرم اومد سمتموننگاھی بھ ر . 

 .سالم آقا-

 .احمدرضا سری تکون داد و گارسون در شیشھ ای رستوران رو باز کرد

 .ھمراه احمدرضا وارد سالن بزرگ و شیک رستوران شدیم

 .از دیدن اون ھمھ تجمل لحظھ ای انگشت بھ دھن موندم. احمدرضا آروم بھ پھلوم زد

 .خوردی، ھمراھم بیا-

 .ھر قدمی کھ برمیداشتم یکی تا کمر خم می شد و خوش آمد می گفت

 .احمدرضا سمت خلوت سالن رفت و میزی رو انتخاب کرد

 .روی صندلی نشستم کھ ھامون بھ سمتمون اومد

 سالم پسر، مگھ نرفتھ بودی خونھ؟-

 .احمدرضا بھش دست داد

- رو بیارن باید برم، خستھ ام نھ، بیرون کمی خرید داشتیم. بگو شام . 

 .سفارش دادم-

 .نگاھی بھ من انداخت

 خوبی؟-

 .لبخندی زدم

 .سالم-

 … سالم، خوش اومدی بھ رستوران ما. خوب، من میرم بھ کارھام برسم. با اجازه-

 .و رفت. پس اینجا رستوران خودشون بود
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 کجا دستام رو بشورم؟-

بھارک بھ اون سمت رفتمبا دستش بھ سمت چپ سالن اشاره کرد ھمراه  . 

 .بعد از شستن دست ھای بھارک و خودم بیرون اومدم

 .سمت میز رفتم اما نگاھم بھ دختری کھ پشت بھم ایستاده بود افتاد

 .کفش ھای ورنی پاشنھ بلند، شلوار ساق کوتاه و مانتوی تنگ زیر باسن

 .بھ میز نزدیک شدم. داشت با احمدرضا صحبت می کرد. از صداش شناختم

 [٢٣:۵١ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧١پارت_  

 .از صداش شناختم کھ طرالنھ

 نوکرت رو ھم با خودت آوردی؟-

- اون پرستار دخترمھ… ھنوز درست صحبت کردن رو یاد نگرفتی؟  . 

 .پشت سر طرالن قرار گرفتم. احمدرضا با دیدنم ابرویی باال داد

داد و پوزخندی زدطرالن بھ عقب برگشت. با دیدنم ابرویی باال  . 

 .بدون اینکھ حرفی بزنھ از کنارم رد شد رفت. متعجب نگاھش کردم

 .بھ مغز کوچولوت فشار نیار بچھ، بیا بشین-

نگاه خیره ی  روی صندلی نشستم و گارسون میز رو چید. غذای بھارک رو دادم و اومدم غذای خودم رو بخورم کھ نگاھم بھ
 .احمدرضا افتاد

- ست بھش ھست؟ھمیشھ انقدر حوا  

 بھ کی؟-

 .تک خنده ای کرد

 … خنگی دیگھ-

 .و شروع بھ خوردن کرد. شونھ ای باال دادم و شامم رو خوردم

 .بعد از خوردن شام از ھامون خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم

 .نگاھم رو بھ سیاھی شب دوختم. بھارک توی بغلم بھ خواب رفتھ بود
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ماشین پیاده شدم ماشین رو توی حیاط پارک کرد. از . 

 .سمت پلھ ھا رفتم اما راه نرفتھ رو برگشتم و رو بھ روش قرار گرفتم. متعجب نگاھم کرد

 .ممنون بابت وقتی کھ امروز برام گذاشتین-

 .ابرویی باال داد و روی صورتم خم شد. انقدر نزدیک اومد کھ نوک دماغش بھ دماغم خورد

 .ھول کردم. نفسش رو توی صورتم فوت کرد

 !برای منم یھ تجربھ بود بیرون رفتن با دختر بچھ ھای خنگ-

 .و چشمکی زد و ازم فاصلھ گرفت و سمت پلھ ھا رفت

 .متعجب و شوکھ سر برگردوندم و نگاھم رو بھ رفتنش دوختم. این مرد خیلی عجیب بود

 .وارد اتاق شدم. بعد از تعویض لباس ھام زیر پتو خزیدم

امیر حافظ بودفردا شب مراسم نامزدی و عقد  . 

 [٢٣:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧٢پارت_  

ی شدماز صبح کھ بیدار شده بودم دلشوره امونم رو بریده بود. ھر چی بھ عصر نزدیک تر می شدم استرسم بیشتر  . 

دبھارک رو حموم کردم و خودمم دوش گرفتم اما ھنوز آماده نشده بودم. در سالن باز شد و احمدرضا وارد ش . 

 تو ھنوز آماده نیستی؟-

 .مردد نگاھش کردم

- تا دوش میگیرم لباسھات رو پوشیده باشی… مثل بچھ گربھ ی بارون زده بھ من نگاه نکن ! 

 .و سمت اتاقش رفت. لباس ھای بھارک رو تنش کردم

 .گل سرھای ریز و صورتیش رو روی موھای بورش زدم. روی تخت گذاشتمش

- دختر خوبی باشی بھت یھ چیز خوشمزه میدماینجا بشین تا منم آماده بشم.  . 

شستمنخنده ی سرخوشی کرد. لباس زیرھام رو پوشیدم. پیراھن قرمز رنگ عروسکی رو تنم کردم و رو بھ روی آینھ  . 

 .آرایش ملیحی کردم. دلم می خواست الک بزنم اما نداشتم

 .از روی صندلی بلند شدم تا ساپورتم رو بپوشم کھ در اتاق باز شد

دیدن قامت بلند احمدرضا ھول کردم. نگاھی بھ سر تا پام انداختبا  . 
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 .بشین روی تخت-

 من؟-

 … نھ، من!!! آره دیگھ-

 .روی تخت نشستم. پیراھن کوتاه بود و پاھای لختم کامالً پیدا بود. دستی بھ دامن پیراھن کشیدم

 .با صدای خنده اش سر بلند کردم

- پایین نمیاد اون دامن و ھر چی بکشی بیشتر از اون . 

 .کنارم روی تخت نشست. نمیدونستم می خواد چیکار کنھ

 .میز عسلی کنار تخت رو کشید جلو و الک قرمز رنگی رو روی عسلی گذاشت

 .متعجب سر بلند کردم

 این الک برای منھ؟-

- ن زده کھ از قضا ی بارو چیھ؟ بھ من نمیاد الک زدن بلد باشم؟ ھر چند تا حاال نزدم اما امشب دلم می خواد برای یھ گربھ
 !خیلیم بغض کرده الک بزنم

 .شوکھ نگاھش می کردم. باورم نمی شد این ھمون آدم باشھ

 .دستم و گرفت و روی کوسن کوچیکی کھ روی پاش گذاشتھ بود قرار داد

 .در الک رو باز کرد. نگاھم بھ الک جیغ توی دستش افتاد

 [٢٣:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧٣پارت_  

 .آروم فرچھ ی الک رو روی ناخون ھام کھ حاال کمی بلند تر شده بود کشید

 .الک خوش رنگی بود. الک زدن انگشت ھای دستم تموم شد

 .با دیدن ناخون ھام ذوقی تھ دلم نشست. احمدرضا جلوی پام نشست. پاھام رو توی ھم جمع کردم

ضربان قلبم باال رفتمچ پام رو گرفت. گرمی دستش کھ روی پام نشست ھول کردم و  . 

 .می خوام ناخون ھای پات رو ھم الک بزنم-

 .… اما-

 .اما نداره. زودباش، دیر شده-
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 .سکوت کردم و احمدرضا ناخون ھای پام رو الک زد. در الک رو بست و سمت میز آرایش رفت

 .از جام بلند شدم. برس و توی ھوا تکون داد

- بینمبیا اینجا ب… موھات رو باید باز بذاری  . 

 .پشت سرم قرار گرفت. موھای بلندم رو شونھ کرد. موس مو رو برداشت و روی موھام زد

 .تکھ ای از جلوی موھام رو توی دستش گرفت و با واکس مو تابوند. پشت سرم برد

 .گیره ای از روی میز برداشت و پشت سرم زد. نگاھی بھ سر تا پام انداخت

 .مانتوت رو بپوش، میرم آماده بشم-

بخندی زدملا رفتن احمدرضا از اتاق رو بھ روی آینھ قرار گرفتم. دستام رو جلوی آینھ گرفتم و با دیدن الک روش ب . 

 .مانتو و ساپورتم رو پوشیدم. شالم رو روی سرم انداختم و بھارک رو بغل کردم

و بھ باال شونھ ش بود و موھاش راز اتاق بیرون اومدم. احمدرضا آماده از اتاقش بیرون اومد. کت و شلوار خوش دوختی تن
 .کرده بود

 .از خونھ بیرون زدیم و سوار ماشین شدیم

 .آھنگ مالیمی رو پلی کرد. دوباره کمی استرس گرفتم. ماشین کنار خونھ ی پدری نوشین نگھداشت

 .چیزی برای استرس و غصھ خوردن نیست. بھتره بھ خودت مسلط باشی-

گی رو از پشت ماشین برداشتاز ماشین پیاده شدیم. دستھ گل بزر . 

 [٢٣:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧۴پارت_  

 .نگاھم بھ گلھای لیلیوم افتاد کھ بھ زیبایی تزئین شده بود. کنارم قرار گرفت

 .سمت در رفتیم. در حیاط باز بود و سر درش چراغونی شده بود

ده بودباز و موھاش رو ھم یک طرف سرش شونھ کر صدرا کنار در ایستاده بود. شلوار لی با پیراھن مردانھ ی یقھ . 

 .رو بھ روش قرار گرفتیم. نگاھی بھ ھر دوی ما انداخت

 .خیلی خوش اومدین-

 .احمدرضا دستھ گل رو بھ طرفش گرفت

 .متشکرم-
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 .و با دستش بھ داخل اشاره کرد

 .بفرمائید-

ر علی اومد جلوبا ھم وارد حیاط بزرگشون شدیم. تمام حیاط رو میز چیده بودن. امی . 

- بفرما داداش، خوش اومدی… بَھ آقا احمدرضا  . 

 .با دیدن امیر علی احساس کردم چقدر دلم برای امیر حافظ تنگ شده. بغض دوباره راه گلوم رو گرفت

 :امیر علی نگاه خیره ای بھم انداخت و گفت

 !چھ خوشگل شدی-

بھارک رو کشید سر بلند کردم. احمدرضا اخمی کرد و امیر علی بی خیال لپ . 

 .خانوم ھا تو ھستن، بیا ھدایتت کنم-

 .نمی خواد، خودم ھمراھش میرم بھ عطی ھم تبریک بگم-

 .امیر علی دست توی جیب کتش کرد و شونھ ای باال داد

 .از روی سنگفرش ھا شروع بھ راه رفتن کردیم. کنار در ورودی سالن ایستاد

 .نگاھش رو بھ چشمھام دوخت

- حاالم برو تو… بینم یک قطره اشک ریختیوای بھ حالت ب . 

 مگھ با عطی کار نداشتی؟-

 .بعد می بینمش-

 .و پشت بھم رفت سمت میز و صندلی ھا. وارد سالن شدم

 .با دیدن خالھ بھ سختی لبخندی روی لبھام قرار گرفت. خالھ اومد سمتم و در آغوشم کشید

 !سالم عزیزم، چقدر خوشگل شدی-

 .ممنون، مبارک باشھ-

 .خالھ عمیق نگاھم کرد و لبخندش جمع شد

 .انشاهللا عروسی خودت. بیا بریم معرفیت کنم-

 .و دستم رو گرفت
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 [٢٣:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧۵پارت_  

ودنبا خالھ ھمراه شدم. نگاھی بھ سالن انداختم. تمام مبل ھا رو برداشتھ بودن و جاش میز و صندلی چیده ب . 

ن کرده بودن برای عروس و داماد. با صدای خالھ بھ خودم اومدمقسمتی رو زیبا تزئی . 

 .اینم دختر خوشگل من، دیانھ-

 .نگاھم بھ سھ زنی کھ ھمسن خالھ بودن افتاد. ھر سھ زیبا و شیک بودن. لبخندی زدن

 .سالم دخترم، من منیژه ام-

 .منم ندام-

 .و منم ثریا-

 .لبخندی زدم

 .خوشبختم از دیدنتون-

- زمما ھم عزی . 

 .خالھ بھارک رو از بغلم گرفت

 .برو اتاق تھ راھرو لباسھات رو عوض کن-

 .با اجازه ای گفتم و بھ سمتی کھ خالھ اشاره کرده بود راه افتادم

 .در اتاق نیمھ باز بود. صدای چند نفر از تو اتاق می اومد. وارد اتاق شدم

ودن اما آرایش ھانیھ کمتر بودنگاھم بھ ھدی و نسترن و ھانیھ افتاد. ھر سھ آرایش کرده ب . 

 .نسترن لباس کوتاھی پوشیده بود و موھاش رو باالی سرش جمع کرده بود. ھر سھ نیم نگاھی بھم انداختن

 .بدون توجھ مانتوی جلو بازم رو درآوردم ھمراه ساپورتم. دستی بھ موھام کشیدم

 .نگاھی توی آینھ بھ خودم انداختم. ساده بودم اما راضی

برداشتم و از اتاق بیرون اومدم اما صدای نسترن رو واضح شنیدمکیفم رو  : 

 !چقدر من از این دختره ی دھاتی بدم میاد-

 .نایستادم تا ادامھ بدن و بھ سمتی کھ خالھ و دوستاش بودن رفتم

 .ھنوز بھ میز نرسیده بودم کھ صدای شاد خانوم نریمان باعث شد سر جام بایستم
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 .سالم دخترم، خوش اومدی-

- مبارکھ…. سالم. ممنون  . 

 مرسی عزیزم. دختر نازت کو؟-

 .متعجب نگاھش کردم

 دخترم؟-

 .آره دیگھ-

 !آھا منظورتون بھارکھ-

 .کمی فکر کرد

 !درستھ-

 .خوبھ ممنون-

 .برو عزیزم بشین از خودت پذیرایی کن-

 :و از کنارم رد شد. خالھ با دیدنم ذوق کرد و گفت

 !!چقدر خوشگل شدی-

 

. خالھ عذرخواھی کرد و رفت تا بھ مھمون ھا برسھ. نگاھم رو بھ جمعیت کم جلوی روم دوختملبخندی زدم . 

 .موزیک مالیمی توی سالن پخش می شد. لبخندم محو شد و انگار کوھی از غم روی دلم تلنبار شد

وھام پیدا نباشھھا و بازبا صدایی کھ ورود عروس و داماد رو اعالم می کرد، شنل بلند کاله داری روی سرم انداختم تا مو . 

 .صدای موزیک عوض شد و موزیک شادی با صدای بلند شروع بھ خوندن کرد

باس نباتی رنگی لنگاھم بھ در سالن کشیده شد. امیر حافظ کت و شلوار مشکی با پیراھن مردونھ ی سفیدی تنش بود و نوشین 
 .با لبخند عمیقی بھ لب

ھ میز ما نزدیک تر می شدن استرسم بیشتر می شدبھ تک تک مھمون ھا سالم کردن. ھر چی ب . 

 .با دیدنشون کنار میزمون بھ ناچار بلند شدم. نگاه امیر حافظ افتاد بھم

 :احساس کردم قلب لعنتیم دوباره ضربان گرفت. لبخندی زد گفت

 !موش کوچولومون چھ خوشگل شده-
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حوالپرسیش با دوست ھای خالھ تموم شدلبم رو بھ دندون گرفتم و نگاھی بھ نوشین انداختم کھ سالم و ا . 

 :نگاھم کرد و لبخند مھربونی زد. سریع گفتم

 .مبارکھ-

 :با ناز گفت

 .مرسی عزیزم-

 .و دستش و دور بازوی امیر حافظ حلقھ کرد. نگاھم لحظھ ای پر از حسرت بھ دست حلقھ شده اش افتاد

ورد. بغضم رو بھ سختی قورت دادمنگاھم رو از دست ھاشون گرفتم اما بھ نگاه امیر حافظ گره خ . 

 :احساس کردم حالم رو فھمید کھ گفت

 .بریم عزیزم-

 .نوشین سری تکون داد و با ھم سمت بقیھ ی مھمون ھا رفتن

 .روی صندلی نشستم اما قلبم ھنوز می زد؛ نھ از سر شوق بلکھ با درد و سنگین

 .کمی از شربتی کھ روی میز بود خوردم تا بغضم پایین بره

انواده ی نوشین خانواده ای آزاد بودن و تعدادی دختر وسط در حال رقص بودنخ . 

 .با صدای ویبره ی گوشیم نگاھی بھش انداختم. پیامی داشتم. پیام رو باز کردم

 [٢٣:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧٧پارت_  

 .شماره سیو نبود

 حال جوجھ ی بارون زده ی ما چطوره؟-

ردم. یعنی چی؟ این کی بود؟ پیام بعدی ازش اومدمتعجب بھ پیام نگاه ک . 

 .میدونم خنگی اما دوست دارم امشب یکم اون کلھ ات رو مشغول کنم-

 و دیگھ پیامی ازش نیومد. یعنی کی بود؟

 .یادمھ بھ کسی شماره ام رو نداده بودم! با دیدن مرجان لحظھ ای شوکھ شدم

ای کوتاھش رو بلوطی کرده بودلباس شب فوق العاده جذب و جذابی تنش بود. موھ . 

 .چاک دامن لباسش تا باالی رونش می اومد. با کفش ھای مشکی پاشنھ بلند
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 .با موزیک خارجی شروع بھ رقص کرد. انگار خلق شده بود برای تسخیر دیگران

 .صدای آروم ندا خانم و منیژه خانوم بھ گوشم نشست

- سال پیشھ انگار ھمون مرجان چند… مرجان ھیچ تغییری نکرده . 

 آره، راستی نفھمیدی دخترش چی شد؟-

 .نھ واال دخترک بیچاره-

 .دلم نمی خواست دیگھ صداشون رو بشنوم. بھ بھانھ ی بھارک بلند شدم

 .امیر حافظ سمت مردونھ رفتھ بود. ھدی و نسترن با دیدنم پوزخندی زدن اما توجھی نکردم

ودماگر مرجان تنھام نمیذاشت شاید من االن اینجا نب . 

 .سمت آشپزخونھ رفتم. کسی تو آشپزخونھ نبود. کمی آب برای بھارک تو شیشھ اش ریختم

 .خواستم بیام بیرون کھ در فلزی کنار آشپزخونھ باز شد و قامت صدرا تو چھارچوبش نمایان شد

 .ھول کردم. انگار اونم از دیدن من شوکھ شده بود. ھر دو خیره ی ھم بودیم

خودم اومدم و سریع سمت در آشپزخونھ رفتم. اما صداش رو شنیدم تک سرفھ ای کرد کھ بھ . 

 !چھ عروسک کوچولو موچولویی-

 پشت گوشھام داغ شد. اگر کسی من و با این وضع با صدرا می دید چی فکر می کرد؟

 .پام کھ بھ سالن رسید نفسم رو آسوده بیرون دادم

 [٢٣:۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧٨پارت_  

فظ ھمراه بقیھ وارد سالن شدن و سمت اتاق عقد رفتن. با دیدن احمدرضا دست بھارک رو گرفتمامیر حا . 

 .مستقیم اومد سمتم. نگاه خیره ای بھم انداخت. سرم رو پایین انداختم

 .دستش پشت کمرم نشست و بھ جلو ھولم داد

 .بریم اتاق عقد-

 … اما-

 !چیھ؟ نکنھ نمیای؟-

دستش و بیشتر کرد. با بی میلی باھاش ھمگام شدمسرم و پایین انداختم. فشار  . 
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 .سمت در اتاقی کھ برای عقد آماده کرده بودن رفتیم

 .تعداد کمی صندلی دور اتاق چیده بودن و سفره ی عقد زیبائی پھن بود

 .امیر حافظ و نوشین کنار ھم نشستھ بودن. مرد روخانی روی صندلی نشستھ بود و داشت خطبھ رو می خوند

حمدرضا روی بازوم نشست و از پشت کامالً تو بغلش فرو رفتمدست ا . 

 .احساس معذب بودن می کردم. نگاھم رو بھ نوشین و امیر حافظ دوختم

 .با صدای بلھ ی نوشین صدای کل بلند شد و ھمھ چیز برای من تموم شد

ھ خودم اومدمببست. با فشار بازوم حمایت ھای امیر حافظ و حتی محبت ھای زیر پوستیش. دوباره بغض اومد راه گلوم رو  . 

 .مرد روحانی رفت. با رفتنش صدای بلند موزیک بلند شد

 .پارسا ھمراه امیر علی جلوی نوشین و امیر حافظ خیلی مردونھ شروع بھ رقص کردن

قیھمھ کادوھاشون رو دادن. احمدرضا دو تا زنجیر بھشون داد و یھ سفره چند روزه بھ یکی از روستاھای ییال . 

 .مھمون ھا اتاق رو برای راحتی عروس داماد ترک کردن. احمدرضا با بقیھ رفت

 .تا نیمھ ھای شب مراسم ادامھ داشت. کم کم مھمون ھای غریبھ تر رفتن. دلم می خواست ھرچھ زودتر بریم

 .امیر حافظ و نوشین کنار ھم نشستھ بودن و در حال صحبت توی گوش ھم بودن

یر حافظ در می اومد لبخند نوشین عمیق تر می شد وبا ھر حرفی کھ از دھن ام  … 

 [٢٣:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٧٩پارت_  

 .انگار قلبم فشرده تر می شد. دلم می خواست ھر چی زودتر برم

 .فضا برام سنگین بود. لباسھام رو پوشیدم. خالھ اومد سمتم

 میری عزیزم؟-

 .بلھ، انشاهللا خوشبخت بشن-

ھ ام رو لمس کرد و فقط لبخند زد. با اومدن احمدرضا سمت نوشین و امیر حافظ رفتیمخالھ نرم گون . 

 .ھر دو بلند شدن. احمدرضا با ژست خاصی دست تو جیب شلوارش کرد

 .خوشبخت بشین-

 .امیر حافظ لبخند زد



 ناب رمان
 

- ی کنممما ھم دعوت از ش… من و نوشین تصمیم گرفتیم جشن اول عقدمون رو ھفتھ ی آینده جمعھ شب بریم یھ جای خاص . 

 :احمدرضا ابروئی باال داد. نگاھش کردم تا قبول نکنھ اما احمدرضا خیلی خونسرد گفت

- ً  .باشھ حتما

 .با امیر حافظ دست داد

 .دیانھ، عزیزم، خداحافظی کن بریم-

گفت ابروھام پرید باال. این بھ من گفت عزیزم؟؟!!! انگار امیر حافظ ھم تعجب کرده بود چون پوزخندی زد : 

 انگار ھمھ چی امن و امانھ؟-

 آره، مگھ قرار بود نباشھ؟-

 .امیر حافظ ابرویی باال داد و بھ گفتن یھ نھ اکتفا کرد. با بقیھ ھم خداحافظی کردیم

 :مرجان اومد سمت احمدرضا و با عشوه گفت

 … احمد-

 .احمدرضا ایستاد و سؤالی نگاھش کرد

 یھ مھمونی دعوت شدم، میای؟-

- مھمونی دعوتی؛ نھ، نمیام تو ھر روز . 

- از ھمونایی کھ دوست داریھ… اما این مھمونیش فرق می کنھ  . 

 .من خیلی وقتھ خیلی چیزھا رو دوست ندارم-

 .و دستش و پشت کمرم گذاشت

 .بریم-

 .مرجان اخمی کرد

 !لیاقت نداشتی از اول-

ده بودو با حرص ازمون دور شد. دلم خنک شد از اینکھ احمدرضا حرصش رو درآور . 

 !چیھ؟ خیلی خوش بھ حالت شد کھ اینطور حرصش دادم-

 .گاھی فکر می کردم این مرد ذھن خونھ
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 تو ھر چیزی کھ تو ذھنم میگذره رو میتونی بخونی؟-

 .بھ ماشین رسیده بودیم. اومد سمتم کھ قدمی بھ عقب گذاشتم

 [٢٣:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨٠پارت_  

اشین برخورد کرد. کوچھ تاریک بود و فقط چراغ کم نور کوچھ روشن بودپشتم بھ بدنھ ی فلزی م . 

 .دستھاش رو دو طرف سرم روی بدنھ ی ماشین گذاشت و بھم نزدیک شد

 .قلبم بکوب تو سینھ ام می زد و گونھ ھام ُگر گرفتھ بودن

 .فاصلھ مون خیلی کم بود. سرش روی صورتم خم شد. ھرم نفس ھای گرمش بھ صورتم می خورد

 .لبھاش مماس لبھام بود. آب دھنم رو بھ سختی قورت دادم

 .تن صداش رو پایین آورد انقدر کھ بمی صداش واضح بود

 .من ذھن دختر بچھ ھا رو خوب بلدم بخونم-

 .و ابروئی باال داد. چشم ھام از فرط تعجب درشت شد

 یعنی واقعاً می خونین؟-

ش نمایان شدلبھاش از ھم کش اومد و دندون ھای سفید یکدست . 

 .تو چرا انقدر خنگی و بخاطر این خنگیت باید تقاص پس بدی-

م گرفتتا اومدم بفھمم چی شد لبھاش روی اللھ ی گوشم نشست. احساس کردم تھ دلم خالی شد. گازی از اللھ ی گوش . 

 :با صدای بم تری کنار گوشم لب زد

 .ھر خنگی یھ تنبیھی داره-

خورد. احساس ضعف توی پاھام می کردم. چشمھام بستھ بود داغی نفسھاش بھ گوش و گردنم می . 

 .با خوردن نسیم خنکی تو صورتم چشمھام رو باز کردم کھ نگاھم تو تاریکی کوچھ بھ چشمھاش افتاد

 .ازم فاصلھ گرفت. دستی بھ گردنش کشید

 .سوار شو-

 .و سمت در راننده رفت. نفسم رو یکجا بیرون دادم. پاھام جون نداشت

ی در ماشین رو باز کردم و نشستم. بھارک تو بغلم خواب بود. نگاھم رو بھ تاریکی دوختمبھ سخت . 
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 .ناخواستھ دستم سمت گوشم رفت و جایی کھ گاز گرفتھ بود رو لمس کردم

 .احمدرضا ماشین رو روشن کرد و با تیکافی ماشین از زمین کنده شد

- بامشب چون دختر قوی ای بودی میخوام ببرمت یھ جای خو . 

 .برگشتم سمتش و نگاھم رو بھ نیمرخ مردونھ اش دوختم

 [٢٣:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨١پارت_  

بود بدون اینکھ نگاھم کنھ چشم بھ جلوی روش دوختھ بود. نمیدونستم قراره کجا بریم اما بھتر از خونھ رفتن . 

 .نگاھم بھ تابلویی افتاد کھ نوشتھ بود دربند. ماشین و پارک کرد

 .از ماشین پیاده شد. در سمتم رو باز کرد و بھارک رو از بغلم گرفت

 .ھوا کمی سرد بود. از ماشین پیاده شدم و کنارش شروع بھ راه رفتن کردم

 .نگاھم بھ خیابون بزرگ جلوی روم بود کھ دو طرفش درخت بود و رستوران ھای شیک

ای دو رگھ ای کھ آھنگی رو با سوز می نواختزن و مردھایی کھ دو بھ دو دست در دست ھم قدم می زدن. صد . 

 :احمدرضا سکوت کرده بود. مرد لبو فروش با دیدنمون گفت

 .آقا لبو می خورید؟ تازه است و خوشمزه-

 .احمدرضا نگاھم کرد و سمت مرد رفت. دو کاسھ ی کوچیک لبو گرفت. آخر شب بود و چراغ ھای کمی روشن بود

بود . روی سکوی ھمون نزدیکی نشستیم. بخار از لبوھای توی دستمون بلند شدهصدای آب دلنواز بھ گوش می رسید . 

 .با صدای احمدرضا برگشتم سمتش و نگاھم لحظھ ای با نگاھش گره خورد

 .چون دختر خوبی بودی و حرفم رو گوش کردی آوردمت اینجا-

 .دستتون درد نکنھ-

 :گوشھ ی لبش از لبخندی کج شد و گفت

- رجان میگم تو دخترشییھ روز خودم بھ م . 

 .…!نھ-

 !چرا دوست نداری مادرت بفھمھ تو دخترشی؟-

 .چھره ام تو ھم رفت
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 .من مادری ندارم-

 .ابرویی باال داد

 .ولی من دوست دارم کھ مرجان این قضیھ رو بفھمھ-

 چرا میخواین این کار و کنین؟-

 .زد روی دماغم

- قلت فکر کناین دیگھ فضولیش بھ تو نیومده پیشی خانوم. قد ع . 

 یعنی چی؟-

 .لحظھ ای چشمھاش برق زد

 !یادت نرفتھ کھ با ھر خنگی یھ تنبیھی تو راه داری؟-

 .تھ قلبم خالی شد و سکوت کردم. نفسش رو با صدا بیرون داد و نگاھش رو ازم گرفت

 [٢٣:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨٢پارت_  

رشم چون ھیچ موقع خودم رو دخترش ندونستمھیچ وقت دلم نمی خواست مرجان بفھمھ کھ من دخت . 

 .احمدرضا بلند شد

 .بریم-

ک کردبلند شدم و با ھم بھ سمت ماشین رفتیم. تا خونھ ھیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد. ماشین و تو حیاط پار . 

 .از ماشین پیاده شدم و سمت خونھ رفتم. بھارک رو تو تختش گذاشتم. لباسھام رو عوض کردم

ماست یھ جوری از احمدرضا تشکر کنم اما نمیدونستم چطور این کار و بکنم! از اتاق بیرون اومددلم می خو . 

 .صدا از آشپزخونھ می اومد. سمت آشپزخونھ رفتم. احمدرضا با یھ شلوارک سرش تو یخچال بود

 دنبال چیزی می گردین؟-

 .سرش و از توی یخچال بیرون آورد

 .آره، یھ مسکن-

- ؟سرتون درد می کنھ  

 .آره-
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 .االن می تونستم محبتش رو جبران کنم

 اجازه میدین من بدون قرص سردردتون رو خوب کنم؟-

 .دست بھ سینھ شد

 چطوری؟-

 اجازه میدین؟-

 .بی تفاوت شونھ ای باال داد

 .ھر کاری می کنی بکن فقط این سر درد لعنتی خوب بشھ-

- شما برید اتاقتون… چشم . 

ت. با رفتنش چند تیکھ یخ از یخچال برداشتم و تو نایلونی ریختماحمدرضا از آشپزخونھ بیرون رف . 

 .تو بشقابی گذاشتم و سمت اتاقش راه افتادم. در اتاقش نیمھ باز بود. چند ضربھ بھ در زدم

 .بیا تو-

 .وارد اتاق شدم. روی تختش دراز کشیده بود. جلو رفتم. نگاھی سؤالی بھ سینی توی دستم انداخت

- حالم رو خوب کنی؟با این میخوای   

 بلھ. میشھ دمر بخوابید و زیر سرتون بالشت نباشھ؟-

ع بھ ماساژ بی ھیچ حرفی دمر خوابید. کنارش روی تخت نشستم و نایلون یخ رو روی برآمدگی گردنش گذاشتم و آروم شرو
 .کردم

 [٢٣:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨٣پارت_  

دقیقھ ای می شد کھ با صدای خمار گفت ٢٠میشھ. میدونستم بعد از چند دقیقھ سردردش خوب  : 

 .حالم بھتره-

 .یخ رو برداشتم. بھ پشت شد. از تخت پایین اومدم. بھ تاج تخت تکیھ داد

 کاری با من ندارین؟-

 .نھ، میتونی بری-

 .سمت در اتاق رفتم اما مکثی کردم
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 .بابت لباس و امشب ممنون-

خودم شدم و زیر ملحفھ ی تخت خزیدم. بھارک خواب بود و سریع از اتاق بیرون اومدم. وارد اتاق . 

 .دلم نمی خواست بھ چیزی فکر کنم و کم کم چشم ھام گرم خواب شد

دمشچند روزی از جشن امیر حافظ و نوشین میگذره. این مدت سعی کردم کمتر بھشون فکر کنم و تا قسمتی موفق  . 

ادمدر حال خوندن کتاب بودم کھ احمدرضا اومد. سالمی د . 

 .کتاب رو گذاشتم و سمت آشپزخونھ رفتم تا مثل ھمیشھ براش چائی بیارم

 :سینی بھ دست از آشپزخونھ بیرون اومدم. کتابمتوی دستش بود و داشت بھش نگاه می کرد. با دیدنم گفت

 کی رفتی اینا رو خریدی؟-

 .من نرفتم-

 .سؤالی نگاھم کرد

 .امیر حافظ برام آورد-

شستاخمی میون ابروھاش ن . 

 اون اینجا اومده بود؟-

 :سریع گفتم

 .نھ، قبالً. گفت درس بخونم تا کنکور بدم-

 مگھ درس خوندی؟-

 .بلھ اما دانشگاه نرفتم-

 .سری تکون داد و دیگھ چیزی نگفت. چائی رو گذاشتم و رفتم تا کمی با بھارک بازی کنم

وت کرده بود نزدیک تر می شدیمروزھا بھ کندی میگذشتن و بھ روزی کھ امیر حافظ برای مھمونی دع . 

 حاال کھ سعی داشتم فراموشش کنم، دلم نمیخواست برم اما با زنگ امیر حافظ و یادآوری برای مھمونی

 [٢٣:۵٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨۴پارت_  

 .تمام امیدم برای نرفتن نا امید شد. احمدرضا تأکید کرد حتماً میایم

بھم انداخت گوشی رو قطع کرد و نیم نگاھی . 
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 .فردا حرکت می کنیم-

 .نمیشھ خودتون برید؟ من و بھارک خونھ می مونیم-

 .اخمی کرد

- دارحاالم برو چند دست لباس بر… فکر نکنم پرسیدم میای یا نھ؛ گفتم حرکت می کنیم! یعنی شما باید بیاین  . 

افتادممیدونستم با این مرد نباید یکی بھ دو کنم. بی ھیچ حرفی سمت اتاقم راه  . 

 !لباسھای بھارک و برداشتم اما نمیدونستم برای خودم چی بردارم

 .در اتاق باز شد و احمدرضا با یھ چمدون کوچک دستی وارد اتاق شد. سؤالی نگاھش کردم

 !بھ چی زل زدی؟ نکنھ با لباسھای تنت میخوای بری؟-

 .نھ، داشتم لباسھام رو جمع می کردم-

رون رفت. چمدون کوچیک رو برداشتم و لباس ھا رو توش چیدمچمدون رو گذاشت و از اتاق بی . 

 !کنار بھارک دراز کشیدم اما خوابم نمی برد. استرس داشتم. نمیدونستم چطور برخورد کنم

 .تمام شب تو بی خوابی بھ سر بردم. صبح بلند شدم و میز صبحانھ رو چیدم

کرده بودم رو روی کابینت گذاشتم احمدرضا وارد آشپزخونھ شد. پشت میز نشست. سبدی کھ آماده . 

 .احمدرضا بلند شد

 ھمھ ی وسایل رو آماده کردی؟-

 .بلھ-

 .پس خودت ھم برو آماده شو-

 .سمت پلھ ھا رفتم کھ صدام کرد. برگشتم. محکم با سر تو سینھ اش رفتم. دستش دور کمرم حلقھ شد

ھام گر گرفت و ضربان قلبم باال رفت بوی عطرش تا عمق وجودم رفت. گرمی تنش رو احساس می کردم. گونھ . 

 :بازوھام رو گرفت. گفت

 باز دست و پا چلفتی شدی؟-

 .سر بلند کردم کھ نگاھم بھ نگاھش گره خورد

 !من پیر میشم ولی تو بزرگ نمیشی-
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 … آقا-

 :دستش و گذاشت روی لبھام. لبخندی روی لبھاش نشست و گفت

 [٢٣:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٨۵٢پارت_  

 :لبخندی زد و گفت

 !دست و پا چلفتی-

 .و نوک دماغم رو کشید. از کارھاش تعجب کرده بودم. از کنارم رد شد رفت

 .پلھ ھا رو باال رفتم. آماده شدم و بھارک رو ھم آماده کردم

 .سوار ماشین شدیم. احمدرضا بھ امیر حافظ زنگ زد و آدرس جائی کھ قرار بود بھ ھم ملحق بشیم رو پرسید

 .بعد از چند دقیقھ ماشین و گوشھ ای نگھداشت. مردی از ماشین جلوئی پیاده شد

 .با دیدنش ضربان قلبم دوباره باال رفت. امیر حافظ یھ شلوار لی مشکی با یھ تیشرت مشکی تنش بود

 .اومد سمت ماشین. احمدرضا پنجره ی سمت خودش رو باز کرد

 :امیر حافظ سرش رو کمی داخل آورد و گفت

- مسال . 

 :سالم آرومی زیر لب گفتم. احمدرضا گفت

 خوب از کدوم ور باید بریم؟-

 .دنبال ماشین ما بیاین-

 .باشھ-

 !امیر حافظ رفت و سوار ماشین خودشون شد. احمدرضا دنبالشون راه افتاد. نمیدونستم کیا ھستن

 .لحظھ بھ لحظھ از شھر دورتر می شدیم. بعد از مسافتی بھ روستای کوچیکی رسیدیم

 .سھ تا ماشین جز ماشین ما بودن

 .ماشین ما کنار چمنزاری ایستادن کھ جاده ی پھن و بزرگی داشت. ھمھ از ماشین ھا پایین اومدن

 .احمدرضا کمربندش رو باز کرد

 .پیاده شو-
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نه شداز ماشین پایین اومدم. نگاھم بھ حمید و امیر علی و ھدی و ھانیھ و نسترن افتاد کھ از یھ ماشین پیاد . 

وشین، صدرا رو امیر حافظ با نوشین تو یھ ماشین بودن. اما از اون یکی ماشین کھ دو دختر و دو پسر بودن فقط برادر ن
 .شناختم

 .ھمھ دور ھم جمع شدن و شروع بھ سالم و احوالپرسی کردن

 :کنار احمدرضا ایستاده بودم کھ صدرا گفت

 !سالم خانم کوچولو-

 .متعجب سر بلند کردم

(ویدیا)دیـانہ  , [١٣�٠۶٢٣ �١٨:۵۴] 
# ٢٨۶پارت_  

 :از نگاه متعجبم لبخندی زد گفت

 !فکر کنم از ھمھ کوچیک ترمون تو باشی-

 .احمدرضا اخمی کرد

 الزمھ از سن دیگران مطلع بشی؟-

 .صدرا نگاھش رو مستقیم بھ نگاه احمدرضا دوخت

 !نھ، از چھره اش معلومھ-

دستی کرد و گفت احمدرضا اومد حرفی بزنھ کھ امیر علی پیش : 

 .ھمین جا چادر بزنیم و بمونیم-

 :دخترا معترض گفتن

 !اینجا؟-

 :صدرا گفت

 .آره شبھای اینجا عالیھ. کمی استراحت می کنیم-

 .و بعد با دستش تپھ ای رو نشون داد

 .میریم اون سمت-

 .بقیھ ھم قبول کردن و سھ تا چادر بھ پا شد. پسرا ھیزم آوردن و آتیش روشن کردن
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یر حافظ امیر حافظ کتری رو گلی کرد و روی آتیش گذاشتام . 

 .نوشین چسبیده بھ امیر حافظ کنار آتیش ایستاد

 .بھارک تو چمنزار با ذوق مشغول بازی کردن بود. حواسم بھش بود تا چیزی نشھ

 .دخترا سفره ای پھن کردن. سبد خوراکی ھا رو از تو ماشین آوردم و ھمھ دور سفره نشستن

ظرف مربائی درآورد و گفت امیر علی : 

 .این مرباش عالیھ-

 .امیر حافظ خندید

 .اونو دیانھ درست کرده-

 :امیر علی ابروئی باال انداخت. احمدرضا اخمی کرد و با تن صدای پایین گفت

 !نگفتھ بودی بھ اون از چیزھایی کھ درست کرده بودی دادی-

دمشتم. سر بلند کردم کھ با نگاه خیره ی صدرا مواجھ ترسیده لبم رو بھ دندون گرفتم. حرفی برای زدن نداش . 

 .نگاھم رو ازش گرفتم. دخترخالھ ھای نوشین دخترھای خونگرمی بودن برعکس ھدی و نسترن

 .البتھ ھانیھ برخوردش بھتر شده بود ھرچند خیلی آروم ھم شده بود

زمینی تو آتیش انداختنبعد از خوردن صبحانھ کھ البتھ بیشتر شبیھ نھار بود، بلند شدن و سیب  . 

 :صدرا گفت

 .حاال پیش بھ سوی پیاده روی-

 [٢٣:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨٧پارت_  

 !یھ کم تنقالت با خودتون بردارین، شاید وسط راه کم آوردین-

 :نسترن گفت

 یعنی وسیلھ ھا اینجا باشھ؟-

 :صدرا نگاھش کرد و خیلی جدی گفت

- ودمون می بریمنھ، کولشون می کنیم و با خ ! 

 :ھمھ زدن زیر خنده. نسترن اخمی کرد کھ صدرا دوباره گفت
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- م یھ دل نھ صد دختر دم بخت اخم نمی کنھ؛ می ترشھ! این شیرین عقل ما رو ببین، بس کھ عشوه اومد برای امیر حافظ اون
 .دل عاشقش شد و چشم بستھ گرفتش

 .نوشین با خنده زد بھ بازوی صدرا

- از ذوق، نیشش بستھ نمیشھ! شماھام اگھ دخترای خوبی باشید نمی ترشیددیدی گفتم؟ االن  . 

شد و دستش و رو ھوا تکون داد و جلوتر از ھمھ شروع بھ راه رفتن کرد. احمدرضا کنارم اومد و باھام ھمگام . 

 .سکوت احمدرضا برام عجیب بود. ھرچند می دونستم این روزھا رو رد کرده. بھارک و از بغلم گرفت

- رمشمیا . 

 !الزم نکرده، ھنوز اونقدر پیر نشدم کھ نتونم یھ نیمچھ کوه رو با دو تا پسر بچھ باال نرم-

بت کردنچیزی از حرفھاش سر در نمی آوردم. من کھ چیزی نگفتھ بودم! امیر علی اومد کنار احمدرضا و شروع بھ صح . 

برعکس ھمیشھ استرس افتاد تو دلم کمی ازشون عقب مونده بودم. با صدای گرم و مھربون ھمیشگیش این بار . 

 دیگھ اذیتت نمی کنھ؟-

 .سر بلند کردم و نگاھم رو بھ پشت سر امیر حافظ دوختم

 .نھ، سرش تو کار خودشھ-

 …خیلی خوبھ-

 :خواست چیزی بگھ کھ احمدرضا گفت

 .دیانھ بیا اون شیشھ شیر بھارک رو بده-

 .بلھ آقا-

د. لحظھ ی آخر صدای امیر حافظ رو شنیدمبا اخم وحشتناکی نگام کرد. دھنم بستھ ش . 

 !میدونم اذیت می کنھ اما تو چیزی نمیگی-

 [٢٣:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
 پارت جدید پین شده

# ٢٨٨پارت_  

 .سر برگردوندم

 .دیگھ نیازی نیست بگم، خودم باید از پس مشکالتم بربیام آقا امیر حافظ-
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 .و پا تند کردم سمت احمدرضا

- می گفت؟چی بھت   

 .چیزی نمی گفت-

 از دروغ خوشم نمیاد، فھمیدی؟-

 !بھارک و تو بغلم گذاشت و سمت امیر علی رفت. این امروز یھ چیزیش شده

 .شیشھ ی بھارک و از توی کولھ ام درآوردم و گذاشتمش زمین و دستش رو گرفتم

 .یکی از دخترخالھ ھای نوشین کھ اسمش المیرا بود اومد کنارم

- دیانھ بود، درستھ؟گفتی اسمت   

 .لبخندی زدم

 .بلھ-

 تو زن احمدرضائی؟-

 .من؟ نھ، من پرستار بھارکم-

 .لحظھ ای احساس کردم چشمھاش از شنیدن اینکھ نسبتی با احمدرضا ندارم برق زد

 .چھ دختر نازی داره-

 .بلھ بھارک خیلی شیرینھ-

 .معلومھ بھ باباش رفتھ-

 بھ کی؟ بھ آقا؟-

- ر خوش تیپ و خوش برخورد ھمچین دختری حتماً بھ وجود میادآره دیگھ، از اون پد . 

 .اما آقا بداخالقھ-

 .اخم مصنوعی کرد

 .نگو، خیلی مرد باکماالتیھ-

 .ابروھام پرید باال

 .بلھ، درستھ-
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 خانم خوشگلھ میای بغل خالھ؟-

 .بھارک چسبید بھم

 .حتماً خیلی بھت وابستھ است-

 .بلھ-

- یره اینم بھ اون عادت می کنھعیب نداره، پدرش ھمسر خوب بگ . 

 .از اینکھ بھارک بخواد جز خودم بھ کس دیگھ ای وابستھ بشھ حس بدی بھم دست داد

  .دوست نداشتم تنھا دلخوشی کھ دارم رو ازم بگیرن
 .دست کرد تو کیفش و شکالتی از کیفش درآورد

- میای پیش خالھ؟… ببین خالھ برات چی داره  

 .بھارک مردد نگاھم کرد

ونستم شکالت خیلی دوست داره بخصوص کھ تو خونھ اصالً بھش نمیدادممید . 

 [٢٣:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٨٩پارت_  

 :بھارک با ذوق دست دراز کرد سمت المیرا. المیرا با ناز گفت

 .اول باید بیای بغلم-

 .بھارک مکث کرد

 .بھارک شکالت نمیخوره، براش خوب نیست-

فم جلوی پای بھارک زانو زد گفتالمیرا بی توجھ بھ حر : 

 .بیای بغلم از این شکالتا تو کیفم زیاد دارم-

و داد دستشردلم نمی خواست بھارک سمتش بره اما بھارک با تمام بچگیش رفت سمت المیرا و المیرا بغلش کرد و شکالت  . 

 :حالم یھ جوری شد اما نمی تونستم تند برخورد کنم. المیرا با عشوه گفت

- ا ببین، دخترت اومده بغلماحمدرض . 

 .ابروھام پرید باال. چھ زود باھاش صمیمی شده بود! احمدرضا و صدرا ھمزمان بھ عقب برگشتن

 :صدرا گفت
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 المیرا، بچھ رو دوست داری یا بابای بچھ رو؟-

 .المیرا اخمی کرد

 صدرا تو باز شروع کردی؟-

 .نھ واال، برام سؤال بود آخھ-

- ھنمی خواد برات سؤال باش ! 

 .و سمت احمدرضا رفت. احمدرضام انگار مثل من تعجب کرده بود. المیرا کنار احمدرضا قرار گرفت

 لبم رو با حرص توی دھنم کشیدم. چرا من مثل اینا دلبری بلد نبودم؟

 .نگاھم رو بھ جلوی پام دوختم کھ کسی کنارم قرار گرفت

تعجبم رو از نگاھم خوند کھ گفت سر بلند کردم. نگاھم بھ ھانیھ افتاد. تعجب کردم. انگار : 

 چیھ، بھ من نمیاد بخوام باھات دوست بشم؟-

 :با تعجب گفتم

 با من؟-

 .آره با تو. میخوام با ھم دوست باشیم-

 …اما-

 .اما چی؟ ازت بدم می اومد؟ آره خوب، قبالً دوست نداشتم باھات دوست بشم اما حاال دوست دارم-

- ھمون دختر دھاتیم و ھیچ چیزی فرق نکرده اون وقت چرا دوست داری؟ من ھنوز ! 

 .دستش رو دور بازوم حلقھ کرد

 [٢٣:۵۴ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٩٠پارت_  

- لم می خواد باھات چرا، یھ چیز عوض شده اونم منم کھ دیگھ اون آدم سابق نیستم کھ فقط تا جلوی دماغم رو ببینم. حاالم د
 .دوست بشم

- ن چی؟اما ھدی و نسترن و نسری  

- یعنی تو متوجھ نشدی؟… اونا یھ زمانی دوستم بودن، االن مثل نمک روی زخمم ھستن   

 :سرم و پایین انداختم. آروم گفتم
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 !نھ-

 .بس کھ سرت تو الک خودتھ! بگذریم؛ از این لحظھ من و تو با ھم دوستیم-

 .اما من کھ ھنوز قبول نکردم-

- ن دوست میشیمداری؟ میخوام دوست باشیم، نیازی بھ فکر نیست. ما از االمگھ اومدم خواستگاریت کھ الزم بھ فکر کردن  . 

 .شونھ ای باال دادم. این خانواده واقعاً قابل پیش بینی نبودن

 .نگاھم بھ احمدرضا و المیرا بود کھ داشتن با ھم صحبت می کردن

م دست دراز کرد سمتمدلم بھارکم رو می خواست. احساس می کردم با نبودنش چیزی کمھ. بھارک با دیدن . 

 …ماما-

 .المیرا با تعجب سر برگردوند

 !بھ تو میگھ ماما؟-

 .بلھ-

 .اخمی کرد

 .اما تو نباید بھش این کلمھ رو یاد بدی-

 .من بھش نگفتم تا بھم بگھ-

 :نگاھی بھ احمدرضا انداختم تا اون چیزی بگھ اما سکوت کرده بود. امیر حافظ گفت

- میشھ تا بھارک فکر کنھ مادر واقعیش ھست و بھش میگھ ماما دیانھ از بس مھربونھ باعث . 

فظ افتادنگاھم غم گرفت و احساس کردم قلبم سنگین شد. سر بلند کردم. نگاھم بھ لبخند آشنای روی لبھای امیر حا . 

 :عقلم نھیب می زد کھ امیر حافظ ذاتش مھربونھ. بھارک و از بغل المیرا گرفتم کھ دوباره گفت

- رست نیست. شاید پدرش بخواد ھمسر بگیره و اون و مادر صدا کنھاما این د . 

 :با صدای بلند خنده ی صدرا سر چرخوندم. صدرا میون خنده گفت

 !المیرا، دخترخالھ ی عزیزم، تو نگران آینده ی مادر این بچھ نباش-

 [٢٣:۵۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٩١پارت_  
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بدون بھارک  شت بھ دلم چنگ میزد. اگر احمدرضا ازدواج می کرد چی؟؟ اونوقت منالمیرا رو ترش کرد اما انگار کسی دا
 چیکار می کردم؟

 .با تکون دستی بھ خودم اومدم. نگاھی بھ ھانیھ کھ بازوم توی دستش بود انداختم

 .حواست کجاست؟ یکساعتھ دارم صدات می کنم-

 کارم داشتی؟-

 .نھ، واقعاً یھ چیزیت ھست-

 :بی مقدمھ گفتم

 تو چرا می خوای با من دوست باشی؟-

 .بی تفاوت شونھ ای باال داد و نگاھش رو بھ جلوش دوخت

- ستھ تو نمیدونم اما خیلی وقتھ دلم می خواست باھات دوست بشم. تو بھ نظر من دختر شجاع و قوی ای ھستی؛ ناخوا
 .زندگیت نھ پدر داشتی نھ مادر اما خندون و ساده ای

گفتامیر علی کنارمون اومد  : 

- خبریھ؟… میبینم شما دو تا خوب با ھم صمیمی شدین  

 .ھانیھ نگاھش کرد

 نھ، بده با دختر عمھ ام دوست بشم؟-

 .امیر علی ابرویی باال انداخت

 .نھ، خیلیم عالیھ-

 .با ھم در حال صحبت بودن و المیرا بیشتر بھ احمدرضا چسبیده بود. کنار المیرا و احمدرضا قرار گرفتیم

ت چیزی بھ احمدرضا می گفتالمیرا داش . 

- ً  ھتل شما میگیرم. فقط ما آزاد ھستیم، مشکلی کھ نداری؟ vip پس تولدم رو حتما

 .نھ، شما تشریف بیارین-

 :ھانیھ آروم گفت

- اتلھ و امکان داره قغلط نکنم این المیرا ترشیده خوابھایی برای احمدرضا دیده. آی دلم میخواد بھ المیرا بگم احمدرضا یھ 
بشی تو رو ھم بھ قتل برسونھ زنش ! 

 .سر چرخوندم سمتش
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 !!نگی-

 .خندید

 .نھ بابا مگھ از جونم سیر شدم؟ احمدرضا کلھ ام رو بیخ تا بیخ میبره-

 .بھارک با دیدنم دست دراز کرد سمتم. از بغل احمدرضا گرفتمش

 .لحظھ ای گرمی دستش رو روی دست سردم احساس کردم

٣:۵۵٢ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ٢٩٢پارت_  

 .سر بلند کردم. نگاھمون با ھم تالقی کرد. لحظھ ای گونھ ھام ُگر گرفت

 .بھارک رو بغل کردم و از احمدرضا فاصلھ گرفتم. راه طوالنی بود و احساس خستگی می کردم

 .از تپھ رد شدیم. نگاھم بھ مزرعھ ی آفتابگردون افتاد

وقم رو پنھون کنم و با شادی گفتمبا دیدن اونھمھ گلھای آفتابگردون نتونستم ذ : 

 !!واااای چقدر گل آفتابگردون-

 .صدرا دست تو جیبش کرد

 .این مزرعھ کار خودمونھ-

 .متعجب نگاھش کردم

 یعنی شما کشاورزین؟-

 :خندید و اومد کنارم. با تن صدای آرومی گفت

 .نھ خانم کوچولو؛ من رشتھ ام کشاورزیھ و عاشق گل و گیاھم-

دون گرفتملبم رو بھ دن . 

 .خیلی خوبھ-

 :نوشین گفت

 .بیاین کاکتوس ھایی کھ کاشتھ رو بھتون نشون بدم-

 .اما من دلم می خواست الی گلھای آفتابگردون راه برم و غروب آفتاب رو تماشا کنم

 .سمت احمدرضا رفتم
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 من می تونم برم بین گل ھا؟-

 .احمدرضا نگاھم کرد

 دوست داری؟-

ت دراز کرد و بھارک رو از بغلم گرفتبا ذوق سر تکون دادم. دس . 

 .زود بیا-

 .نیشم باز شد. دست دراز کرد و نوک دماغم رو کشید. چرخیدم و سمت مزرعھ ی آفتابگردان ھا رفتم

ی می وزیدوقتی کامالً الی گل ھا رفتم فقط سرم پیدا بود. با شوق چرخیدم و دستھام رو از ھم باز کردم. باد خنک . 

گ پھن آفتابگردون گیر کرد و از سرم کشیده شدگوشھ ی شالم بھ بر . 

 .باعث شد کلیپس سرم باز بشھ. موھای بلندم با وزش باد دورم رھا شد

 .چرخیدم تا شالم رو از برگ گل جدا کنم. احساس کردم کسی الی آفتابگردون ھا بود

موھام رو ببندم کمی نگاه کردم اما انگار اشتباه می کردم. شالم رو روی سرم انداختم بدون اینکھ . 

 [٢٣:۵۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٩٣پارت_  

 .کمی الی آفتابگردون ھا چرخیدم و بھ سمت جایی کھ بقیھ بودن رفتم

 .نگاھی انداختم. بھارک بغل ھانیھ بود اما احمدرضا نبود. سمت ھانیھ رفتم

نمی شدبھارک رو از بغلش گرفتم. دلم می خواست بپرسم احمدرضا کجاست اما روم  ! 

 .نوشین و امیر حافظ با فاصلھ از بقیھ کنار ھم بودن. صدرا داشت چیزی رو بھ ھدی توضیح می داد

 تو چرا تنھا ایستادی؟-

 .ھانیھ شونھ ای باال داد

- تاینطوری بھتره. احمدرضا رفت. نمیدونم این دختره المیرا، چی تو این بداخالق دیده کھ سریع دنبالش رف ! 

دنبال احمدرضا رفتھ احساس خوبی پیدا نکردم اما حرفی نزدماز اینکھ المیرا  . 

 :صدرا اومد سمتمون گفت

 از اینجا خوشت اومد؟-

 .خیلی مزرعھ ی قشنگی دارین-
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 .اینجا حاصل زحمت من و دوستامھ-

 .سری تکون دادم. ھوا داشت تاریک می شد کھ المیرا بھ ھمراه احمدرضا اومدن

ما از چھره ی احمدرضا چیزی مشخص نبودلبخندی روی لبھای المیرا بود ا . 

 :امیر علی با کنایھ گفت

 خوش گذشت؟-

 .احمدرضا پوزخندی زد

 .چیھ؛ حسودیت شده، توام می تونی دست بھ کار بشی-

 .امیر علی لب گزید

 !بر منکرش لعنت-

 .خوب بریم بچھ ھا-

 .امیر علی رو کرد بھ صدرا

 ما رو برای چی آورده بودی اینجا؟-

یدصدرا خند . 

 .ھمینطوری آوردمتون-

 .امیر علی از گردن صدرا گرفت

 اینھمھ راه کوبیدی ما رو آوردی برا ھمین؟-

 .پسر تو چقدر تنبلی! اینجا نمیشھ شب موند. میریم توی ده خونھ ی یکی از بچھ ھا شام دعوتیم-

یمھمھ با ھم راه اومده رو برگشتیم. ھوا کامالً تاریک شده بود کھ بھ ماشین ھا رسید . 

 [٢٣:۵۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٩۴پارت_  

 :نسترن رو کرد بھ صدرا

 شما کھ خونھ ی دوستت دعوتی، چرا گفتی اینجا چادر بزنیم؟-

 .صدرا نگاھش کرد

 .چون بعد از شام بر می گردیم-
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 .امیر علی زد رو شونھ ی صدرا

- ما رو با خودت اینور اونور می بری؟چرا مثل این بی خانمان ھا … داداش مثل اینکھ یھ چیزیت شده ھا  

 .صدرا تک خنده ای کرد

 بده دارم یھ شام توپ بھتون میدم؟-

 :حمید دست ھاشو بھم مالید گفت

 .خیلیم عالیھ! راه بیوفتین-

 .ھمھ سوار ماشین ھاشون شدن. کنار احمدرضا تو ماشینش جا گرفتم

 !ماشین و روشن کرد. نمیدونم چی شد این حرف و زدم

- این بگین المیرا بیاد اینجا؟می خو  

 .احمدرضا سر برگردوند سمتم. اخم غلیظی کرد

- الزم نکرده… بی جا  ! 

 .و ماشین و روشن کرد و دنبال ماشین بقیھ راه افتاد. سکوت کردم

 .بھارک تو بغلم بھ خواب رفتھ بود. نرم گونھ اش رو نوازش کردم

 .احمدرضا زیرچشمی نگاھم کرد

 دوستش داری؟-

کردم سر بلند . 

 .من عاشق بھارکم-

 .احساس کردم لبخندی روی لبھاش نشست و سری تکون داد

- یش بی بی یا پبعد باید برگردی روستا … اگھ بخوام زن بگیرم شاید اون دوست نداشتھ باشھ کھ تو پرستار دخترمون باشی
 .اینکھ یھ کاری برای خودت ھمینجا دست و پا کنی

اس ضعف می کردم. با صدایی کھ انگار از تھ چاه می اومد گفتماحساس کردم تھ دلم خالی شد. احس : 

 مگھ شما می خواین زن بگیرین؟-

 .با بی تفاوتی ابرویی باال داد

 .منم مردم و نیاز دارم یکی خونھ منتظرم باشھ-
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 !خوب من و بھارک ھستیم کھ-

 :سرش و آورد جلو و نگاھش رو بھ صورتم دوخت. با تن صدای آرومی گفت

- تو حاضری ھمھ جوره من و ساپورت کنی؟یعنی   

 [٢٣:۵۵ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٢٩۵پارت_  

 .گنگ نگاھش کردم. لحظھ ای متوجھ ی منظورش شدم

 .گونھ ھام از خجالت گل انداخت. سریع رو ازش گرفتم

ا سکوت دوست صدر نگاھم رو بھ جاده ی تاریک دوختم. قھقھھ ای زد اما جرأت برگشت نداشتم و تا رسیدن بھ خونھ ی
 .کردیم

 .ھمھ از ماشینھاشون پیاده شدن. ھوا سوز داشت. ماشین ھا کنار در فلزی بزرگی نگھداشتھ بودن

 .صدرا رفت سمت زنگ و زنگ را فشرد. بعد از چند دقیقھ صدای مردونھ ای اومد

 .اومدم-

یدن صدرا لبخندی زد گفتدر رو باز کرد. نگاھم بھ مرد جوونی کھ لباسھای محلی تنش بود افتاد. با د : 

 بھ بھ، آقا صدرای خودمون؛ از اینورا؟ پسر، تو مگھ قرار نبود زودتر بیای؟-

 .بچھ ھا رو برده بودم مزرعھ رو نشونشون دادم-

 .مرد سمت ما اومد

 .خیلی خوش اومدین، بفرمایین-

ن رفت جلوھمھ وارد حیاط سرسبز مرد شدیم. زن جوانی با لباسھای محلی سمتمون اومد. نوشی . 

 سالم پریا جان، مزاحم نمیخوای؟-

 .زن کھ حاال فھمیده بودیم اسمش پریاست لبخند دلنشینی زد و با ھمھ ی ما احوالپرسی کرد

 :محمد، شوھر پریا، گفت

 .بساط و تو حیاط پشتی آماده کردم. بفرمائید اونور-

ده بودشگذاشتھ شده و وسایل پذیرایی چیده  از خونھ ی کوچیکی رد شدیم و سمت پشت خونھ رفتیم. دو تخت کنار ھم . 

 :آتیش روشن بود و سیخ ھای کباب روش. امیر علی رفت سمت آتیش گفت



 ناب رمان
 

 .صدرا چھ دوستی داریا!! بھ چھ غذایی! راضی بھ زحمت نبودیم-

 :ھمھ زدن زیر خنده و امیر حافظ گفت

 .آبروی ما رو بردی امیر علی-

 :محمد خندید و در جواب امیر حافظ گفت

 

 .دوستھای صدرا رو چشم ما جا دارن، خیالت راحت داداش-

 :ھمھ توی جو صمیمانھ ای شام رو خوردیم و خانوم ھا با ھم شروع بھ صحبت کردن. محمد گفت

 صدرا، شب رو اینجا می مونین؟-

 .صدرا نگاھی بھ بقیھ انداخت

 !نھ، میخوام ببرمشون شالیزار؛ تو شب خیلی قشنگھ-

د کرد و ھمھ بلند شدیم. بعد از خداحافظی از محمد و ھمسرش سوار ماشین ھامون شدیممحمد حرفش رو تأیی . 

 .سمت شالیزار حرکت کردیم. ھمھ جا تو تاریکی مطلق فرو رفتھ بود

 .با اینکھ شیشھ ھای ماشین باال بود اما سوز ھوا احساس می شد

گفت ماشین ھا رو کنار چادرھا نگھ داشتیم. ھمھ پیاده شدیم. امیر علی : 

 .باید آتیش روشن کنیم-

 .امیر علی و حمید شروع بھ روشن کردن آتیش کردن. بھارک رو توی ماشین خوابوندم

 .صدای جیرجیرک ھا بھ گوش می رسید. با احساس سرما بازوھام رو تو آغوش گرفتم

 .نگاھم سمت امیر حافظ و نوشین کشیده شد

بھ سینھ ی امیر حافظ تکیھ داده بوددستھای امیر حافظ دور نوشین حلقھ بود و نوشین  . 

 .با حسرت نگاھم رو ازشون گرفتم و بھ گندم زار چشم دوختم. با صدای صدرا چشم چرخوندم

 سردتھ؟-

 !نھ-

 اما نوک دماغت یھ چیز دیگھ میگھ!! میخوای پالتوم رو بیارم بپوشی؟-
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 .نھ نھ، ممنون. االن میرم کنار آتیش-

ی دست گرمش اسیر شد. ترسیده نگاھی بھ اطراف انداختمو قدمی برداشتم کھ مچ دستم تو . 

 :از اینکھ کسی حواسش بھ ما نبود نفسم رو آسوده بیرون دادم و با صدای لرزونی گفتم

 میشھ دستم رو ول کنی؟-

 تو چھ نسبتی با احمدرضا داری؟-

 .گفتم کھ، پرستار دخترشم-

 .فشاری بھ دستم آورد و دستم رو رھا کرد

ا)دیـانہ (ویدی , [١٣�٠۶٢٣ �١٨:۵٧] 
# ٢٩٧پارت_  

 .تو نگو اما خودم می فھمم کھ تو چرا و چطور توی این خانواده ھستی-

 .سر برگردوندم

 !یعنی دارید تو زندگی دیگران دخالت یا سرکشی می کنید؟ آقا اصالً از این کار خوشش نمیاد-

ام دوختاومد سمتم و توی دو قدمیم ایستاد. نگاھش رو تو تاریکی شب بھ چشمھ . 

 :با تن صدای خش دارش گفت

 !برام مھم نیست آقاتون از چی خوشش میاد از چی خوشش نمیاد-

 .و نفسش رو با صدا توی صورتم رھا کرد و از کنارم رد شد رفت

 .سمت آتیش رفتم. بچھ ھا دور آتیش جمع شده بودن

 .تنھا جای خالی کنار احمدرضا بود. سمتش رفتم و با فاصلھ کنارش نشستم

 با آقا صدراتون خوش گذشت؟-

 .ترسیده نگاھش کردم. پوزخندی زد و نگاھش رو از صورتم گرفت

 .دلم شور افتاد. دوست نداشتم دیگھ احمدرضا مثل قبل بشھ و اذیتم کنھ

 ا فاصلھ ی کمیبھانیھ رو بھ روم کنار حمید نشستھ بود. سر کھ چرخوندم نگاھم بھ المیرا افتاد کھ اون طرف احمدرضا و 
 .ازش نشستھ بود

 .از اینکھ داشت جلب توجھ می کرد احساس خطر کردم. دلم نمی خواست بھارک رو از دست بدم
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ب دست بچھ ھا از خاطراتشون حرف می زدن اما من نگاھم بھ آتیش در حال سوختن بود کھ احساس کردم تو تاریکی ش
 .احمدرضا روی پھلوم نشست

اما نگاھش بھ صحبت ھای امیر علی و حمید بود تھ دلم خالی شد. زیر چشمی نگاھش کردم . 

 .جرأت تکون خوردن نداشتم. دستش آروم روی کمرم باال پایین می شد

 .احساس قلقلک می کردم، حسی کھ تا حاال تجربھ نکرده بودم

 .با صدای صدرا دستش رو از روی پھلوم برداشت. نفسم رو سنگین بیرون دادم

:۵٨٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ٢٩٨پارت_  

 .از جاش بلند شد

 .تا این سیب زمینی ھا پختھ می شن می خوام تا یھ جا ببرمتون-

 :ھمھ بلند شدیم. امیرعلی گفت

 باز چھ نقشھ ای داری؟-

 .جای بدی نمی برمتون، بیاین-

می رسید.  ھ گوشھمھ دنبال صدرا راه افتادیم. احمدرضا کنارم قرار گرفت. ھوا تاریک بود و فقط صدای جیرجیرک ھا ب
 .سمت شالیزار رفتیم

 .حاال ھمھ نور گوشی ھاشون رو خاموش کنن-

 .ھمھ گوشی ھاشون رو خاموش کردن. با دیدن صحنھ ی جلوی روم لحظھ ای نفسم از ھیجان بند اومد

 .کرم ھای شب تاب باعث شده بودن ھمھ جا بدرخشھ. دستمو با ھیجان جلوی دھنم گذاشتم

وم یھ جور اظھار خوشحالی کردن. یاد روستای خودمون و بی بی افتادمدخترا جیغ زدن و ھرکد . 

 .وقتی بعضی از شبھا بی بی رو مجبور می کردم تابستون تا چشمھ بریم تا شبھا کرم شب تاب ببینیم

 .غرق زیبایی شالیزار بودم کھ گرمی دستی رو روی شونھ ام احساس کردم. سر بلند کردم

ا صدای آرومی گفتنگاھم بھ احمدرضا افتاد. ب : 

 دوست ندارم اون پسر بھت نزدیک بشھ، می فھمی؟-

 .بلھ آقا-

 .درد آقا-
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 .لبم رو بھ دندون گرفتم. نگاھش از چشم ھام سر خورد و روی لب ھام نشست

نگاھم رو ازش گرفتم و بھ جلوی روم دوختم گونھ ھام گر گرفتن. فشار دستش روی بازوم بیشتر شد. . 

بازوھام رو توی بغلم گرفتم کھ چیز گرمی روی شونھ ھام افتاد ھوا سوز بدی داشت. . 

 .زیر چشمی نگاه کردم. پلیور احمدرضا روی شونھ ھام بود و عطرش تا عمق حلقم فرو رفت

 .پلیور رو بیشتر دورم گرفتم. بعد از چند دقیقھ ھم برگشتیم

 .سیب زمینی ھا پختھ شده بودن و آتیش ھمھ جا رو روشن کرده بود

انہ (ویدیا)دیـ , [١٣�٠۶٢٣ �١٨:۵٨] 
# ٢٩٩پارت_  

 .نگاھم رو بھ آتیش دوختم. نوشین سرش رو روی شونھ ی امیرحافظ گذاشتھ بود

 .پلیور رو بیشتر کشیدم سمت سینھ ھام و پاھام رو توی شکمم جمع کردم

 .سرم رو روی پاھام گذاشتم و دستھام رو دور پاھام حلقھ کردم. دلم عجیب گرفت

ت ساز موافق باھام ننواختھ بود.ھمیشھ سازش مخالف بوددنیا ھیچ وق . 

 .انگار اونم فھمیده بود ھرسمتی کھ من رو بکشھ میرم. گاھی عجیب دلم یھ حمایت می خواست، یھ بودن

 .با صدای احمدرضا با فاصلھ ی کمی سرچرخوندم، نوک دماغم بھ دماغش خورد

- ؟جوجھ ی بارون زده چرا دوباره زانوی غم بغل کرده  

 .نمی دونم چی شد چشم ھام پر از اشک شد. نگاھش رو بھ چشم ھام دوخت

 .فکر می کردم خیلی قوی ھستی-

 :نفسم رو سنگین بیرون دادم تا بغضم ھمراھش از گلوم خارج بشھ. امیرعلی گفت

- و بده ھا روای چھ سکوتی! چیھ مثل این بدبختایی کھ عشقشون ولشون کرده ھمھ غمبرک زدین؟ حمید اون سیب زمینی 
 .بخوریم

فتحمید سیب زمینی ھایی کھ توی سینی بود سمت امیرعلی گرفت، اما صدرا پیش دستی کرد و سینی رو زودتر گر . 

 .امیرعلی خیز برداشت سمتش و خودشو انداخت روی صدرا. حمید سینی سیب زمینی ھا رو برداشت

 .اون دو تا ھنوز داشتن کشتی می گرفتن و بقیھ تشویق می کردن

 .سیب زمینی داغ و برداشتم کھ دستم سوخت. آروم آخی گفتم. احمدرضا سیب زمینی رو از دستم گرفت
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 .دست و پاچلفتی بیا اینو بخور، پوست کندم-

 :سیب زمینی رو از دستش گرفتم. المیرا اخمی کرد و با ناز گفت

 .کاش یکی برای منم سیب زمینی پوست بگیره-

:۵٨٢٣ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ٣٠٠پارت_  

 :ھانیھ طوری کھ المیرا بشنوه گفت

 !دست کھ داری اگھ کسی رو نداری-

 .المیرا پشت چشمی نازک کرد. بعد از کمی شب نشینی آتیش ھا خاموش شد. بچھ ھا بلند شدن

 .خوب بریم برای خواب-

 :امیر حافظ دستش و دور کمر نوشین حلقھ کرد و گفت

 .ما کھ چادرمون فقط دو نفره است-

مبا این حرفش احساس کردم یکی محکم توی صورتم زد. لعنت بھ من کھ ھنوز نتونستم با این موضوع کنار بیا . 

 :امیر علی خندید

 .داداش یھ امشب و پاشو بیا سمت ما عذب اوقلی ھا-

 .امیر حافظ با خنده ابرویی باال داد

 !ای زن ذلیل-

یھ چادر امیر علی: خوب، خانوما تو یھ چادر ما آقایونم تو . 

 .ھمھ قبول کردیم. بھارک رو از توی ماشین برداشتم و سمت چادر رفتم. پتویی زیر خودم و بھارک انداختم

 .پلیور احمدرضا ھنوز تنم بود. بدون اینکھ درش بیارم ھمونطور با پلیور خوابیدم. خیلی زود خوابم برد

ومدماودن. شالم رو سرم کردم و از چادر بیرون با سر و صدای مردا از بیرون چشم باز کردم. بقیھ ھمھ خواب ب . 

 .امیر علی و حمید با پسر خالھ ی صدرا داشتن آتیش روشن می کردن. ماشین صدرا نبود

 .با نگاھم دنبال احمدرضا گشتم اما نبود. امیر علی با دیدنم سالمی داد

نھ ی ماشین تکیھ داده بلند احمدرضا افتاد کھ بھ بدبا لبخند جوابش رو دادم و سمت ماشین راه افتاد. از دور نگاھم بھ قامت 
 .بود
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 .جلو رفتم. از بوی سیگار فھمیدم داره سیگار می کشھ. رو بھ روش قرار گرفتم

 .موھاش بھم ریختھ بود و چشم ھاش کمی پف داشت

 :با دیدنم نگاھی بھ سر تا پام انداخت. بدون مقدمھ ای گفتم

 [٢٣:۵٩ ١٣�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠١پارت_  

 چرا اول صبح با شکم گرسنھ سیگار می کشید؟-

 .دستش اومد سمت صورتم و با شصت گونھ ام رو نوازش کرد

 چرا نباید بکشم موش کوچولو؟-

 .خوب، ضرر داره برای معده تون-

 .گوشھ ی لبش کمی کج شد

 !وقتی از خواب بیدار میشی زشت تر میشی-

لند خندید و سرش اومد جلوترابروھام پرید باال. این بار با صدای ب . 

 .کمتر از یک انگشت با صورتم فاصلھ داشت. بوی عطرش بھ طرز عجیبی با بوی سیگارش مخلوط شده بود

 .قلبم محکم بھ سینھ ام می زد. نفسش رو محکم تو صورتم فوت کرد و ازم فاصلھ گرفت. دوباره سخت شد

 چیکارم داشتی؟-

 من؟-

 جز تو کی اینجاست؟-

- ر تون نداشتنمن کھ کا . 

 .چشمھاش رو تنگ کرد

 پس برای چی اومدی؟-

 .خودمم نمیدونستم دلیل اول صبح دیدن احمدرضا چی بود! ھول کردم

 .اومدم دنبال پمپرز برای بھارک-

 .و سریع در ماشین رو باز کردم. با دیدن سبد تنقالت خم شدم و سیب ترشی از توی سبد برداشتم

ھ روی احمدرضا قرار گرفتم. سیب و باال آوردمکمر راست کردم و دوباره رو ب . 
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 .اول سیب بخورین بعد سیگار بکشین-

 .دست دراز کرد تا سیب رو بگیره اما دستم و کامل توی دستش گرفت

 .دستھاش گرم بود. انگار توش زندگی جریان داشت. ھر دو سکوت کرده بودیم

دماما منظور حرفش رو نفھمی” من چیکار می کنی؟ داری با“سیب رو از دستم گرفت. زمزمھ اش رو گنگ شنیدم:  . 

 .برای بھارک لباس و پمپرز برداشتم. سمت چادر راه افتادم اما گرمی دستش ھنوز روی دستم بود

 [٠٠:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠٢پارت_  

مت خونھ جدا سو راھمون بھ  بعد از خوردن صبحانھ راه افتادیم سمت خونھ. بعد از طی مسافتی از بقیھ خداحافظی کردیم
 .شد

د سالن شدماحمدرضا ماشین و پارک کرد. از ماشین پیاده شدم و سمت در ورودی سالن حرکت کردم در و باز کردم و وار . 

 .بھارک رو زمین گذاشتم و سمت آشپزخونھ رفتم. زیر چائی رو روشن کردم و برای بھارک فرنی درست کردم

رو آب کردم نی بھارک رو بھش دادم. احمدرضا تو سالن نبود. سمت اتاق خودم رفتم. واناز آشپزخونھ بیرون اومدم. فر . 

 .لباسھای خودم و بھارک رو درآوردم. بعد از یھ حموم چند دقیقھ ای بیرون اومدم

 .بلوز شلواری پوشیدم. موھای بلندم نم داشت. توی کاله حمام بھ سختی جمعشون کرده بودم

ت با اسباب بازی ھاش بازی می کردبھارک گوشھ ی اتاق داش . 

 .از اتاق بیرون اومدم. احمدرضا تو سالن نشستھ بود و لب تابش جلوش باز بود

 .سمت آشپزخونھ رفتم. چائی تو سینی گذاشتم. سمت احمدرضا رفتم

 .خم شدم تا سینی رو بذارم کھ حولھ از سرم دراومد و موھای بلند نم دارم رو ھوا پخش شد

. با سر بلند کردنم سر احمدرضا ھم باال اومد و خیره ی موھام شدسر بلند کردم . 

 .موھام رو پشت گوشم زدم و خم شدم تا کاله رو بردارم کھ دست احمدرضا روی گردنم نشست

ختی فرو گرمی دستش با سردی پوست گردنم تضاد عجیبی داشت. قلبم دوباره شروع بھ تند زدن کرد. آب گلوم رو بھ س
 .دادم

مش کنار گوشم بلند شدصدای ب : 

 چرا موھات ھر روز بلند تر از دیروز میشھ؟-

 .با این حرفش سر بلند کردم. نگاھمون بھم گره خورد. بدون ھیچ حرفی خیره ی ھم بودیم. زودتر نگاھم رو گرفتم
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 .چائیتون سرد شد-

 .دستش و نرم از روی گردنم برداشت

 [٠٠:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠٣پارت_  

  .حسی تھ دلم رو قلقلک داد و ازش فاصلھ گرفتم
 .چند روزی از اومدنمون می گذشت

 .احمدرضا درگیر کارھای ساخت ھتلش بود. منم بھ شدت درس می خوندم

نبال گربھ ی تابستون داشت بھ پایان می رسید. غروب بود. تو حیاط نشستھ بودم و کتابی توی دستم بود. بھارک داشت د
 .پشمالو می کرد

ومددر حیاط باز شد و احمدرضا وارد حیاط شد. از ماشین پیاده شد. از روی صندلی بلند شدم. احمدرضا جلو ا . 

 .نگاھی بھ من و بعد بھ کتاب توی دستم انداخت. روی صندلی توی حیاط نشست

 .برام چائی بیار-

 .بلھ آقا-

اط برگشتمو سمت در ورودی سالن حرکت کردم. چائی و روی سینی گذاشتم و سمت حی . 

 :احمدرضا پا روی پا انداختھ بود و داشت سیگار می کشید. سینی رو روی میز گذاشتم کھ گفت

 چرا بدون کنکور دانشگاه نمیری؟-

 من؟-

 .سری تکون داد

- شیبآره، تو می تونی مدیریت بخونی و از اونورم بھت اجازه میدم بعضی از روزھا بیای ھتل تا با کار آشنا  . 

صندلی رو بھ روش نشستم ذوق کرده روی . 

 واقعاً؟-

 .چائی رو برداشت

 !بلھ اما بھ شرطی کھ خنگ بازیات از بین نره-

 .ابروھام از تعجب پرید باال

 چی؟-
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 .ھیچی، ھنوز مونده بزرگ بشی-

 .از روی صندلی بلند شد و سمت ورودی سالن رفت. سربرگردوندم و نگاھم رو بھ رفتنش دوختم

بدون کنکور دانشگاه می رفتم کلی ذوق داشتم از اینکھ . 

 .دست بھارک و گرفتم و وارد سالن شدم. احمدرضا از پلھ ھا پایین اومد

 .باید مدارکت رو از اون روستایی کھ درس می خوندی بگیریم-

 .نگاھش کردم

 کی بگیره آقا؟-

 .نگاھم کرد

 .یھ روز با ھم میریم و میاریمشون-

 .چشمھام از این حرفش برقی زد

ویدیا)دیـانہ ( , [١۴�٠۶٠٠:٠٣ �١٨] 
# ٣٠۴پارت_  

ودخدا خدا می کردم تا یادش نره. چند روزی از حرفی کھ احمدرضا زده بود می گذشت اما دیگھ چیزی نگفتھ ب . 

 :کم کم داشتم نا امید می شدم کھ یھ روز زنگ زد گفت

- سمآماده باش، عصر حرکت می کنیم تا آخر شب برسیم و صبح برگردیم تا بھ کارھام بر . 

 .لبخندم رو نتونستم پنھون کنم و لبخندی روی لبھام نشست

 .تا میام آماده باشین-

 .چشم آقا-

ماه داشتمدیدن بی بی می رفتم خیلی خوشحال بودم ۶و گوشی رو قطع کردم. از اینکھ بعد از مدت تقریباً  . 

لباس گرم برداشتم چمدون کوچیکی برداشتم. میدونستم اونجا ھوا بھ شدت سرده. برای خودم و بھارک . 

دمسمت اتاق احمدرضا رفتم و چند تا لباس گرم براش برداشتم. با صدای زنگ آیفون چمدون بھ دست پایین اوم . 

 .درارو بستم و از خونھ زدم بیرون. احمدرضا تو ماشین منتظر بود

 .سوار شدم و زیر لب سالمی دادم. سری تکون داد و ماشین و روشن کرد

ت می کرد. ھوا داشت تاریک می شدبا سرعت باال حرک . 
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 .نگاھم بھ جاده ی پیش روم بود و بھ موسیقی مالیمی کھ از سیستم پخش می شد گوش می دادم

وم رو گرفتماشین تو پیچ روستایی کھ تمام کوذکی و نوجوانیم رو اونجا گذرونده بودم پیچید. بغض ناخواستھ راه گل . 

ودبود افتادم. نفرت جوانھ زده خیلی وقت بود درخت تنومندی شده بدوباره یاد کاری کھ مرجان باھام کرده  . 

 .با صدای احمدرضا سر چرخوندم

 خوب، از کدوم طرف برم؟-

 .ھمین جاده خاکی رو مستقیم برید روستا پیداس-

 .باشھ-

 .با دیدن خونھ ھای کاھگلی و درخت ھایی کھ تو تاریکی فقط یھ سایھ بودن لبخندی زدم

- دکمی جلوتر بری . 

 .ماشین کنار خونھ ی کوچیک کاھگلی نگھداشت. با ذوق بھ در خونھ اشاره کردم

 !اینجا خونھ ی بی بیھ-

 [٠٠:٠٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠۵پارت_  

 .احمدرضا ماشین و کنار در چوبی کوچیک نگھداشت. شب شده بود و میدونستم شاید بی بی االن خواب باشھ

ر شدم تا بی بی بیاد و در و باز کنھ. چند دقیقھ گذشتچند ضربھ بھ در زدم و منتظ . 

 :دیگھ داشتیم ناامید می شدیم کھ صدای قدم ھای بی بی رو شنیدم بعد صدای آرومش رو

 کیھ؟-

 :با ذوق گفتم

- منم، دیانھ… بی بی در و باز کن  . 

بود افتاد طرف چارقد سرش بیروندر با صدای قیژی باز شد. نگاھم بھ قامت خمیده اش و اون گیسوان سفیدی کھ از دو  . 

 .تو تاریک و روشن کوچھ چشم ھای حلقھ زده از اشکش رو دیدم و دلم لرزید

 .قدمی سمتش برداشتم. بی بی دستھاش رو باز کرد

 بی بی بھ قربونت بره کجا رفتی؟ نگفتی یھ بی بی پیرم دارم کھ چشم انتظارمھ؟-

بی سرم رو بوسید و نگاھی بھ احمدرضا انداخت عطر تنش و نفس کشیدم. چقدر دلتنگش بودم. بی . 
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 .تو باید پسر برادر حاجی باشی-

 .بلھ-

 :بی بی با لحن غمگینی گفت

 .خدا پدر مادرت رو بیامرزه. خیلی خوش اومدی پسرم، بفرمائید-

 .تو تاریکی ھوا حیاط خیلی مشخص نبود اما من تک تک گوشھ کنار این حیاط رو از بر بودم

ن رو باز کرد. ھوای گرم خونھ و اون بوی ھمیشگیش پیچید توی دماغمبی بی در سال . 

 .چشم ھام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. احمدرضا چمدون کوچیک رو گوشھ ی سالن گذاشت

 .بی بی سمت آشپزخونھ رفت. دنبالش بھ طرف آشپزخونھ حرکت کردم

بھاش مشخص رو کھ ردی از پیری زیر چشم ھا و دور لبی بی زیر سماور رو کمی زیاد کرد. چرخید و اون نگاه مھربونش 
 .بود رو بھم دوخت

 حاجی تو رو بھ عقد این مرد درآورده؟-

 :سری تکون دادم. بی بی آھی کشید. با صدایی پر از بغض لب زدم

 … بی بی، اونم دیدم-

 …با این حرفم

 [٠٠:٠٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠۶پارت_  

 :بی بی اومد سمتم گفت

- رجان ایرانھ؟م  

 .سر تکون دادم و اشکم روی گونھ ام جاری شد

 .باالخره دیدمش-

 .بی بی دستھام رو توی دستش گرفت

 دختری کھ من بزرگ کردم قویھ، مگھ نھ؟-

 .خستھ ام بی بی، خیلی سختھ خودت رو بی تفاوت نشون بدی اما از درون منفجر بشی-

ش رو بھ چشمھام دوختبی بی صورتم رو توی دستھاش گرفت. نگاه مھربون . 
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- ست و ازش ھرچقدرم بگی مادرت نی… اون مادر تو نیست، اینو یادتھ خیلی وقت پیش گفتی؟ اما امروز ھمون زن برگشتھ
ماه توی شکمش  ٩و بدت میاد، اما بازم تھ دلت کتمان نمی کنی کھ اون مادرتھ! بھ ھر دلیلی کھ گذاشتھ رفتھ اما اون تو ر

 !نگھداشتھ

- اون اصالً نمیدونھ دختر داره یا نھ؛ فکر میکنھ من پرستار دختر معشوقھ شم اما بی بی ! 

 :بی بی زیر چشمھام دست کشید و سرم رو تو بغلش کشید و کنار گوشم نجوا کرد

 .ھیسس آروم باش دخترکم. بیا برای شوھرت چائی ببر-

ی بیرون اومدمبا این حرف بی بی احساس کردم از بلندی پرتم کردن پایین. از آغوش بی ب . 

 !بی بی اون شوھر من نیست-

 وا، مادر! مگھ صیغھ ی محرمیت بینتون نخوندن؟-

 .بی بی جان اونو فقط برای راحتی آقا خوندن-

 .اما تو زنشی مادر؛ بیا چائی ببر-

 .سکوت کردم. میدونستم با بی بی نباید کل کل کنم

 .سینی چائی رو از دست بی بی گرفتم و بھ سالن برگشتم

حمدرضا روی تشک کنار پنجره قدی اتاق نشستھ بود. سینی چائی رو کنارش گذاشتما . 

 .بی بی مھربونی داری-

 .با این حرفش سر بلند کردم

 خستھ ام، کجا بخوابم؟-

 .االن جاتونو توی اتاق پھن می کنم-

 .سری تکون داد. بی بی با ظرف میوه از آشپزخونھ بیرون اومد

] ,دیـانہ (ویدیا) ٨١۴�٠۶�١  ٠٠:٠٣] 
# ٣٠٧پارت_  

 .رفتم سمتش

 بی بی جان جای آقا رو تو اتاق بندازم؟-

 .آره دخترم، بدو-

 .سمت اتاق راه افتادم. در اتاق رو باز کردم. مثل چند ماه پیش بود و ھیچ فرقی نکرده بود
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ارچوب در ضا تو چھیھ دست رختخواب کھ از ھمھ بھتر بود وسط اتاق پھن کردم. خواستم از اتاق بیرون بیام کھ احمدر
 .نمایان شد

 .قدمی عقب گذاشتم. قدمی بھ جلو برداشت

 .جاتون رو پھن کردم-

 .از باالی شونھ ام نگاھی بھ پشت سرم انداخت

 .آب ھم برام بیار-

ک می و از کنارم رد شد رفت سمت تشکی کھ پھن کرده بودم. از اتاق بیرون اومدم. بی بی داشت بھارک و روی تش
 .خوابوند

مچ آب با لیوان برداشتم و سمت اتاق رفتم. احمدرضا داشت پیراھنش رو در می آورد. آب و کنارش گذاشتپار . 

 .خواستم از اتاق بیام بیرون کھ مچ دستم رو گرفت. از گرمی دستش روی مچ دستم حالم یھ جوری شد

بھ چشمھام  بھش دوختم. نگاھش رو سر بلند کردم. فاصلھ ی بینمون رو پر کرد و چسبیده بھم ایستاد. سؤالی نگاھم رو
 .دوخت

 تو از چند سالگیت اومدی اینجا؟-

 .یادم نمیاد! از وقتی چشم باز کردم خودم رو توی این خونھ و کنار بی بی دیدم-

 .دستش اومد سمت صورتم و آروم رو گونھ ام رو نوازش کرد

 !پس با ھمھ ی خنگیت دختر شجاعی ھستی-

دشرید. با این کارم لپم رو محکم کشید کھ ناخواستھ صدای آخم از گلوم خارج با این حرفش ابروھام باال پ . 

 .ازم فاصلھ گرفت و دستی بھ گردنش کشید

 !میتونی بری-

م کھ ھر دو غرق بی ھیچ حرفی از اتاق بیرون اومدم و کنار بھارک و بی بی دراز کشیدم. نگاھی بھ بی بی و بھارک انداخت
 .خواب بودن

 [٠٠:٠٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠٨پارت_  

 .نور کم ماه از پنجره وارد خونھ شده بود و ھوای تاریک خونھ نیمھ روشن بود

 .یاد بچگیام و روزھایی کھ توی این خونھ ی کوچیک داشتم افتادم

 .ھمینطور تمام خاطراتی کھ از تھران رفتنم تا االن داشتم جلوی چشمھام بودن
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بھ خواب رفتم. صبح با صدای بی بی چشم باز کردم کم کم چشمھام گرم خواب شد و . 

 .اول گنگ بھ اطرافم نگاه کردم اما با یادآوری اینکھ دیشب روستا اومدیم از رختخواب بلند شدم

 .بی بی نون محلی تازه دستش بود. با دیدنم لبخندی زد

 صبح بخیر مادر، بیدار شدی؟-

 .صبح بخیر بی بی، آره-

- رغ از لونھ مرغ ھا بیار برای صبحانھبرو مادر چند تا تخم م . 

 .چشم، االن-

مت لونھ ی روسریم رو سرم انداختم و از خونھ بیرون اومدم. ھوای سرد اول صبح باعث شد بازوھام رو بغل بگیرم و س
 .مرغ ھا برم

تمداشسرم و خم کردم و نگاھی توی لونھ ی مرغ انداختم. با دیدن چند تا تخم مرغ چشمھام برقی زد و برشون  . 

 .مرغ ھا توی حیاط داشتن دونھ می خوردن. سر بلند کردم کھ نگاھم بھ احمدرضا افتاد

 .لباس اسپرتی تنش بود و موھای جوگندمیش ژولیده روی پیشونیش افتاده بود

 سالم آقا، بیدار شدین؟-

 .عمیق نگاھم کرد

 !سالم. چھ ھوایی داره اینجا-

مبا این حرفش ناخواستھ لبخندی زدم و گفت : 

 .یھ جایی ھست خیلی قشنگھ. گاھی وقت ھا کھ وقتم آزاد بود اونجا می رفتم-

 .احمدرضا کمی کمرش رو خم کرد تا ھم قدم بشھ. فاصلھ ی صورت ھامون قد یھ بند انگشت بود

 .نگاھش تو کل صورتم چرخید و روی چشم ھام ثابت موند

- چطوره؟ پس امروز با ھم میریم تا از جای مخفی تو ھم دیدن کنیم؛  

 :چشمھام برقی زد و با ذوق گفتم

 واقعاً؟-

 .سری تکون داد

 .آره. تا آبی بھ دست و صورتم میزنم صبحانھ رو آماده کن-
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 .و از کنارم رد شد

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٠٩پارت_  

ھ رو برداشتھ طر چائی کل خونبا تخم مرغ ھا وارد خونھ شدم. بھارک ھنوز خواب بود. سمت آشپزخونھ راه افتادم. بوی ع
 .بود

 .بی بی تخم مرغ ھا رو از دستم گرفت. سفره ی صبحانھ رو تو سالن پھن کردم و وسایل صبحانھ رو بردم

 .بی بی تخم مرغ ھا رو آورد. احمدرضا وارد سالن شد و با ھم دور سفره نشستیم

 .بعد از خوردن صبحانھ مدارکام رو از توی گنجھ برداشتم

چی اصرار کرد نموندیم. کمی تو راھی برامون درست کردبی بی ھر . 

 :از بی بی خداحافظی کردیم. لحظھ ی آخر بی بی بغلم کرد و کنار گوشم گفت

- برای دخترش مادری کن… مراقب خودت باش. این مرد، مرد خوبیھ . 

 ..… بی بی-

 .ھیسس .. بھ حرفھام گوش کن. برو، مراقب خودتون باشین-

 .سوار ماشین شدیم

 خوب، حاال اون جای دنج خانوم کوچولو کجاست؟-

 .با دستم سراشیبی رو نشون دادم

 .از اونجا کھ پایین بریم، سمت چپ-

یمھ زرد ناحمدرضا سراشیبی رو پایین اومد و پیچید سمت چپ. درختھای بلند دو طرف جاده رو گرفتھ بود و برگ ھای 
 .خبر اومدن پائیز رو میداد

- بقیھ اش رو پیاده بریم ھمینجا نگھدار. باید . 

 .احمدرضا ماشین و پارک کرد و با ھم پیاده شدیم و سمت درختھای بلند رفتیم. کمی جلوتر چشمھ ی آبی بود

طرف چشمھ رو درخت گرفتھ بودچون جاش پرت بود، کمتر کسی می اومد. دو . 

 .من وقتھای تنھائیم می اومدم اینجا-

 .احمدرضا بھ اطراف نگاھی کرد

- لی خوبیھجای خی . 
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 .بھارک رو زمین گذاشتم. احمدرضا روی سنگ کنار چشمھ نشست. چرخی اطراف زدم و ھوای تازه رو نفس کشیدم

 .احمدرضا نگاھم کرد

 !کوچولو، بیا اینجا-

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١٠پارت_  

نگاھی بھ سر تا پام انداختچرخیدم سمتش و با گامھای آروم و شمرده طرفش رفتم. توی دوقدمیش ایستادم.  . 

 از کی اینجا میای؟-

 .روی سنگی نزدیک احمدرضا نشستم و نگاھم رو بھ چشمھ دوختم

- بیرون زدم و  از مدرسھ با گریھ”! تو بی پدر و مادری“نمیدونم کالس چندم بودم کھ یھ روز یکی از ھم کالسی ھام گفت 
 .وقتی بھ خودم اومدم کھ اینجا بودم

کون داداحمدرضا سری ت . 

 یھ چائی بھم میدی؟-

 .سمت ماشین رفتیم و چائی برداشتم با دو تا لیوان. چائی ریختم و توی سکوت با ھم چائی خوردیم

 .فردا باید دنبال کارات برم-

 .تھ دلم ذوقی داشتم از اینکھ قرار بود درس بخونم. ماشین و روشن کرد و برگشتیم

احمدرضا دنبال کارھای دانشگاھم بود چند روزی از اومدنمون میگذشت و این مدت . 

 .شب شده بود کھ احمدرضا برگشت. پوشھ ی توی دستش رو روی میز گذاشت

- روز کالس داری ٣کاراتو کردم و از اول مھر ھفتھ ای  . 

 .نگران نگاھش کردم

 بھارک چی؟-

 .صحبت کردم مثل اینکھ مھد ھم دارن-

ما با حرفی کھ زد سر جام ایستادمخیالم راحت شد. بلند شدم تا برم چائی بیارم ا . 

 .مرجان امروز رفت-

 .برگشتم و نگاھش کردم
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 برگشت خارج؟-

 .سری تکون داد

 .آره، باید می رفت-

بم می داداحساس کردم تھ دلم خالی شد. با اینکھ ازش نفرت داشتم اما اینکھ این دل لعنتی تھ تھش دوسش داشت عذا . 

شت نزدیک می شدروزھا از پی ھم میگذشتن و پائیز دا . 

 .این مدت از خانواده ی آقاجون و بقیھ خبر نداشتم. حتی دیگھ کمتر بھ امیر حافظ فکر می کنم

 .احمدرضا از صبح رفتھ بود و بھارک انگار بی حال بود. لپاش گل انداختھ بود و بدنش تب داشت

 .ھول کرده بودم

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١١پارت_  

چیکار کنم. شماره ای ھم از احمدرضا نداشتم و این بیشتر عصبیم می کردنمیدونستم  . 

 .بھارک و آماده کردم و لباس پوشیدم. زنگ زدم بھ آژانس. پولی ھم ھمراھم نبود

 .آدرس ھتل احمدرضا رو دادم. ماشین کنار ھتل نگھداشت

 :سمت دربان رفتم. با دیدنم خواست احوالپرسی کنھ کھ سریع گفتم

- رایھ رو حساب کنید؟میشھ ک  

 .بلھ خانوم-

 .دربان ھتل رفت تا کرایھ رو حساب کنھ. سمت ورودی ھتل رفتم

 .وارد ھتل شدم. سر شب بود و ھتل تقریباً شلوغ بود. سمت پذیرش رفتم. مردی پشت میز بود

 .سالم آقا-

 .سالم، بفرمائین-

 ببخشید، آقای ساالر ھست؟-

 شما؟-

 .بگید دیانھ اومده-

بھ سر تا پام انداخت. بھارک تو بغلم بھ خواب رفتھ بود. سمت در بزرگی رفت مرد نگاھی . 
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اصلھ ی کمی کنار ھم فطاقت نیاوردم و دنبالش راه افتادم. ھمین کھ در و باز کردم نگاھم بھ احمدرضا و المیرا افتاد کھ با 
 .ایستاده بودن

یش روی شونھ ھاش افتاده بودالمیرا مانتویی کوتاه با روسری ساتن تنش بود کھ البتھ روسر . 

 .احمدرضا با دیدن مرد اخمی کرد و خواست حرفی بزنھ اما ھمین کھ نگاھش بھ من افتاد اومد سمتم

 تو اینجا چیکار می کنی؟-

 .سالم آقا. بھارک مریض شده-

 چرا زنگ نزدی؟-

 .لبم رو گزیدم

 .شمارتون رو نداشتم-

از داغی بدنش لحظھ ای تعجب کرد. المیرا اومد سمتموناحمدرضا دستش و روی پیشونی بھارک گذاشت و  . 

 چی شده احمد جون؟-

 .ابروھام پرید باال

 .بھارک مریض شده. باید ببرمش دکتر-

 .میخوای ببریمش پیش دوستم؟ کارش خوبھ-

 :احمدرضا انگار مردد بود اما گفت

 .بریم-

 … و

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١٢پارت_  

رک بیوفتھمراھمون اومد. بھارک بغل احمدرضا بود. دلم بدجور شور می زد. می ترسیدم اتفاقی برای بھاالمیرا ھم ھ . 

یش دستی کردپاحمدرضا سمت ماشینش رفت. راننده از ماشین پیاده شد. احمدرضا چرخید تا بھارک و بغلم بده کھ المیرا  . 

 !عزیزم، بده من-

و نشستنداخت و بھارک و تو بغل المیرا گذاشت. المیرا روی صندلی جلاحمدرضا نیم نگاھی بھ دست دراز شده ام ا . 

 !بی میل روی صندلی عقب نشستم. حالم یھ جوری بود. حتی خودمم نمیدونستم حالم چطوریھ
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 .احمدرضا ماشین و روشن کرد و المیرا آدرسی رو بھش گفت

احساس می کردمتمام مسیر نگاھم رو بھ سیاھی شب دوختم. بغض سنگینی رو توی گلوم  . 

 .ماشین و کنار مطبی پارک کرد و با ھم پیاده شدیم. وارد مطب بزرگی شدیم

 .کمی شلوغ بود. سمت منشی رفتیم و المیرا با منشی صحبت کرد

 .دختر از جاش بلند شد و گرم احوالپرسی کرد

 .چند لحظھ صبر کنید-

 .وارد اتاق شد و بعد از چند لحظھ برگشت

 .بفرمائید-

د و با المیرا دست دادشسالھ پشت میز نشستھ بود. با دیدنمون بلند  ٣۵لمیرا و احمدرضا وارد اتاق شدیم. زنی تقریباً ھمراه ا . 

د کرد و المیرا بھارک رو روی تخت گذاشت. دکتر سمتش رفت. سریع باالی سر بھارک ایستادم. دکتر لحظھ ای سر بلن
 .نگاھم کرد

بود دلم آروم  وشت. از اینکھ فقط کمی سرما خورده بود و تبش بخاطر دندونای شیریشبھارک و معاینھ کرد و براش دارو ن
 .شد

 .سوار ماشین شدیم و بھارک رو توی بغلم گرفتم. بیدار شده بود و کمی سرحال بود

 .احمدرضا از آینھ نگاھم کرد. چشم ازش گرفتم. المیرا ھمھ اش حرف می زد

- تون. امشب خیلی اذیت شدیخوب المیرا خانوم، آدرس بدین برسونم . 

 !نھ، چھ حرفیھ؟ اگر مشکلی نداره امشب پیش بھارک جون باشم-

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١٣پارت  

 .با این حرف المیرا سریع سر بلند کردم و نگاھم رو بھ احمدرضا دوختم

 .انگار سنگینی نگاھم رو حس کرد، کھ سر بلند کرد

م تا قبول نکنھ، اما احمدرضا نگاھش رو ازم گرفت گفتبا نگاھم ازش خواھش کرد  

- رسھخوام مزاحمت بشم، دیانھ بھ بھارک مینمی . 

کردم قبول کنھ و نیادخداخدا می . 

 :اما المیرا با ناز گفت
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 عزیزم نکنھ دوست نداری من بیام خونتون؟-

 :احمدرضا بد از کمی سکوت گفت

- چھ حرفیھ؟نھ، این  

- آمخیلی خوبھ، پس می . 

 .عصبی نفسم رو بیرون دادم و تا رسیدن بھ خونھ سکوت کردم

پیاده شدیم احمدرضا ماشین رو توی حیاط پارک کردو . 

 .بھارک تو بغلم بود. احمدرضا در سالن باز کرد و با ھم وارد سالن شدیم

جوش توی سینی گذاشتم آب فتم و داروھای بھارک رو با لیوانگرفت. بھ سمت آشپزخونھ ر رو از تو بغلم احمدرضا بھارک
اومدم و بیرون . 

کردروی زمین داشت نق نق می احمدرضا تو سالن نبود. بھارک . 

ودخیال درحال صحبت با موبایلش بنگاھم بھ سمت المیرا کشیده شد، کھ بی . 

و بغل کردمعصبی شدم، سینی رو روی میز گذاشتم. بھارک . 

اومد تا بھارک بگیره، کھ اجازه ندادمالمیرا با دیدنم سریع تلفن رو قطع کرد و  . 

 :اخمی کرد و با تن صدای پایین گفت

- باشی. فھمیدی؟ ببین دختر کوچولو دیگھ دوران حکومتی تو توی این خونھ بھ پایان رسیده، پس بھتره بھ فکر یھ جای دیگھ ! 

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١۴پارت_  

وختھ بودمچی و چطوری جوابش رو بدم فقط با چشمھای گشاد شده نگاھم رو بھش د انقدر شوکھ شده بودم کھ نمیدونستم . 

 :با صدای بھارک بھ خودم اومدم. میون ابروھام اخمی نشست و ھمینطور کھ سمت بھارک می رفتم گفتم

 .شما فکر کنم خیاالت برتون داشتھ. تا زنده ام اجازه نمیدم کسی بھ بھارک نزدیک بشھ-

ه شد و بھ عقب پرت شدم. سر بلند کردمیھو بازوم کشید . 

 .نگاھم بھ چھره ی خشمگین المیرا افتاد

 !دختر جون تو مثل اینکھ من و نمی شناسی-

 .و فشاری بھ بازوم داد و ولم کرد. بازوم رو ماساژ دادم
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 .احمدرضا از پلھ ھا پایین اومد. داروھای بھارک رو دادم

ارک خوابش میومددل تو دلم نبود. دلشوره گرفتھ بودم. بھ . 

 .خواستم بغلش کنم ببرم باال کھ المیرا پیش دستی کرد

 !من می برم می خوابونمش. تو بلد نیستی-

 .سفت بھارک رو چسبیدم. نگاھم بھ احمدرضا بود

 .تو برو چائی برام بیار-

 .ناامید دستم سست شد و المیرا بھارک رو گرفت اما بھارک با گریھ دست دراز کرد سمتم

- ماما…  ماما  … 

 .احمدرضا با دیدن این کار بھارک از روی مبل بلند شد

 .المیرا جان شما اذیت میشی، بذار دیانھ خودش بھارک رو بخوابونھ-

 .با این حرف احمدرضا لبخندی روی لبھام نشست و سریع بھارک رو از المیرا گرفتم

 .المیرا انگار عصبی شده بود اما لبخندی زد و بھارک رو ول کرد

مت پلھ ھای طبقھ ی باال رفتم و وارد اتاق شدمس . 

 [٠٠:٠۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١۵پارت_  

 .لباسھای بھارک رو عوض کردم و روی پاھام گذاشتمش. نگاھم رو بھ چھره ی معصومش دوختم

 .فکر اینکھ کسی جز من بھارک رو بزرگ کنھ برام آزار دھنده بود

دم. تبش پایین اومده بودخم شدم و آروم گونھ اش رو بوسی . 

 .از وجود المیرا نگران بودم اما کاری ازم بر نمی اومد

ونیش ھمونطور کنار بھارک خوابم برد. صبح با تکون خوردن ھای بھارک ھراسون چشم باز کردم و دستم و روی پیش
 .گذاشتم

 .تبش کامالً قطع شده بود. آروم از کنارش بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم

اتاق احمدرضا نیمھ باز بود. حسی قلقلکم داد تا سمت اتاقش برم در . 

 .قلبم تند تند می زد. نگاھم رو از در نیمھ باز اتاق بھ داخل اتاق دوختم
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م خالی شد و از یھ با دیدن المیرا کھ فقط لباس زیر تنش بود و الی بازوھای احمدرضا بھ خواب رفتھ بود احساس کردم تھ دل
ن پایینبلندی پرتم کرد . 

 .اومدم عقب گرد کنم کھ دستم بھ مجسمھ ی کنار در خورد و صدایی داد

 .ھول کردم و با ھر دو دستم مجسمھ رو سفت گرفتم

 .دوباره سر جاش گذاشتم. نفسم رو آسوده بیرون دادم

 .نگاھم بھ چشمھای باز احمدرضا افتاد. سریع ازش چشم گرفتم و سمت پلھ ھای طبقھ ی پایین رفتم

خوب نبود. با دیدن سالن بھم ریختھ و جامھای مشروب آھی کشیدم حالم . 

 !پس بعد از رفتن من با ھم مشروب خورده بودن

 

 .سمت آشپزخونھ رفتم. حالم خوب نبود

 .ھر بار کھ یاد صحنھ ی صبح مب افتادم تپش قلبم باال می رفت

سم پرت شد و ت رو برداشتم تا روشن کنم اما حوامثل دیوونھ ھا دور خودم می چرخیدم. عصبی کنار گاز ایستادم و کبری
 .کبریت دستم رو سوزوند

 .آخی گفتم و خواستم انگشتم رو توی دھنم کنم کھ دستی مردونھ مچ دستم رو گرفت

 .سر بلند کردم

 !نگاھم بھ نگاه احمدرضا گره خورد. بی دلیل چشمھام پر از اشک شد و سوزش

 .دستم رو فراموش کردم

کرد و با صدای آرومی گفتاحمدرضا نگاھم  : 

 بخاطر انگشت دستت داری گریھ می کنی؟-

دشدلیل دیگھ ای نداشتم تا قانعش کنم. فقط سری تکون دادم. با فرو رفتن انگشتم توی دھنش دلم زیر و رو  . 

 .دستم رو مشت کردم و ناخواستھ قدمی بھ عقب برداشتم. نرم انگشتم رو از دھنش بیرون آورد

د. لبخندی زدحالم یھ جوری ش . 

 .االن دیگھ حتماً خوب شده؛ بوسیدمش-

 .سریع دستم رو از توی دستش درآوردم. انگار انتظار این کار و نداشت
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 .دستھاش رو توی جیب سوئیشرتش کرد

 بھارک بھتره؟-

 .زیر چائی رو روشن کردم. چرخیدم و سمت یخچال رفتم

 .بلھ، خدا رو شکر دیگھ تب نداره-

حساس می کردم. در یخچال رو باز کردمسنگینی نگاھش رو ا . 

 [٠٠:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١٧پارت_  

 .کره و پنیر و مربا رو برداشتم و روی میز چیدم. نون از فریزر درآوردم

  .توی سکوت ایستاده بود و داشت نگاھم می کرد
 .قوری رو برداشتم و چائی دم کردم

- صبحونھ آماده استمیرید المیرا خانوم رو بیدار کنید؟  . 

 .بدون اینکھ نگاھش کنم سرم رو پایین انداختم. قدمی برداشت و فاصلھ ی کم بینمون رو پر کرد

 .دستش رو چونھ ام نشست و مجبورم کرد سر بلند کنم

 .آروم سرم رو باال آوردم و نگاھم رو بھ گردن مردونھ اش دوختم. فشاری بھ چونھ ام آورد

بدم سمت صورتش. توی سکوت نگاھم رو بھ نگاھش دوختممجبور شدم نگاھم رو سوق  . 

 :وقتی دید نگاھش می کنم گفت

 چیزی شده؟-

 .چشم ھام رو بھ معنی نھ روی ھم گذاشتم

 .نفسش رو کالفھ بیرون داد و از آشپزخونھ بیرون رفت. روی صندلی نشستم

 .سرم رو توی دستھام گرفتم. دلم فقط شور بھارک رو می زد

را با این کارھاش ازم دورش کنھ برام عذاب آور بوداز اینکھ المی . 

تمباید کاری می کردم. با صدای پاھاشون نفسم رو بیرون دادم و بدون اینکھ بلند بشم برای خودم چائی ریخ . 

 .المیرا روی صندلی کنار احمدرضا نشست

ای کھ تنش بود و فقط دو تا دگمھ اش بستھ  نگاھم بھ رون ھای سفید کشیده اش افتاد و اومد باالتر روی پیراھن سفید مردونھ
 .بود



 ناب رمان
 

مع کرده بودجباال تنھ ی پرش و اون زنجیر ظریف گردنش بیش از اندازه وسوسھ کننده بود. موھای بلندش رو باالی سرش  . 

 [٠٠:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١٨پارت_  

وی تن من زار می تپیراھن سفید مردونھ ای تنم بود اما با دیدن پیراھن مردانھ ی تنش یاد شبی افتادم کھ صبحش یھ ھمچین 
 .زد

دالمیرا با پیروزی خیره ام بود. نگاھم رو ازش گرفتم و توی سکوت صبحانھ ام رو خوردم. احمدرضا بلند ش . 

 .لباس ھام رو آماده کن-

 .از روی صندلی بلند شدم کھ المیرا ھم بلند شد

 می خوای من آماده کنم؟-

- ش اینھنھ، دیانھ کار . 

 .و از آشپزخونھ بیرون زد. دنبالش راه افتادم

 .دوباره شده بود ھمون احمدرضایی کھ روزھای اول اومدنم دیده بودم

 .نگاھم دوباره بھ جام ھا و بطری روی میز افتاد. با انزجار از میز چشم گرفتم و پلھ ھا رو باال رفتم

رد اتاق شدمپشت در اتاقش مکثی کردم و آروم در و ھول دادم و وا . 

 .با دیدن تخت بھم ریختھ و لباسھایی کھ ھر کدوم سمتی پرت شده بود اعصابم بیشتر خورد شد

 .از تخت چشم گرفتم

 چی می پوشید؟-

 .تی شرتش رو از تنش درآورد و سمت در حموم رفت

 .کت و شلوار سورمھ ای ھمراه با پیراھن خاکستری-

 .االن آماده می کنم-

و وارد حموم شد. سمت کمد رفتم و درش رو باز کردم در حموم رو باز کرد . 

 .نگاھی بھ رگال لباسھا انداختم. کت و شلوار و درآوردم و پیراھن رو کنارش روی صندلی گذاشتم

 .سمت تخت بھم ریختھ رفتم

 [٠٠:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣١٩پارت_  
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ینملحفھ ی تخت رو برداشتم تا کنم کھ چیزی از الش افتاد زم . 

 .نگاھم بھ لباس زیر مشکی المیرا افتاد کھ روی سرامیک ھا افتاده بود

 .خواستم خم شم و برش دارم کھ صدای احمدرضا از توی حموم باعث شد بچرخم سمت در حموم

 .پشت در حموم ایستادم

 بلھ؟-

 .بیا تو حموم-

 .ابروھام پرید باال

 !بلھ؟-

 .نشنیدی مگھ؟ میگم بیا تو حموم-

 من آقا؟-

 دختره ی خنگ، جز تو دیگھ کی تو اتاقھ؟؟-

 .چشمھام رو بستم و آروم در حموم رو باز کردم. ھوای گرم و رطوبت دار حموم خورد توی صورتم

 حاال چرا چشمھات رو بستی؟-

 :ھول کرده بودم و قلبم محکم توی سینھ ام می زد. با صدایی کھ مرتعش بود گفتم

 کارم دارین؟-

- بیای!! معلومھ کھ کارت دارم، چشمھات رو باز کن نھ فقط محض خنده گفتم . 

 … اما-

- چشمھات رو باز می کنی یا خودم بیام باز کنم؟… درد و اما   

نفسم رو آسوده  با استرس آروم چشمھام رو باز کردم. با دیدن احمدرضا کھ توی وان دراز کشیده بود و فقط سرش پیدا بود
 .بیرون دادم

 . رفتھ. ایستاده بودماحساس کردم گوشھ ی لبش باال

 .حاال چرا مثل مجسمھ اونجا وایستادی؟ بیا جلو-

 ھا؟-

 .نشنیدی؟ گفتم بیا جلو می خوام پشتم رو کیسھ بکشی. آخھ میگن دخترھای دھاتی خوب کیسھ می کشن-
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 .نفسم رو بیرون دادم

 .یاال بیا-

 .بی میل با قدم ھای آروم سمت وان حرکت کردم

] ,دیـانہ (ویدیا) �١٨١۴�٠۶  ٠٠:٠۶] 
# ٣٢٠پارت_  

 .قلبم محکم می زد. کنار وان ایستادم. سرش رو کمی بلند کرد

 ایستادی بھ چی نگاه می کنی؟-

- ھیچی… ھیـ  ! 

 .پس لیف رو بردار-

 .نگاھی تو حمام انداختم. بی میل لیف رو برداشتم

ادنمیدونستم چیکار کنم. لیف رو کمی کفی کردم. نگاھم بھ باال تنھ ی برھنھ اش افت . 

تموم شد با پاھای لرزون کنار وان نشستم. دست لرزونم رو جلو بردم و پشتش رو لیف کشیدم. بھ ھر سختی بود کارم . 

 می تونم برم؟-

 .برو-

 .دستش رو شستم و از حموم بیرون اومدم. تخت و مرتب کردم

 .خواستم از اتاق بیرون بیام کھ المیرا وارد اتاق شد. ابرویی باال داد

- در زدن یاد ندادن؟بھ شما   

 .اخمی کرد و تنھ ای بھم زد. جلو در اتاق دست بھ سینھ شدم

 .با دیدن لباس ھاش کھ ھمونطور روی زمین افتاده بود سمتم چرخید

 چرا لباس ھام رو جمع نکردی؟-

 .پوزخندی زدم

 .الزم ندیدم لباساتو جمع کنم-

شکفت احمدرضا از حموم بیرون اومد. المیرا با دیدنش گل از گلش . 

 .لباساتون رو روی صندلی گذاشتم-
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 .بیا موھام رو خشک کن-

 .باید برم، بھارک بیدار شده-

 .اومدم از اتاق بیرون بیام کھ مچ دستم کشیده شد و توی بغل نم دارش پرت شدم

 :بھ مچ دستم فشار آورد و با تن صدای خشمگین گفت

- ھای رئیسش سرپیچی کنھ؟ از کی تا حاال یھ خدمتکار انقدر شجاع شده تا از حرف  

 شوکھ نگاھش کردم. با صدای گریھ ی بھارک

 [٠٠:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢١پارت_  

 .مچ دستم رو ول کرد. سریع از اتاق بیرون زدم. ماساژی بھ دستم آوردم

 .وارد اتاق شدم. بھارک رو بغل کردم. دست و صورتش رو شستم و از اتاق بیرون آوردم

اده ھمراه المیرا از اتاق خارج شدن. بدون اینکھ نگاھشون کنم سمت آشپزخونھ رفتماحمدرضا آم . 

 .با بستھ شدن در سالن بغضم شکست. روی صندلی نشستم. گاھی عجیب احساس بی کسی می کردم

 .حتماً دانشگاه و خرید لوازم ھم کنسل بود. توی دلم ھرچی فحش بلد بودم نثار المیرا کردم

و دادمداروھای بھارک ر . 

 .غروب بود کھ زنگ آیفون بھ صدا دراومد. با دیدن امیرحافظ متعجب شدم

 اون اینجا چیکار داشت؟

 .بی ھیچ حرفی آیفون رو زدم و کنار در سالن ایستادم

 .در حیاط باز شد و امیر حافظ وارد حیاط شد. سمت در ورودی سالن اومد

 .دستھ گل زیبائی توی دستھاش بود. لبخند غمگینی زدم

 سالم. چرا تنھا اومدین؟ نوشین ھمراھتون نیست؟-

 :لحظھ ای احساس کردم از این ھمھ رسمی صحبت کردنم امیر حافظ متعجب شده اما حرفی نزد. لبخندی زد گفت

 .سالم بانو، خوبی؟ بفرمائید-

 .گل ھا رو طرفم گرفت

 .دستتون درد نکنھ-
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الن شدگل ھا رو از دستش گرفتم. بھارک رو بغل کرد. وارد س . 

 .بھ سمت آشپزخونھ رفتم و توی فنجون چائی ریختم

لن رفتمداخل سینی گذاشتم. لحظھ ای نگاھم بھ گل ھای طبیعی کھ آورده بود افتاد اما نگاھم رو گرفتم و سمت سا . 

 [٠٠:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢٢پارت_  

گذاشتمامیر حافظ در حال بازی با بھارک بود. سینی چائی رو روی میز  . 

 .بھارک رو زمین گذاشت. روی مبل رو بھ روش نشستم

 .فنجان چائی رو برداشت و نزدیک صورتش برد. عمیق نفس کشید

 !ھمھ جا چائی خوردم اما نمیدونم چرا چائی ھای تو یھ طعم و عطر دیگھ ای داره-

ئی اینکھ نباید با حرف یفش بلکھ طعم تلخ تنھابا اینکھ با حرفش احساس کردم چیزی تھ قلبم خالی شد اما اینبار نھ از لذت تعر
 !ھای آدم ھا ھوایی بشی و تمام حرف ھا فقط پوشالی ھستن، لبخند تلخی گوشھ ی لبھام نشست

 .انگار معنی لبخندم رو فھمید کھ توی سکوت چائی رو خورد. فنجونش رو روی میز گذاشت

 درسھات چطوره؟-

 .از اول مھر وارد دانشگاه میشم-

اھم کردسریع نگ . 

 چطوری؟-

- ار کنمآقا کارھام رو درست کرد. قرار شد مدیریت بازرگانی بخونم و بعد از تموم شدن درسم توی ھتل شروع بھ ک . 

 .بھ مبل تکیھ داد

 از کی تا حاال احمدرضا انقدر مھربون شده؟ بعدش، مگھ تو قرار نبود تجربی بخونی؟-

 .بی تفاوت شونھ ای باال دادم

- نھ ی آقا نیست تو چھ رشتھ ای درس بخونم فقط می خوام ھرچھ زودتر مستقل بشم. فکر نکنم تا آخر خونھ، برام مھم 
 .بمونم، پس باید کاری داشتھ باشم

 .توی سکوت خیره ام بود. سرم رو پایین انداختم. بلند شد

 میرید؟-

 .عمیق و خیره نگاھم کرد
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 [٠٠:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢٣پارت_  

- رمباید ب . 

 .سمت در سالن حرکت کرد. نتونستم خودم رو نگھدارم

- ین ھست؟چرا وقتی ھمھ باھام بد بودن شما بھم محبت میکردی؟ چرا ھیچوقت نگفتین تو زندگیتون دختری بھ اسم نوش  

دقلبم محکم می زد. اینھمھ جسارت رو از کجا پیدا کرده بودم، خودم ھم نمیدونستم! روی پاشنھ ی پا چرخی . 

ھ قدم آروم و استوار اومد سمتم. توی دو قدمیم ایستاد. قلبم بیقرار می زدقدم ب . 

 .بھ من نگاه کن دیانھ-

 .آروم سرم رو بلند کردم. نگاھم رو بھ اون دو گوی مھربون دوختم

ھره ی چمامان می خواست خودش تو رو بزرگ کنھ اما آقاجون می گفت نھ.  .اولین روزی کھ قنداقی بودی خوب یادمھ-
رگشتی. چھره ات بعصوم و زیبائی داشتی. بعد از اون روز دیگھ ندیدمت. کم کم از خاطرم رفتی تا اینکھ بعد از چند سال م

 .مثل ھمون روز اول معصوم و آروم بود. خودت نمی فھمی اما تو خیلی دوست داشتنی ھستی دیانھ، خیلی

 .نفس رو سنگین بیرون داد

- فقط تو رویا بمونناما انگار قسمت اینھ بعضی چیزھا  . 

 .ھیچی از حرفھاش سر در نمی آوردم

 .من ھیچی از حرفھات نمی فھمم-

 .لبخندی زد. آروم نوک دماغم رو کشید

- منم عاشق ھمین خنگ بازیات شده بودم… خنگی دیگھ . 

 .با این حرفش احساس کردم سالن دور سرم چرخید. چشمھام گشاد شد

- عزیزی، می فھمی اینو؟دیانھ تو برام مثل یھ خواھر نداشتھ   

 [٠٠:٠٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢۴پارت_  

 .پوزخند تلخی زدم. با صدای ضعیفی نالیدم

 !خوبھ، حاال معنی صحبت ھات رو فھمیدم پسرخالھ-

 .امیرحافظ آھی کشید و بی ھیچ حرفی سمت در سالن رفت
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دوختمبا بستھ شدن در سالن روی مبل ولو شدم. نگاھم رو بھ جای خالیش  . 

ردمکحرف ھای امیر حافظ توی سرم باال و پایین می شد. قطره اشک سمجی روی گونھ ام نشست. با پشت دست پاکش  . 

 .باید ھمھ چیز رو فراموش می کردم. امیر حافظ حاال زن داشت و تمام محبتھاش برادرانھ بود

 .بلند شدم تا سالن رو جمع کنم کھ در ورودی باز شد

. احمدرضا تو چھارچوب در نمایان شد. ترس نشست توی دلمھراسون سر چرخوندم . 

 .وارد سالن شد. نگاھش بھ دو فنجون خالی روی میز افتاد. اخمھاش توی ھم رفت

 کی اینجا بوده؟-

 .لب گزیدم

 چیھ رنگ و روت پریده؟ پرسیدم کی اینجا اومده بوده؟-

 !امیر حافظ-

زدو سریع سرم رو پایین انداختم. پوزخند صداداری  . 

 پس معشوقھ ات اومده بود؟-

 .با دادی کھ زد از ترس چشم ھام بستھ شد

 کی بھت اجازه داده کھ در رو روی ھر کسی باز کنی، ھا؟-

 … آقا-

- دو روز بھت رو دادم دوباره خودسر شدی… درد و آقا  ! 

د بیرونآورده بود اوم سکوت کردم. سمت آشپزخونھ رفت. تا اومدم نفسم رو بیرون بدم با دستھ گلی کھ امیر حافظ . 

 .گل رو رو ھوا تکون داد

 [٠٠:٠٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢۵پارت_  

 :با تمسخر گفت

- برات گل آورده بود از دلت دربیاره تا دوباره با توی احمق عشق بازی کنھ؟… آخیییی   

 .گل و محکم پرت کرد روی زمین
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- انم با خاما مثل اینکھ … یرون تا وسایل مورد نیازت رو بخری من و باش کھ دلم برات سوخت، اومده بودم ببرمت ب
 !معشوقشون خوش بودن

شتر عصبی بشھاومد سمتم و توی دو قدمیم ایستاد. ناخواستھ و ترسیده گامی بھ عقب برداشتم. این کارم باعث شد تا بی . 

 .پوزخندی زد و انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت

-  دمار از… بدون اجازه ی من کسی رو توی این خونھ ی بی صاحاب راه بدی  وای بھ روزگارت اگر دفعھ ی بعد
 !روزگارت درمیارم، فھمیدی؟؟

 .با ترس سر تکون دادم

 .بلھ آقا-

 .خوبھ. اون گلم تا اومدن من سر بھ نیست میکنی-

 .و سمت در سالن رفت. در و محکم بھم زد و از سالن خارج شد

دادم. پاھای سستم رو کشیدم و بھ سختی روی مبل نشستم با رفتنش نفس حبس شده ام رو بیرون . 

 .سرم رو توی دستم گرفتم

 .چند روزی از اون ماجرا میگذره و احمدرضا آخر شب میاد و صبح میره. دوباره شده ھمون آدم روزھای اول

 .بھ مھر نزدیک می شدیم اما دیگھ شور و شوقی نداشتم. چون ھیچ چیز نخریدم

می شدم دیگھ داشتم ناامید . 

 .فردا اولین روز کالسم بود اما من حتی یھ خودکار ھم نخریده بودم

 .بھارک رو خوابونده بودم و توی سالن کتاب بھ دست نشستھ بودم

 [٠٠:٠٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢۶پارت_  

 .در ورودی رو با پاش بست

 .چی رو داری نگاه می کنی؟ بیا یکیش رو از دستم بگیر-

رفتم و چند تا نایلون رو از دستش گرفتم. روی مبل نشست سریع سمتش . 

 .با سینی چائی اومدم و سینی رو روی میز گذاشتم

 برات وسایل گرفتم. نگاه کن ببین چیزی کم و کسر نیست؟-

 :با ذوق دستھام رو بھ ھم کوبیدم و با ذوق گفتم
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 واای، یعنی برای من وسایل خریدین؟-

نایلون ھا نشستم و دونھ دونھ باز کردمگوشھ ی لبش باال رفت. کنار  . 

 .کلی دفتر و جزوه و کتاب ھمراه با چند تا خودکار و مداد

 .تو یھ نایلون یھ کتونی با کولھ و مانتو و شلوار بود. ھمھ رو کنار گذاشتم

 .دستتون درد نکنھ-

 .سری تکون داد

 فردا چھ ساعتی باید اونجا باشی؟-

- اولین جلسھ شروع میشھ ٨ساعت  . 

 .خوبھ، صبح بیدارم کن-

دزوسایل رو جمع کردم و با ال تو اتاقم بردم. دوباره با ذوق بھ وسایل نگاه کردم. اشک تو چشمھام حلقھ  . 

 .وسایل مورد نیازم رو تو کولھ ام گذاشتم. از اینکھ می تونستم بھارک رو ھم ھمراھم ببرم خوشحال بودم

د میذاشتمتو چند ساعتی کھ کالس داشتم اون رو توی مھ . 

 .صبح زود بیدار شدم. میز صبحانھ رو چیدم. برای بھارک کمی خوراکی برداشتم و توی کیف مخصوصش گذاشتم

 .دوشی گرفتم و لباس پوشیده از اتاق بیرون اومدم

 .سمت اتاق احمدرضا رفتم. آروم در اتاق رو باز کردم

 .احمدرضا دمر روی تخت خوابیده بود

] ,دیـانہ (ویدیا) ١٨١۴�٠۶�  ٠٠:٠٩] 
# ٣٢٧پارت_  

نمکبا گامھای آروم جلو رفتم. باالی سرش کنار تخت ایستادم. داشت دیر می شد اما نمیدونستم چطور بیدارش  ! 

 .از کمر کمی خم شدم و با صدای آروم لب زدم

- آقا… آقا   … 

 .اما حتی کوچکترین تکونی نخورد. کمی تن صدام رو باال بردم

 … آقا-

نداشت. دستم رو جلو بردم و روی کتف برھنھ اش گذاشتم. تکونی بھش دادم یھ تکونی خورد. فایده . 
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 .بھ پھلو شد و آروم چشمھاش رو باز کرد. با دیدنم اخمی کرد. دستھام رو توی ھم قالب کردم

 دیر شده، میشھ پاشین؟-

 .سر چرخوند و بھ ساعت روی دیوار نگاه کرد. دستی الی موھاش کشید

 .آماده میشم-

بیرون اومدم. وسایلم رو ھمراه بھارک پایین بردم. صبحانھ ی بھارک رو دادم. احمدرضا اومداز اتاق  . 

 .با دیدن میز صبحانھ و آماده بودن ما انگار تعجب کرد اما چیزی نگفت. توی سکوت صبحانھ اش رو خورد

شدمکمی استرس داشتم. اولین بار بود بعد از این ھمھ سال داشتم وارد یھ محیط غریبھ می  . 

 .سوار ماشین شدیم. ھوا کمی سرد شده بود. احمدرضا ماشین و کنار در ورودی دانشگاه نگھداشت

 .کمی پول روی داشبورد ماشین گذاشت

 .بذار تو کیفت؛ الزمت میشھ-

 .دست بردم جلو و پولھا رو برداشتم. از ماشین پیاده شدم. بھارک رو بغل کردم

 [٠٠:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢٨پارت_  

 .احمدرضا ھم پیاده شد. در ماشین رو با ریموت بست

 شما ھم میاین؟-

 .دستی بھ کت تنش کشید و اخمی کرد

 .باید محیط رو ببینم-

 .حرفی نزدم و باھاش ھم گام شدم. سنگینی نگاه بقیھ رو روی خودمون احساس می کردم

صحبت بودن وارد حیاط بزرگ دانشگاه شدیم. ھر گوشھ تعدادی دانشجو مشغول . 

 .سمت سالن رفتیم. یھ سالن بزرگ با کلی اتاق. احمدرضا دو تا تقھ بھ اتاق مدیریت زد

 .با صدای بفرمائید وارد شدیم. مرد پشت میز با دیدن احمدرضا بلند شد

- خوش اومدین… سالم آقای ساالر . 

 .احمدرضا باھاش دست داد و با ھم شروع بھ صحبت کردن

ھم از اتاق بیرون اومدیم. سالن رو رد کردیممرد اومد سمتمون و با  . 
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- رای نگھداری آقای ساالر شما خودتون می دونید ما اینجا مھد نداریم اما بخاطر راحتی بعضی از ھمکارھا، قسمتی رو ب
 .بچھ ھای کوچیکشون قرار دادیم تا با خیال راحت بھ تدریسشون برسن

 .احمدرضا در جواب بھ معنی بلھ سر تکون می داد

 [٠٠:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٢٩پارت_  

 .بھ قسمت دیگھ ای از دانشکده کھ ساختمون نسبتاً کوچک تری از ساختمون اصلی داشت رفتیم

 .سالنی طویل با پنجره ھای بلند

ھا بودنا بچھ بدر اتاقی رو باز کرد. اتاقی بزرگ با کلی امکانات. دو تا خانم جوون با لباس فرم مخصوصی مشغول بازی  . 

 .با دیدنمون اومدن سمتمون. بعد از احوالپرسی یکیشون اومد سمتم

 .ھمراه من بیا عزیزم-

ودم بذارمشببھارک بھ بغل باھاش ھم قدم شدم. بھ ھر بھانھ ای بود بھارک رو ازم گرفت. دل نگرانش بودم اما مجبور  . 

بھارک بھانھ گرفت باھام تماس بگیرنبا احمدرضا و اون آقا بیرون اومدیم. شماره ام رو دادم تا اگھ  . 

 .از ساختمون خارج شدیم. مرد با احمدرضا دست داد و رفت. احمدرضا رو بھ روم قرار گرفت. نگاھم کرد

 .مراقب خودت و بھارک باش-

 .چشم-

 .دستش اومد سمت صورتم و با شصتش گونھ ام رو لمس کرد. پشت بھم کرد و سمت در دانشکده رفت

دادم. سمت قسمتی کھ کالس ھا بود رفتم. نگاھی بھ ساعتم انداختم. االنم دیر شده بودنفسم رو بیرون  . 

کردم آروم در رو باز” بفرمائید“پا تند کردم. پشت در کالس نفس تازه کردم و چند ضربھ بھ در زدم. با صدای  . 

 [٠٠:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣٠پارت_  

دن کمی ھول کردم. سر چرخوندمبا دیدن دختر پسرھایی کھ نشستھ بو . 

 .زن میانسال و محجبھ ای کنار تختھ ایستاده بود

 .بیا تو عزیزم-

 .تن صداش انگار آرامش خاصی داشت کھ باعث شد کمی آروم بگیرم. سالمی زیر لب دادم و وارد کالس شدم

بلند کردمروی اولین صندلی خالی کھ تقریباً تھ کالس قرار داشت، نشستم. با صدای استاد سر  . 
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 خودت رو معرفی می کنی عزیزم؟-

 .آروم از روی صندلی بلند شدم و لب تر کردم

 .دیانھ فروغی-

 .استاد سری تکون داد

 از کجا؟-

 .ساکن تھران-

 .بشین عزیزم-

وع کردنشستم اما قلبم محکم می زد. بعد از کمی صحبت و معرفی خودش کھ فھمیدم فامیلیش احمدی ھست، درس رو شر . 

فترساعتی کھ درس می داد تو خلسھ ی تن صداش فرو رفتم. کالس تمام شد و با خداحافظی از کالس بیرون  تمام . 

 .دقیقھ تا کالس بعدی زمان داشتم. سریع کولھ ام رو برداشتم و از کالس بیرون اومدم ٢

 .سمت اون یکی ساختمون رفتم. پشت در اتاق نفسی تازه کردم و در زدم

و باز کرد. با دیدنم خندیدخانم نجم در اتاق ر . 

 چیھ؟ بھ این زودی دلت برای دختر کوچولوت تنگ شد؟-

 [٠٠:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣١پارت_  

 :لبخند پر استرسی زدم و خواستم برم داخل کھ با مھربونی گفت

- ست؛ برو سر ھاش، حواسم بھش مامان کوچولو، دخترت تازه آروم شده. اگھ دوباره ببینتت بھانھ گیری می کنھ. نگران نب
 .کالست

دمبا اینکھ دلم براش حتی توی ھمین چند ساعت لک زده بود، بھ ناچار قبول کردم و سمت در خروجی راه افتا . 

 .وارد محوطھ ی دانشگاه شدم. ھمھ تو حیاط بودن. سمت بوفھ ی دانشکده راه افتادم

وی نیمکت خالی گوشھ ی حیاط نشستمدست توی پالتوی پائیزی تنم کردم. آب معدنی گرفتم و ر . 

 .کمی از آب معدنی رو خوردم. چیزی بھ کالس بعدی نمونده بود

 .بلند شدم و سمت در سالن راه افتادم. با نگاه بھ کالس ھا، کالسم رو پیدا کردم

 .درش نیمھ باز بود و تعداد کمی توی کالس در حال صحبت بودن
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رو بلند کردنوارد کالس شدم. بعضی از بچھ ھا سرشون  . 

 .روی صندلی جلو نشستم و جزوه ام رو از توی کولھ درآوردم

 .صدای دو تا دختری کھ پشت سرم نشستھ بودند بلند شد

- م بغل این اواای نازنین، صبح این دختره رو با یھ مرد خوشتیپ دیدم. نمیدونی المصب چھ قد و ھیکلی داشت! یھ بچھ 
 .دختره بود

 :اون یکی گفت

- رش بودهشاید شوھ . 

 .نھ بابا کالس قبلی حواسم بھش بود. حلقھ تو دستش نبود. شاید فامیلش بود-

 خنگ، فامیلش چرا باید بیارتش دانشگاه؟-

 .با اومدن تعداد زیادی از بچھ ھا، دیگھ صداشون رو نشنیدم اما حرف ھاشون برام تعجب آور بود

 .بی تفاوت شونھ ای باال دادم

] ,دیـانہ (ویدیا) ٨١۴�٠۶�١  ٠٠:٠٩] 
# ٣٣٢پارت_  

 .با نشستن بچھ ھا استاد وارد کالس شد. مردی میانسال و بسیار جدی بود

 .بعد از یھ آشنائی کوتاه، شروع بھ درس دادن کرد. تمام حواسم پیش بھارک بود

 .باالخره کالس تموم شد. وسایلم رو جمع کردم و از کالس بیرون اومدم

تشکر از خانم امامی، معلم مھد بھارک، بیرون اومدم سمت سالنی کھ بھارک بود رفتم. بعد از . 

 !بھارک محکم دستش رو دور گردنم حلقھ کرد. عطر تنش رو نفس کشیدم. چقدر دلتنگش بودم

 .از محوطھ ی دانشگاه خارج شدم. نگاھی بھ اطرافم انداختم. استرس داشتم

بود احساس  ی چند متری اون سمت خیابون ایستاده سرگردون نگاھم رو بھ اطراف دوختم. با دیدن احمدرضا کھ با فاصلھ
 .کردم دنیا رو بھم دادن

 .با خوشحالی اون سمت خیابون راه افتادم. با دیدنمون سوار شد

 .بھارک رو روی صندلیش گذاشتم و در جلو رو باز کردم و نشستم

 .سالم-

 .سر چرخوند و نگاھم کرد
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 .سالم-

 .ماشین و روشن کرد

 چطور بود؟-

دستھام رو بھ ھم مالیدمبا ذوق  . 

- فقط، دلتنگ بھارک بودم… خیلی خوب بود ھمھ چیز  . 

 .سر تکون داد

 .باید خودت مسیر رو یاد بگیری-

 .بلھ. باعث زحمت شمام شدم-

 .دلم ھوس غذای خونگی کرده-

 .دلم می خواست ازش تشکر کنم

 چی می خورین؟-

 .قیمھ-

 .رسیدیم خونھ درست می کنم-

 [٠٠:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣٣پارت_  

 .ماشین و کنار در حیاط نگھداشت

 خودتون نمیاین؟-

- برای شام میام… جائی کار دارم . 

 .بھارک رو بغل کردم. در حیاط رو باز کردم. با دور شدن ماشین سر چرخوندم و نگاھی بھش انداختم

دموارد حیاط شدم. بعد از طی کردن حیاط در سالن رو باز کردم. خستھ بو . 

 .بھارک رو زمین گذاشتم و بدون عوض کردن لباسھام بستھ ی گوشت و لپھ رو بیرون گذاشتم

 .نیمرو درست کردم و ھمراه بھارک خوردم. وسایلم رو جمع کردم و وارد اتاق شدم

 .بھارک خوابش می اومد. خوابوندمش. برنج خیس کردم و قیمھ رو بار گذاشتم

دخترونھ ای پوشیدم. نگاھم تو آینھ بھ چھره ام افتادفردا کالس نداشتم. بلوز و شلوار  . 
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بھتر نشستھ بود موھام رو شلوغ با کلیپس باالی سرم بستھ بودم. بلوز و شلوار بھ نسبت روز اولی کھ خریده بودم بھ تنم . 

مانگار کمی آب زیر پوستم رفتھ بود. ھوا تاریک شد. وضو گرفتم و سجاده ام رو پھن کردم. نمازم رو خوند . 

 .بھارک بیدار شد. لباس راحتی تنش کردم و بھ سالن اومدم. ھمھ چیز آماده بود

 .با صدای ماشین احمدرضا سریع سمت پنجره رفتم

 .پرده رو کمی کنار دادم. از ماشین پیاده شد و سمت ساختمون اومد. سریع از پنجره فاصلھ گرفتم

ھای طبقھ ی باال رفتدر سالن باز شد. وارد سالن شد. سالمی دادم. سمت پلھ  . 

 [٠٠:١٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣۴پارت_  

 .میز توی سالن رو چیدم. دیس برنج زعفرانی رو وسط میز گذاشتم

 .ظرف قیمھ رو یھ طرف و سبزی تازه و دوغ رو طرف دیگھ اش

 .با صدای پاھاش دست بھارک رو گرفتم. نگاھی بھ میز شام انداخت

- فھ اش خوشمزه است؟خودشم بھ اندازه ی قیا  

 .پشت میز نشست. بھارک رو روی صندلی گذاشتم و کنارش نشستم. برای خودش غذا کشید

 :نگاھم بھ قاشقی بود کھ می خواست بذاره دھنش. ھمین کھ لقمھ ی اول رو خورد، گفت

 !خوبھ. قابل تحملھ-

 .نفسم رو آسوده بیرون دادم. توی سکوت شام رو خوردیم

اکت سیگارش رو برداشت و سمت مبل گوشھ ی سالن رفتبعد از خوردن شام پ . 

 .وسط راه گرامافون رو روشن کرد. میز رو جمع کردم و ظرفھای شام رو شستم

 .سینی چائی رو برداشتم و بھ سالن برگشتم. بھارک داشت با پشمالو بازی می کرد

دستم رو گرفتسینی رو روی میز کوچک رو بھ روش گذاشتم. اومدم کمرم رو صاف کنم کھ مچ  . 

 :سر بلند کردم. نگاھم بھ نگاھش گره خورد. با صدایی بم تر از ھمیشھ گفت

- سنگین شدن اون دختر عجیبی ھستی؛ تا میام باور کنم مثل بقیھ ای، با کارھات تمام معادالتم رو عوض می کنی. نھ بھ سر
 !روزت، نھ بھ غذای امشبت

- یشتر نیستم پس نباید تو کارھای شما دخالت کنمشما آقای این خونھ ھستین و من یھ پرستار ب . 
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 [٠٠:١٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣۵پارت_  

 :عمیق نگاھم کرد. انقدر نگاھش عمق داشت کھ تاب نیاوردم و سرم رو پایین انداختم. دستم رو ول کرد گفت

 !راست میگی، یادم رفتھ بود تو یھ خدمتکار بیشتر نیستی-

نفسم رو نامحسوس بیرون دادم. ازش فاصلھ گرفتمکمرم رو صاف کردم و  . 

 از پس فردا باید یاد بگیری خودت بری و بیای. بیکار یا خدمتکارت نیستم ھر روز بیام دنبالت، فھمیدی؟-

 .بلھ آقا-

 .سمت پلھ ھا رفتم. وارد اتاق شدم. بھارک خواب بود. در تراس رو باز کردم

اس شدم. ھمھ جا تاریک بودباد سردی بھ صورتم خورد. آروم وارد تر . 

 .کنار لبھ ی تراس ایستادم. نگاھم رو بھ دوردست ھا دوختم

 .ناراحت بودم اما دلیلی برای ناراحتیم پیدا نمی کردم

 .احمدرضا راست می گفت؛ من یھ پرستار یا بھ گفتھ ی خودش خدمتکار بیشتر نبودم

اھم بھ تراس خونھ ی رو بھ رومون افتادھمین کھ اجازه داده بود دانشگاه برم برام کافی بود. نگ . 

شخص نبودمتو تاریک روشن تراس مردی ایستاده بود و نور کم سیگارش از اینجا معلوم بود اما چھره اش توی تاریکی  . 

 .با یادآوری اینکھ چیزی روی سرم نیست سریع دستم رو روی سرم گذاشتم و چرخیدم

در اتاق باز شد. ھول کردم وارد اتاق شدم. ھمزمان با ورودم توی اتاق، . 

 .احمدرضا نگاھی بھ من و نگاھی بھ پشت سرم انداخت

 .آروم دستم رو از روی سرم برداشتم

 

 .با دو گام بلند اومد سمتم. با تنھ ای از کنارم رد شد و وارد تراس شد

 .نمیدونم چرا ترسیدم! پشت سرش وارد تراس شدم

فت. با چرخیدن احمدرضا سمتم چیزی تھ دلم خالی شدمرد ناشناس خونھ ی رو بھ روئی چرخید و ر . 

 .اخمی کرد

 چیھ؟ معشوقھ ی جدیده؟-
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 .متعجب لبم رو خیس کردم

 بلھ؟-

 !خودت رو بھ اون راه نزن. می بینم با پارسا خوب دل و قلوه میدی-

 .آه از نھادم بلند شد. چرا یادم رفتھ بود خونھ ی رو بھ رو خونھ ی پارساست؟ پوزخندی زد

- یھ؟ موھات و باز گذاشتی تا بیشتر براش دلبری کنی؟چ  

 … بھ خدا من-

 .نذاشت ادامھ بدم. عصبی دستش رو روی لبھام گذاشت

 .ھیس، ساکت شو. نمی خوام صدات رو بشنوم-

 .ھمونطور بھ عقب ھولم داد. عقب عقب وارد اتاق شدم. در و بست و پرده رو محکم کشید

- رفتھ کاری می کنم تا خودت از کرده ات پشیمون بشی یکبار دیگھ ببینم این پرده کنار . 

 .از اتاق بیرون رفت. ھاج و واج بھ جای خالیش خیره شدم

 باز چی شده بود کھ اخالقش عوض شده بود؟؟

 .سمت تخت رفتم و کنار بھارک خوابیدم. صبح وقتی بیدار شدم رفتھ بود

متمام روز بھ کارھایی کھ باید انجام می دادم رسیدگی کرد . 

 .شب تا دیروقت بیدار بودم اما نیومد. مجبوراً سمت اتاقم رفتم و خوابیدم تا صبح زودتر بیدار بشم

 [٠٠:١٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣٧پارت_  

بود ٧:٣٠با صدای زنگ ساعت ھراسون از خواب بیدار شدم. ساعت  . 

 .از اتاق خارج شدم و پلھ ھا رو دو تا یکی پایین اومدم

رو چیدم. چائی دم کردم. لقمھ ای برای خودم برداشتم سریع میز . 

 .وسایل مورد نیاز بھارک رو توی ساک مخصوصش گذاشتم

 .مانتو شلوارم رو پوشیدم. لباسھای بھارک رو تنش کردم. آروم سمت اتاق احمدرضا رفتم

اق پخش و پال بوددرش رو باز کردم. مثل ھمیشھ دمر روی تخت خوابیده بود و لباسھاش ھر کدوم یھ طرف ات . 

 .دست بھارک رو گرفتم. نگاھی بھ میز آماده انداختم و از خونھ خارج شدم. ھوا کمی سرد بود
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ھ خیابون اصلی می رسیدمچھ رو رد می کردم تا بتا سر کوچھ پیاده رفتم. باید ک . 

 .بھارک رو بغل کردم تا احساس خستگی نکنھ. کنار خیابون ایستادم اما دریغ از یھ سواری

 .می ترسیدم شخصی سوار شم. اولین بارم بود کھ تنھائی جایی می رفتم. کمی استرس داشتم

 .داشت دیر می شد. با ایستادن ماشین مشکی غول پیکری جلو پام ترسیده قدمی بھ عقب برداشتم

 :شیشھ ھای دودیش پایین اومد و صدایی کھ گفت

 .می رسونمت-

این روزھا احمدرضا بھ شدت ازش نفرت داشت سر بلند کردم. نگاھم بھ مردی افتاد کھ . 

 :ترسیدم و با ھول گفتم

 .نھ ممنون. خودم میرم-

 .پارسا نگاھم کرد

- لنگ ظھر  چیھ؟ از چی می ترسی؟ اینکھ آقات دعوات کنھ؟ خیالت راحت، اون مھمونی کھ آقات رفتھ و تا خرخره خورده
 !از خواب بیدار بشھ ھنر کرده

] ,دیـانہ (ویدیا) �١٨١۴�٠۶  ٠٠:١٠] 
# ٣٣٨پارت_  

 .از شنیدن اینکھ دیشب احمدرضا مھمونی بوده و نوشیدنی خورده احساس بدی بھم دست داد

 .مگھ دیرت نشده؟ بیا سوار شو می رسونمت-

 .با اکراه و دودلی سمت ماشین رفتم. خواستم در عقب رو باز کنم کھ خم شد و زودتر در جلو رو باز کرد

م. بھ سختی روی صندلی جلو جا گرفتم. بھارک رو روی پاھام گذاشتمبھ ناچار سمت در جلو رفت . 

 .بوی عطرش پیچید توی مشامم. نھ تلخ بود نھ شیرین

 دانشگاه میری؟-

 .سر چرخوندم و بھ نیمرخش خیره شدم. چھره ی بدی نداشت؛ مردونھ و گیرا

 .بلھ-

 .خوبھ، موفق باشی-

گھداشتممنونی زیر لب گفتم. ماشین و کنار دانشکده ن . 
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 .تعجب کردم از اینکھ چطور بدون دادن آدرس من و آورد اما حرفی نزدم

 .ممنون-

 .خواھش می کنم-

 .در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم. سمت در ورودی دانشکده رفتم. بھارک رو مھد گذاشتم

 .پا تند کردم تا بھ کالسم برسم. ھمینطوریم دیرم شده بود

لھ ام رو باز کردم تا برنامھ ام رو چک کنم کھ محکم بھ کسی برخوردمھمینطور کھ می رفتم زیپ کو . 

 .چیزی نمونده بود تا پخش زمین بشم کھ دستی دور کمرم حلقھ شد. با ترس دستم رو بھ لباسش گرفتم

پرید قلبم محکم تو سینھ ام می زد. چشم ھام رو باز کردم اما با دیدن مرد رو بھ روم ابروھام از تعجب باال . 

ون اینجا چیکار می کرد؟! انگار اونم تعجب کرده بود. ھر دو با تعجب بھم خیره بودیما . 

 زودتر بھ خودم اومدم. دستم رو از روی پیراھنش برداشتم کھ بھ خودش اومد و

 [٠٠:١٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٣٩پارت_  

 :متعجب با اون صدای خشدارش گفت

 تو اینجا چیکار می کنی؟-

گرفتم ازش فاصلھ . 

 .درس می خونم-

 !!نگفتھ بودی-

 .نگاھم رو سؤالی بھش دوختم

 باید می گفتم؟-

 !آره، مثالً فامیلیم-

 .فامیل من نھ، شما فامیل آقا ھستین-

 :اومد حرفی بزنھ کھ سریع گفتم

 .من باید برم، کالسم دیر شده-

 .باشھ-
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بود از کنارش رد شدم و سمت سالن پا تند کردم اما فکرم درگیر صدرا . 

 .اون اینجا چیکار می کرد؟ سر تکون دادم

 !پشت در اتاقی کھ کالسم برگزار می شد ایستادم. در بستھ بود. استرس گرفتم. نکنھ استاد اومده باشھ

 .ھمین اول صبحی بدبیاری؛ لعنتی! با صدایی از پشت سرم بھ ھوا پریدم. صدرا پشت سرم ایستاده بود

 کالست اینجاست؟-

- کنم استاد اومده باشھبلھ اما فکر  . 

 !اما من فکر می کنم استادتم مثل خودت تنبلھ و دیر اومده-

 .ابروھام پرید باال. صدرا دستش رو روی دستگیره گذاشت و رو بھ پایین کشید

 .برو داخل-

 … اما-

 .ھیسس، برو تو-

 .قدمی جلو گذاشتم. نگاھی بھ کالس شلوغ انداختم کھ ھر کی با یکی دیگھ حرف می زد

 :پس استاد ھنوز نیومده بود. صدرا پشت سرم وارد شد کھ گفتم

 .استاد نیومده، شما می تونین برین-

 :لبخندی زد گفت

 .استاد منم-

 .با این حرفش از خجالت سرم رو پایین انداختم و سمت تھ کالس رفتم. با صدای صدرا ھمھ ساکت شدن

دروی صندلی خالی تھ کالس نشستم. صدرا کنار میزش ایستا . 

 .نگاھی بھ کل کالس انداخت و شروع بھ صحبت کرد

 .ھیچی از حرفھاش رو نمی فھمیدم چون تمام حواسم پیش بھارک و احمدرضایی بود کھ خواب بود

 [٠٠:١٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴٠پارت_  

 .صدای پچ پچ دخترا بھ خاطر وجود استاد جوون و خوشتیپ کالس دیدنی بود. کتابم رو باز کردم

 .یکساعت کامل صدرا راجع بھ نحوه ی تدریسش و کتاب صحبت کرد
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 .بعد از تموم شدن کالسش از بچھ ھا خداحافظی کرد. لحظھ ی آخر سر بلند کرد و نگاھش رو بھم دوخت

 .سرم رو پایین انداختم. صدرا برادر زن امیر حافظ بود

م و سوار ماشین شدمتا ظھر کالس داشتم. بعد از تموم شدن کالس ھام بھارک رو گرفت . 

فتھ بود؟با کلیدی کھ داشتم در حیاط رو باز کردم. وارد حیاط شدم. با دیدن ماشین احمدرضا تعجب کردم. یعنی نر ! 

 .پا تند کردم. در ورودی سالن رو باز کردم. صدائی از آشپزخونھ می اومد. سمت آشپزخونھ رفتم

ھوه بودمردی با لباس اسپورت پشت بھم در حال درست کردن ق . 

 !آقا-

 .مرد سر چرخوند. با دیدن ھامون، دوست احمدرضا، لبخندی زدم

 !سالم آقا ھامون. شما، اینجا؟-

 سالم. احمدرضا کمی ناخوش بود. از صبح رستوران نیومده بود. اومدم دیدنش. دانشگاه خوش میگذره؟-

 بلھ ممنون. االن حالش چطوره؟-

- دهشالمیرا، زیاده روی کرده معده اش دوباره ملتھب … ھ دوست دخترش؟اسمش چی… خوبھ. دیشب تولد اون دختره  . 

 :با آوردن اسم المیرا احساس کردم تھ دلم خالی شد. با صدای تحلیل رفتھ ای گفتم

 االن حالشون خوبھ؟-

 .بھتره. باال دراز کشیده-

ودباما تمام ذھنم درگیر  ممنونی زیر لب گفتم و با قدم ھای نامتعادل سمت پلھ ھای طبقھ باال راه افتادم . 

 !پس دلیل دیر اومدن دیشبش بخاطر تولد المیرا بوده

 [٠٠:١١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴١پارت_  

 .بھارک توی بغلم باال و پایین می شد. از خستگی زیاد شونھ ھام درد می کرد. حالم خوب نبود

 .یھ چیزی روی قلبم سنگینی می کرد. سمت اتاقم رفتم

رو کنار اسباب بازی ھاش گذاشتم. با ھمون مانتو شلوار از اتاق بیرون اومدمبھارک  . 

 .سمت اتاق احمدرضا رفتم. آروم دو ضربھ بھ در زدم. صدای خشدار احمدرضا بلند شد

 .بیا تو-
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 .در و باز کردم. اتاق بوی عطرش رو می داد. پا توی اتاق گذاشتم

ی برھنھ بھ تاج تخت تکیھ ردم. روی تختش دراز کشیده بود و مثل ھمیشھ با باال تنھ انگاھم بھ اتاق بھم ریختھ افتاد. سر بلند ک
 .داده بود

 .تھ ریش داشت و موھاش بھم ریختھ روی پیشونیش ریختھ بود

 :لب گزیدم. با صدای تحلیل رفتھ ای گفتم

 .سالم-

 سالم. کی اومدی؟-

 .االن رسیدم. دوستتون گفت حالتون خوب نیست-

میق و پرنفوذنگاھم کرد ع . 

 .چیزیم نیست. ھامون زیادی شلوغش کرده-

 .صدای ھامون از پشت سرم بلند شد

- یدیممن زیادی شلوغش کردم؟ حرف الکی نزن! تو یھ دکتر بھ خاطر اون معده ی لعنتیت نمیری، آخر کار دستمون  ! 

 .ھامون شلوغ نکن-

 .ھامون سینی قھوه رو روی کنسول گذاشت

- انھ اومده، میدونم کھ مراقبت ھستمن میرم رستوران. دی . 

 .برو-

ھ ی اتاق ھامون خداحافظی کرد و رفت. با رفتن ھامون جلو رفتم و لباس ھا رو از کف اتاق برداشتم و توی سبد گوش
 .گذاشتم

- درد می کنھ… بیا سرم رو ماساژ بده  . 

 [٠٠:١١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴٢پارت_  

. با فاصلھ کنارش روی تخت نشستمبا گامھای آروم سمت تخت رفتم . 

 .معذب بودم. دستم سمت سرش رفت. دو طرف شقیقھ اش رو آروم شروع بھ ماساژ دادن کردم

 .چشمھاش رو بست. کامالً روش خم شده بودم و ھرم نفس ھای داغش بھ صورتم می خورد

- یھ دختربچھ… سالھ ای منی،  ٩٩چھ مسخره است کھ تو زن  ! 
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مخشک شد. کلمھ ی زن ھمھ اش توی سرم اکو می شد. با صدایی کھ سعی داشتم نلرزه گفت دستم روی شقیقھ ھاش : 

 .این خواستھ ی آقاجونھ، بخاطر اینکھ معذب نباشم و محرم باشیم وگرنھ من فقط پرستار دخترتونم-

 .چشمھاش و باز کرد. مچ ھر دو دستم رو توی دستھاش گرفت و خم شد روی صورتم

عقب. حاال کامالً روم خم بودکمی خودم رو کشیدم  . 

- م؟تو فکر کردی من توی دختربچھ رو بھ عنوان زنم قبول می کنم؟ یا مثل این رمانھای دختربچھ ھا عاشقت بش  

 .از حرفھاش سر در نمی آوردم. نگاھم رو بھش دوختم

- ینجاممگھ قراره شما عاشق من بشین یا من اومدم کھ شما رو عاشق کنم؟! من فقط از اجباره کھ ا . 

 .با این حرفم احساس کردم دستھاش سست شد. پوزخندی زد

 .زبون درآوردی برای من منم منم می کنی!! باشھ، بھ زودی زن می گیرم و تو ھم باید از اینجا بری-

بھارک چی می شد؟… اتاق دور سرم چرخید. قلبم ھزار تیکھ شد. بھارک   

 [٠٠:١١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴٣پارت_  

اھش رو از روی صورتم بر نمی داشت. بغض توی گلوم سنگین شده بود. ولم کرد و ازم فاصلھ گرفتنگ . 

 .از روی تخت بلند شدم. سیگاری روشن کرد. پشت بھش از اتاق بیرون اومدم. سریع سمت اتاق خودم رفتم

کردم با دیدن بھارک کھ داشت بازی می کرد سمتش رفتم. از روی زمین برش داشتم و سفت بغلش . 

 .اشکھام روی گونھ ھام جاری شدن. من نمی تونستم از بھارک جدا بشم. اون مثل پاره ی تنم بود

 .با صدای نق نق بھارک گذاشتمش زمین. حوصلھ ی ھیچ کاری رو نداشتم اما باید غذا درست می کردم

ملباسھام رو با بلوز شلواری عوض کردم. دست بھارک رو گرفتم و از اتاق بیرون اومد . 

 .بدون نگاه کردن بھ اتاق احمدرضا پلھ ھا رو پایین اومدم

 .کمی سوپ بار گذاشتم. غذای بھارک رو آماده کردم و غذای پشمالو رو ھم دادم

 .بھارک روی مبل خوابش برده بود. با دیدنش دوباره بغضم گرفت

 .غذای احمدرضا رو روی سینی چیدم و سمت اتاقش رفتم. در اتاقش باز بود

شدم. با دیدنم روی تخت نشستوارد  . 

 .براتون غذا آوردم-
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 .سینی رو کنارش روی تخت گذاشتم و بی ھیچ حرفی از اتاق بیرون اومدم

* 

 .یک ھفتھ از اون روز می گذره و احمدرضا دوباره از صبح تا آخر شب رستوران میره

 .تو کالسھایی کھ با صدرا دارم سعی می کنم کمتر باھاش ھم کالم بشم

دخترھای کالس عاشق این استاد جوون ھستنتمام  . 

 [٠٠:١٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴۴پارت_  

 .از سالن دانشگاه بیرون اومدم. بارون بھ شدت می بارید. یک ماھی می شد کھ دانشگاه می اومدم

 :بھارک رو بغل کردم. مونا، ھمکالسیم، باھام ھم قدم شد. گفت

- ندگیت بدونم. تو چرا انقدر توداری؟دیانھ خیلی دلم می خواد راجب ز  

 .نگاھش کردم. یھ دختره ریزه میزه با موھای رنگ شده و مانتوی تنگ

 .زندگی من چیز جالبی نداره-

 .مونا لپ بھارک رو کشید

 !من کھ میدونم این ملوسک دختر خودت نیست-

 .من دیرم شده، باید برم-

 .برو اما قراره ما دوستای خوبی برای ھم بشیم-

کنارم می نشست از کنارم رد شد رفت. خنده ام گرفتھ بود. مونا دختر خیلی خوبی بود و تنھا کسی بود کھ توی کالس ھاو  . 

 !شدت بارون زیاد شده بود. ھوا داشت تاریک می شد اما دریغ از یھ ماشین

 .نگران بھارک بودم. می ترسیدم مریض بشھ

نمگھ ای دادم اما صدای صدرا باعث شد تا سرم رو کمی خم کماشینی جلوی پام نگھداشت. نگاھم رو بھ سمت دی . 

 میری خونھ؟-

 !نھ میرم شبگردی-

 :لحظھ ای احساس کردم ابروھاش پرید باال. خنده ای کرد گفت

 !تو شوخی ھم بلدی؟-
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 .نفسم رو کالفھ بیرون دادم

 .میرسونمت-

 .نھ ممنون، خودم میرم-

- اش، مریض میشھاگھ بھ فکر خودت نیستی بھ فکر اون بچھ ب ! 

 .نگاھی بھ بھارک کھ توی بغلم خواب بود انداختم. راست می گفت. بھ ناچار سمت ماشین رفتم

 .زشت بود عقب بشینم. در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴۵پارت_  

بره. ماشین رو روشن کردھوای گرم داخل ماشین و بوی ادکلن مردونھ باعث می شد تا آدم بھ خلسھ  . 

 .آدرس-

ھ ی ماشین آدرس خونھ رو دادم اما عجیب دلم شور می زد. نگاھم رو بھ سیاھی شب دوختم و نم نم بارونی کھ روی شیش
 .برخورد می کرد

 چند وقتھ خونھ ی احمدرضا کار می کنی؟-

د. با صدای ضعیفی لب زدمنمیدونم چرا از اینکھ من و بھ چشم یھ کارگر می دید احساس بدی بھم دست دا : 

 .چند ماھی میشھ-

 !پس خیلی مھربونی کھ توی این چند ماه بھارک انقدر باھات َمچ شده-

 .انگشتم رو نرم روی گونھ ی بھارک کشیدم

 میدونستی المیرا با احمدرضا خیلی صمیمی شدن؟-

 .بلھ-

کوچھ نفسم رو بیرون دادم سنگینی نگاھش رو احساس می کردم اما سرم رو بلند نکردم. با رسیدن بھ . 

 .ماشین و کنار در حیاط نگھداشت. تا اومدم تشکر کنم ماشین احمدرضا پشت سر ماشینمون پارک شد

 :لحظھ ای نفس کشیدن رو فراموش کردم. نمیدونم حالم چطور بود کھ صدرا نگران پرسید

 حالت خوبھ؟ چیزی شده؟-

کردمسر تکون دادم و با دست لرزون در ماشین رو باز  . 
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 !عھ، احمدرضا ھم کھ رسید-

 .در سمت خودش رو باز کرد. زودتر از من پیاده شد. از ماشین پیاده شدم

 :احمدرضا ھم پیاده شد. صدرا رفت سمتش گفت

 .سالم آقای ساالری-

 :احمدرضا نگاھم کرد و گفت

 !سالم. شما، اینجا؟-

 .دیانھ جون رو رسوندم-

 .احمدرضا ابرویی باال داد

 … اون وقت-

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴۶پارت_  

 چطور مسیرت سمت دانشگاه دیانھ خورد؟ …-

 .مسیر ما یکیھ، من یکی از درس ھای دیانھ رو تدریس می کنم-

 .احمدرضا سری تکون داد

 !خوبھ، بفرمایید تو-

 .نھ ممنون، میرم-

اھم کردسمت ماشین اومد. از نگاه خیره ی احمدرضا می ترسیدم. صدرا نگ . 

 .خدافظ-

 .سری تکون دادم. صدرا سوار ماشینش شد و دنده عقب گرفت و رفت

 .با رفتنش احمدرضا در حیاط رو با ریموت باز کرد. وارد حیاط شدم

 :احمدرضا ماشین رو توی حیاط آورد. بھ در ورودی سالن رسیده بودم کھ صداش از پشت سرم بلند شد

 !!کھ صدرا استاده-

برگشتمترسیده بھ عقب  . 

 .بلھ-
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 چرا بھم نگفتھ بودی؟-

 .آروم سرم رو باال آوردم

 !نمیدونستم مھمھ-

 .وقتی تنبیھت کردم می فھمی کھ چقدر مھمھ-

 .بھارک رو از بغلم گرفت. مچ دستم رو گرفت کشید. پرتم کرد وسط حیاط

 !توی ھمین بارون میمونی تا بفھمی نباید سوار ماشین یھ غریبھ بشی-

ز کرد و وارد خونھ شد. مات توی حیاط موندمدر سالن رو با . 

مبارش باران زیاد شد. با لرز دستم و زیر بغلم زدم. نیم ساعتی بود کھ ھمونطور زیر بارون ایستاده بود . 

 .سنگینی نگاھش رو از پشت پنجره احساس می کردم. از خستگی زانوھام سست شد و روی زمین زانو زدم

ای در حیاط باعث شد نور امید کمی تو دلم روشن بشھنمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ صد . 

 .احمدرضا در سالن رو باز کرد

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴٧پارت_  

 .اومد سمتم. تمام لباسھام خیس آب بود

 .شانس آوردی مھمون اومد. برو لباس ھات رو عوض کن بیا پایین-

شدم. ھوای گرم سالن زیر پوست نم دارم دویدبا گامھای ناتوان سمت سالن رفتم. وارد سالن  . 

 .پلھ ھا رو باال رفتم. وارد اتاق شدم. لباسھام رو عوض کردم

 .روسری روی موھای نم دارم انداختم و از اتاق بیرون اومدم

 .صدای صحبت از طبقھ ی پایین می اومد. نگاھی از باالی پلھ ھا انداختم اما کسی دیده نمی شد

اومدم. تمام تنم درد می کرد. با دیدن امیرعلی، حمید، ھانیھ و ھدی تعجب کردمپلھ ھا رو پایین  . 

 .تو تمام این مدتی کھ خونھ ی احمدرضا کار می کردم اینجا نیومده بودن

 .ھر چھارتاشون با دیدنم بلند شدن

 .سالم-

 .سالم-
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 .سمت آشپزخونھ رفتم. تو بدنم احساس گر گرفتگی می کردم اما اھمیت ندادم

اور رو روشن کردم. میوه و شیرینی گذاشتمسم .  
 .ھانیھ وارد آشپزخونھ شد

 حالت خوبھ؟-

 .نگاھش کردم

 آره، چطور؟-

 .احساس می کنم گونھ ھات تب دارن-

 !نھ بابا چیزی نیست. راستی، چی شد اومدین اینورا؟-

- یم. زندگی کردن با یایم یھ سر بھ شما بزناگھ بگم دلم برات تنگ شده بود دروغ نگفتم. بچھ ھا خونھ ی ما بودن منم گفتم ب
 احمدرضا خیلی سختھ، درستھ؟

 .نھ، آقا مرد خوبیھ-

 اینو جدی می گی؟-

 .آره باور کن-

 .با دیدن احمدرضا تو چھارچوب در کھ دست بھ سینھ ایستاده بود کمی ترسیدم

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴٨پارت_  

ید خیلی جدی گفتوقتی نگاھم رو متوجھ ی خودش د : 

 این چائی آماده نشد؟-

 .االن میارم آقا-

 :احمدرضا از آشپزخونھ بیرون رفت. با رفتنش ھانیھ گفت

 !آخھ این مجسمھ ی ابوالھول کجاش قابل تحملھ کھ تو میگی خوبھ؟-

دیمن اومخنده ای تلخ کردم و سینی چائی رو برداشتم. ھانیھ ظرف میوه رو برداشت و با ھم از آشپزخونھ بیرو . 

 .سینی رو جلوی احمدرضا گرفتم. فنجونی از تو سینی برداشت. لحظھ ای نگاھم کرد

 .چرخیدم و بھ بقیھ چائی تعارف کردم. کنار ھانیھ نشستم. جای خالی امیر حافظ توی ذوق می زد

 :لحظھ ای دلم براش تنگ شد. نفسم رو سنگین بیرون دادم. امیر علی گفت
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 دیانھ، حالت خوبھ؟-

بلند کردمسر  . 

 بلھ، چطور؟-

 .احساس می کنم داری سرما می خوری-

 .نھ فکر نکنم-

 :ھدی با ھیجان گفت

- یادش بخیر قدیما… احمدرضا خیلی وقتھ نیومده بودیم خونھ ات یھ پیانو بزنی  !! 

دیگھ ھیچ چیز مثل سابق نیست-حمید . 

 .احمدرضا پا روی پا انداخت

 چی شد شماھا اومدین اینور؟-

خنده گفت ھانیھ با : 

 .تو کھ نمیای سمت ماھا، گفتیم ما بیایم-

 امیر حافظ و نامزدش خوبن؟-

فتن کیشآره، چند روزی میشھ ر-امیر علی  . 

 .دستی دور لبھ ی فنجونم کشیدم. احساس سوزش توی گلوم می کردم

 .با اصرار بقیھ احمدرضا رفت سمت پیانو

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴٩پارت_  

شت پیانو نشست. بھ پشتی مبل تکیھ دادم. احمدرضا شروع بھ نواختن کردو پ . 

 .ھمھ سکوت کرده بودیم

 .با تموم شدن آھنگ ھمھ دست زدیم. بچھ ھا بعد از چند ساعت بلند و راھی رفتن شدن

 .از روی مبل بلند شدم. سرم گیج رفت و ضعف تو پاھام نشست

یاد. ھانیھ سریع اومد طرفمدستم و لبھ ی مبل گرفتم تا کمی حالم جا ب . 

 خوبی دیانھ؟-
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 .آره-

 .دستم و گرفت

 تو چرا انقدر داغی؟-

 .با این حرف ھانیھ توجھ بقیھ بھم جلب شد. امیر علی اومد جلو

 .گفتم مریضی، با لجاجت میگی نھ-

 .و دستش رو روی پیشونیم گذاشت

 از کی انقدر تب داری و ھیچی نمیگی؟-

 :با صدای ضعیفی گفتم

- خوبم، چیزیم نیست. نگران نباشمن  . 

 .با دستش بھ شونھ ام فشار آورد و مجبورم کرد روی مبل بشینم. مچم رو توی دستش گرفت

 .احمدرضا باالی سرم دست بھ سینھ ایستاده و با اخم بھ امیر علی خیره بود

- ویسم حمید بره ات کجاست دارو بن باید سرم بزنم. حمید برو از تو ماشین سرم رو بیار. دفترچھ بیمھ… فشارتم پایینھ! 
 بیاره؟

 :احمدرضا خیلی خونسرد گفت

- چیزی نیست، بخوابھ خوب میشھ… بزرگش نکن امیر علی  . 

 .امیر علی با اخم بھ احمدرضا نگاه کرد

- برو دیگھ حمید…. داری چی میگی؟؟ تا صبح؟ یعنی تمام شب توی تب بسوزه؟  . 

 .حمید رفت سمت در سالن. ھانیھ بلند شد

 .بگو کجای اتاقتھ برم بیارم-

 .توی کشوی کمدم-

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵٠پارت_  

 .ھانیھ سمت اتاقم رفت. مچ دستم ھنوز توی دست امیر علی بود. احمدرضا با اخم نگاھم می کرد

 .فشارش خیلی پایینھ، باید سرم بزنم-
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ش دست حمیدھر رو داد و امیر علی مھری پای دفترچھ زد و دادھانیھ اومد. امیر علی چیزی توی دفترچھ نوشت. حمید م . 

 :احمدرضا با صدایی کھ سعی در کنترل کردن عصبانیتش داشت گفت

 !اگھ معاینھ ات تموم شده بیا اینور بشین-

 .امیر علی بلند شد

 تو چرا انقدر بداخالقی؟-

 !امیر علی حوصلھ ندارم، شروع نکن-

رو باال برد. ھانیھ آروم گفت امیر علی بھ معنی تسلیم دستش : 

 این چش شده؟-

یدمسری بھ معنی نمیدونم تکون دادم. حمید اومد و با کمک ھانیھ بھ طبقھ ی باال رفتیم. روی تختم دراز کش . 

 :امیر علی سرم رو زد. رو کرد بھ احمدرضا

 میخوای شب بمونم؟-

 .نھ خودم بلدم تموم شد درش بیارم، برید دیرتون میشھ-

خم شد گونھ ام رو بوسید گفتھانیھ  : 

 .خیلی دلم می خواد بمونم اما از این ابن ملجم می ترسم-

 :لبخند بی جونی زدم. خداحافظی کردن و رفتن. با رفتنشون احمدرضا اومد باالی سرم گفت

- مظلوم نمائیت تموم نشده ھنوز؟ فکر کردی منم مثل اونا گول ظاھر مظلومت رو می خورم؟… آخی   

روی صورتم. نگاھش رو بھ چشمھام دوخت یھو خم شد . 

- یھ ھرزه! اما یادت رفتھ من کیم!! بھت یادآوری می کنم من کیم… اما کور خوندی، توام مثل مادرتی  !! 

 [٠٠:١۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵١پارت_  

 .اما آقا من کار اشتباھی نکردم-

ت گذاشتشرفی پر از آب اومد و کنارش روی کنسول کنار تخحرفی نزد و از اتاق بیرون رفت. بعد از چند دقیقھ با ظ . 

 .متعجب نگاھش کردم. لبخندی زد

 !مثل اینکھ تب داری، میخوام پاشویھ ات کنم. اما اول باید لباست رو دربیارم-
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 .من خوبم آقا-

 .اما احمدرضا بی توجھ بھ حرفم اومد سمتم. سرم رو از دستم کند

ھ داشت ازش خون می رفت گذاشتمآخی گفتم و دستم و روی زخمی ک . 

 .وقتی خم شد روی صورتم از بوی دھنش فھمیدم حالت عادی نداره و مشروب خورده. ترسیدم

 .قلبم محکم مثل گنجشکی کھ اسیر شده باشھ تو سینھ ام می کوبید

 :دکمھ ی پیراھنم رو باز کرد گفت

- یشھ سرکش بودمادرت می گفت عاشقمھ اما یکبار ھم اجازه نداد لمسش کنم. ھم . 

 .بدنم می لرزید. پیراھنم رو درآورد. با خجالت دستم رفت سمت باال تنھ ام کھ لباس زیر نپوشیده بودم

 .نگاھش لحظھ ای روی باال تنھ ام ثابت موند. دستش رو نرم کشید روی پوستم و رفت پایین سمت شلوارم

م تو گلوم خفھ شده بودگرمی دستش تضاد بدی رو با بدن سردم بھ وجود آورده بود. صدا . 

 .دستش و روی شلوارم گذاشت کھ سریع دستم و روی دستش گذاشتم. با صدای متعجب از بیماری و ترس نالیدم

 .… آقا خواھش-

 .اما با دادی کھ زد سکوت کردم

 .ساکت باش، کاریت ندارم فقط میخوام پاشویھ ات کنم-

 .میدونستم حاالتش دست خودش نیست

 [٠٠:١۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵٢پارت_  

 .چشمھام رو بستم. با حس درآوردن شلوارم روتختی رو چنگ زدم و لبم رو بھ دندون گرفتم

 .دستم می سوخت

 .با نشستن قطره ای آب سرد روی صورتم سریع چشمھام رو باز کردم. قطره ی بعدی ھم نشست روی صورتم

روع بھ شیخ رو توی دستش چرخوند و از باالی قفسھ ی سینھ ام  از سردی آب احساس کردم پوستم دون دون شد. حبھ ی
 .حرکت داد

 .دستم و روی دستش گذاشتم. اخمی کرد

 .دستت رو بردار-
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 .سردمھ-

 .نھ اشتباه می کنی، تو تب داری و باید اینطوری تبت رو بیارم پایین-

س کرده بودو چند تا حبھ یخ دیگھ ھم روی شکمم گذاشت. اشکم بی صدا گونھ ھام رو خی . 

 .لرزش بدنم دیگھ دست خودم نبود

 .کم کم چشمھام از ضعف داشت بستھ می شد کھ احساس کردم روی زمین و ھوا معلقم. صداش کنار گوشم بلند شد

 چرا خودت باعث میشی تا شکنجھ ات کنم؟-

 .نای حرف زدن نداشتم. با احساس فرود اومدن تو یھ جای گرم کمی چشمھام رو باز کردم

درضا اومد سمت تخت و بغلم کرد. سرم روی سینھ اش بوداحم . 

 !دستش رو دور کمر برھنھ ام حلقھ کرد. صدای زمزمھ اش توی گوشم بود اما نمیدونستم چی داره میگھ

 .دستش نرم روی کمرم باال و پایین می شد اما ھنوز احساس سرما می کردم

 … لبھای گرمش روی کتفم نشست. کم کم چشمھام گرم شد و

 [٠٠:١۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵٣پارت_  

 .با احساس سوزش توی گلوم چشمھام رو باز کردم. نور باعث شد تا چشم ھام رو لحظھ ای ببندم

 .آروم آروم چشمھام رو باز کردم. گیج بودم و تمام تنم درد می کرد

نداختمآب دھنم بھ سختی از گلوم پایین می رفت. متعجب نگاھی بھ تخت احمدرضا ا . 

 .خواستم بلند شم اما با دیدن بدن برھنھ ام دستم رو روی پیشونی دردناکم گذاشتم

 .اتفاقات دیشب کم کم جلوی چشمھام اومدن

 .لحظھ ای از احمدرضا، از مادری کھ فقط سایھ اش باعث عذابم بود متنفر شدم. از دست ضعیف بودن خودم

ود و از این قضیھ خوشحال بودمملحفھ رو دورم گرفتم و بلند شدم. احمدرضا نب . 

اضح تر بھ نظر وسمت اتاق خودم رفتم. آروم در اتاق رو باز کردم. اتاق بھم ریختھ بود و باعث می شد تا اتفاقات دیشب 
 .بیاد

 .بھارک ھنوز خواب بود. لباسی پوشیدم. پلھ ھا رو پایین اومدم

سل زدم و خوردمخونھ توی سکوت فرو رفتھ بود. کمی شیر گذاشتم داغ بشھ. ع . 
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 .نباید میذاشتم مریضی ھم بھم غلبھ کنھ. خستھ روی صندلی نشستم

 .برای اولین بار از اینکھ انقدر آدم ضعیفی بودم از خودم متنفر شدم

 !دلم نمی خواست این دیانھ رو؛ دختری کھ تو سری خوره

 .اما وقتی ھیچ پشتوانھ ای نداشتھ باشی ناخواستھ مطیع و آروم میشی

مرو سنگین بیرون دادم. کمی حالم بھتر بود اما روحم داشت پژمرده می شد و من دلم اینو نمی خواست نفسم ! 

 [٠٠:١۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵۴پارت_  

 .از ترحم دیگران بیزارم. داروھام رو خوردم. غذای بھارک رو دادم

ی کردمبا تمام بی حالیم روی مبل نشستم و کتابھام رو باز کردم و مرور . 

 .ھر چی بھ اومدن احمدرضا نزدیک می شد، ترس و استرسم بیشتر می شد

 .دوباره عجیب ترس از این مرد رخنھ کرده تو تمام وجودم

 .با باز شدن در حیاط و شنیدن صدای ماشین قلبم شروع بھ تند زدن کرد. نمیدونستم چیکار کنم

د کرددر سالن باز شد و بوی عطرش از خودش زودتر اعالم وجو . 

 .قامتش تو چھارچوب در نمایان شد. قلبم سنگین بھ سینھ ام می کوبید

 .وارد سالن شد. اخمی میان ابروھاش بود. سریع سالمی دادم کھ بی جواب موند

 .چمدونم رو ببند، میخوام برم مسافرت-

 .چشمی زیر لب گفتم و سمت طبقھ ی باال راه افتادم. وارد اتاقش شدم

تم و چند دست لباس توش چیدم. وارد اتاق شد و سمت حموم رفتچمدون کوچکی برداش . 

 .حولھ ام رو با یھ دست لباس آماده کن-

 .چشم آقا-

 .عصبی نگاھم کرد و وارد حموم شد. سریع کارھایی کھ گفتھ بود رو انجام دادم و از اتاق بیرون اومدم

صحبت می کردبعد از چند دقیقھ آماده از پلھ ھا پایین اومد. داشت با تلفنش  . 

- میام دنبالت… آره عزیزم، آماده ام  . 

 !یعنی داشت با المیرا مسافرت می رفت؟
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 .چمدونش رو گذاشت زمین و اومد سمتم. ھمین کھ بھم رسید ترسیده قدمی بھ عقب برداشتم

 [٠٠:١۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵۵پارت_  

 :پوزخندی زد با تمسخر و گفت

- ازم می ترسی؟ آخی، انقدر ترسناکم کھ  

 :یھو با داد گفت

- می ترسی، نلعنتی، از من می ترسی؛ منی کھ این ھمھ مدت تو خونھ ام بودی و کاریت نداشتم اما از اون صدرای عوضی 
 !ھا؟ من ترس دارم ولی اون نھ؟

 .حرفی نزدم و سرم و پایین انداختم

 !تا یک ھفتھ نیستم، پاتو کج بذاری قلم پاتو می شکونم-

بھم زد و از کنارم رد شد. با صدای بستھ شدن در سالن روی مبل ولو شدمتنھ ای  . 

 .بھارک اومد سمتم و بھ پام چسبید. نگاھی بھ چشمھای معصومش انداختم

 .دلم برای این بچھ می سوخت. فردا باید دانشگاه می رفتم

اال حرکت کردمتمام درھا رو قفل کردم. از ترس المپ ھای سالن رو روشن گذاشتم. سمت طبقھ ی ب . 

رزیدبا یادآوری اینکھ احمدرضا توی این خونھ آدم کشتھ و شاید روح زن این خونھ اینجا باشھ تیره ی پشتم ل . 

 .سریع وارد اتاق شدم و در اتاق رو قفل کردم. شروع بھ دعا خوندن کردم

ن بار بیدار شدمبھارک رو بغل کردم و بھ ھر سختی ای بود خوابیدم. اما چھ خوابیدنی؟ تا صبح چندی . 

 .با روشن شدن ھوا انگار دنیا رو بھم دادن. صبحانھ آماده کردم و کامل خوردم

ردمکباید قوی می شدم مثل تمام روزھایی کھ دلم برای داشتن پدر و مادر لک می زد اما از کنارشون عبور می  . 

و قفل کردمبھارک رو آماده کردم. قرصھام رو خوردم. ھوا کمی آفتابی بود. در حیاط ر . 

 

اشتھ باشمامروز با صدرا کالس داشتم. وقتی یادم می اومد بخاطر اون توی بارون موندم، دوست نداشتم باھاش درس د . 

دبھارک رو کالس گذاشتم. از اینکھ دختر آرومی بود خدا رو شکر کردم. ھم زمان با من صدرا سمت کالس اوم . 

 .با دیدنم لبخندی روی لبش نشست
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 .سالم-

رو پایین انداختمسرم  . 

 .سالم-

 :و سریع وارد کالس شدم. صندلی کنار مونا مثل ھمیشھ خالی بود. با دیدنم گفت

- خبرائیھ؟… خانوم، پریروز کھ با استاد خوشتیپ رفتی، امروزم کھ باھاش اومدی  

 .و چشمکی زد

 نھ بابا چھ خبری؟-

رم پیش احمدرضا و المیرا بودبا صدای صدرا ھر دو سکوت کردیم. صدرا شروع بھ تدریس کرد. فک . 

 .اینکھ المیرا داشت خودش رو تو زندگی احمدرضا پررنگ می کرد

 .با خوردن چیزی بھ پھلوم آخ بلندی گفتم و چرخیدم سمت مونا

 چرا میزنی؟-

 .با ابرو بھ جلو اشاره کرد

 چیھ؟ چی شده؟-

 .صدای پسر پشت سریم بلند شد

 !استاد، خانم فروغی عاشق شده-

نگاھش کردم. اومدم چیزی بگم کھ مونا گفتمتعجب  : 

- حواست کجاست؟… ذلیل شده، استاد صدات می کنھ   

 .سریع از جام بلند شدم

 استاد با من کار داشتین؟-

 :ھمھ زدن زیر خنده. صدرا دستی بھ لبش کشید تا خنده اش رو مھار کنھ و گفت

 .مثل اینکھ حواستون بھ کالس نیست. بفرمائید بنشینید-

ام نشستم و تا پایان کالس سعی کردم فقط بھ درس گوش بدمسر ج . 

 :با تموم شدن کالس و بلند شدن بچھ ھا صدرا گفت
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 [٠٠:١۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵٧پارت_  

 .خانم فروغی شما بمونید-

 :فشاری بھ کولھ ام آوردم. مونا چشمکی زد و آروم گفت

 .بوفھ منتظرتم-

معنادار بچھ ھا خوشم نیومد. کولھ ام رو برداشتم و سمت میزش رفتم واز کالس خارج شد. از نگاه . 

 .تا رسیدن بھ میزش نگاھش خیره ام بود و من این و دوست نداشتم

 .بفرمائید-

 .بلند شد و رو بھ روم قرار گرفت. فاصلھ ی بینمون قد یھ کف دست بود

 حالت خوبھ؟-

 .سر بلند کردم و سؤالی نگاھم رو بھش دوختم

- چطور؟ بلھ،  

 .اما من فکر می کنم حالت خوب نیست. اگر چیزی شده بھ من بگو-

- وب میشھ. میتونم خببخشید اما فکر کنم اشتباه فکر می کنید. من کامالً حالم خوبھ و فقط کمی کسالت دارم کھ با استراحت 
 برم؟

 .خیره ام شد

- برو… دلم کھ نمیاد بذارمت بری اما مجبورم  . 

م و سریع از کالس خارج شدم. سمت بوفھ رفتمسرم رو پایین انداخت . 

 .مونا با دیدنم دستی تکون داد و یکی از شیر نسکافھ ھایی کھ گرفتھ بود رو بھ طرفم گرفت

 !خووب، استاد خوشتیپ چیکارت داشت؟-

 .ھیچی-

 .بھ من الکی نگو-

 .باور کن چیز خاصی نمی گفت-

اینجا چیکار می کرد؟با دیدن نوشین، نامزد امیرحافظ، تعجب کردم. اون  ! 
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 :انگار من و دید کھ اومد سمتم گفت

 بھ بھ دیانھ جون، شما ھم اینجائی؟-

 :مونا با خنده گفت

 !کجا باشھ؟ بچھ باید درس بخونھ-

 :نوشین با ناز خندید گفت

 !بلھ اما دیانھ جون نگفتھ بود درس می خونھ-

 .مونا یھ آھان کشداری گفت

١۶٠٠: ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ٣۵٨پارت_  

 .نوشین رو کرد بھم

 صدرا رو ندیدی؟-

 .من؟ نھ-

 .باشھ عزیزم، خوشحال شدم از دیدنت-

 :و رفت سمت سالن. با رفتنش مونا گفت

 عوضی، میگی این کی بود یا ھمینجا چاِلت کنم؟-

 .خواھر جناب نریمان و نامزد پسر خالھ ام-

 .مونا بشکنی زد

- ی با شما داره کھ دورت می چرخھپس این استاد خوشگل ما یھ نسبت ! 

 .لیوان یکبار مصرف رو انداختم تو سطل زبالھ

 .با من نھ، با پسر خالھ ام-

 منگول چھ فرقی می کنھ؟-

 :زیر لب زمزمھ کردم

 .خیلی فرق می کنھ-

 چیزی گفتی؟-



 ناب رمان
 

 .نھ، بریم کالس شروع شد-

برداشتم. مونا اومد سمتمھمراه مونا سمت کالس رفتیم. بعد از تموم شدن دانشگاه بھارک رو  . 

  .من با مترو میرم. اگر تنھائی تا جائی با ھم بریم-
 .بریم-

 .با مونا ھمراه شدم. اینطوری بھتر بود و مسیرھا رو یاد می گرفتم

 .سوار مترو شدیم. اولین بارم بود سوار مترو می شدم

از من پیاده شدکمی استرس داشتم نکنھ گم بشم اما چیزی بھ مونا نگفتم. مونا زودتر  . 

 .با اعالم مقصد از جام بلند شدم و از مترو بیرون اومدم

ضا میگذرهبھ ھر سختی بود باالخره مسیر و یاد گرفتم. در و باز کردم و وارد خونھ شدم. چند روزی از رفتن احمدر . 

مھ کالس نداشتتوی این مدت ھیچ تماسی نداشتیم. مثل روزھای قبل سوار مترو شدم. چھارشنبھ بود و تا شنب . 

 .نگاھم رو بھ زن ھای فروشنده دوختم. با دیدن وسایل توی دستشون دلم خواست بخرم

 .خانومی اومد سمتم. کلی گل سر و پابند و دستبند دستش بود

 [٠٠:١۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۵٩پارت_  

ن بستھ می شد برداشتمپابند خوشگلی چشمم رو گرفت. پابند رو ھمراه با گردنبند مشکی کھ دور گرد . 

 .چندین کش موی رنگی گرفتم کھ از خریدشون کلی ذوق کردم. پولشون رو حساب کردم و از مترو پیاده شدم

 .ھوا سرد بود. دلم می خواست جشن دو نفره ای با بھارک بگیرم. شوقی زیر دلم دوید. وارد خونھ شدم

میز گذاشتم یھ راست با لباسھام سمت آشپزخونھ رفتم. بھارک رو روی . 

 .یھ کیک شکالتی بپزیم-

 .بھارک با ذوق دستھاش رو بھ ھم زد. تند دست بھ کار شدم و کیک رو آماده کردم

 .برای شام ھم کتلت درست کردم

 .دستی دور آشپزخونھ کشیدم. لباسھای کثیف رو انداختم تو ماشین و با بھارک رفتیم حموم

ردنبند رو گردنم کردم. موھام رو دوگوشی بستمنگاھم بھ خریدھایی کھ کرده بودم افتاد. گ . 

 .پابند رو ھم پام کردم. یھ دست تاپ شلوارک برداشتم پوشیدم
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درژی بھ لبھام زدم. چرخی زدم و بھارک رو بغل کردم. پلھ ھا رو پایین اومدم. ھوا کامالً تاریک شده بو . 

با بھارک شروع بھ رقص کردمسیستم رو روشن کردم. آسمون رعد و برقی زد. توجھ نکردم و الکی  . 

 .با رعد و برق بعدی تمام برق ھا رفت و خونھ توی تاریکی بدی فرو رفت. ھمیشھ از تاریکی می ترسیدم

بیدبھارک شروع بھ گریھ کرد. نمیدونستم چیکار کنم. ھول کرده بودم و از ترس قلبم محکم بھ سینھ ام می کو . 

رمال سمت تلفن رفتمبا صدای زنگ تلفن جیغی کشیدم. کورمال کو . 

 [٠٠:١۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶٠پارت_  

 :بھ ھر مکافاتی بود تلفن رو پیدا کردم و برداشتم. با صدای تحلیل رفتھ ای گفتم

 بلھ؟-

 سالم دیانھ، خوبی؟-

 .بھ مغزم فشار آوردم اما نفھمیدم کیھ

 شما؟-

- مشکل دار شدهحتماً باز کنتور … منم پارسا. دیدم برقاتون قطع شده  . 

 یعنی برق ھای شما نرفتھ؟-

 .نھ. اگھ بیای در و باز کنی درست می کنم-

 :کمی مکث کردم. انگار فھمید دو دلم کھ گفت

 .بھم اعتماد داشتھ باش. میدونم تنھایی تو تاریکی سختھ، بیا در و باز کن-

 .چند لحظھ صبر کنید-

 .باشھ فقط زود کھ موش آب کشیده شدم-

کردم. میدونستم احمدرضا بفھمھ می کشتم اما بھتر از توی تاریکی موندن بود تلفن رو قطع . 

 .بھارک رو بغل کردم. سمت فانوس ھای دکوری رفتم و روشنشون کردم

 .کمی نور ھمھ جا رو گرفت. از جالباسی جلوی در پالتوم رو پوشیدم و شالی روی سرم انداختم

ز کردم. لحظھ ای از دیدن تاریکی حیاط وھم برم داشتبھارک رو دوباره بغل کردم و در سالن رو با . 

 .ھمھ جا تاریک بود و صدای شر شر بارون بھ راحتی بھ گوش می نشست
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 .صلواتی توی دلم فرستادم و بھارک رو محکم گرفتم. سمت در حیاط رفتم و در و آروم باز کردم

 .نور چراغ کوچھ بھ صورتم خورد. لحظھ ای چشمم رو بستم

ارسا آروم چشمم رو باز کردمبا صدای پ . 

 می تونم بیام تو؟-

 .نگاھش کردم. بارونی بلندی تنش بود

 .بلھ بفرمائید-

 .از جلوی در کنار رفتم و پارسا وارد حیاط شد

 [٠٠:١۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶١پارت_  

 :بارون بھ شدت می بارید. پارسا نور گوشیش رو جلوی پامون گرفت گفت

- ینھ، حتماً باز فیوز پریدهکنتور زیرزم ! 

 :با ھم سمت طبقھ ی پایین رفتیم. پارسا گوشی رو گرفت سمتم گفت

 .اینو توی دستت بگیر تا من فیوز رو پیدا کنم-

 !گوشی رو از دستش گرفتم. دلم شور می زد. اگر احمدرضا می اومد چی؟؟ حتی فکرشم وحشتناک بود

رخید و رو بھ روم قرار گرفتبعد از چند دقیقھ ھمھ جا روشن شد. پارسا چ . 

 .دیدی گفتم فیوز پریده! باید وقتی احمدرضا اومد یھ فکری بھ حال فیوز بکنھ-

 .دستتون درد نکنھ-

 .لبخندی زد و بھارک رو از بغلم گرفت. از زیرزمین بیرون اومدیم

 :ھر دو روی پلھ ھای ورودی سالن ایستادیم. نمیدونم چی شد کھ گفتم

- ، چائیم آماده استدستتون درد نکنھ . 

 .پارسا لبخندی زد

 یعنی افتخار یھ چائی در خدمت شما رو داریم؟-

 .لبخند پر استرسی زدم

 .بلھ-
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 .با کمال میل-

 .وارد سالن شدیم. پارسا بھارک رو زمین گذاشت

 .لحظھ ای احساس کردم نگاھش از نوک پاھام باال اومد و روی صورتم ثابت موند

اھای برھنھ ام خجالت زده و ھول، سریع سمت پلھ ھای باال رفتمسر خم کردم و با دیدن پ . 

 .تا شما بشینید، منم میام-

 .راحت باش-

 .وارد اتاق شدم. قلبم تند بھ سینھ ام می کوبید. نگاھم تو آینھ بھ خودم افتاد

 [٠٠:١۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶٢پارت_  

دا باشھمانتوی کوتاھم باعث شده بود تا پاھای لختم کامالً پی موھام پریشون از شال روی سرم دورم ریختھ بود. . 

 .از اینکھ پارسا من و اینطوری دیده گونھ ھام از خجالت گر گرفت. سریع لباسھای مناسبی پوشیدم

 .شالی روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم. پارسا داشت با بھارک بازی می کرد

داشتھ بودصدای خنده ی بھارک کل سالن رو بر . 

 .سمت آشپزخونھ رفتم و کیک و چائی توی سینی گذاشتم و از آشپزخونھ بیرون اومدم

 :سینی رو جلوی پارسا گرفتم. نگاھی بھ سینی انداخت گفت

- یعنی ھر روز از این چائی ھای خوش عطر و کیک خوشمزه می خوره؟… خوش بھ حال احمدرضا  ! 

ز کیک تعریف کرد. دلم شور می زدحرفی نزدم. پارسا چائیش رو خورد و کلی ا . 

 !تازه فھمیده بودم چھ غلطی کردم و یھ مرد ناشناس رو بھ خونھ راه دادم

 .اگر احمدرضا می فھمید حتماً می کشتم. پارسا بلند شد. سریع بلند شدم. متعجب نگاھم کرد

 .من میرم-

 :نفسم رو آسوده بیرون دادم. خنده ای کرد گفت

- بھ یھ دختر بی پناه تعرض کنم انقدر نامرد نیستم کھ ! 

 .خجالت کشیدم و سرم و پایین انداختم

 .اگر کمکی تو درسھات خواستی، من ھستم-
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 .دستتون درد نکنھ-

- !! کاری داشتی خواستی بخوابی در سالن رو قفل کن. نمیدونم احمدرضا با چھ وجدانی تو رو با یھ بچھ تنھا گذاشتھ رفتھ
 .زنگ بزن

] ,دیـانہ (ویدیا) ۴�٠۶�١٨١  ٠٠:١۶] 
# ٣۶٣پارت_  

 .دستتون درد نکنھ-

 .پارسا لبخندی زد و رفت. با رفتن پارسا نفسم رو بیرون دادم

 .در سالن رو قفل کردم. دیگھ اشتھایی برای غذا خوردن نداشتم

 .سالن رو جمع کردم و با بھارک بھ اتاق رفتم. سمت تراس رفتم و پرده رو کنار زدم

ارسا کشیده شد. احساس کردم پشت پرده بودنگاھم سمت تراس خونھ ی پ . 

 .سریع پرده رو انداختم. لباس عوض کردم. پیراھن کوتاھی پوشیدم و زیر لحاف خزیدم

 .تند تند شروع بھ خوندن دعا کردم. شب خواب کنار تخت رو روشن کردم

 .نگاھم رو بھ بھارک کھ غرق خواب بود دوختم

فتھ بودن؟ نفسم رو مثل آه بیرون دادمیعنی این مدت احمدرضا با المیرا کجا ر . 

 .چشمھام رو بستم. کم کم چشمھام گرم خواب شد

 .با حس چیزی روی رونم نفسم گرفت. جرأت باز کردن چشم رو نداشتم. قلبم محکم بھ سینھ ام می کوبید

 .ھمین کھ دستش اومد باال با چشم بستھ چرخیدم و تو جام نشستم

ق ھق نالیدممتکا رو محکم بغل کردم و با ھ : 

- تو چطوری وارد خونھ شدی؟ من کھ درا رو قفل کرده بودم… تو رو خدا بھ من کاری نداشتھ باش   … 

ادمدگرمی نفس ھاش رو کنار گوش و گردنم احساس می کردم. چشمھام و بستھ بودم و متکا رو توی دستم فشار می  . 

بھ سکسکھ شده بود اشک تمام صورتم رو خیس کرده بود. صدای ھق ھق خفھ ام تبدیل . 

 ھمھ اش توی ذھنم دنبال این بودم کھ این آدم چطور وارد خونھ شده!؟

 [٠٠:١٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶۴پارت_  

 .دیگھ داشتم سکتھ می کردم. صدای بمش کنار گوشم بلند شد
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 !ھیسس، آروم باش. چرا انقدر کولی بازی درمیاری؟ منم-

کردم و چرخیدم. نگاھم بھ نگاھش گره خوردبا شنیدن صداش سریع چشم باز  . 

 .چند روز بود رفتھ بود، چرا از بوی عطرش نفھمیدم احمدرضاس؟ابرویی باال داد و از روی تخت بلند شد

 شما کی اومدین آقا؟-

- خستھ ام، میرم استراحت کنم… چند دقیقھ ای میشھ  . 

ه بعد از چند روز بی خبری اومده بوداز اتاق بیرون رفت. ھنوز باورم نمی شد اومده باشھ. باالخر . 

 .دستی بھ صورت اشکیم کشیدم و نفسم رو بیرون دادم. روی تخت ولو شدم. نگاھم رو بھ سقف دوختم

 .جای دستش و ھنوز روی پاھای برھنھ ام احساس می کردم. بھ پھلو شدم و چشم ھام رو بستم

کوک کرده بودم تا زود بیدار بشمبعد از کلی کلنجار رفتن چشمھام گرم خواب شدن. ساعت رو  . 

 .صبح با زنگ ساعت چشم باز کردم و بلند شدم. دلم می خواست آراستھ دیده بشم

بود دوشی گرفتم و موھام رو با سشوار خشک کردم. لباس پوشیده از اتاق بیرون اومدم. در اتاق احمدرضا بستھ . 

دمو جیب پالتوم فرو کردم و در حیاط رو باز کردر سالن رو باز کردم. ھوای سرد بھ صورتم خورد. دستم و ت . 

 .سمت نونوائی رفتم. نگاھم بھ صف طوالنی نونوائی افتاد

 .پوفی کشیدم و خواستم برم تو صف وایستم کھ پارسا با دو تا نون از صف بیرون اومد

 … با دیدنم

 [٠٠:١٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶۵پارت_  

 .لبخندی زد و اومد سمتم

- بخیر بانوصبح  . 

 .سالم. صبح شمام بخیر-

 اومدی نونوائی، بھارک تنھا نیست؟-

 .نھ، آقا برگشتھ-

 .پارسا ابرویی باال داد

 پس باالخره اومد؟-
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- چقدر نونوائی شلوغھ… بلھ  !! 

 .آره، بیا یکی از این نون ھا مال تو-

 .نھ دستتون درد نکنھ-

و ول کرد یھو بازوم رو گرفت و از توی صف بیرون آوردم. دستم . 

 .معذرت می خوام، مجبورم کردی. تعارف نداریم، یکیشم برای ما بسھ-

 .بھ ناچار نون رو ازش گرفتم. با ھم ھمقدم شدیم

 شما تنھا زندگی می کنید؟-

 .نھ، ھمراه مادرم و پارمیس، خواھرم-

 .سری تکون دادم. جلوی در از ھم جدا شدیم. نگاھی بھ در خونتون انداختم

خونھ شد. در و باز کردم و وارد حیاط شدمپارسا وارد  . 

 .چائی دم کردم. میز صبحانھ رو چیدم و باال رفتم. بھارک ھنوز خواب بود

 .لباسم رو عوض کردم. تونیک کوتاھی ھمراه با ساپورت پوشیدم

 .موھام رو با دقت برس کشیدم و یک طرف شونھ ام جمع کردم. از اتاق بیرون اومدم

ن نشستم. با صدای پایی سر بلند کردمکتاب بھ دست توی سال . 

 .احمدرضا داشت از پلھ ھا پایین می اومد. بلند شدم ایستادم. نگاھی بھم انداخت

 .سالم. صبح بخیر آقا-

 .سالم-

 .صبحانھ آماده است-

 .و زودتر بھ سمت آشپزخونھ رفتم. احمدرضا پشت میز نشست

دچائی ریختم و کنارش گذاشتم. از کیک دیشب مونده بو . 

 .سر میز گذاشتم. نگاھی بھ کیک انداخت

 این مدت کھ نبودم کسی نیومده؟-

 با این حرفش دلم ھری ریخت و
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 [٠٠:١٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶۶پارت_  

 :چرخیدم و پشت بھش کردم. ھمونطور کھ پشتم بھش بود گفتم

 .نھ کسی نیومد-

رفت . نفسم رو سنگین بیرون دادم. از آشپزخونھ بیرونسنگینی نگاھش رو احساس می کردم. قلبم محکم می کوبید . 

 .دستم و روی قلبم گذاشتم. صدای پیانو کل خونھ رو برداشت

 !نمیدونستم میره رستوران یا خونھ میمونھ

 .صبحانھ ی بھارک رو دادم. از آشپزخونھ بیرون اومدم. احمدرضا پشت پیانو بود

 !آقا-

 .احمدرضا دست از پیانو زدن برداشت

- می خوایم دور ھم کباب درست کنیم… بچھ ھا ظھر میان اینجا  . 

 .پس دوستھاش می خواستن بیان. آشپزخونھ رو جمع کردم و وسایل مورد نیاز رو روی میز آشپزخونھ چیدم

 .دست بھارک رو گرفتم و طبقھ باال رفتیم. یکی از کتابھام رو برداشتم

وارد اتاق شدھوا آفتابی بود. پرده رو کنار زدم. نور کامل  . 

 .در تراس رو باز کردم. ھوای سرد ھجوم آورد توی اتاق. روی صندلی نشستم و کتابم رو باز کردم

اومدن ساعتی نگذشتھ بود کھ در حیاط باز شد. ھامون ھمراه نینا و ترالن وارد حیاط شدن و سمت در ورودی سالن . 

 .کتابم رو بستم و نگاھم رو بھ درخت ھای پائیز زده دوختم

 .چقدر دلم یھ پشتوانھ می خواست؛ کسی کھ تمام حواسش برای من بود

 .آھی کشیدم و بلند شدم. باید می رفتم پایین. لباسھای بھارک رو عوض کردم

 .دستی بھ صورتم کشیدم. لباسم خوب بود. شالی سرم انداختم

 [٠٠:١٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶٧پارت_  

و بخندشون از توی سالن می اومد. ھامون گفتاز اتاق بیرون اومدم. صدای بگ : 

 دیانھ نیست؟-
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 بھ اون چیکار داری؟-

 .ھامون نگاھش بھم افتاد

 .ھیچی، خودش اومد-

 .لبخندی زدم و سالمی زیر لب گفتم. نینا و ترالن سر تکون دادن

 .سمت آشپزخونھ رفتم. چائی ریختم و بھ سالن برگشتم

رسا گوشھام تیز شد. احمدرضا گفتداشتن حرف می زدن. با آوردن اسم پا : 

 .سایھ ی نحس این مرد ھمیشھ روی زندگیم بوده-

 .ھامون نگاھش کرد

 .ما نباید بذاریم اون مزایده رو پارسا ببره-

 .نینا بلند شد

 .تو رو خدا یھ امروز و ول کنید بریم دنبال خوشیمون-

 :و رفت سمت سیستم. ھامون گفت

 احمدرضا، المیرات کجاست؟-

ی بھ احمدرضا انداختم. گذرا نگاھی بھم انداخت. بی میل گفتنگاھ : 

 .خوبھ-

 .ھامون پوزخندی زد

 !مواظب باش یھ بچھ تو دامنت نذاره-

 .خفھ شو ھامون-

 :با صدای زنگ آیفون متعجب شدم. ترالن گفت

 منتظر کسی ھستی؟-

 .احمدرضا بی تفاوت شونھ ای باال داد

 !نھ-

ا افتاد. تعجب کردم. این اینجا چیکار می کرد؟ آیفون رو برداشتمسمت آیفون رفتم. نگاھم بھ مون . 
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 !مونا-

 .مونا نیشش باز شد

 .در و باز کن یخ کردم-

 تو اینجا چیکار می کنی؟-

 .مرض، دختره ی دیوونھ! در و باز کن-

 .دو دل بودم. با صدای احمدرضا ترسیده بھ عقب برگشتم

 [٠٠:١٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶٨_پارت  

 .با اخم اشاره ای بھ مانیتور آیفون کرد

 .باز کن-

 .دوستمھ، میره-

 .گفتم باز کن-

 بھ ناچار آیفون رو زدم. خدا لعنتت نکنھ مونا؛ آخھ چھ وقت اومدنھ؟

 :در سالن رو باز کردم. مونا پر سر و صدا اومد. گفت

 … بی شعور، نگفتھ بودی انقدر پولداری! خونھ رو باباااا-

و براش اومدم اما انگار نھ انگار! با دیدن احمدرضا پشت سرم نیشش بستھ شد. گفتچشم و ابر : 

- شما باید ھمسر دیانھ باشی… سالم آقا  ! 

 :لبم رو گاز گرفتم. جرأت نداشتم برگردم احمدرضا رو ببینم. صدای جدی احمدرضا از پشت سرم بلند شد

 .خیر، ایشون خدمتکار اینجا ھستن-

کرد. لبخند تصنعی زد مونا با تعجب نگاھم . 

 .بلھ، دیانھ جون گفتھ بود شوھر نداره. آخھ دیدم بھ ھم میاین گفتم البد بھ من الکی گفتھ-

 !خانم محترم، چشمھات حتماً مشکل داره-

 :مونا متعجب گفت

 .نھ، من چشمھام سالمھ-
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 !اما من اینطور فکر نمی کنم. حتماًیھ چشم پزشک برو-

احمدرضا مونا یھو بازوم رو چسبیدو ازمون دور شد. با رفتن  . 

- ی؟وای خدا، این کی بود؟ مردک قوزمیت، یکی نیست بگھ از خدات باشھ. ولی دیانھ، خدائی تو اینجا خدمتکار  

 .سرم و پایین انداختم. یھو دستش رو دورم حلقھ کرد

 .تو کارت آبرومندانھ است-

 [٠٠:١٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۶٩پارت_  

لت نداره! ولی باید قول بدی یھ بار کل زندگیت رو برام تعریف کنیاصالً خجا . 

 .بیا تو-

 .مونا وارد سالن شد. صدای بگو بخندشون بلند بود. مونا سوت آرومی زد

 !بھ اینا میگن پولدارای بی غم-

 .ھیسس، االن میشنون-

 .فدای سرم-

 .با مونا سمت آشپزخونھ رفتیم. مونا بعد از نیم ساعت رفت

رضا و دوستھاش تو حیاط شروع بھ درست کردن کباب کردناحمد . 

 .کتاب توی دستم بود اما فکرم جای دیگھ ای بود. بی پناھی چقدر دردناکھ؛ اینکھ کسی رو نداشتھ باشی

 .دلم می خواست کاری پیدا می کردم اما میدونستم نمیشھ. از تو سری خور بودن خستھ شده ام

بعد از کلی بریز بپاش رفتن غروب بود کھ احمدرضا و دوستھاش . 

 .با رفتنشون خونھ رو جمع کردم و شب زودتر بھ تخت رفتم تا صبح دیر بیدار نشم

 !صبح مثل ھمیشھ بیدار شدم. نمیدونم احمدرضا کی اومده بود؟

اومد صبحانھ اش رو آماده کردم و از خونھ زدم بیرون. مونا کنار در دانشگاه منتظرم بود. با دیدنم بھ سمتم . 

 !بھ بھ خانوم، امروز زود اومدیا-

 .سالم-

 .علیک سالم-
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 .بھارک و بھ مھد بردم و ھمراه مونا سمت کالس خودمون رفتیم

 .دیانھ، از دیروز دارم بھ زندگیت فکر می کنم. تو رو خدا خل شدم، خودت بگو-

اشتمخنده ای کردم. روی صندلی نشستم. مونام کنارم نشست. نسبت بھ این دختر حس خوبی د . 

 !نمیدونستم چی شد کھ شروع بھ تعریف کردن از روز اول تا بھ امروز کردم

 [٠٠:١٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧٠پارت_  

 .بعد از تموم شدن حرفام مونا دستش و روی دستم گذاشت

 !الھی بمیرم، چقدر سختی کشیدی-

 .اینا رو نگفتم تا ترحم کنی-

- ای ھستی بھت حسودی می کنم. راستی تو ھیچ خانواده ی پدری نداری؟ میدونم. از اینکھ انقدر دختر قوی  

 .نھ متأسفانھ-

- اه بیوفتھرخیلی حیف شد! اما دیانھ، اگر بھ حرف من گوش کنی یھ کاری می کنم این احمدرضای خودخواه خودش دنبالت  . 

 !من فقط بھارک برام مھمھ، ھمین-

 یعنی تو ھیچ عالقھ ای بھ احمدرضا نداری؟-

- ھ، مگھ دیوونھ ام؟ من از اون مرد می ترسم، می فھمی؟ن  

 .مونا سری تکون داد. با اومدن استاد دیگھ حرفی نزدیم اما ذھنم مشغول بود

 :بعد از تموم شدن کالس رو کردم بھ مونا

 .کاش یھ درآمدی داشتم-

 مگھ االن نداری؟-

 !نھ-

 .ولی تو باید ازش ماھیانھ بگیری-

- گاھم رو میده، زشتھاما مونا اون خرج دانش . 

 .مونا نفسش رو کالفھ بیرون داد

- بسھ ھر چی مظلوم بودی! برای کارم یھ فکری می کنیم، نگران نباش… ولش کن فعالً باید مثل بقیھ قالتاق بشی  . 
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 .اون روز با مونا خیلی حرف زدیم. روزھا بدون ھیچ اتفاقی از پس ھم می اومدن و می رفتن

بود و شعبھ ای کھ توی شمال قرار بود افتتاح کنھ احمدرضا درگیر رستورانش . 

 .روز بھ روز طرز پوششم عوض می شد. سعی می کردم با داشتن ھمون لباسھا تیپ ھای درست و ھماھنگ بزنم

 .بعضی روزھا کھ احمدرضا نبود مونا می اومد خونھ و کلی مسخره بازی می کردیم

ی منم شاد باشھ وجود شاد و شیطون مونا باعث شده بود تا روحیھ . 

 [٠٠:١٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧١پارت_  

 .دلم می خواست تیپ ھای جدیدتر بزنم

تاپ رو یاد می  با اینکھ توی خونھ بھ کامپیوتر و گوشی لمسی دسترسی نداشتم، اما با کمک مونا کم کم داشتم کار با لب
 .گرفتم

بود پاییز داشت تموم می شد و چیزی تا شب یلدا نمونده . 

 .توی اتاقم داشتم کتاب می خوندم کھ احمدرضا بدون در زدن وارد اتاق شد

 .سریع لحاف رو روی پاھای لختم کشیدم. سرم رو بلند کردم

 .طره ای از موھام کھ روی صورتم ریختھ بود رو کنار زدم. نگاھش بھ موھام کشیده شد

 کاری داشتید آقا؟-

تا تراول گذاشت روی میز آرایش احمدرضا نگاھش رو از موھام گرفت. چند . 

 .من وقت ندارم، برو برای خودت و بھارک لباس زمستونی بخر-

 .ممنون، خودم میخواستم بھتون بگم-

 .احمدرضا اول تعجب کرد اما سریع بھ خودش اومد

 چیز دیگھ ای الزم نداری؟-

 .نھ، دستتون درد نکنھ-

راول ھا رفتم. شمردمشوناحمدرضا از اتاق بیرون رفت. با رفتنش سریع سمت ت . 

ن توی خونھ اش از اینکھ خودم ھیچ درآمدی نداشتم کمی ناراحت شدم. اما بھ خودم تلقین کردم کھ این پول بابت کار کرد
 .ھست

 .بھ مونا پیام دادم تا فردا با ھم برای خرید بریم و اونم قبول کرد
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د. گوشی رو برداشتمصبح زود بیدار شدم. صبحانھ آماده کردم. گوشی خونھ زنگ خور . 

 [٠٠:١٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧٢پارت_  

 .صدای پر از مھر خالھ توی گوشی پیچید

 .سالم دیانھ عزیزم-

 سالم خالھ جان، خوبین؟-

 :احساس کردم خالھ از این طرز صحبتم کمی تعجب کرد. بعد از مکثی گفت

 فدات بشم خوبیم. تو و بھارک خوبین؟-

- رو شکربلھ، عالی! خدا  . 

- ھ بھ مناسبت خالھ جون زنگ زدم برای پس فردا شب کھ شب یلدا ھست دعوتتون کنم. امسال قراره شب یلدا خونھ ی ما باش
 .نامزدی امیر حافظ و نوشین. حتماً بھ احمدرضا بگو بیاد

 .چشم خالھ، حتماً میایم-

 .خالھ خداحافظی کرد. دلم می خواست خوب بدرخشم. مونا اومد

خوب پوشوندم. ھمراه مونا رفتیم بازارگردیبھارک رو  . 

 .اول لباسھای بھارک رو خریدیم. بعد از خرید برای بھارک رفتیم تا برای خودم لباس بخریم

 .مونا ھمون اول چند دست لباس تو خونھ ای خرید

 .مونا، پس فردا شب مھمونی دعوتم-

 .نگران نباش-

ا کت قرمز د و سرآستیناش کیپ بود اما خود آستینش کمی کلوش بود بنگاھم بھ شومیز زیبایی افتاد کھ زیرش مشکی بو
 .خوش رنگ

 .مونا نگاھم رو دنبال کرد

- عالیھ… خودشھ  ! 

پالتویی از  با ھم وارد مغازه شدیم. بعد از پرو کردن لباس و خریدش، ست کیف و کفش قرمز رنگی ھم گرفتیم و در آخر
 .جنس مخمل و یھ نیم بوت برداشتم

فودی خستھ نشستیم. مونا خندید گفتتوی فست  : 
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 !!!!! دست این آقاتون درد نکنھ،خوب پول داده بودا-

 [٠٠:٢٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧٣پارت_  

 .خندیدم

 .کوفت و آقاتون-

 !چیھ؟ واال آقاتونھ دیگھ-

 .و ھر دو زدیم زیر خنده. از مونا بابت اومدنش تشکر کردم

ونی خالھ رو گفتم. نگاھم کردشب کھ احمدرضا اومد قضیھ مھم . 

 امروز خرید رفتھ بودی؟-

 .بلھ-

 .خوبھ-

 .و دیگھ چیزی نگفت. فردا کالس داشتم. شب زودتر خوابیدم تا صبح دیر نکنم

 .صبح آماده بھارک رو برداشتم و بھ دانشگاه رفتم

 .وارد کالس شدم. مونا اومده بود. کنارش نشستم

 دیانھ؟-

 بلھ؟-

- چھ بزی شده؟میدونی ابروھات پا  

- ابروھای بھ این قشنگی… زھر مار  ! 

 جمع کن بابا کجاش قشنگھ؟-

 .پشت چشمی براش اومدم. نیشگونی از بازوم گرفت

 .امروز باید ببرمت سرویس بھداشتی-

 برای چی؟-

 .معلومھ، باید تمیزشون کنم-

 .نمی خواد-
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 !تو حرف نزن! سؤالی نبود، دستوری بود-

بعضی از آدم ھا چقدر توی زندگی آدم خوب بودخنده ام گرفتھ بود. وجود  . 

 .خدا رو بابت دوست خوبی مثل مونا داشتن شکر کردم

 !مونا کارش رو عملی کرد و یکی از زنگ ھا بردم سرویس بھداشتی. مونده بودم چطور مجھز اومده بود

 .ابروھام رو تمیز کرد. نگاھی تو آینھ انداختم. خیلی خوب شده بود

- تند تند زیرشونو تمیز کنی یاد بگیر خودت . 

 .چشم بانو-

 .بعد از تموم شدن کالس بھارک رو برداشتم و بھ خونھ برگشتم

 .باالخره شب مھمونی رسید. قبلش یھ دوش گرفتم

 .لباس ھای بھارک رو تنش کردم و لباس ھای خودم رو پوشیدم. کمی آرایش کردم

 … تکھ ای از موھام رو یھ وری روی شونھ ام ریختم و

یـانہ (ویدیا)د , [١۴�٠۶٠٠:٢٠ �١٨] 
# ٣٧۴پارت_  

 .نگاھی تو آینھ بھ خودم انداختم. از دیدن ظاھرم کلی ذوق کردم

 .از دیدن الک ھایی کھ خریده بودم چشمھام برقی زد

 .سریع روی صندلی نشستم و الک قرمز و مشکی رو برداشتم. با دقت شروع بھ الک زدن کردم

و شروع بھ فوت کردن کردم. وقتی مطمئن شدم خشک شده، کیفم رو برداشتمانگشتھام و جلوی صورتم گرفتم  . 

 .دست بھارک رو گرفتم و از اتاق بیرون اومدم. دلم می خواست تغییر کنم

 !تربیت بی بی درست بود اما از من یھ دختر گوشھ گیر درست کرده بود. شاید ھم تو سری خور

ون اومدھمزمان با من احمدرضا ھم آماده از اتاق بیر . 

 .نگاھم بھ قامت بلندش و کت و شلوار اسپرتی کھ پوشیده بود افتاد

تا باال این مرد عجیب جذاب و پر از جذبھ بود. نگاھم کرد، نھ یکبار! بلکھ خیره از باال تا پایین و از پایین ! 

 :ابرویی باال داد. لبخندی زدم گفتم

 !میدونم خوشگل شدم آقا-
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باال. تعجب رو می شد توی صورتش دیدبا این حرفم ابروھاش پرید  . 

 .خنده ام گرفتھ بود و ھمزمان قلبم پر تالطم بھ سینھ ام می کوبید. سوئیچش رو تو ھوا چرخوند

 !ھمچین مالی نیستی-

گران زندگی کنیم، ما ما قرار نیست برای دی“و از پلھ ھا پایین رفت. حالم گرفتھ شد اما یاد حرف مونا افتادم کھ گفتھ بود 
راره برای خودمون زندگی کنیمق “ 

 :نفسم رو بیرون دادم و آروم زمزمھ کردم

 .من قراره برای دل خودم زندگی کنم پس موفق می شم-

 [٠٠:٢٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧۵پارت_  

 .پلھ ھا رو آروم پایین اومدم. احمدرضا توی ماشین نشستھ بود. در عقب رو باز کردم

صوصش گذاشتم و روی صندلی جلو نشستمبھارک رو روی صندلی مخ . 

 .خیلی شیک کمربندم رو بستم. سنگینی نگاھش رو احساس می کردم

 .دستھای الک زده ام رو روی کیفم کھ روی پاھام بود گذاشتم

 .گرمی دستش روی دستم نشست. تھ دلم خالی شد. با ناخن شصتش روی ناخن ھای الک زدم رو لمس کرد

- توی اون خراب شده درس می خونی یا برای قرتی بازی میری؟نھ خوبھ، راه افتادی!   

 .سر بلند کردم

 مگھ قراره اونایی کھ درس می خونن شلختھ باشن؟-

 .نیم نگاھی بھم انداخت

 !نھ، مثل اینکھ یھ مدت ولت کردم ھار شدی-

 … اما من-

 .دستم رو توی دستش فشرد

 … ھیسسس-

رسیدن بھ خونھ ی خالھ دستم توی مشتش بود لبم رو بھ دندون گرفتم تا صدام درنیاد. تا . 

 .ھمین کھ ماشین رو پارک کرد دستم و رھا کرد. نفسم رو آسوده بیرون دادم
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 .چرخید تا چیزی بگھ کھ چند ضربھ بھ پنجره خورد. سر چرخوندم. تو نگاه اول شناختم

 .امیر حافظ بود. خیلی وقت می شد ندیده بودمش

قلبم بود. از ماشین پیاده شدیمخاکستر دوست داشتنش ھنوز تھ  . 

 :امیر حافظ با ھمون لبخند آشناش گفت

 !این تویی دیانھ؟-

 !سعی کردم تا توی صدام ناز داشتھ باشھ؛ مثل تمام زنھای اطرافم

 سالم امیر حافظ، خوبی؟ نوشین جون خوبھ؟-

 .امیر حافظ خندید. دست ھاشو از ھم باز کرد

- احمدرضا مطمئنی این دیانھ است؟وااو دختر، تو چقدر تغییر کردی!   

 .احمدرضا شونھ ای باال داد

 .بھ نظر تو تغییر کرده ولی بھ نظر من ھمون دختر دھاتیھ-

 .چرت نگو پسر، خودتم میدونی تغییر کرده-

 .احمدرضا چیزی نگفت کھ خندیدم

 .آقا احمدرضا بھ من لطف داره-

 .امیر حافظ دست زد

 !نھ، زبونتم باز شده-

فھ گفتاحمدرضا کال : 

 سرما زدیم، نمیخوای تعارف کنی؟-

 .چرا، بریم داخل-

 :با ھم سمت در حیاط رفتیم. امیر حافظ بھارک رو بغل کرد و باھام ھمگام شد. با صدای آرومی گفت

 چی باعث شده انقدر تغییر کنی؟-

 .سر بلند کردم و نگاھم رو بھ نگاھش دوختم

- م و دلم زندگی کنم. دیگھ مھم نیست مادرم منو نمی خواد، خمتکار یھ مرد و خودم، دلم میخواد از این بھ بعد برای خود
 دخترشم؛ از یھ زاویھ ی دیگھ زندگی رو نگاه می کنم. مگھ چند بار بھ دنیا میام کھ بخوام برای خودم تلخش کنم؟
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وختدو بھ صورتم امیر حافظ لبخندش جمع شده بود و با دقت مثل کسی کھ توی چھره ام دنبال چیزی باشھ نگاھش ر . 

 .لبخندی زدم

 چیھ؟ حرفھام بد بود؟-

 .لبخندی زد

 .نھ، خوش بھ حالت کھ دیدگاھت بھ زندگی اینطوریھ-

 :احمدرضا گفت

 دیانھ، نمیخوای کمی تندتر بیای؟-

 [٠٠:٢٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧٧پارت_  

 .دستی بھ روسری سرم کشیدم و گامھام رو کمی بلندتر برداشتم

رضا کنار در سالن ایستاده بود. کنارش ایستادم. پوزخندی زد گفتاحمد : 

 چیھ؟ عشق قدیمیتون رو دیدین گونھ ھاتون گل انداختھ؟-

 .لبخندم رو حفظ کردم

- دام رو امیر حافظ پسر خالھ ام ھست و فکر نمی کنم صحبت باھاش مشکلی داشتھ باشھ. سرم و کمی جلو بردم و تن ص
 .پایین آوردم

- ره؟مشکلی دا  

 .نفسش رو توی صورتم فوت کرد

 !نھ، واقعاً دور برت داشتھ-

 .و در سالن رو باز کرد. پشت سرش وارد سالن شدم

 .ھمھ اومده بودن و سالن بزرگ خالھ حسابی شلوغ بود

 .چند تا دختر بچھ و پسربچھ در حال بازی بودن. آقاجون و خانوم جون مثل ھمیشھ تو صدر مجلس نشستھ بودن

یدنمون اومد سمتمون و با احمدرضا احوالپرسی کردخالھ با د . 

 .با دیدنم چشمھاش برقی زد

 !خالھ دورت بگرده، چقدر ماه شدی-
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 .خندیدم و گونھ اش رو نرم بوسیدم. سمت بقیھ رفتیم. جوون ھا سمت دیگھ ی سالن نشستھ بودن

ی میلیم حالشون رو پرسیدمسمت آقاجون و خانوم جون رفتم و باھاشون سالم احوالپرسی کردم. با تمام ب . 

 .ھرچند ھر دو تعجب کرده بودن. حاال کھ فکر می کردم آقاجون اصالً مرد بدی نیست

 .تمام این سالھا خرجم رو داده و از دور مراقبم بوده. نگاه سنگینشون رو احساس می کردم

 .سمت جوون ھا رفتیم. ھانیھ بغلم کرد. با بقیھ احوالپرسی کردم. صدرا بلند شد

 [٠٠:٢٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧٨پارت_  

 :اومد سمتم. با لبخندی براندازم کرد. آروم، طوری کھ بقیھ نشنون گفت

 !چقدر زیبا شدی-

 .ممنون-

ازی می کردبکنار ھانیھ نشستم. ھمھ در حال بگو بخند بودن. احمدرضا کنار بزرگ ترھا نشستھ بود. بھارک با بچھ ھا  . 

شین نشستھ بود و دستھاشون تو دست ھم قفل بودامیر حافظ کنار نو . 

 :ھانیھ زد بھ پھلوم و گفت

 شیطون چقدر عوض شدی! توام از این کارا بلدی؟-

 .دستی بھ گوشھ ی روسریم کشیدم

 پس چی؟ حاال نظرت چیھ؟-

 .خیلی خوشگل شدی-

 .خندیدم کھ نگاھم بھ در موند. المیرا! اون اینجا چیکار می کرد؟ نوشین بلند شد

 .عھ، المیرا ھم اومد-

 !و سمت در سالن رفت. نگاھم بھ سمتی کھ احمدرضا نشستھ بود افتاد. نمیدونم چرا احساس کردم کالفھ است

 .المیرا با لبخند سمتشون رفت و با ھمھ احوالپرسی کرد

 .اومد سمت ما و با صدرا و امیر علی بھ راحتی دست داد

رو پرسید. متقابالً ھمون کار و کردمنیم نگاھی بھم انداخت و خیلی سرد حالم  . 

 :ھانیھ آروم گفت
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 ایشش، این دختره ی ترشیده رو کی دعوت کرده؟-

 !نمیدونم واال-

 :نوشین با خنده گفت

 .المیرا جون تنھا بود ما ازش خواستیم تا امشب رو با ما ھمراه باشھ-

ندن کردحمید سری تکون داد. بعد از شام آقاجون حافظ باز کرد و شروع بھ خو . 

ض شدگوشی آقاجون زنگ خورد. از جمع فاصلھ گرفت. نمیدونم طرف مقابل کی بود اما احساس کردم رنگ آقاجون عو . 

 [٠٠:٢١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٧٩پارت_  

 .با افتادن گوشی روی سرامیک ھا ھمھ ھراسون از روی مبل ھا بلند شدن

 .دائی حامد زودتر خودش رو بھ آقا جون رسوند

 آقا جون حالتون خوبھ؟-

 :اما رنگ آقا جون از قرمزی داشت بھ کبودی می زد. حامد داد زد

 .ماشین و روشن کنین-

 .خانوم جون گریھ می کرد. ھمھ بھ تکاپو افتاده بودن. ساعتی نگذشت کھ خونھ خالی از بزرگ تر ھا شد

بودیم ھمھ بیمارستان رفتن. ھدی و ھانیھ و نسترن و نوشین تو سالن نشستھ . 

 :بھارک رو خوابونده بودم. استرس داشتم. ھدی گفت

 !نکنھ برای آقا جون اتفاقی بیوفتھ-

 :ھانیھ سریع گفت

 !بگو زبونم الل، خدا نکنھ-

 .ساعت پاسی از شب گذشتھ بود. نوشین شماره ی امیر حافظ رو گرفت

- مراقب خودت باش… خوب، باشھ … سالم امیر، چی شد؟  . 

نوشین نگاھمون رو بھش دوختم. امیر گفتبا تموم شدن تماس  : 

 .خطر رفع شده. مثل اینکھ یھ سکتھ ی خفیف رو رد کردن-

 :نسترن گفت
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 !چی؟ سکتھ؟ آخھ چرا؟ آقا جون کھ حالش خوب بود-

 .نوشین شونھ ای باال داد. خیالم راحت شد کھ حالش خوب بود. اما ھرچی بود مربوط بھ اون تماس می شد

مد و بھ خونھ برگشتیم. فرداش آقا جون از بیمارستان مرخص شد. ھمھ رفتیم دیدنشباالخره احمدرضا او . 

 .رنگ پریده تر بھ نظر می رسید اما بازم اقتدار خودش رو داشت. با دیدنم با دست اشاره کرد تا برم جلو

 [٠٠:٢١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨٠پارت_  

تمم دراز کرد. مردد بودم اما آروم دستم رو توی دستش گذاشبا قدم ھای لرزون سمتش رفتم. دستش رو بھ طرف . 

 .برای اولین بار احساس کردم دستھاش چقدر امنھ. سایھ ی سالھای بچگیم حاال واضح شده بود

 :با صدای ضعیفی گفت

- خیلی زود بزرگ شدی… بزرگ شدی  . 

 .سرم رو پایین انداختم

 .رسم دنیا ھمینھ-

 .آروم زد پشت دستم

- ت باشمراقب خود . 

 !چشم-

 .روزھا از پی ھم می اومدن و می رفتن. تمام وقت مشغول درس بودم

 .کمتر تو دید احمدرضا بودم. شب آقا جون ھمھ رو دعوت کرده بود و خواستھ بود تا منم باشم

 .لباس پوشیده آماده منتظر احمدرضا بودم. در سالن باز شد

 .بریم-

سالن ایستاده بود. خواستم از در برم بیرون کھ گفت بلند شدم و دست بھارک رو گرفتم. کنار در : 

 .سرتو بلند کن-

 .متعجب سرم رو باال آوردم

 این چیھ کشیدی بھ لبت؟-

 .دستم متعجب سمت لبم رفت
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 .چیزی نکشیدم-

 .ابرویی باال داد

 چیزی نکشیدی؟ پس این چیھ من دارم می بینم؟-

 !ھیچی-

ختسرش رو آورد جلو و نگاھش رو بھ چشمھام دو . 

 چرا ازم فرار می کنی؟-

 .کمی خودم رو عقب کشیدم

 .اشتباه می کنید-

 .دستش رو باالی سرم رو در گذاشت. حاال کامل تو حصار دستھاش بودم

 .بوی ادکلنش پیچید توی دماغم. ضربان قلبم باال رفت. ھر دو خیره ی ھم بودیم

 [٠٠:٢١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨١پارت_  

- لعنتی ھا نمی ترسی اما من برات ھیوالم؟چطور از اون   

 .نگاھم رو ازش گرفتم. دستش زیر چونھ ام نشست و مجبورم کرد سرم و باال بیارم

 .سرم رو آروم باال آوردم. کالفھ ازم فاصلھ گرفت

 !لعنتی-

 :و سمت ماشینش رفت. نفسم رو بیرون دادم. یاد حرف مونا افتادم

“ ھ ھمھ ی زنھا یھ ناخونک بزنن بعد ولشون کننمردھایی مثل احمدرضا عادت کردن ب ” 

 .نباید میذاشتم اینطوری بشھ. سمت ماشین رفتم و سوار شدم. احمدرضا توی سکوت رانندگی می کرد

 .تا رسیدن بھ خونھ ی آقا جون حرفی بینمون رد و بدل نشد. ماشین و پارک کرد

مدرضا در سالن رو باز کرداز ماشین پیاده شدیم. در حیاط باز بود. وارد حیاط شدم. اح . 

 :با ورود بھ سالن نگاه ھمھ سمت ما چرخید. سالمی دادم کھ آقا جون گفت

 !بیا پیش بقیھ بشین-

 :کمی تعجب کردم اما رفتم جلو و پیش بقیھ نشستم. آقا جون نگاھی بھ ھمھ انداخت گفت
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- ستم ارثیھ ی شماھا رو ه نیستم. دلم میخواد تا خودم ھاین یھ سکتھ ی خفیف باعث شد تا کمی بھ خودم بیام و بدونم تا ابد زند
 .بدم. اینطوری با خیال راحت از دنیا میرم

 :با این حرف آقا جون ھمھ بھ حرف اومدن. خالھ با گریھ گفت

 !چھ حرفیھ آقا جون؟ خدا نکنھ-

- بزنم حرفم رو کامل نھ دخترم، این حرف و نزن. من دیگھ عمرم رو کردم. ھرچی خواست و صالح خدا باشھ. بذارین . 

 .ھمھ سکوت کردن. آقا جون پوشھ ی جلوش رو باز کرد

 [٠٠:٢١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨٢پارت_  

 .عینکش رو بھ چشمش زد و شروع بھ خوندن کرد

 .ھمھ سکوت کرده بودن و آقا جون ارثیھ ای رو کھ بھ ھر کدوم تعلق داشت می خوند

حتی یکی از ملکھاش رو بھ نام احمدرضا زمینی رو بھ اسم مرجان کرده بود. . 

 .سرش رو از پوشھ ی جلوی روش برداشت. نگاھش رو بھ تک تک اعضای خانواده دوخت

 .اما یھ چیزی کھ ھست، اینھ کھ خونھ ی تھ کوچھ میرسھ بھ دیانھ-

 :نسترن سریع گفت

 !اما آقا جون، اون ملک کھ خیلی ارزش داره-

- بوده و ماھانھ  ری دیانھ است و تنھا وارث اون ملک دیانھ است. تمام این سالھا دست کسیاون ملک متعلق بھ پدر بزرگ پد
 .اجاره اش توی بانک گذاشتھ می شده. ھر وقت بخوای بھ نامت می کنم و اینم کارت بھ اسم خودت با رمزش

 .کیف کوچیک چرمی رو روی میز گذاشت. ھمھ شوکھ شده بودن

خودم نشون بدم. باورم نمی شد کھ ارثی بھ من رسیده باشھنمی تونستم ھیچ عکس العملی از  . 

 :آقا جون سکوت رو شکست و گفت

  .این ھمھ سال اگر سکوت کردم دلیل داشتھ اما حاال می خوام بدونید کھ اون ملک مال دیانھ است-
 .شام حاضره، بریم شام بخوریم

 .ھمھ بلند شدن

ا نمی کردمردم احمدرضا بیقراره ولی دلیلی برای این بیقراریش پیدبعد از شام جو کمی آروم تر شد اما احساس می ک ! 

 [٠٠:٢١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨٣پارت_  
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 .احمدرضا بلند شد

 .ما بریم. دیانھ بلند شو-

 :بلند شدم کھ آقا جون گفت

 .این کارت ھم ھمراه خودت ببر-

بقیھ از خونھ بیرون اومدیمسمتش رفتم و کارت رو از دستش گرفتم. بعد از خداحافظی از  . 

 :سوار ماشین شدیم. ھمین کھ احمدرضا ماشین و روشن کرد با تمسخر گفت

 !!از امروز دیگھ پولدار شدی! حتماً دیگھ بھ کسی ھم محل نمیدی-

 .حرفی نزدم اما تھ دلم از اینکھ پشتوانھ ای داشتم خوشحال شدم

وی حیاط پارک کردخدا رو بابت محبتش شکر کردم. احمدرضا ماشین رو ت . 

 .بھارک رو بغل کردم و سمت خونھ راه افتادم. وارد اتاق شدم. بھارک رو خوابوندم

 .خواستم لباسھام رو دربیارم کھ در اتاق باز شد. سؤالی سر برگردوندم

 .ھوس چائی کردم، برام چائی دم کن-

 .بلھ االن میام-

گار می کشیدق بیرون اومدم. احمدرضا تو سالن نشستھ بود و سیاحمدرضا رفت. بدون اینکھ لباسھام رو عوض کنم از اتا . 

 .چائی دم کردم. توی سینی گذاشتم و بھ سالن برگشتم. سینی رو روی میز گذاشتم

 :خواستم برم باال کھ گفت

 .فردا بیدارم کن خودم می برمت دانشگاه-

 .ممنون، خودم میرم-

 !فردا بیدارم کن-

م و سمت اتاقم رفتم. کنار بھارک دراز کشیدم. ذھنم خیلی مشغول بودچنان با تحکم گفت کھ سکوت کرد . 

 .چرخیدم. نگاھم بھ چھره ی معصوم بھارک افتاد

 [٠٠:٢٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨۴پارت_  

 !دلم برای این بچھ می سوخت. آینده ای کھ معلوم نبود چی می خواست بشھ
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صبح مثل ھمیشھ زود بیدار شدم کم کم چشمھام گرم خواب شد و بھ خواب رفتم. . 

 .بعد از چیدن میز برخالف میلم بھارک رو برداشتم و بدون بیدار کردن احمدرضا از خونھ بیرون اومدم

 .ماشین پارسا از خونھ اش بیرون اومد. با دیدنم جلوی پام نگھداشت. شیشھ رو پایین داد

 .سالم بانو، صبحت بخیر-

- رسالم جناب پارسا، صبح شمام بخی . 

 برسونمت؟-

 .نھ ممنون، خودم میرم-

 .ھر جور میلتھ-

 .دستی تکون داد و رفت. با مترو خودم رو بھ دانشکده رسوندم

 .مونا نیومده بود. ھیجان داشتم تا ھمھ چیز رو بھش بگم. با دیدن مونا رفتم سمتش

 بھ بھ دیانھ خانوم. می بینم شنگول میزنی، چیزی شده؟-

 .دستش رو گرفتم

- کالس تعریف می کنم بریم تو . 

- االن بگو… داری نگرانم می کنیا  . 

 .بیا، بدو-

شکنی زدبروی صندلی ھامون نشستیم. ھمھ ی اتفاقات دیشب رو برای مونا تعریف کردم. بعد از تموم شدن حرفم مونا  . 

 !!!ایول بابا، چھ یھو یھ شبھ پولدار شدیا-

درضا ترسیده قدمی بھ و مونا از دانشکده بیرون اومدیم اما با دیدن احم ھر دو خندیدیم. بعد از تموم شدن کالس ھا با بھارک
 .عقب برداشتم

 .اومده دنبالت-

 .آره می ترسم-

 .ترس نداره، مراقب خودت باش. من میرم-

 [٠٠:٢٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨۵پارت_  
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 .با رفتن مونا ترسیده سمت ماشین احمدرضا راه افتادم. بھ ماشین رسیدم

حمدرضا تکیھ اش رو از ماشین گرفت. عینک آفتابیش رو برداشتا . 

 :پوزخندی زد گفت

- دیگھ برای حرف من تره ھم خورد نمی کنی… مثل اینکھ دانشگاه ھارت کرده  !! 

 !اینطور نیست آقا-

 .خفھ شو، سوار شو-

 .در ماشین و باز کردم و سوار شدم. احمدرضا با سرعت از کنار در دانشکده رد شد

م تند می زد. میدونستم این سکوت طوفان بدی بھ ھمراه دارهقلب . 

 .ماشین و تو حیاط پارک کرد و پیاده شدیم. در سالن رو باز کرد و کنار ایستاد. ترسیده وارد سالن شدم

 .بھارک و گذاشتم زمین کھ از پشت گردنم رو گرفت

ند شدچنان فشاری بھ گردنم آورد کھ آخ آرومی گفتم. صداش کنار گوشم بل : 

- تو صیغھ  نکنھ یادت رفتھ… کھ من و آدم حساب نمی کنی؟ فکر کردی دوزار پول گیرت اومده می تونی ھر کاری بکنی؟ 
می فھمی من ھر کاری بخوام می تونم بکنم؟… سالھ ی منی ٩٩ی   

 .من فقط پرستار دخترتونم-

ورتم می خوردسرم رو آورد باال. سرش رو روی صورتم خم کرد. ھرم نفس ھای داغش بھ ص . 

 .نگاھش رو بھ نگاھم دوخت

- پس قرار نیست شبیھ اون بشی… حواست و جمع کن، تو مادرت نیستی  ! 

 !اون مادر من نیست! من مادری ندارم-

 .خوبھ-

 :ولم کرد و رفت سمت پلھ ھا کھ نمی دونم چی شد از دھنم دراومد و گفتم

 [٠٠:٢٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨۶پارت_  

- ھتره مراقب المیرا جونتون باشید تا خیانت نکنھ، اونوقت زنتونم نیست کھ بھ قتل برسونیدششما ب ! 

 .یھو چرخید و اومد سمتم. نفھمیدم چی شد فقط صدای سیلیش انگار توی گوشم اکو شد و پرت شدم زمین



 ناب رمان
 

 .سرم بھ چیزی برخورد کرد. گرمی خون رو زیر سرم احساس کردم

و کنارم نشست. سینھ اش از خشم باال و پایین می شد. فقط لب زدمچشمھام تار شد. روی دو زان : 

 !منظوری نداشتم-

 .و چشمھام بستھ شد. با درد چشم باز کردم. نگاھم چرخید و بھ سقف خیره موند

 باالخره بھ ھوش اومدی؟-

 .چشم چرخوندم. نگاھم بھ امیر علی افتاد کھ کنارم ایستاده بود

 .نگاھش کردم. لبخندی زد

- ا رو شکر خوبی. باز چی بھ این وحشی گفتی کھ رم کرده؟خد  

 .اشک توی چشمھام حلقھ زد و از گوشھ ی چشمم سر خورد و الی موھای پشت گوشم محو شد

 .سرم توی دستم رو تنظیم کرد

 .البتھ چیز خاصی نیست، زود خوب میشی-

 .لبھای خشکم رو از ھم باز کردم

 .ممنون-

- ودت باشبیشتر مراقب خ… کاری نکردم  . 

 .چشم روی ھم گذاشتم

 .سرمتم تموم شد. فقط برای باندت کھ عوض بشھ فردا یا خودم میام یا میگم احمدرضا عوض کنھ-

 .تا اسم احمدرضا رو آورد رعشھ ای بھ تنم افتاد. دستم و دراز کردم و گوشھ ی پیراھنش رو گرفتم

 .نگاھش روی لباسش چرخید و اومد باال بھ چشمھام نگاه کرد

 [٠٠:٢۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨٧پارت_  

 :نمیدونم از نگاھم خوند یا نھ کھ گفت

 .خودم میام، نگران نباش-

 .لبخند بی جونی زدم. امیر علی از اتاق خارج شد. با رفتن امیر علی دستم و روی پیشونیم گذاشتم

بود. دیگھ ھیچی یادم نمی اومدفقط لحظھ ای کھ سیلی بھ صورتم خورد و گرمی خون رو احساس کردم یادم  . 
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 .چیزی روی قلبم سنگینی می کرد. بغض توی گلوم باال و پایین می شد

 .با حس سنگینی چیزی روی پاھام چشم باز کردم

 .نگاھم بھ نگاه معصوم بھارک افتاد کھ بھم چشم دوختھ بود

 .دست دراز کردم. از خدا خواستھ اومد سمتم. توی بغلم خزید

لقھ کردم. چقدر این دختر دوست داشتنی بوددستم و دورش ح . 

 .احساس ضعف شدیدی کردم اما می ترسیدم از اتاق بیرون برم

 :بھارک با اون لھجھ ی ناز بچھ گانھ اش گفت

 .ماما گشنمھ-

 .باید بلند می شدم و چیزی بھ بھارک می دادم. بھ سختی توی تخت نشستم

بشھ. از تخت پایین اومدم سرم کمی گیج رفت. کمی صبر کردم تا حالم بھتر . 

شده بود دستم و بھ دیوار گرفتم و سمت در رفتم اما وسط راه نگاھم بھ آینھ افتاد. باند سفیدی دور سرم پیچیده . 

 .موھای بلندم روی شونھ ھام رھا بودن. کبودی یک طرف صورتم بد تو ذوق می زد

ون اومدمبا درد دستی روی گونھ ی کبود و متورمم کشیدم. از اتاق بیر . 

ر حال پخش بوددبھ ھر مکافاتی بود پلھ ھا رو طی کردم. بوی سیگار سالن پایین رو برداشتھ بود و موسیقی از گرامافون  . 

 [٠٠:٢۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨٨پارت_  

ودبھ نگاھم سمت احمدرضا کشیده شد کھ روی کاناپھ ی نزدیک پنجره دراز کشیده بود و دورش رو تھ سیگار گرفت . 

 .سرم درد می کرد اما باید چیزی درست می کردم. تصمیم گرفتم ماکارونی درست کنم

 .آب گذاشتم و مایھ اش رو آماده کردم. در قابلمھ رو گذاشتم و دستی بھ آشپزخونھ کشیدم

 .خستھ روی صندلی میز آشپزخونھ نشستم. غذای بھارک رو گذاشتم سرد بشھ

م چسبید. ترسیده سر بلند کردمسرم روی میز بود کھ چیزی بھ پا . 

 .نگاھم بھ نگاه معصوم بھارک افتاد. لبخند بی جونی زدم

 عروسک، تو چطور پایین اومدی؟ نگفتی می افتی؟-

 .گذاشتمش روی صندلیش و غذاش رو جلوش گذاشتم. با ولع شروع بھ خوردن کرد
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ین قیافھ برم؟با وجودی کھ فردا باید دانشگاه می رفتم، اما نمیدونستم چطور با ا ! 

 .میز شام رو با دقت چیدم. اشتھایی برای خوردن نداشتم

 .بھارک غذاش رو خورده بود و مثل ھمیشھ داشت با اسباب بازیھاش بازی می کرد

 !از آشپزخونھ بیرون اومدم. نمیدونستم چطور بگم کھ شام آاده است

ترسیدم انگار تازه متوجھ ی من شده بود. سریع از روی کاناپھ بلند شد. . 

 .قلبم شروع بھ تند زدن کرد. اومد سمتم. با ترس دستھام رو مشت کردم

 !کی گفتھ یھ دختر تنھا و بی دفاع می تونھ شجاع باشھ و از پس مردی بربیاد؟

 [٠٠:٢۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٨٩پارت_  

نگاھش کنمتوی دو قدمیم ایستاد. سرم و پایین انداختم. دلم می خواست سر بلند کنم و  . 

 !شامتون آماده است-

 .حرفی نزد. تکونی بھ خودم دادم و خواستم از کنارش رد بشم کھ مچ دستم رو گرفت

 .تھ دلم خالی شد. احساس کردم پشت سرم قرار گرفت. صدای بمش توی گوشم نشست

 خودت شام خوردی؟-

 .نفسم رو بیرون دادم. این مرد انگار ھزار شخصیت داشت

- شما بخوریداشتھا ندارم،  . 

 .اما دستم کشیده شد

 !شامت رو میخوری بعد میری-

 .حوصلھ ی بحث نداشتم. وارد آشپزخونھ شدم. احساس کردم از دیدن میز شام تعجب کرد اما حرفی نزد و نشست

 .صندلی رو عقب کشیدم و نشستم. کمی برای خودم غذا کشیدم

کنم کھ اجازه ندادھر دو توی سکوت غذامون رو خوردیم. خواستم میز و جمع  . 

 !تو برو خودم جمع می کنم-

 .طاقت نیاوردم و سرم و بلند کردم. نگاھمون بھ ھم گره خورد

 .تھ ریش داشت و موھای شقیقھ اش انگار از ھر وقت دیگھ ای بیشتر سفیدیشون رو نشون می دادن
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 .سنگینی نگاھش رو روی گونھ ام احساس می کردم اما ھیچ حسی نداشتم

آشپزخونھ بیرون اومدم. سرم دوباره داشت درد می گرفت چرخیدم از . 

 .دست بھارک رو گرفتم و سمت طبقھ ی باال رفتم

 [٠٠:٢۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩٠پارت_  

 .صبح مثل ھمیشھ بیدار شدم. با کش موھام رو شل بستم. مانتو شلوار پوشیدم و بھارک رو آماده کردم

ز درد می کرددون نگاه کردن بھ اتاق احمدرضا پلھ ھا رو پایین اومدم. گونھ و سرم ھنوآروم از اتاق بیرون اومدم. ب . 

 .با اینکھ کرم پودر زده بودم اما ھنوز کبودی صورتم مشخص بود

 .خواستم در سالن رو باز کنم کھ ھیکل احمدرضا جلوی در نمایان شد

تش چرخوندترسیده ھینی کشیدم و قدمی بھ عقب گذاشتم. سوئیچش رو توی دس . 

 .این کی آماده شده بود کھ من نفھمیدم؟!در سالن رو باز کرد

 .میرسونمت-

ردکاز سالن بیرون رفت. کولھ ام رو روی دوشم جا بھ جا کردم و دنبالش راه افتادم. توی سکوت رانندگی می  . 

 .نگاھم رو بھ خیابون ھا دوختم. کنار در دانشکده نگھداشت

 چھ ساعتی تعطیل میشی؟-

- نون، خودم میام. شما بھ کارتون برسیدمم . 

 ازت اجازه نخواستم برای اومدن؛ پرسیدم چھ ساعتی بیام؟-

 .یک تمومھ-

 .یک میام دنبالت-

 .پیاده شدم و دست بھارک رو گرفتم. مونا داشت بھ ماشین ما نگاه می کرد

ترفتم سمتش. با دیدنم مثل ھمیشھ با خنده اومد جلو اما یھو چھره اش تو ھم رف . 

 صورتت چی شده؟-

 !چیزی نیست-

 .بھ من دروغ نگو-
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 [٠٠:٢۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩١پارت_  

 .بعد بھت میگم مونا-

 .باشھ بریم-

 :با ھم سمت دانشگاه رفتیم. بھارک رو کذاشتم مھد و وارد کالسمون شدیم. با نشستنمون مونا گفت

 .خوب، منتظرم-

رای مونا تعریف کردم. دستم و توی دستش گرفتتمام اتفاقاتی کھ افتاده بود رو ب . 

- اشی؟ غلط بتو االن خودت پول داری، چرا مستقل نمی شی؟ اصالً بردار از ھمشون شکایت کن! تا کی باید تو سری خور 
 !کرده دست روت بلند میکنھ

 … ھیسس مونا-

 !خاک تو سرت دیانھ، نشستی مردک احمق رو نگاه کردی؟؟-

 چیکار می کردم؟-

- ید از پیشش بری، می فھمی؟با  

 .سکوت کردم. ساعت اول با صدرا کالس داشتیم. وارد کالس شد. نگاھی تو کل کالس انداخت

 .لحظھ ای بھم خیره شد

 .نگاھم رو ازش گرفتم. شروع بھ تدریس کرد اما چیزی از حرفھاش نمی فھمیدم

فکر نکرده بودم؟تمام فکرم پیش حرفھای مونا بود. چرا تا حاال خودم بھ این موضوع   

 .اینکھ می تونم مستقل بشم. کالس تموم شد اما من ھنوز نرفتھ بودم

 .با صدای مونا بھ خودم اومدم

 !دیانھ-

 بلھ، چی شده؟-

 .ای درد و چی شده. حواست کجاست؟ کالس تموم شد-

ا گفتنگاھی بھ صندلی ھای خالی انداختم اما صدرا ھنوز تو کالس بود. وسایلم رو برداشتم کھ صدر : 

 .خانم فروغی شما باشید-
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 .مونا نگاه معناداری بھم انداخت و از کالس بیرون رفت. سمت میز صدرا رفتم

 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩٢پارت_  

 .کنار میز ایستادم و سرم رو پایین انداختم

 کارم داشتین؟-

 .سرتو بلند کن-

بود. ھول کردم و مقنعھ ام رو کمی جلو کشیدممتعجب سرم رو باال آوردم. نگاھش روی گونھ ام  . 

 اتفاقی برات افتاده؟-

 نھ، چطور؟-

 !اما صورتت یھ چیز دیگھ میگھ-

 .صورتم چیزی نیست، از پلھ افتادم-

 !پلھ ھاش چھ بد کبود می کنھ، مثل جای سیلی-

 .اخم کردم

 باید جواب پس بدم؟-

 .آره-

 اون وقت چرا؟-

 … چون-

دستی بھ گردنش کشید. عصبی برگشت سمتم و دو تا دستھاش و روی میز گذاشتچرخید و پشت بھم کرد.  . 

 چطور جرأت کرده دست روت بلند کنھ؟ اصالً اون چیکاره است؟ تو برای چی باید خونھ ی اون باشی؟-

 !تند نرید! زندگی من بھ خودم مربوطھ-

 .آروم زد روی میز

- لعنتی… لعنتی   … 

کردم و از کالس بیرون اومدم. مونا پشت در منتظرم بودموندنم بی فایده بود. پشت بھش  . 

 چی می گفت؟-



 ناب رمان
 

 .ھیچی، اینم یکی مثل بقیھ شون-

 !میگم دیانھ، نکنھ این عاشقتھ-

 چی؟-

 .ھیس، آروم باش. االن ھمھ می فھمن-

 .چرت نگو مونا-

 !!ببین کی بھت گفتم! اما دیانھ تو کھ صیغھ ی احمدرضایی-

- اونجامخوب من فقط بخاطر دخترش  . 

 !میدونم بابا اون سن باباتو داره! مردک ابوالھول ببین با صورتت چیکار کرده-

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم

 .ولش کن مونا-

 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩٣پارت_  

 .ببخشید، نمی خواستم ناراحتت کنم-

 .عیب نداره-

کرم ھمھ اش بھ سمت صحبت ھای مونا می رفتسرم دوباره درد گرفتھ بود. تا تموم شدن کالس ھا ف . 

 .با تموم شدن آخرین کالس بھارک رو گرفتم

 !راستی مونا-

 جانم؟-

 .ھفتھ ی آینده تولد بھارکھ-

- میام کمکت… خیلی خوبھ کھ  . 

 یعنی تو میگی براش تولد بگیرم؟-

 .آره. میایم کلی می رقصیم-

 !فکر بدیم نیست ھا-

 .من برم-
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 .برو عزیزم-

و گونھ ی بھارک رو محکم کشیدخم شد  . 

 .نکن بچھ دردش میاد-

 … بھ تو چھ-

 .و زبونش رو برام درآورد. خندیدم و از روی تأسف سری براش تکون دادم

 .از در دانشکده بیرون اومدم. بارون نم نم شروع بھ باریدن کرده بود

دچقدر این ماشین برام آشنا بو کنار خیابون ایستادم تا ماشینی بگیرم کھ چشمم بھ ماشین آشنائی اقتاد. ! 

 .تا اومدم برگردم کنار پام ترمز کرد. دست بھارک و توی دستم فشردم. صدای آشناش نشست توی گوشم

 … دیانھ-

 .چرخیدم. نگاھم بھ امیر حافظ و نوشین افتاد

 .سالم-

 سالم، خوبی؟-

 .بلھ ممنون-

 .سوار شو می رسونیمت-

 .نھ خودم میرم-

 :نوشین گفت

- کھ نداریم، سوار شو عزیزم تعارف . 

 .در عقب و باز کردم و نشستم. امیر حافظ از آینھ جلو نگاھی بھم انداخت

 .نگاھم رو ازش گرفتم اما خیرگی نگاھش رو احساس می کردم

 .ماشین و روشن کرد. نوشین شروع بھ صحبت کرد

 .من با صدرا کار داشتم، چھ خوب شد تو رو ھم دیدیم-

و نگاھم رو بھ شھر بارون زده دوختم زیر لب ممنونی گفتم . 

 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩۴پارت_  



 ناب رمان
 

 .صدای موسیقی مالیمی فضای ماشین رو پر کرد

 .یاد محبت ھایی کھ امیر حافظ برام خرج می کرد افتادم و بغض نشست توی گلوم

ن و کنار در نگھداشتھوای ماشین برام سنگین بود. دعا دعا می کردم ھر چی زودتر برسم. ماشی . 

 .مثل کسی کھ از زندان آزاد شده سریع پیاده شدم

 !دستتون درد نکنھ. بفرمائید چائی-

 .نوشین: ممنون عزیزم، دفعھ ی بعد

ی پشت سرم از خدا خواستھ دیگھ تعارف نکردم. خداحافظی کردن. رفتم سمت در و کلید انداختم کھ ماشینی با صدای بد
 .ترمز کرد

ر چسبیدم. قلبم تند می زد. چرخیدمترسیده بھ د . 

 .نگاھم بھ ماشین احمدرضا افتاد. با دیدنش یاد صبح افتادم کھ گفتھ بود میاد دنبالم

ی کشیدنممبا خونسردی از ماشین پیاده شد. با ھر گامی کھ بر می داشت انگار قالده بھ گردنم بستھ بودن و داشتن  . 

نگین باال و پایین می شد. توی دو قدمیم ایستادچرا فراموش کرده بودم؟ قفسھ ی سینھ ام س . 

 .بھ لکنت افتادم

 … آ آ آ آقا-

 ھیسس نمیخوام صدات رو بشنوم. من و قال میذاری و با عشقت قرار میذاری؟-

 … نھ بھ-

 .انگشت اشاره اش رو توی ھوا تکون داد

 !ھیسس فقط خفھ شو-

ین مرد می ترسیدمگریھ ام گرفتھ بود. ھیچ راه فراری نداشتم. چقدر از ا . 

 .با صدای امیر علی انگار دنیا رو بھم دادن. زیر لب خدایا شکری گفتم

 !شانس آوردی-

 .و چرخید پشت بھم کرد

 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩۵پارت_  
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 .امیر علی نگاھی بھ احمدرضا و نگاھی بھ من انداخت

 چیزی شده؟-

 .احمدرضا دست تو اورکتش کرد

- اید چیزی شده باشھ؟نھ، مگھ ب  

 .امیر علی شونھ ای باال داد

 .نھ، مھم نیست. اومدم سر دیانھ رو ببینم-

 !می بینی کھ خوبھ، الزم نبود بیای-

 .امیر علی ماشین و دور زد اومد سمتمون

 اگھ من دکترم پس اون منم کھ تشخیص میده باید معاینھ بشھ یا نھ. نمی خواین در و باز کنین؟-

سمتم. ترسیده کنار کشیدم کھ از چشم تیزبین امیر علی دور نموند احمدرضا اومد . 

 .کلید انداخت و در و باز کرد. سریع بدون ھیچ تعارفی وارد حیاط شدم

 .امیر علی پشت سرم وارد حیاط شد اما احمدرضا سمت ماشینش رفت تا پارکش کنھ

 :امیر علی کنارم قرار گرفت. با صدای آرومی گفت

- دم این گذاشتھ کھ شده شمر؟باز کی پا رو   

 .شما دیگھ بیشتر باھاش آشنا ھستین و فکر کنم اخالقش دستتون اومده-

 .امیر علی تک خنده ای کرد

- برو لباساتو عوض کن بیا باندتو عوض کنم… توام خوب بال شدیا  . 

 .باشھ-

دم. سر بلند کردمباال رفتم و لباسھام رو عوض کردم. از اتاق بیرون اومدم. سینھ بھ سینھ ی کسی ش . 

 .احمدرضا جلوی در ایستاده بود. قدمی عقب گذاشتم. پوزخندی زد

- یا شایدم چند تا چند تا داری من خبر ندارم؟… اون داداش و نتونستی تور کنی، چسبیدی بھ این یکی؟  ! 

 ھاج و واج مونده بودم. نگاھم رو بھ نگاھش دوختم و

 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩۶_پارت  
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 :با صدایی کھ سعی داشتم نلرزه گفتم

 !من مثل شما نیستم ھر روز با یکی باشم-

 :یھو چونھ ام رو محکم توی دستش گرفت و فشار داد. از بین دندونھای کلید شده اش گفت

 !!نمیدونستم دانشگاه رفتن انقدر ھارت می کنھ! کاری نکن دیگھ اجازه ندم بری-

اگر نمیذاشت برم دانشگاه چی؟ اون وقت چیکار می کردم؟ با این حرفش تھ دلم خالی شد.  

 .انگار ترس و دلھره رو توی چشمھام دید کھ پوزخندی زد و ازم فاصلھ گرفت

 .بدون ھیچ حرفی سمت پلھ ھا رفتم. امیر علی روی مبل نشستھ بود. با دیدنم لبخندی زد

 !چھ عجب خانوم اومدن-

 .لبخند کم جونی زدم

- بینم زخمت تو چھ وضعیتیھبیا اینجا بشین ب . 

 .رفتم جلو و روی مبل نشستم. احمدرضا اومد پایین و روی مبل رو بھ روم نشست

 .مجبور شدم روسریم رو از سرم دربیارم. امیر علی پشت سرم ایستاد و باند رو باز کرد

 .احمدرضا نگاھش رو بھ امیر علی دوختھ بود. اخمی میان ابروھاش نشست

زخمم کشید. کمی درد می کرد امیر علی دستی روی . 

 .خوب، زخمت خیلی بھتره اما یھ باند کوچیک می بندم-

 :وقتی کارش تموم شد سمت آشپزخونھ رفت. از روی مبل بلند شدم کھ احمدرضا گفت

 !اون روسری بی صاحابتم بنداز روی سرت-

 .متعجب برگشتم سمتش

 !چیھ؟ بھ چی نگاه می کنی؟ نشنیدی چی گفتم؟-

یرون دادم و روسری رو روی سرم انداختمنفسم رو ب . 

 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩٧پارت_  

کادویی برای  وچیزی تا تولد بھارک نمونده بود و بعضی روزھا با مونا برای خرید می رفتیم. کلی وسائل تزئینی خریدم 
 .بھارک
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 .کت و شلوار خوش دوختی ھم برای خودم خریدم تا توی تولدش بپوشم

 .ھنوز چیزی بھ احمدرضا نگفتھ بودم. نمیدونستم واکنشش چیھ. از صبح استرس عجیبی داشتم

 .احمدرضا صبحونھ اش رو خورد و بلند شد

 … آقا-

 .احمدرضا سر بلند کرد و نگاھش رو بھم دوخت

 بلھ؟-

 امشب میشھ کمی زودتر بیاین؟-

 برای چی؟-

- امشب تولد بھارکھ… چجوری بگم؟ … خوب  ! 

مکثی کرداحمدرضا  . 

 .برام مھم نیست-

 .و سمت در آشپزخونھ رفت

 .اما من مھمون دعوت کردم-

 .یھو برگشت سمتم

 !تو چیکار کردی؟-

 .رنگم پرید. فکر نمی کردم از اینکھ بخوام برای بھارک تولد بگیرم انقدر عصبی بشھ. بھ تتھ پتھ افتادم

 .فکر می کردم خوشحال بشین-

- مھ مھمون برای خودت دعوت کردی. فکر کردی چندرغاز پول برات رسیده می تونی ھتو غلط کردی بدون اطالع من 
 کاری بکنی دختره ی دھاتی احمق؟

 .بغض گلوم رو گرفتھ بود. ھیچ چیزی برای گفتن نداشتم. رفت سمت در سالن

 !زنگ می زنی کنسل می کنی-

 .سریع بھ سمتش رفتم و ناخواستھ بازوش رو گرفتم. برگشت و نگاھم کرد

- بھارک کلی ذوق داره. درستھ بچھ است اما می فھمھ… آقا تو رو خدا  . 

 .بازوش رو از توی دستم کشید و در سالن رو باز کرد
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 [٠٠:٢۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣٩٨پارت_  

 .بھتره منتظر من نباشین! ھمینقدر کھ کنسلش نکردم برو خدا رو شکر کن-

خودراضی با رفتنش عصبی در سالن رو بھ ھم زدم. مردِک احمِق خودخواِه از سوار ماشین شد و از خونھ بیرون رفت. !! 

لعنتی… پامو زمین کوبیدم. لعنتی   … 

 .با صدای زنگ آیفون ترسیده بھ مانیتور نگاه کردم اما با دیدن مونا دکمھ رو زدم و منتظر ایستادم

 .مونا خوشحال وارد حیاط شد و پلھ ھا رو دو تا یکی باال اومد

 سالم خانوم! چیھ اول صبحی اخمات تو ھم رفتھ؟-

 … ھیچی بابا-

 !باز این مجسمھ ابوالھول اذیتت کرده؟-

 .حرفی نزدم

 !بھ خدا خری دیانھ! بھت گفتم بیا برو خونھ تنھا بگیر، گوش نمی کنی-

- تونم بھارک نمیبرم خونھ ی تنھا بگیرم اون صیغھ ی لعنتی چی میشھ؟ اصالً اینا بھ کنار، بھارک چی؟ من بدون  . 

- وابستھ نکن خودتم می دونی بھارک دختر اونھ. تو یھ پرستار بیشتر نیستی! انقدر خودتو بھ این بچھ… آی آی نشدااا  . 

 .بغضی توی گلوم نشست

 !مونا تو نمیدونی االنم وابستھ شده-

- بھ خدا بھ خودت لطمھ می زنی… دورت بگردم دیانھ  ! 

 .دستی زیر چشمھام کشیدم

- ز کجا شروع کنیم؟خوب ا  

 .مونا بشکنی زد و بھ سمت سیستم رفت

 !اول یھ آھنگ شاد بعد کار-

 .آھنگی رو پلی کرد و ھر دو مشغول کار شدیم. تمام خونھ رو بادکنک زدیم و کلی وسایل تزیینی دیگھ

 .کیک و سفارش داده بودیم و غذا ھم قراربود خودمون درست کنیم
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۶٠٠:٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا) ] 
# ٣٩٩پارت_  

 .با خنده و شوخی تا بعد از ظھر تمام کارھا رو کردیم. غذا و دسر، ھمھ چی آماده بود

 :مونا خندید گفت

 .تا من میام تو بھارک رو حموم کن. منم میرم کیک و میگیرم و میام-

 .باشھ-

وش گرفتممونا رفت تا کیک و بیاره. بھارک و بغل کردم و سمت حموم رفتم. تمیز شستمش. خودمم د . 

 .یک ساعت کمتر بھ اومدن مھمونا مونده بود. بھارک رو آماده کردم

 .مونا اومد. رفت دوش بگیره. ھر دو آرایش کردیم و لباس پوشیدیم

 :مونا نگاھی بھم انداخت و گفت

 !چھ خوشگل شدی-

 .خندیدم

- حاال یھ چیزی گفتم تا اعتماد بھ نفس بگیری… ببند نیشتو  ! 

وقار سمت در ورودی  دید و پلھ ھا رو پایین رفت. صدای زنگ آیفون باعث شد تا ھر دو مثل دو تا خانوم باافتادم دنبالش. خن
 .سالن بریم

 .نگاھی بھ مانیتور انداختم. خالھ بود. در و باز کردم و منتظر ایستادم تا بیان

 :خالھ بھ ھمراه امیر علی بود. امیر علی با دیدنمون بشکنی زد و گفت

- االخره این خونھ روی شادی رو ھم دیدمی بینم ب ! 

 .خالھ با محبت گونھ ام رو بوسید

 .ھمھ اش بخاطر وجود دیانھ ام ھست-

 .اوو بر منکرش لعنت-

 .خوش اومدین-

 .خالھ رو کرد سمت مونا

 معرفی نمی کنی؟-
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 .دوستم مونا امروز خیلی کمکم کرده-

- کاری نداری خالھ؟… دستش درد نکنھ   

- استنھ ھمھ چی آماده  . 

 .کنار خالھ اینا نشستم کھ دوباره صدای زنگ بلند شد

 [٠٠:٢۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠٠پارت_  

 .باورم نمی شد آقاجون و خانوم جون ھم بیان اما اومده بودن. کمی استرس داشتم. کنار در سالن ایستادم

 .ھر دو وارد شدن. سالمی دادم کھ آقا جون خم شد و روی سرم رو بوسید

 .نمیدونم چرا برای اولین بار این بوسھ برام لذت بخش بود

ھم نبود با اومدن بقیھ ی مھمون ھا شروع بھ پذیرایی کردم. امیر حافظ و نوشین نیومده بودن و خبری از احمدرضا . 

 :بھارک با ذوق با نوه ی دائی محمد بازی می کرد. مونا اومد سمتم و آروم گفت

 .اون یکی پسر خالھ ات اومده-

 .سمت در سالن رفتم. امیر حافظ ھمراه نوشین بود و دستھ گل بزرگی توی دستشون بود. اومدن جلو

 .امیر حافظ گل ھای توی دستش رو گرفت سمتم. گلھا رو از دستش گرفتم

 .خوش اومدین-

 :با ھم وارد سالن شدیم. امیر حافظ و نوشین با ھمھ احوالپرسی کردن. آقا جون گفت

 احمدرضا کجاست؟-

 !نمیدونم-

 .آقا جون اخمی کرد

 … امیر حافظ، یھ زنگ بھ احمدرضا بزن ببین-

 .ھنوز حرف آقا جون تموم نشده بود کھ در سالن باز شد و احمدرضا وارد سالن شد. نگاھی بھ جمع کرد

 :آقا جون با ھمون اخمش گفت

 !مگھ امشب تولد دخترت نیست؟ باید دیرتر از ھمھ بیای؟-

- تونم بخاطر یھ تولد مسخره از کار و زندگیم بگذرم کھ اینجا باشمسر کار بودم. نمی ! 
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 .آقا جون سری تکون داد

 !از کی تا حاال انقدر مقید کار شدی؟-

 .احمدرضا دیگھ حرفی نزد و کنار عمو حامد نشست. سینی چائی رو جلوش گرفتم

 :سر بلند کرد و لحظھ ای نگاھش رو بھم دوخت. با صدای آرومی گفت

- ین فتنھ ھا زیر سر توئھتمام ا ! 

 :ازش فاصلھ گرفتم. ھانیھ با ذوق گفت

- بدو کیک و بیار دیانھ کھ مردیم… تولد … تولد  . 

 .ھمھ اعالم کردن تا کیک بیاد. سمت آشپزخونھ رفتم و ظرف کیک رو برداشتم و سمت سالن اومدم

مبارک رو پلی کرد خالھ بھارک رو روی صندلی مخصوصش گذاشت. ھمھ جمع شدن. مونا آھنگ تولدت . 

 :شوق و ھیجان رو می شد تو چشمھای بھارک دید. کنار بھارک ایستادم. ھانیھ گفت

 .وایستین عکس بگیرم-

 .چند تا عکس دستھ جمعی گرفت

 احمدرضا، تو با دخترت عکس نمیگیری؟-

 .احمدرضا اومد سمتمون و کنار من و بھارک ایستاد

ھ کادوھاشون رو دادنبعد از عکس بھارک شمع رو فوت کرد و ھم . 

مت میزکیک و توی یخچال گذاشتم تا بعد از شام بخوریم. میز شام رو با کمک ھانیھ و مونا چیدیم. ھمھ اومدن س  

 .خانوم جان نگاھی بھ میز انداخت

 غذا رو از رستوران احمدرضا گرفتی؟-

 .نھ، خودمون درست کردیم-

یم و شام تو شوخی و خنده صرف شدنگاه تحسین آمیزی بھم انداخت. ھمھ دور میز نشست . 

 .میز و تازه جمع کرده بودم کھ صدای زنگ آیفون بلند شد

مرجان… با لب خندون سمت آیفون رفتم اما با دیدن کسی کھ اونور بود تھ دلم خالی شد  !! 

 [٠٠:٢۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠٢پارت_  
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چرا نگفتھ بودن مرجان برگشتھ؟نمیدونستم چیکار کنم. چرا ھیچ کس ھیچی نگفتھ بود؟   

 .با صدای دوباره ی زنگ بھ خودم اومدم و نا خواستھ دکمھ ی آیفون رو زدم. مونا اومد سمتم

 چی شده دیانھ؟ چرا رنگت پریده؟-

 … اون-

 کی؟-

 !اون برگشتھ اما نمیدونم چرا کسی چیزی نگفتھ-

 داری چی می گی؟ کی برگشتھ؟-

 .مرجان-

 !مادرت؟-

شد و بوی عطر سردش پیچید توی دماغم. نفسم رو سنگین بیرون دادمدر سالن باز  . 

 .تا اومدم لبخند بزنم زد تخت سینھ ام و وارد سالن شد

 :با ورود مرجان انگار بقیھ ھم مثل من شوکھ شده بودن. آقا جون با صدای تحلیل رفتھ ای گفت

 چرا بی خبر اومدی؟-

 .مرجان پوزخندی زد

- خیلی خوبھ! اون کجاست؟… بھ خو… می بینم دور ھمین   

 :ھمھ نگاھی بھش انداختن. احمدرضا خیلی جدی گفت

 کی؟-

 … ھمون اون-

 .خالھ رفت سمتش

 منظورت کیھ مرجان؟-

 !ھمونی کھ من فکر می کردم مرده اما زنده است! دختر اون مرد-

 .بدنم سرد شد. منظورش من بودم؟ احمدرضا اومد سمتش. پوزخندی زد

- ن ھمھ سال یاد دخترت افتادی؟چیھ؟ بعد از ای !! 
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- ن می م… ساکت شو! من دختری ندارم. این ھمھ سال بھ خاطر دوست داشتن توی لعنتی دور بودم اما حاال برگشتم 
 !خوامت

 :خانوم جون با تحکم گفت

 خجالت بکش مرجان، تا کی باید بار بی آبرویی تو رو یدک بکشیم؟-

 [٠٠:٢۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠٣رت_پا  

 مادر من، من چھ بی آبروئی کردم جز اینکھ عاشق این مرد شدم؟-

 .احمدرضا عصبی دست زد

- تو عاشق من بودی و با یکی دیگھ ازدواج کردی؟… خوبھ، خیلی خوبھ   

 اون دختر کجاست؟-

 .دیگھ تحمل نداشتم. با دو گام بلند خودم رو بھش رسوندم. رو بھ روش قرار گرفتم

- بدونی اون دختر کجاست؟ چیکار می کنھ؟خیلی دوست داری   

 .رنگ از چھره ی مرجان پرید و قدمی بھ عقب برداشت

 توی دھاتی چی می گی؟-

 .پوزخندی زدم

 !من دھاتی ھمون دختریم کھ دنبالشی-

 .دستش رفت سمت گلوش

- نده است؟ھمھ سال ز مگھ اون بچھ نمرده بود؟؟ چطور بعد از این… دروغ میگی!! آقا جون، بگو این دختر دروغ میگھ   

 .احمدرضا پشت سرم ایستاد

 !راستی، بھت نگفتھ بودم کھ من االن دومادتم-

 .یھو رنگش قرمز شد. فریادی از خشم کشید

- تو فقط مال منی… داری دروغ می گی لعنتی … دروغ می گی   … 

 .زد تخت سینھ ام. پرت شدم تو بغل احمدرضا. رفت سمت آقا جون و خانوم جون

- آقا جون، بگو داره دروغ می گھ… تقصیر شماست ھمھ اش   … 



 ناب رمان
 

 .آقا جون سرش رو پایین انداخت. مرجان یھو ھجوم برد سمت میز و ھرچی روی میز بود پرت کرد

- بخاطر انتقام از من دارید دروغ می گید… داری دروغ می گی  . 

 .ھیچ کس ھیچ چیزی نمی گفت. رفت سمت احمدرضا و یقھ اش رو محکم گرفت

- تو چرا نمی فھمی من دوستت دارم؟ باید طالقش بدی، می فھمی؟؟…  لعنتی  

 [٠٠:٢٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠۴پارت_  

 .احمدرضا عصبی یقھ ی مرجان و گرفت

  !احمقی یا خودت رو زدی بھ حماقت؟ انقدر بی غیرت نیستم کھ تھ مونده ی بقیھ رو بگیرم-
مثل تو مدی، فھمیدی؟ یھ تار موی گندیده ی دخترت می ارزه بھ صد تایبرو گمشو بھ ھمون خراب شده ای کھ ازش او ! 

- راجب من درست صحبت کن… خفھ شو … خفھ شو  . 

 .گمشو از خونھ ام بیرون-

 باورم نمی شد این زن من و بھ دنیا آورده باشھ. پس اون مھر مادری کھ میگن کجاست؟

سمت آقا جون رفت نفرت بود کھ پشت نفرت تو قلبم انباشتھ می شد. مرجان . 

 .تمام این نقشھ ھا زیر سر شما دوتاست-

 :دائی حامد با تحکم گفت

 !مرجان-

 .چیھ، ھا؟ دروغ می گم؟ از ھمتون متنفرم-

 .رنگ آقا جون برگشت و لحظھ ای نکشید کھ نقش زمین شد. دائی و خالھ سمت آقا جون رفتن

 :احمدرضا با نفرت گفت

- وب شده بودکار خودت رو کردی؟ تازه حالش خ ! 

 :مرجان بھ آقا جون چشم دوختھ بود و چیزی نمی گفت. امیر علی رفت جلو. فریاد زد

 .کسی بھش دست نزنھ؛ امیر حافظ زنگ بزن اورژانس بیاد-

 .تمام لحظات انگار مثل سال می گذشت. نیم ساعت طول کشید تا اورژانس اومد

تان. ھمھ رفتنآقا جون دوباره سکتھ کرده بود. انتقالش دادن بیمارس . 



 ناب رمان
 

 .من موندم و یھ خونھ ی بھم ریختھ و قلبی کھ انگار ھزار تیکھ شده بود

 [٠٠:٢٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠۵پارت_  

 .انگار اشکم خشک شده بود. بغض مثل یھ سیب توی گلوم گیر کرده بود. نھ می شکست و نھ فرو می رفت

چقدر احساس بی کسی می کردم… دم بھارک روی مبل خوابش برده بود. چقدر تنھا بو  … 

 چرا کسی رو نداشتم تا دلداریم بده؟ چرا انقدر تنھا بودم؟

 .سرم و توی دستھام گرفتم. حال و حوصلھ ی ھیچ کاری رو نداشتم. سردرگم بودم

 .ھیچ حسی بھ این مثالً مادر نداشتم

تمجام بلند شدم و سمت آشپزخونھ رف نگران حال آقا جون بودم. کاش میدونستم االن حالش چطوره. بی حال از . 

 .مونا ھرچی اصرار کرده بود کھ بمونھ، اجازه ندادم. میدونستم مادرش دعواش می کنھ

 .در یخچال رو باز کردم. نگاھم بھ کیک دست نخورده افتاد. چھ شب افتضاحی بود

 .لیوانی آب خوردم و بھارک رو بغل کردم و سمت طبقھ ی باال راه افتادم

و روی تخت گذاشتم و کنارش دراز کشیدم. بھ ھر سختی بود خوابیدمبھارک  . 

 .با احساس تکون دستی چشم باز کردم. احمدرضا باالی سرم ایستاده بود. گنگ نگاھش کردم

 چیزی شده؟-

 .بھتره بلند شی-

 .دلم گواھی بد می داد. بلند شدم

 میشھ بگید چی شده؟-

- فانھ نتونست دووم بیارهآقاجون بخاطر سکتھ ای کھ کرده بود متأس . 

خھ چرا؟؟آاتاق دور سرم چرخید. روی تخت نشستم. لبم رو بھ دندون گرفتم. باورم نمی شد آقا جون فوت کرده باشھ.   

 .بھتره بلند شی بریم اونجا-

 [٠٠:٢٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠۶پارت_  

شکی از چشمم روی گونھ ام سر خوردبھ سختی از جام بلند شدم. احمدرضا از اتاق بیرون رفت. قطره ا . 
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 .نگاھی بھ لباسھای داخل کمد انداختم. مانتو شلوار مشکی با روسری سیاھی برداشتم و پوشیدم

 .لباسھای بھارک رو تنش کردم. توی ساکش لباس گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم

 .احمدرضا از اتاقش بیرون اومد. کت و شلوار مشکی تنش بود

اومدیم. تا رسیدن بھ خونھ ی آقا جون ھر دو سکوت کرده بودیم از خونھ بیرون . 

 .با رسیدن بھ کوچھ و شنیدن صدای قرآن دلم ریش شد. بغض بدی توی گلوم باال پایین می شد

 .ماشین رو کنار خونھ ی آقا جون پارک کرد. از ماشین پیاده شدم

طرف در قرار داشت چھ زود ھمھ جا رو سیاھپوش کرده بودن و دستھ گل ھای بزرگ دو . 

 .عکس آقا جون با اون چھره ی نورانی و پر ابھتش وسط گل ھا قرار داشت

یاط شدمامیر علی و امیر حافظ کنار در ایستاده بودن. سمتشون رفتم. ھر دو ناراحت بودن. سالمی دادم و وارد ح . 

دانگار نیشتر بھ قلبم می ز سمت خونھ راه افتادم. در سالن رو باز کردم. صدای گریھ ی خانم جون و بقیھ . 

 .نسترن و ھدی و ھانیھ گوشھ ای نشستھ بودن. ھانیھ با دیدنم اومد سمتم و بھارک رو ازم گرفت

 !سمت خانم جون رفتم. خم شدم و صورتش رو بوسیدم. نمیدونستم چی بگم

 .خانم جون دستم رو گرم فشرد

 [٠٠:٢٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠٧پارت_  

یدنم گریھ اش بیشتر شد گفتخالھ با د : 

- بی پدر شدم… آقا جونت رفت … دیدی پدرم رفت   … 

نشستم نگاھم بھ نگاه پر از نفرت مرجان افتاد. لحظھ ای از اینھمھ نفرت تعجب کردم. پیش ھانیھ رفتم و کنارش . 

وی سردخونھبود و حاال تکم کم خونھ شلوغ شد و فامیل و ھمسایھ ھا می اومدن. باورم نمی شد دیشب آقا جون بین ما  ! 

 .شروع بھ خوندن قرآن توی دستم کردم. تعدادی از مھمون ھا بعد از شام رفتن. بھارک خوابش می اومد

 .سمت یکی از اتاق ھا رفتم تا بخوابونمش. مرجان سر راھم رو گرفت. سؤالی نگاھش کردم

 .اومد جلو و رو بھ روم قرار گرفت

- پیدا شدی اومدی و خودت و تو دل این پیرمرد و پیرزن جا کردی، اما تو ھیچ وقت  ببین، معلوم نیست از کدوم گوری
  !دختر من نیستی و نخواھی بود

 !بھ ھر قیمتی شده احمدرضا مال منھ و ازت می گیرمش! برام مھم نیست کھ تو زنش شدی یا نھ. من ھیچ وقت مادرت نیستم
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 .تمام نفرتم رو توی نگاھم جمع کردم

- ی بھ این ندارم کھ شما رو مادر صدا کنم. من ھیچ وقت مادری نداشتم اما راجب شوھرممنم عالقھ ا  … 

 .پوزخندی زدم

 !اون شوھر منھ و عاشقشم، اگر می خواستت چند سال پیش می گرفتت-

 .تنھ ای بھش زدم و وارد اتاق شدم. تمام بدنم نبض شده بود و می زد

ام می کوبید گونھ ھام گر گرفتھ بود. قلبم محکم بھ سینھ . 

 .بھارک رو روی تخت گذاشتم و بی جون کنارش ولو شدم

 [٠٠:٢٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠٨پارت_  

 .نگاھم رو بھ سقف سفید باالی سرم دوختم. مغزم انگار قفل کرده بود

 .ھمھ چیز توی سرم بود. زنگ می زد اما انگار ھیچی نبود

ھمھ بالتکلیفی خستھ شده بودم. کم کم چشمھام گرم خواب شداصالً نمیدونستم چیکار می کنم. از این . 

شدم با نور آفتاب چشم باز کردم. نگاھی بھ اطرافم انداختم. با یادآوری اینکھ کجا ھستم سریع از جام بلند . 

صبح رو نشون میداد ٧از اتاق بیرون اومدم. کسی توی سالن نبود. نگاھی بھ ساعت انداختم.  . 

. چند تا خدمتکاری کھ گرفتھ بودن در حال کار بودنسمت آشپزخونھ رفتم . 

 .لیوانی چائی برای خودم ریختم و روی صندلی نشستم

 .ھنوز چائیم رو نخورده بودم کھ احمدرضا وارد آشپزخونھ شد. نیم نگاھی بھش انداختم

 .اومد و روی صندلی رو بھ روم نشست. دست دراز کرد و لیوان چائی رو برداشت

کردم. کمی از چائی رو خوردمتعجب نگاھش  . 

 دیشب مرجان چی می گفت بھت؟-

 .حرف خاصی نمی زد-

 !ھمون حرفی کھ خاص نبود رو بگو-

 .از جام بلند شدم

 .می گفت شما مال اون ھستین-
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 تو چی گفتی؟-

 .چرخیدم و نگاھم رو مستقیم بھش دوختم

- ل شماچی باید می گفتم؟ گفتم اگر می تونی پرستاری دخترش رو بکنی، ما !! 

 .احساس کردم احمدرضا رنگ بھ رنگ شد اما حرفی نزد. سریع بیرون اومدم

 .بقیھ بیدار شدن. باید می رفتیم برای خاکسپاری. لباسھای مشکی تن بھارک کردم

 .سوار ماشین احمدرضا شدم و سمت بھشت زھرا رفتیم

 [٠٠:٢٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٠٩پارت_  

ھمھ جا شلوغ شده بود. صدای قرآن بھ گوش می رسیدغلغلھ ای بھ پا بود و  . 

 .بھارک رو بغل کردم و گوشھ ای ایستادم. آقا جون رو آوردن. خالھ و خانوم جون خیلی بی تابی می کردن

 .باالخره خاکسپاری تموم شد. احساس کردم کسی کنارم ایستاد. سر بلند کردم

 .نگاھم بھ پارسا افتاد. سالمی زیر لب دادم

- خوبھ؟ حالت  

 .بلھ، ممنون-

 .تسلیت می گم-

 .سری تکون دادم. احمدرضا با اخم نگاھمون می کرد. پارسا آروم سرش رو خم کرد

 !من برم تا احمدرضا دوباره شما رو تنبیھ نکنھ-

 .متعجب نگاھش کردم. پوزخندی زد

 !من این مرد رو خوب میشناسم-

متمو ازم فاصلھ گرفت. با رفتن پارسا، احمدرضا اومد س . 

- باید بریم مسجد برای پذیرایی… اگھ الس زدنت تموم شده برو سوار ماشین شو  . 

 .جاش نبود تا حرفی بزنم. سمت ماشین حرکت کردم. احمدرضا ریموت ماشین و زد

 .تا خواستم سمت در جلو برم، مرجان زودتر در جلو رو باز کرد و سوار شد

روی ما ھست تا بدونن توی این خانواده چھ خبرهدر عقب رو باز کردم. میدونستم نگاه خیلی ھا  . 
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 :احمدرضا اومد و سوار شد. بعد از سوار شدن رو کرد بھ مرجان گفت

 بھت اجازه گرفتن یاد ندادن؟ کسی بھت گفت سوار ماشین من بشی؟-

 :مرجان عینکش رو زد گفت

 .بھتره حرکت کنی، االن خیلی ھا دارن نگاھمون می کنن-

 [٠٠:٢٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١٠پارت_  

مت مرجانساحمدرضا فرمون و چرخوند و ماشین از جا کنده شد. وقتی از زیر ذره بین بقیھ رد شدیم، با خشم رو کرد  . 

 !بار آخرت باشھ بدون اجازه سوار ماشینم میشی-

 !!!من االن عزادارما-

 .احمدرضا پوزخندی زد

 !چقدرم تو بھ مرگ عمو اھمیت میدی-

- ن عمرش رو کرده بودآقا جو . 

کون دادتاز این حرف مرجان چشمھام از تعجب گرد شد. احمدرضا از آینھ نیم نگاھی بھم انداخت. سری از روی تأسف  . 

 .ماشین کنار مسجد بزرگ محلھ نگھداشت. از ماشین پیاده شدم. مرجان و احمدرضا ھم پیاده شدن

 .کنار در مسجد شلوغ بود. روسریم رو کمی جلو کشیدم

 .بھارک رو تو بغلم جا بھ جا کردم و بھ سمت مسجد راه افتادم. صدرا کنار امیر حافظ ایستاده بود

 .مجبور شدم بایستم و احوالپرسی کنم. صدرا خیره نگاھم کرد. از نگاھش معذب شدم

 .سریع سمت مسجد رفتم. وارد قسمت زنانھ شدم و کنار ھانیھ و ھدی نشستم

شد و کنار خانوم جان نشست مرجان با سری افراشتھ وارد . 

 .بعد از پذیرایی از مھمون ھا و رفتنشون، ھمھ بھ خونھ ی آقا جون رفتیم

 .تعدادی از فامیلھای نزدیک ھم اومده بودن و خونھ شلوغ بود

 .عکس آقا جون با اونھمھ ابھت روی دیوار سفید سالن نصب شد

 … خانوم جون بی تابی می کرد، خالھ ھم مثل خانوم جون
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یـانہ (ویدیا)د , [١۴�٠۶٠٠:٢٩ �١٨] 
# ۴١١پارت_  

 .بھارک رو توی اتاق خوابوندم. سمت آشپزخونھ رفتم

 .گل گاوزبون دم کردم و توی سینی گذاشتم. خانوم جون تو اتاقش بود

 .فنجونی بھ خالھ دادم و ازش خواھش کردم تا بخوره. سمت اتاق خانوم جون رفتم

نشستھ بود شدم. آروم در اتاق رو باز کردم. خانوم جون روی صندلی گھواره ای اولین بارم بود کھ وارد اتاقشون می . 

 .نگاھش بھ دیواری بود کھ بیشتر شبیھھ نمایشگاه عکس می موند. اتاقی ساده اما زیبا

 .آروم رفتم کنارش. سر چرخوند و نگاه اشکیش رو بھم دوخت. لبخند کم جونی زدم

- دمخانوم جون، براتون گل گاوزبون آور . 

 .سینی رو روی میز گذاشتم. دستم و گرفت. کنارش روی زمین زانو زدم

 :دستم و روی زانوش گذاشت و با اون یکی دستش، دستم رو نوازش کرد. با صدای ضعیفی لب زد

 تو ما رو می بخشی؟-

 !شما در حق من بدی نکردین-

 !… ما خیلی در حقت ظلم کردیم؛ اینکھ تو اون روستا بزرگ شدی-

- حرف و نزنید! بی بی محبت رو در حق من تموم کرده. اینکھ مادرم من و نخواستھ، تقصیر شما نیستاین  . 

 .خم شد و روی سرم رو بوسید

- د با ھم ھمھ نمیدونم چرا من و تنھا گذاشت و رفت! قرار بو… آقا جونت رو ببخش دخترم. خیلی چیزھا این وسط پنھانھ 
 .چیز رو بسازیم اما اون تنھام گذاشت

 .صدای ھق ھقش بلند شد. از جام بلند شدم. شونھ ھاش رو ماساژ دادم

 !خانوم جون، آقا جون دوست نداره این ھمھ اشک بریزید-

 [٠٠:٣٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١٢پارت_  

 .کمی از این نوشیدنی رو بخورین، حتماً حالتون بھتر میشھ-

وزبون رو خورد. روی تخت دراز کشیدبازوش رو گرفتم و سمت تخت بردمش. کمی از گل گا . 

 می خواین کنارتون بمونم تا خوابتون ببره؟-
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 می مونی عزیزم؟-

 .سری تکون دادم. کنارش روی لبھ ی تخت نشستم

 !از گذشتھ ات تعریف می کنی؟ اگھ ناراحت نمیشی-

- شرایط بدتر  بزرگ شدن، حتی تو گذشتھ ی من چیز بدی نداره کھ ناراحت بشم. خیلی از آدم ھا مثل من بدون پدر و مادر
 .از من! من بی بی مھربون رو داشتم

ده اش از روزھای خوبی کھ داشتم برای خانوم جون تعریف کردم. با بستھ شدن چشمھاش نگاھم رو بھ چھره ی چروکی
 .دوختم

مانگار این دو روز پیر تر از قبل کرده بودش! از روی تخت بلند شدم و آروم از اتاق بیرون اومد . 

 .خالھ اومد سمتم

 خوابید؟-

 .بلھ، خیالتون راحت-

 .الھی خالھ فدات بشھ کھ انقدر مھربونی-

 .کاری نکردم خالھ جون-

 .خالھ دورت بگرده، احمدرضا ھم فکر می کنم سرش درد می کنھ-

 .براش یھ چائی بھارنارنج می برم-

فتمو با فنجون و ظرفی خرما سمت تراس ر خالھ گونھ ام رو بوسید. توی قوری خوش رنگی کمی بھارنارنج ریختم . 

 .احمدرضا روی صندلی نشستھ بود و سیگار می کشید. ھوا بھ شدت سرد بود

 .روی صندلی فلزی رو بھ روش نشستم و سینی رو روی میز گذاشتم

 .با دیدنم نگاھش رو از حیاط گرفت و بھم چشم دوخت

 [٠٠:٣٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١٣پارت_  

- ون چائی بھارنارنج آوردمبرات . 

 :خواستم بلند شم کھ گفت

 !بشین-

 .نیم خیز شده بودم. دوباره روی صندلی فلزی نشستم
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 .برام بریز-

 .می خواستم بگم خودت اینکار و کن اما ترجیح دادم سکوت کنم

 .فنجونش رو پر از چائی کردم. عطر بھارنارنج پیچید توی مشامم

ضا نگاھش رو بھ پشت سرم دوخت گفتھر دو سکوت مرده بودیم. احمدر : 

- ی کردم معمو برای من یھ پدر بود. بعد از فوت پدر و مادرم عمو شد ھمھ کسم. ھر روز کھ بزرگ تر می شدم احساس 
کرده، اونم  چقدر مرجان رو دوست دارم. تو اوج جوونیم فھمیدم با پسری کھ معلوم نیست خانواده اش کی و چیھ ازدواج

  !بدون اطالع ما
از لج مرجان با یکی از ھمکارانم کھ ھیچ عالقھ ای بھش نداشتم ازدواج کردم… شکستم … خورد شدم  . 

 .بلند شد و سمت میلھ ھای تراس رفت. نگاھم رو بھ قامت مردونھ اش دوختم

 .چرا داشتم بھ حرفھای مردی گوش می کردم کھ زجرم میده؟ صداش سکوت بینمون رو شکست

- ر می کردم نبود. خیلی باھاش مدارا کردم امابھار اون چیزی کھ فک  … 

 .چرخید و نگاھش رو بھ منی کھ محو حرفھاش بودم دوخت

 من چرا دارم اینا رو بھ یھ موش کوچولو میگم؟-

ومد سمتماناخواستھ اخمی میان ابروھام نشست. لبخند محوی روی لبھاش نمایان شد اما سریع جمع کرد. بلند شدم کھ  . 

یستاد. نگاھش رو بھ چشمھام دوختتوی دو قدمیم ا . 
 .… تا بھ خودم بیام کشیده شدم سمتش و

 [٠٠:٣٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١۴پارت_  

 .یھو تو یھ جای گرمی فرو رفتم. سرم روی سینھ اش قرار گرفت. دستش و دور کمرم حلقھ کرد

فتخواستم از بغلش بیام بیرون کھ آغوشش رو تنگ تر کرد. با صدای بمی گ : 

 !یھ دقیقھ وول نخور. فکر نکنم بغلم انقدر جای بدی باشھ-

 .بدون ھیچ تکونی توی بغلش موندم. ضربان قلبش رو احساس می کردم

 .بوی عطر تلخش تا مغز استخونم نفوذ کرد. ھر دو سکوت کرده بودیم. بازوھام رو گرفت

ام رو نوازش کرداز بغلش بیرون اومدم. قلبم محکم توی سینھ ام می زد. آروم گونھ  . 

 !ھمھ دوست دخترام میگن بغلم جادو می کنھ! اما انگار بغل توام از این جادو ھا بلده-

 !و چشمکی زد و خونسرد سمت صندلیش رفت. ھاج و واج مونده بودم. این احمدرضا بود کھ از من تعریف کرد؟
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ه بودسمت در تراس رفتم. نگاھم بھ مرجان افتاد کھ تو چھارچوب تراس ایستاد . 

 یعنی تعریفش بخاطر درآوردن حرص مرجان بود؟

از کنارش رد  واز این فکر حس بدی بھم دست داد. بی توجھ بھ مرجانی کھ تو چھارچوب در ایستاده بود، تنھ ای بھش زدم 
 .شدم

 .سمت اتاقم رفتم و کنار بھارک دراز کشیدم. المپ و خاموش کردم

وم باز شدنمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ در اتاق آر . 

 .بوی عطرش مثل ھمیشھ زودتر از خودش اعالم وجود کرد

 [٠٠:٣٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١۵پارت_  

 !چشمھام رو بستم. تخت باال و پایین شد. تعجب کردم؛ این وقت شب تو اتاق من چیکار داشت؟

 :با حلقھ شدن دستش ناخواستھ تکونی خوردم کھ کنار اللھ ی گوشم گفت

- کاریت ندارم فقط می خوام اینجا بخوابمھیسس،  . 

 .قلبم آروم گرفت اما ھرم نفس ھای گرمش کنار گوش و گردنم حالم رو یھ جوری می کرد

 سرش رو توی گودی گردنم گذاشت. ھوا کم آوردم. این چرا داشت این کارھا رو می کرد؟

 .قلبم شروع بھ تند زدن کرد اما احمدرضا آروم بود

ابمکشدارش خبر از خواب بودنش می داد. نفس حبس شده ام رو بیرون دادم و سعی کردم بخو کم کم صدای نفسھای . 

تخت خالی بود با تابش نور، غلطی تو جام زدم. با یادآوری اینکھ احمدرضا دیشب تو اتاقم بود سریع چشم باز کردم اما ! 

 تو جام نیم خیز شدم. یعنی دیشب خیاالتی شده بودم؟

مدرضا شب رو تو تکای کناریم رو بو کشیدم. از بوی ادکلن مونده روی متکا فھمیدم اشتباه نکردم و احسرم و خم کردم و م
 .اتاق بوده

 .از جام بلند شدم. دستی بھ لباسھام کشیدم و از اتاق بیرون اومدم

یعنی کجا رفتھ؟… نگاھی تو سالن انداختم. خبری از احمدرضا نبود   

تموم شد و ھمھ بھ خونھ ھاشون رفتنباالخره سوم و ھفتم آقا جون ھم  . 

 .توی خونھ ی بھ اون بزرگی فقط مرجان و خانوم جون مونده بودن

 .روزھا از پی ھم می اومدن و می رفتن. احمدرضاسخت درگیر رستوران جدیدش بود
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 [٠٠:٣٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١۶پارت_  

ره چھلم آقا جون ھم رد شدمرجان ھنوز ایران بود و انگار قصد رفتن نداشت. باالخ . 

 .بھ درخواست خانوم جون قرار شد ھمھ خونھ ی آقا جون جمع بشیم تا وصیت نامھ رو باز کنن

 .احمدرضا قرار بود از رستوران بیاد. آژانس گرفتم و بھ خونھ ی آقا جون رفتم

 .ھمھ جمع شده بودن. سالمی دادم و روی صندلی نشستم. نگاه مرجان آزارم می داد

ل پیر آقا جون نگاھی بھ ھمھ انداخت و عینک تھ استکانیش رو جا بھ جا کردوکی . 

 .خوب، حاال کھ ھمھ جمع ھستین وصیتنامھ رو باز می کنم-

خترھاش تقسیم شروع بھ خوندن مقدمھ کرد. ھمھ سکوت کرده بودن. اموال ھمونطور کھ آقا جون خواستھ بود بین پسرھا و د
 .شد

ت گفتوکیل نگاھی بھ ھمھ انداخ : 

 دیانھ کیھ؟-

 .لبم رو با زبون خیس کردم

 !من-

 .بیا جلو دختر جان-

 .بلند شدم و سمتش رفتم. پاکتی رو سمتم گرفت

 .این پاکت مال تو ھست-

 .پاکت سفید رو از دستش گرفتم و سر جام برگشتم

- ھ وصیت نامھ و گفت اضافھ کنم بیھ مسئلھ ی دیگھ ھم ھست کھ باید بگم؛ آقا قبل از فوتش برگھ ای رو بھم داد و … خوب 
 !اون مسئلھ بر می گرده بھ عقد موقت احمدرضا و دیانھ

 .قلبم تند شروع بھ تپیدن کرد. منظورش چی بود؟ یعنی چی؟ سکوت سنگینی سالن رو در بر گرفتھ بود

 [٠٠:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١٧پارت_  

کامل چائیش رو نوشید انگار وکیل ھم بازیش گرفتھ بود چون توی خونسردی . 

 .نگاھش رو دوباره بھ دفتر جلوی روش انداخت
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 !بھ درخواست آقا، عقد موقت شما فسخ میشھ-

 :احمدرضا با عصبانیت گفت

 چی؟-

 .اما من شوکھ شده بودم. باورم نمی شد آقا جون چنین درخواستی کرده باشھ

 !اما من قبول ندارم-

- واست ایشون این خینکھ قبل از عقد وکیل وصی شما آقا بوده و قید شده ھر زمان بھ نیازی بھ قبول داشتن شما نیست؛ مثل ا
 !عقد میتونھ فسخ بشھ

 .مثل اینکھ بقیھ ھم مثل من شوکھ شده بودن اما مرجان با غرور پا روی پا انداخت

 .وکیل پیر از روی مبل بلند شد. کیف چرم اصلش رو توی دستش گرفت

- ده باشھ؟حرفی باقی مونده کھ زده نش  

 .ھمھ نگاھی بھ ھم انداختن. دائی محمد بلند شد و تا جلوی در سالن وکیل رو ھمراھی کرد

 :امیر علی خندید گفت

 !خدا بیامرزتت آقا جون کھ ھیچ کس سر از کارھات درنیاورد-

 .احمدرضا عصبی بلند شد

 .دیانھ، پاشو بریم-

 .دائی محمد رفت سمتش

- نھ ی تو کار نمی کنھاما از امروز دیانھ دیگھ تو خو ! 

 :احمدرضا پوزخندی زد و گفت

 !کسی قرار نیست برای ما تصمیم بگیره. دیانھ پاشو-

 :مرجان با عشوه گفت

 !من می دونستم تو بھ خواست آقا جون این دختر و گرفتی، حاال دیگھ از زندگیت بندازش بیرون-

 .احمدرضا نگاھی بھ سر تا پاش انداخت

- ادر میذارهھر خری اسم خودش رو م !! 



 ناب رمان
 

 [٠٠:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴١٨پارت_  

 !!راجب من درست صحبت کن-

 .من اصالً آدم حسابت نمی کنم کھ بخوام باھات حرف بزنم. دیانھ، پاشو-

 .از روی مبل بلند شدم و دست بھارک رو گرتم. خانوم جون اومد سمتمون. نگاھی بھ احمدرضا انداخت

- ھ اونجا می مونھ، بعد از اون خودش تصمیم می گیره تا کجا زندگی کنھفقط تا آخر ھفتھ دیان . 

 .احمدرضا عصبی دستی بھ پشت موھاش کشید

 .بعد راجبش صحبت می کنیم خانوم جون-

 !صحبتی نمونده پسرم، باید خیلی چیزھا روشن بشھ. برید فعالً -

 .خداحافظی کردم و ھمراه احمدرضا از خونھ بیرون اومدیم

ن شدیم و تا رسیدن بھ خونھ ھیچ حرفی بینمون رد و بدل نشدسوار ماشی . 

 :وارد سالن شدم کھ احمدرضا گفت

 تو کھ نمی خوای بھارک و تنھا بذاری؟-

 .نیم نگاھی بھ بھارک انداختم. بغض بدی راه گلوم رو گرفتھ بود. سمت پلھ ھای طبقھ ی باال دویدم

ت در سر خوردموارد اتاق شدم. اشک روی گونھ ھام جاری شدن. پش . 

 .چرا آقا جون این عقد رو فسخ کرده بود؟! من بدون بھارک می مردم

 .دست کردم تو جیبم کھ دستم بھ پاکتی کھ وکیل داده بود خورد. سریع درش آوردم و در پاکت رو باز کردم

 .نگاھم روی نوشتھ ھا باال و پایین می شد. لبم رو بھ دندون گرفتم و اشکم روی کاغذ چکید

ـانہ (ویدیا)دی , [١۴�٠۶٠٠:٣١ �١٨] 
# ۴١٩پارت_  

“ ریدخترم، دیانھ؛ بھ حرفم گوش کن و از پیش احمدرضا برو. من اشتباه فکر می کردم، تو جوانی و آینده دا ” 

 .کاغذ رو سر جاش گذاشتم. از اون ھمھ نوشتھ فقط ھمین دو سطر توی سرم باال پایین می شد

و بلند شد. شونھ ھام لرزیدسرم و روی زانوھام گذاشتم. صدای پیان . 

 !انگار ھمھ چیز دست بھ دست ھم داده بود تا من و از بھارک دور کنھ
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 .با صدای ضربھ ھای آرومی کھ بھ در می خورد قلبم ریش شد

 .بلند شدم و در اتاق و باز کردم. نگاھم بھ قامت کوچولوی بھارک افتاد

 .دلم ضعف رفت. کشیدمش توی آغوشم و عطرش و بلعیدم

 .فردا دانشگاه داشتم اما اصالً حس و حال رفتن نداشتم

 .شب با تمام سختی ھاش تموم شد. دوشی گرفتم. روسری روی سرم انداختم و از اتاق بیرون اومدم

 .نگاھی بھ سالن بھ ھم ریختھ انداختم. چرخیدم کھ نگاھم بھ احمدرضا افتاد

توی خواب چقدر مظلوم بود روی مبل سھ نفره خوابش برده بود. باالی سرش ایستادم. ! 

 .با کمترین صدا شروع بھ جمع کردن سالن کردم. چائی گذاشتم و پالتوم رو پوشیدم

 .سمت نونوائی راه افتادم. دو تا نون گرفتم. سر کوچھ بودم کھ نگاھم بھ پارسا افتاد

 :با دیدنم لبخندی زد گفت

 !این بار شما سحرخیز تر بودیا-

 .سالم-

- وبی؟سالم خااانوم. خ  

 ممنون. نونوائی می رفتین؟-

 .آره اما حاال می خوام یکی از نون ھای ھمسایھ ام رو بگیرم-

 [٠٠:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢٠پارت_  

 .لبخندی زدم

- ھمیشھ شما بھ ما نون دادین یھ بارم ما بھ شما نون میدیم… ایرادی نداره  . 

لحظھ ای دستش بھ دستم خورد دست دراز کرد و خواست نون رو از دستم بگیره. . 

 .ھول کردم. با مکثی، نون رو از دستم گرفت. سمت در رفتم

 .دیانھ-

 .چرخیدم

 بلھ؟-
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 اگر یھ کار پاره وقت برات پیدا بشھ انجام میدی؟-

 !!من؟-

 .آروم زد رو پیشونیش

 .آخ یادم رفتھ بود تو تمام وقت باید مراقب بھارک باشی. فعالً روز خوش-

ال خوابیدهدم. وارد حیاط شدم. احمدرضا ھنوز خواب بود. معلوم نبود دیشب تا کی بیدار بوده کھ تا حاسری تکون دا ! 

ی اومدممیز صبحانھ رو چیدم. دست و صورت بھارک رو شستم. احمدرضا بیدار شده بود. صدای آب از سرویس بھداشتی  . 

شد. لحظھ ای ھر دو خیره ی ھم شدیم بھارک رو روی صندلی گذاشتم. چرخیدم کھ احمدرضا وارد آشپزخونھ . 

 .ضربان قلبم باال رفت. ھول کردم و دستی بھ گوشھ ی روسریم کشیدم. پوزخندی زد و روی صندلی نشست

 .چائی رو کنارش گذاشتم. روی صندلی کنار بھارک نشستم

 !بھتره توی خونھ ی من روسری سرت نباشھ-

 … اما-

- دی من اجازه میدم تو از این خونھ بری؟اما چی؟ ھا؟ چون محرم نیستیم؟ فکر کر  

 … ولی-

 !ولی و اما برای من نیار، می فھمی؟ من نفھمم، ھیچی نمی فھمم-

 .صدای زنگ آیفون باعث شد عصبی بلند شھ. از آشپزخونھ بیرون رفت

 [٠٠:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢١پارت_  

م و قراره چی بشھ؟نفسم رو سنگین بیرون دادم. اصالً نمیدونستم چیکار کن ! 

 .احمدرضا تو چھارچوب در نمایان شد

 .پاشو با بھارک برید باال-

 برای چی؟-

 !نمی فھمی؟ زود باش-

 .دست بھارک و گرفتم و از آشپزخونھ بیرون اومدم

 !تا نگفتم پایین نمیای-
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ھ من گفت برم باالنقدر با ھراس ببی تفاوت شونھ ای باال دادم و سمت پلھ ھا حرکت کردم. اما کنجکاو بودم چرا احمدرضا ا ! 

 .وارد اتاق شدم. سریع سمت تراس رفتم. پرده رو کنار زدم

 .با دیدن زنی کھ وارد سالن شد و نفھمیدم کی بود، تعجب کردم

 .تو اتاق شروع بھ قدم زدن کردم. سمت در اتاق رفتم. آروم در اتاق رو باز کردم

ق بیرون اومدم. از ترس قلبم محکم می کوبیدصدای گنگی از پایین می اومد. آروم از اتا . 

اال رفتممیدونستم احمدرضا بفھمھ بازم علم شنگھ بھ پا می کنھ اما دل و زدم بھ دریا و سمت نرده ھای طبقھ ی ب . 

 .کمی خم شدم. کسی توی دیدم نبود. با شنیدن صدای المیرا ابروھام ناخواستھ باال رفت

- واج کنیماحمدرضا، قرار بود ما با ھم ازد ! 

 نمیدونم چرا از شنیدن این حرف حس بدی بھم دست داد. یعنی احمدرضا قراره ازدواج کنھ؟

 !من دوست دارم احمدرضا-

 .بھت گفتم نیاز دارم فکر کنم-

 اما ما این چند ماه با ھم بودیم، چرا اون موقع نگفتی؟-

- ھ، نمی فھمی انگار، نھ؟المیرا، داری عصبیم می کنی! گفتم این مدت تمام زندگیم بھم ریخت ! 

 [٠٠:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢٢پارت_  

ز دست دادعصبی گوشھ ی لبم رو بھ دندون گرفتم و خواستم سمت اتاق برم کھ با حرفی کھ زد، پاھام توان رفتن رو ا . 

 .من دوستت دارم و برای داشتنت می جنگم-

ازی می کرددستم رو مشت کردم و وارد اتاق شدم. بھارک داشت ب . 

رک کنم؟تدلم برای تنھائی بھارک می سوخت اما تا کی باید می موندم، حاال کھ آقا جون خواستھ بود این خونھ رو   

 .نمیدونم چقدر کذشتھ بود کھ نگاھم خیره ی بھارک بود

 .در اتاق باز شد. سر چرخوندم. نگاھم بھ احمدرضا افتاد

 .عمیق نگاھم کرد. بلند شدم

 المیرا رفت؟-

 .اخمی کرد و کامل وارد اتاق شد. بھ در تکیھ داد
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 !پس فال گوش وایستاده بودی-

 .بی تفاوت شونھ ای باال دادم

- ید اینجا ھستمنھ، برای چی باید فال گوش وایستم؟ زندگی شما بھ من ربطی نداره. تا برای بھارک پرستار جدید پیدا کن . 

- ونم کجا تشریف می برید؟نمیدونستم! اونوقت میشھ بد… آھا، خوب شد گفتی   

 !ھر جایی جز اینجا-

 .اخمی کرد

 .اگر من نخوام اجازه بدم شما ھیچ کجا نمیری-

 !اما اجازه ی من دست شما نیست-

 .شمرده و محکم اومد جلو توی دو قدمیم ایستاد. فاصلھ ی بینمون قد یھ کف دست بود

رفت. قدمی بھ عقب برداشتم کھ از این فاصلھ ھم گرمیش رو احساس می کردم. ضربان قلبم باال  

 [٠٠:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢٣پارت_  

 .دستش دور کمرم حلقھ شد و کشیدم سمت خودش

 .پرت شدم تخت سینھ ی مردونھ اش. کف دستم رو روی سینھ اش گذاشتم

 .کمی سرم رو عقب بردم تا بھتر چھره اش رو ببینم

سرش رو خم کرد روی صورتمکف دست گرمش داشت کمرم رو آتیش می زد.  . 

 .ھرم نفس ھای گرم و کش دارش بھ صورتم می خورد. نگاھش رو بھ چشمھام دوخت

 از من بدت میاد؟-

 از سؤال بی مقدمھ اش شوکھ شدم. منظورش چی بود؟

 .لبھام انگار قفل شده باشھ فقط نگاھش کردم. پوزخندی زد

در اتاق رفتاحساس کردم پوزخندش تلخھ. ولم کرد و پشت بھم سمت  . 

 .کمی فرصت بده تا برای بھارک پرستار بیارم. تو آزادی ھر جایی دلت می خواد بری-

ت؟از اتاق بیرون رفت. زانوھام سست شدن و روی کف اتاق نشستم. یعنی داشت من و از خونھ اش بیرون مینداخ  

 .خودخواه نمیدونست نفسم بھ نفس بھارک بستھ است؟ سرم و توی دستھام گرفتم
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شکم روی گونھ ام سر خورد. قلبم داشت از سینھ ام کنده می شد و ھیچ کاری از دستم بر نمی اومدا . 

 .چند روزی می شد کھ احمدرضا سخت دنبال پرستار برای بھارک بود

 .سرگردون دانشگاه می رفتم و می اومدم. شب دیروقت می اومد و صبح زود می رفت

 !نمیدونستم با کی داشت لج می کرد

نہ (ویدیا)دیـا , [١۴�٠۶٠٠:٣٣ �١٨] 
# ۴٢۴پارت_  

 .با صدای زنگ تلفن بھ خودم اومدم و سمت گوشی رفتم

 بلھ؟-

 .صدای خانوم جان پیچید توی گوشی

 .سالم دیانھ عزیزم-

 سالم خانوم جون خوبین؟-

 خوبم مادر، تو خوبی؟-

 .بلھ خداروشکر-

 .بھ احمدرضا زنگ زدم برنداشت! امشب بیاین اینجا-

 اونجا؟-

 .اره عزیزم-

 چشم-

 .چشمت بی بال مادر، برای شام منتظریم-

و برداشترخداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم. کلی دلشوره داشتم. شماره ھتل رو گرفتم بعداز چند بوق کسی گوشی  . 

 سالم، آقای ساالری ھستن؟-

 !سالم بلھ شما؟-

 …بگید دیانھ ھستم-

 …چند لحظھ-

شی پیچیدبعداز چند لحظھ صداش توی کو : 
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 بلھ؟-

 .سالم آقا-

 سالم، چیزی شده؟-

 .نھ! خانوم جون زنگ زدن گفتن شب بریم اونجا-

 .باشھ آماده شید میام دنبالتون-

 !چشم. کاری ندارید؟-

 :بعد از مکثی گفت
 .خواستی دوش بگیری موھات رو کامل خشک کن-

 ابروھام پرید باال

 .تا اومدم چیزی بگم سریع گوشی رو قطع کرد

واستھ لبخندی روی لب ھام نشستناخ  

 !خودم نمیدونستم چی میخوام

 .بھارک رو آماده کردم

 .دوشی گرفتم و موھامو سشوارکشیدم

 .مانتو شلوار مناسبی پوشیدم

 .کمی ارایش کردم

 .تو سالن کنار بھارک نشستم

 .در سالن باز شد و احمدرضا وارد سالن شد

 .بیا اتاقم لباس ھام رو اماده کن-

یستادممردد ا  

 چرخید اومد سمتم

 [٠٠:٣٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢۵پارت_  

 .فاصلھ ی بینمون رو پر کرد
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 .سرم رو کمی باال آوردم تا چھره اش رو درست ببینم

- اھات رابطھ تو ھنوز اینجا داری کارمیکنی، پس باید تایع حرف ھای من باشی. ھمچین آش دھن سوزیم نیستی کھ بخوام ب
 !برقرار کنم

ت پلھ ھای طبقھ برای لحظھ ای گونھ ھام از خجالت گل انداخت. سریع سرم رو پایین انداختم. روی پاشنھ ی پا چرخید و سم
 .ی باال رفت

و از تنش درآورد و رخرسی بھارک رو کنارش گذاشتم و بھ دنبالش پلھ ھارو باال رفتم. دراتاق باز بود. وارد اتاق شدم. کتش 
 .روی تخت پرت کرد

ستش بھ دستم خورد. کمد رفتم. نگاھم رو سرگردون توی کمد باال و پایین کردم تا لباسی پیدا کنم. دست دراز کردم کھ د سمت
 .ھول کردم

لھ بگیرم. لباسی پشت سرم قرار داشت، اما چرا متوجھ نشده بودم؟ کامال بھش چسبیده بودم و راھی نداشتم تا کمی ازش فاص
 .رو برداشت

 .اینو میپوشم-

وارش پاش ست لرزونم رو دراز کردم. لباس رو از دستش گرفتم. ازم فاصلھ گرفت. چرخیدم کھ سمت حموم رفت. فقط شلد
 .بود و باال تنھ اش برھنھ بود

ا بمونم. بعداز باوارد شدن توی حموم،لباس رو روی تخت گذاشتم. حولھ اش رو ھم کنارش. نمیدونستم از اتاق بیرون برم ی
م بازشدچند دقیقھ در حمو  

 .حولھ ام رو بیار-

 …حولھ رو از روی تخت برداشتم و سمت در حموم رفتم

 

 .حولھ رو توی دستش گذاشتم و خواستم از اتاق بیرون بیام کھ با صداش سر جام ایستادم

 !صبر کن-

 :بدون اینکھ برگردم گفتم

 بلھ؟-

 !بیا موھام رو سشوار کن-

دمسشوار رو بھ برق زدم و روشنش کر باز ھم بدون نگاه کردن بھش سمت میز رفتم. احمدرضا روی صندلی نشست. . 

 .نگاھم از آینھ بھ صورتش افتاد. انگار فکرش درگیر بود. آروم شروع بھ سشوار کشیدن کردم

 .می تونی بری-
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رو بھ سیاھی شب دوختم از اتاق بیرون اومدم. بعد از چند دقیقھ آماده پلھ ھا رو پایین اومد. ھر سھ سوار ماشین شدیم. نگاھم . 

دیمکنار در نگھداشت و پیاده شدیم. ھم زمان با ما خالھ ھم رسید. بعد از احوالپرسی وارد حیاط ش ماشین و . 

 .بقیھ ھم اومده بودن.خانوم جون نگاھی بھ ھمھ انداخت

- آقاجون  نیم بھ خواستکدور ھم جمع شدیم تا کمی مثل تمام خانواده ھا با ھم اختالط  تا من ازتون نخوام، نمیاید اینجا؟ امشب
ی گیری؟ احمدرضا، کی برای بھارک پرستار م اما تو… خدابیامرزتون. امیرحافظ، بھتره بری دنبال کارھای مراسمت 

 !دیانھ دیگھ بھ تو محرم نیست

 .احمدرضا پا روی پا انداخت

 !بھ زودی براش می خوام مادر بگیرم-

. دلم بھارک رو می خواستھمھ نگاھشون رو بھ احمدرضا دوختن. قلبم محکم بھ سینھ ام می زد . 

 :امیرعلی خنده ای تصنعی کرد گفت

 بھ سالمتی، این دختر خوشبخت کیھ؟-

 [٠٠:٣۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢٧پارت_  

 :احمدرضا نگاھی بھ من و بعد بھ بقیھ انداخت گفت

 !غریبھ نیست، ھمھ می شناسینش-

 :خانوم جون با تحکم گفت

 حاال کی ھست؟-

- ر دائی نوشینالمیرا، دخت ! 

 دختر قحط بود؟-

 .احمدرضا نگاھش رو بھ امیر حافظی کھ این حرف و زده بود انداخت

 شما پیشنھاد بھتری داری؟-

 .امیر حافظ بی تفاوت شونھ اش رو باال داد

 .نھ، شما مختاری با ھر کس دوست داری ازدواج کنی-

 !حدس زدنش سخت نبود اینکھ المیرا باالخره کار خودش رو کرد

 !زیر چشمی بھ مرجان نگاه کردم. عجیب سکوت کرده بود
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 .پس دیگھ نیازی نیست دیانھ اونجا زندگی کنھ؛ دیانھ، از فردا وسایلت رو بردار و بیا اینجا-

 :ھانیھ مثل ھمیشھ با خنده گفت

 خانوم جون، دیانھ بیاد پیش عمھ مرجان؟-

 .خانوم جون اخمی کرد

- تو این شھر پر  مدن دیانھ مشکلی نداره؛ نکنھ دلتون می خواد یھ دختر جوون و ول کنمآره، اشکالش کجاست؟ مرجانم با او
 از گرگ؟

 !من میرم پیش بی بی-

 … بی بی مریضھ و فکر نکنم-

 !سکوت کرد. امکان نداشت برای بی بی اتفاقی بیوفتھ

 چرا بھم نگفتین بی بی مریضھ خانوم جون؟-

- ری؟ از فردا بیا اینجامنم امروز فھمیدم. نو مگھ دانشگاه نمی . 

 .دیگھ حرفی نزدم. نمی تونستم از احمدرضا بخوام تا تو خونھ اش بمونم اگر خودش می خواست مقاومت کنھ

 .بعد از خوردن شام احمدرضا مثل ھمیشھ زود بلند شد

 [٠٠:٣۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢٨پارت_  

 .با بقیھ خداحافظی کردیم و از خونھ بیرون اومدیم. بھارک خوابیده بود

 !نگاھم رو بھ چھره ی معصومش دوختم. چقدر معصوم خوابیده بود

ماز یادآوری اینکھ قراره ازش جدا شم قلبم ھزار تیکھ می شھ. با ایستادن ماشین تو حیاط سریع پیاده شد . 

بھارک رو روی تخت خوابوندم وارد سالن شدم و پلھ ھا رو باال رفتم. . 

 .کمر صاف کردم. احمدرضا تو چھارچوب در ایستاد

 !نگاھم رو ازش گرفتم. تھ دلم ازش دلخور بودم بھ خاطر اینکھ بھ خاطر بھارک ھم شده نگفت بمونم

 :وارد اتاق شد و توی دو قدمیم ایستاد. سؤالی سرم رو بلند کردم. با بی رحمی تمام گفت

- بعد خیلی راحت فراموشت می کنھ یک ھفتھ سختشھ ! 

 .تھ دلم خالی شد. پوزخندی زد
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- یدن باشھ و چیھ؟ نکنھ فکر کردی مثل اون رمان ھای عاشقانھ ای کھ می خونی قراره من و تو ھم سرانجاممون بھ ھم رس
  !پایان؟

 !نھ دختر جون؛ انگار یادت رفتھ من سن پدرت رو دارم

 .چرخی دورم زد

- ی میام تو چھ جذابیتی برای مردی مثل من داری؟ لب تر کنم تمام دخترھای شھر برام سر و دست می شکنن، فکر کرد
 کلفت خونھ ام رو می گیرم؟

 .با سرانگشتش گونھ ھای سردم رو لمس کرد

- … نی کاموش باعث می شدی ساعت ھا بخندم. بھتره این خونھ و بھارک رو فر البتھ از حق نگذریم با خنگ بازی ھات
 … کنم آرزوت این بود ھرچی زودتر از زندانت خالص بشی، بفرما؛ اینم در قفس بازه فکر

 [٠٠:٣۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٢٩پارت_  

 .زبونم قفل شده بود و نمی تونستم حرفی بزنم. توی سکوت نگاھم رو بھش دوختم

 .کالفھ نگاھش رو از نگاھم گرفت و سمت در اتاق رفت

- وسایلت رو جمع کن و برو؛ اما قبل رفتن المیرا میاد، ھمھ چیز رو بھش بگو صبح . 

 .سری تکون دادم. احمدرضا از اتاق بیرون رفت. با رفتنش پاھام سست شد و کنار تخت روی زمین نشستم

تنگش خواھم شد احمدرضا علناً بیرونم کرد! دیگھ بس بود ھر چقدر حقارت کشیدم. میدونستم بھارک دلتنگم میشھ و منم دل
 .اما باید می رفتم

 .نگاھم رو بھ چھره ی معصومش دوختم. ھق ھقم رو تو گلو خفھ کردم. خواب انگار از چشمھام فرار کرده بود

 .بھ سختی از روی زمین بلند شدم. چمدونم رو باز کردم. نگاھی بھ لباسھای داخل کمد انداختم

دون چیدم. نگاھی بھ اتاق انداختماونھایی رو کھ با پول خودم خریده بودم توی چم . 

م دستم رو دیگھ چیزی برای بردن نداشتم. عکسی از بھارک رو ھم داخل چمدون گذاشتم. کنار بھارک دراز کشیدم و آرو
 .دورش حلقھ کردم

 .باید بھ دیدن بی بی می رفتم. با خوردن نور خورشید بھ چشمھام، سریع و ھراسون روی تخت نشستم

دمد. دستی بھ گردنم کشیدم و از جام بلند شدم. بھارک خواب بود. باید بھش صبحانھ می داگردنم درد می کر . 

یختم تا گرم راز اتاق بیرون اومدم. ھمھ جا توی سکوت بدی فرو رفتھ بود. وارد آشپزخونھ شدم و کمی شیر توی شیرجوش 
 .بشھ

 [٠٠:٣۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣٠پارت_  
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 .سرم درد می کرد. بدنم کسل بود. صبحانھ ی بھارک رو آماده کردم و توی سینی چیدم. بھ اتاق برگشتم

 .با دیدن چشمھای باز بھارک لبخند تلخی زدم

- بیدار شدی؟… سالم خانوم کوچولو   

 .بھارک خنده ی دلنشینی کرد. سینی رو روی عسلی گذاشتم و دستھام رو از ھم باز کردم

- م یھ بوس بدهبدو بیا ببین ! 

 .بھارک خندون خودش و انداخت توی بغلم. عطر تنش رو با عشق بلعیدم. بغضم رو قورت دادم

 .بریم دست و صورت خوشگلت رو بشوریم و صبحونھ بخوریم-

 .دست و صورتش رو شستم و رو بھ روش روی تخت نشستم. لقمھ ھای کوچولو دھنش گذاشتم. در اتاق باز شد

ھ من و با با موھای ژولیده، شلوارک و باال تنھ ای لخت توی چھارچوب در نمایان شد. نگاھی سر چرخوندم. احمدرض
 .نگاھی بھ بھارک انداخت

 !المیرا اومده-

 .قلبم خالی شد. مثل کسی کھ واقعاً دارن بچھ اش رو ازش می گیرن از روی تخت بلند شدم

المیرا خودش رو تو بغل احمدرضا جا کرد صدای پاشنھ ھای کفشش انگار روی سرم بود. احمدرضا چرخید و . 

 !سالم عشقم-

ن می کردمو گونھ ی احمدرضا رو بوسید. نگاھم رو بھ زمین دوختم. دنبال قطعھ شکستھ ھای قلبم بودم، شاید پیداشو ! 

 .المیرا، عزیزم، دیانھ کارھایی کھ بخوای بکنی رو بھت میگھ-

 !احمدم، من خودم بلدم-

 .وسط حرفش پریدم

- وست داره صبحانھ فرنی و شیر گرم د… ھفتھ ای سھ بار باید حموم بره … ک عادت داره شب ھا حتماً شیر بخوره بھار
مراقب باش بدعنق نشھ…  ! 

 [٠٠:٣۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣١پارت_  

 .المیرا پشت چشمی نازک کرد

 !خوب ھمھ ی اینا رو خودمم بلدم-

- ی خورن، قورمھ سبزی دوست دارن وبلھ اما آقا صبح ھا چائی تازه دم م  … 
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 .عزیزم، من کلفت نیستم! احمد قراره یھ کلفت استخدام کنھ-

 .سر بلند کردم. نگاھی بھ احمدرضا انداختم. عمیق نگاھم کرد. بی تفاوت شونھ ای باال دادم

 !خوبھ پس، خودتون ھمھ چیز و می دونید؛ من برم-

 !ھرچی زودتر، بھتر-

 .پوزخندی زدم. کت بھاره ام رو روی لباسم پوشیدم. دستھ ی چمدونم رو گرفتم و سمت بھارک رفتم

 .خم شدم تا ببوسمش کھ دست ھای کوچولوش رو دور گردنم حلقھ کرد. حال دلم خوب نبود

 .دلم نمی خواست اشکم رو ببینن. گونھ اش رو بوسیدم

 !تو باید بمونی پیش بابا، خانوم کوچولو-

وی ھم قرار اما بھارک سفت گردنم رو چسبیده بود. احمدرضا اومد و از گردنم جداش کرد. صاف ایستادم. حاال رو بھ ر
 .داشتیم

 .مراقب بھارک باشید-

 .حرفی نزد. سریع از اتاق بیرون زدم. لحظھ ی آخر لبخند پیروزمندانھ ی المیرا رو دیدم

رد، حال بدم رو بدتر می کرد، اما باید می رفتمصدای گریھ ی بھارک کھ داشت با بغض صدام می ک . 

 .نمیدونم چطور از خونھ زدم بیرون. با بستن در حیاط بغضم شکست و اشکھام روی گونھ ھام جاری شدن

ومدماواسم پیش بھارک بود. با ترمز ماشینی بھ خودم ٠سمت انتھای کوچھ شروع بھ راه رفتن کردم. تمام ھوش و  . 

] ,دیـانہ (ویدیا) �٠۶�١٨١۴  ٠٠:٣۴] 
# ۴٣٢پارت_  

 :سر بلند کردم. نگاھم بھ ماشین پارسا افتاد. شیشھ رو داد پایین. متعجب گفت

 !!دیانھ-

 .با پشت دست سریع اشکم رو پاک کردم

 حالت خوبھ؟-

 .بلھ-

 .و بھ راھم ادامھ دادم. صدای باز و بستھ شدن در ماشین رو شنیدم اما اھمیتی ندادم

خیدم. نگاھی بھ دست پارسا کھ بازوم رو چسبیده بود انداختمبا کشیده شدن بازوم چر . 
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 .آروم دستش رو کشید

 میشھ بگی چمدون بھ دست کجا میری؟-

 !شما چھ کاره ی منین؟-

 من ھیچ کاره اما یھ دوست! احمدرضا بیرونت کرده؟-

 .اشک دوباره تو چشمھام حلقھ زد

 !بیا، می رسونمت. زشتھ تو کوچھ-

- ودم میرمخ… مزاحم نمی شم  . 

 .ازت خواھش می کنم سوار شو-

 .چمدونم رو از دستم کشید و صندلی عقب گذاشت

 .با گامھای آروم سمت در جلوی ماشین رفتم. نگاه آخرم رو بھ در خونھ ی احمدرضا انداختم

 .سوار شدم. پارسا ھم سوار شد و کمربندش رو بست. ماشین و روشن کرد

 میشھ بگی چی شده؟ چرا داری میری؟-

 .ھر شروعی یھ روز پایانی داره. زندگی منم تو خونھ ی آقا بھ پایان رسید-

 !اما بھارک-

 .بھ زودی بھ مادر جدیدش عادت می کنھ-

- مادر جدیدش کیھ؟؟… چی؟ داری چرت می گی  ! 

 .سر دردناکم رو بھ پشتی صندلی تکیھ دادم

 … مادر جدیدش-

 .و قطره اشکی روی گونھ ام چکید

 پس احمدرضا تو رو بیرون کرده؟-

 [٠٠:٣۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣٣پارت_  

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم و نگاھم رو بھ خیابون ھای شلوغ اول صبح دوختم

 .پارسا بدون اینکھ سؤال دیگھ ای بپرسھ می روند. ھر لحظھ کھ یاد بھارک و گریھ ھاش می افتادم قلبم ھزار تیکھ می شد
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م ماشین از حومھ ی شھر خارج شد. ترسیده گفتمکم ک : 

 کجا داریم میریم؟-

 !نترس، جای بدی نمی برمت-

 .دلشوره گرفتم. پارسا تک خنده ای کرد

-  گیره میرمکوچولو! دارم می برمت جایی کھ ھمیشھ وقتی دلم از ھمھ جا می من بھ فرشتھ کوچولوھا کاری ندارم خانوم
 .اونجا. البتھ بیشتر شبھاش قشنگھ اما خوب، روزھاشم خالی از لطف نیست

دکمی آروم شدم. جاده ی خاکی رو رد کرد. کنار جاده ی مزرعھ ی بزرگی بود کھ تا چشم کار می کرد سبز بو . 

 .پارسا از ماشین پیاده شد. در ماشین و باز کردم و پیاده شدم. نسیم خنکی می وزید

ومد کنارم بھ بدنھ ی ماشین تکیھ دادپارسا دور زد و ا . 

 .با فاصلھ ی کمی کنارش بھ بدنھ ی فلزی ماشین تکیھ دادم

- بھ خوبی  حتی صدای باد رو… وقتایی کھ دلم از ھمھ جا می گیره میام اینجا، بھ دور از ھیاھوی شھر. خوب گوش کن 
  .احساس می کنی

  ایط عادت می کنن. تو دختر قوی ای ھستی؛شاید االن برات شرایط سخت باشھ اما آدما زود بھ شر
 .میدونم این شرایط رو ھماز سر میگذرونی

ید گوش حرفی برای گفتن نداشتم. دلم می خواست سکوت کنم و بھ صدای ھوھوی باد کھ از الی چمنزار بھ گوش می رس
 .کنم

 [٠٠:٣۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
 ۴٣۴_پارت#

ی چمنزار بود اما تمام ھوش و حواسم پیش بھارک بودپارسا ھم سکوت کرد. نگاھم خیره  . 

 .یعنی االن داشت چیکار می کرد؟ با المیرا دوست شده بود یا نھ؟با صدای پارسا بھ خودم اومدم

 !بھتره بریم، یکساعتھ اینجاییم-

 .سری تکون دادم

 !مزاحم شما ھم شدم-

 .اخمی تصنعی کرد

- سوار شو بریم… دیگھ نبینم واسھ ی من تعارف تیکھ پاره کنیا کوچولو  . 

 .در ماشین و باز کردم و نشستم. پارسا ھم سوار شد و ماشین و روشن کرد
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 خوووب، کجا بریم؟-

 .میرم خونھ ی آقاجون-

گھداشتپارسا دیکھ چیزی نگفت و بعد از مسافتی وارد کوچھ ی آقا جون شدیم. ماشین و کنار در خونھ ن . 

 :خواستم پیاده بشم کھ گفت

 !راجب پیشنھاد کارم فکر کن؛ اینطوری تایم ھات ھم پره و کمتر فکر و خیال می کنی-

درضا از پارسا سر بلند کردم و نگاھی بھ چھره ی مردونھ اش انداختم. از احمدرضا کوچک تر بود اما نمیدونستم چرا احم
 !انقدر بدش میاد

- ز خیلی اذیتتون کردمدستتون درد نکنھ، امرو . 

 :پارسا لبخند دندون نمائی زد گفت

- رد و دل نیازی نیست انقدر رسمی صحبت کنی! کاریم نکردم. ھر وقت نیاز بھ کسی داشتی تا باھاش د… من یھ نفرما 
 .کنی من در خدمتم

 .ممنون-

 یچ کوچھ محو بشھتا لحظھ ای کھ از پ پام گذاشت و با تک بوقی خداحافظی کرد. از ماشین پیاده شدم. پارسا چمدون و کنار
 .نگاھم رو بھ ماشین مشکیش دوختم

 [٠٠:٣۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣۵پارت_  

وارد حیاط شدم نفسم رو بیرون دادم و زنگ خونھ رو زدم. بعد از چند دقیقھ در باز شد. دستھ ی چمدون رو آروم کشیدم و . 

رجان می خوام زندگی کنم! مادری کھ از من متنفر بودبھ اینجاش فکر نکرده بودم کھ چطور با م . 

 .در سالن رو باز کردم. صدای خانوم جون اومد

 باالخره اومدی؟-

بود، افتاد با نگاھم کل سالن رو از نظر گذروندم. نگاھم بھ خانوم جون کھ روی صندلی گھواره ای کنار عکس آقا جون . 

 .سالم-

 .از روی صندلی بلند شد

- امیدوارم ازش خوشت بیاد… اتاق سمت راستی تو پیچ سالن رو برات آماده کردیم  سالم دخترم. ! 

 .دستتون درد نکنھ-
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 .برو لباساتو عوض کن بیا-

 .چشم-

تاب ھام رو توی سمت اتاق رفتم. اتاق کوچیک و دلبازی بود. لباس ھای کمی کھ با خودم آورده بودم رو توی کمد چیدم و ک
 .قفسھ ی کتابھا

ام سریع  ر راحتی پوشیدم و از اتاق بیرون اومدم. کمی احساس غریبی می کردم. با نشستن دستی روی شونھبلوز شلوا
 .چرخیدم

 .نگاھم بھ خانوم جون افتاد

 .بریم نھار-

 .دلم می خواست می پرسیدم مرجان کجاست اما سکوت کردم. ھمراه خانوم جون وارد آشپزخونھ شدیم

 شوکت با دیدنم حالم رو پرسید. روی صندلی نشستم. میلی بھ غذا نداشتم. یعنی بھارک نھار چی خورده؟؟

 .با صدای خانوم جون حواسم رو دادم بھش

 [٠٠:٣۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣۶پارت_  

 بھ چی فکر می کنی مادر؟-

 راستش رو بگم؟-

 آره مادر جون؛ چیزی شده؟-

- شده دلم برای بھارک تنگ . 

 .و بغضم رو فرو خوردم. دست گرم خانوم جون روی دستم نشست

- ونھ ی خخدا بیامرزه حاجی رو؛ فکر می کنم اشتباه کرد نو رو … حالت و درک می کنم مادر اما کاریش نمیشھ کرد 
 !احمدرضا فرستاد

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم. آروم روی دستم ضربھ زد

- یشھغصھ نخور مادر، ھمھ چی درست م . 

 .سری تکون دادم

 !مرجان نیست-

 .خانوم جون لبخندی زد
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 .باید کم کم پیداش بشھ-

 .خوبھ-

 .غذات رو بخور مادر-

 .کمی از غذام رو خوردم. بلند شدم و بھ ھمراه شوکت میز رو جمع کردیم. خانوم جون توی سالن نشستھ بود

بود کھ صدای آیفون بلند شد جزوه ام رو برداشتم و بھ سالن اومدم. چیزی از نشستنم نگذشتھ . 

 .بلند شدم و سمت آیفون رفتم

 .نگاھم تو مانیتور بھ مرجان افتاد. دکمھ رو زدم و اومدم سر جام

 کی بود؟-

 !مرجان-

 .خانوم جون عمیق نگاھم کرد و حرفی نزد. در سالن باز شد

 !سالم مامان جونم-

 :قلبم فشرده شد. زیر لب زمزمھ کردم

“ ھ ی دور و ناشناختھ ایمامان جون، چھ کلم !” 

 .خم شد و گونھ ی خانوم جون رو بوسید. نیم نگاھی بھم انداخت

 !اینم کھ اینجاست-

 !این نھ، دیانھ-

- چرا خونھ مجردی نمی گیره؟… ھمون   

 تا من زنده ام برای چی باید دنبال خونھ مجردی باشھ؟-

 !اوه مامی، سخت نگیر-

 [٠٠:٣۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣٧پارت_  

 .خانوم جون چشم غره ای رفت. مرجان بی خیال پا روی پا انداخت

 .شوکت با سینی چائی اومد و سینی رو روی میز گذاشت

 .نگاه خیره ی مرجان رو احساس می کردم اما سعی می کردم تا بھش بی توجھ باشم. ھرچند حال دلم اصالً خوب نبود
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شد. کالفھ جزوه ام رو بستم و یکی از فنجون ھا رو برداشتمھزار و یک حس توی قلبم باال و پایین می  . 

 چی می خونی؟-

 .احساس می کردم خانوم جون تمام حواسش بھ ماست

 .مدیریت-

 .سری تکون داد

**** 

ا نمی تونستمچند روزی از اومدنم بھ خونھ ی آقا جون می گذره. توی این مدت سعی کردم تا کمتر بھ بھارک فکر کنم ام ! 

 .مرجان بیشتر مواقع خونھ نبود

 .آخر ھفتھ بود. خانوم جون رو کرد بھم

 دیانھ، چائی دم می کنی؟-

 .بلھ، االن-

 .سمت آشپزخونھ رفتم و چائی دم کردم. با دقت تو استکان ھای کمر باریک ریختم و بھ سالن برگشتم

ره ای نشستملیوانی جلوی خانوم جون گذاشتم و لیوانی ھم برای مرجان. روی مبل تک نف . 

 :خانوم جون گفت

 .می خوام برای فردا نھار ھمھ رو دعوت کنم دور ھم باشیم-

 !وااای مامی، باز مھمونی؟؟-

 .خانوم جون اخمی کرد

- دفترچھ کنار تلفنھ… آخر ھمھ مرگھ، ھمین دورھم بودن ھاست کھ می مونھ. دیانھ، مادر، پاشو زنگ بزن  . 

 .از روی مبل بلند شد

- ابیدم ممنونم، عالی بود. من میرم استراحت کنم، شما دو تا ھم بھ شوکت کمک می کنید بعد می خوبابت چائی ھ ! 

 [٠٠:٣۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣٨پارت_  

 … ماماااان-

 !ھمینی کھ گفتم! مرجان، تو خیلی وقتھ از زیر تربیتم در رفتی-



 ناب رمان
 

ی برداشتممرجان عصبی بھ مبل تکیھ داد. خنده ام گرفتھ بود. سمت تلفن رفتم و دفترچھ رو از کنار میز تلفن قدیم . 

 .از شماره دائی حامد شروع کردم. بھ خالھ رسیدم. نگاھم روی شماره ی خونھ ی احمدرضا ثابت موند

 .دو دل بودم، نمیدونستم چطوری شماره رو بگیرم! طپش قلب گرفتم

رس و ھیجان با ھم سراغم اومده بود. نفسم رو سنگین بیرون دادم و شماره رو گرفتماست . 

 .با ھر بوقی کھ می خورد قلبم زیر و رو می شد. با پیچیدن صدای گرم احمدرضا، انگار زبونم قفل شده بود

 بلھ؟-

 .با زبونم لبھای خشکم رو خیس کردم

 .سالم-

نمیدونستم صدام رو شنیده یا نھ…. سکوت  ! 

 !الو؟-

 بلھ؟-

 .صداش سرد بود. دلم می خواست حال بھارک رو بپرسم اما می دونستم جوابی نمی شنوم

 روزه ی سکوت گرفتی؟ یا خیلی بیکاری؟-

 .نھ، خانوم جون برای فردا ظھر خواستن بیاین اینجا-

 !باشھ-

ذاشتمدم و گوشی رو سر جاش گتا اومدم بگم حال بھارک چطوره، صدای بوق ممتد گوشی بلند شد. بغضم رو قورت دا . 

 .نگاھم رو بھ گل ھای قالی دوختم. نگاھم بھ پاھای الک خورده ی مرجان افتاد

 .اگر تماس ھات تموم شدن پاشو بریم دنبال کارھا! می خوام برم استراحت کنم-

 .بلند شدم. تقریباً ھم قد بودیم. ھیچکس باورش نمی شد مادر و دختر باشیم

شپزخونھ رفت. گاھی دلم می خواست بغلم کنھزودتر از من سمت آ ! 

 [٠٠:٣۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٣٩پارت_  

 :عصبی برای این خواستھ ی مسخره ام سر تکون دادم و دنبالش وارد آشپزخونھ شدم. مرجان رو کرد سمت شوکت

 خوب شوکت خانوم، ما چیکار کنیم؟-
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 .شوکت از دیدن من و مرجان انگار تعجب کرده بود

 شوکت خانوم حواست کجاست؟ ما چیکار کنیم؟-

 آھا، خانوم جان چی بگم؟-

 شوکت، حالت خوبھ؟-

 !راستش نھ-

وکت گذاشتخنده ام گرفتھ بود. لبم رو زیر دندونم کشیدم تا نخندم. مرجان سمت شوکت رفت و دستش رو روی پیشونی ش . 

 !تب کھ نداری-

 .نھ خوبم خانوم جان، آخھ کار بخصوصی نیست! فقط برنجھ کھ میدم با دیانھ پاک کنید-

 .مرجان روی صندلی آشپزخونھ نشست. شوکت رو کرد بھم

 .مادر، تو ھم بشین رو صندلی نزدیک خانوم-

شستمسری تکون دادم و روی صندلی کناری مرجان نشستم. برای اولین بار بود با فاصلھ ی انقدر کم کنارش می ن . 

 .یھ حال عجیبی داشتم. شوکت سینی برنج رو روی میز گذاشت و خودش رفت تا بھ بقیھ ی کارھاش برسھ

 .نگاھم بھ برنج ھا بود کھ ھیچ چیزی نذاشت. زیرچشمی نگاھی بھش انداختم

 .دلم بارھا می خواست بپرسھ چرا من و نخواستی؟اما ھربار بھ خودم تشر زدم کھ نپرسم. مرجان بلند شد

 .این برنج پاک شده است، من میرم اتاقم-

 .و از آشپزخونھ بیرون رفت. با رفتنش شوکت اومد کنارم نشست. سؤالی نگاھم رو بھش دوختم. لبخندی زد

- ای بھ دل نداریمیدونم قلبت مھربونھ و ازش کینھ  ! 

 [٠٠:٣۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴٠پارت_  

 .لب گزیدم

 .اون برای من مادری نکرده تا ازش توقعی داشتھ باشم-

 .شوکت خانم دستش رو روی دستم گذاشت

 .میدونم مادر اما اونم بچھ بود. اصالً نمی دونست توئی ھستی-

 .کالفھ از روی صندلی بلند شدم
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- رو میزنی شوکت خانوم؟ ما داریم مثل دو تا آدم اینجا زندگی می کنیمچرا این حرف ھا  . 

 .آره دخترم اما من دارم می بینم خانوم جون دوست داره شما با ھم حداقل مثل دو تا دوست باشید-

- م کردمرشتھ ی زندگیم رو گ… خستھ ام … ھر چیزی زمان خودش رو داره شوکت خانوم؛ من این روزا خیلی کالفھ ام   
… 

 .شوکت خانوم اومد سمتم و بغلم کرد

 .میدونم دخترکم، میدونم. خدا بزرگھ، برو بخواب عزیزم کاری نیست-

بودم افتاد لبخند تلخی زدم و از آشپزخونھ بیرون اومدم. سمت اتاق خودم رفتم. نگاھم بھ گوشی لمسی کھ تازه خریده . 

اختم. چشمھام اشکی شد. صفحھ رو باز کردمبرش داشتم و نگاھی بھ عکس بھارک کھ رو صفحھ ام بود اند . 

 .از ھمون شماره ی ناشناس پیامی داشتم. بازش کردم

 “ … من از دور حواسم بھ آدمھای زندگیم ھست؛ از خیلی دور“

ناشناس ھم  مین پیامھایھھیچ وقت کنجکاو نبودم بدونم کیھ؟ آدِم تنھا گاھی عجیب بھ  بعد از مدت ھا دوباره پیام داده بود اما
 .دلخوش می کنھ

 .گوشی رو خاموش کردم و بھ پھلو دراز کشیدم. با بستھ شدن چشمھام تصویر احمدرضا اومد جلوی چشمھام

خالی شد نمیدونم چرا ھیچ وقت از این مرد خشن و مستبد بدم نیومد!! با آوردن اسمش تھ دلم مثل تمام این روزھا . 

 [٠٠:٣۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴١رت_پا  

 .کسل از خواب پاشدم. باید دوش می گرفتم. سمت حموم توی اتاق رفتم و زیر دوش ایستادم

 .تھ دلم خوشحال بودم کھ بھارک رو می دیدم. حتی فکرشم حالم رو خوب می کرد

 .سریع حولھ ام رو پوشیدم و از حموم بیرون اومدم. نم موھام رو گرفتم

کمی آرایش کنم. روی صندلی نشستم و کرم رو برداشتمبا دیدن لوازم آرایشی وسوسھ شدم تا  . 

شکی پوشیدمخیلی کم بھ صورتم رسیدم. شومیز سورمھ ای کھ تا زیر باسن بود ھمراه با شلوار راستھ ی مشکی و صندل م . 

 .روسری روی موھای بافتھ شدم انداختم. از اتاق بیرون اومدم

م نگاھی بھم انداخت. خانوم جون لبخندی زد گفتخانوم جون و مرجان توی آشپزخونھ بودن. مرجان نی : 

 !چھ خوشگل شدی-

باز شد و کنار خانوم جون نشستم. صبحانھ رو کنار ھم خوردیم. خانوم جون بلند شد نیشم . 
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 .مرجان، دیانھ؛ با ھم کیک درست می کنید-

 … مامی-

 !ھمینی کھ گفتم-

گرفت. نگاھش کردم. دو دل لب زدمو از آشپزخونھ بیرون رفت. مرجان عصبی سرش رو توی دستش  : 

 !من تنھا ھم می تونم درست کنم-

 .سر بلند کرد. نگاھش رو بھ نگاھم دوخت. تھ چشمھاش یھ چیزی بود

ھ من رو نخوادکبا تنفر از مرجان فقط حال خودم بد می شد. باید بپذیرم آدم ھا حق انتخاب دارن و مرجان انتخاب کرده  . 

 .بلند شد

 .شیر و تخم مرغ رو بیار-

 .بلند شدم و سمت یخچال رفتم

 [٠٠:٣۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴٢پارت_  

ت و نگاھی بھ موادی کھ الزم بود رو برداشتم و روی میز گذاشتم. مرجان کاسھ ی بزرگی رو آورد. نگاھی بھ کاسھ انداخ
 .من

 حاال چیکار می کنن؟-

رو فھمید، اخمی کرد ابروھام پرید باال. انگار منظورم . 

 !چیھ؟ خوب بلد نیستم-

 یعنی شما آشپزی بلد نیستی؟-

 .شونھ ای باال داد

 !نھ-

 … آھان-

 .و شروع کردم بھ اضافھ کردن مواد توی کاسھ. کنارم ایستاده بود و نگاھم می کرد

 .قالب کیک رو تو فر گذاشتم و دستی بھ پیشونیم کشیدم

 !تموم شد-
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 .اومد سمتم و دستش سمت صورتم اومد.متعجب نگاھش کردم

مدستش برای اولین بار روی پیشونیم نشست. یھ احساس عجیبی پیدا کردم. حسی کھ تا حاال تجربھ نکرده بود . 

 !روی پیشونیت آرد بود-

 .لبخند کم جونی زدم و دستی بھ پیشونیم کشیدم، دقیقاً جایی کھ دست گذاشتھ بود

ند شد. مرجان سمت در آشپزخونھ رفتصدای آیفون بل . 

 .فکر کنم بقیھ اومدن-

 .و از آشپزخونھ بیرون رفت. نفسم رو بیرون دادم

 شوکت خانوم کمک نمی خوای؟-

- برو پیش بقیھ… نھ مادر، کاری نمونده  . 

 .از آشپزخونھ بیرون اومدم. عمو حامد و خانواده اش اومده بودن. با ھمھ سالم و احوالپرسی کردم

یھ چشمکی برام زد. کنارش نشستمھان . 

 از زندگی جدید راضی ھستی؟-

 !خوبھ دیگھ-

 :سری از روی تأیید تکون داد و با صدای آرومی گفت

 !خواستگار دارم-

 [٠٠:٣۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴٣پارت_  

 .چرخیدم و کامل نگاھم رو بھ صورتش دوختم

 !واقعاً؟-

 .چشمھاش و یھ دور باز و بستھ کرد

 .اوھوم-

 حاال میخوای ازدواج کنی؟-

 .پسر بدی نیست-

 شرایطت چی؟-
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 .سرش رو انداخت پایین

- عمل کردم… مامان با یکی از دکترھای آشناش صحبت کرده بود  ! 

 .… ولی-

 .سکوت کردم

- الً باور نمی میدونم اول زندگی یعنی خیانت اما دیانھ من چطور بھش بگم کھ دوست پسرم گولم زد و بھم تجاوز کرد؟ اص
 .کنن

 .دستم و روی دستش گذاشتم

 .میدونم، ببخشید نباید می پرسیدم. برات آرزوی خوشبختی می کنم-

د. نگاھی تو جمع انداختملبخند تلخی زد. خالھ و بقیھ ھم اومدن اما خبری از احمدرضا نبو . 

 .ھمھ داشتن با ھم صحبت می کردن اما تمام ھوش و حواس من پی بھارک بود و احمدرضایی کھ نیومده بود

 .بلند شدم بھ آشپزخونھ برم کھ صدای آیفون بلند شد. سریع سمت آیفون رفتم

 .تنھا کسی کھ ھنوز نیومده بود، احمدرضا بود

 .بدون نگاه کردن بھ صفحھ ی مانیتور کلید رو زدم. از در فاصلھ گرفتم

 .سمت پنجره ی قدی رفتم تا ببینمشون اما چیزی واضح دیده نمی شد

رھجوم تا در سالن باز شد و بوی عطرش زودتر از خودش اعالم وجود کرد. ضربان قلبم باال رفت و احساس کردم خون پ
 .گونھ ھام دوید

کنار پنجره. با دیدن قامت بلندش کھ تنھا بود تھ دلم خالی شد پشت سرش بودم، . 

 :نگاھی بھ پشت سرش انداختم اما کسی نبود. امیر علی اومد سمتش گفت

 !چھ دیر اومدی-

 :احمدرضا با اون تم صدای بم و گیراش گفت

 !کمی کار داشتم-

 [٠٠:٣٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴۴پارت_  

ده می شد. پاھام انگار بھ زمین قفل شده بود. خالھ با تعجب گفتقلبم از درد داشت فشر : 

 بھارک کو؟-
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 .خونھ پیش المیراست-

 .قلبم انگار ھزار تیکھ شد. ناخونم رو محکم بھ کف دستم فشار دادم

 .بغضم تو گلو باال و پایین می شد. دیگھ کسی چیزی نگفت

دمگاھش بھ منی افتاد کھ ھنوز کنار در ایستاده بواحمدرضا با ھمھ سالم کرد و روی مبل نشست. با نشستن ن . 

 .نگاھمون لحظھ ای بھ ھم گره خورد. عمیق و خیره نگاھم کرد، از باال تا پایین

متاب نگاھش رو نداشتم. تمام ذوقم انگار پریده بود. با گامھای آروم سمت بقیھ رفتم و کنار ھانیھ نشست . 

چند دقیقھ بلند شدمسنگینی نگاھش رو احساس می کردم. بعد از  . 

 .خانوم جون، میرم بھ شوکت کمک کنم-

 .برو عزیزم-

 .سمت آشپزخونھ رفتم. شوکت در حال آماده کردن وسایل نھار بود

 .شوکت خانوم شما برو یکم استراحت کن، من بقیھ رو آماده می کنم-

 .نھ مادر، خودم ھستم-

 .شوکت جون تعارف الکی نکردم. ھستم، شما برو-

 .خدا خیرت بده مادر-

 .لبخندی زد و از در پشتی آشپزخونھ بیرون رفت. بھ کابینت تکیھ دادم و نگاھم رو بھ میز دوختم

 چرا احمدرضا بھارک رو نیاورده بود؟!یعنی بھارک انقدر با المیرا خوب شده؟

 .از اینکھ المیرا جام رو تو دل بھارک بگیره یھ حس حسادت اومد تو دلم

ودم اومدم. بھ چھارچوب آشپزخونھ تکیھ داده بودبا صداش بھ خ . 

 زندگی جدید خوش میگذره؟-

 [٠٠:۴٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴۵پارت_  

 .بی اھمیت بھ کنایھ ی حرفش لب زدم

 بھارک خوبھ؟-

 !با مادر جدیدش خیلی اخت شده، می بینی کھ نیاوردمش-
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 .لبم رو بھ دندون کشیدم

 .یھ زیر سیگاری بده-

ھم ھمون احمدرضا بود. زیرسیگاری برداشتم و سمتش رفتم ھنوز . 

 .زیر سیگاری رو طرفش گرفتم. حاال فاصلھ مون خیلی کم بود. زیر نگاھش بودم

 !خوشگل شدی، رنگ بھ روت اومده-

 .ضربان قلبم باال رفت. بوی ادکلنش تا مغز استخونم ھجوم برد

رفتجا سیگاری رو از دستم گرفت و از آشپزخونھ بیرون  . 

 .با رفتنش نفسم رو سنگین بیرون دادم. شوکت اومد و با ھم میز رو چیدیم. ھمھ دور میز نشستن

 .برام عجیب بود کھ مرجان دیگھ سمت احمدرضا نمی رفت. بعد از نھار دائی حامد از خواستگار ھانیھ گفت

ز اتاق بیرون اومدنخانوم جون دائی حامد رو برد تو اتاق و با ھم صحبت کردن. بعد از نیم ساعت ا . 

 .قرار شد برای فردا شب بگن بیاد. احمدرضا بلند شد

 .ممنون از پذیراییتون، روز خوبی بود-

 .با ھمھ خداحافظی کرد و بی توجھ بھ منی کھ ایستاده بودم سمت در سالن رفت

 :با رفتن احمدرضا امیر علی با خنده گفت

 !نوشین، این دختر خالھ ی تو بالی جون ما شد-

 :نوشین با خجالت گفت

 .خودش میگھ احمدرضا رو دوست داره-

 .حمید نیشخندی زد

 !حاال واقعاً زن زندگیھ؟ بمیرم برای بھارک، اون از مادرش کھ ندید، اینم از زندگی االنش-

 [٠٠:۴٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴۶پارت_  

رفتننوشین بھ امیر حافظ اشاره کرد و بلند شدن و بعد از خداحافظی  . 

 :بعد از رفتن امیر حافظ و نوشین، دائی حامد گفت

 احمدرضا می خواد چیکار کنھ؟ چھ تصمیمی می خواد برای زندگیش بگیره؟-
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 .مرجان بلند شد

- … گیره سالشھ؛ خودش حتماً می دونھ چھ تصمیمی برای زندگیش ب ۴٠چیھ ھمتون سنگ احمدرضا رو بھ سینھ می زنید؟ 
 !بچھ کھ نیست

ھ ھم مثل من تعجب کرده بودن. مرجان با اون کفش ھای پاشنھ بلندش سمت طبقھ ی باال رفتانگار بقی . 

 :با رفتنش امیر علی گفت

 !اوه اوه خالھ عصبی شد-

 .حمید زد روی شونھ اش

 !تو یکی خفھ پسر-

 .و با ھم زدن زیر خنده. خالھ سری تکون داد. غروب بود کھ ھمھ رفتن و خونھ خالی شد

ل ھمیشھ دلگیر بود. تو حیاط نشستم. ھوا خنک بودغروب جمعھ مث . 

 !نگاھم رو بھ درختھایی کھ نوید بھار رو می دادن دوختم. چھ زود زمستون ھم تموم شد

 .با نشستن مرجان روی صندلی فلزی، نیم نگاھی بھش انداختم. سیگاری روشن کرد و دودش رو غلیظ بیرون داد

 دلت گرفتھ؟-

ی پاش انداختسری تکون دادم. پاش و رو . 

-  یره. تنھائیھم مشروب می خورم باز ھم ذره ای اون طعم گس تلخ از قلبم نم منم تو غربت گاھی دلم می گیره. ھر چقدر
 .خیلی سختھ، حتی بھ جنون می کشدت. سعی کن تو تنھائی خودت غرق نشی

 .دل و زدم بھ دریا

 پدرم چطور مردی بود؟-

 .سیگارش رو خاموش کرد

ا)دیـانہ (ویدی , [١۴�٠۶٠٠ �١٨:۴٠] 
# ۴۴٧پارت_  

 .با خونسردی دستش رو قالب کرد بھ پشت صندلی فلزی

 !پدرت مرد خوبی بود اما ضعیف بود، خیلی ضعیف-

 .با حرص لبم رو بھ دندون گرفتم

 اگر ضعیف بود چرا باھاش ازدواج کردی؟-
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 .خم شد و دو تا دستش رو روی زانوھاش گذاشت. نگاه رنگیش رو بھ چشمھام دوخت

- ت نکنی دختر تو فکر کن حماقت کردم! نمی بینی دارم تاوان حماقتم رو با تنھائیم پس میدم؟! تو سعی کن مثل من حماق
 !جون

 .و بلند شد و سمت ساختمون رفت. نگاھم رو بھش دوختم

سی کھ شاید ھیچ مقصدی نداشتھ باشھآروم گام بر میداشت مثل ک . 

  .چنگی بھ موھام زدم
 ”زندگی لعنتی“

 .و بلند شدم. فردا اول صبح کالس داشتم و اونم با صدرا! اصالً از این استاد سیریش خوشم نمی اومد

 .تمام شب ذھنم درگیر بود و قلبم نا آرام. صبح زود آماده شدم و از خونھ بیرون زدم

برم رفتم. وارد حیاط دانشگاه شدم. حاال کھ کار خاصی نداشتم دلم می خواست تا سر کار با مترو بھ دانشکده . 

 .یاد حرف پارسا افتادم اما ھیچ شما ه ای ازش نداشتم. دلم نمی خواست سمت خونھ ی احمدرضا برم

تدریس کردبا مونا وارد کالس شدیم. صدرا ھنوز نیومده بود. بعد از چند دقیقھ وارد کالس شد و شروع بھ  . 

 .بعد از تموم شدن کالس رو کرد بھ بچھ ھا

 !تصمیم دارم تعداد محدودی رو برای دیدن یھ تاالر رستوران توریستی تو یکی از شھرھای سرسبز شمال ببرم-

 [٠٠:۴٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۴٨پارت_  

- محمدی، خانم  از روی لیستی کھ این مدت داشتم انتخاب می کنم. اجباری نیست، اما اگھ بیاین برای خودتون خوبھ. آقای
 …صمدی، 

 !اسم بچھ ھا رو بھ ترتیب خوند تا رسید بھ اسم من. یعنی منم جزو اون بچھ ھا بودم؟

- وشخمھلت دارن تا تصمیم بگیرن. روزتون آخر ھفتھ برای سھ روز میریم و بر می گردیم. تا اون موقع دوستان  . 

 .با رفتن صدرا بچھ ھا شروع بھ صحبت کردن. یھ تعداد گفتن باید بھ خانواده بگن و یھ تعداد اوکی بودن

 …مونا-

 ھوم؟-

 تو نمیای؟-

 .نھ، می بینی کھ اسمم نبود. البتھ اگر بودم ھم نمیومدم. خودت می دونی مامانم حال نداره-
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 من چیکار کنم؟-

-  د میگیری و ھمبگیر، اون یالغوزم عین خیالش نباشھ! معلومھ، برو! ھم کار یا ھیچی، بشین گوشھ ی اتاقت زانوی غم بغل
 .حال و ھوات عوض میشھ

ون گفتمبد فکری ھم نبود. از بیکاری و فکر و خیال بھتره. بعد از دانشگاه اومدم خونھ و موضوع رو بھ خانوم ج . 

فتما ھم ھست خوشحال شد و تشویق کرد تا برم. اولین بار بود با بچھ ھا اردو می رخانوم جون از اینکھ صدر . 

 .بخاطر بھارک ھیچ کجا نمی رفتم. حالم یھ جوری بود

 .با اعالم ساعت و تاریخ و اینکھ قرار بود دو تا ماشین بشیم کمی استرس داشتم

 .کولھ ی کوچیکی برداشتم و توش لباس و کمی تنقالت گذاشتم. یھ دست مانتو شلوار اسپرت پوشیدم

 .خانوم جون خودش بھ صدرا زنگ زده بود و تأکید کرده بود تا ھوای من و داشتھ باشھ

 .قرار بود بیاد دنبالم. با زنگ آیفون خداحافظی کردم و از خونھ بیرون اومدم

] ,دیـانہ (ویدیا) ٠۶�١٨١۴�  ٠٠:۴٠] 
# ۴۴٩پارت_  

 .ماشین صدرا کنار در بود و خودش پشت فرمون. با دیدنم چراغی زد

 .لبخندی زدم و سمت ماشین رفتم. با دو دلی در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 !سالم خانوم خانوما-

 .سالم-

اده شدمبچھ ھا از ماشین پیصدرا ماشین رو روشن کرد و سمت جائی کھ قرار گذاشتھ بود رفتیم. با رسیدن و دیدن  . 

 .نگاه بعضی دخترھا برام اصالً جالب نبود. دو قسمت شدیم

 .کنار دو تا از دخترھا کھ سعی داشتن تو ماشین صدرا باشن روی صندلی عقب نشستیم

 .یکی از پسرھا کھ معلوم بود ترم آخریھ، کنار صدرا نشست. با ھم شروع بھ صحبت کردن

ا ھم پچ پچ می کردن. نگاھم رو بھ جاده دوختماون دو تا دخترم داشتن ب . 

 .ھر از گاھی سنگینی نگاه صدرا رو احساس می کردم. برای صبحانھ تو سفره خونھ ای بین راھی ایستادیم

 :بعد از خوردن صبحانھ دوباره حرکت کردیم. با ورود بھ شھر گیالن صدرا گفت

-  ر قراره افتتاح کنھ. ازش خواستم تا برای افتتاحیھ اونجا باشیم وتوی این شھ یکی از آشناھا بزرگترین ھتل رستوران رو
 .شما کار رو از نزدیک ببینید
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رای دیدن بکنار رستوران کوچکی نگھداشت. فعالً شب رو اینجا می مونیم و فردا صبح چرخی توی شھر می زنیم. شب ھم 
 .افتتاحیھ میریم

یکی برای دخترھا و دیگری برای خودشون بچھ ھا خوشحال پیاده شدن. دو تا اتاق گرفتھ بود. . 

 .خستھ وارد اتاق شدم. روی یکی از تخت ھای طبقاتی دراز کشیدم

 .بھ خانوم جون زنگ زدم و اطالع دادم رسیدم. چشمھام روی ھم قرار نگرفتھ خوابم برد

 .صبح زودتر از بقیھ بیدار شدم و سمت حموم رفتم تا دوش بگیرم و کمی سر حال بیام

(ویدیا) دیـانہ , [١۴�٠۶٠٠ �١٨:۴١] 
# ۴۵٠پارت_  

 .حولھ پوشیده از حموم بیرون اومدم. اون دو تا ھم بیدار شده بودن. ھوای شمال شرجی بود

 .احساس می کردم پوستم کمی خشک شده. کیف لوازم آرایشم رو بیرون آوردم. کمی آرایش کردم

ده شدنشون از اتاق بیرون اومدیممانتو شلواری پوشیدم. منتظر شدم تا آماده بشن. بعد از آما . 

 .ھمزمان در اتاق پسرا ھم باز شد. اول صدرا بعد بقیشون بیرون اومدن

  .صدرا یھ شلوار لی آبی با تیشرت مشکی تنش بود
 .با ھم سالم و احوالپرسی کردیم

 .سمت سالن راه افتادیم تا صبحانھ بخوریم. میزی انتخاب کرده و نشستیم. صدرا رو کرد بھ ھممون

 .بعد از صبحانھ گشتی توی بازار می زنیم و عصر برای دیدن رستوران می ریم-

 .ھمھ موافقت کردن. سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. داخل شھر شلوغ بود و مردم در حال خرید بودن

 .نگاھم بھ مغازه ھا بود کھ صدرا کنارم قرار گرفت

 .بھ نوشین گفتم یھ قرار بذاره ھمدیگھ رو بیشتر ببینیم-

 !ما کھ ھم رو توی دانشگاه می بینیم-

- ردیھ! اما بیرون میشیم فامیلشاگ-اونجا بحث استاد . 

رون خوردیم و بھ ھتل ا گشت زدیم. نھار رو بیشونھ ای باال دادم و نگاھم رو بھ مغازه دوختم. تا ظھر با بچھ ھا توی بازارھ
 .برگشتیم

 .باید می رفتیم رستوران رو می دیدیم. نگاھی بھ لباسھایی کھ آورده بودم انداختم

 .کت و شلوار بنفش رنگی کھ تا زیر باسنم بود نظرم رو جلب کرد
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دنخترا حسابی بھ خودشون رسیکت و شلوار رو پوشیدم و روسری ساتنی ھم سرم کردم. دستی بھ صورتم کشیدم. د . 

ده شدیمنمیدونم چرا دلشوره گرفتم! ماشین کنار ھتل بزرگی ایستاد. مردی یونیفرم پوش اومد جلو. از ماشین پیا . 

 :صدرا سوئیچ ماشین و داد بھ ھمون مرد. یکی از پسرھا سوتی زد گفت

- مثل قصره… براوو؛ چھ ھتلی  !! 

اران ھست. بعد از چند ماه کار و تالش باالخره بھ ثمر نشستصدرا: زحمت سھ نفر نامی از صنف ھتلد . 

 :مرد دیگھ ای کنار در ورودی ایستاده بود. با دیدنمون کمی خم شد گفت

 جسارت نباشھ، میشھ کارتتون رو ببینم؟-

 .صدرا کارتی رو بھ طرفشون گرفت. مرد سریع در رو باز کرد

 .بفرمائید، خوش اومدین-

و دیدن اونھمھ شکوه و جالل لحظھ ای مبھوت شدم. فوق العاده زیبا ساختھ شده بودبا ورود بھ داخل ھتل  . 

 .پلھ ھای مارپیچ زیبا و طالئی و نورافکن ھایی کھ می درخشید. بقیھ ھم دست کمی از من نداشتن

 .خوب بچھ ھا، بریم پیش سازنده ی این ھتل مجلل تا توضیحاتی بگیریم-

اال رفتکت و شلواری پشت بھ ما در حال صحبت بودن. نمیدونم چرا ضربان قلبم ب سمت دیگھ ی سالن رفتیم. دو مرد ! 

 :با رسیدن بھشون و اون بوی ھمیشھ آشنا نفسم رو محکم بیرون دادم. صدرا با صدای رسائی گفت

 .سالم آقایون-

 .ھر دو چرخیدن. متعجب نگاھش کردم. انگار اونم از دیدنم تعجب کرده بود

 [٠٠:۴١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵٢پارت_  

 :ھنوز خیره اش بودم کھ اخمی کرد و رو ازم گرفت. صدرا با لبخند جلو رفت و گفت

 .سالم-

 .و دستش رو دراز کرد. احمدرضا با اکراه بھ صدرا دست داد

 .ھامون نگاھش بھم افتاد و لبخندی زد. متقابالً لبخندی زدم

 :صدرا رو کرد بھ بچھ ھا
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- امونھایشون ھم احمدرضا ساالری، یکی از بزرگترین رستوران داران تھران و ایشون ھم دوست و ھمکارشون، آقای  ! 

 .احمدرضا با بقیھ با خوش روئی احوالپرسی کرد و برای من فقط سری تکون داد

 .صدای یارا، ھم دانشگاھیم، کمی بلند شد

 !!!! این آقای ساالری عجب تیکھ ایھ ھا-

ش اصالً خوشم نیومد. صدرا نگاھی بھ اطراف انداختاز تعریف . 

 آقای شمس نیومدن؟-

 .احمدرضا بی تفاوت دست توی جیبش کرد

 !میاد-

 .ھامون دست پشت سر صدرا گذاشت

 .ھمراه من بیاین تا ھمھ جا رو نشونتون بدم-

شستنپشت سرم توی گوشم ھمراه بقیھ راه افتادم. تنھا پشت سرشون بودم کھ صدای احمدرضا با فاصلھ ی کمی از  . 

- خوبھ، راه افتادی… می بینم ھر روز با یکی می پری  ! 

 .کمی سرم رو چرخوندم و نگاھم رو بھش دوختم. پوزخندی زد

 بھارک خوبھ؟-

 .اخمی کرد

 !حال بھترک بھ تو ربطی نداره؛ بھتره بھ خوش گذرونیات برسی-

 .دلم برای بھارک تنگ شده بود

 چرا نمیذاری ببینمش؟-

 .صورتش رو روی صورتم خم کرد. ھرم نفس ھای داغ و عصبیش بھ صورتم می خورد

 [٠٠:۴١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵٣پارت_  

 :با صدای بمی گفت

 … چون خدمتکاری کھ اخراج شده، حق دیدن دختر من و نداره! بھتره سرت تو کار خودت باشھ-

دمتنھ ای بھم زد و از کنارم رد شد. دستم و مشت کر . 
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 !دلم می خواست حالشو می گرفتم تا حرص خوردنش رو ببینم اما نمیدونستم چطوری این کار و بکنم؟

 .ھامون با حوصلھ تمام ھتل رو نشونمون داد و از کار پر زحمت ھتل توی این مدت کم گفت

 .سالن بزرگ و مجلل تاالر آماده ی مھمون ھا بود. و گارسونھا در حال تدارکات بودن

قایون داشتآسمت سرویس بھداشتی رفتم تا دستی بھ صورتم بکشم. وارد سرویس بھداشتی بانوان شدم کھ فاصلھ ی کمی با  . 

 .نگاھی توی آینھ بھ صورتم انداختم. کمی کرم پودر زدم و رژم رو پررنگ تر کردم

 .از سرویس بیرون اومدم کھ تنھ ام بھ تنھ ی کسی خورد

. ضربان قلبم باال رفت. جرأت سر بلند کردن نداشتماز بوی ادکلنش دلم خالی شد . 

 .دستش روی کمرم نشست و کشیدم سمت خودش

 .ناخودآگاه دستم و روی سینھ ی مردونھ اش گذاشتم. صدام می لرزید

 … میشھ بری اونور؟ میخوام برم-

 !دارم فکر می کنم تو کھ محرمم بودی، چرا اجازه دادم دست نخورده از خونھ ام بری؟-

راسون سر بلند کردم کھ گونھ ام بھ صورت پر حرارتش برخورد کردھ . 

 .نرم صورتش رو بھ صورتم کشید. حالم یھ جوری شد

 !!این مرد چی داشت کھ با تمام ترسی کھ ازش داشتم، بازم انگار آغوشش برای من امن بود

 [٠٠:۴١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵۴پارت_  

دای پایین کنار گوشم گفتفشاری بھ کمرم آورد. با تن ص : 

 !حواست باشھ زیاد دور و برم نپلکی؛ اون وقت تضمین نمی کنم کھ انقدر صبور باشم-

 .ھولم داد و از سرویس بھداشتی بیرون رفت. پشتم بھ در توالت خورد. متعجب و شوکھ بھ در خیره شدم

منگاھم توی سالن دنبال بقیھ بود انقدر نفرت برای چی بود؟؟!از سرویس بیرون اومدم. سالن شلوغ بود. با . 

 :دستی روی شونھ ام نشست. چرخیدم کھ نگاھم بھ نگاه پارسا گره خورد. لبخندی زد گفت

- یعنی درست می بینم؟… سالم خانوم کوچولو   

 .سالم-

 !!چھ عجب ما شما رو دیدیم-
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 .لبخندی زدم

 خوبی؟-

 ممنون. شما خوبین؟-

- ا اومدی؟منم خوبم. برام سؤالھ کھ چطور اینج  

 .با بچھ ھا از طرف دانشگاه اومدیم-

 .نفسش رو بیرون داد

 !فکر کردم با احمدرضا اومدی-

 !نھ-

 .صدرا اومد سمتمون

 شما باید آقای شمس باشی؟-

 .پارسا سؤالی نگاھش کرد

 .من صدرام. فارغ التحصیل رشتھ ی مدیریت بازرگانی-

 .پارسا دستش رو فشرد

 .خوشبختم-

 :صدرا خیلی خودمونی گفت

 .دیانھ، دنبالت بودم-

 :پارسا از این ھمھ صمیمیت اخمی کرد گفت

 نسبتی دارین؟-

 .فامیل ھستیم-

 .پارسا ابروئی باال داد و سرش رو بھ نشونھ ی تأیید تکون داد

 .خوبھ، من فعالً برم-

 .رو کرد بھم

 .امیدوارم بیشتر ببینمت-
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- ً  !حتما

 [٠٠:۴١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵۵پارت_  

 .پارسا رفت

 می شناسیش؟-

 .بلھ؛ یکی از آشناھای دور آقاجون ھست-

 … آھا-

 .میرم پیش بقیھ-

 .چرخیدم

 .صبر کن با ھم بریم-

 .باھام ھمگام شد و پیش بقیھ رفتیم. روی صندلی نشستم

 .احمدرضا شروع بھ صحبت کرد و از تالش این مدتشون گفت

عد از احمدرضا، پارسا و ھامون ھم صحبت کردن و پرسنل شروع بھ پذیرایی کردنب . 

 :احمدرضا، ھامون و صدرا دور میز جمع بودن. بعد از مدتی صدرا گفت

 .بریم پیش اونا-

 .بلند شدیم و سمتشون رفتیم. پارسا با دیدنم کمی کنار خودش رو خالی کرد تا بایستم

 .این کار پارسا از چشم تیزبین احمدرضا دور نموند. پوزخندی زد. ھول کردم. صدرا گرم صحبت بود

 .دلم بھارک رو می خواست. از جمع فاصلھ گرفتم. سمت حیاط ھتل رفتم

 .ھوا سرد بود. نفسم رو بیرون دادم. نگاھم رو بھ آسمون پر از ستاره دوختم

نگاھی بھش انداختم غرق اطرافم بودم کھ با صدای ھامون نیم . 

 اینجائی؟-

 .بلھ-

 .کنارم ایستاد و نگاھش رو بھ آسمون دوخت

 !نفھمیدم کی از خونھ ی احمدرضا رفتی-
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 .خودش خواست-

 .زیر چشمی نگاھم کرد

 مطمئنی اون ازت خواستھ؟-

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم

 شما از بھارک خبر دارین؟-

 .دست توی جیب شلوارش کرد

 .آره خوبھ-

م و پایین انداختمسر . 

 !این روزھا احمدرضا خودشداغونھ، حال خوبی نداره-

 !اما حالشون کھ خوبھ-

 .چرخید و رو بھ روم قرار گرفت. سرش رو کمی روی صورتم خم کرد

 [٠٠:۴٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵۶پارت_  

 !منظورم حال روحیش ھست کھ خوب نیست-

 چرا؟-

 .ھامون شونھ ای باال داد

- ھم نمیدونیم چرا اینطوری شده ما ! 

 .مات و مبھوت گذاشتم و رفت داخل. بازوھام رو بغل گرفتم

 .ھر چقدر کھ عقلم می گفت بھ تو ربطی نداره، اما دلم نگران این مرد بدعنق بود

 .چرخیدم برم داخل کھ پارسا اومد سمتم

 اینجائی؟-

 .بلھ-

 بھ پیشنھادم فکر کردی؟-

 کدوم پیشنھاد؟-
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- البتھ ھر طور خودت مایلی… کار؛ اینکھ چند ساعتی رو بیای رستوران من  ! 

 می تونم فکر کنم؟-

 .البتھ اما قبلش شماره ات رو بده-

 .شماره ام رو گفتم و پارسا توی گوشیش سیو کرد. با ھم وارد شدیم. احمدرضا نگاھش بھ در سالن بود

دیروقت تو رستوران بودیم با دیدن من و پارسا احساس کردم فکش منقبض شد. تا . 

 .با تموم شدن مراسم و رفتن مھمون ھا از بقیھ خداحافظی کردیم و سمت ھتل رفتیم

 .صبح باید حرکت می کردیم. چمدونم رو جمع کردم و سوغاتی ھایی کھ خریده بودم توی چمدون گذاشتم

تازه کردمصبح حرکت کردیم و تا ظھر بھ تھران رسیدیم. پشت در خونھ ی آقاجون نفسی  . 

 !دلم براشون تنگ شده بود حتی برای مرجان

 .زنگ رو فشردم. در با صدای تیکی باز شد. پا تند کردم و در سالن رو باز کردم

 [٠٠:۴٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵٧پارت_  

 .یھو یکی پرید جلوم

 … پخ-

 .ترسیده قدمی عقب گذاشتم. ھانیھ زد زیر خنده. دستم و روی قلبم گذاشتم

 !!!روانی-

 .شکلکی درآورد

- اونم با کی؟؟؟ نچ نچ… می بینم خانوم خودسر شدن و رفتن مسافرت   …. 

 .خنده ام گرفتھ بود

 !گمشو بابا-

- بی ادبم کھ شدی… اوا خاک عالم  ! 

 خانوم جون کجاست؟-

 .با مامان جونت رفتن سر خاک آقا جون-

رد ناراحت نشدم بلکھ یھ حس عجیبی بھم دست دادبرای اولین بار از اینکھ کسی مرجان رو مادرم خطاب ک . 
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 .ھانیھ زد بھ پھلوم

 بھ چی فکر می کنی؟ نکنھ عاشق شدی؟-

 .نھ بابا-

 سوغاتی برای من چی آوردی؟-

 .مگھ من رفتھ بودم دنبال سوغاتی؟ یھ سفر کاری بود عزیزم-

- خانوم سفر کاری میره… اوووو مای مامی  !! 

 .شوکت از آشپزخونھ با سینی چائی بیرون اومد

- ھمیشھ بھ خنده مادر… ماشاهللا  ! 

 !شوکت خانوم یھ ساعتھ اینجام یھ نصف لیوان آب ندادی، این افریتھ نیومده جای من و گرفتھ؟-

 !خدا مرگم بده مادر، شما ھمین االن میوه خوردی-

 … عھ شوکت، من-

 .سینی رو از دست شوکت گرفتم

- درد نکنھ، این گربھ کوره استدستتون  ! 

 .کنار ھم روی مبل نشستیم

 خوب ھانی خانوم، از خواستگار عزیزت چھ خبر؟ بھ کجا رسیدین؟-

 !قراره این ھفتھ جواب بدم اما می ترسم دیانھ از دروغی کھ بھش گفتم-

 .بھش حق می دادم کھ ترس داشتھ باشھ

 [٠٠:۴٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵٨پارت_  

 .دستم و روی دستش گذاشتم

- تو مقصر نیستی، اتفاقیھ کھ افتاده… آروم باش ھانیھ  ! 

 .واای دیانھ، وقتی فکر می کنم ممکنھ بفھمھ رعشھ میوفتھ تو تمام تنم اما یھ حسی نسبت بھش دارم-

 .چشمکی زدم

 چھ حسی؟-
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- یھ تپش قلب… نمیدونم، مثل یھ آرامش   … 

 یعنی دوسش داری؟-

رو باز و بستھ کردبا ذوق چشمھاش  . 

 .تبریک میگم-

 .در سالن باز شد. خانوم جون ھمراه مرجان وارد شدند

 .بلند شدم و بھ سمتشون رفتم. خانوم جون رو بغل کردم. دست کشید روی کمرم

 .نگاھم بھ نگاه مرجان گره خورد. ھر دو خیره ی ھم بودیم

ستچند لحظھ بی ھیچ حرفی بھم نگاه کردیم. مرجان سکوت رو شک . 

 !خوش اومدی-

مغرور“و از کنارم رد شد. لبخند کمرنگی زدم. زیر لب زمزمھ کردم:  ” 

********** 

 .یک ھفتھ می شد کھ از مسافرت برگشتھ بودم. گوشیم زنگ خورد. نگاھی بھ شماره ی ناشناس انداختم

 بلھ؟-

 .صدای آشنایی پیچید توی گوشم

 !سالم بانو-

 سالم. احوال شما؟-

 از احوالپرسی ھای شما! خوبی؟-

 .ممنون-

 فکراتو کردی؟-

 بلھ. انشاهللا از کی شروع کنم؟-

 .پس قراره یھ ھمکاری طوالنی داشتھ باشیم-

- ً  !حتما

 فردا کھ کالس نداری؟-
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 .نھ! فقط ساعت اول باید برم-

 خیلی خوب بعد از کالست میتونم ببینمت؟-

 .باشھ-

 [٠٠:۴٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۵٩پارت_  

 فردا میام دنبالت. امری نیست؟-

 .نھ، روز خوش-

 .گوشی رو گذاشتم توی کیفم. کسی زد روی شونھ ام. چرخیدم کھ با چھره ی خندون مونا رو بھ رو شدم

 !با کی دل و قلوه میدادی؟-

- مگھ ھمھ مثل خودتن؟… برو بابا   

 .مشتی بھ بازوم زد. با ھم از دانشگاه بیرون اومدیم

نکھ قرار بود کار جدید شروع کنم ھم می ترسیدم ھم خوشحال بودماز ای . 

وع بھ کار شب موضوع رو بھ خانوم جون گفتم و خانوم جون خوشحال شد از اینکھ پیش آدم قابل اعتمادی می خواستم شر
 .کنم

سا رابطھ ای با ی کھ پارخیلی دلم می خواست از خانوم جون می پرسیدم کھ چرا احمدرضا انقدر از پارسا بدش میاد، در حال
 !بھار نداشتھ

 !اما میدونستم خانوم جون جواب نمیده

 .صبح آماده شدم و برخالف ھمیشھ کھ خیلی ساده می رفتم، کمی آرایش کردم

 .مونا کالس نداشت و تنھا بودم. کالسم تموم شد. از در دانشگاه بیرون اومدم

 .خواستم زنگ بزنم کھ ماشینی جلوی پام ترمز کرد. کمی سرم رو خم کردم

 .پارسا بود. خم شد و در جلو رو از داخل باز کرد. رو صندلی نشستم

 .سالم-

 .لبخندی زد

 .سالم بانو-

 .کنی استرس داشتم. ماشین و روشن کرد
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 خوب کجا بریم؟-

 !نمیدونم-

 .یھ رستوران خوب سراغ دارم بریم اونجا-

 .برای من فرقی نمی کنھ-

 .بعد از چند دقیقھ ماشین رو کنار رستورانی نگھداشت. با ھم پیاده شدیم و سمت رستوران حرکت کردیم

 [٠٠:۴٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶٠پارت_  

 .وارد شدیم و گوشھ ی دنجی نشستیم. پارسا رو بھ روم نشست. منو رو گرفت سمتم

- ھ چیزی انتخاب کن تا اون موقعاالن کھ برای نھار زوده، ی . 

 .سفارش چایی دادیم. پارسا دستھاش رو روی میز گذاشت و نگاھش رو بھم دوخت. نگاھم رو ازش گرفتم

- خوام کھ  عتماد میاکارم بیشتر با خارجی ھاست و خیلی ایران نیستم اما یھ آدم قابل  ممنون کھ بھم اعتماد کردی. من سر و
میدونم کھ میشھ بھ تو اعتماد کرد…  در نبودم خیالم راحت باشھ . 

 .اما من از کار شما سر در نمیارم-

 !تو یھ زمان خیلی کم زود یاد میگیری. تو فقطباید مدیریت کنی و حواست باشھ. میدونم دختر زرنگی ھستی-

بشم کمی راجب کار توضیح داد و قرار شد روزھایی کھ کالس ندارم برم رستورانش تا از نزدیک با کار آشنا . 

 .بعد از نھار پارسا رسوندم خونھ و خودش رفت. وارد خونھ شدم

 .خانوم جون تنھا بود. این مدتی کھ اومده بودم پیشش فھمیده بودم کھ چقدر مھربونھ

 اومدی مادر؟-

 بلھ، تنھائی؟-

 .آره مادر. حامد زنگ زد برای شب دعوت کرد. زودتر آماده شو بریم-

 .چشم-

ش گرفتھ بودم. شومیزی ھمراه با شلوار لی پوشیدم. شالم رو سرم انداختموارد اتاق شدم. صبح دو . 

 .بعد از یکساعت حمید اومد دنبالمون و سمت خونھ ی دائی حامد حرکت کردیم

 .اولین بارم بود ظرف این یکسال خونھ ی دائی حامد رو می دیدم
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 [٠٠:۴٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶١پارت_  

 .ماشین کنار یھ خونھ ی آپارتمانی ایستاد. از ماشین پیاده شدیم

 .مرجان زنگ در و زد و در با صدای تیکی باز شد. وارد حیاط کوچیکی شدیم

 .ساختمون بزرگی رو بھ رومون قرار داشت. با آسانسور بھ طبقھ ی سوم رفتیم

ندون سرش رو از الی در بیرون آوردھمین کھ از آسانسور پیاده شدیم، در آپارتمانی باز شد و ھانیھ خ . 

 .با ھم وارد خونھ شدیم. یھ سالن بزرگ با چیدمان امروزی

 .زندائی و دائی اومدن و با ھم احوالپرسی کردیم. بقیھ ھنوز نیومده بودن. ھانیھ دستم رو گرفت و کشید

 .بریم اتاق من تا بقیھ بیان-

د. ھانیھ چرخی زدوارد اتاق دخترونھ ای شدیم. دکور اتاق فانتزی بو . 

 !این اتاق منھ-

 .خیلی قشنگھ-

 .اوھوم-

 :با صدای زنگ آیفون گفت

- بریم بیرون… فکر کنم عمھ اومد  . 

ف رفتبا ھم از اتاق بیرون اومدیم. ھنوز ایستاده بودیم. در ورودی باز شد و صدای پای بچھ ای اومد. دلم ضع . 

رو بھ در دوختم عطر آشناش زودتر از خودش اعالم حضور کرد. چشمھام . 

 !نگاھم بھ دختربچھ ای افتاد کھ فقط شبیھھ بھارک من بود

 .باورم نمی شد انقدر الغر شده باشھ. پاھام انگار بھ زمین چسبیده بود

 .احمدرضا نگاھم کرد. انگار باورش نمی شد کھ منم بیام

 .بھارک با دیدنم خواست بیاد سمتم کھ دست احمدرضا مچ دستش رو چسبید

با چھره ی درھم رفتھ بھ پای احمدرضا چسبید بھارک . 

 .قلبم ھزار تیکھ شد. اشک چشمھام رو تار کرد



 ناب رمان
 

 [٠٠:۴٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶٢پارت_  

 .چقدر الغر شده بود! ھمھ جا رو سکوت فراگرفتھ بود

 .نگاه ھا رومون سنگینی می کرد. بھارک نگاھش رو بھم دوختھ بود

 :ھانیھ سکوت رو شکست و گفت

 … خانوم کوچولو بیا ببینم-

 .بھارک اما ھنوز بھ پای احمدرضا چسبیده بود. دائی حامد رفت سمتش

 .خوش اومدی-

 .احمدرضا با دائی دست داد و جو کمی بھتر شد. احمدرضا خم شد و بھارک رو بغل کرد

 .ھنوز سر جام ایستاده بودم. دلم برای بغل کردنش تنگ شده بود

 .احمدرضا با ھمھ سالم و احوالپرسی کرد. از زمین کنده شدم و سمت آشپزخونھ رفتم

 .اگر می موندم اشکم حتماً رسوام می کرد. لیوانی آب برداشتم و یھ سره سر کشیدم

 .با ورود کسی سر چرخوندم. نگاھم بھ مرجان افتاد

- الت خوبھ؟ح  

 .با بغض سر تکون دادم

- یدم عاشق یعنی باور کنم کھ یھ دختری کھ از بطن خودت نیست و مدت کوتاھی باھاش بودی انقدر برات عزیزه؟! یا شا
 !!پدرشی

 .لبم رو گزیدم. نفسم رو سنگین بیرون دادم

- ھ معنی نفس م، اما بھارک برای من بھمھ مثل ھم نیستن کھ بچھ ی خودشون رو بذارن و برن! شاید من مادر بھارک نباش
 … کشیدنھ

 .نگاھش رو عمیق بھم دوخت و از آشپزخونھ بیرون رفت. نباید زیاد می موندم

 .دستی زیر چشمھام کشیدم و از آشپزخونھ بیرون اومدم

 .نگاھم بھ احمدرضا افتاد. بھارک ھم آروم کنارش نشستھ بود

 [٠٠:۴٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ٣۴۶پارت_  
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 .دلم می خواست بغلش کنم اما جرأت جلو رفتن نداشتم. کنار ھانیھ نشستم

 .خالھ و بقیھ ھم اومدن. ھانیھ نگاھم کرد

 .میرم بھارک و بیارم اتاقم، تو برو اتاقم-

 .چشمھام از خوشحالی برقی زد. بلند شدم و سمت اتاق ھانیھ رفتم

سریع سمتش رفتم و بھارک رو از بغلش گرفتم بعد از چند دقیقھ ھانیھ بھارک بھ بغل وارد اتاق شد. . 

 .بھارک نگاھم کرد و دستھای کوچولوش رو دور گردنم حلقھ کرد

 .سرم و الی موھای نرمش فرو کردم و عمیق نفس کشیدم. با ھانیھ روی تخت نشستیم

 .دستھای کوچولوی بھارک و توی دستم گرفتم

 … ماما-

 .دستھاشو بوسیدم

 … جون ماما-

توی اتاق بودیم و با بھارک بازی کردم. بعد از نیم ساعت ھانیھ گفتنیم ساعتی  : 

 !بھتره بریم تا احمدرضا نیومده-

 .خم شد

 بھاری جونم بیا بغلم بریم پیش بابا بعد دوباره میایم پیش ماما، باشھ؟-

مق خارج شدبھارک سر تکون داد. بوسیدمش. اول ھانیھ و بھارک بیرون رفتن و بعد از چند دقیقھ منم از اتا . 

 .زندائی میز شام رو چید. سمت میز رفتیم. احساس کردم احمدرضا با فاصلھ ی کمی کنارم قرار گرفت

- دفعھ ی آخرت باشھ بھ دختر من نزدیک میشی… فکر کردی نفھمیدم ھانیھ بھارک و توی اتاق پیش تو آورد؟  ! 

 .قلبم محکم بھ سینھ ام می کوبید. تنھ ای بھم زد و سمت میز رفت

 .میلی بھ غذا نداشتم اما کنار ھانیھ نشستم

 .بعد از شام دائی راجب اینکھ یھ نامزدی کوچک برای ھانیھ قراره بگیرن صحبت کرد

 [٠٠:۴٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶۴پارت_  

 .برای ھانیھ خوشحال بودم. کم کم بلند شدیم و راھی رفتن
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فظی کردیمقرار شد امیر علی ما رو برسونھ. از ھمھ خداحا . 

 !تمام راه نگاھم رو بھ آسمون دوختم. چرا آقاجون خواستھ بود تا از زندگی احمدرضا برم؟

 .روزھا از پی ھم می اومدن و می رفتن. ھفتھ ای سھ روز تو رستوران پارسا کار می کردم

 .روزھایی کھ سر کار می رفتم کمتر فکر و خیال می کردم. پارسا مرد فوق العاده خوبی بود

**** 

 .مانتو شلواری پوشیدم؛ یھ تیپ کامالً رسمی. از خونھ بیرون اومدم. سمت رستوران رفتم. وارد سالن شدم

 .پارسا با یھ تیپ کامالً اسپورت داشت توی سالن راه می رفت و توضیحاتی بھ پرسنل می داد

 .با دیدنم لبخندی زد

 .سالم-

 !سالم خانوم کوچولو-

لو گونھ ھام گل مینداختھر بار از شنیدن خانوم کوچو . 

 .مھمون ویژه داریم VIP امروز سرمون خیلی شلوغھ؛ برای نھار تو سالن-

دشباز  VIP ھمینطور کھ توضیح می داد سمت سالن رفتیم. تمام حواسم بھ صحبتھای پارسا بود کھ یھو در سالن . 

 .قدمی بھ عقب برداشتم کھ مچ پام پیچ خورد. میدونستم االنھ کھ زمین بخورم

 .یھو دستی دور کمرم حلقھ شد و کشیده شدم توی بغلش

 .قلبم ضربان گرفت و گرمی خون تو کل صورتم پیچید. لبم رو بھ دندون گرفتم

 .صدای پارسا توی گوشم پیچید

 [٠٠:۴٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶۵پارت_  

 تو چرا انقدر بغلی ھستی دختر؟-

ش بلند شد. دید خجالت کشیدم، بھ سمت در رفتبا خجالت ازش فاصلھ گرفتم. صدای خنده ا . 

 .بریم کھ دیر شد-

 .نفسم رو بیرون دادم و دنبالش راه افتادم. وارد سالن زیبا و مجللی شدیم

 .صندلی ھا بلند و میزھای تزئین شده. پارسا کمی توضیح داد. نگاھم کرد
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 متوجھ شدی؟-

 !بلھ-

 !خوبھ-

 .مردی اومد سمتمون

 .آقا، مھمون ھا اومدن-

 .ھر دو سمت در سالن رفتیم. چند تا مرد کت و شلواری با پارسا دست دادن

 .سالمی دادم. پارسا سمت میز مخصوصی راھنمائی کرد

 .فقط دو تا گارسون موندن و بقیھ بیرون رفتن. پارسا جلو رفت و چیزی گفت

متم. نگاھش کردمگارسون میز رو چید. کنار ایستاده بودم کھ پارسا اومد س . 

 اینجا بمونیم؟-

 .نھ-

 .از در سالن بیرون اومدیم

*** 

 .روزھا از پی ھم می اومدن و می رفتن. دیگھ احمدرضا رو ندیده بودم. از بھارک ھم خبر نداشتم

 .ھانیھ جواب مثبت رو داد و قرار بود مراسمی بگیرن

ا رو ببینم چیزی تھ قلبم قلقلکم می دادنمیدونستم چی بپوشم اما از اینکھ قرار بود بھارک و احمدرض . 

 .دلم می خواست آراستھ ببینتم

 .توی سالن نشستھ بودم کھ مرجان آماده از اتاقش بیرون اومد. نگاھی بھم انداخت

 .اگر می خوای برای خرید بری من تنھام، می تونی بیای با ھم بریم-

 [٠٠:۴٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶۶پارت_  

ید باال. مرجان از من خواستھ بود کھ ھمراھش برم؟ابروھام پر  

 !چیھ اونطوری داری نگاه می کنی؟ اصراری ندارم اگھ نمیای-

 .سریع بلند شدم
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 .االن آماده میشم-

 .زود بیا-

 .سمت اتاقم خیز برداشتم. برعکس قیافھ ی ھمیشھ طلبکارش، قلب مھربونی داشت

 .این مدتی کھ اینجا اومده بودم این قضیھ رو فھمیده بودم

تادممانتو شلواری پوشیدم و آماده از اتاق بیرون اومدم. مرجان با دیدنم سمت در سالن رفت. دنبالش راه اف . 

 .سوار ماشین شدیم. قلبم پر از ھیجان می کوبید. ماشین و کنار پاساژ بزرگی نگھداشت

 .پیاده شدیم و سمت پاساژ بھ راه افتادیم. نگاھم رو بھ مغازه ھای پر از زرق و برق دوختم

 !مرجان یھ دست لباس برای خودش خرید اما من مونده بودم چی بخرم

 چیزی انتخاب نکردی؟-

 !نمیدونم چی بخرم-

 .یھ لباس عروسکی بردار-

 … اما-

 .زن و مرد با ھم نیستن-

ت شد. نگاھم بھ لباس عروسکی مشکی حریری با گلھای ریز قرمز افتادبا این حرفش خیالم راح . 

 .آستین ھای پفکی کوتاھی داشت و دامنش تا باالی رونم بود. کمی پف داشت. مرجان رد نگاھم رو گرفت

 .فکر کنم بھت بیاد-

یرون اومدیمبا ھم وارد مغازه شدیم. بعد از پرو کردن لباس، کیف و کفشی ھم خریدم و با ھم از پاساژ ب . 

 [٠٠:۴۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶٧پارت_  

 .با اینکھ خیلی با ھم برخورد نداشتیم اما روز خوبی بود. خرید با مادر جوانم؛ لبخند تلخی زدم

 .باالخره شب نامزدی ھانیھ رسید. دل تو دلم نبود. حموم کردم. موھام رو بابلیس پیچیدم

ھیچ کاری بلد نباشمدیگھ مثل روزھای اولم نبودم کھ  ! 

 .لباسم رو پوشیدم. ساپورتی پام کردم و باده ی بلندی از روی لباسم پوشیدم تا اونجا رسیدم درش بیارم

 .آرایش ملیحی ھم انجام دادم و از اتاق بیرون اومدم
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 .خانوم جون و مرجان ھم آماده بودن. با ھم سوار ماشین مرجان شدیم

نھا داخلزود مراسم تو خونھ ی پدر دوماد باشھ تا مردھا توی حیاط بزرگ باشن و خونھ ی دائی کوچیک بود و قرار ب . 

ک کردم تا وارد کوچھ ی بزرگی شدیم. ماشین ھا پشت سر ھم پارک بودن. مرجان ماشین رو پارک کرد. بھ خانوم جون کم
 .پیاده بشھ

کردیم تاده بودند. سالم و احوالپرسیدر فلزی خونھ باز بود. سمت در رفتیم. دائی ھمراه با مردی کنار در ایس . 

دوارد حیاط شدیم. حیاط بزرگ و سرسبزی بود. قسمتی رو میز و صندلی چیده بودن. ھنوز خیلی شلوغ نشده بو . 

 .وارد سالن شدیم. زندائی بھ استقبالمون اومد. با راھنمائی زندائی با خانواده ی داماد آشنا شدیم

. بھ نظر آدمھای خوبی می اومدنخواھر دوماد ھمسن من و ھانیھ بود . 

 .کم کم بقیھ ھم اومدن. نگاھم بھ در سالن بود کھ با دیدن المیرا ضربان قلبم باال رفت

 .دست بھارک توی دستش بود. برای اولین بار از دیدن کسی حالم بد شد

 .حس حسادت و نفرت توی قلبم بھ وجود اومد

 [٠٠:۴۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶٨پارت_  

 .دست بھارک توی دست المیرا بود. سارافون کوتاه عروسکی تنش بود و موھاش خرگوشی بستھ شده بود

 :با دیدنش دلم ضعف رفت. خانوم جون با دیدن المیرا اخمی کرد. رو بھ خالھ گفت

 !من نمیدونم احمدرضا این و چطوری تو خونھ اش راه داده؟ ھمیشھ کلھ خراب بود-

 .المیرا با گردنی افراشتھ و نگاه پر از غرور اومد جلو و خیلی سرد بھ ھمھ سالم داد

 .بھارک با دیدنم لبخندی زد. دلم می خواست بغلش کنم

 .انگار المیرا فھمید کھ دست بھارک رو کشید. نفسم رو بیرون دادم. ھانیھ اومد

وی خوشبختی اش خوشحالی می بارید. براش از تھ دلم آرزآرایش ماتی کرده بود و لباس نباتی رنگی تنش بود. از چھره 
 .کردم

 .صدای آھنگ بلند شد و ھمھ رفتن وسط. بھارک بین بچھ ھا بود. از فرصت استفاده کردم و رفتم سمتش

 .با دیدنم اومد سمتم. انگار می ترسید کھ نگاھش رو بھ اطراف دوخت

بودمدلم از این نگرانیش گرفت. کاش می شد دوباره کنارش  . 

 .دستھای کوچولوش رو گرفتم. با ذوق بھم نگاه می کرد. غرق بھارک بودم کھ المیرا باالی سرم ایستاد
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 .اخمی میان ابروھاش بود. دست بھارک رو گرفت. بھارک سکوت کرده بود

 !دیگھ نزدیکش نشو-

 !من ھر وقت الزم باشھ می بینمش-

 .پوزخندی زد

 .من االن حکم مادرش رو دارم-

 . پوزخندی زدممتقابالً 

 از کجا معلوم کھ فقط برای مدتی ھوس پدرش نباشی؟-

 .و ابروئی باال دادم

 [٠٠:۴۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴۶٩پارت_  

 دختره ی بی شعور، من و مسخره می کنی؟-

- دور برت نداره… نھ، دارم حقیقت رو می گم  ! 

 .عصبی دست بھارک و گرفت و سمت در سالن رفت. دل تویدلم نبود. بر خالف عقلم سمت در سالن رفتم

 .میدونستم کارم زشتھ اما طاقت نداشتم. یھ چیزی انگار می گفت برو

 .سالن باریکی بود و یھ در کھ حدس زدم باید سرویس بھداشتی باشھ

ممیرا نبود. ناامید وارد سرویس شدم و دستھام رو شستسریع در سرویس بھداشتی رو باز کردم. از شانسم ال . 

 !خواستم بیام بیرون کھ در باز نشد. چند بار دستگیره رو باال پایین کردم اما انگار نھ انگار

 .چند بار محکم بھ در زدم. ترسیدم نکنھ کسی صدام رو نشنوه و بمونم

و بوی عطر آشنائی پیچید توی مشامم با پایین رفتن دستگیره کمی از در فاصلھ گرفتم. در باز شد . 

 .تھ دلم خالی شد. نگاھم بھ قامت بلند احمدرضا افتاد. انگار اونم از دیدنم تعجب کرده بود. اخمی کرد

 تو باز خنگ بازی درآوردی؟ روی در سرویس رو نخوندی کھ نوشتھ دستگیره خرابھ؟-

 .بی توجھ بھ سر و وضعم ھول کردم. سرم رو پایین انداختم کھ نگاھم بھ پاھای برھنھ ام افتاد

 .ھین بلندی کشیدم و قدمی بھ عقب برداشتم. صداش توی گوشم نشست

 !انگار اولین باره کھ دارم اینطوری می بینمش، دختر بچھ ی خنگ-
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 .لبم رو بھ دندون کشیدم. تو بد مخمصھ ای مونده بودم

یـانہ (ویدیا)د , [١۴�٠۶٠٠ �١٨:۴۴] 
# ۴٧٠پارت_  

 !دفعھ ی بعد حواست باشھ، شاید کسی نیاد نجاتت بده و تلف بشی-

 .از جلوی در کنار رفت. سریع سمت در سرویس بھداشتی رفتم و خارج شدم

 .پشت بھم از در سالن بیرون رفت. تا آخر شب دیگھ ندیدمش. بھارک ھم خوابیده بود

بلند شدیم تا برگردیم. برای ھانیھ آرزوی خوشبختی کردم مھمونی تموم شد و . 

 .تو کوچھ امیر حافظ و امیر علی بھ ھمراه احمدرضا ایستاده بودن. با دیدن خانوم جون اومدن سمتمون

 :مرجان با دیدن احمدرضا با کنایھ گفت

 آدم کم بود رفتی دست روی این وزغ گذاشتی؟-

منم خندم بگیره. احمدرضا اخمی کرد گفت لبھای امیر علی کش اومد کھ باعث شد : 

 !!من خوبھ ھمین وزغ گیرم اومده، تو کھ ھمینم نداری-

 :مرجان برو بابائی گفت و سمت ماشینش رفت. امیر علی میون خنده اش گفت

 امیر حافظ ناراحت میشھ، فامیل زنشھ اما خودمونیم، آخھ این کیھ رفتی گرفتی؟-

- م خون باال بیاری ھااعصاب ندارم امیر علی، می زن !! 

 .امیر علی دستھاش رو باال برد

 !من تسلیم-

 :نگاھم بھشون بود کھ احمدرضا با تشر گفت

- برو بخواب دبستانت دیر نشھ…. چیھ بچھ واستادی نگاه می کنی؟  !! 

- چرا انقدر خودخوری می کنی مادر؟… احمدرضا، پسرم، ما برای خودت گفتیم   

- حداقل حواسش بھ بھارک ھست… روزھا حوصلھ ی خودمم ندارم میدونم خانوم جون اما این  . 

 [٠٠:۴۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧١پارت_  

 !خوب مادر کار داری بیارش پیش ما، ما کھ غریبھ نیستیم-
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 .نھ خانوم جون، شما رو ھم اذیت می کنھ-

- یری؟آدم نمی تونھ بھ غریبھ اعتماد کنھ! بچھ رو ول کرده م… چھ حرفی می زنی   

 .قراره مادرش بشھ-

 .تا مادر شدنش بھ حرف من پیرزن گوش کن-

 .چشم-

 .بریم دیانھ-

 .بریم-

 .سنگینی نگاه احمدرضا رو احساس می کردم و ھمین باعث می شد تا ضربان قلبم باال بره

 .از اینکھ قلبم چنین بھ سینھ ام می کوبید خودمم تعجب کرده بودم. سوار ماشین شدیم و بھ خونھ برگشتیم

* 

 .روزھا از پی ھم می اومدن و می رفتن. یکسال از دانشگاھم ھم تموم شد

نمیدونستم چطور  ماتیرماه بود و ھوا بھ شدت گرم شده بود. دلم می خواست پیش بی بی برم و تمام تابستان رو پیشش باشم ا
 !بھ خانوم جون بگم

بود تقریباً تمام ھفتھ رو بھ ھتل می رفتم. حاال کارھا بیشتر بھ دستم اومده بود. پارسا واقعاً پسر خوبی . 

 .باالخره با خانوم جون صحبت کردم و قرار شد یک ھفتھ برم پیش بی بی

 .دل توی دلم نبود از شوق دیدن بی بی و اون خونھ ی باصفاش

است فقط پیش بی رار بود خانوم جون و بقیھ بھ ویالی شمال برن و اگر زیاد موندن منم برم پیششون اما خودم دلم می خوق
 .بی باشم

 .چمدون کوچیکم رو بستم و بھ اصرار خودم قرار شد با اتوبوس برم

 .با مرجان و خانوم جون خداحافظی کردم و سمت ترمینال حرکت کردم

بود کھ بھ ترمینال رسیدم ھوا ھنوز تاریک نشده . 

 [٠٠:۴۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧٢پارت_  

 .ھمیشھ ماشین کم بود. نگاھی بھ اطراف انداختم. سمت تنھا مینی بوسی کھ برای اون مسیر بود رفتم

 .نگاھی بھش کردم کھ دیگھ عمرش رو کرده بود!اما باید سوار می شدم و قبل تاریکی ھوا می رسیدم
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و نگاھی بھ بیرون انداختم. ساک کوچکم رو تو بغلم فشردمسوار شدم  . 

 .حس خاصی داشتم از اینکھ داشتم بعد از این ھمھ مدت تنھا بھ ده بر می گشتم

 .ماشین حرکت کرد. با خوشحالی چشمھام رو بستم

 .چشمھام تازه گرم خواب شده بود کھ مینی بوس تکون بدی خورد

زدن. ھنوز توی شوک بودمھراسون چشم باز کردم. ھمھ داد می  . 

 .با حس درد توی سرم نگاھی بھ مینی بوس وارونھ انداختم. ھمھ داد می زدن و ترسم رو بیشتر می کردن

 .تکونی تو جام خوردم. از اینکھ بین صندلی ھا گیر نکرده بودم خوشحال بودم

ن بودسعی کردم تا از وسط صندلی ھا بیرون بیام. از شانس بد در مینی بوس روی زمی . 

 .چند نفری کھ مثل من می تونستن از صندلی ھاشون بیرون اومدن

 :یکی از مردھا گفت

- امکان داره مینی بوس آتیش بگیره… باید شیشھ رو بشکنیم  ! 

 .با این حرف مرد، زنھا شروع بھ گریھ کردن. تھ دلم خالی شد

 .دست تو جیب مانتوم کردم. از لمس گوشیم خوشحال شدم و بیرون آوردمش

 .اما با دیدن صفحھ ی شکستھ اش ھمھ ی امیدم ناامید شد

 !دست دست نکنید، بھتره مردم رو نجات بدیم-

 [٠٠:۴۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧٣پارت_  

 .مرد رفت سمت شیشھ اما چیزی پیدا نکرد تا باھاش شیشھ رو بشکنھ. صدای نالھ ای توجھم رو جلب کرد

ر و صورتش کامالً خونی بود رعشھ بھ دلم افتادجلو رفتم. با دیدن راننده کھ س . 

 .… یکی بیاد اینجا-

ر در ضرب دیده بودیکی از مردھا اومد. بعد از دیدن راننده کھ غرق خون بود دستگیره ی در رو باال و پایین کرد اما انگا . 

 .با لگد محکم بھ در زد و در باز شد

- یکی کمک کنھ بکشیمش بیرون… من میرم اونور  . 

سختی از روی راننده رد شد. با کمک یکی دیگھ از مردھا راننده رو از ماشین بیرون بردن بھ . 
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 .حاال کھ در راننده باز شده بود، راحت تر شده بودیم

د ایستاده یکی از مسافرھا بھ اورژانس زنگ زد اما تا رسیدن اورژانس دیر میشد. سرگردون وسط ماشین کھ واژگون بو
 .بودم

- یستادی؟ بیا کمک کنخانوم چرا وا . 

 .رفتم سمتش. زنی داشت زیر لب چیزی رو زمزمھ می کرد

 .بیا خدا خیرت بده از ماشین ببریمش بیرون-

کرفتم سمتش و بھ سختی زن رو از ماشین پیاده کردیم. دو تا ماشین با فاصلھ از ما نگھداشتن و اومدن کم . 

 .نگاھم بھ بنزینی کھ داشت از ماشین خارج می شد افتاد

- آقا… آقا   … 

 بلھ، چی شده؟-

 .بنزین ماشین داره میریزه-

 :مرد با دیدن بنزین داد زد

- االن ماشین آتیش میگیره… بیاین بیرون  ! 

 .لحظھ ای نگذشتھ بود کھ ماشین با صدای بدی منفجر شد و شعلھ ھای آتیش تو دل شب زبانھ کشید

 [٠٠:۴۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧۴پارت_  

 ھمھ مثل من ترسیده بودن و عده ایی تو شوک بودن . صدای گریھ و فریاد مسافرھا دلخراش بود

 .نگاھی بھ مسافرھایی کھ ھر کدام یھ گوشھ زخمی نشستھ بودن انداختم

 .فقط چند نفر مونده بودن. صدای گریھ و یا علی گفتنشون دل سنگ رو آب می کرد

ز اون چند نفر صدای آژیر اومد و ماشین اورژانس از راه رسید. سریع زنگ زدن آتیش نشانی اما تا اومدن اونھا حتماً ا
 .ھیچی باقی نمی موند

 .کنار بقیھ نشستم.نگاھم رو بھ مینی بوسی کھ داشت میسوخت دوختم. مددیارھا بھ مسافرھا کمک کردن

 .یکیشون نگاھی بھم انداخت

- ؟تو حالت خوبھ  

 .بلھ-
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 .اما صورتت کمی زخمی شده، بیا برات تمیزش کنم-

 .نھ نمی خواد، فقط میخوام برم-

 االن کھ ماشینی نیست، میخوای بھ یکی از آشناھات زنگ بزنی؟-

 .صفحھ ی گوشیم شکستھ-

 یعنی شماره ی ھیچ کسی رو حفظ نیستی؟-

 .سری تکون دادم

 !یھ کم فکر کن-

ا بقیھ رفتھ باشھ ره ی رستوران احمدرضا بود. نمیدونستم زنگ بزنم یا نھ؟! اصالً شاید بتنھا شماره ای کھ حفظ بودم شما
 .شمال

 .یھ شماره یادم اومد-

 .با لبخند گوشیش رو سمتم گرفت. گوشی رو از دستش گرفتم و شماره ی ھتل رو گرفتم

 .بعد از صدای اپراتور بھ مسئول بخش وصل شد

 !بفرمائید-

- ری کار داشتمبا آقای ساال… سالم  . 

 شما؟-

 .یکی از آشناھاشون ھستم-

 !مزاحم نشید خانوم-

- من تو جاده گیر کردم… آقا تو رو خدا  . 

 .. خانوم محترم اگر از آشناھای ایشون ھستین پس باید شماره ھمراھشون رو داشتھ باشین-
 بھ خودشون زنگ بزنین

 [٠٠:۴۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧۵پارت_  

- گوشیم شکستھ، فقط شماره ی اونجا رو حفظ بودم… می کنم آقا خواھش  . 

 .ایشون سرشون شلوغھ، بھشون میگم-

 .. آقا این گوشی مال خودم نیست، تو رو خدا صداش کنید-



 ناب رمان
 

 .چند لحظھ صدایی نیومد؛ فکر کردم قطع کرده

 آقا، صدای من و دارین؟-

 .انگار باورش شده بود

 .چند لحظھ صبر کنید-

 … ممنون-

 .گوشی توی دستم بود و دعا دعا می کردم تا زودتر بیاد. صدای مرد تو گوشی پیچید

 .خانوم، گفتن بعداً زنگ بزنید، االن کار دارن-

 .آقا خواھش می کنم-

 !خانوم محترم، گفتم ؟؟؟؟ کھ-

 … پس تو رو خدا بھش بگین دیانھ گفت ماشینمون چپ کرد و من تو جاده ام-

 .باشھ، بھشون می گم-

شی رو قطع کردم و دادم بھ مددیارگو . 

 چی شد؟-

 .شونھ ای باال دادم

 !معلوم نیست-

 میخوای ھمراه ما بیای؟-

 .صبر می کنم ببینم چی میشھ-

 .پسر جوون لبخندی زد و رفت سمت بقیھ. حالم بد بود و از ترس زیاد تنم می لرزید

وی آتیش سوختھ تاگر احمدرضا نمی اومد باید چیکار می کردم؟ تنھا چیزی کھ ھمراھم بود کیف دستیم بود و بقیھ ی چیزھا 
 .بودن

 .آتش نشانی اومد و آتیش رو خاموش کردن. چند تا جنازه ای کھ سوختھ بودن رو بیرون آوردن

ین و از تھ دلم عوق زدمحالت تھوع بھم دست داد.از مینی بوس چشم گرفتم و نشستم روی زم . 

 .اشک از چشمھام سرازیر شد. با نشستن دستی روی شونھ ام سر بلند کردم

 .نگاھم بھ نگاه آشناش گره خورد
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 .مثل کسی کھ تو برھوت گیر کرده باشھ و راه نجاتی پیدا کرده با ذوق بلند شدم. رو بھ روش قرار گرفتم

با ھمون تن صدای سرد و پر از ابھت گفتاخمی میان ابروھای ھمیشھ پر از اخمش نشست.  : 

 این موقع شب تو این جاده چھ غلطی می کنی؟-

 .ھول کردم. نمیدونستم چی بگم! لبم رو با استرس خیس کردم

 !می خواستم برم روستا پیش بی بی-

 .دستی بھ موھای جوگندمیش کشید

 !!!من نمیدونم با چھ اعتمادی یھ ذره بچھ رو اجازه دادن تنھا جایی بره؟-

 !اما من بچھ نیستم-

 :احمدرضا نگاھی سراسر تحقیر بھ سر تا پام انداخت. سرش رو کمی خم کردو کنار گوشم لب زد

 !باشھ، بچھ نیستی؛ خودت یھ راھی پیدا کن و برو! دیگھ ام بھ من زنگ نزن-

یده و با ھراس بازوش رو چسبیدم. از گوشھ ی چشمش نگاھم کردچرخید بره کھ ترس . 

- من میترسم… میشھ نری  ! 

 .چیزی نگفت و خواست حرکت کنھ کھ بازوش رو محکم تر چسبیدم

 !باز چیھ؟ نکنھ تا صبح می خوای ھمینجا بمونیم؟-

 !نھ-

 … پس بھتره سوار شی-

 .لبخندی روی لبھام نشست و دنبالش بھ سمت ماشین رفتم

 .در جلو رو باز کردم و سوار شدم. احمدرضا ھم سوار شد

 قحطیھ ماشین اومده بود کھ با ھمچین ماشینی راه افتادی تو جاده؟-

 .نگاھم رو بھ آھن سوختھ ھای مینی بوس انداختم و نفسمرو آه مانند بیرون دادم

 .احمدرضا ماشین و روشن کرد و تو جاده بھ حرکت دراومد

] ,دیـانہ (ویدیا) �٠۶�١٨١۴  ٠٠:۴۵] 
# ۴٧٧پارت_  

 .خدا رو شکر کھ احمدرضا اومده بود دنبالم وگرنھ نمی دونستم باید چیکار کنم
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می  ھوا گرگ و میش بود کھ بھ روستا رسیدیم. از ھمین فاصلھ و تو گرگ و میش ھوا طراوت و سرسبزی رو احساس
 .کردم

 .ماشین کنار در چوبی بی بی ایستاد

دماز ماشین پیاده ش… چشم دوختم. چقدر دلم برای بی بی و این خونھ تنگ شده بودبا ذوق بھ در چوبی کھنھ  . 

 .بی بی حتماً برای نماز صبح بیدار شده. آروم بھ در کوبیدم

 .احمدرضا ھنوز توی ماشین نشستھ بود. چند دقیقھ صبر کردم

اش بھ گوشم رسیدھصدای کشیده شدن دمپائی  اما خبری از بی بی نشد! دوباره بھ در کوبیدم. دیگھ داشتم ناامید می شدم کھ . 

 .بعد از چند دقیقھ صدای ضعیفش از اونور در بلند شد

 کیھ؟-

- دیانھ… منم بی بی  . 

 .در آروم باز شد. نگاھم بھ پیرزن نحیفی افتاد کھ رو بھ روم اونور در ایستاده بود

گفتباورم نمی شد این زن نحیف و الغر بی بی باشھ. با ھمون صدای ضعیف  : 

 بعد از اینھمھ مدت اومدی،نمیخوای بیای داخل؟-

 :بھ طرفش خیز برداشتم و محکم بغلش کردم. عطر تنش رو بلعیدم. با صدای لرزونی لب زدم

 بی بی چرا انقدر الغر شدی؟-

 .آفتاب لب بومم مادر-

 !… بی بی-

- برو بھ ھمراھت بگو بیاد داخل… بی بی نداریم، من عمرم رو کردم  . 

 .و سمت خونھ رفت. بھ طرف ماشین رفتم. احمدرضا ھنوز پشت فرمون بود

 نمیاین داخل؟-

 .عمیق نگاھم کرد و ماشین رو خاموش کرد

 [٠٠:۴۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧٨پارت_  

 .تھ دلم یھ حالی شد. از ماشین کمی فاصلھ گرفتم. احمدرضا پیاده شد و دستی بھ کت تنش کشید
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مدونھ رفتیم. نگاھی بھ حیاط انداختم. ھمھ جا سرسبز بود اما صدای مرغ و خروس ھا نمی اوبا ھم بھ سمت خ . 

 .وارد خونھ شدیم. احمدرضا سمت پشتی ھای توی سالن رفت

 .سمت تنھا اتاقی کھ توی سالن بود رفتم. بی بی رو تخت چوبیش دراز کشیده بود

 .رفتم جلو و کنارش روی تخت نشستم. نگاھش رو بھم دوخت

 !دیگھ برای خودت خانومی شدی-

 .لبخندی زدم

 چرا دکتر نرفتی بی بی؟-

-  ادریت جات خوبھالکم رو آویزون! از بابت تو ھم خیالم راحتھ، پیش خانواده ی م مادر جان، من دیگھ آردم و الک کردم و
 .و از این بابت نگران نیستم

 .بغض توی گلوم نشست

- بی اما تو حق نداری من و تنھا بذاری بی . 

 .بی بی با دست لرزونش دستم و توی دستش گرفت

 .تو ھمھ ی زندگیم بودی، االن خیالم راحتھ. برو یھ چائی بھ مھمونت بده، منم کمی استراحت کنم-

شتخم شدم و پیشونی چروکیده اش رو بوسیدم. بی بی برام ھم مادر بود ھم پدرھم دایھ ای کھ عجیب دوستم دا . 

دم. احمدرضا با دیدنم گفتآروم از اتاق بیرون اوم : 

 یھ دست رختخواب برام میاری؟-

 .آخ، یادم رفتھ بود خستھ از ھتل اومده بود

 !بلھ االن-

 .بھ اتاق برگشتم و با یھ دست رختخواب برگشتم

 [٠٠:۴۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٧٩پارت_  

 .رختخوابش رو کنار پنجره پھن کردم. بی ھیچ حرفی سمت تشک رفت و دراز کشید

 .طرف آشپزخونھ رفتم. سماور رو پر آب کردم. کیفم رو برداشتم و آروم از خونھ بیرون اومدم

 .ھوا خنک بود. نگاھم بھ گل محمدی ھای توی حیاط افتاد کھ بوش تمام حیاط رو برداشتھ بود
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ودنھ بیرون اومدم. سمت نونوائی توی روستا رفتم. چند تا از ھمسایھ ھا تو نونوائی بلبخندی زدم و از خون . 

 .با دیدنشون سالم و احوالپرسی کردم. حال بی بی رو پرسیدن

 .بعد از خرید نون و کمی لوازم صبحانھ بھ خونھ برگشتم

 .چائی رو دم کردم. احمدرضا ھنوز خواب بود. سمت اتاق بی بی رفتم

سم نحیفش کھ آروم خوابیده بود در و بستم و بیرون اومدمبا دیدن ج . 

یھ حس  نگاھی بھ احمدرضای غرق خواب انداختم. باید حداقل پیش خودم اعتراف می کردم، حسی کھ بھ احمدرضا دارم
 !خاصھ؛ مثل عشق

فتھ، دلم گرتھ دلم خالی شد وقلبم ضربان گرفت اما با یادآوری اینکھ احمدرضا قراره با المیرا ازدواج کن . 

ا گرفتممیدونستم دوست داشتن احمدرضا بھ خاطر تفاوت سنی کھ داشتیم اشتباھھ. با سردرگمی نگاھم رو از احمدرض . 

 .ھمونطور گوشھ ی سالن کم کم چشمھام گرم خواب شد. با حس گرمی چیزی روی صورتم چشم باز کردم

ی صورتم قرار داشتنگاھم بھ صورت احمدرضا افتاد کھ با فاصلھ ی کمی رو بھ رو . 

 .ھول کردم. بلند شدم کھ پیشونیم بھ بینیش خورد

 [٠٠:۴۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨٠پارت_  

 .آخ ریزی گفتم. صدای بمش کنار گوشم بلند شد

 بینی من ناقص شده، تو صدات درمیاد؟-

 .سرم و آروم بلند کردم. نگاھم بھ نگاھش گره خورد. فاصلھ مون کم بود

 :ھرم نفس ھاش بھ صورتم می خورد. انگشت شصتش رو بھ پیشونیم کشید و آروم زمزمھ کرد

 !قرمز شده-

 .سریع بلند شدم. نگاھم کرد

 !برم صبحانھ آماده کنم-

 .بلند شد. طرف آشپزخونھ رفتم و میز و چیدم. احمدرضا وارد آشپزخونھ شد و پشت میز نشست

شت و نفس عمیق کشیدلیوان چائی رو روی میز گذاشتم. برش دا . 

 تا کی اینجائی؟-
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 .تا زمانی کھ بی بی خوب بشھ-

 .سر بلند کرد و گذرا نگاھم کرد

 اگر خوب نشد چی؟-

- نمی تونم تنھاش بذارم… ھم مادر بوده ھم پدر … اون زن برام زحمت کشیده . 

 .احمدرضا سری تکون داد و صبحانھ اش رو خورد. نمیدونستم تا کی قرار بود بمونھ. بلند شد

 .میرم شھر سری بھ ھتل میزنم، کارام رو می کنم و برمی گردم-

 .تھ دلم خوشحال شدم

 .نمی خوام باعث زحمت باشم-

 .آروم نوک دماغم رو کشید

 !خیلی وقتھ باعث زحمت شدی-

بود؟ نگاھش کردم. منظورش چی  

 !بھتره خیلی فکر نکنی، چون مغز نخودیت ھنوز رشد نکرده-

 .کتش رو پوشید و سمت در سالن رفت. دنبالش راه افتادم

 .کفش ھاش رو پوشید. صاف شد و از جیب کتش دفتر کوچیکی درآورد

 [٠٠:۴۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨١پارت_  

 .چیزی نوشت و برگھ رو کند و گرفت سمتم

- اره ام رو داشتھ باش؛ کاری پیش اومد حتماً بھم خبر بدهبیا، شم . 

 .ممنون-

 .خداحافظ-

 .کنار در سالن ایستادم و نگاھم رو بھ رفتنش دوختم. با روشن شدن ماشین برگھ رو جلوی صورتم گرفتم

مسیدنگاھم رو بھ خط زیبا و خواناش دوختم. چقدر شماره اش آشنا بود! اما ھرچی فکر کردم بھ نتیجھ ای نر . 

 .وارد سالن شدم. بی بی ھنوز خواب بود. کمی آبگوشت برای نھار بار گذاشتم

 .باید بی بی رو بیدار می کردم. سمت اتاقش رفتم، بیدار بود. با دیدنش لبخندی زدم
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 .ظھر بخیر-

 ظھر شده مادر؟-

- چی شده مثل امروزی ھا شدی؟… با اجازه تون! شما کھ تنبل نبودی بی بی جان   

نده ی بی جونی کردبی بی خ . 

 .بیا کمکم کن تا سالن ببرم-

 .سمتش رفتم و دستش رو گرفتم. آروم از اتاق بیرون آوردمش و روی تک مبل کھنھ ی گوشھ ی سالن نشاندمش

 .پرده ی پنجره ی رو بھ حیاط رو کنار زدم. پنجره رو باز گذاشتم

 .بی بی نگاھش رو بھ بیرون دوخت. سفره رو پھن کردم

کنار بی بی خوردم و تا شب دستی بھ سر و روی خونھ کشیدمنھار رو  . 

 .حیاط رو شستم. حموم کردم و از لباسھایی کھ تو خونھ ی بی بی داشتم پوشیدم

 !شام سبکی با بی بی خوردم. منتظر احمدرضا بودم اما نیومد

 دو دل بودم بھش زنگ بزنم یا نھ؟

 [٠٠:۴۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨٢پارت_  

 .نگاھی بھ شماره ای کھ روی کاغذ نوشتھ بود انداختم

 !باز ھم بھ نظرم آشنا اومد اما نمیدونستم چرا انقدر آشناست

 .دل و زدم بھ دریا وبا تلفن خونھ شماره اش رو گرفتم. بعد از چند بوق صدای المیرا تو گوشی پیچید

بودم ناامید شد. سریع گوشی رو گذاشتمبا شنیدن صدای المیرا تمام امیدی کھ از صبح برای خودم ساختھ  . 

 .قلبم محکم بھ سینھ ام می کوبید. بدنم شل شد. بھ دیوار پشت سرم تکیھ دادم

 .بغض توی گلوم باال و پایین می شد. نفسم رو سنگین بیرون دادم. از روی زمین بلند شدم

 سمت اتاق بی بی رفتم. تشکی پایین تخت بی بی پھن کردم و بھ پھلو شدم. اما مگھ خوابم می برد؟

 .صدای پر از عشوه ی المیرا تو گوشم زنگ می خورد. چشم ھام رو عصبی روی ھم گذاشتم

 .نفھمیدم کی خوابم برد. با تابش نور آفتاب چشم باز کردم. سریع نشستم. نگاھی بھ بی بی انداختم

ند روزی از رفتن احمدرضا میگذشت. دیگھ بھش زنگ نزدمچ . 
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 .سعی می کردم روزھام رو با خاطرات گذشتھ ی بی بی پر کنم

 … بی بی-

 جونم؟-

 !چرا ھیچ عکسی از پسرتون تو خونتون نیست؟ فقط چند عکس از پدر خدابیامرز منھ-

 .بی بی آھی کشید

 .چون فقط پدر تو رو داشتم-

ظور بی بی چی بود؟حالم یھ جوری شد. من  

 .نگاه سؤالیم رو بھ نگاه بی فروغش دوختم. دستم و توی دستش گرفت

 [٠٠:۴٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨٣پارت_  

 .بھ دلشوره افتادم. نگاه بی بی انگار می خواست چیزی بگھ

 .لبخند پر استرسی زدم. قطره اشکی از چشم بی بی روی گونھ ی چروکیده اش چکید

چرا بی دلیل بغض کرده بودم! مثل کسی کھ منتظر خبر ناگواری باشمنمیدونم  . 

 .لبخند تلخ و پر از حسرت بی بی بیشتر آزارم می داد

 :دلم می خواست فریاد بزنم. تنھا کاری کھ تونستم انجام بدم این بود کھ با صدای از تھ چاه لب بزنم

 … بی بی-

- یادگار تنھا پسر بی بی… زندگیھ بی بی … جون دل بی بی   … 

 .نتونستم تحمل کنم. سرم رو روی زانوھاش گذاشتم و بغضم رو تو گلو خفھ کردم

 چرا این ھمھ سال نگفتھ بودین کھ من نوه تونم، چرا بی بی؟-

 .دستش روی موھام نشست

- نگمچی میگفتم مادر؟ آقا جونت ازم خواستھ بود تا بھت چیزی  . 

 چرا آخھ بی بی؟ چرا من نباید راجب گذشتھ ام میدونستم؟-

 .سرم و بلند کرد. با دست لرزان زیر چشمھام رو دست کشید

 چی می خواستی بدونی؟ مگھ من برات کم گذاشتم؟-
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 .تند سرم رو تکون دادم

-  مرگتون می حسرت از پسر جوونوقتی کھ تمام این سالھا با … مادر پدرم ھستین  اما کاش بھم می گفتین شما… نھ، نھ 
م من و نمی تو جوونی بره؟ چرا مادر گفتین، چرا من نفھمیدم کھ دارین راجب بابای من حرف می زنین؟ چرا باید پدرم

چرا؟ آخھ … خواد؟ چرا ھیچ کس من و دوست نداره بی بی  

 دوستش داری؟-

 .نگاه اشکیم رو بھش دوختم

 [٠٠:۴٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨۴رت_پا  

 :لبخند کم جونی زد گفت

 !من این موھا رو تو آسیاب سفید نکردم-

 .سرم و پایین انداختم. آھی کشید

  … پدرت برام خیلی عزیز بود، تنھا یادگار پدربزرگت بود. مادرت رو خیلی می خواست-
کردمیدونستم مادرت عالقھ ای بھ پدرت نداره! بارھا بھش گفتم اما گوش نکرد و کار خودش رو  .  

شتی آورد داد پدِر مادرت، تو رو کھ فقط چند روز دا… اما مادرت خیلی زود از پدرت خستھ شد و رفت پیش خانواده اش! 
  .بھم

م اما اون برداشتمت و آوردمت اینجا! میدونم در حقت ظلم کرد… نداشتم  بعد از خودکشی پدرت، تھران رو دیگھ دوست
من و ببخش مادر… برام جز کابوس ھیچ چیز دیگھ ای نداشت  شھر ! 

 .دست ھای چروکیده اش رو توی دستم گرفتم

- اید ھمھ چی بودی! فقط دلخورم از بابایی کھ چرا ب…مادر بودی … بودی  تو برام پدر… این حرف و نزن بی بی 
مادرم رفت اما من کھ بودم… کنھ  خودکشی ! 

- رد میھ … ط پولدار نبود! اما پسر عموی مادرت یعنی ھمین احمدرضا، پولدار بود پدرت نابغھ ی ریاضی بود فق
  !خودساختھ

  !ھیچ وقت نفھمیدم چرا مادرت نامزدیش رو با احمدرضا بھم زد و با پدرت ازدواج کرد
حاال تو عاشق مردی شدی کھ یک روزی مادرت رو می خواست… دنیای عجیبیھ  ! 

 .سرم رو پایین انداختم

- این دوست داشتن اشتباھھ بی بیاما  ! 

 !عشق، اشتباه و غیر اشتباه نمیشناسھ-

 [٠٠:۴٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨۵پارت_  

 !اون من و دوست نداره بی بی-
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 از کجا میدونی؟-

 .پوزخند تلخی زدم

- زنی کھ میخواد بگیره االن توی خونھ شھ… بی بی، اون قراره ازدواج کنھ  . 

- یگھ ای می گفتناما چشمھاش چیز د ! 

 .سرم و دوباره روی زانوش گذاشتم

- از گذشتھ بگو، از پدرم… دیگھ مھم نیست بی بی   … 

رم رو باعث مرگ پد… بی بی دستی روی سرم کشید و شروع بھ صحبت کرد. از پدرم گفت، از گذشتھ ی تلخی کھ داشت 
 .ھم مرجان میدونستم

 اشتن پدر ودیگھ ای بود، پدرم رو قربانی کرده و باعث شده یک عمر حسرت د باید ازش می پرسیدم چرا وقتی عاشق مرد
 !مادردر کنار ھم توی دلم بمونھ

 .یک ھفتھ می شد کھ پیش بی بی اومده بودم و دیگھ بھ احمدرضا زنگ نزدم

 .از توی دفترچھ یادداشت قدیمم شماره ی خونھ ی خانوم جون رو پیدا کردم

ود حرفی نزدمبرفتم و بھ خانوم جون زنگ زدم اما راجب اینکھ بی بی ھمھ چیز رو بھم گفتھ از شوکت شماره ی ویال رو گ . 

 از عصر حال بی بی دوباره بد شده بود و نمیدونستم چیکار کنم؟

 !اگھ بی بی چیزیش می شد؛ حتی فکرش ھم وحشت برانگیز بود

متازه کمی خوابش برده بود کھ تو حیاط رفتم و روی پلھ ی سالن نشست . 

 .آفتاب داشت غروب می کرد. احساس دلتنگی بدی داشتم. دلم می خواست گریھ کنم

 .سرم رو روی زانوھام گذاشتم. با صدای زنگ در حیاط سر بلند کردم

 !یعنی کی بود؟؟

 .آروم بلند شدم و سمت در رفتم

 [٠٠:۴٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨۶پارت_  

 .پشت در ایستادم

 کیھ؟-

ومد. دو دل بودم کھ در و باز کنم یا نھ؛ دل و زدم بھ دریا و در و آروم باز کردماما صدایی نی . 
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 .نگاھم رو از الی در بھ بیرون دوختم. اولین چیزی کھ نگاھم بھش افتاد کفش ھای واکس خورده اش بود

 .سرم رو باال آوردم. نگاھم بھ نگاه آشناش گره خورد و ضربان قلبم دوباره باال رفت

- ھمینطوری جلوی در وایستی؟میخوای   

 .بھ خودم اومدم

 .سالم-

 .سالم-

 .آروم کنار رفتم. وارد حیاط شد

 برای چی اومدین؟-

صلھ داشتروی پاشنھ ی پا چرخید و دو قدم فاصلھ ی بینمون رو پر کرد. حاال بھ اندازه ی یک بند انگشت باھام فا . 

 .سرش رو آورد پایین و تو فاصلھ ی کمی از صورتم، صورتش رو نگھداشت. سنگینی نگاھش رو احساس می کردم

ردنگاھم رو بھ دگمھ ی لباسش دوختم. دستش زیر چونھ ام نشست و قلبم ھزار تیکھ شد. سرم رو آروم باال آو . 

 !من و نگاه کن-

 .نگاھم رو بھ چشمھاش دوختم

 !مگھ بھت شماره نداده بودم تا زنگ بزنی؟ چرا نزدی؟-

 .اما من زنگ زدم-

 .کمی بھ دو طرف چشمھاش چین داد

 !کی؟ چطور من نفھمیدم؟-

- ھمسرت برداشت… چند روز پیش  ! 

 .گوشھ ی لبش از خنده ای تمسخر آمیز کج شد

 ھمسرم؟-

- المیرا… آره دیگھ  ! 

ارش فرو کردازم فاصلھ گرفت و دست ھاش رو توی جیب شلو . 

 [٠٠:۴٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨٧پارت_  
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 !!خنگی دیگھ-

 .تا اومدم زبون باز کنم حرف رو عوض کرد

 حال بی بی چطوره؟-

 .حال نداره-

 .سری تکون داد و سمت خونھ راه افتاد. دنبالش راه افتادم. وارد سالن شد

 .یھ چائی برام بیار-

کاش با خودش آورده بودش دلم می خواست بپرسم بھارک کجاست؛ ! 

 .زیر سماور رو روشن کردم و از آشپزخونھ بیرون اومدم

 .سمت اتاق بی بی رفتم. آروم وارد اتاق شدم. با دیدن چھره ی رنگ پریده ی بی بی حالم یھ جوری شد

 .سریع سمتش رفتم. دست لرزونم رو سمت صورت رنگ پریده اش دراز کردم. با لمس صورتش ترس برم داشت

- بی بی جان… بی بی   … 

 .اما ھیچ صدایی ازش بلند نشد. جیغی زدم

 … بــــــــی بــــــــی-

 .با صدای جیغم، احمدرضا تو چھارچوب در نمایان شد. صورتم پر از اشک شد. سریع اومد سمتم

 چی شده؟-

- بی بیم… بی بی   … 

 .احمدرضا دست سرد بی بی رو توی دستش گرفت

 بگو بی بیم زنده است، مگھ نھ؟-

 .احمدرضا سرش رو انداخت پایین

- باشھ؟ باالی سرش سر و صدا نکن آروم باش، ! 

 .بازوم رو گرفت. اما پاھام بھ زمین چسبیده بود. بھ سختی بلندم کرد

 .باید درمونگاھی، چیزی باشھ-

ز این دنیایی کھ شوھرش و پسر جوونش رو گرفتھ آوردم تو حیاط اما دلم پیش بی بی بود کھ باالخره بھ آرزوش رسید و ا
 !بود دل کند و رفت
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 [٠٠:۵٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨٨پارت_  

 .چقدر زود خونھ ی کوچیک بی بی پر از ھمسایھ ھای مھربونش شد

 .جسم بی جون بی بی رو بردن غسالخونھ ی روستا تا بعد از شستن ببرند امامزاده و دفنش کنن

ریون از توی صندوقچھ اش، بقچھ ی کفنش رو درآوردم و بھ دست ملوک خانم دادمبا چشمھای گ . 

 .ھمھ در حال کار بودن. از اینکھ بی بی ھمسایھ ھای بھ این مھربونی داشت خدا رو شکر کردم

 .احمدرضا اومد کنارم. آروم بازوم رو گرفت

 !قبل از غروب آفتاب باید دفنش کنیم-

یم. مانتوی مشکی رنگ و رو رفتھ ای پوشیدم و ھمراه بقیھ از خونھ بیرون اومدھق ھقم رو تو گلو خفھ کردم . 

 .سمت امامزاده حرکت کردیم. کنار قبر ایستادم. بی بی رو با دعا و صلوات آوردن

 .نگاھی بھ جسم ظریفش کھ حاال تو کفن سفید پوشانده شده بود انداختم

 .یاد محبت ھاش افتادم. کنار جنازه اش زانو زدم

-  را تنھامچاومده بودم کنارت بمونم، … کسم بودی، حاال تنھائی چیکار کنم؟  تو ھمھ… بی بی پاشو من و تنھا نذار 
چرا رفتی بی بی؟… گذاشتی؟   …. 

 .ملوک خانم بازوم رو گرفت

 .پاشو دخترم، انقدر گریھ نکن؛ بذار راحت بخوابھ-

بی رو بھ خاک سپردنسرم رو تو سینھ ی پر از مھر ملوک خانم فرو کردم. بی  . 

 !یھ دختر از رسم و رسومات چی می دونست؟ اصالً نمیدونستم چیکار کنم

 !!احمدرضا ھمھ رو خونھ ی بی بی برای شام دعوت کرد اما من کھ نمی تونستم از اینھمھ آدم پذیرایی کنم

 [٠٠:۵٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٨٩پارت_  

معنی سکوت چشمھاش رو یھ دور بست و باز کرد سؤالی بھ احمدرضا نگاھی انداختم. بھ . 

 .کنار قبر بی بی نشستم و فاتحھ ای خوندم. صورتم رو روی خاک سرد قبرش گذاشتم

نگین جلوم خواست داد بزنم و خاک ھا رو تو سر و صورتم بریزم اما یھ بغض س اشکم روی خاک ھا رو خیس کرد. دلم می
می دادمی گرفت و بھم اجازه ی این کار و ن رو . 
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- بھتره بریم… پاشو، ھوا تاریک شده  . 

 .ملوک خانم و مش رحیم فانوسی باالی قبر روشن گذاشتن

 .با ھم از امامزاده بیرون اومدیم و سمت خونھ راه افتادیم. در حیاط بی بی باز بود

 .دخترھای ملوک خانم در حال پذیرایی از ھمسایھ ھا بودن

 .گوشی احمدرضا زنگ خورد. ازم فاصلھ گرفت. با ملوک خانم وارد خونھ شدیم

 .اولین چیزی کھ تو ذوقم خورد جای خالی بی بی بود. ھق ھقم بلند شد

 .چھره ی مھربون و نورانیش از جلوی چشمھام کنار نمی رفت

 … پاشو مادر، تو کھ اون پیرزن رو تو خاک آروم نمیذاری با این گریھ ھات، پاشو-

 .صدای احمدرضا اومد

 !دیانھ-

 :نگاھش کردم. کمی نگاھش رو بھم دوخت و گفت

  .بگو سفره رو پھن کنن، بچھ ھا شام رو آوردن-
 .سؤالی نگاھش کردم

 .گفتم از تھران غذا بیارن. شاید داغ نباشھ اما از ھیچی بھتره. اون مادربزرگت بود، زن مھربونی بود-

در پدرمھ! دخترھای ملوک خانم سفره رو پھن کردنپس احمدرضا می دونست بی بی ما . 

 [٠٠:۵٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩٠پارت_  

یاطحنگاه تشکرآمیزی بھ احمدرضا انداختم. تعدادی داخل خونھ ی کوچک بی بی دور سفره نشستن و تعدادی داخل  . 

 .بعد از خوردن شام و جمع کردن خونھ، فاتحھ ای خوندن و رفتن

اومد سمتم گفتملوک خانم  : 

 !می خواستم شب کنارت بمونم اما ھمسرت ھست و مشخصھ مرد با کماالتیھ-

 .تعجب کرده بودم اما حرفی نزدم

 .دستتون درد نکنھ ملوک خانم، خیلی زحمت کشیدین-

 .کاری نکردم مادر، وظیفھ بود. بی بی برای مردم این روستا کم زحمت نکشیده بود! مراقب خودت باش-
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 .چشم-

ک خانم رفت. خونھ خالی شد. کنار در سالن ایستاده بودمملو . 

 .احمدرضا در حیاط رو بست و اومد داخل اما من ھنوز ایستاده بودم

 .بازوم اسیر دست گرمش شد

 .بیا تو کمی استراحت کن-

 .از در فاصلھ گرفتم اما حالم بد بود و دلم می خواست دوباره گریھ کنم

احمدرضا دستم و کشید خواستم سمت اتاق بی بی برم کھ . 

 .ھمینجا تو سالن بمون-

ھ پتو بھ سالن انقدر محکم و با تحکم این حرف و زد کھ سر جام ایستادم. احمدرضا بعد از چند دقیقھ با دو تا تشک و ی
 .برگشت

 .تشک ھا رو کنار پنجره پھن کرد. نگاه سؤالی بھ تشک ھا انداختم

 .بیا بخواب-

 .خوابم نمیاد-

 .دستی بھ موھاش کشید

 .پس بیا حداقل کمی دراز بکش-

 .با فاصلھ روی تشک نشستم. احمدرضا سیگاری روشن کرد

 [٠٠:۵٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩١پارت_  

 .دود سیگارش رو بیرون داد. تو تاریک روشن اتاق نگاھم رو بھ دود سیگارش دوختم

 شما بی بی رو از قبل می شناختین؟-

یم نگاھی بھم انداختاحمدرضا ن . 

-  و شناخت اما بھ نمیدونستم مادر پدرت ازت نگھداری می کنھ. اون خدابیامرز من تا قبل اون روز کھ با ھم اومدیم روستا،
شدن اونا ھم بازیچھ ی دست مرجان روی خودش نیاورد. ھیچوقت نھ از پدرت نھ خانواده اش کینھ بھ دل نداشتم؛ . 

زدمبا صدایی کھ می لرزید لب  : 

 بابام آدم ضعیفی بود؟-
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 .تھ سیگارش رو تو جا سیگاری خاموش کرد

 نھ، کی گفتھ؟-

 .با گوشھ ی روسریم بازی کردم

 اگھ نبود پس چرا خودکشی کرد؟-

- با تمام خنگیش  حتماً یھ دلیلی برای این کار داشتھ اما تا جایی کھ من یادمھ پدرت مرد ضعیفی نبود ھمینطور کھ دخترش
 !ضعیف نیست

 .تھ دلم خوشحال شدم از این حرفش

 نمی خوای بخوابی؟-

 !می ترسم-

 از چی؟-

 .نمیدونم-

 .نگران چیزی نباش، من اینجام-

 .دستم و کشید کھ پرت شدم توی بغلش. سرم و روی پاش تنظیم کرد

 .حاال چشمھات و ببند، من بیدارم-

ب شدناحساس کردم و چشمھام کم کم گرم خوا ناخواستھ پلکھام روی ھم افتادن. سرانگشت ھای گرمش رو الی موھام . 

 .نفھمیدم کی خوابم برد. با خوردن نور خورشید توی چشمھام آروم چشم باز کردم

 .نگاھی بھ دست مردونھ ای کھ دورم حلقھ شده بود انداختم

 [٠٠:۵٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩٢پارت_  

 .تکونی خوردم و آروم از زیر دستش بیرون اومدم. نگاھی بھ چھره ی غرق خوابش انداختم

مشاید برای دیگران تعجب برانگیز باشھ اما من این مردی کھ شاید سن پدرم رو داشتھ باشھ عجیب دوست دار ! 

دمایی رو روشن کرتو دلم خالی شد از اعترافی کھ کردم. سریع بلند شدم و آبی بھ دست و صورتم زدم. زیر چ . 

 .قرآن کوچکم رو برداشتم و آروم از خونھ بیرون اومدم

مای اول صبح سرد و دلپذیر بود. وارد امامزاده شدھو . 
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 .سمت قبر بی بی رفتم. آروم باالی قبر نشستم. قرآنم رو باز کردم و شروع بھ خوندن کردم

و شروع بھ صحبت کردم بعد از تموم شدن قرآن، آروم روی خاک نم دار قبر دست کشیدم . 

 .نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ با دیدن دو جفت کفش مردونھ سر بلند کردم

 .با دیدن احمدرضا سریع بلند شدم

 .سالم-

 علیک سالم؛ چرا بی خبر پاشدی اومدی؟-

 .گوشھ ی لبم رو بھ دندون گرفتم

 !!نمیدونستم انقدر زود بیدار میشین-

 .یک ساعتھ بیدارم-

 !نگاھی بھ ساعت مچی توی دستم انداختم. یعنی ھمین کھ بلند شدم، احمدرضا ھم بیدار شده

 .نشست و فاتحھ ای خوند. موھاش کمی بھ ھم ریختھ بود و جذاب ترش کرده بود. بلند شد

 .بریم-

 :سر تکون دادم و باھاش ھم قدم شدم. زیر چشمی نگاھی بھم انداخت گفت

 [٠٠:۵١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩٣پارت_  

 !چرا انقدر کوچولوئی؟-

 .ابروھام از تعجب باال پرید. احساس کردم لبھاش خندید اما سریع اخم کرد. ھنوز داشتم نگاھش می کردم

 !بھ چی نگاه می کنی؟ جای نگاه کردن بھ من یکم بھ خودت برس بلکھ بشھ نگات کرد-

کھ یھو دستم کشیده شد و پرت شدم تو سینھ اشبا اخم نگاھم رو ازش گرفتم و کمی جلوتر حرکت کردم  . 

 .دستش و دورگردنم حلقھ کرد

 !بچھ ھا ھیچ وقت از بزرگ ترشون جلوتر نمیرن-

 .با ھم از امامزاده خارج شدیم. وارد حیاط بی بی شدیم

 .حاال کھ بی بی نبود احساس می کردم خونھ بی روح شده و دیگھ حس زندگی توش نیست

توی باغچھ پژمرده شدن! وارد سالن شدیمحتی یھ روزه گلھای  . 
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 !نون تازه گرفتم اگھ یھ صبحانھ بدی-

 .االن سفره پھن می کنم-

 .وارد آشپزخونھ شدم و سفره ی صبحانھ رو ھمراه با سینی چائی و ظرف ھای صبحانھ بھ سالن آوردم

 .احمدرضا سر سفره نشست. ھر دو توی سکوت شروع بھ خوردن کردیم. احمدرضا نگاھی بھم انداخت

 نمی خوای برگردی تھران؟-

 .سرم و پایین انداختم

 !فکر نکنم دیگھ اینجا کاری داشتھ باشی تا انجام بدی-

 … آره، اما-

-   اما چی؟ با اینجا موندنت بی بی زنده میشھ؟ برمی گرده؟
الً خوب نیست تو یھ خونھ تنھا بمونھ؛ از قضا ھمسایھ ھا ھم بدونن کھ تنھاستیھ دختر اص ! 

 [٠٠:۵١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩۴پارت_  

 .بھتره وسایلت رو جمع کنی و برگردی تھران-

 .اما االن خانوم جون اینھا شمال ھستن، دلم نمی خواد بھ خاطر من برگردن-

 .نیازی نیست برگردن-

- جا برم؟اون وقت ک  

 .تا اومدن زن عمو و بقیھ میای خونھ ی من-

 چی؟-

 انقدر حرفم دور از انتظاره؟-

 … نھ، اما-

 .بلند شد

 !اگر نیست پس بی ھیچ حرفی وسایلت رو جمع کن؛ باید حتماً برگردم، نمیدونم رستوران تو چھ وضعیتیھ-

نبود دوباره کی می اومدم روستاتوی سکوت سفره رو جمع کردم. باید ھمھ جا رو تمیز می کردم، معلوم  ! 

 .ھرچی مواد خوراکی بود برداشتم تا بھ ملوک خانم بدم
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 .یخچال رو از برق کشیدم و گاز رو قطع کردم. وسیلھ ای نداشتم جز کیف دستیم

 .احمدرضا رفت تا سری بھ ماشین بزنھ. وسیلھ ھا رو بردم دم در خونھ ملوک خانم

 .سالم ملوک خانم-

 .سالم دخترم-

 .ملوک خانم من دارم میرم گفتم اینا رو بھ شما بدم تا اگر کسی مستحقھ بھش بدین-

 باشھ دخترم. دوباره کی میای؟-

 .معلوم نیست ولی سعی می کنم زود بیام-

 .برو دخترم، خدا پشت و پناھت-

 .نگاھی بھ خونھ ی بچگی ھام انداختم. نفسم رو آه مانند بیرون دادم و در و بستم

 .احمدرضا پشت فرمون نشستھ بود. در جلو رو باز کردم و سوار شدم

 میشھ بریم تا از بی بی خداحافظی کنم؟-

 .باشھ-

 .و ماشین رو روشن کرد

 [٠٠:۵١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩۵پارت_  

 .ماشین و کنار امامزاده نگھداشت. با بی بی خداحافظی کردم و از امامزاده بیرون زدم

وی سکوت رانندگی می کرد. حالم یھ جوری بوداحمدرضا ت . 

 .نمیدونستم واکنش المیرا از دیدنم چیھ، اما خوشحال بودم؛ داشتم می رفتم تا دوباره بھارک رو ببینم

یشتر آزارم می داددلم براش تنگ شده بود. خیلی سوال ھا توی ذھنم بود اما ھیچ کس نبود تا بھ سوالھام جواب بده و این ب . 

ماشین کنار خونھ ی ویالیی احمدرضا ایستاد. احمدرضا در و با ریموت باز کرد باالخره . 

 .نیم نگاھی بھ خونھ ی پارسا انداختم. با صدای کنایھ آمیز احمدرضا نگاھم رو از خونھ گرفتم

 چیھ؟ دلتون برای رئیستون تنگ شده؟-

 .ابروھام پرید باال. پوزخندی زد

 !نیست؛ رفتھ کانادا خونھ ی خواھرش-
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 !اینکھ انقدر دقیق آمار پارسا رو داشت برام تعجب برانگیز بود

 .از ماشین پیاده شدیم. نگاھی بھ حیاط پر گل احمدرضا انداختم

 .بوی گل یاس تمام حیاط رو برداشتھ بود. در ورودی رو باز کرد و کنار ایستاد

 .آروم وارد سالن شدم. با دیدن سالن بھم ریختھ تعجب کردم

- کسی حوصلھ نداشت خونھ جمع کنھتعجب نکن،  ! 

 .خواستم بپرسم المیرا کجا بوده کھ دھنم رو بستم و لبخندی زدم. نگاھی بھم انداخت

 تا لباس عوض می کنم، یھ چائی میذاری؟-

 .بلھ، االن-

 [٠٠:۵١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩۶پارت_  

 .احمدرضا سمت پلھ ھای باال رفت. وارد آشپزخونھ شدم

بود و کلی ظرف توی سینک. نفسم رو بیرون دادم میز کثیف . 

 .کتری رو آب کردم و رو گاز گذاشتم. ظرف ھا رو جمع کردم و تو ماشین ظرفشویی چیدم

 .دستی بھ آشپزخونھ کشیدم. معلوم بود غذایی روی گاز درست نشده

 .چائی رو دم کردم و چرخیدم تا سینی رو پیدا کنم کھ تو جای سفتی فرو رفتم

فترسر بلند کردم کھ نگاھم بھ احمدرضا افتاد. با دیدنش از این فاصلھ ی کم ھول کردم و ضربان قلبم باال  . 

 .بازوھام تو چنگ انگشتھای مردونھ اش بود. گرمی تنش رو از این فاصلھ ھم احساس می کردم

 .قدمی بھ عقب برداشتم. بھ خودش اومد و بازوھام رو رھا کرد. دستی الی موھاش برد

 .نیازی نبود جمع کنی، زنگ میزدم یکی می اومد جمع کنھ-

 .کاری نکردم. چائی آماده است-

 .از بوی عطرش کھ پیچید تو خونھ فھمیدم-

 .آروم زمزمھ کرد

 !از وقتی رفتی دیگھ این بو تو خونھ نپیچیده بود-

زد پنچر شدم از اینکھ اون روزھا بھ یادش مونده بود لبخندی روی لبھام نشست اما با حرفی کھ . 
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 !چون من و المیرا اکثراً قھوه می خوریم-

ست بفھمھنگاھش رو بھم دوخت تا واکنشم رو ببینھ. احساس می کردم صورتم بیانگر حال خرابم ھست اما دلم نمی خوا . 

 :نمیدونم چی شد کھ از دھنم دراومد

 .اما این مدت تو رستوران من برای آقا پارسا چائی دم می کردم-

ان ابروھاش نشستاخمی می . 

 مگھ آبدارچی نداشت؟-

 !با حرص لبم رو بھ دندون گرفتم. ھیچ وقت حریف این مرد نمی شدم

 .فنجون چائی کھ ریختھ بودم رو برداشت و از آشپزخونھ بیرون رفت

 [٠٠:۵٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩٧پارت_  

ه بودش؟دو روزی می شد کھ خونھ ی احمدرضا اومده بودم اما از بھارک ھیچ خبری نبود! یعنی المیرا با خودش برد ! 

رسیدمتاصالً این مدتی کھ نبودم دلتنگم شده یا نھ؟ اما می … دلم می خواست از احمدرضا بپرسم بھارک کجاست؟  ! 

م شور می زدآخر شب بود و احمدرضا ھنوز از رستوران نیومده بود. دل . 

 .با صدای زنگ آیفون متعجب نگاھی بھ ساعت انداختم

شب رو نشون می داد. احمدرضا کھ کلید داشت! سمت آیفون رفتم ١٠ساعت  . 

 .با دیدن المیرا ترسیدم اما با یادآوری اینکھ بھارک ھمراھشھ، بی ھیچ حرفی در و زدم

می رسیدپشت در ورودی ایستادم. صدای پاشنھ ی کفش ھاش بھ گوشم  . 

 .با باال و پایین شدن دستگیره خواستم از پشت در بیرون بیام کھ صدای عصبیش کل سالن رو برداشت

- پرت شد خودش ورجھ وورجھ کرد و از پلھ ھا… چھ عجب آقا در و باز کرد! بھت گفتم افتادن بھارک تقصیر من نبود  . 

ارک افتاده؟با آوردن اسم بھارک تھ دلم خالی شد. یعنی اتفاقی برای بھ ! 

 .چرا احمدرضا چیزی بھم نگفت؟ از پشت در بیرون اومدم

 بھارک چی شده؟-

 .المیرا سریع بھ عقب چرخید. با دیدنم ابرویی باال داد

 توی دھاتیم کھ اینجایی! چرا دست از سرش بر نمیداری؟ چرا نمی فھمی یھ ناخنک بھت زد و ولت کرد؟-
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 چی داری برای خودت میگی؟ بھارک کجاست؟-

 .دست بھ سینھ شد

 [٠٠:۵٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩٨پارت_  

- ُمرد، فھمیدی؟… رفت بھ درک   

 … خفھ شو عوضی-

 .قلبم محکم بھ سینھ ام می کوبید. حالم دست خودم نبود

 .اشک کل صورتم رو خیس کرده بود. دستھام از ترس می لرزید

- کم چیکار کردی؟تو با بھار  

 .اوھوع، بھارکت؟ خیلی فاز مامان بودن برداشتی! من حوصلھ ی کل کل و حرف زدن با تو یکی رو ندارم-

 .رفت و روی مبل نشست

 احمدرضا کجاست؟-

 اما من ھیچی نمی شنیدم جز اینکھ االن بھارک کجاست؟ چرا احمدرضا چیزی بھم نگفتھ؟

رو گرفتم. بعد از چند بوق گوشی رو برداشت سریع سمت تلفن رفتم و شماره ی احمدرضا . 

 جانم؟-

 .وقت تحلیل کردن جانم پر احساسش رو نداشتم

 !دیانھ-

 کجایی احمدرضا؟-

 چی شده؟ تو حالت خوبھ؟-

 کجائی؟-

- االن می رسم. بگو چی شده؟… تو کوچھ   

 .زود بیا احمدرضا-

 .باشھ، باشھ-

. چھره ی معصوم بھارک لحظھ ای از جلوی چشمھام کنار نمی رفتگوشی رو قطع کردم و بھ بدنھ ی صندلی تکیھ دادم . 
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توی دوقدمیم  ودلم می خواست المیرا رو خفھ کنم. با اون کفش ھای پاشنھ بلندش کھ بھ شدت روی اعصابم بود اومد سمتم 
 .ایستاد

 .از باال نگاھش رو بھم دوخت

 ھمین کولی بازی ھا رو درآوردی کھ طرف دم بھ دقیقھ از توی دھاتی حرف میزد؟-

 .با باز شدن در سالن چرخیدم و بھ سختی از روی زمین بلند شدم

 [٠٠:۵٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۴٩٩پارت_  

 .احمدرضا نگاھش بھ الیرا افتاد. با خشم نگاھش کرد

- ست؟کی تو رو اینجا راه داده؟ دیانھ کجا  

 .المیرا از جلوم کنار رفت. نگاه احمدرضا بھ من مشوش و ژولیده افتاد. احساس کردم طرز نگاھش عوض شد

 .کیفش رو ھمون جلوی در گذاشت و با چند گام بلند رو بھ روم قرار گرفت

 حالت خوبھ؟ چیزی شده؟-

 .سری تکون دادم و اشکھام کھ دیدم رو تار کرده بود روی گونھ ھام جاری شدن

 .احمدرضا بازوھام رو توی دستھاش گرفت

 نمیشنوی؟ دارم میگم چی شده؟ چرا گریھ می کنی؟-

 بھارک کجاست؟-

ود دوختبحس کردم دستھای قدرتمند احمدرضا شل شد. نگاھش رو ازم گرفت و بھ المیرا کھ با فاصلھ ازمون ایستاده  . 

 تو چیزی بھش گفتی؟-

 .المیرا خونسرد شونھ ای باال داد

- حرفی نزدم! اومدم اینجا با تو حرفھام رو بزنم. تکلیف من چیھ؟ نھ من  

 .احمدرضا ازم فاصلھ گرفت و دست بھ جیب روبروی المیرا قد علم کرد و حالت نمایشی بھ خودش گرفت

 کدوم تکلیف کھ من خبر ندارم؟-

 .المیرا بھ لکنت افتاد

- ام دارن ھر روز ازم می پرسنمگھ قرار نبود رسمیش کنیم؟ خانواده … ھمین حرف ازدواجمون  . 
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 من قول ازدواج بھ تو داده بودم؟-

 نگاھم بین احمدرضا و المیرا در رفت و آمد بود. یعنی احمدرضا با المیرا ھنوز ازدواج نکرده؟

 [٠٠:۵٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠٠پارت_  

 پس این مدت بھارک چطور پیش المیرا بوده؟

ذھنم کی می خواست ھضم بشھ و بھ جوابھاشون برسم؟این ھمھ سوال حل نشده ی توی   

 .از خونھ ی من برو بیرون-

 … تو نمی تونی من و بیرون کنی، خودت گفتی-

- قاتل  بھت گفتم اول نگفتم دنبال ازدواج با من نباش چون قصد ازدواج ندارم؟ حتی من گفتم؟ چی گفتم؟ ھا، چی گفتم؟ روز
فتم؟زنمم چون بھم خیانت کرد، گفتم یا نگ !  

 ار کردی؟ اونکسی نیست از بھارک نگھداری کنھ چیزی نگفتم اما االن چیک منم دیدم… اما تو خودت خواستی اینجا باشی 
 .…دختربچھ کو؟ دیدم مثل مادر براش بودن رو

 .اون یھ حادثھ بود، تقصیر من نبود! خودش از پلھ ھا افتاد-

 چشمھام رو محکم روی ھم فشار دادم. یعنی بھارک من از پلھ ھا افتاده؟ االن کجاست؟ حالش چطوره؟

 !بھتره از خونھ ی من بری و دیگھ ام اینورا پیدات نشھ وگرنھ اون وقت یھ جور دیگھ برخورد می کنم-

- ختربچھ مونم! لیاقتت ھمین د میرم، لحظھ ای ھم نمی… فکر کردی کی ھستی؟ تو یھ مرد روانی ای کھ زنش رو کشتھ 
 … است کھ حتی ذره ای از

 .احمدرضا سمتش خیز برداشت و المیرا سکوت کرد

- ونھ ام برو بیرونآره تو راست میگی، چون مثل تو و امثال تو با صد نفر نبوده تا خوب دوره دیده باشھ! حاالم گمشو از خ  
… 

 

فترھاش کھ عجیب روی اعصابم بود سمت در خروجی سالن  المیرا با حرص کیفش رو چنگ زد و با اون صدای پاشنھ . 

 .با بستھ شدن در سالن نگاھم رو بھ احمدرضا دوختم. احمدرضا اومد سمتم و اخمی کرد

 برای چی انقدر رنگت پریده؟-

 .لبم رو گزیدم

 … بھارک-
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 چی میخوای بشنوی؟-

- بھ من نگفتی؟حالش چطوره؟ االن کجاست؟ اصالً این اتفاق کی براش افتاد؟ چرا   

 .احمدرضا کتش رو درآورد و روی دستھ ی مبل پرت کرد

 برای چی باید بھ تو می گفتم؟ چھ نسبتی باھاش داشتی؟-

 .دلم ھزار تیکھ شد

- رنگ از صورتت پریده… بھتره انقدر حرص و جوش نخوری  ! 

 … احمدرضا-

جیب سنگین بوداحمدرضا سکوت کرد و نگاھش رو بھم دوخت. نگاھش آزاردھنده نبود اما ع . 

 .تن صداش از نگاھش سنگین تر بھ گوشم نشست

 !یعنی امکان داره جز بھارک انقدر نگران حال کس دیگھ ای ھم بشی؟-

تکرار کردم متعجب سر بلند کردم. منظورش چی بود؟ موی بیرون زده از شالم رو داخل شالم فرستادم و حرفم رو دوباره . 

 حال بھارک چطوره؟-

 .خودش رو روی مبل پرت کرد

 !خوبھ-

 .با شنیدن کلمھ ی خوبھ انگار دوباره بھم جون دادن

 .نفسم برگشتھ ام رو آسوده بیرون دادم کھ از نگاه تیزبین احمدرضا دور نموند

 االن کجاست؟-

 [٠٠:۵٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠٢پارت_  

 با ھر دو دست شقیقھ ھاش رو گرفت. احساس کردم داره خودش رو کنترل می کنھ. یعنی اتفاقی افتاده بود؟

 االن کھ فھمیدی حال بھارک خوبھ، یھ فنجون چائی میاری؟-

 .ھمین ھم برام کافی بود کھ فھمیدم بھارک حالش خوبھ. سری تکون دادم و سمت آشپزخونھ راه افتادم

عوام کنھدیگھ راجب بھارک حرفی نزد با اینکھ خیلی دلم می خواست ازش بپرسم اما می ترسیدم تا آخر شب احمدرضا د . 

 .باید سر فرصت ازش می پرسیدم. وارد اتاق مشترکم با بھارک شدم
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 .چند روزی از ماجرای اون شب و المیرا می گذشت

داشت از چیزی فرار می کرداحمدرضا تا دیروقت رستوران بود و شب یک راست سمت اتاقش می رفت. انگار  . 

 .شامم رو خوردم و آشپزخونھ رو جمع کردم. در سالن باز شد. احمدرضا وارد سالن شد. چھره اش توی ھم بود

 .بی ھیچ حرفی سمت پیانو رفت و پشتش نشست. صدای ھمیشگیش کل سالن رو برداشت

 .روی مبل نشستم و بھ صدای گوش نواز پیانو دل سپردم

ذشتھ بود کھ صدا قطع شد. احمدرضا سمت بار کوچک گوشھ ی خونھ اش رفتنمیدونم چقدر گ . 

 .با دیدنش پشت بار لحظھ ای ترس نشست توی دلم

م دادلشیشھ ای بزرگتر از ھمھ رو برداشت و با لیوانش سمت کاناپھ ی تک نفره ی کنار پنجره رفت. روی کاناپھ  . 

لیوان کمرباریک ریخت سیگاری روشن کرد و کمی از نوشیدنی داخل شیشھ توی . 

 .ھنوز نشستھ بودم و حرکاتش رو نگاه می کردم

 [٠٠:۵٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠٣پارت_  

 .بھ کاناپھ تکیھ داد و دود سیگارش رو عمیق بیرون فرستاد. ھالھ ھای دود روی ھوا بھ رقص دراومدن

شروب روی میز رو یکجا سر کشیددلم شور میزد؛ چرا احمدرضا انقدر بھم ریختھ است؟ یک پیک از م . 

 .احساس کردم گلوی من سوخت اما احمدرضا فقط نگاھش رو بھ رو بھ روش دوختھ بود

 !نمیدونم چقدر گذشت اما پشت سر ھم سیگار میکشید و لیوانش رو پر می کرد

وم سمتش رفتمگامھای آر اگر تا صبح ھمینطور ادامھ می داد حتماً خودش و بھ کشتن می داد. از روی مبل بلند شدم و با . 

ھ نگاھم دوختکنار کاناپھ ایستادم. خواست پیک رو باال ببره کھ از دستش گرفتم. سرش رو بلند کرد و نگاه سرخش رو ب . 

 :خمار لب زد

 !اگر نمی رفتی، ھیچ وقت نمی فھمیدم-

د زدمنظورش چی بود؟! دست برد و بطری مشروب رو برداشت. خواستم ازش بگیرم کھ عصبی فریا : 

 … چی کار داری؟؟؟ بھ تو چھ دارم چیکار می کنم؟ بذار بھ درد خودم بمیرم-

 .چنان داد دلخراشی زد کھ احساس کردم تمام ستون ھای خونھ بھ لرزه افتادن

- چرا؟؟؟…. خدا …. چرا من   
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سوختنمیدونم چرا من بغض کرده بودم. دلم برای مردی کھ شکستھ روی کاناپھ تو تاریکی شب نشستھ بود  . 

 .کمی سرش رو کج کرد. اشک حلقھ زد توی چشمھاش و قلبم رو ھزار تیکھ کرد

 .کنار پاش زانو زدم. دستھایی کھ ھمیشھ گرم گرم بودن اما حاال سرد شده بودن رو توی دستم گرفتم

 آخھ چی شده؟ اتفاقی برای بھارک افتاده؟-

 :آروم زیر لب زمزمھ کرد

- واااای بھارک… بھارک   ….. 

 ترس تو کل وجودم افتاد. یعنی اتفاقی برای بھارک افتاده بود؟ چرا احمدرضا چیزی نمی گفت؟

 [٠٠:۵۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠۴پارت_  

- بھارک چیزیش شده؟؟… تو رو خدا بگو  

 بھارک و دوست داری؟-

 .آره-

 .پوزخند تلخی زد و نگاھش رو بھ تاریکی شب دوخت

- ھیچ کس نفھمید نفرت انگیزتر از اون زن وجود نداشت… ھیچ کس نفھمید بھار با من و غرورم چیکار کرد   .. 

 :داشت راجع بھ مادر بھارک حرف می زد. با مشت کوبید روی میز شیشھ ای و فریاد زد

- متنفرم… ازت متنفرم بھار   … 

ده بود اما جرأت نداشتم برم سمتشمیز شیشھ ای با صدای بدی شکست و ھزار تیکھ شد. دستش زخم ش . 

 .تا حاال انقدر حالش رو بد و پریشون ندیده بودم

- من رو ھم  با ارور من چیکار کردی لعنتی؟ مگھ چی برات کم گذاشتھ بودم کھ با نزدیک ترین دوست… بھار، تو با من 
 ریختی؟

 رعشھ ای بھ اندامم افتاد. منظورش از نزدیک ترین دوستش کی بود؟

دیوونھ می شدم. ھیچی از حرفھاش نمی فھمیدم. این مدتی کھ نبودم چھ اتفاقی افتاده بود؟ داشتم  

 .قطرات خون روی پارکت می ریخت اما احمدرضا ھنوز داشت ضجھ می زد

 مرد شکستھ ای بود کھ تو تاریکی شب زار می زد. سمت آشپزخونھ رفتم و جعبھ دیگھ از اون ھمھ اقتدار خبری نبود. االن
ای اولیھ رو آوردمکمکھ . 
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تکنار پاش زانو زدم. دست خونینش رو توی دستم گرفتم. فقط نگاھم کرد عمیق و شکست خورده! دلم براش سوخ . 

 .دستش رو تمیز کردم. آروم شروع بھ صحبت کرد

- ودی بخفگی بر اثر گاز گرفتگ سالھ بودم. علت مرگشون ٧وقتی پدر و مادرم رو یکجا از دست دادم یھ پسربچھ ی  .  
 … اما نمیدونم چرا ھمھ ی خانواده ام مردن جز من! بعد از مرگشون

 [٠٠:۵۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠۵پارت_  

 .رفتم پیش عمو. عمو شد پدرم و زن عمو مادرم. تمام این سالھا ھیچ بدی ازشون ندیدم …-

نده صدای خ… عموی مو خرگوشی شاد  وقت بھ چشم خواھرم ندیدم. دختر عطیھ خواھر بزرگم شد اما مرجان رو ھیچ
م فھمیدم مرجان ھرچی بزرگ تر شد انگیزه می داد. اوایل بچھ بودم و نمیدونستم چرا چنین احساسی بھش دارم اما ھاش بھم

 !شده تنھا انگیزه برای ادامھ ی زندگیم

 ن موضوع بھمدوستم داره و ای خوشگل تر و جذاب تر می شد. فھمیده بودم مرجانم ھر دو بزرگ شدیم. مرجان روز بھ روز
 .پر و بال خیالپردازی می داد

ث شد آشتی گاھی بھش سخت می گرفتم. روزی کھ بی خبر موھاش رو کوتاه کرد باھاش قھر کردم اما با ھمون طنازیش باع
 .کنیم

قبل  دیگھ مثل نامزدمون کرد، روی ابرھا بودم. مرجان سالھای آخر راھنمایی بود اما زندگیم شده بود مرجان! وقتی عمو
شده بود نبود!دیگھ شبھا تا دیروقت کنار درخت گردو پیشم نمی نشست. ازم فراری ! 

؛ یک ن اومده بوداین موضوع نگرانم می کرد اما ھیچ کاری نمی تونستم بکنم. ھمسایھ ای تازه اسباب کشی کرده و بھ محلمو
 !مادر و پسر

سر بھ  گاھگداری پسرش رو می دیدم. پسر آروم و سر بھ زیری بود. ھیچ وقت فکر نمی کردم روزی ھمون پسر آروم و
 .زیر آرزوھام رو ازم بگیره

گرانش بودمنتیپ و قیافھ ی مرجان روز بھ روز تغییر می کرد. بی پرواتر شده بود. دختر حاجی دیگھ چادر سرش نکرد.  ! 

سھ رفتنزدم بھ دریا و یھ روز تعقیبش کردم. با دو تا دختر ھمسن و سال خودش با شوخی و خنده بھ سمت مدردل و  . 

 !برام قابل ھضم نبود. مرجان سر بھ زیر، حاال تو خیابون چنین با ناز می خندید

 [٠٠:۵۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠۶پارت_  

- کرد جب کرد اما بعد از چند لحظھ بھ خودش اومد و با اخم نگاھمطاقت نیاوردم و رفتم جلو. اول با دیدنم تع . 

االن من باید ناراحت می بودم نھ مرجان… تعجب کردم  ! 

 اینجا چیکار می کنی؟-
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 .متقابالً اخم کردم. نگاھی بھ دوستھاش انداختم

 !برید-

 .چنان با تحکم گفتم کھ ھر دو سریع رفتن. رفتم جلو

- ی خودت درست کردی؟این چھ سر و وضعیھ کھ برا  

 !من خیلیم سر و وضعم خوبھ، بھتره برای من ادای مردھای غیرتی رو درنیاری-

 … دھنم بستھ شد. من این مرجان رو نمی شناختم. با دختر رویاھای من خیلی فاصلھ داشت

 .ھمون جا بود کھ احساس کردم شکستم

ت خونھ رفتممرجان تنھ ای بھم زد و رفت. با رفتنش بھ خودم اومدم. با پاھایی کھ وزنم رو بھ سختی تحمل می کرد سم . 

 .تا برگشتن مرجان زیر درخت گردو نشستم. ھمین کھ در حیاط باز شد بلند شدم

 .اومد و خواست از کنارم رد بشھ کھ مچ دستش رو گرفتم

 .وایستا کارت دارم-

- دست از سرم بر نمی داری؟چیھ، چرا   

 !من دوست دارم مرجان-

- عالم و آدم فھمیدن من و دوست داری… اه، خستھ ام کردی احمد  ! 

 تو مگھ من و دوست نداری؟-

 !وااای احمد، قرار نیست چون تو رو دوست دارم بھ خودم نرسم یا حتی با کس دیگھ ای دوست نشم-

ودم ذوق ذوق بمرجان روی زمین افتاده بود و کف دستم از ضربھ ای کھ زده نفھمیدم چی شد فقط وقتی بھ خودم اومدم کھ 
 .می کرد

 .ھول کردم و کنارش روی زمین زانو زدم. خواستم دستش رو بگیرم کھ دستم رو پس زد

- تغاری  برو گمشو! چطور تونستی رو من، رو تھ… زن بلند می کنن متنفرم  از مردھایی کھ دست رو… ازت بدم میاد 
بودی؟ دست بلند کنی؟ اگھ آقاجونم نبود االن معلوم نبود توی بی پدر و مادر کجا آقام  

 [٠٠:۵۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠٧پارت_  

 .با ھر حرفی کھ میزدھزاران بار شکستم. مرجان از روی زمین بلند شد

- من دنبال آزادیم نھ اینکھ یھ احمق مثل تو بخواد آزادیم رو بگیره… نمی خوامت … دیگھ سمتم نیا، فھمیدی؟ نمی خوامت  ! 
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کمر شکستھ ام… و پا تند کرد سمت خونھ اما شکستن من و ندید. زانوھای سست شده ام   … 

 !صداش توی سرم اکو می شد؛ اینکھ من بی پدر و مادرم

می کردم من دیگھ تو دل مرجان جائی ندارم. بعد از فوت پدر و مادرم اولین بار بود کھ گریھ ھمونجا بود فھمیدم . 

 عمو تا اون روز کردم بھ راه رفتن. تمام خاطراتم از لحظھ ی ورودم بھ خونھ ی از خونھ زدم بیرون و تو خیابون ھا شروع
  .نحس جلوی چشمھام بود

گشتم. زن عمو حالم رو پرسید اما ھیچ جوابی نداشتماحساس کردم یک شبھ پیر شدم. بھ خونھ بر . 

 !لعنت بھ این دل کھ دوستش داشت

 .سعی کردم ازش کناره بگیرم. یک ھفتھ از اون روز میگذشت

 .صدای خنده ھاش تو خونھ بود. مثل یھ سایھ شده بودم

 .یھ روز کھ از حجره ی عمو برمیگشتم مرجان رو تھ کوچھ با ھمون پسر ھمسایھ دیدم

 .خونم بھ جوش اومد

 ً سکتھ می کرد غیرتم اجازه نداد دختر عموم، کسی کھ دوستش داشتم رو با یھ مرد دیگھ ببینم. اگر عمو می فھمید حتما ! 

 .رفتم جلو. پسرک کمی ھول کرد اما مرجان بی ھیچ ترسی بھم چشم دوخت

 !برو خونھ-

 بھ تو چھ؟-

 !مرجان-

 چیھ؟ نکنھ فکر کردی میگم چشم؟-

سینھ ی پسره زدم تخت . 

 !دفعھ ی آخرت باشھ سمت مرجان میای-

 .برای خودت حرف میزنی، من دوستش دارم-

 :ھمین حرف کافی بود کھ پاھام سست بشھ. کوچھ دور سرم چرخید. پسره مثل کسی کھ یھو شجاع شده باشھ گفت

 شنیدی؟-

 .پیش یھ غریبھ خوردم کرده بود

 [٠٠:۵۴ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠٨پارت_  
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 .اومدم خونھ. حالم انقدر بد بود کھ ھمھ فھمیدن اتفاقی افتاده

 .عطیھ اومد پیشم و قسمم داد تا علت ناراحتیم رو بگم. منم ھمھ چی رو بھش گفتم

 .عطیھ بھ عمو گفت. اون شب خونھ غوغا شد. برای اولین بار عمو روی مرجان دست بلند کرد

پر از نفرت شد. برای اولین بار از نگاھش ترسیدم… نگاه مرجان رو ھیچوقت یادم نمیره  . 

ھمون شب  عمو فکر می کرد با این کارش میتونھ مرجان رو بھ راه بیاره اما ھیچ کس فکرش رو ھم نمی کرد کھ مرجان
 !خونھ رو ول کنھ و بره

 .صبح با صدای جیغ و داد زن عمو از خواب بیدار شدم. مرجان رفتھ بود و ھیچ خبری ازش نبود

 .عمو شده بود اسپند روی آتیش. پای آبروش وسط بود

نشده بود محمد و حامد ھمھ جا دنبالش بودن اما انگار آب شده بود! سھ روز گذشت و ھیچ خبری از مرجان . 

دفتادم و بھ عمو گفتم. عمو رفت خونشون اما مادرش اظھار بی اطالعی کربعد از سھ روز یاد ھمسایھ مون ا . 

 .بعد از پنج روز خودش با ھمون پسره، دست تو دست ھم برگشتن

 .ھمونجا بود کھ عشق مرجان و کشتم و خاکش کردم

 .عمو عقدشون کرد اما از خونھ ھم بیرونش کرد. اون شب و روزھای بعدش حالم خیلی بد بود

ین بار دست بھ سیگار شدم. سیگار شد ھمدم شب ھامبرای اول . 

 .بعد از چند ماه بھ خودم اومدم. درس خوندم، کار کردم و دوست ھای جدید پیدا کردم

 .دورادور می شنیدم مرجان میاد خونھ ی عمو. برای خودم خونھ خریدم و برای ھمیشھ از خونھ ی عمو رفتم

ماوائل تنھایی خیلی سخت بود اما عادت کرد . 

 .داشتم زندگیم رو ادامھ می دادم و دیگھ مرجانی تو زندگیم نبود کھ یک روز شنیدم مرجان طالق گرفتھ

 [٠٠:۵۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٠٩پارت_  

 .باورم نمی شد مرجان طالق گرفتھ باشھ. دروغھ اگھ بگم ناراحت شدم چون نشده بودم

سیدمھمون شب کت و شلوار پوشیدم و کلی بھ خودم ر . 

ردبدون اینکھ بھ کسی اطالع بدم رفتم خونشون. احساس کردم ھمھ از دیدنم تعجب کردن اما کسی بھ روم نیاو . 

 .ھر لحظھ منتظر بودم تا مرجان رو ببینم، دو سالی میشد ندیده بودمش اما مرجان از اتاقش بیرون نیومد
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 :دیگھ ناامید شده بودم کھ عمو گفت

- بیاد پایینمرجان رو برای شام بگین  . 

 .ھم ازش متنفر بودم ھم دلم می خواست ببینمش. باالخره مرجان رو دیدم

 .پختھ تر و زیباتر شده بود اما دیگھ حس من بھش اون حس قبل نبود

 .مرجان با رفتنش عشقشم برد. بعد از شام از ھمھ خداحافظی کردم. حالم اصالً خوب نبود

ر کار بودمروزھا می اومدن و می رفتن و من سخت درگی . 

تادمرجان خونھ ی عمو بود. یھ روز خستھ از سر کار برگشتم کھ نگاھم بھ دختری کھ کنار در ایستاده بود اف . 

یدا کرده بود؟پکمی کھ جلو رفتم مرجان رو دیدم. تعجب کردم! مرجان اینجا چیکار می کرد؟ اصالً خونھ ی من رو از کجا   

اخم نگاھم رو بھش دوختم با دیدنم ھول کرد اما توجھی نکردم. با . 

 اینجا رو از کجا پیدا کردی؟-

 .سرش رو پایین انداخت

 .از عطیھ آدرس رو گرفتم-

 برای چی اومدی؟-

 .می خوام باھات صحبت کنم-

 .پوزخندی زدم

 بعد از دو سال تازه یادت افتاده صحبت کنی؟-

 … احمد-

 اسم منو دیگھ بھ زبون نیار، فھمیدی؟-

- من اشتباه کردم؛ببین، برگشتم… تو رو خدا بذار صحبت کنیم  ! 

- دگیم نھ تو قلبم بعد از دوسال برگشتت دیگھ بھ درد من نمی خوره. برگرد برو ھمونجایی کھ ازش اومدی! تو دیگھ نھ تو زن
 .جا نداری

 .در حیاط رو باز کردم

 !بھ خدا اگھ من و نبخشی برای ھمیشھ میرم-

 .چرخیدم



 ناب رمان
 

یدیا)دیـانہ (و , [١۴�٠۶٠٠ �١٨:۵۵] 
# ۵١٠پارت_  

 .با پوزخند نگاھی بھ سر تا پاش انداختم

- م گذشت اون روزھا کھ عاشقت بودم. تو با رفتنت عشقت رو ھ… میگیرم؟  ھمین امروز برو! فکر کردی جلوت رو
  االن ھم جز یک دختر عموی قابل ترحم بیشتر برام نیستی، فھمیدی؟ بردی،

 !بار آخرت ھم باشھ جلوی در خونھ ی من پیدات میشھ

 .باورش نمی شد باھاش اینطور صحبت کنم

 .و یھ چیز دیگھ؛ آدم چیزی کھ باال آورده رو دوباره نمیخوره! منم خیلی وقتھ تو رو باال آوردم-

ودباز بین برده وارد حیاط شدم و در و محکم بھ ھم کوبیدم. حالم دست خودم نبود. مرجان تمام احساساتم رو  . 

 .چند روزی از اومدن مرجان می گذشت. دیگھ ازش خبر نداشتم

 .تازه ماشین خریده بودم و ھنوز رانندگیم انقدر خوب نبود

 .یک روز بھ پیچ کوچھ نرسیده، دختری از کوچھ بیرون اومد. نتونستم ماشین و کنترل کنم و بھش خوردم

سیده بودترسیده پیاده شدم. اون دختر ھم مثل من تر . 

 .اولین چیزی کھ نظرم رو جلب کرد زیبایی بیش از اندازه اش بود

 .با دیدنم سریع بلند شد. حالش رو پرسیدم و گفت چیزی نشده و پا سمت خیابون تند کرد. مثل یھ نسیم بود

 .نگاھم رو بھش دوختم تا سوار ماشین شد. برای خودم عجیب بود کھ بعد از مرجان نگاھم گیر کسی بشھ

 .اون روز گذشت و دیگھ ندیدمش. کم کم داشت کالً از فکرم خارج می شد

 .تازه با پارسا آشنا شده بودم. پسر بدی بھ نظر نمی رسید

رمگاھی می اومد خونھ ام. با کلی اصرار قرار شد برای مھمونی آخر ھفتھ ای کھ تو خونشون برگزار می شد ب . 

پوشیدم و دستھ گل بزرگی تھیھ کردم باالخره آخر ھفتھ رسید. یھ دست لباس اسپرت . 

 .زنگ در و زدم

 [٠٠:۵۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١١پارت_  

 .وارد حیاط پارسا شدم. خودش بھ استقبالم اومد. با ھم وارد خونھ شدیم

 .پدر و مادرش نبودن و فقط چند تا از دوستھاش اومده بودن
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 .با ھامون و رامبد آشنا شدم و با ھم شروع بھ صحبت کردیم. زنگ رو زدن و پارسا رفت در و باز کرد

 .بعد از چند دقیقھ ھمراه ھمون دختری کھ چند روز پیش سر کوچھ باھاش تصادف کرده بودم وارد شد

ھسی وارد زندگیم بشاز دیدنش تھ دلم خوشحال شدم. منم جوون بودم و دلم می خواست تا مرجان ایران ھست ک . 

 .ھنوز دنبال انتقام بودم. دختره ھمراه پارسا وارد شد. موھای بلوند بلندش یک طرف شونھ اش ریختھ بود

 .شال حریرش روی شونھ ھاش افتاده بود. با لبخند اومد سمتمون

خند دلفریب و با اون لبمحرم و نامحرم رو بدونم اما وقتی با ھمھ دست داد  خونھ ی عمو طوری بزرگ شده بودم تا فرق
لبش اومد سمتم نتونستم مقاومت کنم و بھش دست دادم روی . 

 .گرمی دستھای ظریفش حالم رو دگرگون کرد. لباسھاش رو عوض کرد و اومد کنارمون نشست

 .تا پاسی از شب کنار ھم بودیم

 .ھرچی نگاھش می کردم سیر نمی شدم و دوست داشتم بیشتر بھش چشم بدوزم

آروم تر بودم و ھامون از ھممون بزرگ تر و زبون بازتر بود من از ھمھ . 

 .اون شب گذشت. بعد از چند وقت ھامون پیشنھاد ھمکاری داد و منم قبول کردم

جابتش میذاشتمنکم و بیش بھار رو می دیدم. یکی دو بار ازش خواستھ بودم تنھا ببینمش اما زیر بار نمی رفت و من پای  . 

روز بھ رستوران رفتم و بھار رو دیدم کھ از رستوران خارج شدیھ روز دیرتر از ھر  . 

 .اول تعجب کردم اما بعدش گفتم حتماً برای دیدن پارسا اومده

 .وارد رستوران شدم. فقط ھامون بود. نتونستم خودم رو کنترل کنم

 بھار خانوم اینجا اومده بود؟-

 .احساس کردم کالفھ است

 .آره با پارسا کار داشت-

نبالش رو نگرفتم کھ ایکاش میگرفتمدیگھ د . 

 [٠٠:۵۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١٢پارت_  

 .بخاطر پیشرفت کارھامون قرار شد تو خونھ اش یھ سور بده

 .فکر نمی کردم بھار ھم باشھ اما وقتی با پارسا دیدمش ھم خوشحال شدم ھم ناراحت
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 !حس می کردم پارسا بھش چشم داره. برعکس ھمیشھ کھ باھام سنگین برخورد می کرد اون شب خیلی صمیمی بود

 .با ھم شماره رد و بدل کردیم و قرار شد گاھی رستوران بھ دیدنم بیاد

 .مِن ساده فکر می کردم ھمونطور کھ من ازش خوشم اومده، اونم از من خوشش اومده

و ازش  کم کم با ھم بیرون رفتیم و من روز بھ روز بھش وابستھ تر می شدم. اونقدری پیش رفتم کھ طاقت نیاوردم
 .خواستگاری کردم

 .اول تعجب کرد، حتی تا یک ھفتھ ازش بی خبر بودم اما آخر جواب بلھ رو داد. اون روز خیلی خوشحال بودم

ندادن بھ ھامون و پارسا گفتم. ھیچ کدوم واکنشی نشون . 

 .با عمو صحبت کردم تا بریم خواستگاری. مرجان وقتی شنید میخوام ازدواج کنم گریھ کرد

 .ازم خواست تا ببخشمش اما دیگھ واقعاً ھیچ حسی بھش نداشتم

 .باالخره آخر ھفتھ رسید. با عمو و زن عمو و عطیھ رفتیم خواستگاری

پارسا خیلی پولدار باشن اما نبودن از دیدن خونشون تعجب کردم چون فکر می کردم باید مثل ! 

 .البتھ این چیزھا برام مھم نبود. بھار یھ برادر کوچکتر از خودش داشت

 .خیلی زود با ھم نامزد کردیم و قرار شد مراسم عقد و عروسی رو با ھم بگیریم

 .ھیجان داشتم و خیلی خوشحال بودم اما احساس می کردم بھار مثل من نیست و ھیچ شوقی نداره

دنشب عروسی ما، مرجان از ایران رفت. برام مھم نبود؛ بر عکس ما، خانواده ی بھار یھ خانواده ی آزاد بو . 

 .ھرچند عمو از دیدن ظاھر خانواده ی بھار خوشش نیومد اما بخاطر من حرفی نزد

 [٠٠:۵۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١٣پارت_  

زه شروع ھمھ چیز بودشب عروسی ھم باالخره تموم شد اما برای من تا . 

 .بھار اجازه نمیداد بھش دست بزنم. نمیدونستم باید چیکار کنم. گذاشتم تا با خودش کنار بیاد

برای من ھیچ  شاید شب اول ازدواجش بھترین شب عمرش باشھ اما اولین رابطھ بعد از یک ھفتھ اجازه داد. برای ھر مردی
جز رفع نیاز نداشت حسی ! 

تم دوباره این حس رفع نیاز رو تجربھ کنممن اصالً دوست نداش . 

 .تو خونھ ھمھ اش ساکت بود. فقط تو جمع ھا شاد بود و بھ خودش می رسید

 .بھم توجھی نداشت. با مشاور صحبت کردم می گفت بعضی از زن ھا بعد از اولین رابطھ ی جنسی اینطوری میشن
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ھام رو بیشتر کنم تا حالش خوب بشھھمھ رو گذاشتم پای ھمین موضوع و سعی کردم تعداد مھمونی  . 

 !اما نمیدونستم دارم خودم با دست خودم زندگیم رو بھ لجن می کشم

تا  از وسط چند بھتره، گذاشتم با دوستھاش شاد باشھ اما وقتی پارسا زن مستم رو یھ شب مھمونی دعوت بودیم. دیدم حالش
 .پسر جمع کرد، احساس کردم غرورم خورد شد

میدونستم چیکار کنم. فقط سوارش کردم و اومدم سمت خونھ. تو راه ھمھ اش می خندیدعصبی بودم و ن . 

 .پرتش کردم تو سالن. بھ خودش اومد. اونقدر حالم بد بود کھ احساس می کردم دارم خفھ میشم

 .بدون ھیچ حرفی سمت اتاقم رفتم و تا خود صبح سیگار کشیدم

حانھ چیده شدهصبح وقتی از اتاق بیرون اومدم دیدم میز صب . 

 .برای اولین بار پیش قدم شد و بوسیدم. ازم خواست ببخشمش

 .قبول کردم کھ مست بوده و قول داد کھ دیگھ مست نکنھ

چقدر احمق بودم… چقدر ساده دل بودم   …! 

 :یھو از رو مبل بلند شد. میز و پرت کرد سمت دیوار و فریاد زد

- حتی از اون بچھ ای کھ توی خراب مادرشی متنفرم… ازت متنفرم …. ازت متنفرم بھاااار  ! 

 [٠٠:۵۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١۴پارت_  

 .ترسیده بودم و نمیدونستم چیکار کنم. حالش خیلی بد بود

 :چھار زانو روی زمین افتاد. داد زد

- خستھ… مدرضا ساالری خستھ ام آره؛ من، اح…. خستھ ام … کجاااایی … خداااااا   … 

می حالش شونھ ھای مردونھ اش شروع بھ لرزیدن کرد. اشک صورتم رو خیس کرد. نمیدونستم چیکار کنم تا کمی، فقط ک
 !خوب بشھ

 .رفتم جلو و دستم رو آروم روی شونھ اش گذاشتم. سر بلند کرد. چشمھاش قرمز بود و نم اشک داشت

 :پوزخندی زد گفت

- برانگیز شدم؟ االن خوشحالی؟خیلی ترحم   

 .با بغض سری تکون دادم
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- بت شد و باور باورم نمیشھ تو دختر اون مادر باشی! ھمیشھ فکر می کردم داری نقش بازی می کنی اما وقتی رفتی بھم ثا
 .کردم

 .بھ سختی بلند شد

 .برو استراحت کن-

 .دلم می خواست بدونم بھار چیکار کرده کھ حال احمدرضا حتی بعد از کشتنش ھم خوب نشده اما سکوت کردم

 .صدای اذان صبح از مسجد محل بلند شد. احساس کردم آرامشی تو تک تک سلولھام تزریق شد

  .دلم خلوت کردن با خدا رو می خواست
 .احمدرضا رفت سمت پلھ ھا

ھیچ چیزی نمیگھ. رفتم سمت سرویس بھداشتی و وضو گرفتممیدونستم تا خودش نخواد  . 

 .بھ اتاقم رفتم. پنجره باز بود و نسیم صبحگاھی پرده رو بھ بازی گرفتھ بود

 .سجاده ام رو پھن کردم و چادر سفیدم رو بھ سرم کشیدم

 .خواستم قامت ببندم کھ در اتاق باز شد و احمدرضا تو چھارچوب در نمایان شد

چادر نماز تعجب کرد. نگاھش ھنوز بھم بود از دیدنم با . 

 چیزی شده؟-

 .بھ خودش اومد و تکیھ اش رو از در گرفت

 [٠٠:۵۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١۵پارت_  

 نماز می خونی؟-

 .بلھ-

 .وارد اتاق شد. نگاھی بھ اتاق و پنجره ی باز انداخت

- خونھ ی عمو بودم ھمیشھ می خوندمیادم نیست آخرین بار کی نماز خوندم، اما تا زمانی کھ  . 

 .روی تخت نشست

 .نماز آرامش بخشھ-

 .خودش رو روی تخت انداخت. قامت بستم و شروع بھ خوندن کردم. نمازم تموم شد

 .از تخت پایین اومد و سرش رو روی زانوھام گذاشت. خواستم فاصلھ بگیرم کھ سرش و کمی بلند کرد
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 !میدونم نامحرمم اما تو یھ زمانی زنم بودی-

 .حالم یھ جوری شد. چشمھاش و بست

- توئھ خودش میدونھ تنھا جائی کھ بھم آرامش میده االن ھمین اتاق و ھمین بوی عطر یاس جانماز… خدا می بخشھ  ! 

 !نمیدونستم از تعریفی کھ کرد خوشحال باشم یا از این حال خرابش ناراحت؟

گاھم رو بھ ھوایی کھ داشت کم کم روشن می شد دوختمحرفی نزدم و ن . 

ردنم چشم باز گسرم و بھ دیوار اتاق تکیھ دادم. چشمھام کم کم گرم خواب شد و نفھمیدم کی خوابم برد. با حس درد توی 
 .کردم

 .نگاھم بھ کف اتاق افتاد و با سر بھ زمین خوردم. دستم و روی سرم گذاشتم

از روش افتاده بودم. اما من کھ روی تخت نخوابیده بودمنگاھی بھ تخت انداختم کھ  ! 

 .با یادآوری احمدرضا سریع بلند شدم اما نبود. جانمازم ھنوز پھن بود و چادر عبائیم ھنوز روی سرم

ومدماھمونطوری سمت در اتاق رفتم و در و باز کردم. در اتاقش باز بود اما کسی توش نبود. پلھ ھا رو پایین  . 

بود و کسی ھم اونجا نبود . با صدایی کھ از آشپزخونھ اومد سریع بھ اون سمت رفتمسالن تمیز  . 

 :با دیدن زنی میانسال کھ در حال انجام کار بود تعجب کردم. با دیدنم لبخندی زد گفت

 بیدار شدی دخترم؟-

 .سالم-

 .سالم عزیزم، آقا گفت تا خودت بیدار نشدی صدات نکنم-

] ,دیـانہ (ویدیا) ٨١۴�٠۶�١  ٠٠:۵۶] 
# ۵١۶پارت_  

 .متعجب نگاھش می کردم. واقعاً گیج شده بودم. انگار حالم رو فھمید کھ لبخند مھربونی زد

-  ار دیگھ ایانجام میدم. امروز صبح زنگ زدن و اومدم. االنم غذا حاضره، من ک من گاھی میام کارھای خونھ ی آقا رو
 .ندارم، توام یھ چیزی بخور مادر

د از خداحافظی رفت. روی صندلی آشپزخونھ نشستمسری تکون دادم. بع . 

دهحرفھای دیشب احمدرضا تازه داشت واضح می شد. این وسط بھار کاری کرده کھ ھنوز ھم احمدرضا فراموش نکر . 

 !دل نگران بھارک بودم، اصالً نمیدونستم کجاست؟

 .کمی از غذایی کھ آماده شده بود خوردم. ھر لحظھ منتظر اومدن احمدرضا بودم
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 .دلم می خواست بدونم آخر زندگیش با بھار چی شد کھ دست بھ قتلش زد

 .تا شب از احمدرضا خبری نشد. آخر شب باالخره صدای چرخ ھای ماشین خبر از اومدنش داد

یدنم جلوی در دم. از ماشین پیاده شد. از چھره اش خستگی می بارید. از در سالن رو باز کردم و کنار در ورودی ایستاد
 .تعجب کرد

 .سالم-

 :با تن صدای خستھ ای گفت

 سالم. چرا اینجا وایستادی؟-

 !ھمینطوری-

 .خنده ی تلخی کرد

 یعنی باور کنم از روی دلتنگی نیست؟-

 :گونھ ھام برای لحظھ ای گر گرفت. با خجالت سرم و پایین انداختم. صدای گرمش کنار گوشم نشست

 !دخترم انقدر خجالتی؟-

 .و آروم از کنارم رد شد و وارد خونھ شد

 [٠٠:۵٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١٧پارت_  

م نمی شد بپرسمبھ دنبالش وارد خونھ شدم. دلم می خواست ادامھ ی زندگیش رو بگھ اما رو . 

 یھ چائی دیانھ پز برای من میاری؟-

 .بلھ، االن-

 .روی مبل نشست. سمت آشپزخونھ رفتم و با سینی چائی برگشتم. چائی رو روی عسلی کنارش گذاشتم

 .روی مبل رو بھ روش نشستم. نگاھش رو بھم دوخت

 !نگاھت میگھ منتظر چیزی ھستی-

 راستشو بگم؟-

 .اوھوم-

- یھ ی داستان زندگیتون رو ھم بگیندلم می خواد بق . 
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- مگھ من چند نفرم؟؟… زندگیمون؟   

 .با ھول دستھام رو توی ھم قالب کردم. بھ پشتی مبل تکیھ داد و با دستش شقیقھ اش رو محکم فشرد

 زندگی تلخ من بھ چھ دردت می خوره؟-

 .خوب، صحبت کردن باعث میشھ تا کمی آروم بشین-

و عسلی بینمون بھم دوخت. تھ نگاھش انگار چیزی بودخم شد و نگاھش رو از بین د . 

- دادم وقتی بھ گذشتھ بر می گردم می بینم مار تو آستینم پرورش… خیلی وقتھ این حرف ھا دیگھ آرومم نمی کنھ  .  
  … مرجان درستھ عشقم رو ندیده گرفت اما خیانت بھار برام غیر قابل ھضمھ

ا کسی کھ از بھمین جا، توی ھمین خونھ ای کھ با زحمت ساختم با رفیقم،  سال نھ یک سال نھ دو سال بلکھ چندین و چند
بیشتر بھش اعتماد داشتم ھم خواب می شده و معاشقھ می کرده چشمم !! 

 یھ زن مگھ چقدر می تونھ نفرت انگیز باشھ؟

 [٠٠:۵٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١٨پارت_  

سرش رو تکون داد… ود رعشھ ای بھ تنم افتاد. این مرد چی کشیده ب . 

  .تو فقط داری میشنوی؛ اما من ھر روز و ھر لحظھ دارم تصور می کنم-
من راه  تو خونھ ی… بھ دوستم می سپردم جای من براش شوھر می شده  وقت ھایی کھ بھ سفر کاری می رفتم و زنم رو

ناموس من و بغل می کرده می رفتھ و ! 

رت اشک می ریختم. تصورش ھم وحشتناک بوداشک ھام دست خودم نبود. بھ پھنای صو . 

 تو چی میدونی از احمدرضایی کھ رو بھ روت نشستھ جز یھ مرد بداخالق؟-

یعنی بھار با پارسا بوده؟… گیج شده بودم   

-   مگھ من از اونا چی کم داشتم؟… بارھا جلوی آینھ ایستادم. نگاھم رو بھ خودم دوختم 
ودباز اون مردھایی کھ زنم باھاشون الس می زد و خنده ھای دلبرانھ می کرد اما تمام اخم و تخمش برای من  ! 

 مگھ من لعنتی از اون مردک چی کم داشتم کھ بھار زن من بود اما معشوقھ ی اون؟

 :با صدای خستھ فریاد زد

 .… ازت نمی گذرم بھار، از تویی کھ این احمدرضا رو ساختی-

 .دلم می خواست بھش آرامش بدم. دلم می خواست بغلش کنم اما چیزی مانعم می شد

 .توی سکوت بھش چشم دوختم. چائیش رو تلخ خورد و نگاھش رو بھ سقف دوخت

- ری، مردی قوی ای ھستی و ھیچ وقت این کار و نمی کنی اما من، احمدرضا ساال تا حاال شده آرزوی مرگ کنی؟ تو دختر
تش می ترسن بارھا آرزوی مرگ کردمھمھ از ابھ کھ ! 



 ناب رمان
 

 [٠٠:۵٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵١٩پارت_  

 !این مرد چقدر سختی کشیده بود

 .مرجان عشق رو ازم گرفت اما بھار خوردم کرد. بارھا شکستم اما نمردم و زنده موندم-

ز بچھ نزنمھروقت ازش بچھ می خواستم کلی سر و صدا راه مینداخت و باعث میشد دیگھ حرفی ا . 

وابصبح تا شب کارم شده بود فقط کار، کار، کار! خستھ برمی گشتم و میدیدم تمام المپ ھا خاموشھ و بھار خ ! 

الً خوشحالش دلم براش سوخت. تصمیم گرفتم کمتر سر کار برم و بیشتر بھ زنم برسم اما احساس کردم زود اومدن ھام اص
 .نکرد

کرد، واقعاً بھش نیاز داشتم یھ روز رامبد بھ یھ مھمونی دعوتمون . 

 .بھار کلی بھ خودش رسید. واقعاً زیبا شده بود. با ھم بھ مھمونی رفتیم

رقصیدیم… خندیدیم … گفتیم … اولش ھمھ چیز خوب بود   … 

م بھار نبودگوشیم زنگ خورد و مجبور شدم از سالن بیرون برم. بعد از چند دقیقھ کھ بھ سالن برگشتم ھرچی نگاه کرد . 

اھم تھ سالن بھ یھ زن و دو تا مرد افتاد. نمیدونم چرا تھ دلم خالی شد! رفتم جلونگ . 

 :نگاھم بھ زنم افتاد کھ وسط دو تا مرد نشستھ بود. با دیدنم ھول کرد و گفت

 !باور کن من کاری نکردم-

 .اما چیزی کھ دیده بودم دیوونھ ام کرده بود. دستش رو گرفتم و کشیدمش بیرون

م و فرو ودم کھ زنم رو بھ یھ ھمچین جاھایی می آوردم. سریع سوار ماشین شدم. با ورود بھ خونھ خشمخودم مقصر ب
 .خوردم

 !دیگھ حق نداری از خونھ بیرون بری، گمشو اتاقت-

بم می شد؟سمت اتاقش رفت. سرم درد می کرد. من فقط دنبال آرامش بودم، چرا ھرچی بیشتر دنبالش می گشتم کمتر نصی ! 

تھ شده بودمدیگھ خس . 

 [٠٠:۵٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢٠پارت_  

یک بشم بیشتر باز ھم روزھا اومدن و رفتن. مثل دو تا سایھ تو یھ خونھ زندگی می کردیم و ھرچی سعی می کردم بھش نزد
 .دوری می کرد

 .برام عجیب بود کھ تو ھفتھ سھ روزش رو حتماً میومد رستوران
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 .از تیپ ھایی کھ جلوی دوستھام می زد خوشم نمی اومد چون نگاه سنگینشون آزارم می داد

رفت  ود کمتر با ھمعمو اصالً از بھار خوششون نمی اومد و این مسئلھ باعث شده ب بھش گفتم اما انگار نھ انگار! عمو و زن
 .و آمد داشتھ باشیم

ودیم می شدزدواج نمی رفت. گاھی بھ اونھمھ آرامش و خوشبختیش حسھامون از من بزرگ تر بود اما ھیچ وقت زیر بار ا . 

  .من چند سال بعد از طالق مادرت ازدواج کردم
اشتمچندین سال تز بھترین سالھای زندگیم رو خرج زنی کردم کھ دو سال بعد از ازدواجم دیگھ ھیچ حسی بھش ند . 

 ارم خودم ، خودمباعث میشھ بقیھ خوشحال بشن اما نمیدونستم د می کردم شکستم اما غرورم اجازه نمی داد طالقش بدم. فکر
 .رو نابود می کنم و از بین میرم

اراحتنبھار ھیچ وقت درخواست طالق نمی کرد. وقتی برگھ آزمایش بارداریش رو دیدم نمیدونستم خوشحال باشم یا  ! 

وشحال نبودکردم اما این وسط بھار اصالًخ تمام حسھای دنیا رو داشتم. تمام وقت براش پرستار گرفتم. ھمھ رو دعوت ! 

ماه بارداری باالخره تموم شد و بھارک بھ دنیا اومد ٩من روی ابرھا بودم.  . 

 [٠٠:۵٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢١پارت_  

سال بود اما اصالً بھش نمی خورد. ھمیشھ زیبا و آراستھ بود ٣٠بھار زنی باالی  . 

ز اول گفت بھ بھارک شیر نمیدهآوردیمشون خونھ اما ھمون رو ! 

 .قبول کردم. فکر می کردم زندگیم داره خوب میشھ

 !بخاطر بھارک خیلی آزاد گذاشتمش اما ھروقت خونھ می اومدم، بھارک پیش پرستارش بود و بھار خونھ نبود

 .ھامون سرش شلوغ بود و می خواست ازدواج کنھ. برای اولین بار بھار گفت می خواد طالق بگیره

 :باورم نمیشد بعد از اینھمھ سال بخواد طالق بگیره. بھش گفتم

 .طالقت نمی دم-

 :سرد گفت

 !من دوست ندارم، نھ االن نھ چند سال پیش-

 .باورم نمی شد اینھمھ سال کنار من بود اما دوستم نداشت. شوکھ نگاھش کردم. پوزخندی زد

- اطر عشقم بھت نزدیک شدمخیلی احمقی احمدرضا کھ فکر کردی عاشقت شدم؛ من فقط بخ ! 

 :خونم بھ جوش اومد. بھش سیلی زدم. داد و فریاد می زد
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 !ازت متنفرم امل-

 .فحش می داد. شکستم، خورد شدم. از خونھ زدم بیرون. فرداش باید بھ سفر کاری می رفتم. ھمونطور رفتم

ی دادممھمون چند سال پیش طالقش  بعد از دو روز، شب رسیدم تھران. خیلی فکر کردم. از اول اشتباه کردم؛ باید . 

 .کلید انداختم و وارد خونھ شدم. از روشن بودن المپ ھا تعجب کردم. وارد سالن شدم

 .با دیدن سالن بھم ریختھ لحظھ ای ترسیدم اما وقتی صدای مردونھ ای رو از اتاق خوابم شنیدم شوکھ شدم

 .انگار پاھام بھ زمین چسبیدن

] ,دیـانہ (ویدیا) ١٨١۴�٠۶�  ٠٠:۵٨] 
# ۵٢٢پارت_  

 .نفسم رو بیرون دادم و پا تند کردم سمت اتاق خواب. در اتاق نیمھ باز بود

 .در و ھول دادم و با دیدن بھار و پارسا و یھ مرد دیگھ دنیا رو سرم خراب شد

د. فریاد زدمپارسا وسط اتاق ایستاده بود و لب اون مرد خونی بود اما بھار با لباس خواب بدن نما رو تخت نشستھ بو : 

 اینجا چھ خبره؟-

 .پارسا رنگش پرید و اومد سمتم. دستم و جلوش گرفتم

 !بھ من نزدیک نشو حرومزاده-

 .احمدرضا اول حرفامو گوش کن بعد ھرچی خواستی بگو-

_ ین واضح تر؟ زن من وسط دو تا نامحرم اونم لختحرف از ا !! 

 .بھت حق میدم اما آروم باش-

 .یقھ اش رو گرفتم

 چطوری آروم باشم؟ خواھر خودت رو ھم اینطوری می دیدی ھمین حرف رو می زدی؟! آره لعنتی؟-

 .صدای قھقھھ ی بھار بلند شد. مست بود. اومد سمتم

- ور شداوه پسر حاجیم کھ اومده، پس سورمون ج . 

 .پارسا رو ول کردم و سمت بھار ھجوم بردم. موھای بلندش رو دور دستم پیچیدم و بھ صورتش سیلی زدم

 !حالم دست خودم نبود. ھرچی میزدم آروم نمی شدم. نمیدونم یھو چجوری زدمش کھ صدای خنده ھاش قطع شد

ا زنگ زد بھ اورژانسپارسا بازوم رو گرفت کشید. بھار با چشمھای باز وسط اتاق افتاد. پارس . 
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 .کمرم شکست و روی زمین افتادم. اورژانس رسید. ساعتی نگذشتھ بود کھ ماشین پلیس ھم اومد

 [٠٠:۵٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢٣پارت_  

 .پارسا جلوی اون مرد رو گرفتھ بود. کنار جنازه ی بھار نشستم. نگاھم رو بھ چشمھای بازش دوختم

من خیانت کرده باشھ باورم نمی شد بھار بھ ! 

 .حالم اصالً خوب نبود، شوکھ شده بودم. مأمورین اورژانس وارد خونھ شدن

 .پارسا ملحفھ ای روی تن عریان بھار انداخت. مرد نگاھی بھ بھار انداخت و نگاھی بھ ما

 .پلیس ھا وارد خونھ شدن و جسد بھار بھ پزشکی قانونی انتقال یافت

بھ اداره ی آگاھی رفتیم. فرستادنمون بازداشتمن و اون مرد ھمراه پارسا  . 

 .اونقدر تو شوک بودم کھ با ھیچ کس حرف نمی زدم. پارسا بھ عمو خبر داد

 .فرداش بھ دلیل کشتن بھار بھ زندان انتقالم دادن اما من ھمچنان با ھیچکس حرف نمی زدم

ککس خبر نداشتم حتی از بھار ز ھیچماه توی زندان موندم. ا ٣عمو باورش نمی شد من بھار رو کشتھ باشم.  ! 

از زندان بیرون  ماه عمو از خانواده ی بھار با کلی پول رضایت گرفت و من ٣دیگھ ھیچ حسی بھ بھارک ھم نداشتم. بعد از 
 .اومدم

 .عمو خواست با اونا زندگی کنم اما قبول نکردم. مدتی بھارک خونھ ی عمو بود

ره شدن بھ عکس زنی کھ ھیچ وقت دلیل خیانتش رو نفھمیدمروز و شبم شده بود مشروب خوردن و خی . 

اما این بار بی رحم تر از ھمیشھ بلند شدم… داغون شدم … خورد شدم  . 

دوست دخترھای رنگ و وارنگ آوردم خونھ… سر کار رفتم  . 

 .بھارک رو از عمو گرفتم

 [٠٠:۵٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢۴پارت_  

ماه داشت. ھمیشھ آروم بود. براش پرستار گرفتم ۶بھارک فقط  . 

 .سکوت کرد. نفسم رو بیرون دادم و صورت پر از اشکم رو پاک کردم

 :با صدایی کھ خش داشت رو کردم بھش

 یعنی پارسا بھ شما خیانت کرد؟-
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 .پوزخندی زد و سیگاری روشن کرد

- دشپارسا باشھ اما پارسا این چند سال بی گناه مجازات  کاش اون آدم پارسا بود، کاش! ھمیشھ فکر می کردم . 

ارسا بی گناه بودپاون شب مثل اینکھ پارسا بھار رو با اون مرد دیده و اومده خونھ ی ما و با ھم گالویز شدن. در حقیقت  . 

  … درد داره نزدیک ترین فرد بھت خیانت کنھ اما تو ھیچ وقت نفھمی! با ھمسرت ھم خواب بشھ
اون بچھ ھم مال تو نباشھ و مال معشوقھ ی زنت باشھ… پیش بره کھ اون بچھ  اونقدر  … 

 تیر پشتم لرزید. منظور احمدرضا چی بود؟ یعنی بھارک مال احمدرضا نبود؟ پس مال کی بود؟

- چی؟… چی؟   

- م بودبھار بخاطر نزدیک بودن بھ ھامون با من ازدواج کرد. اسماً زن من بود اما معشوقھ ی شریکم و دوست ! 

 !چی داشتم می شنیدم؟ گوشھام داغ کردن. امکان نداشت

 یعنی بھار اینھمھ سال ھامون رو دوست داشت؟ پس چرا با ھامون ازدواج نکرد؟

 … انگار احمدرضا حرفم رو از توی چشمھام خوند کھ

 [٠٠:۵٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢۵پارت_  

 :گفت

- زدواج با من ساده ات. بھار ھمھ ی اینھا رو می دونست و تنھا راه با ھامون بودنش، ھامون ھیچ وقت دنبال تعھد نبود و نیس
 .بود

 !گیج شده بودم؛ چطور احمدرضا بعد از اینھمھ وقت نفھمیده بود کھ بھارک دخترش نیست؟

 االن بھارک کجاست؟-

 .بخش کودکان بستریھ-

 اونجا برای چی؟-

 .از پلھ ھا افتاد و سرش ضربھ دیده-

زار تیکھ شد برای بچھ ای کھ بی گناه پا توی این دنیا گذاشتقلبم ھ . 

 از کجا فھمیدی بھارک دختر ھامونھ نھ تو؟-

 !وقتی از پلھ ھا افتاد بردیمش بیمارستان. اونجا خون الزم شد. رفتم خون بدم اما بھش نخورد-
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  .ھامون خون داد و خونش بھش خورد
 .لحظھ ای شک و تردید مثل خوره افتاد تو وجودم

 .از دکترش خواستم از ھر سھ مون دی ان ای بگیره. بعد از چند روز جوابش حاضر شد

 .مثل اینکھ ھامون خودش ھم چیزھایی بو برده بود. روزی کھ جواب رو گرفتم دنیا روی سرم خراب شد

ود. ھتل ھم نیومدخون خونم رو می خورد. رفتم جلوی در خونھ اش اما نب . 

 .برگھ رو بھ پارسا نشون دادم. فکر کردم تعجب می کنھ اما فقط سری تکون داد

 .تمام عصبانیتم رو سر پارسا خالی کردم. فقط گفت اونم دیر فھمیده کھ بھار با ھامون رابطھ داشتھ

 !!این چند وقت در بھ در دنبال ھامونم اما انگار آب شده

 

- اما اگر اون شب کھ فھمیدم متوجھ میشدم اون معشوقھ ی ھامونھ، مطمئنم میکشتمش اصالًنمیدونم کجا رفتھ . 

 شاید خودش ھم فھمیده اما باید بدونم چرا باید نزدیک ترین دوستم ھم خواب زنم بشھ؟

چرا؟ مگھ من چی از ھامون کم داشتم؟ خدا لعنتت کنھ بھار… چرا   …. 

 االن تکلیف بھارک چی میشھ؟-

د و سمت پلھ ھا رفتاحمدرضا بلند ش . 

 .یا پدر حرومزاده اش میاد می بردش یا اینکھ میذارمش پرورشگاه-

 !بند دلم پاره شد از اینکھ بخواد بھارک رو ببره اونجا؛ حتی فکرشم بد بود

 .پلھ ھا رو باال رفت. بھش حق می دادم کھ بھارک رو نخواد

یشد دیدن بھارک برمدیدن بھارک فقط خاطرات گذشتھ اش رو زنده می کرد. کاش م . 

بھار؟ آه چرا این کار و با احمدرضا کردی… خیانت … خیانت … از جام بلند شدم. چقدر این مرد درد کشیده بود   

 .سمت اتاقم رفتم

 .چند روزی از اون شب می گذشت. احمدرضا کمی حالش بھتر شده بود اما حرفی از بھارک نمی زد

 .آماده شو بریم بیمارستان-

دیمسریع سمت اتاقم رفتم و مانتوشلواری پوشیدم. ھمراه احمدرضا سمت بیمارستان حرکت کردیم. با ھم وارد ش . 

 .پارسا با دیدنم کنار احمدرضا تعجب کرد اما حرفی نزد. با ھم سالم و احوالپرسی کردیم
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 :پارسا رو کرد بھ احمدرضا

 .دکترش گفتھ امروز مرخصھ-

م سمت اتاقی رفتیماحمدرضا سری تکون داد. با ھ . 

 [٠٠:۵٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢٧پارت_  

 .حدس زدم اتاق بھارک باید باشھ. قلبم پر از ھیجان میزد

تبا وارد شدنم تو اتاق نگاھم بھ دختربچھ ای ضعیف و رنگ پریده افتاد کھ ھیچ شباھتی بھ بھارک من نداش . 

 .دلم از دیدن چشم ھای معصومش ریش شد. با دیدنم دستھاش و باال آورد

 … ماما-

 .اشک تو چشمھام حلقھ زد. سریع رفتم سمتش و بغلش کردم. تمام تنش بوی بیمارستان می داد

 :دستھاش رو دور گردنم حلقھ کرده بود. احمدرضا کالفھ گفت

 کارھای ترخیص رو انجام دادی؟-

- ببریمش آره، االن فقط باید . 

 .احمدرضا سمت در اتاق رفت. نگاھی با پارسا رد و بدل کردیم. مردد مونده بودم

 .تکلیف بھارک چی می شد؟ با صدای احمدرضا بھ خودم اومدم

 برای چی وایستادین؟-

 .ھمین حرف کافی بود بھارک رو محکم تر بغل کنم

 .پارسا کیف کوچیک ھمراھش رو برداشت و باھام ھم قدم شد

- مدت خونھ ی احمدرضا بودی؟این   

 .نمیدونم چرا احساس کردم تن صداش دلخوره اما دلیل دلخوریش رو نمیدونستم

 .بلھ-

 .نفسش رو بیرون داد

 !پس حتماً ھمھ ی زندگیش رو برات تعریف کرده-

 .بلھ متأسفانھ-
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- م داشتھ باشھاحمدرضا واقعاً مرده، یھ مرد واقعی! خیلی سختھ نزدیک ترین فرد آدم بھ ھمسر آدم چش .  
  .نمیدونم منم اگر جای احمدرضا بودم شاید بدتر از اون کار و می کردم

 !دلم برای این بچھ میسوزه کھ آینده اش نامعلومھ

 [٠١:٠٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢٨پارت_  

 !اما حق احمدرضا نبود بھار باھاش این کار و بکنھ. احمدرضا از مردی ھیچی کم نداشت-

نمیدونستم چی بگم چون جای احمدرضا و تحت شرایط بدی کھ گذرونده بود، نبودمواقعاً  . 

 .ھمین کھ بھ در بیمارستان رسیدیم پارسا جلوتر ایستاد. سؤالی نگاھش کردم

 .این مدتی کھ خونھ اش ھستی، مراقبش باش-

 تکلیف بھارک چی میشھ؟-

- احمدرضا باید در موردش تصمیم بگیره… منم نمیدونم  . 

م از بیمارستان بیرون اومدیم. پارسا از احمدرضا خداحافظی کردبا ھ . 

 .سوار ماشین شدم و بھارک خواب رو روی صندلی عقب خوابوندم

ختسکوت بدی توی ماشین حاکم بود. ھر دو سکوت کرده بودیم. ماشین و کنار خونھ نگھداشت. نگاھش رو بھم دو . 

- ک رو ھم بگیرم! فردا خانوم جون برمی گرده، برو خونھ اش و بھار االن نمیتونم تصمیمی… مدتی مراقب بھارک باش 
 .ببر

 … اما-

- تو قلب  میدونم این مدت تو رو ھم خیلی اذیت کردم اما… ازت خواھش می کنم. نیاز دارم مدتی تنھا باشم … ھیسس 
 .مھربونی داری

 .از ماشین پیاده شدم و بھارک رو بغل گرفتم

 .لحظھ ای نگاھمون از پشت شیشھ بھم گره خورد. تھ دلم خالی شد

 !دروغ نبود؛ من این مرد رو دوست داشتم حتی اگھ فقط یکسال باھاش زندگی می کردم

 [٠١:٠٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٢٩پارت_  

 .احمدرضا ماشین و روشن کرد و تو پیچ کوچھ گم شد. در حیاط رو باز کردم و وارد شدم

 .خواستم در و ببندم کھ چیزی مانع شد. چرخیدم کھ نگاھم بھ ھامون افتاد. ترسیده قدمی عقب گذاشتم
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 !تو؟-

- کاریت ندارم… ھیسس  . 

 برای چی اومدی اینجا؟ چرا خودتو از احمدرضا مخفی می کنی؟-

 .اون دیگھ فضولیش بھ تو نیومده-

 .برو بیرون، خودش اومد بیا-

- اومدم با تو کار دارم… م من کاری با احمدرضا ندار . 

 !من بھارک رو بھت نمیدم-

 .پوزخندی زد

 .من اگھ بھارک رو می خواستم، مادر خرابش رو می گرفتم-

 !تو یھ آدم پستی، می فھمی؛ پست! کھ حتی بھ زن دوستشم رحم نکرد-

 … خفھ شو-

شروع بھ گریھ کرد چنان سیلی ای بھ صورتم زد کھ با بھارک روی زمین پرت شدم. بھارک بیدار شد و . 

 … خفھ شو بچھ-

 .جلوی پام روی زمین زانو زد. از نگاھش ترسیدم

 میدونستی عاشق دخترھای باکره ھستم؟-

 .گنگ نگاھش کردم. قھقھھ ای زد

- احمدرضا راست می گفت کھ با تمام خنگیت تودلبرو ھستی… تو خیلی خنگی  ! 

 .تازه دوھزاریم افتاد کھ منظور و قصدش چیھ

- شو بیرون از اینجابرو گم . 

اما  نھ عاشقم کنھبھار خیلی احمق بود؛ فکر می کرد ھر بار کھ باھام باشھ می تو !نھ دیگھ، اول باید ازت کام بگیرم بعد-
 !نمی دونست من عادت ندارم تھ مونده ی دیگران رو بخورم

 [٠١:٠٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣٠پارت_  

-  قبل از اینکھ با احمدرضا بریزه رو ھم، معشوقھ… احمدرضای احمق با منم باشھ!  بھار فکر کرد می تونھ بعد از بودن با
از طریق احمدرضا بھ منم نزدیک بشھ ی من بود اما انقدر احمق بود کھ نذاشت با ھم یکی بشیم؛ بعد فکر کرد میتونھ ! 



 ناب رمان
 

پدرم راست میگفت کھ زنھا ھمھ نجس ھستنشما زن ھا فقط برای رفع نیاز جنسی ھستین؛  . 

 !انقدر ترسیده بودم کھ نمیدونستم چیکار کنم. تا حاال این روی ھامون رو ندیده بودم

 .چھره اش بھ نظرم کریھ اومد. اومد سمتم

ط ای حیاھناخواستھ جیغ کشیدم و بھارک رو بغل کردم اما با بی رحمی تمام بھارک رو از بغلم گرفت و روی سنگفرش 
 .پرت کرد

 .تمام تنم می لرزید

 !!جلو نیا-

 .پوزخندی زد

- ھستید مثل مادرم کھ تمام مردھای پولدار رو ساپورت می کرد! شما زنھا پول پرست… تو ھم مثل تمام زنھا ھستی  . 

 .دستش رفت سمت کمربند شلوارش و قلب من ھری ریخت

خودم پیدا کنم، اما ھیچ چیز نبود نگاه سرگردانم رو بھ اطراف انداختم تا چیزی برای دفاع از ! 

 !با اون قد بلند و ھیکل درشت باالی سرم ایستاد. در برابرش چقدر ریز بودم

 .خودم رو روی زمین کشیدم و بھ لبھ ی باغچھ تکیھ دادم

یم ل نگرانشاید اگر ازش خواھش می کردم کاری بھم نداشت. صدای گریھ ی بھارک ھر لحظھ کم و کمتر می شد کھ باعث د
 .شده بود

- اصالً نمیگم اومدی… بھ کسی چیزی نمیگم … خواھش می کنم برو … من کھ کاری بھت ندارم … تو رو خدا   … 

 .کمربند رو دور دستش پیچید و سمت سگک دارش تو ھوا معلق بود

 … ھر تکونی کھ سگک می خورد

 [٠١:٠٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣١پارت_  

 .قلبم از جا کنده می شد. خم شد. ترسیدم و کمی عقب کشیدم

- یشھ حریص سخت در اشتباھی! این گریھ ھا و مظلومیت باعث م… برات میسوزه؟!  فکر کردی با این مظلوم بازی ھا دلم
ھمی؟ پاکمیف بدن نجست رو پاک کنم، اما بودن من با آدم ھا با ھم فرق می کنھ؛ اول باید… بشم برای بودن باھات  تر  … 

 .از ترس زیاد بھ سکسکھ افتاده بودم. ای کاش احمدرضا بود

 .اشک صورتم رو خیس کرده بود. رفت سمت شیر آب
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 .از فرصت استفاده کردم و بدنم رو کشیدم سمت بھارکی کھ حاال بی حال افتاده بود

یدم ناامید شدخواستم از دست اون روانی فرار کنم اما با کشیده شدن لباسم از پشت سر تمام ام ! 

 !موش کوچولو کجا فرار می کنی؟ تازه اول ضیافت ماست-

- اون کھ از… حداقل دلت برای دخترت بسوزه … تو یھ روانی ای … ولم کن   … 

 .اما با فرود اومدن کمربند توی کتفم نفسم رفت

- ھ، باید تھ کھ آوردتش خونخفھ شو، اون حروم زاده رو بھ ناف من نبند! معلوم نیست مال کی ھست! احمدرضا بی غیر
 !مینداختش سطل زبالھ

 !بی غیرت توئی کھ بھ ناموس دوستت چشم داشتی-

- دنبال تیغ  بھار ھم مثل بقیھ فقط… ھمھ تون پول پرستین … سگ بو می کشین  شما زنھا مثل… می بینم زبون باز کردی 
خودش می خواست با من باشھ… من بود  زدن ! 

 .از پشت گردنم گرفت. نفس ھای تندش بھ صورتم می خورد و باعث می شد حس تھوع بھم دست بده

 .توام از امروز برده ی من میشی و خودت دنبالم راه می افتی-

 [٠١:٠٠ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣٢پارت_  

 .تو فقط یھ آدم عقده ای نفرت انگیز ھستی کھ باید بستری بشی-

دلگدی بھ پھلوم ز . 

- ی کرد یھ پدری کھ عقده ھاش رو سر من خالی م… یھ مادر خراب داشتم  منی کھ… من دیوونھ ام … آره من روانیم 
خراب بود، ھم خواب پولدارھا می شد؛ چون شما زن ھا آدم نیستین چون مادرم . 

 .داد می زد و کمربند رو روی بدنم فرود می آورد. حال نداشتم حتی فریاد بزنم

ین مرد امروز من و می کشھ! با خوردن کمربند توی سرم گرمی خون رو احساس کردممیدونستم ا . 

- دردت اومد؟ االن حالت و خوب می کنم… آخی  . 

 .تا بھ خودم بیام فشار آب سرد روی سر و صورتم باعث شد لحظھ ای نفس کشیدن یادم بره

- یاال… بگو غلط کردی کھ روی حرف اربابت حرف زدی! زود باش  ! 

پاش تف کردم جلوی . 

 .تو آدم بشو نیستی-
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 .موھام رو محکم گرفت و کشید. سرم و روی پاھاش خم کرد

- لیس بزن… لیس بزن سگ کوچولو   … 

 .… ولم کن روانی دیوونھ-

 .خم شد و چونھ ام رو توی دستش گرفت

- راحت  ام کھ بلنده ودم؛ دیواره ھدیوونھ است؟ میدونی، میخوام ھمینجا ترتیبت رو ب ادامھ بده، داد بزن بگو کی روانیھ؟ کی
 .می تونم کارم رو بکنم

 :دست برد سمت لباسم. با صدایی کھ دیگھ رمقی براش نمونده بود لب زدم

 … ولم کن تو رو خدا-

  !خدا؟ خدا کیھ؟ کجاست؟ اگھ خدا بود اون روزھا بھ دادم می رسید؛ خودت رو گول نزن، خدایی وجود نداره-
ولت کرد، پس خدا کجا بود اون روزھا؟ مادر توام مثل مادر من  

 .مانتوم رو از یقھ پاره کرد

 [٠١:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣٣پارت_  

و پایین می کرد صدای جر خوردن مانتوم اکو شد توی سرم و ترس بود کھ توی تمام تنم افتاده بود و قلبم رو بھ شدت باال ! 

 .دیگھ ھیچ امیدی نداشتم. دعا دعا می کردم احمدرضا برگرده

 .صدای بھارک قطع شده بود. میترسیدم اتفاقی براش افتاده باشھ

 .انگشتھای سرد ھامون روی گلوم نشست و فشاری وارد کرد

 :با صدایی کھ بھ زور شنیده می شد گفتم

 چی از جونم می خوای؟-

 !تقصیر خودتھ، باید دختر خوبی می بودی-

- روانی… حالم ازت بھم میخوره؛ تو یھ روانی ای   …. 

  .اما من ازت خوشم میاد؛ بھتره صدات و ببری-
 .صورتش اومد سمت صورتم

 .قلبم مثل قلب گنجشکی کھ تو دام افتاده باشھ می زد. گرمی لبھاش روی گردنم نشست

درد بدی تو گلوم پیچید و نیش دندونش رو تا مغز استخونم احساس کردم تا بھ خودم اومدم کھ پسش بزنم، . 
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 .سرش اومد باال. قرمزی خون روی لبھاش نشون دھنده ی این بود کھ گردنم خونی شده

 !میخوام لبھات و ببوسم-

 .لبھام رو محکم روی ھم فشردم. عصبی شد و چند تا سیلی پشت سر ھم روی گونھ ھام زد

بود کھ صورتم کامالً بی حس شده بود و دیگھ درد رو احساس نمی کردم دردش انقدر زیاد . 

 .فقط گرمی خون رو احساس می کردم

- صورت قشنگت خط خطی شد… ببین، ببین عصبیم کردی  . 

 .چاقوی کوچیکی جلوی صورتم گرفت

 تا حاال کی با ھمچین چیزی نوازشت کرده؟-

 .چشمھام دو دو می زد. سری تکون داد

- ما ترس نداره؛ فقط باال سینھ ات یھ یادگاری از من میمونھترسیدی؟ ا ! 

دچاقو رو چرخوند و آورد سمت باال تنھ ام. سردی چاقو کھ باال سینھ ام نشست احساس کردم در حیاط باز ش . 

 .کورسوی امیدی توی دلم نشست

 [٠١:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣۴پارت_  

نم و کسی نیومده اما با برگشتن ھامون فھمیدم اشتباه نکردماول فکر کردم شاید اشتباه فکر می ک . 

 .سریع بازوم رو گرفت و بلندم کرد. پشت سرم قرار گرفت

 .صدای پر از خشم احمدرضا کل حیاط رو برداشت

 !توی حرومزاده چطور وارد خونھ ی من شدی؟-

می کنار شقیقھ ھاشحاال میتونستم کامل ببینمش؛ اون قد بلند و ھیکل ورزیده و موھای جوگند . 

 .با دیدنش قلبم آروم گرفت

 .نگاھم کرد، عمیق و پر از حرف. اومد جلو کھ ھامون نوک تیز چاقو رو گذاشت روی شاھرگ گردنم

 !قدم از قدم برداری اینو فرو می کنم تو گردنش، میدونی کھ این کار و می کنم-

 .احمدرضا عصبی دندون قروچھ ای کرد

- د نیست. طرف حسابت منم نھ این بچھاز توی پست ھیچی بعی ! 
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- اشتباه می کنی؛ تو سروقت عیش و نوش ما اومدی، پس تو اضافھ ھستی… نھ، نھ  ! 

 .دھن کثیفت و ببند بذار بره-

 خیلی دنبالم بودی؟ چیھ، نکنھ میخواستی سرم رو ببری؟-

 .و قھقھھ ای زد. احساس کردم می خواد احمدرضا رو عصبی کنھ

 :با صدایی کھ بھ سختی از گلوم خارج می شد لب زدم

 … احمدرضا-

 … جانم؟-

 .جانمش چنان بھ تار و پودم نشست کھ تمام کتک ھای ھامون رو فراموش کردم

 … بھارک گریھ نمی کنھ-

 :احمدرضا اومد حرفی بزنھ کھ با عجز نالیدم

 … تو رو خدااا-

- دلت برای اون تولھ سگ می سوزه؟… اوخی   

- مثل تو پست نیستنھمھ  ! 

 .فشار چاقو رو روی گلوم بیشتر کرد

 دلت مرگ می خواد؟-

 :صدای آخم بلند شد. احمدرضا راه نرفتھ سمت بھارک رو کج کرد و گفت

 چی از زندگیم می خوای؟-

 [٠١:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣۵پارت_  

 .ما داشتیم کارمون رو می کردیم، تقصیر تو بود کھ دنبال پدر اون افتادی-

- … موس من با نا… یا کالً سیب زمینی بی رگی؛ توی احمق با زن من بودی  تو یا نفھمی یا خودت رو زدی بھ نفھمی و
تونستی بھ نزدیک ترین دوستت خیانت کنی؟ چطور  

- ھ نیست؛کرد بھار بود. تو حتی نمیدونستی زنت عاشق رابطھ ی عاشقان من بھ تو خیانت نکردم، اونی کھ بھت خیانت  

قسم  رابطھ برقرار کنھ! منم ھمون کسی بودم کھ عاشق این مدل رابطھ ھا بودم اما عاشق اینھ کھ یکی اول بزنتش بعد باھاش
 .می خورم بعد از بارداریش دیگھ سمتش نیومدم
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ھمھ ی … ھرزه بود  من دنبال زن و بچھ نبودم و نیستم. ازش بریدم ولی بھار یھچندین بار بھم گفتھ بود بھارک از منھ اما 
 !زنھا ھرزه ھستن

یھ؟چزن تو ھرزه بود، تقصیر من … دنبال معاشقھ ھای جدید رفت. اون شب ھم انگار پارسا با اون مرده دیدتش   

 .احساس کردم احمدرضا شکست

- گیر و برودیانھ رو ول کن، کاریت ندارم. اما دخترت رو ب ! 

 .ھامون قھقھھ ای زد

- ا خودم ببرم؟دخترم؟ من از جنس ھر چی زنھ متنفرم بعد تو میگی اون دختری کھ معلوم نیست مال کدوم معاشقھ ی زنتھ ب ! 

 .چقدر سختھ شکستن مردی کھ ظاھرش پر از غروره

 .اما این دختر و با خودم میبرم-

- م اون بدهاون بھ اندازه ی کافی تو زندگیش سختی کشیده، قرار نیست تقاص زندگی نحس من… دست از سر دیانھ بردار  ! 

 !!نکنھ عاشقشی-

 … دھنت و ببند-

 !پس نباید برات فرقی بکنھ-

 [٠١:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣۶پارت_  

ھامون شل شدصدای آژیر ماشین پلیس تو کوچھ پیچید. احساس کردم دست  . 

 .از فرصت استفاده کردم و با آرنج زدم بھ پھلوش

 .چون کارم یھوئی بود نتونست خودش رو کنترل کنھ و کمی عقب رفت

 .سریع اومدم از زیر دستش در برم کھ سردی چاقو رو تو پھلوم احساس کردم

وختمدبا ھم گالویز شده بودن فریادی کشیدم و دستم و روی پھلوم گذاشتم. نگاھم رو بھ احمدرضا و ھامونی کھ  . 

 .در حیاط باز شد. قدم ھای تند مردی کھ بھ سمتم می اومد خیالم رو راحت کرد کھ پلیس ھا اومدن

 .پارسا کنارم روی زمین روی دو زانو نشست

- دیانھ… دیانھ   … 

 .سرم و کمی بلند کردم
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 حرومزاده چھ بالئی سرت آورده؟-

 .لبخند کم جونی زدم

- الن آمبوالنس میادا… آروم باش  . 

 :صداھا توی سرم درھم و برھم بود فقط دستبند توی دست ھامون رو دیدم و لب زدم

 … بھارک-

 .چشمھام بستھ شد و دنیا جلوی چشمھام تاریک شد

 .با احساس سوزش توی دستم چشم باز کردم اما با تابش نور شدید دوباره چشمھام رو بستم

تو اتاق انداختم پنجره ی رو بھ روم افتاد. مردمکم رو تو حلقھ چشمم چرخوندم و نگاھیآروم دوباره باز کردم. نگاھم بھ  . 

بود فھمیدم بیمارستانم. گلوم خشک بود و دلم آب می خواست اما بدنم درد می کرد و صورتم انگار ھنوز بی حس . 

 :در اتاق باز شد. خانومی با روپوش سفید وارد اتاق شد. با دیدنم لبخندی زد گفت

 بھوش اومدی عزیزم؟-

 .جلو اومد و نگاھی بھ سرم انداخت

 .میرم دکتر و خبر کردم-

 .و از اتاق بیرون رفت. یاد اتفاقاتی کھ پیش اومده بود افتادم

 [٠١:٠١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣٧پارت_  

 .رعشھ ای بھ تنم افتاد. دل نگران احمدرضا و بھارک شدم

 یعنی االن بھارک چطور بود؟! احمدرضا کجا بود؟

 .در اتاق باز شد. ھمون پرستار ھمراه دکتری میانسال و خالھ عطیھ وارد اتاق شدن

 .دکتر نگاھی بھم انداخت

 .خدا رو شکر مثل اینکھ بدنت خیلی قویھ و حالت خوب شده-

 .لبخندی زدم. دکتر ھمراه پرستار بیرون رفتن. خالھ اومد جلو

ش از اشک خیس بود. دستم و توی دستش گرفتصورت . 

 … الھی خالھ بمیره کھ یھ روز خوش بھت نیومده! الھی قربونت برم-
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 .خالھ دست بھ صورت پر از دردم می کشید و قربون صدقھ ام می رفت

 شما کی اومدین؟-

- گفت ست برگردیم اما نھمون روزی کھ تو بیمارستان بستریت کردن. پارسا، دوست احمدرضا، زنگ زد و ازمون خوا
  !برای چی

 !این ھمھ اتفاق برات افتاده؛ چرا نگفتی مادربزرگت فوت کرده؟ اصالًچرا نیومدی شمال پیش ما؟

 خالھ، بھارک حالش چطوره؟-

 !خوبھ خالھ جون-

 .چشمھام رو بھ نگاه خالھ دوختم

 راستشو بگو خالھ، حال بھارک چطوره؟-

 !بھ جون پسرا خوبھ-

نفسم رو آسوده بیرون دادم. روم نمیشد حال احمدرضا رو بپرسم، خالھ ھم حرفی نزد خیالم راحت شد. ! 

 .نزدیک مالقاتھ، االن ھمھ میان-

 .دستی بھ روسری سرم کشیدم. لحظھ ای نگذشتھ بود کھ در اتاق باز شد

مید وارد حمیر علی و اول خانوم جون و پشت سرش دائی و زن دائی ھا و بھ ترتیب دخترھا و پشت سرشون امیر حافظ و ا
 .اتاق شدن

 :امیر علی با دیدنم گفت

 !المصب چھ دستش سنگین بوده-

 [٠١:٠٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣٨پارت_  

 !ھانیھ اومد جلو و آروم بغلم کرد. نگاھم بھ در بود اما احمدرضا نیومد

وض کننامیر حافظ فقط نگاھم می کرد. حمید و امیر علی سعی می کردن تا جو رو ع . 

 !خانوم جون پیشونیم رو بوسید. بھ خیال خامم پوزخند زدم کھ مرجان ھم میاد

اامید شددر اتاق باز شد. کورسوی امیدی توی دلم روشن شد اما با دیدن پارسا و دستھ گل بزرگ توی دستش امیدم ن . 

 .وارد اتاق شد و با ھمھ سالم و احوالپرسی کرد. گل رو روی میز کنارم گذاشت

 خانوم کوچولو چطوره؟-
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 .لبخندی زدم

 .ممنون، خوبم-

 :زمزمھ کرد

 !خدا رو شکر-

 .بقیھ کم کم عازم رفتن شدن. نامزد امیر حافظ نیومده بود

 .خالھ داشت با بقیھ خداحافظی می کرد و پارسا کنار تختم ایستاده بود

 :طوری کھ فقط پارسا بشنوه گفتم

 احمدرضا کجاست؟-

و بھ چشمھام دوخت. از نگاھش خجالت کشیدمسر بلند کرد. نگاھش ر . 

 :سرم رو پایین انداختم. صداش توی گوشم نشست

 !اونم خوبھ-

 .ناراحت شدم از اینکھ حالش خوبھ و مالقات من نیومده

 بھ چی داری فکر می کنی؟-

 .سری تکون دادم

 !ھیچی-

 !از دستش ناراحت نباش، زود میاد. توام کھ فردا مرخصی-

 .اوھوم-

- من میرم… آفرین دختر خوب  . 

 .خداحافظ-

 .با رفتن بقیھ دردم کم کم شروع شد و پرستار دوباره بھم مسکن تزریق کرد

 .چاقو نزدیک کلیھ ام خورده بود اما خدا بھم رحم کرده بود کھ عمیق نبود

 .با طلوع آفتاب امیر علی اومد و ھمراه خالھ کارھای ترخیصم رو انجام دادن

فت کھ احمدرضا نیومده. شاید زیادی نازک نارنجی شدمدوباره دلم گر . 
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 .ھمراه خالھ بھ خونھ ی خانوم جون رفتیم

 [٠١:٠٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٣٩پارت_  

 !مرجان با دیدنم سالمی داد. دیگھ عادت کرده بودم بھ بی مادری

 .شوکت اسپند دود کرد و خالھ من و سمت اتاقم برد

ھانیھ اومد کنارمروی تخت دراز کشیدم.  . 

 نامزدت چطوره؟-

- اید چیکار کنم؟اما دیانھ، شبھا از ترس دیدن کابوس خوابم نمیبره؛ کھ اگھ یھ روزی جریان رو بفھمھ من ب… اونم خوبھ  ! 

 .دستم و روی دستش گذاشتم

 .آروم باش؛ چیزی نمیشھ-

 خیلی درد داری؟-

 … یکم-

 صورتتو دیدی؟-

 !نھ، ھرچی بھ خالھ گفتم آینھ بده، نداد-

 !آخھ حق داره، صورتت خیلی بد شده-

 چی شده؟-

 … صبر کن-

 .ھانیھ بلند شد و آینھ ای از توی کیفش درآورد و داد دستم

 .آینھ رو باز کردم و آوردم باال. نگاھم بھ صورت کبودم افتاد

 !نصف صورتم کبود شده بود و قسمتی از صورتم جای دستش بود

- با پمادھایی کھ دکتر داده سریع خوب میشی… چیزی نیست  ! 

 .آینھ رو کنار گذاشتم

 بھارک کجاست؟-

 .تو اون یکی اتاق خوابیده-
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 .خدا رو شکر-

 تو چرا انقدر بھارک رو دوست داری؟-

- تھ؟ذاشبھارک من و یاد خودم میندازه! آخھ اون چھ گناھی داره کھ پا تو این دنیای پر از نفرت گ… میدونی،   

 .میدونم؛ منم دلم براش میسوزه-

 ھانیھ؟-

 جونم؟-

 احمدرضا کجاست؟-

 احمدرضا؟ برای چی می پرسی؟-

 نباید بدونم این چند روز احمدرضا کجاست و کجا رفتھ؟ اصالً براش مھم نیست من زنده ھستم یا نھ؟-

 .ھانیھ چشمکی زد

 !ناقال نکنھ دوسش داری؟-

 .ھول کردم

- فقط نگرانم… نھ، نھ  . 

 !آره، منم گوشام مخملیھ-

 .لبخند کم رنگی روی لبھام نشست

 !یھ کم سن بابات و نداره؟-

 .آروم بھ بازوش کوبیدم و ھر دو خندیدیم

 [٠١:٠٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴٠پارت_  

 .پھلوم درد گرفت

 … آااای-

 چی شد؟-

 .من و نخندون-

- دلتم بخواد… بھ من چھ … واه  ! 
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 .خالھ با آبمیوه وارد اتاق شد

 اذیتش نکن، نمیبینی رنگ بھ رو نداره؟-

- خودش زیادی خوش خنده شده… من کاریش ندارم عمھ جون  ! 

نارم نشستخالھ سری تکون داد و ھانیھ از کنار خالھ رد شد و از اتاق بیرون رفت. با رفتن ھانیھ، خالھ اومد و ک . 

- خیلی ضعیف شدی… عزیزم، کمی از این بخور  بیا ! 

 خالھ؟-

 جونم؟-

 شما از اون روز چیزی نمیدونین؟-

 .فقط در حدی کھ پارسا گفت-

 پارسا؟-

 .احساس کردم خالھ ھول کرد

 .نھ، یعنی منظورم احمدرضاست-

 .سری تکون دادم. خالھ بلند شد

 .کمی استراحت کن تا برات غذا آماده کنم-

- بیدار شد، میارینش پیشم؟چشم فقط بھارک   

 .خالھ لبخندی زد

 .آره عزیزم-

 .با رفتن خالھ تو جام دراز کشیدم. چند روزی می شد خونھ اومده بودم

 .از اینکھ بھارک حالش خوب بود خدا رو شکر می کردم

 .خودم کارھای شخصیم رو انجام می دادم. ھمچنان از احمدرضا خبر نداشتم و از این بابت اعصابم خورد بود

 !نمیدونستم چھ بالیی سر ھامون اومده

 .دو دل بودم شماره ی پارسا رو بگیرم یا نھ اما باید میفھمیدم احمدرضا کجاست

عد از چند بوق صداش تو گوشی پیچیدکسی کھ بھ من چیزی نمی گفت! شماره ی پارسا رو گرفتم. ب . 



 ناب رمان
 

 جانم؟-

 .سالم-

 !سالم دیانھ خانوم، یادی از ما کردی-

 خوبین؟-

- تو چطوری؟ ببخشید نشد بیام سر بزنم… الحمد�  . 

- میتونین بیاین اینجا؟… نھ، عیب نداره   

 چیزی شده؟-

 .نھ، اما باید حضوری ببینمتون-

 .باشھ، امروز عصر میام-

 .ممنون-

 … فعالً -

 .خداحافظ-

 !گوشی رو قطع کردم. نمیدونستم کارم درست ھست یا نھ

 [٠١:٠٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴١پارت_  

 .تا عصر دل تو دلم نبود. مرجان از خونھ بیرون رفتھ بود و خانوم جون تو اتاقش استراحت می کرد

 .شوکت بھارک رو برده بود بخوابونھ

روی سرم انداختم و آروم از اتاق بیرون اومدمبا شنیدن صدای زنگ در، شالم رو  . 

 .آیفون رو زدم و روی تراس ایستادم

 .در حیاط باز شد و پارسا مثل ھمیشھ آراستھ با دستھ گلی وارد شد

 .با دیدنم دستی تکون داد. از اون قسمت تراس کھ بھ حیاط راه داشت باال اومد و رو بھ روم ایستاد

 .لحظھ ای نگاھمون با ھم تالقی کرد. دستھ گل رو طرفم گرفت

 .قابلی نداره-

 .گل ھا رو از دستش گرفتم. عطر نرگس مشامم رو پر کرد
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 .خوش اومدی-

 ممنون، حالت بھتره؟-

 .بلھ خیلی بھتر شدم-

 .روی صندلی ھای فلزی رو بھ روی ھم نشستیم. پارسا پا روی پا انداخت

- چیزی شده؟… نگرانم کردی   

 احمدرضا کجاست؟-

 !احمدرضا؟ چطور؟-

 چرا نزدیک یک ھفتھ است کھ از بیمارستان مرخص شدم اما خبری ازش نیست؟ چیزی شده کھ بھ من نمی گین؟-

 !نھ-

- از  پلیس ھادی؟ اصالً اون روز شما از کجا فھمیدی کھ اوم… میدونم یھ چیزی شده  آقا پارسا لطفاً بھ من دروغ نگو! من
 کجا پیداشون شد؟ ھامون کجاست؟

 .پارسا دستھاش رو بھ صورت نمایشی باال آورد

- بره کھ ھامون و خمن تسلیم! راستش اون روز دیدم در حیاط بازه تعجب کردم. اومدم بیام داخل تا ببینم چھ … باشھ، باشھ 
  .تو رو دیدم

 یومدم. وقتی پلیس ھابا پلیس تماس گرفتم و تا اومدن پلیس ھا داخل نافتاده؛  احمدرضا پشتش بھم بود. فھمیدم حتماً اتفاقی
 .اومدن، داخل اومدیم

 [٠١:٠٣ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴٢پارت_  

  .احمدرضا و ھامون با ھم گالویز شدن و تو از ھوش رفتھ بودی و بھارکم بی حال گوشھ ای افتاده بود
ونجا فھمیدیم ابردن کالنتری. احمدرضا از ھامون شکایت کرد و متأسفانھ  ن روآمبوالنس اومد. پلیس ھا احمدرضا و ھامو

ھ کسی نگفتھ و بشده بوده اما اینکھ  ھامون چند سال پیش یعنی شاید یکسال قبل از آشنائی با ما از تیمارستان مرخص کھ
رو ما ھم نفھمیدیم چجوری ردی از خودش بھ جای نذاشتھ بوده . 

- شدنش چی بوده؟ یعنی چی؟ دلیل بستری  

-  اشھ و ھمینبکودکی، آزار جنسی میشده و قرص ھایی بھش می دادن تا ھمیشھ گیج  اینطور کھ تو پرونده اش زده بودن از
شتھ و بھ چندین اختالل روانش تعادل ندا مسئلھ بھ مرور روی روانش تأثیر گذاشتھ و اینطور کھ خودش اعتراف کرده بخاطر

آبروشون ھیچ وقت شکایت نکردن نا بخاطردختر ھم تجاوز کرده اما او . 

 االن تکلیف چیھ؟-

 .فعالًھیچی تا دادسرا مشخص کنھ کھ ھامون زندان میره یا دوباره باید بستری بشھ-
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 احمدرضا کجاست؟-

 .پارسا نفسش رو کالفھ بیرون داد

 .احمدرضا حالش تو کالنتری بد شد و مجبور شدیم بھ بیمارستان انتقالش بدیم-

ردم زیر پام خالی شد. نگاه گنگ و نگرانم رو بھ پارسا دوختماحساس ک . 

 .آروم باش، فقط یھ حملھ ی قلبی بوده کھ رد شده-

 :با تن صدائی کھ بھ شدت لرزش داشت لب زدم

 مگھ احمدرضا ناراحتی قلبی داره؟-

- ش رو نگرفتائی کرد و دنبالحملھ ای بھش دست داد اما احمدرضا خیلی بی پرو آره. اون مدتی کھ زندان بود یھ ھمچین . 
 .سیگاری ھم کھ میکشھ باعث شده کلیھ اش ضعیف بشھ

 .چشمھام پر از اشک شد. دلم برای احمدرضا می سوخت

 [٠١:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴٣پارت_  

 .پارسا لبخندی زد کھ معنیش رو نفھمیدم

 !میدونم تا تو ھستی حالش خوب میشھ-

 .نگاه گیجم رو بھ پارسا دوختم. از روی صندلی بلند شد

- توام مراقب خودت باش. احمدرضا ھم بھ زودی میاد خونھ… من میرم  . 

 االن بیمارستانھ؟-

-  یش رنج و تنھائیکھ نیاز بھ تنھائی داره! این مرد بھ اندازه ی کافی تو زندگ نھ، دیروز مرخصش کردیم اما خودت میدونی
از این بھ بعد زندگی کمی باب میلش پیش بره کشیده؛ خدا کنھ ! 

 .بلند شدم

 .واقعاً ھمینطوره-

 .خوب، فعالً -

 .پارسا دستی تکون داد و سمت حیاط رفت. در حیاط رو باز کرد کھ با امیر حافظ رو در رو شد

 .سالمی بھ ھم دادن و پارسا رفت. روی تراس موندم. امیر حافظ وارد حیاط شد

تراس ایستاده بودم انداخت و اومد سمت پلھ ھای تراس نگاھی بھ من کھ روی . 
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 !سالم دیانھ کوچولو-

 .سالم-

 حالت بھتره؟-

 .اوھوم-

 این اینجا چیکار داشت؟-

 منظورت پارساست؟-

 !آره-

 .من بھش زنگ زدم-

 .احساس کردم رنگش عوض شد

 .اگر کاری داشتی بھ من یا امیرعلی می گفتی-

 .نھ، ممنون-

- از ما نزدیک تره؟یعنی این غریبھ   

 .نھ، چھ حرفیھ؟ چند تا سوال داشتم کھ باید از خود پارسا می پرسیدم-

 .امیر حافظ آھان کشداری گفت. خیلی وقت بود کھ دیگھ بھ امیر حافظ فکر نمی کردم

 .چرخیدم وارد سالن بشم کھ با صدای امیر حافظ سر جام موندم

- داشتھ باشی شاید ھم ازم نفرت… میدونم از من خوشت نمیاد  ! 

 [٠١:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴۴پارت_  

 .متعجب سمتش برگشتم

 برای چی باید از تو تنفر داشتھ باشم؟-

-  ترین اتفاقی وقتھ دیگھ مثل قبل باھام نیستی مثل اون موقع ھایی کھ اگر کوچک خودت رو بھ اون راه نزن دیانھ، خیلی
تر شدن برات می افتاد بھ اولین کسی کھ زنگ می زدی من بودم؛ اما االن غریبھ ھا محرم . 

 .نفسم رو سنگین بیرون دادم

- اداون موقع فقط پسر خالھ ی من بودی اما االن ھمسر کسی ھستی و دوست ندارم برای ھمسرت سوءتفاھم پیش بی ! 



 ناب رمان
 

 .امیر حافظ دستی بھ پشت سرش کشید

- بھ کاری میشن کھ ھیچ میلی بھ اون کار ندارن گاھی آدم ھا مجبور ! 

وم قرار گرفتبا اینکھ چیزی از حرفھاش نفھمیدم اما سری تکون دادم و خواستم برگردم کھ دو قدم اومد جلو و رو بھ ر . 

 .نگاھش رو عمیق بھم دوخت. سرم و پائین انداختم

 !تو حیفی دیانھ-

ھنم تحلیل و تجزیھ کردم اما بھ ھیچ نتیجھ ای نرسیدمو پشت بھم پلھ ھا رو پایین رفت. حرفش رو تو ذ ! 

 !دلم عجیب برای احمدرضا و خونھ اش تنگ شده بود. نمیدونستم تکلیف بھارک چی میشھ

 .از اینکھ تو خانواده ھیچ کس نمیدونست بھارک دختر احمدرضا نیست خوشحال بودم

 .دلم نمی خواست بھ چشم یھ حرومزاده نگاھش کنن

 تقصیر این بچھ چی بود وقتی مادرش با خودخواھی بھ این دنیا آورده بودش؟

 .توی سالن نشستھ بودم و با بھارک بازی می کردم. مرجان اومد و رو بھ روم نشست

 .سنگینی نگاھش رو روی خودم و بھارک احساس می کردم اما توجھی نکردم

 .با حرفی کھ زد سرم رو بلند کردم

- ت رو برای یکی دیگھ بذاری؟چرا باید تمام وقت ! 

 [٠١:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴۵پارت_  

 منظورتون؟-

- ری دا یا نکنھ… ی یکی دیگھ بشی لھدوستھات بھ گردش و تفریح باشی نھ اینکھ لھ منظورم واضحھ؛ تو میتونی االن با
 !بخاطر اینکھ خودتو تو دل احمدرضا جا کنی این کارھا رو می کنی؟

کشید سرم سوت . 

- اینھ کھ  آدم با بھ زور جا کردن خودش تو دل دیگران فقط خودشو مچالھ می کنھ! اگر بھ بھارک محبت می کنم بخاطر
 .دوسش دارم

 .مرجان از جاش بلند شد و بی تفاوت شونھ ای باال داد

 .حرفات رو متوجھ نمیشم کھ بی دلیل بخوام بچھ ی یکی دیگھ رو بزرگ کنم-

زیر لب گفتم پوزخند تلخی زدم و : 
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 !تو حتی بھ بچھ ای کھ از خون خودتھ محبت نکردی، چطور میشھ بھ یکی دیگھ محبت کنی؟-

- بھ پاش افتادم اما اون من و ندید… احمدرضا من و عشقم و پس زد  . 

 .سر بلند کردم و نگاھم رو بھش دوختم

- تی داشتنشو دیدی؟ غرورش رو زیر پا گذاشتی و بعد از یھ شکست برگش مگھ زمانی کھ احمدرضا دوست داشت دوست
داشتی برات گاو قربونی می کرد؟ توقع…   

 .رنگش پرید

 تو اینا رو از کجا میدونی؟-

-   آواره کردی؛ مھم دوست داشتن نیست، مھم اینھ کھ اون زمانی کھ باید می بودی، نبودی! با یھ تصمیم اشتباه سھ نفر و
تونست ناینم از احمدرضا کھ بعد از اون ھمھ سال … رو خالص کرد  کھ تحمل رفتنت رو نداشت و خودش اون از پدرم

رو بگیره و زندگیش بدتر شد کھ بھتر نشد تصمیم درست !  
 !منم کھ آدم نبودم کسی دلش برام بسوزه

 !می بینم زبون درآوردی-

 .بی زبون نبودم کھ بخوام دربیارم-

] ,دیـانہ (ویدیا) �١٨١۴�٠۶  ٠١:٠۵] 
# ۵۴۶پارت_  

 .کاش شما ھم بھ اشتباھت پی می بردی-

 !من ھیچ اشتباھی تو زندگیم نداشتم کھ بخوام بھش فکر کنم. تو ھم بھتره دایھ ی عزیز تر از مادر نشی-

 .سمت آشپزخونھ رفت. با رفتنش دستم و روی قلبم گذاشتم

ن قضیھ ناراحت نبودماولین بار بود اینطور کوبنده باھاش حرف می زدم اما از ای . 

 .حرفھایی بود کھ مدت ھا بود روی قلبم سنگینی می کرد. تا آخر شب دیگھ با مرجان ھم کالم نشدم

 .صبح از خواب بیدار شدم. بھارک ھنوز خواب بود. در اتاق رو باز کردم

 .صدایی از بیرون می اومد. کمی کھ گوشھام رو تیز کردم صدای احمدرضا رو شنیدم

ده ام انداختمرا دستپاچھ شدم؟ ضربان قلبم باال رفت. سمت آینھ ی اتاق برگشتم و نگاھی بھ چھره ی رنگ پرینمیدونم چ . 

 .شالی روی سرم انداختم و با ھمون بلوز و شلوار خواب عروسکیم از اتاق بیرون اومدم

 .احمدرضا پشتش بھم بود و عزیز رو بھ روش نشستھ بود

شد و برگشت سمتمآروم سالمی کردم. از جاش بلند  . 
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 .چھره اش انگار خستھ بود و تھ ریش درآورده بود. نگاھی بھ سر تا پام انداخت

 .لبخند کم رنگی روی لبھاش نشست

 !سالم خانم شجاع-

 .گونھ ھام رنگ گرفتن و با خجالت سرم و پایین انداختم

 .قلبم محکم و تپنده بھ سینھ ام می زد. با صدای خانوم جون بھ خودم اومدم

 .سالم دخترم، صبحت بخیر-

 .سالم خانوم جون-

 .احمدرضا ھنوز ایستاده بود. سنگینی نگاھش رو احساس می کردم و باعث می شد ھول کنم

 [٠١:٠۵ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴٧پارت_  

 .باید از کنار مبل احمدرضا رد می شدم. احساس می کردم االنھ کھ صدای قلبم رسوام کنھ

از کنارش رد بشم، صدای گرمش تار و پودم رو بھم ریخت ھمین کھ خواستم . 

 !چھ خوبھ کھ حالت خوبھ-

 .سریع رد شدم. گونھ ھام تا بناگوش قرمز شدن. سمت آشپزخونھ رفتم و آبی بھ دست و صورتم زدم

 .خواستم بیام بیرون کھ صحبتھاشون باعث شد سر جام وایستم

- کرد باعث  میدونم کھ نتونستم؛ کاری کھ مرجان… اون خدابیامرز رو پر کنم  ھمیشھ سعی کردم برات مادری کنم و جای
ھمھ ی ما پیش تو شرمنده بشیم شد . 

- حثش جداستاین چھ حرفیھ زن عمو؛ شما و عموی خدابیامرز ھیچی برای من کم نذاشتین. اینکھ من از زن شانس ندارم ب . 

- چرا اصالًبھ فکرش نیستی؟االن سالمتی خودت از ھر چیزی مھم تره! … درست میشھ   

- ببخشید، بھارکم اذیتتون می کنھ… بادمجون بم آت نداره خانوم جون  ! 

 !نھ برعکس، با دیانھ خیلی خوبھ-

 االن این خانوم کوچولو کجا رفت؟ یھ چائی نمیاره؟-

 .منظورش بھ من بود. صدای خانوم جون بلند شد

 .دیانھ عزیزم، چائی بیار-



 ناب رمان
 

تمم و از آشپزخونھ بیرون اومدم. سینی رو روی میز گذاشتم و کنار خانوم جون نشسسریع یھ سینی چائی ریخت . 

 :احمدرضا نگاھم کرد گفت

 زخمت بھتره؟-

 .بلھ خدا رو شکر-

 .با حرف خانوم جون لحظھ ای ھر دو بھ ھم نگاه کردیم

 دعوای تو و اون شریکت سر چی بود؟-

 !نمیدونستم االن احمدرضا قراره چی بگھ

ویدیا)دیـانہ ( , [١۴�٠۶٠١:٠ �١٨۶] 
# ۵۴٨پارت_  

 :احمدرضا پا روی پا انداخت گفت

- سر کار بحثمون شد… چیز مھمی نبود  . 

 !خیلی مراقب باش مادر، این روزا بھ ھیچ کس نمیشھ اعتماد کرد-

 .احمدرضا بھ نشونھ ی تأیید سری تکون داد. خانوم جون بلند شد

- ر بخوابھبرم ببینم مرجان کجاست؟ عادت نداره انقد ! 

 .و سمت پلھ ھا رفت. احمدرضا فنجون چائیش رو برداشت و نگاھم کرد

 خوبی؟-

ی بگمچتھ دلم خالی شد. لحن صداش یھ جوری بود. تا حاال اینقدر مھربون ندیده بودمش! ھول کردم و نمیدونستم  ! 

 !خودم ھمونجا می کشتمش اگر تار موئی ازت کم می شد-

ات من چیکار می کرد؟این مرد امروز داشت با احساس  

اما سکوت کردم” با من اینطور صحبت نکن، من محبت ندیده ام“دلم می خواست بگم  . 

 .بھ پشتی مبل تکیھ داد

- یھ آدمی کھ بویی از انسانیت نبرده… نمیدونستم اینھمھ سال با یھ روانی دارم کار می کنم  ! 

معلوم نبود نگاھش کردم. انگار از ھمیشھ خستھ تر بود. بھش حق میدادم، شرایط خوبی نداشت. االنم کھ اوضاع زندگیش . 

 .بلند شد. سریع بلند شدم کھ باعث شد جای بخیھ ھام درد بگیره



 ناب رمان
 

 .آخ ریزی زیر لب گفتم و دستم و روی پھلوم گذاشتم. احمدرضا فاصلھ ی بینمون رو پر کرد

- لت خوبھ؟چی شد؟ حا  
 .ھرم نفس ھاش بھ صورتم می خورد. آروم سرم و بلند کردم. نگاھم گیر نگاھش شد و ضربان قلبم باال رفت

 :لبخند کمرنگی زد گفت

 !ریزه میزه بودی، االن خالھ سوسکھ شدی-

 [٠١:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۴٩پارت_  

 .ابروھام از تعجب باال پرید. تک خنده ای کرد و نوک دماغم رو کشید

 .مراقب خودت باش-

 .خواست بره سمت در کھ صداش کردم

 آقا احمدرضا؟-

 .برگشت و سؤالی نگاھم کرد

 حالتون خوبھ؟-

 !آره-

 .و از در سالن بیرون رفت. با رفتنش روی مبل نشستم. تمام حواسم پیش احمدرضا بود

حال دلم یھ جوری بود… اومد دیدنم و کلی قربون صدقھ ام رفت اما من حالم خوب نبود عصر، مونا  . 

 .مونا نگاھش رو بھم دوخت

 خوبی؟-

 .یھو چشمھام پر از اشک شد

- چرا گریھ می کنی؟… دیانھ   

 .دلم گرفتھ-

 .کشیدم توی بغلش

 !تو یھ چیزیت شده کھ بھ من نمی گی-

 عاشقی چطوریھ؟-



 ناب رمان
 

 .خنده ای کرد

- لک، عاشق شدی؟ای ک  

 .لبم رو بھ دندون گرفتم

 !نگو اون آدم احمدرضاست-

 .با شنیدن اسمش تھ دلم خالی شد. دستش و روی دستم گذاشت

 چیزی بھت گفتھ؟-

 .تند سر تکون دادم

- اون اصالً بھ من فکر نمی کنھ! اصالً شاید من دارم اشتباه می کنم… نھ، نھ  . 

 !این نگاھی کھ من دارم می بینم، داره میگھ کھ اشتباه نمی کنھ-

- چیکار کنم؟… من می ترسم مونا   

- سن پدرت و داره… ما کھ نمیدونیم حس اون بھ تو چیھ و یھ چیز دیگھ دیانھ، احمدرضا خیلی ازت بزرگتره  . 

 .میدونم-

- تحقیرت کرد… اینم میدونی کھ خیلی اذیتت کرد   … 

ره تکون دادمسرمو بھ معنی آ . 

- نم خیلی دوسش کخودمم ھمھ ی اینا رو میدونم اما تنھا کسیھ کھ وقتی کنارشم آرومم؛ با اینکھ ازش می ترسم اما حس می 
 .دارم

 .مونا با درموندگی سرش رو تکون داد

 [٠١:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵٠پارت_  

- شقی اصالً چیز خوبی نیستتا حاال عاشق نشدم کھ حست رو درک کنم اما میدونم عا . 

 .کمی با مونا حرف زدیم و مونا بعد از کلی دلداری خداحافظی کرد و رفت

 .چند روزی می شد احمدرضا نیومده بود

 .امیر حافظ بخاطر بیماری پدر نوشین قرار بود مراسمشون رو زودتر بگیره

 .ھمھ در تکاپوی خرید بودن



 ناب رمان
 

بودم کھ مرجان گفتتوی سالن کنار خانوم جون و مرجان نشستھ  : 

 .میخوام برگردم-

 .خانوم جون متعجب سر بلند کرد

 !اما تو اومدی بمونی-

- از اولم نباید میومدم…. من حوصلھ ایران رو ندارم  . 

 :خانوم جون پوزخندی زد گفت

- میخوای  م مختاری؛کھ اال و بال میام. تو کھ ھمھ کارت رو خودت می کنی، حاال ھ وقتی میگیم نیا، پاتو تو یھ کفش می کنی
 .بمون، میخوای برو

 .صدای خانوم جون بغض داشت. مرجان از جاش بلند شد و کنار پای خانوم جون نشست

- ه ای نیستخاطرایران برای من جز خاطرات تلخ چیز دیگھ ای نداره، حداقل اونجا ھیچ … مامان تو کھ دردم و میدونی  . 

 چرا زندگیت رو از اول شروع نمی کنی؟-

- چھ شروع تازه ای؟… حرفا می زنید   

 !در کنار من و دخترت-

 .مرجان سریع بلند شد

 !من دختری ندارم! دیانھ می تونھ یھ فامیل یا یھ دوست باشھ اما دختر نھ-

 :بغضم رو فرو دادم و با صدایی کھ سعی داشتم نلرزه گفتم

 .من از شما توقع ندارم مادر باشی و مادری کنی-

 .چرخید سمتم و توی دوقدمیم ایستاد. دستش اومد سمت دستم کھ دستم و سریع کشیدم

-  ا با خودمتتمام سعیم رو کردم … بذار اما من ھیچ حس مادرانھ ای بھت ندارم  تو می خوای اسمم رو ھرچی دوست داری
نمیشھ… کنار بیام اما نشد  ! 

 

- تونیم دوست باشیم اما مادر و فرزند نھ می ! 

 .پوزخندی زدم

االنم دوست نمی خوام! می … زمانی کھ حسرت داشتنت رو داشتم نبودی  … زمانی کھ باید مادری می کردی نکردی-
پی زندگیتون مثل تمام این سالھا کھ رفتی تونید برید ! 
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بودم اما انگار ھیچی نبود؛ خالِی خالی مرجان فقط نگاھم کرد. توی نگاھش دنبال ذره ای حس مادرانھ ! 

 .خانوم جون بلند شد

 !خیلی عوض شدی مرجان، خیلی-

- ھمھ ی اینا مقصرش احمدرضاست… عوضی شدم … آره من عوض شدم  . 

 .اشتباھات خودت رو پای احمدرضا نذار، تو نخواستیش-

 !من کھ دوباره اومدم-

- اما تو  د سال میومد میگفت پشیمونم، قبولش می کردی؟ من مادرتماگر احمدرضا ھم عشقت رو پس می زد و بعد از چن
  !اون پسر رو شکستی

و حسرت داشتن تبا پدر دیانھ لجوجانھ ازدواج کردی و ثمره ی یھ زندگی اشتباه شد این دختری کھ تمام سالھای عمرش رو 
 .پدر و مادر گذروند

 .من فقط دنبال کمی آزادی بودم-

 .خانوم جون پوزخندی زد

  !بھ آزادیت رسیدی اما حق نداری کسی رو مقصر بدونی بخصوص احمدرضا رو کھ با رفتنت مثل شمع آب شد-
ھ دیانھ مادر نحاالم میتونی بری ھر جائی کھ دوست داری؛ … حقش خوشبختی بود کھ تو و اون بھار ذلیل شده ازش گرفتین 

 .می خواد نھ من دختر

ن عصبی پاشو کوبید زمین گفتو پشت بھ مرجان سمت اتاقش رفت. مرجا : 

- ھیچ کس… ھیچ کس من و نمی فھمھ  ! 

 .و سمت اتاقش رفت. روی مبل نشستم و سرم و توی دستھام گرفتم

 !قلبم خالی بود نھ نفرت داشتم ازش نھ چیز دیگھ ای، انگار خنثی شده بودم

 [٠١:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵٢پارت_  

ونھ ی خانوم جون جمع بودن. احمدرضا ھنوز نیومده بودمثل تمام آخر ھفتھ ھا، ھمھ خ . 

 .نامزد امیر حافظ ھم نبود اما نامزد ھانیھ اومده بود. بھ نظر پسر خوبی میومد

 :در حال غذا دادن بھ بھارک بودم کھ خالھ گفت

 !حاال تصمیمت برای رفتن جدیھ؟-

 .مرجان بی حوصلھ پا روی پا انداخت
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- پس بھتره برگردم… آره، اینجا بمونم کھ چی بشھ؟ اتفاق جدیدی میوفتھ؟  . 

 :امیر علی مثل ھمیشھ با شوخی گفت

 !خالھ منم ببر، دلم آزادی می خواد-

 .حمید زد تو بازوش

 !توی نسناس ھمین جا ھم آزادی ھای خودت رو داری، اونور بری کھ یھ ملت رو آباد می کنی-

 .خالھ استغفراللھی گفت و امیر علی زد تو سر حمید. امیر حافظ مثل ھمیشھ آروم بود

 .خانوم جون: مرجان ھر وقت بخواد میتونھ بره، آزاده

 ھانیھ: یعنی برای عروسی امیر حافظ نیستی عمھ؟

 !میبینی کھ ھمھ دارن بیرونم می کنن-

 !خانوم جون: کسی تو رو بیرون نکرده، خودت مشتاق رفتنی

 .با صدای زنگ در ھمھ سکوت کردن. بعد از چند دقیقھ احمدرضا وارد سالن شد

 .با دیدنش دوباره ضربان قلبم باال رفت. با ھمھ سالم احوالپرسی کرد

 .با دیدنم لبخندی بھم زد و حالم رو پرسید. بدون اینکھ بھ بھارک نگاه کنھ روی مبل رو بھ روم نشست

. سر بلند کردم کھ نگاھم بھ امیر حافظ افتادسنگینی نگاه کسی رو احساس کردم . 

 .وقتی دید نگاھش کردم پوزخندی زد. تعجب کردم اما حرفی نزدم

 .بحث بھ عروسی امیر حافظ کشیده شد و کارھایی کھ باید می کردن

 .رفتم سمت آشپزخونھ، زمان داروھام بود

 [٠١:٠۶ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵٣پارت_  

م و قرصم رو خوردم. خواستم بیام بیرون کھ امیر حافظ تو چھارچوب در نمایان شدلیوانی آب پر کرد . 

 !تو عاشقش شدی-

 چی؟-

 !تو عاشق احمدرضا شدی-

 .یھو قلبم خالی شد و ھول کردم
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 نھ، کی گفتھ؟-

 چشمھات! ولی بھ تفاوت بینتون فکر کردی؟-

 چی داری برای خودت می بافی؟-

 .اومد جلو و تو دو قدمیم ایستاد

 .بھ من نگاه کن دیانھ-

 .آروم سرم رو باال آوردم. یاد تمام محبتھاش افتادم

 !میدونم من در حقت بد کردم اما ازدواجت با احمدرضا اشتباھھ-

 .لبم رو بھ دندون گرفتم

 کی گفتھ ما قراره با ھم ازدواج کنیم؟-

- ستم می شناسمتو رو مثل کف د… من بچھ نیستم دیانھ  . 

 ”یعنی ھمھ مثل امیر حافظ فھمیدن؟“

 .نگران نباش، ھیچ کس نفھمیده-

 !دستم رو روی دھنم گذاشتم. بازم با صدای بلند فکر کرده بودم

 .تو خیلی خوبی دیانھ-

 .با صدایی کھ از پشت سر امیر حافظ بلند شد، سر چرخوند

بود نگاھم بھ احمدرضا افتاد کھ بھ چھارچوب در تکیھ داده . 

 ترسیدم؛ ھم از حضورش ھم از اینکھ نکنھ چیزی از حرفھامون رو فھمیده باشھ! یعنی شنیده؟

 !اگر مزاحم خلوتتونم برم-

 .خلوتی نبوده-

 .احمدرضا آھااان کشداری گفت و نگاھش رو بھ من دوخت. ھول کردم

 .من برم پیش بھارک-

ھ جوری شداز کنار احمدرضا رد شدم کھ دستش بھ دستم خورد. حالم ی . 

 .لحظھ ای صدای عصبیش رو شنیدم



 ناب رمان
 

 تو مگھ زن نگرفتی؟-

 .پاھام سست شد

 چی برای خودت میگی؟-

 .جایز ندونستم خیلی وایستم و سمت سالن راھم رو کج کردم

 [٠١:٠٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵۴پارت_  

 .کنار بھارک نشستم اما تمام ھوش و حواسم پیش احمدرضا و امیر حافظ بود

 .بعد از چند دقیقھ با ھم بھ سمت سالن اومدن. از چھره ی ھیچ کدوم چیزی مشخص نبود

 .دلم کمی شور می زد. بعدازظھر ھمگی عازم رفتن شدن کھ احمدرضا اومد سمتم و تو دو قدمیم ایستاد

 .میخوام بعد از مراسم امیر باھات صحبت کنم-

 .نگاھم رو بھش دوختم

 .باشھ-

 .لبخند کم رنگی زد و با بقیھ خداحافظی کرد و رفت

 .بھ اصرار ھانیھ و خانوم جون با ھانیھ برای خرید لباس رفتیم

گش بعد از کمی گشت و گذار، لباس بنفش کوتاه حریری نظرم رو جلب کرد و بھ ھمراه کیف و کفش و روسری ھمرن
 .خریدم

خره شب مراسم امیر حافظ رسیدبرای بھارک ھم لباس خریدم و بھ خونھ برگشتیم. باال . 

 .با ھانیھ بھ آرایشگاه رفتیم و قرار شد حمید بیاد دنبالمون

ه بودبھارک با خانوم جون بھ باغ رفتھ بودن. آرایش روی صورتم کم و دخترونھ بود و موھای بلندم رو لخت کرد . 

یم و سمت باغ حرکت کردیمھانیھ خیلی خوشگل شده بود. با اومدن حمید با ھم از آرایشگاه بیرون اومد . 

 .ھم ھیجان داشتم و ھم دلشوره. حمید ماشین و تو کوچھ پارک کرد و پیاده شدیم

 :امیر علی با یھ پسر دیگھ دم در ورودی ایستاده بودن. امیر علی با دیدنمون سوتی زد و گفت

 … بھ بھ لولو تبدیل بھ ھلو شده! خدا این رنگ و روغن رو از شماھا نگیره-

با اعتراض گفت ھانیھ : 
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- خوبھ بدون آرایش ما رو ھم دیدی… امیر علی میزنمتااا  ! 

 [٠١:٠٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵۵پارت_  

 !آره واقعاً، خدا نصیب دشمن کنھ-

 .و زد زیر خنده. ھانیھ زھرماری حوالھ اش کرد و با ھم وارد باغ شدیم

داخل بودن. خدا رو شکر کردم مختلط نبود دور تا دور صندلی چیده بودن برای آقایون و خانمھا . 

 .با نگاھم دنبال احمدرضا بودم اما انگار ھنوز نیومده بود

 .نگاھم بھ پارسا افتاد کھ با دیدنم لبخندی زد و آروم سر تکون داد

 .متقابالً براش سری تکون دادم و وارد سالن شدیم. ھمھ در حال بزن و برقص بودن

رفتیم. عروس و داماد ھنوز نیومده بودن لباس عوض کرده و پیش بقیھ . 

 .خالھ قربون صدقھ ام رفت. کنار خانوم جون و بھارک نشستم و ھانیھ رفت وسط

 .نیم ساعت بعد عروس و داماد اومدن. نگاھم بھ المیرا افتاد. با دیدنم اخمی کرد و نگاھش رو ازم گرفت

ندیروقت بود کھ مھمون ھای دور رفتن و بقیھ وارد سالن شد . 

 .نگاھم تو مردا بھ احمدرضا افتاد. کت و شلوار پوشیده بود و از ھمیشھ جذاب تر شده بود

احمدرضا  حمید و امیر علی رفتن وسط. نگاه سنگین المیرا رو روی احمدرضا احساس می کردم و اصالً دلم نمی خواست
 .نگاھش بھ المیرا بیوفتھ

 .احمدرضا اومد سمتم و کنارم ایستاد

 .سالم-

 !سالم خانوم کوچولو، چھ موش خوشگلی-

 .گونھ ھام گل انداختن. نگاھم رو بھ امیر حافظ و نوشین دوختم کھ ھر دو زیبا شده بودن

 .باالخره نوبت عروس کشون شد

 [٠١:٠٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵۶پارت_  

 :ھمھ سمت ماشینھاشون رفتن. بالتکلیف مونده بودم کھ ھانیھ گفت

- با ما بریم دیانھ، بیا . 
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 .خواستم برم سمت ماشینشون کھ وسط راه آستینم کشیده شد

 !دیانھ با من میاد-

 .ھانیھ سوتی زد و سوار ماشین شد. قلبم پر ھیجان می زد

 .سمت ماشین احمدرضا رفتم. در جلو رو باز کرد و سوار شدم

دآھنگ کل خیابون رو برداشتھ بوبا حرکت ماشین عروس بقیھ ی ماشینھا شروع بھ بوق زدن کردن. صدای بلند  . 

 .احمدرضا شیشھ رو پایین داد. ھوای خنک وارد ماشین شد و کمی روسریم رو عقب برد

 .بھارک صندلی عقب خوابیده بود. باالخره بعد از کلی دور زدن، ماشین کنار ساختمونی ایستاد

 .بعد از بدرقھ ی عروس و داماد، سمت خونھ ی خانوم جون حرکت کردیم

درضا ماشین رو کنار در خونھ نگھداشت. خواستم پیاده شم کھ گفتاحم : 

 .فردا وقت داری؟ میخوام باھات صحبت کنم-

 .بلھ-

 .خوبھ، عصر میام دنبالت-

م نشستباشھ ای زیر لب گفتم و از ماشین پیاده شدم. در عقب رو باز کردم و بھارک رو برداشتم کھ صداش تو گوش : 

 !امشب خیلی خوشگل شدی-

 .تا اومدم حرفش رو ھضم کنم، ماشین تو پیچ کوچھ گم شد

 .وارد خونھ شدم اما یھ دلشوره ی عجیبی داشتم

 یعنی احمدرضا می خواست چی بھم بگھ؟ اصالً چیکارم داره؟

 .تمام شب ذھنم درگیرش بود. تا عصر کھ بخوام برم دل تو دلم نبود

 .لباس پوشیدم و آرایش ملیحی روی صورتم انجام دادم

 [٠١:٠٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵٧پارت_  

 .با صدای آیفون سریع کیفم رو برداشتم و از خونھ زدم بیرون

 .در حیاط و باز کردم. احمدرضا تو ماشین نشستھ بود

 .سوار شدم کھ بوی عطرش پیچید توی دماغم. عمیق نفس کشیدم
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 .سالم-

 … سالم خانوم کوچولو-

 .ماشین و روشن کرد. نمیدونستم قراره کجا بریم اما سکوت کرده بودم. ماشین و تو پارک چیتگر نگھداشت

 می تونی پیاده روی کنی؟-

 .اوھوم-

 .خوبھ-

 .با ھم پیاده شدیم و سمت جاده ی سنگفرش شروع بھ راه رفتن کردیم

گذاشتھ بودن و فضای قشنگی بود ھوا خنک بود و نسیم مالیمی می وزید. قسمت باالی پارک چندین نیمکت . 

 .احمدرضا سمت یکی از نیمکت ھا رفت

 .با فاصلھ کنارش نشستم. نگاھش رو بھم دوخت. دستھام رو قالب کردم و روی پاھام گذاشتم

- و خالی کنم می کردم می تونم نفرت و کینھ ای کھ از دیگران داشتم رو سر ت فکر… میدونم من در حقت خیلی بدی کردم 
جازه نمی داد باور بود اما این نفرت ا ا ھر بار اذیتی کھ می کردم حالم خوب کھ نمی شد ھیچ، نگاھت ھم ھمیشھ باھامب اما

 ون روز معنیاو حقت نیست کھ منم اذیتت کنم! تا روزی کھ از خونھ ام رفتی؛  کنم توام بھ اندازه ی خودت سختی کشیدی
 .حضور یک زن توی خونھ رو فھمیدم

م گرفت و تکیھ اش رو بھ نیمکت دادنگاھش رو از . 

 … اون روز تازه فھمیدم کھ-

 .مکثی کرد. قلبم پر تنش بھ سینھ ام می کوبید. حرفھاش برام تازگی داشت

 !شنیدن این حرفھا از دھان احمدرضای مغرور دور از باور بود

 [٠١:٠٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵٨پارت_  

تچرخید و نگاھش رو بھ چشمھام دوخ . 

 !مسخره است برای ھمھ اما من دوستت دارم-

 !یھو سرم و باال آوردم. نگاھم رو بھش دوختم. چی داشتم می شنیدم؟

 .احمدرضا من و دوست داره؟؟ لبخندی زد

 !حق داری تعجب کنی چون من سن پدرت رو دارم اما این قلب، این حرفھا سرش نمیشھ-
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ن و دوست داره. لبم رو بھ دندون گرفتمگونھ ھام گر گرفتن. باورم نمی شد احمدرضا م . 

 .خیلی حرفھا ھست اما واقعاً نمیدونم از کجا شروع کنم-

 .از روی نیمکت بلند شدم. احمدرضا ھم سریع بلند شد

 .قدمی عقب گذاشتم کھ مچ دستم اسیر دستھای مردونھ اش شد

 .فاصلھ ی بینمون رو پر کرد. ھمھ جا خلوت بود و پرنده پر نمی زد

و زیر چونھ ام گذاشت و سرم و باال آورد دستش . 

 !بھ من نگاه کن-

 .آروم سرم و باال آوردم

-  می خوام اون تصمیم نھ گفتن باشھ اما تجربھ بھم ثابت کرده برای چیزی کھ تو حق داری ھر تصمیمی بگیری حتی اگر
 !بجنگم حتی اگر اون چیز، آدم دست نیافتنی ای مثل تو باشھ

 !قلبم داشت از جاش کنده می شد. سکوت کرده بودم. اصالً نمیدونستم چی باید بگم

 !میدونم تو برای من حیفی اما این دل لعنتی چیزی حالیش نمیشھ-

 میشھ برگردیم؟-

- آره… آره   … 

 تمام راه ذھنم درگیر بود. من احمدرضا رو دوست داشتم اما تکلیف بھارک چی می شد؟

ه بودم. ماشین و کنار در نگھداشتتوی دوراھی بدی موند . 

 !شب برای خواستگاری میام-

 .از ماشین پیاده شدم و احمدرضا گاز ماشین و گرفت و رفت

 [٠١:٠٧ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۵٩پارت_  

 .در حیاط رو باز کردم و وارد حیاط شدم. ھمونجا کنار در سر خوردم

یھ خواب بودرفتن با احمدرضا و شنیدن حرفھاش برام مثل  . 

 .یھ خواب شیرین کھ حتی باورش برام سخت بود. از روی زمین بلند شدم و سمت خونھ راه افتادم

 .با ورود بھ سالن نگاھم بھ خانوم جون افتاد
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 .سالم-

 .سالم دخترم. شب مھمون داریم-

 کیھ؟-

 یعنی تو نمیدونی کیھ؟-

 .لبم رو بھ دندون گرفتم

- گ بھ رنگ میشی؟بیا اینجا ببینم چرا انقدر رن  

 .با گامھای آروم سمت خانوم جون رفتم و کنارش روی مبل نشستم. دستم و توی دستش گرفت

 .بھ من نگاه کن-

 .آروم سرم و باال آوردم

 !تو اگھ احمدرضا رو دوست نداشتھ باشی بھش زنگ میزنم و میگم نیاد! احساس کردم تو ھم بی میل نیستی-

 .من سردرگمم-

ردصورتم رو نوازش ک . 

- ئی ندارهاز چی عزیزم؟ بھ دلت رجوع کن، میدونم احمدرضا ازت بزرگتره اما اگر دوستش داشتھ باشی بزرگی سن معنا . 

 سرم و روی پای خانوم جون گذاشتم و بغضم ترکید. خودمم نمیدونستم دلیل گریھ ام چیھ؟

- نوم ھستی؛ تو این دو سالی کھ اومدی اینجا فھمیدم چقدر فھمیده و خا… بگیر  گریھ کن عزیزم اما بعدش یھ تصمیم درست
تصمیمی بگیری من پشتتم ھر . 

 .باید بھ دلم رجوع می کردم. تا شب بھ احمدرضا و تمام خاطراتی کھ تو خونھ اش داشتم فکر کردم

 [٠١:٠٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶٠پارت_  

مدن اما من از احمدرضا ھیچ کینھ ای بھ دل نداشتمھمھ ی اون خاطرات جلوی چشمم او ! 

 .این مرد شرایط سختی رو تو زندگیش گذرونده بود

 .شاید ھر کسی جای احمدزضا ھم بود ھمین رفتار رو می کرد

 .روی تخت نشستم و نگاھم رو بھ کفپوش اتاق دوختم

ل عمرم چیزی رو اینجوری از تھ قلبم می دلم فقط احمدرضا رو می خواست؛ برای اولین بار تو این بیست و چند سا
 .خواستم
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 .با صدای زنگ گوشیم نگاھی بھ صفحھ اش انداختم؛ شماره ی مونا بود

 .دکمھ ی اتصال رو زدم و صدای گرمش تو گوشی پیچید

- دیانھ، زنده ای؟… الو   

 .سالم-

- دیگھ داشتم نگرانت میشدم! خوبی؟… چھ عجب خااانوم   

 .اوھوم-

 چیزی شده دیانھ؟-

 !احمدرضا-

 احمدرضا چی؟ دوباره زدتت؟-

 .لبخندی روی لبم نشست

- ازم خواستگاری کرده… نھ دیوونھ  ! 

 !انگار مونا ھم مثل من شوکھ شد

 !!!!درووووغ میگی-

 .نھ-

 باورم نمیشھ، چطور روش شده؟-

 !!!مونا-

 آخ آخ یادم رفتھ بود تو عاشقشی. از شوخی گذشتھ، نظرت چیھ؟-

- یج شدم مونا اما ھر جوری کھ فکر می کنم من احمدرضا رو دوست دارمگ . 

 اما تفاوت بینتون چی؟-

- کھ  ای چیزھاییعالقھ دارم. تا االن ھمھ اش بھ حرف اطرافیانم بودم و ھیچ وقت بر تفاوت سنی برام مھم نیست وقتی بھش
ینھ حسرت بھ دل ھمھ اشتباه باشھ! حداقلش ا از نظرمی خواستم تالشی نکردم اما االن دلم احمدرضا رو میخواد، حتی اگھ 

 .نمیمونم

 .پس بھ حرف دلت گوش کن-

 [٠١:٠٨ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶١پارت_  
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 .نگران چیزی ھم نباش، مطمئنم خدا با توئھ-

 .حرفھای مونا باعث شد کمی دلگرم بشم. دلشوره داشتم و نمیدونستم چی بپوشم

 !چقدر اینجور مواقع وجود مادر چیز خوبیھ

 .با خودم درگیر بودم کھ در اتاق باز شد. سرم رو بلند کردم کھ نگاھم بھ خالھ افتاد

 .با دیدنم لبخندی زد و وارد شد

- راستھ احمدرضا قراره بیاد خواستگاری؟… خانوم جون زنگ زده بود   

متم و تو دو قدمیم ایستادخجالت کشیدم و سرم رو پایین انداختم. خالھ اومد س . 

 .سرم پایین بود. دستش و زیر چونھ ام زد. سرم و باال آوردم

 !ببین خانوم کوچولو خجالت کشیده-

 .بغض توی گلوم باال و پایین می شد. یھو کشیده شدم توی آغوش گرم خالھ

- م کنیچائی د… خالھ فدات بشھ؛ ببین، اومدم برات مادری کنم. با انتخاب ھم لباس بپوشی   … 

 .عطر مھربونیش رو بلعیدم. خالھ رفت سمت کمد لباس ھا

 خوب، ببینم چی داری؟-

 .با کمک خالھ کت و شلوار خوش دوختی پوشیدم و شال سفیدم رو سرم انداختم

 !دیانھ-

 بلھ؟-

 تو احمدرضا رو دوست داری؟-

 .لبم رو بھ دندون گرفتم. خالھ خنده ای کرد

 .خدا رو شکر-

بیرون و فقط خالھ و خانوم جون توی سالن بودنمرجان رفتھ بود  . 

 .شوکت، بھارک رو با خودش برده بود. ساعتی نگذشتھ بود کھ زنگ در بھ صدا درآمد

 [٠١:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶٢پارت_  

 .خالھ سمت آیفون رفت
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 .شاه دوماد اومد-

 .ضربان قلبم باال رفت. استرس باعث شده بود تا کف دستم خیس بشھ

 .در سالن باز شد و مثل ھمیشھ بوی ادکلنش جلوتر از خودش اعالم وجود کرد

 .نگاھم بھ دستھ گل بزرگ توی دستش افتاد. ھر سھ سرپا ایستاده بودیم

 .احمدرضا کت و شلوار خوش دوختی پوشیده بود. با دیدنم دستھ گل و سمتم گرفت

 .با خجالت گلھا رو از دستش گرفتم و سمت آشپزخونھ رفتم

 .نمیدونستم باید چیکار کنم کھ با صدای خالھ بھ خودم اومدم

 .دیانھ، بیا عزیزم-

فتبھ سالن برگشتم و کنار خالھ روی مبل رو بھ روی احمدرضا نشستم. خانوم جون رشتھ ی کالم رو بھ دست گر . 

 تو دیانھ رو می خوای احمدرضا؟-

دکھ سرم رو بلند کردم. نگاھم بھ احمدرضا افتاخانوم جون چنان محکم و رک این حرف رو زد کھ لحظھ ای شو . 

 :لحظھ ای نگاھم کرد و گفت

- بونی دیانھ شدمشاید بعد از اینھمھ سال زندگی، اولین باره کھ دلم مصمم یکی رو انقدر می خواد! من عاشق سادگی و مھر . 

گھ اون رفتار اخوبی باھاش نداشتی، خانوم جون: در اینکھ دیانھ خانوم و با وقاره شکی نیست اما خودت می دونی رفتار 
 تکرار بشھ چی؟

 .تیر پشتم لحظھ ای لرزید. احمدرضا پا روی پا انداخت

 .دیانھ تو شرایط خوبی وارد زندگیم نشد اما این بار قراره بھ عنوان ھمسرم وارد زندگیم بشھ-

 .تھ قلبم از حرفھای محکمش قرص شد و ناخواستھ لبخندی روی لبھام نشست

(ویدیا)دیـانہ  , [١۴�٠۶٠١:٠٩ �١٨] 
# ۵۶٣پارت_  

 .خانوم جون کمی صحبت کرد و با احمدرضا سمت تراس رفتیم

 .با تنھا شدنمون نفسش رو بیرون داد و فاصلھ ی بینمون رو کم کرد. دستش نرم روی گونھ ام نشست

 !چھ خوشگل شدی-

 :لبخندی زدم. جدی شد و گفت
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- باھام ازدواج کنی! دلم می خواد با عشق وارد زندگیم بشیتو من و دوست داری؟ نمیخوام بخاطر ترحم  . 

 .ازم فاصلھ گرفت و سمت تھ تراس رفت

 … آقا احمدرضا-

 .چرخید و نگاھش رو بھم دوخت

 جانم؟-

 .تھ دلم خالی شد از جانم پر مھرش. نفسم رو بیرون دادم و نگاھم رو بھش دوختم

- خدابیامرز ھیچ  ی بیبمن جز … نداشتم تا رفتار با یھ مرد رو بھم یاد بده پدر … بده  من مادر نداشتم تا ناز کردن بھم یاد
فقط یاد گرفتم  من… بگم بذار برای رسیدن بھم سختی بکشھ  من بلد نیستم… کسی رو نداشتم تا خیلی چیزھا رو یاد بگیرم 

نھ برای اینکھ ضعیف بودم، فقط برای آرامش خودم. االنم ببخشم و محبت کنم؛  … 

پایین انداختمسرم و  . 

 … من-

 .مکثی کردم

 .من شما رو دوست دارم و ھر چی تو گذشتھ بود توی گذشتھ میمونھ-

 .نفسم رو بیرون دادم

- میدونم سختھ… فقط یھ چیزی ازتون میخوام  ! 

 .سکوت کرده بود و فقط سنگینی نگاھش رو احساس می کردم

 .اینکھ نذارید ھیچ وقت، ھیچ کس نفھمھ بھارک دختر شما نیست. بذارید با خودمون زندگی کنھ-

 .اومد جلو. نگاھم بھ کفشھاش بود

 !تو میدونی دیدن بھارک چقدر برام سختھ-

 [٠١:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶۴پارت_  

 .دستھامو توی ھم قالب کردم. حرفش درست بود

- ناخواستھ پا توی این دنیا گذاشتھ …اما اون بیگناھھ  . 

 .سری تکون داد. قدمی جلو اومد کھ غیر ارادی قدمی بھ عقب رفتم و پشتم بھ در تراس خورد

 .لبخندی گوشھ ی لبش نشست. دستش اومد باالی سرم روی در قرار گرفت
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 .حاال کامل توی بغلش بودم. فاصلھ مون بھ صفر رسیده بود. سرش و روی صورتم خم کرد

رم نفسھای داغش بھ صورتم می خوردھ . 

 تو چرا انقدر مھربونی؟-

اشتدسرم رو باال آوردم کھ نوک بینیم بھ بینیش برخورد کرد. لبھاش با فاصلھ ی کمی رو بھ روی لبھام قرار  . 

 .نگاھش تو نگاھم سنگینی می کرد. ازم فاصلھ گرفت و نفسش رو سنگین بیرون داد

 !مھم اینھ کھ تو در کنارمی-

 !از کنارم رد شد. متعجب بھ رفتنش نگاه کردم. منظورش چی بود؟

 نمی خوای بیای؟-

 … چرا اما-

 !خیلی بھش فکر نکن خانوم کوچولو، در مورد بھارکم تا زنده ام نمیذارم کسی بفھمھ-

 .لبخندی روی لبھام نشست. میدونستم قبول کردنش چقدر براش سخت بوده

بخند نگاھمون کردبا ھم وارد سالن شدیم. خالھ با ل . 

 خوب، شیرینی بخوریم؟-

 !مگھ قرار بود نخوری؟-

 .خالھ کل کشید و رفت سمت آشپزخونھ تا چائی بیاره

 .احمدرضا ھم با خانوم جون مشغول صحبت شدن. دل توی دلم نبود

 .یھ جور ھیجان خاصی داشتم. خالھ با سینی چائی برگشت

کی ازش بیرون آورداحمدرضا دست توی جیب کتش کرد و جعبھ ی کوچی . 

 [٠١:٠٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶۵پارت_  

 .بلند شد و اومد سمتم

 .فعالً نشون رو دستت کن تا برای خرید حلقھ بریم-

تم کردخالھ جعبھ رو از دستش گرفت و باز کرد. نگاھم بھ انگشتر بزرگ و زیبائی افتاد. خالھ انگشتر رو بھ دس . 

 .بھ خواست احمدرضا و من قرار شد یھ جشن کوچیک بگیریم و بریم سر خونھ زندگیمون
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 .با بلند شدن صدای زنگ گوشی احمدرضا، گوشام تیز شد

- چشم، خدمت میرسم… فردا؟ … سالم آقای دکتر  . 

 .از جاش بلند شد

 .من برم. فردا عصر میام دنبالت بریم خرید-

خوشبختی کرد فظی رفت. با رفتنش خالھ گونھ ام رو بوسید و خانوم جون برام آرزویلبخندی زدم. احمدرضا بعد از خداحا . 

 .یھو در سالن باز شد و مرجان تلوخوران وارد شد. با دیدنش فھمیدم حال طبیعی نداره

 بھ بھ، باالخره دومادش کردین؟-

 .خالھ رفت سمتش

 !تو کجا بودی؟ مثالً امشب، شب خواستگاری دخترت بود-

ھقھھ ای زد گفتمرجان ق : 

 !!چھ خواستگاری ای؟ معشوقھ ی مادر میاد دختر رو میگیره-

 چھ طرز حرف زدنھ؟-

- من ھرچی دلم بخواد میگم… برو کنار عطیھ  . 

 .اومد سمتم

 !مبارکھ-

 .چرخی دورم زد

 !خیلی مبارکھ-

 .احساس کردم چشمھاش پر از اشک شد. سرم و پایین انداختم

ھمون صدایی کھ توش مستی موج میزد فریاد کشیدخالھ دست مرجان و گرفت. با  : 

 !من فردا برمی گردم-

 .خانوم جون داشت گریھ می کرد. نمیدونستم چیکار کنم

 .خالھ اومد سمت خانوم جون

 [٠١:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶۶پارت_  
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 .سمت اتاق رفتم. شوکت بھارک رو آورده بود

توی دستم دوختم کھ تو تاریک روشن اتاق برق میزدروی تخت نشستم و نگاھم رو بھ انگشتر  . 

ود بھم پیام نداده لبخندی روی لبھام نشست. با خاموش روشن شدن گوشیم نگاھم بھ ھمون شماره ای افتاد کھ حاال خیلی وقت ب
 .بود

 :صفحھ رو باز کردم

 ”شبت آروم خانومم“

من چقدر خنگ بودم… تھ دلم ضعف رفت. آروم زدم توی سرم  !! 

 .این شماره ی احمدرضا بود. خوشحال خودم و روی تخت پرت کردم

 .تا عصر از ھیجان نمیدونستم چیکار کنم. ھانیھ زنگ زد و کلی فحشم داد. مونا بھم تبریک گفت

 .مرجان بدون ھیچ خداحافظی ای رفتھ بود

 .لبخندی زدم و نگاھم بھ تیکھ کاغذی کھ برام گذاشتھ بود افتاد

“  ھم نمی کنم مادرانھ ای بھت ندارم. شاید خودخواھی باشھ اما آرزوی خوشبختی م دخترم چون ھیچ حسسالم. نمیتونم بگ
موفق باشی. مرجان چون تو موفق شدی عشق دوران کودکیم رو مال خودت کنی! امیدوارم تو زندگیت ” 

 .کاغذ و توی کشو گذاشتم. از دیشب کھ احمدرضا رفتھ بود ھیچ خبری ازش نداشتم

شد بھش زنگ بزنم. از اتاق بیرون اومدم. خانوم جون داشت با کسی صحبت می کردروم نمی  . 

 یعنی چی؟ مگھ زندگی بچھ بازیھ؟ این دختر مگھ بازیچھ ی دست توئھ؟-

 احساس کردم راجب منھ. یعنی کی بود؟ چی شده بود؟

 [٠١:٣١ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵۶٧پارت_  

گینی می کنھ. خانوم جون گوشی رو گذاشت کھ نگاھش بھ من افتاداحساس می کردم وزنم روی پاھام سن . 

 چی شده خانوم جون؟-

 .احساس کردم نگاھش شرمگین شد. سرش و پایین انداخت

 خانوم جون، تو رو خدا بگید چی شده؟-

 .احمدرضا بود-

 .لبخندی زدم



 ناب رمان
 

 خوب؟-

 !ھیچی، گفت نامزدی رو بھم بزنی-

 !چــــــی؟؟-

گفتم کھ احساس کردم گلوم خش برداشتچنان با صدای بلندی  . 

 .من شرمنده ی تو شدم مادر-

 .باورم نمی شد بازیچھ ی دست احمدرضا شده بودم. بھ سختی از روی زمین بلند شدم

 .شما چرا خانوم جون؟ من اشتباه کردم اما باید دلیلش رو بدونم-

 .سمت اتاقم رفتم. شماره ی احمدرضا رو گرفتم اما خاموش بود

خت نشستم. چرا احمدرضا من و پس زد؟اون کھ دیشب حالش خوب بودروی ت ! 

 .سرم و توی دستھام گرفتم. انگار اشکم خشک شده بود. تمام روز توی اتاق موندم

 .ھرچی خانوم جون اومد و ازم خواست برم بیرون، قبول نکردم

ایی کھ باھاش بودن سمت آینھ رفتم. نگاھم بھ دختر توی آینھ افتاد. حتماً احمدرضا پشیمون شده چون ظاھرم مثل تمام دخترھ
 !نیست

 .بغض توی گلوم باال و پایین می شد

بندازم روی زمین دراز کشیدم و نگاھم رو بھ سقف دوختم. بی بی بھم یاد نداده بود موقع ناراحتی سر و صدا راه . 

خند تلخی روی لبھام نشست. یھ چیزی توی سرم با صدای بلند می گفتلب : 

 [١٠:۴٩ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵۶٨پارت_  

“ تو بازیچھ بودی… احمدرضا نخواستت  ” 

 .شوکت برام شام آورد اما میلی بھ خوردن نداشتم. یھ بار، دو بار، صد بار بھ احمدرضا زنگ زدم

 میخواستم بدونم چرا من و نخواست؟ یعنی باید فراموشش می کردم؟

 .قلبم از درد فشرده شد. تمام شب کابوس دیدم. با اذان صبح چشم باز کردم

 .وضو گرفتم و نمازم رو خوندم. ھوا روشن شده بود

 .در اتاقم باز شد و نگاھم بھ ھانیھ افتاد. با دیدنم زد تو صورتش
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- اون لیاقتت رو نداشت… این شکلی شدی؟ فدای سرت کھ نخواست الھی من بمیرم، چرا  . 

 .پس ھمھ فھمیدن احمدرضا من و پس زد. ھانیھ اومد جلو و کنارم روی تخت نشست

 .از بیرون سر و صدا می اومد اما ھیچ عالقھ ای بھ شنیدنش نداشتم

- چرا این شکلی شدی؟ میدونم سختھ… دیانھ تو رو خدا یھ چیزی بگو  ! 

ل نداشتمھانیھ حرف می زد اما من فکرم پیش احمدرضا بود. خالھ اومد و ازم خواست یھ چیزی بخورم اما واقعاً می . 

 .دو روز گذشتھ بود؛ دو روزی کھ برام مثل یھ سال بود

 .باالخره خانوم جون صبرش سر اومد و از خونھ بیرون رفت

ی خواستباید فراموشش می کردم. دلم خونھ ی کاھگلی بی بی رو م . 

 .کنار پنجره نشستھ بودم کھ خانوم جون وارد حیاط شد

 .نگاھی بھ پنجره ی اتاقم انداخت. بعد از چند دقیقھ در اتاقم باز شد. نگاھی بھ خانوم جون انداختم

 .بیا کارت دارم-

 .و از اتاق بیرون رفت. بھ دنبالش از اتاق بیرون اومدم

 [٢٣:١٢ ١۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵۶٩پارت_  

 .روی مبل ھمیشگیش نشست. رو بھ روش نشستم

 جانم؟-

 .رفتھ بودم خونھ ی احمدرضا-

 !بھ سالمتی-

 نمیخوای بدونی چی شده؟-

 .با اینکھ دلم می خواست بپرسم اما غرورم اجازه نمیداد. بس بود ھرچی خورد شدم

 !حتماً رفتھ بودین بھش سر بزنین، چیز تازه ای نیست-

 !نھ، برعکس. رفتھ بودم دلیل پس زدنتو بدونم چون دختر دستھ گل من ھیچی کم نداره-

 .نگاه بی فروغم رو بھ خانوم جون دوختم
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 بھ نتیجھ ای ھم رسیدین؟-

 .چشمھای خانوم جون پر از اشک شد

 .آره مادر-

 .چیزی دلم رو چنگ می زد

- امشب میاد اینجا… تره از دھن خودش بشنوی بھ . 

 … ضربان قلبم باال رفت. لعنت بھ این دل

 .برو حموم کن، دلم نمیخواد تو رو با این قیافھ ببینھ-

 خانوم جون؟-

 جونم؟-

 … شما کھ-

 .سکوت کردم. انگار معنی حرف نگفتھ ام رو از نگاھم خوند کھ اخمی کرد

- بھ  دونم چونباحمدرضا خواھش کنم پست نزنھ! منم مثل تو فقط می خواستم دلیلش رو  زتو ھیچی کم نداری کھ من بخوام ا
 .عشق احمدرضا نسبت بھ تو ایمان داشتم. حاالم برو آماده شو

اره چی بگھ؟بلند شدم. دروغھ اگھ بگم از اینکھ قرار بود احمدرضا رو ببینم خوشحال نبودم اما دلشوره داشتم کھ قر  

ساده ای پوشیدم. رژ صورتی روی لبھام زدمدوش گرفتم و لباس  . 

  .با صدای زنگ آیفون حس از دست و پاھام رفت
 .توان بلند شدن از روی مبل رو نداشتم

 [١٠:۵٨ ١۵�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧٠پارت_  

 .با پیچیدن عطرش چشمھام رو بستم و نفس عمیقی کشیدم

باز کردم، نگاھم بھ نگاھش گره خورد ھمین کھ چشمھام رو . 

 .با فاصلھ رو بھ روی مبلی کھ نشستھ بودم، ایستاده بود

 !ھول کردم و سریع بلند شدم. نگاھی بھ اطراف انداختم. خانوم جون نبود

 دنبال کسی می گردی؟-
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 .صداش ھمونقدر محکم و مقتدر توی گوشم نشست

 !نھ-

 سالمت کو؟-

 .سالم-

 !بشین تا بیھوش نشدی-

 .نشستم و احمدرضا ھم رو بھ روم نشست. از اینکھ بھ راحتی تمام حاالتم رو می دونست عصبی بودم

 .دلم نمی خواست بفھمھ چقدر بی قرارشم! پا روی پا انداخت و نگاھش رو خونسرد بھم دوخت

 .ھرچی سکوت کردم حرفی نزد. لبم رو با زبون خیس کردم

- رف داریخانوم جون گفت ح ! 

 .اوھوم-

 خوب؟-

 .تو بپرس تا جواب بدم-

 .لبم رو توی دھنم کشیدم

 چرا پسم زدی؟ بازی بود؟-

 .من بچھ نیستم کھ عاشق بازی باشم-

 .سرم و باال آوردم

 پس چی؟-

 !دلم نمیخواد بیوه بشی-

 .اول متوجھ حرفش نشدم. بعداز مکثی اخم کردم

 بازیھ جدیده؟-

 .احساس کردم عصبی شد

- ر کن آره. اینطوری راحت میشی؟ اینطوری از این بھ بعد غذا میخوری؟ از اتاقت بیرون میای؟تو فک  

 .باالخره بعد از چند روز چشمھام خیس شد و روی گونھ ھام چکید
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 [٢٢:٣٩ ١۵�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧١پارت_  

- من ارزش گریھ کردن ندارم… لعنتی گریھ نکن  . 

 .اما انگار تازه اشکھام راھشون رو پیدا کرده بودن. بلند شد اومد سمتم

 مگھ نمیگم گریھ نکن؟-

 .صدای ھق ھقم بلند شد

- ینو؟من اشتباه کردم پا پیش گذاشتم. تو برای من حیفی، میفھمی ا… من اگھ حرفی میزنم برای آینده ی خودتھ   

 .با عجز سرم رو تکون دادم

- ی فھمممن ھیچی از حرفھات نم . 

- اسوز من بشیمن قلبم مشکل داره، می فھمی؟ باید عمل کنم، زنده موندنم پنجاه پنجاھھ، حاال فھمیدی؟ دلم نمیخواد پ . 

 .باورم نمی شد احمدرضا بخاطر این موضوع من و پس زده باشھ

 .از روی مبل بلند شدم. فاصلھ ی بینمون قد یھ کف دست بود

 مگھ من اجازه دادم بھ جام تصمیم بگیری؟-

 .احساس کردم لبش کش اومد

 .اصالً مگھ تو خدایی؟ من خودم خواستم باھات باشم-

 .گرمی دستش روی لبم نشست. فاصلھ ی بینمون رو پر کرد

- تو جوونی… بعد پشیمون میشی، فھمیدی؟ االن باید عقالنی تصمیم بگیری … ھیسس، داری تند میری   … 

و روی دستش گذاشتمدستم  . 

 !یھ بار تو زندگیم بھ حرف دلم گوش کردم، اگھ نشھ دیگھ ھیچ وقت بھش گوش نمی کنم! من ھستم، تا ابد-

 .یھو کشیده شدم توی آغوش گرم و مردونھ اش. دستش و دور کمرم حلقھ کرد

 :سرم روی سینھ اش بود. نفس عمیقی کشیدم. صداش توی گوشم نشست

 !دختره ی لجباز-
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انہ (ویدیا)دیـ , [١۶�٠۶١٠ �١٨:۴٠] 
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧٢پارت_  

 .لبخندی روی لبم نشست اما تازه نگرانیم شروع شد. بازوم رو گرفت و نگاھش رو بھم دوخت

 .لبخندی زد و نوک دماغش رو بھ دماغم مالید

 میدونستی خیلی بغلی ای؟-

 .گونھ ھام گر گرفت. لبخندش عمیق شد

- فردا میام دنبالت… تا نخوردمت برم  . 

 احمدرضا؟-

 جونم؟-

 … فردا-

 .میام، نگران نباش. تو ھم یھ چیزی بخور-

وم جون ھول لبخندی زدم. احمدرضا رفت. روی مبل نشستم و دستم و روی گونھ ھای گل انداختھ ام گذاشتم. با صدای خان
 .کردم

 حرفھاش رو زد؟-

غل کردمبلند شدم و خانوم جون رو محکم ب . 

 .ممنون خانوم جون-

 .دستش و روی سرم کشید

 .انشاهللا خوشبخت بشی-

 .بغض کردم. باید ھرچی زودتر برای عملش اقدام کنھ

 .من نگرانم خانوم جون-

 .نگران نباش، باید محکم پیشش باشی-

 .ھمھ چیز انگار تو خواب اتفاق افتاده بود. فردای اون روز احمدرضا اومد و با ھم برای خرید رفتیم

 .ھیچ کس ھیچ چیزی نمی گفت. انگار ھمھ تو یھ جور حس دوگانگی بودن

 .ھمھ چیز رو سپردم بھ خدا. قرار شد احمدرضا برای شروع زندگیمون یھ آپارتمان جدید بگیره
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اطراتش رو دوست نداشتانگار اون خونھ و خ . 

 .باالخره شب جشنمون رسید. لباس ساده اما شیکی پوشیده بودم

 .آرایشگر، آرایش الیتی روی صورتم انجام داده بود کھ زیباتر شده بودم

 .با اومدن احمدرضا، از آرایشگاه بیرون اومدم

 .کت و شلوار پوشیده منتظرم بود. سمتش رفتم. خم شد و نرم گونھ ام رو بوسید

١٠:١٩ ١٧�٠۶�١٨دیـانہ (ویدیا), [ ] 
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧٣پارت_  

 !اووم، خانومم چھ خوشمزه شده-

 .خنده ای کردم. عمیق نگاھم کرد. دستم و گرفت

 !بریم کھ ھمھ منتظرن-

ودنلبخندی زدم و سوار ماشین شدیم. احمدرضا با ماشین وارد باغ ھتلش شد. ھمھ جا رو چراغونی کرده ب . 

 .صدای سوت و دست مھمونھا بلند شد. عاقد اومد و خطبھ ی عقد رو خوند

 .ھانیھ در گوشم شیطونی می کرد و باعث می شد استرس آخر شب رو بگیرم

 .پارسا بھم تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد. خدا رو شکر کردم

 .صدرا برادر نوشین ایران نبود. باالخره مھمونی تموم شد

شدیم و برد تا ما راحت باشیم و من دوباره گونھ ھام گل انداخت. با احمدرضا وارد آپارتمانمونخالھ بھارک ر . 

 .ھمھ جا شمع روشن بود و تمام خونھ پر از گل بود. با ذوق بھ اطرافم نگاه کردم

 خوشت اومد؟-

 !خیلی قشنگن-

  .تا من میرم دوش بگیرم، توام لباساتو عوض کن-
 .احمدرضا سمت اتاق رفت

انیھ گفتھ بود دوماد عروس و با ناز تا اتاق میبره. با یادآوریش دوباره گونھ ھام گل انداختھ . 

 .نفسم رو بیرون دادم و سمت اتاق رفتم. صدای آب از حموم می اومد

 .لباسھای احمدرضا رو توی کمد قرار دادم
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 .خجالت رو کنار گذاشتم و لباس خواب گیپوری از توی لباسھام انتخاب کردم

 .لباس پوشیده روی تخت نشستم کھ احمدرضا از حموم بیرون اومد

 :لحظھ ای نگاھش سر تا پام رو کاوید. لبخندی زد و گفت

 !موش کوچولو چھ ناز شده-

 .ھول کردم. متوجھ شد و قھقھھ ای زد. حولھ اش رو درآورد و با یھ لباس زیر اومد سمت تخت

 [٢٣:۴٠ ١٧�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧۴پارت_  

 .نمیدونم چرا استرس گرفتم! اومد جلو و با فاصلھ کنارم نشست

 .دستش دور بدنم حلقھ شد. قلبم محکم بھ سینھ ام می کوبید

 اولین شبی کھ دیدمت یادتھ؟-

 .لبخندی روی لبم نشست. نوک دماغم رو کشید

- غیر قابل تحمل اومدیاون شب بھ نظرم یھ دختر دست و پا چلفتی  . 

 .ابروھام پرید باال کھ لبخندش رو عمیق تر کرد

 م نمی شد و پسششبھایی کھ تو بغلم بودی انقدر آروم می خوابیدم کھ خودمم باور .اما رفتھ رفتھ برام داشتی مھم میشدی-
ده ھمھ ی زندگیمشھمین دختربچھ اما حاال  .میزدم. غرورم اجازه نمیداد قبول کنم کھ منشاء آرامشم یھ دختربچھ شده باشھ . 

 .لبم رو بھ دندون گرفتم. خم شد و لبھاش رو روی لبھام گذاشت

 .دستش پشت سرم نشست و شروع بھ بوسیدنم کرد

 .ناخواستھ دستم دور گردنش حلقھ شد. ازم فاصلھ گرفت و نرم پیشونیم رو بوسید

 بخوابیم؟-

روی سینھ اش نشست. دستش دور کمرم حلقھ شد ھنوز ازش خجالت می کشیدم. کشیدم توی بغلش و سرم . 

 .انقدر خستھ بودم کھ خیلی زود خوابم برد. با تابش نور آفتاب چشم باز کردم

 .نگاھم بھ دست حلقھ شده ی احمدرضا افتاد. لبخندی زدم و آروم از آغوشش بیرون اومدم

بود احمدرضا افتاد کھ روی تخت نشستھمیز صبحانھ رو چیدم و دوش گرفتم. از حموم کھ بیرون اومدم نگاھم بھ  . 

 .لبخندی زدم
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 !صبحت بخیر-

 [٢٢:۵٢ ١٨�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٧۵پارت_  

 .لبخندی زد و دستھاش رو از ھم باز کرد. خجالت رو گذاشتم کنار و سمتش رفتم. روی پاش نشستم

ندی کردت جیغ خفھ ای زدم. خنده ی بلدستش و دورم حلقھ کرد. سرش اومد جلو و روی گردنم نشست. با گازی کھ گرف . 

 .اینم سھمیھ ی اول صبح من-

 .خم شدم و گوشھ ی لبش رو بوسیدم. سریع از رو پاش بلند شدم

 .انگار از کارم تعجب کرده بود چون ھنوز تو شوک بود. آروم روی لبش دست کشید

تا سری بھ رستوران بزنھسمت کمد رفتم و لباس پوشیدم. با ھم صبحانھ خوردیم. احمدرضا آماده شد  . 

ل با دکترش صحبت کرده بود و دکتر برای ھفتھ ی بعد براش وقت عم چند روزی از عروسیمون میگذشت. احمدرضا
اما احمدرضا عقب انداختھ بودش گذاشتھ بود . 

 چرا عملت رو عقب انداختی؟-

 .چون میخوام با خانوم موشھ خوش بگذرونم-

 … اما سالمتیت-

- ستوران رو یاد رمن ھمین االنم سالمم. دلم میخواد کنارم باشی. تو قبول نکردی مسافرت بریم، میخوام ببرمت تا کارھای 
 !بگیری

 من؟-

 !!آره. نا سالمتی زن منیا-

 .ابرویی باال انداختم

 شما؟-

 !من، جناب گربھ-

جھش بغلم کرد و رو کولش انداختو خیز برداشت سمتم. جیغی کشیدم و خواستم از دستش فرار کنم کھ با یھ  . 

 .ھر دو بھ نفس نفس افتاده بودیم. گذاشتم روی تخت و روم خیمھ زد. دلم میخواست باھاش یکی بشم

 .گونھ ام رو بوسید و کنارم دراز کشید

 احمدرضا؟-
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 جونم؟-

 … تو چرا نمی خوای-

 .سکوت کردم. خجالت می کشیدم

 

- نداری؟ ھنوز وقتش نشده! اینطوری بودن رو دوست  

 .سرم و روی سینھ اش گذاشتم

 .من بھ بودن با تو خوشم-

 .روی موھام دست کشید

**** 

 .روزھا می اومدن و می رفتن. صبح ھا با احمدرضا و بھارک بھ رستوران می رفتیم

 .کم کم ھمھ ی کارھا رو یاد گرفتم. گاھی پارسا می اومد بھمون سر می زد. ھمھ چیز خوب بود

دوست  احمدرضا برعکس اخالق تند و سردش، توی خونھ عاشقانھ ھای خودش رو داشت و من چقدر بودن با این مرد رو
 !داشتم

 .شبھا کھ می خوابید تو نور کم اتاق بھ چھره اش خیره می شدم

 .ھرچی بھ عملش نزدیک تر می شدیم دلم بیشتر شور میزد

د بھ احمدرضا روحیھ می دادمحس می کردم روحیھ ام داره ضعیف میشھ اما بای . 

 .روی تخت کنارش دراز کشیدم

 .فردا عمل داشت

 میدونی موھاتو خیلی دوست دارم؟-

 از خودم بیشتر؟-

 .دماغم رو مثل ھمیشھ کشید

 !نھ حسود کوچولو-

 .سرم و روی سینھ اش گذاشتم. این ضربان قلب تمام زندگیم بود

 .حتی فکر نبودنش ھم وحشت آور بود. دست احمدرضا الی موھام بازی می کرد
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 :صداش توی گوشم نشست

 .امشب دلم میخواد انقدر محکم بغلت کنم تا توی وجودم حل بشی-

 .دستم و دور کمرش حلقھ کردم. بوسھ ی گرمش روی موھام نشست

 .صبح ھر دو آماده شدیم. نگاھی بھ تیپ بی نقصش انداختم

د و گاز ریزی رو گونھ ام زدخم ش . 

 [٢٣:٠١ ١٩�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٧٧پارت_  

 چطور شدم؟

 !عالی-

 یعنی پرستارھا عاشقم میشن؟-

 .آروم بھ بازوش زدم

 .پرستارھا غلط بکنن-

 .خندید و اومد سمتم. دستش و پشت گردنم گذاشت

م کردلبش کھ روی لبھام نشست بھ خلصھ فرو رفتم. آروم شروع بھ بوسیدن . 

 .زبونش رو روی لبم کشید

 بریم خانومم؟-

 .صبر کن-

 .سمت آشپزخونھ رفتم و سینی قرآن و آب رو برداشتم. از زیر قرآن ردش کردم و با ھم از خونھ خارج شدیم

 .دائی و بقیھ قرار بود بیان بیمارستان. وارد بیمارستان شدیم

تش گرفتدلم شور می زد. تن احمدرضا لباس کردن. دستم و توی دس . 

 .خودم رو نگھ داشتم تا اشکم نریزه. پشت دستم بوسھ ای زد

 … مراقب خودت باش. ببخش اگھ-

 .دستم و روی لبھاش گذاشتم

- تو بر می گردی، فھمیدی؟… ھییسس احمدرضا   
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 .لبخندی زد و پرستار تخت رو برد. تا لحظھ ی آخر نگاھم بھ رفتنش بود

 .ھمین کھ از دیدم محو شد پاھام شل شدن. اگر دستی زیر بازوم رو نمی گرفت، می افتادم

 .نگاھی بھ دست خالھ کھ دور بازوم حلقھ شده بود انداختم

 .سرم و روی سینھ اش گذاشتم و گریھ ام بیصدا شکست

 .فقط براش دعا کن. دکترش کھ خیلی امیدوار بود-

ل نشستم و دعا خوندم. با باز شدن در سریع بلند شدمبا تموم شدن عمل، پشت در اتاق عم . 

 آقای دکتر؟-

 .دکتر کھ مرد مسنی بود لبخندی زد

 .ما کھ راضی ھستیم، بقیھ اش با خداست-

 .خدایا شکری زیر لب گفتم

 [٢٢:۵٩ ٢٠�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧٨پارت_  

 .ھمھ از اینکھ عمل موفقیت آمیز بود خوشحال شدن. احمدرضا رو بھ آی سی یو انتقال دادن

 .از پشت شیشھ نگاھش کردم و توی دلم قربون صدقھ اش رفتم

 .باالخره بعد از چند ساعت بھوش اومد و من چقدر گریھ کردم

 .با اصرار وارد اتاق شدم و دستھای گرمش رو توی دستم گرفتم

کھ احمدرضا بیمارستان بود تمام روز کنارش بودمیک ھفتھ ای  . 

 .دیگھ صدای خودش ھم دراومده بود اما من کوتاه بیا نبودم

ودباالخره دکتر رضایت داد و مرخصش کردیم. خدا رو بابت سالمتی احمدرضا بارھا شکر کردم. ھمھ چیز خوب ب . 

ه رستوران تا کامالً خوب بشھاحمدرضا روز بھ روز حالش بھتر می شد اما پارسا اجازه نداد بر . 

 .بھارک ھم انگار فھمیده بود نباید زیاد سمت احمدرضا بره

 .دلم برای این بچھ ھم می سوخت اما سعی می کردم بھش محبت کنم تا احساس کمبود نکنھ

 .شب ھمھ رو دعوت کرده بودم
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داشتن ھای پر از نق نقاحمدرضا نق می زد کھ بھش نمی رسم و من دلم چقدر غنج می رفت از این دوست  ! 

تمغذا آماده بود. دوش گرفتم و آرایش مالیمی کردم. با حلقھ شدن دست احمدرضا از آینھ نگاھم رو بھش دوخ . 

 .گونھ ام رو بوسید

- گفتم بذار از رستوران غذا بیارن… خستھ نباشی  . 

 .چرخیدم و دستم رو دور گردنش حلقھ کردم

 .منم گفتم دوست دارم برای عشقم آشپزی کنم-

 !با ھمین زبونت گولم زدی-

 .خم شد و بوسھ ای روی لبھام زد

 [٢٣:٠۵ ٢١�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٧٩پارت_  

 .با صدای زنگ آیفون ازم فاصلھ گرفت. ھمھ اومدن. نوشین و امیرحافظ جزو آخرین مھمون ھا بودن

ز اینکھ کل خانواده رو خوشحال دور ھم می دیدم احساس آرامش بھم دست می دادا . 

 .تا آخر شب حمید و امیرعلی ما رو دست انداختن و خندیدن

 .با رفتن مھمون ھا خستھ کنار احمدرضا دراز کشیدم

**** 

 .پنج ماھی از ازدواجمون می گذشت اما احمدرضا ھنوز ازم دوری می کرد

ن می شدم. آرایشی کردم و لباس پوشیده روی تخت منتظرش موندمدیگھ داشتم نگرا . 

 :وارد اتاق شد. با دیدنم نیشش باز شد و گفت

 خانوم خانوما، نمیگی این مدلی میشی، دل این پیرمرد رو میبری؟-

 .با ناز سمتش رفتم

 !نھ، چون پیرمرد من و نمیخواد-

 .یھو چھره اش عوض شد

- تو وجودمی… نی بار آخرت باشھ این حرف و میز ! 



 ناب رمان
 

 پس چرا پسم میزنی؟-

 .دستھاش و دو طرف صورتم گذاشت

 .بھم فرصت بده تا از موندگار شدن این قلب لعنتی مطمئن بشم بعد تا ابد نوکرتم-

 .خودم و انداختم تو بغلش. سرم و روی سینھ ی تپنده اش گذاشتم

 یعنی اینھمھ مدت تو بھ ھمین دلیل مسخره نخواستی باھام باشی؟-

- تو خانوم خودمی… ھیس آرامشم، تو ھمینطوری ھم کھ تا ابد کنارم باشی برام کافیھ  ! 

 .با حرفھاش کمی آروم گرفتم اما دلم می خواست با آرامش کنارم باشھ

 .انگار ھنوز ترس از پس زده شدن قلبش رو داشت

 … مثل تمام شبھای دیگھ شب رویائی برام ساخت بدون اینکھ بھ

 [٢٣:٠۵ ٢١�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٨٠پارت_  

 .دخترانگیم دست بزنھ. یک ھفتھ ی دیگھ ھم گذشت

 .صبحانھ رو آماده کرده بودم. احمدرضا آماده از اتاق بیرون اومد

 تو چرا ھنوز آماده نشدی؟-

 … چیزه-

 چیھ؟-

 .من امروز میخوام خونھ بمونم-

 چرا؟-

 .من تصمیمم رو گرفتم. امشب رو میخوام برای شوھرم رویائی کنم-

 … اما دیانھ-

 .اما نداره! احمدرضا، فکر کردی من نمی فھمم چقدر برات سختھ؟ من دوستت دارم-

 .با کالفگی دستی بھ گردنش کشید

 !پس خودت خواستی یھ لقمھ ی چپ بشی-

ر گرفت. خم شد و گونھ ام رو بوسیداز اینکھ قرار بود امشب یھ شب خاص بشھ گونھ ھام گ . 
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 .من برم خانوم موشھ؛ امروز قراره یھ جلسھ تو ھتل برگزار شھ-

 .دستم و دور گردنش حلقھ کردم

 .مراقب خودت باش و شب زود بیا-

 !چشم-

 .و عمیق لبھام رو بوسید. لبخندی زد

 چرا احساس می کنم امروز شیرین تر شدی؟-

دم. با رفتن احمدرضا نمیدونم چرا احساس دلشوره کردمخندیدم و روی سینھ اش رو بوسی . 

 .خونھ رو جمع کردم. بھارک رو بھ خالھ سپردم و ھمراه ھانیھ بھ آرایشگاه رفتم

 .موھام رو کمی مدل دادم و اصالح کردم. یھ دوش سرسری گرفتم

 .آرایشی روی صورتم انجام دادم. ھمھ چیز برای یھ شب رویائی آماده بود

مدرضا رو گرفتمشماره ی اح . 

 .الو آقاھھ-

 جانم خانومی؟-

 کی میای؟-

 .تا یک ساعت دیگھ خونھ ام عزیزم. توام تا اون موقع بھ تغذیھ ات برس-

 [٢٢:٢٧ ٢٢�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٨١پارت_  

 .لبم رو بھ دندون گرفتم و گوشی رو قطع کردم. ھم ھیجان داشتم ھم دلشوره

 .یکساعت شد. دوباره شماره اش رو گرفتم. بوق خورد اما جواب نداد

 شماره ی ھتل رو گرفتم، اونجا ھم کسی جواب نداد! نگران شدم. یعنی چی؟

 .نیم ساعتی صبر کردم اما بازم کسی جواب نداد. لباس پوشیدم و با آژانس بھ ھتل رفتم

 .با رسیدن بھ سر کوچھ ی ھتل و دیدن جمعیت دلم بھ شور افتاد

 !سریع پیاده شدم و جمعیت رو کنار زدم. نگاھم بھ شعلھ ھای آتیشی افتاد کھ از ھتل زبانھ می کشید
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 :باورم نمیشد ھتل آتیش گرفتھ بود. جیغ زدم

 .برید کنار، برید کنار-

 .آتیش نشانی سعی داشت آتیش رو خاموش کنھ

- احمدرضاااااا… م، آقا، تو رو خدا برید کنار. احمدرضا خانو  …. 

 .فریاد می زدم و اشک صورت پر از آرایشم رو خیس کرده بود. مردی اومد جلو

- مگھ نمی بینی؟… خانوم برو کنار   

- خواھش می کنم… ناراحتی قلبی داره، دود براش خوب نیست … تو رو خدا … آا، آقا شوھرم اونجاس  . 

- عیمون رو می کنیم. شما آروم باشیدما داریم س . 

 .اما مگھ می شد؟ عشقم داشت تو آتیش میسوخت و این آقا توقع آروم بودن داشت

 .با کشیده شدن دستم نگاھم بھ پارسا افتاد. با دیدنش داغ دلم تازه شد

 .پارسا چی شده؟ من یکساعت پیش با احمدرضا صحبت کردم، حالش خوب بود-

 .آروم باش دیانھ، منم تازه فھمیدم-

 … وااای پارسا-

 [١٠:۴٠ ٢۴�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٨٢پارت_  

- احمدرضا اونجاست… احمدرضا  . 

 .زدم توی سرم

 .… من چھ خاکی تو سرم بریزم؟ واااای خداااا-

ش خاموش شد. خواستم برم کھ اجازه ندادنپارسا سعی داشت آرومم کنھ اما مگھ می شد؟ باالخره آتی . 

ودببرانکارد بود کھ بیرون می اومد. عده ای زنده و عده ای کامالً سوختھ بودن اما احمدرضا ھنوز نیومده  . 

 .با دیدن برانکاردی قلبم کنده شد. حس لعنتیم می گفت خودشھ

- احمدرضا… احمدرضا   … 

خیدیدن صورتش و چشمھای بستھ اش احساس کردم دنیا دور سرم چرمردم و کنار زدم و سمت برانکارد رفتم. با د . 
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 … باورم نمی شد احمدرضا، احمدرضای من
- حالش خوبھ، مگھ نھ؟ آقا تو رو خدا، حالش خوبھ؟… آقا … آقا   

 :دستم و سمت سینھ اش بردم. کسی خواست مانع بشھ. عصبی فریاد زدم

- من زنده است احمدرضای… من میدونم قلبش میزنھ … ولم کنید  ! 

 !قلبم بیقرار می زد. دستم و روی سینھ اش گذاشتم اما نمی زد

 .دستامو باال بردم و کوبیدم توی صورتم

- قول داده بودی زود بیای… ما یکساعت پیش با ھم صحبت کردیم … لعنتی پاشو … احمدرضا پاشو   … 

 .حالم دست خودم نبود. باورم نمی شد. پارچھ ی سفید رو گذاشتن روی صورتش

 .دنیا جلوی چشمھام تار شد و دیگھ چیزی نفھمیدم

الی سرم ایستاده با حس سوزش توی دستم چشمھام رو باز کردم. نگاھم بھ ھانیھ افتاد کھ با چشمھای متورم و لباس سیاه با
 .بود

 .فشاری بھ چشمھام آوردم

ہ (ویدیا)دیـان , [٢۵�٠۶١٠ �١٨:۴۶] 
[In reply to (ویدیا) دیـانہ] 

# ۵٨٣پارت_  

 .اما با یادآوری آتیش سوزی و احمدرضا دنیا دور سرم چرخید. ھانیھ دید چشم باز کردم لبخندی زد

 .دیانھ-

- من باید برم… احمدرضا  . 

 .آروم باش-

 .سرم و از توی دستم کشیدم

 !دیانھ-

- چرا اینجام؟ من باید پیش احمدرضا باشمچی میگی ھانیھ؟ من االن  ! 

 .خون از دستم روی سرامیک ھا ریخت

 !داری چیکار می کنی؟ ببین، داره خون ازت میره-

 .بغضم شکست



 ناب رمان
 

 بذار برم؛ من و چرا توی این خراب شده آوردی؟-

 .سمت در اتاق رفتم. پرستاری خواست بیاد داخل کھ پسش زدم

 کجا میری؟-

کون دادم. ھانیھ دنبالم دوید و دستم و کشیدعصبی دستم و توی ھوا ت . 

 دستم و ول کن لعنتی، عشقم کجاست؟-

 .ھانیھ زد زیر گریھ. حالم دست خودم نبود. قلبم سنگین بود و سرم درد می کرد

 .سمت در خروجی سالن بیمارستان دویدم. تنھ ام بھ تنھ ی کسی خورد اما توجھی نکردم

 .مچ دستم اسیرش شد. چرخیدم

- ولم کن، من باید برمآقا  ! 

 !دیانھ، منم امیر علی-

 ببخشید، میشھ بریم خونھ پیش احمدرضا؟-

 .میریم اما ببین از دستت داره خون میاد-

- فقط تو رو خدا من و ببر… مھم نیست  . 

 .آروم باش، می برمت-

 :ھانیھ نفس زنان رسید و خواست چیزی بگھ کھ امیر علی گفت

 .فھمیدم. بھتره بریم خونھ دیانھ لباسھاش رو عوض کنھ-

 .با ھم سوار ماشین شدیم. تنھا تصویری کھ از احمدرضا داشتم بوسھ ی صبحش بود

 .ھنوز ھم گرمیش روی لبھام بود

 [١٠:۴۶ ٢۵�٠۶�١٨] ,دیـانہ (ویدیا)
# ۵٨۴پارت_  

 .امیر علی ماشین و کنار خونھ ی خانوم جون نگھداشت

ھای سیاه و عکس ھای قدی احمدرضا افتاد نگاھم بھ پرچم . 

 .سریع از ماشین پیاده شدم. نگاھم رو بھ عکسھاش دوختم. باورم نمی شد. زدم تو صورتم

- خدایااااا احمدرضای من زنده است… بگو این عکسھا دروغھ … خداااا   … 



 ناب رمان
 

 .با صدای فریادھام ھمھ از خونھ بیرون اومدن. خالھ با دیدنم بلند زد زیر گریھ

- کی یھ تو رو خدا ی… احمدرضای من کجاست؟ تو رو خدا من و ببرید پیشش، دارم سکتھ می کنم … خالھ وااای خالھ 
 … چیزی بگھ

 .خالھ بغلم کرد

- عطیھ برای احمدرضا بمیره… خالھ ات بمیره   … 

 .با شنیدن اسم احمدرضا نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم تو سر و صورتم

ون رو شنیدمصدای ضعیف خانوم ج . 

 .بیاریدش داخل-

 .با کمک خالھ و ھانیھ وارد خونھ شدم. لباس مشکی تنم کردن. ھمھ برای تشییع آماده بودن

 .حال نداشتم. یک شبھ تمام زندگیم بر باد رفتھ بود. مرد زندگیم برای ھمیشھ رفتھ بود

 .سوار ماشین شدیم. ماشین تو بھشت زھرا ایستاد

مت مقبره خانوادگی رفتیم. با دیدن تابوت احمدرضا فریاد زدمکلی جمعیت اومده بود. س . 

- خونھ ی جدیدت مبارک… عشقم، خوش اومدی بھ خونھ ی جدید  ! 

 .تابوت و گذاشتن زمین. جلوش زانو زدم. دلم می خواست صورتش رو میدیدم

 .با کنار رفتن پارچھ نگاھم بھ چشمھای بستھ ی احمدرضا افتاد

] ,دیـانہ (ویدیا) ۶�١٨٢۵�٠  ١٠:۴٩] 
# ۵٨۵پارت_  

- مدرضا، واااای اح…. چرا احمدرضام رو بردی خداااا … گرفتی خدااااا  چرا عشقم و… خدا ھمھ کسم رو ازم گرفتی 
و توی تکنم؟ چطور بدون  آرامشم، پس من بدون تو چطور زندگی… بدون دیانھ ات؟ خودت گفتی من آرامشم  کجا میری

دا پاشوختو رو … پاشو منم ببر … تو کھ بیمعرفت نبودی  وی سینھ ی کی بذارم؟اون خونھ برم؟ دیگھ شبھا سرم و ر  …. 

 .بازوم کشیده شد

 .ولم کن، بذارید منم باھاش برم تو رو خدا-

یر خروارھا زاحمدرضا رو گذاشتن توی خاک. فریاد زدم، جیغ زدم، خودم و روی خاک ھا پرت کردم اما انگار نھ انگار؛ 
 !خاک خوابید

 .خودمو انداختم روی خاک ھا و خاک و ریختم تو سر و صورتم. دیگھ صدام در نمی اومد



 ناب رمان
 

- خدا، من  کسی نیست اذیتت کنھ! از حاال بھ بعد با آرامش می خوابی. واای بدون من رفتی؟ خوب بخوابی عشقم، دیگھ
کنم؟ با جای خالیت، با تنھائیت، با نبودنت چیکار  … 

بلند کردم. نگاھم بھ دائی حامد افتادکسی زیر بازوم رو گرفت. سر  . 

-  ا جای خالیشباشم؟ دیدی احمدرضام رو برد؟ دیدی تنھا شدم؟ حاال من باید ب دیدی دائی خدا دلش نمی خواد من خوشبخت
 … چیکار کنم؟ خدا، من بدون احمدرضا چیکار کنم؟ خداااا خداااا

گذاشتم نگاھم تو جمعیت بھ چھره ی آشنایی افتاد. دستم و روی سرم . 

 .کسی روی صورتم آب زد. حاال دیگھ بی احمدرضا شده ام. دوباره تنھا شدم

 .دوباره اون چھره اومد جلوی چشمھام

 !!! … ھامون

یعنی آتیش سوزی… نگاھم رو بھ جمعیت دادم اما نبود! تیر پشتم لرزید   …!!! 
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