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 : خالصه

 .داره رو خودش  دردسرهای باشه هم اگه ولی گذره، می تکراری روزها نباشه عشق اگه

 ببوی  و  رنب   زنبدگی   کنبه  تغییبر  چبی  همبه  میشبی،  پبا  خبوا   از  کبه  صبب   روز  یه  کن  تصور  ببند   رو  هات  چشم 

 !عشق یعنی! خو  حس یعنی این بخندی، الکی شی مثب  انرژی از پر بزنه تند  قلب  بگیره، تازه

 هبم ببه چشبم یبه تبو سباختی کبه رویبایی کنبه، خبرا  رو  خوبب   هبای  حبس  تمبا   و  شه  پیدا  نامرد  یه  وقتی  ولی

 ....نیس  دردش  دوای مرهمی هیچ که زخمی میمونه دل  روی زخم یه فقط ! میره بین از زدن
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 :  مقدمه

 نگببذار روزگببار، نببامردی و فقببر از یببار، فببرا  و درد از نارفیقببان، و دوسببتان دوری از زمببان گببذر در بببزن، فریبباد

 دنیببا نگببذار وجببودت، اعمببا  از بببزن فریبباد تببو بببزن، فریبباد صببدا بببی بگوینببد  نگببذار زنببد، نمببی فریبباد زن بگوینببد 

 ....یعنی سکوت یعنی! ضعف یعنی بودن زن بگوید 

 .شان پوسیده عقاید  شود پاک شاید  شهر، این های آد  سر بر ببارد باران گویم می خود با گاهی
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 صببدای بببارون، نببم نببم صببدای آسببمون،  هببق هببق صببدای! بببود آشببنا بببراش صببدا ایببن

 اعمبا  تبه از رو  صبدا  ایبن  بارهبا  انبداخ    مبی  انبدا   ببر  رعشبه  که  خشمی  و  ابرها  برخورد

 بببوی. کشببید مببی رخ بببه رو تببنگ  دل و تنهببایی کببه صببدایی بببود، شببنیده وجببودش

 کببه خببااراتی و دوری و درد بببوی بببراش نبببود، دلنشببین قببدیم مثبب  بببراش دیگببه خبباک

 . کرد می  زنده رو شد می  مرور ذهن  تو  نباید

 قطببره کشببید، خببورد مببی سببر روش بببارون قطببرات کببه ای شیشببه روی رو انگشببت 

 : زد لب آرو  چکید، هاش چشم ی گوشه از اشکی

 ؟!من بی خوبه حال  کجایی؟ االن -

 . کرد صورت  حائ  رو دست  کشید، عقب رو خودش ترس با شد، باز  ماشین در

 !جونم؟ از خواین می چی! شین  دور از  برین -

 یب  ببرای حتبی چبون گفب ، چیبزی ازش شبد نمبی کبه دردی!  داشب   درد  ببود،  سخ 

 زحمبب  عمببر یبب  کببه مببادری کببرد، درک رو خببانوادش روز و حببال شببد نمببی لحظببه

 حاصبب  بایببد حبباال بخببوره، تکببون هبباش بچببه دل تببو آ  نببذاره کببرد سببعی و کشببید

 ی  همبه  ببرای   کبه  مبادری  نیسب ،  گفتنبی  کبه  حبالی!  دیبد  مبی  حال  این  تو  رو  زحمت 

 ببه  هبای  چشبم  ببا  و  سبرردن  مبی  اونبا  ببه  رو  عزیزاشبون  و  هاشبون  بچبه  که  هایی  خانواده

 ناراحبب  و گرفب  مبی دلبب  مبادر ایبن و کببردن مبی تبرک رو محببیط اون نشسبته اشب 

 ... که  دختری بود  آورده  آسایشگاه این به رو  خودش  دردونه دختر حاال شد  می

 آرو  و ایسببتاد کنببارش آسایشببگاه مسببلول دیببدن بببا شببد، نزدیبب  بهشببون جببوون پسببر

 . بود چرخ  حال در دختر اون و  خانم بین  نگاه  کرد، سال 

 ... من  آوردن؟ جدید مریض خوبین؟ خاد  خانم سال  -

 ببرای  کبه  دختبری  ببه  و  کبرد  نگباش  تعجبب  ببا  کبرد،  سبکوت  دیبد  رو  هباش  اشب   وقتی

 . شد خیره کرد می مقاوم  شدن پیاده

 بببه و داد تکببون تأسببف بببا رو سببرش گرفبب ، دختببرک از چشببم و زد تلبب  لبخنببد مببادر

 . شد  خیره زمین

 خیلبی ببه جبا همبین مبدت یبه کبه کسبی! مهرببون و شباد ی فرشته یه منه،  دختر  این  -

 آرو  بببرای داشبب  دوسبب  ولببی باشببه، خونببده رو درسبب  کببه نببه داد، مببی مشبباوره هببا
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 کتب  ازشبون هبا وقب  خیلبی بزنبه، حبر  باهاشبون هبا سباع  هبا مریض  این  دل  شدن

 تنبدی  ببا  باهباش  اولب   اینجبا  هبای  بچبه  نکشبید،  دسب   ولبی  شبنید  راهببی  و  ببد  خورد

 نمیومببد روز یببه وقتببی و شببدن رفیببق باهبباش زمببان مببرور بببه ولببی کببردن مببی برخببورد

 زدزببون  صبداقت   و  ببود  صببور  هبم  خونبه  تبو  اینجبا  تنهبا  نبه  گرفتن،  می  از   رو  سراغ 

 و  گلبه  و  آورد   مبی  کبم  زنبدگی  تبو  مبن  هبا  وقب   خیلبی  میشبه  بباورت  ببود،  فامیب   ک 

 قبوی  مسبکن  یبه  انگبار  کبه  کبرد  مبی  آرومبم  چنبان  هباش  حبر   با  اون  کرد   می  شکای 

 وقتبه  چنبد  ولبی  نداشب ،  جبا  زنبدگی   تبو  غبم  لحظبه  یبه  حتبی!  ببودن  کرده  تزریق  بهم

 خبودش تبو ریخب  و  چیبز  همبه  انقبدر!  نمونبده  چیبزی  سبرحال  و  شباد  دختر  اون  از  دیگه

 و کنبه مبی گریبه گباهی خنبده مبی بلنبد هبا وقب  گباهی آورد،  خودش  سر  رو  بال  این  که

 آد  نقبب  خبو  انقبدر! نیسب  خبودش دسبب  هبم احساسبات  کنتبرل حتبی میزنبه داد

 گذشب ، مبی چبی ذهبن  و دل تبو نفهمیبد کبس هبیچ کبه کبرد  می  بازی  و  محکم  های

 !بود  مادرش که من حتی

 و  قبوی  مبن  دختبر  گفبتم  مبی  همبه  پبی   و  کبرد   مبی  تحسبین   اینجاسب   جالبب  هه،

 کبرد ، مبی اشبتباه ولبی بیباره رد پبا از و اون تونبه نمبی  کبس  هبیچ  و  چیبز  هیچ  محکمه،

 . افتاد نمی روز این به االن ذاشتم، می وق  براش  بیشتر و بود  واقعی  مادر یه اگه

 بببا کببه دختببری شببد، خیببره روبببروش زیبببای دختببرک بببه و گرفبب  خبباد  از چشببم پسببر

 !دارن رو  جون  قصد همه کرد می فکر و  میزد زل همه به ترس

 ((قب  سال چند))

 شبد،می  نزدیب   بهب   پسبری  دفعبه  هبر  ولبی   داشب ،  رو  واقعبی  عشق  یه  رویای  همیشه

 داشب   دوسب   گرفب ،  مبی  بهونبه  و  اومبدنمی  راه  باهباش  دلب .  کبرد  نمبی  قببول  قلب 

 حببال لرزونببه، مببی و قلببب کببه هببایی نگبباه همببون از کنببه  تجربببه رو نگبباه یبب  بببا عشببق

 از  پبر  و  دروغ  عشبق  یبه  نبه  خواسب   مبی  و  عشبق  نبو   ایبن  دل   کنه،  می  آشو   رو  دل 

 یبه منتظبر زد،مبی رو خبودش  حبر   بباز  ولبی  کبردن  مبی  مسبخرش  همبه  اینکبه  ببا.   ریا

 ولبی خندیبدن مبی هباش حبر  ایبن ببه همیشبه خبواهرش و دوسبتاش  بود،  واقعی  عشق

 : گف می و  میزد لبخند  آرام  با اون
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 و میشببم عاشببق دلببم بببا مببن! کنببین گوشببتون آویببزه رو حببرفم ایببن ولببی بخنببدین، -

  یب   جسبمه  فقبط  نیسب ،  روح  نباشبه  وقتبی  عشبق  میفتبه،  اتفبا   ایبن  روزی  یه  مطملنم

 . سن  از قلبی با سخ  جسم

 . داد تکون تاسف از سری و کرد  نگاش پوزخند با  ریما

 کبه  پبول  میزنبه،  و  اول  حبر   پبول  دوره  ایبن  تبو  چنبده؟  کیلبو  عشبق!  ریحانه  شو  بزرگ  -

 کسببی بخببدا نباشببه پببولم میبباد، خببودش احتببرا  و داشببتن دوسبب  و عشببق باشببی داشببته

!  دختببرن بببه متکببی پسببرا بببر  قربببون  کببه االن  نببداره  پسببر  و دختببر کنببهنمی نگاهبب 

 دفعبه  ایبن  تبو  یبا  ببده  و  دنگب   جبان  ریمبا  میگبه  برگشبته  بیرون  رفتیم  شاهین  با  کن  فکر

 کبنم  خفب   خواسب   مبی  دلبم  یعنبی   کبنم،  مبی  مهمونب   مبن  بعد  دفعه  کن،  حسا   رو

 ... وقی   پروئه

 : گف  و شد  خیره  روبروش  دیوار به ریما، حر  به توجه بی

 دیگبه  خالیبه،  دسبت   مقبابل   ابر   ببینبه  وقتبی  عاشبق   یب !  نیسبتی  عاشق  تو  پس  -

 پبی   یبا.  کبنم  جیبب  ببه  دسب   بایبد  مبن  چبرا  زن  مبن  مبرده  اون  نمیگبه  خبودش  پی 

 از  هبا  وقب   گباهی  مبا  ریمبا  ببود،  خبالی  دسبت   واقعبا  شباید.  کنبه  نمبی  کبوچیک   بقیه

 چببون باشببیم؟ برابببر تببونیم نمببی وقبب  هببیچ بینببی مببی! زنیممببی حببر  برابببر حقببو 

 ! چی؟ یعنی برابر حقو  دونی می هس ، گذشته تو  فکرامون

 . برد باال تسلیم عالم   به رو هاش دس  و کرد  نگاه  کالفه

 و  سبخنرانی  ببه  دادن  گبوش  حوصبله  اصبال  خبواهر   پبایین  منببر  بباال  از  بیبا  کرد ،  غلط  -

 . ندار  رو  تکراری های حر 

 کبار  هبر  بایبد  مبرد  چبرا  کبه  نگیبر  جبهبه  جمب   تبو  دیگه  هم  تو  ولی  نمیگم،  چیزی  باشه  -

 . نه ما ولی  بکنه داره دوس 

 !مایی جنس هم تو بخدا گیری؟ می و  مرد ار   انقدر چرا موند  خدایی -

 ایبن  غیبر  در  کبن،  عبو   هبم  رو  دیبدت  خبوای  مبی  براببر  حقبو   وقتبی  میگم  فقط  من  -

 !نزن  نامربوط حر  صورت

 . کرد باز و هاش دس   ایستاد،  روبروش و شد بلند بازی  مسخره با  ریما

 !ها ستاره ها، ها،ستاره ستاره ای آه -
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 . داد تکون سر تأسف  با و خندید  ریحانه

 . بگو و اش بقیه!  ها ستاره  زهرمارو -

 . رف  براش ای غره چشم و کرد نگاش خورده گره هم  در  ابروهای با

 . حس تو بر   باید دوباره کردی، پرت و حواسم اسکول -

 . خندید بلند چیزی  یادآوری با  ریحانه

 کنبی  مبی  قبایم  پولبه  و  خبوراکی  چبی  هبر  یادمبه  وقتبی  از  تبو؟  یبا  لعنتبی  مبنم  اسکول  -

 خبوراکی  گبونی  یبه  اتاقب   کبردن  تمیبز  بعبد  مامبان  بیچباره  ذاری،  مبی  کجبا  نمیباد  یادت

 . دور ریزهمی کنه می جم  زده کر  های

 . خندید بلند و انداخ  مب  رو و خودش  ریما

 اون  یبا  ذاشبتم،  مبی  کجبا  اومبدنمی  یباد   کبرد   قبایم  پبول  چقبدر  یادتبه!  سر   بر  خاک  -

 اتباقم  تبو  کبه  بیشبعور  رامبین  اون  دسب   از  نکبرد ،  پیبداش  هنبوز   لعنتبی  خبااراتم  دفتر

 هبم  ببه  اعصبابم  انبداختی  یباد   بباز  اه  کبنم،  قبایم  ببود   مجببور  کبرد  مبی  فضولی  همیشه

 .  ریخ 

 

 بهونببه و رامببین و مببن کنببی، جمبب  و حواسبب  تببونی نمببی داری شببیطن  کببه بببس از -

 خببودت بببه میشببه باعبب  ایببن میببدی، انجببا  کببار هزارتببا همزمببان ذهنبب  تببوی تببو نکببن،

 مطملبنن.  نبداری  کبافی  توجبه  اارافب   مسبائ   ببه  اصبال.  گرفتبی  فراموشبی   کنبی  تلقین

 نمببی بیچبباره مغببز! بببود دیگببه جببای فکببرت  کببردی، مببی قببایم رو دفتببرت داشببتی وقتببی

 . کنه ردیف  یا بده کد کارت  هزارتا به  همزمان تونه

 هبدر  دار   فقبط  و  وقبتم  نبداری،  مغبز  اصبال  کبه  تبو  مبیگم   اینبارو  دار   کی  برای  بگو  و  من

 : زد غر لب زیر و کرد نازک چشمی پش .  مونهنمی ذهن  تو هم دقیقه دو مید ،

 مبی  چطبوری  او   سبوزه،می  زنبدگی   تبو  بیباد  خبواد  مبی  کبه  اونبی  حبال  به  دلم  یعنی  -

 میشببی، سببخنران میشببی دکتببر سبباع  سببه بزنببه حببر  کببال   یبب  کنببه تحملبب  خببواد

 تببو خیلببی چببون دوره ایببن پسببرای! ببباش داشببته مببن از هببم خواهرانببه نصببیح  یبب 

 خواهشبباً نببدارن، رو هببا وراج حوصببله کشببیدن سببختی اجتمبباعی و اقتصببادی مسببائ 

 !رو خودت کن اصالح
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 لببب زیببر رفبب ، شببون صببدقه قربببون دلبب  تببو و کببرد نگبباه دخترهبباش بببه ذو  بببا مببادر

 : گف  ریما  به لب  رو لبخند همون با و فرستاد صلوات

 !میشه  دیرش مونده خوا  دوباره کن  بیدار و داداش   برو پاشو زلزله، -

 . کرد نازک چشمی پش  و رف  هم تو  قیاف 

 قهبر  باهبا   روز  چنبد  تبا  کبرد   بیبدارش  کبه  بباری  آخبرین!  کبنم  نمبی  صبداش  کبه  من  -

 . بود

 . داد تکون سر تأسف  با و خندید  ریحانه

 بیببدارش تببو نکببرده الز  کببردی، عمببر نصببف و افلبب  کببرد مببی قهببر بایببد ! زهرمببار -

 . کنممی صداش خود  کنی

 : گف  شیطن  با و انداخ  باال  شونه

 بترسه؟ پالستیکی سوس   یه از باید پسر  یه آخه سوسوله، رامین خدایی -

 . کرد نگاه  چپ -چپ و شد بلند

 حالب   و  حبس  ببیبنم  کبنم،  بیبدارت  میشبه  چندشب   کبه  چیبزی  یه  با  ایندفعه  من  بذار  -

 . چجوریه

 . گرف  دست  و  گوشی   ریحانه حر  به توجه بی

 . نداری هنر کارها این تو  خوبه رفتن  منبر باال فقط تو نداری، و اشعرضه آخه -

 . کرد پرت ارف  و  مب  روی کوسن

 . میشم دهن به دهن دار  تو  با چرا بگو و من -

 . کنهنمی تحمل  کسی من جز چون -

 : گف   ریحانه  به رو و خندید بلند  مادر

 کببن بزرگببی تببو! نیسبب  مببرام  تببو اصببال کببه هببم آوردن کببم داره، زهببر زبببون  ایببن -

 . برد و  سرمون ازش  بگذر

 !نیستم راهی سر بخدا   دخترتم، منم گلی سحر -

 . برگشتن  سمت  همه رامین صدای با

 نکببردی گببوش هببی نشببده، دیببر تببا بگببو بهبب  زودتببر و حقیقبب  گفببتم بهبب  مببادر ای -

 . داره رو شنیدن  تحم   نظرتون به االن
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 باهبباش داره ای نقشببه دونسبب  مببی کببه ریحانببه کببرد، نگبباه رامببین بببه تعجببب بببا مببادر

 : گف  آرو  و داد  نشون ناراح   رو خودش و کرد  همکاری

 . بعد برای  بذار نیس  وقت  االن جان، رامین -

 . شده دیر هم خیلی نظر   به بفهمه باید که  باالخره  دیگه، نه -

 . زد  نیشخند و زد زل  بهشون شده ریز های چشم با  ریما

 !کارتون رد برین نکنین سیاه و من فروشم، زغال خود  من ببین -

 دنببدون بببه رو لببب  گوشببه نشسبب ، کنببارش و داد نشببون ناراحبب  رو خببودش ریحانببه

 ببباور داشبب  کببردنمی اذیببت  اون وقبب  هببیچ چببون زد زل بهبب  تببرس بببا ریمببا. گرفبب 

 . کردن پنهون ازش رو چیز  ی  که کرد می

 نگبا  اینجبوری  چبرا  ببزن  حبر   ریحبان  کنبین؟  مبی  اینجبوری  چبرا  کنبه،  لعنتتون  خدا  -

 کنی؟می

 ... چیزه...  یعنی! ببین -

 دسبت   و  زد  زانبو  پاهباش  جلبوی  شبد  نزدیب   بهشبون  و  رفب   فبرو  نقشب   تو  هم  رامین

 . گذاش  ریما پاهای  روی رو

 موکببول  دفعببه هببر ولببی بگببن، بهبب  کببه گفببتم بهشببون وقتببه خیلببی مببن ریمببا ببببین -

 ...  تو...  تو بگم به  من ندادن اجازه حتی دیگه، وق   به کردن

 : گف   سری  رامین که  بگه چیزی خواس  سحر

 . بفهمه که  حقشه! کاری پنهون بسه جان  مامان -

 دسب   رامبین  ولبی  کنبه  تمبو   کبرد  اشباره  رامبین  ببه  سبوخ   ریمبا  حال  به  دل   ریحانه

 . شد خیره  روبروش تابلوی به و گرف  همه از چشم نبود،  بردار

 ... که  بگیر  نون  بود  رفته  نمیره یاد  و روز اون وق  هیچ -

 : گف  بغض با  ریما

 !نکنی؟  مک  انقدر بزنی  زر زودتر  میشه -

 جمب   اشب   کبه  هبایی  چشبم  تبو  سبوخ   دلب   اش  نشسبته  بغبض  ببه  صدای  شنیدن  با

 . خندید بلند و انداخ   باال ابرو و زد زل  بود شده
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 . نیس  هیچی تو هس  تو دادن آزار تو که لذتی یعنی!  تری اسک  اسکلم از -

 . کوبید اش سینه  به مش  با زد زل به  نفرت با  ریما

 ازش سباده کبه دونبی  مبی   کنبه،  لعنتب   خبدا  کبنم  سبکته  ببود  نزدیب !  آشغال  عوضیه  -

 . بچرخیم تا بچرخ گذر نمی

 . داد تکون تاسف  از سری و کرد  نگاه  ریحانه به

 چیکببارتون مببن ببببین باشببه میشببی پیالببه هببم ایببن بببا بگیببر ، ازت مببن حببالی یبب  -

 . کنممی

 نشبون  و  خبط  و  کبرد  مبی  نگاشبون  نفبرت  ببا  ریمبا  خندیبدن  مبی  رامبین  و  ریحانه  و  سحر

 . کشید می

 . گفتم بهتون کی ببینین میشه هم من نوب  بخندین، -

 . رف   آشرزخونه سم  و  آورد در  براش شکلکی رامین

 !نفله دادی حرص رو ما چقدر ببین بود، تو کارهای از نصفی جبران تازه این -

 . زد به  چشمکی و  ایستاد  سحر کنار  ریحانه

 . گرفتیم  رو حال   یکبار  باالخره -

 . زد لبخند و داد تکون تاسف از  سری سحر

 کببه باشببه حواسببتون کنببار گذاشببته خوشببگ  یببه براتببون االن دیببد ، مببن کببه اینببی -

 . بزنه  ریشتون به تیشه اس   روزها همین

 روزی یببه کببرد مببی رو فکبرش کببی بببود، آرو  و خببو  چبی همببه خندیببدن، بلنببد دو هبر

 شه، غم به تبدی  ها خنده این

 شبباید یببا نیشببخند بببا! ایسببتاده دزد یبب  مثبب  کنبباری و گوشببه در معمببوالً سرنوشبب 

   تکشبون تب   ببرای  و  کنبه  مبی  نگباه  خبانواده  افبراد  ببه  غمگبین  یا  لبخند  با  ها  وق   بعضی

 خنببده کببه روزی اون حتمببا نویسببه می کاغببذ روی و کنببهمی ترسببیم ذهببن  تببو چیببزی

 و  تقبدیر  براشبون  لبرزان  هبای  دسب   ببا  و  کبرد  نگباه  تلخنبدی  ببا  دید  و  دلشون  ته  از  های

 .  نوش 

 گفبتن مبی ترهبا ببزرگ همیشبه یادمبه ببود،  درسب   زدنمبی  کبه  حرفبی  هبر  هبا  قدیمی

 کبباش حسببوده خیلببی آخببه نشببنوه، رو هببات خنببده صببدا غببم وقبب  یببه کببه بخنببد آرو 
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 . بود حسود غم  اندازه به هم شادی

+++ 

 خیلبی  رفب ،  مبی  آسایشبگاه  ببه  مبادرش  ببا  روز  هبر  ریحانبه  گذشب ،  می  هم  پش   روزها

 ریخب می اشب  باهاشبون گباهی بشبینه، هبا بچبه هبای دل و درد پبای کبه ببود مشبتا 

 زنبدگی  کبه  کنبه  قانعشبون  کبردمی  سبعی  و  رفب می  فبرو  فکبر  ببه  گاهی  خندیدمی  گاهی

 نشسبب  هببا مببریض از یکببی روبببروی کببه امببروز مثبب  درسبب  داره، ادامببه و زیباسبب 

 : پرسید آرو  و  به  زد زل دخترک

 ببینی؟ رو نفر  ی  فقط کنی نگاه که رو جا هر شده حاال تا -

 : نشس   پیشونی  رو ریزی اخم

 . کنی فکر  اینجوری داری دوس  خودت ذهنته، زاده خب -

 تکببرار ذهببنم تببو آخببرش هببای حببر  بینم ،مببی ببباز ولببی خببوا نمی هببا وقبب  بعضببی -

 ببرا   اوایب   چشبمم،  جلبو  میباد  خبااراتمون  تمبا    بنبد می  رو  هبا   چشبم  وقتی  یا  میشه

 . کابوسه برا  حاال ولی بشینه لبم رو لبخند شد می باع !  بود  رویا مث 

 . چکید هاش چشم از اشکی قطره شد، خیره هاش چشم تو و  کرد سکوت

 بخنبد ، بلنبد گباهی یبا کبنم گریبه ببزنم، داد خبوادمی  دلبم  هبایی  وقب   یبه  دونبی  می  -

 کبه  داد   انجبا   هبایی  حرکب   عمبد  از  کشبن  مبی  عبذا   دیبدنم  ببا  خبانواد   دیبد   وقتی

 . کنن بستریم و  من

 بکشی؟ عذا  اینجوری کرد ول  که کسی  بخااره داره و  ارزش !  چرا؟ -

 . داد تکون ارفین به رو سرش و زد تلخی لبخند

 نه؟ نشدی عاشق -

 . داد تکون ارفین به  رو سرش

 .نه -

 شببب هببر و روز هببر یکببی وقتببی مببیگم، چببی کببه کنببی درک تببونینمی همببین بببرای -

 خوابب   بخیبرش  شبب  ببا  شبب  بشبی  بیبدار  صبداش  ببا  صبب   بفرسبته،  عاشقانه  پیا   برات

 کبب  میشببی رد کیلببومتری  چنببد از وقتببی باشببی، زده قببد  باهبباش و شببهر کبب  ببببره،

 تبونم مبی چطبور ارزشبیه؟ ببی آد  نظبرت ببه  میشبه  حسببی  و  گیبره  می  ضربان  وجودت
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 . بود زندگیم آد   ارزشمندترین وقتی ارزش بی بگم  به 

 . داد ادامه دختر و زد زل به  فقط گرف ،  دل  و بود کرده بغض  ریحانه

 

 و جببذا  پسببر  یبب . کببرد گیببر پیشبب  دلببم اول روز از شببد ، رفیببق سببامان بببا وقتببی -

 یبه  مثب   کبه  داشبتم  آرامب   کنبارش  انقبدر  گفبتم،  کبم  بگبم  ازش  چبی  هبر  کبه  مهربون

 . گذش می چجوری ها  شب و روز فهمید نمی اصال  برا  بود قوی  مسکن

 ... که شد چی پس -

 . انداخ  پایین رو سرش و زد تلخی لبخند

 بهبب  کببه گببرفتم و گوشببیم و شببد  بیببدار ذو  بببا مببن اومببد،می بببر  روز اون یادمببه -

 روز هببر مثبب  کببرد  فکببر و کببرد  بببازش سببری  اومببده پیببا  بببرا  دیببد  کببه بببزنم زنبب 

 .... ولی رفته ا صدقه  قربون

 جلببو دوببباره نحببس روز اون انگببار لرزیببد مببی هبباش شببونه شببد، بیشببتر اش گریببه شببدت

 .  بود شده زنده هاش چشم

 . کرد نوازش و گرف  بغل  تو و سرش شد  نزدی   به   ریحانه

 ... که نه شه خو  حال  بزنی حر  گفتم بدی،  ادامه خوادنمی -

 . کرد پاک  رو هاش اش  و داد تکون ارفین به  رو سرش

 . ریحانه بشین بزنم حر  خوا می خوبم -

 . کرد  نوازش آرو  و گرف  رو  دست  نشس ،  کنارش آرو   ریحانه

 مبی شبوخی کبرد  فکبر اولب  نشسب ، وجبود   کب   تبو  سبرما  کبرد ،  بباز  و  پیا   وقتی  -

 !کرد تیکه هزار رو قلبم و رف  فرو قلبم تو خنجر مث  بعدی  های پیا  ولی کنه

 . داد  ادامه لبخند با و بس  آرو  رو هاش چشم

 مهربونب  دل بخبونی و پیبا  ایبن کبه االن دونبم مبی بخیبر، صبب  سبال !  عزیبز   لیالی  -

 ایببن بببر  کببه مجبببور  مببن جفتمببون جببان بببه ولببی کنببی، نفببرینم شبباید و گیببره مببی

 مبن  هبایی،  بهتبرین  الیبق  تبو  نداشبتم  رو  تبو  عشبق  لیاقب   مبن  بببخ   رو  روانبی  مجنون

 ببزنم  حبر   حبرف   رو  تبونمنمی  داره  قلببی  نباراحتی  مبادر   کبردن،  مجببور   چبون  رفتم

! کبببرده انتخبببا  خبببودش کبببه دختبببری ببببا هبببم اون منبببه کبببردن دامببباد آرزوش اون
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 قلبمبه،  تبو  جبات  همیشبه  کنمنمبی  فراموشب   وقب   هبیچ  کبنم  ببازی  باهات  خواستمنمی

 باشبه  دیگبه  کسبی  ببرای  جسبمم  شباید!  کنممبی  زنبدگی  قشبنگمون  خباارات  با  میر   من

 . هست  تو پی  فقط و فقط فکر  و قلبم روحم، ولی

 : گف   آرو  بود  نشسته  لب  رو که غمگینی لبخند با و کرد باز و هاش چشم

 هببا آد  همببه نکببرد نببامردی هببم رفببتن موقبب  اینکببه از! سببوز ؟می چببی از دونببیمی -

 ابر   هبای  ببدی  میباد،  یادشبون  تلخشبون  خباارات  کننمبی  تمبو   یکبی  ببا  وقتی  شاید

 ببدی  هبیچ  ازش  مبن  ولبی  کننمبی  فرامبوش  مبدت  یب   بعبد  بنبدهمی  نقب   ذهنشون  تو

 . بشکونه و دلشون تونس نمی و  بود  خانوادش به وابسته فقط اون  ندید 

 تبرین  سبخ   ولبی  راحتبه  مبیگن  همبه  کبنم،  فراموشب   تبا  کبنم  فکبر  ببدش  چیز  چه  به 

 -یببواش میشببی حببال بببی بببره ازت زیبباد خببون وقتببی! عشببقه کببردن فرامببوش دنیببا کببار

 کنبهمی  درگیبر  و  وجبودت  کب   خبون  مثب   دقیقبا  عشبق  میشبی،  هبوش  ببی  حتبی  یواش

 ! ندازت می پا از مدتی بعد و کنه می حال  بی یواش  -یواش

 ... واقعا که کسایی قاای باشی؟ اینجا خوایمی چرا -

 . داد تکون ارفین  به و سرش پرید  حرف  وسط

 عاقبب  از خیلببی از دیببوونگی بببه زدن و خودشببون اکثرشببون اینجببان، کببه هببایی ایببن -

 ببا  ای  خبااره  کبه  جاییبه  تنهبا  اینجبا!  دار   دوسب   رو  اینجبا  مبن  تبرن،  عاقب   بیرون  های

 آمیببز تببرحم نگبباه و نیسبب  رو  خببانواد  نگببران نگبباه همینکببه آرومببم،  و نببدار  سببامان

 . داره  آسای  و آرام  کلی برا  بینمنمی رو  آشناها

 ندیدی ؟ دیگه پیا ، اون بعد -

 رو  گلوشبه  تبو  کبه  بغضبی  بتونبه  تبا  گرفب   دنبدون  ببه  و  لبب   گوشبه  انبداخ ،  بباال  شونه

 . کنه کنترل

 روزی یببه کببه هببایی دسبب  مببن ولببی ندیببد و مببن اون بببود دیگببه یکببی کنببار دیببدم ، -

 . دید  و بود شده قف  دیگه یکی های دس  تو وقتی و بود من مال

 چشبم  تبو  لرزیبد   قلبب   حبر   ایبن  ببا  ولبی  ببود،  شبده  ناراحب   فقبط  شاید  لحظه  اون  تا

 . پرسید  لرزون  صدای با و داد پایین صدا با  رو دهان  آ  نشس ، اش  هاش

 .... یعنی کردی؟ تحم  چطوری دید؟ رو تو هم اون -
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 . شد زنده هاش چشم جلوی  روز اون  انگار زد زل  دیوار به

 خواسببتم خببدا از کببرد  خوشبببختی آرزوی بببراش دلببم تببو ببینببه، رو مببن نذاشببتم نببه -

 خوشبببخ  لیاقبب  اون کنببه، پبباکم کامبب  هسببتم ذهببن  و دل تببو صببد  در یبب  اگببه

 . داش  و کردن زندگی خوش و شدن

 . کرد پشیمون و دگرگون هم رو خودش که پرسید سوالی اختیار بی

 کنی؟ می قبول  تو شه جدا  زن  از  برگرده  دوباره اگه -

 . داد تکون ارفین به  رو سرش

 آبببی هببیچ بببدی، برگشببتن اجببازه بهبب  نبایببد دیگببه رفبب  زنببدگی  از کببه کسببی! نببه -

 . سالم  به  بره بگو  به  فقط  نریز پشت 

 ... پس -

 مبرده  یبه  ذهنمبه  تبو  کبه  سبامانی  کنم،مبی  زنبدگی  خباارات   ببا  دلم  تو  و  ذهنم  تو  من  -

 . بد  دست  از خوا نمی وق  هیچ کامله

 برگرده؟ که نخوای هم باشی داشته  دوست  هم  میشه چطور! فهمم  نمی -

 بباز کبه باشبم داشبته دلشبوره بایبد عمبر آخبر  تبا  مبن!  میشه  جفتمون  ضرر  به  برگشت   -

 رهبباش ولببی دار  دوسببت  کنببه، رهببا و مببن دیگببه یکببی  دل نشببکوندن بخبباار نخببواد

 شبباخه رو رفبب  اگببه کنببی آزاد رو داری دوسبب  کببه کسببی بایببد هببایی وقبب  یببه کببرد ،

 . بود دیگه یکی به متعلق نبود تو مال یعنی نشس   دیگه یکی

 مونببدن واقعببا کببه آدمببایی قبباای بمونببه، اینجببا دختببرک کببه کنببه قبببول تونسبب نمی

 بببا و انببداخ  پببایین و سببرش کنببه، کمکبب  داشبب  دوسبب . بببود سببخ  کنارشببون

 : گف  آرو  و  کرد بازی  ناخن 

 عمببر یبب  کببه کسببایی کببن، زنببدگی اونببا بخبباار خببانوادت، پببی  خونتببون برگببرد -

 عزیبزی،  براشبون  و  عزیبزن  ببرات  کبه  اونبایی  همبه  و  پبدرت  مبادرت،  کشبیدن،  رو  زحمت 

 ... نیس  اینجا جات تو اس ،  اشتباه  موندن  اینجا

 زد زل به  و کرد سکوت ریحانه نشس ، هاش لب روی تلخی لبخند

 ی همببه شببن، اذیبب  کمتببر نباشببم چشمشببون جلببوی شبباید اینجببا ، اونببا بخبباار مببن -

 نگبباه روز هببر خببوا  نمببی بگیببرن سببامون و سببر هاشببون بچببه آرزوشببونه مببادرا و پببدر
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 نکبرد  پباک دلبم و  ذهبن  از  کامب   رو  سبامان  تبا  تبونم  نمبی  مبن  ببینم،  و  بارشون  حسرت

 اینجبا کبنم، ببازی دیگبه یکبی زنبدگی ببا تبونمنمی کبنم، فکبر دیگبه  شبخ   با  ازدواج  به

 تببر راحبب  اینجببا مببونم، مببی دور اارافیببانم آمیببز تببرحم نگبباه از خوبببه، بببرا  مونببدن

 و  شبده  دیگبه  یکبی  ببرای  اون  کبه  رسبید   بباور  ایبن  ببه  کبنم،  فراموش  رو  گذشته  تونممی

 دل هببم خببود  دل بببرای هببم خببوا ،می آرامبب  خببدا از فقببط االن کببنم، فراموشبب  بایببد

 لحظببه یبب  بببرای حتببی وقبب  هببیچ و باشببه خوشبببخ  کببه خببوا می دلببم تببه از سببامان،

 . نکنه فکر بهم

 کشید آغوش در را او و رف  دخترک سم  شد، بلند جاش از  ناخودآگاه

 کبرد،  سبجده  بایبد  تبو  ببه  و  نایبابی  تبو  داد  دسب   از  و  مرواریبد  یه  اون  ای،  العاده  فو   تو  -

 ببراش و بگبه مقبابل  ابر   هبای  خبوبی  از  رابطبه  قطب   بعبد  دختبری  ندیبد   وقب   هیچ

 وارد سببامان از بهتببر یکببی شباید خداسبب  حکمبب  اینبا دونببیمی. کنببه خوشببختی آرزوی

 خبدا  کبار  هبیچ  باشبه،  داشبته  دوسب   دنیبا  تبو  چیبزی  هبر  از  بیشبتر  که  یکی  شه  زندگی 

 و  نداشبتی  باهباش  ببد  خباارات  ذهنب   تبو  کبه  خوببه  خیلبی  همبین!  نیسب   حکمب   بی

 هبا  بهتبرین  ببرات  میباد،  لببات  رو  لبخنبد  سباخ   ذهنب   تبو  کبه  خو   چیز  یه  با  دفعه  هر

 ای ثانیببه و دقیقببه هببر و سبباعتی هببر تببو همیشببه مببن نببره یببادت اینببو و کنممببی آرزو رو

 خببودمی، کوچیکببه خببواهر تببو امببروز از کنببارتم  خببواهر یببه مثبب  داشببتی نیبباز بهببم کببه

 همبه از بلکبه مبن از نبه بباالتری، خیلبی شبعوری و عقلبی  ولبی  منبی  از  تبر  کوچب   سنی

 مبی  صبحب   مامبان  ببا  مبن  دار ،  تبو  مثب   دوسبتی  خوشبحالم  اابرافم،  و  دور  دخترای  ی

 .... هس  سالن ته که و من اتا  کنم

 آرو  و شببد خیببره هبباش چشببم تببو کببرد، جببدا خببودش از و اون و پریببد حببرف  وسببط

 : گف 

 مبن  مثب   بمبونم  اتبا   همبین  تبو  خبوا   مبی  خوببه،  حبالم  مبن  بفهمبه  نبایبد  کس  هیچ  -

 خیلبی  اونبا  داسبتان  ببده  گبوش  هبم  اونبا  هبای  حبر   ببه  هسبتن،  اینجبا  هبم  دیگه  تا  سه

 سببخ  بهببم اینجببا مببن نببباش مببن نگببران منببه، زنببدگی قصببه از تببر دردنبباک و تببر تلبب 

 . گذرهنمی

 : گف  و  کرد نگاش متعجب
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 !دیوونگی؟ به زدن و خودشون فقط هم اونا یعنی -

 . نیس  هیچی تو دیوونگیه تو که عالمی -

 مبی  نگباه  هبا  بچبه  چهبره  ببه  شبد  مبی  رد  کبه  اتباقی  هر  کنار  از  بود،  درگیر  فکرش  حسابی

 سبالم آد  هبا مبریض ایبن ببین کبه نببود بباور  قابب   ببراش.  کردمی  تحلی   و  تجزیه  و  کرد

 دکترهبا  کبه  باشبن  رفتبه  فبرو  نقششبون  تبو  خبو   انقبدر  کنبه  قبول  تونس نمی  باشه،  هم

 تبا  باهاشبون  شبدن  ببازی  هبم  فقبط  و  شبدن  متوجبه  هبم  اونبا  شباید  یا  نشن،  متوجه  حتی

 سبعی و کبرد مکب  کمبی رسبید کبه مبادرش اتبا  نزدیب ! چیبه  بعدیشبون  قبد   بفهمن

 : زد در به ای تقه و برداش  رو آخر قد  چند زد، لبخند.  باشه  آرو  کرد

 . بشه اتا  وارد که خواس  ازش و کرد استقبال ازش خوش  روی با سحر

 بود؟  چطور  امروز نباشی، خسته -

 . داد تکون ارفین به  رو سرش و انداخ  باال  شونه

 . نیس  درک  قاب  برا  که شنید  چیزهایی فقط بد، یا بود خو  بگم دونمنمی -

 . زد زل به  و کشید جلو رو خودش کمی رف ، هم تو هاش اخم

 بدونم؟ میشه شده؟ چی -

 . گیر می وجدان عذا  نگم اگه ولی نگم، داد  قول -

 . کرد نگاه  ریحانه به متعجب

 بودی؟ لیال پی  دادی؟ قول چی یعنی -

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 خب؟ -

 بببه زده رو خببودش دونممببی چببه یببا خوبببه یکببی فهمینمببی چجببوری شببما مامببان -

 دیوونگی؟

 چی؟ یعنی -

 مریضه؟ واقعا یکی بفهمین  اینکه برای میدین انجا  تستی شما -

 از  همشبون  اینجبان  کبه  هبایی  دکتبر  تبازه   کنیم،نمبی  بسبتری   باشبه  سبالم  کبه  کسی  -

 . بهترینان

 . داد تکون ارفین به  رو سرش و زد  نیشخند
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 . بمونه  اینجا که  دیوونگی به زده و خودش لیال مامان، -

 

 یبا  داریبم،  نگهب   تونسبتیم  بخب   آرا   کلبی  ببا  آوردنب   کبه  روزی  اولبین!  نداره  امکان  -

 گبباهی گفببتن مببی خببانوادش نداشبب ، قببرار و آرو  اصببال زد مببی داد یببا کشببیدمی جیبب 

 کبرد،  کنتبرل   نمیشبه  کبه  میشبه  بچبه  انقبدر  گباهی  میزنبه،  حبر   عاقالنه  و  آرومه  خیلی

 ببا  رفب   آخبرش  و  داد  ببازی   سبال  چنبد  کبه  یکبی  خببره،  ببی  خدا  از  یه  تقصیر  اینا  همه

 . کرد ازدواج  دیگه یکی

 !دونین؟می چیزی  زندگی  از شما -

 دوسبب  و عشببق از پببر کببه یکببی تمامببه چببی همببه پسببره یبب  اون لببیال چشببم بببه آره -

 و گبرفتن  دختبر یبه ببا آخبر   داد  ببازی   فقبط  اون  گفبتن  مبی  خبانوادش  ولبی  داشتنه،

 . کنه عقد  رو دختره شد  مجبور

 ازدواج  دختبر  یب   ببا  شبد  مجببور  خبانوادش  اجببار  ببه  گفب می  لیال  مامان؟  میگی  چی  -

 .... حتی گف می کنه

 . شد خم کمی و کشید  عینک  به دستی سحر

 رویاهبباش از بیفتببه، اتفاقببات اون داشبب  دوسبب  خببودش کببه میگببه رو چیزهببایی اون - 

 . توهمات  از و  میگه

 . شد خیره سحر به گن  و گیج

 . اس  بقیه و من از ترعاق  بخدا سالمه اون مطملنم من ولی -

 چنببد برسببه چببه بیبباره، دوا  اینجببا روز چنببد سببالم آد  یببه نببداره امکببان جببان ریحانببه -

 اذیتشببون اارافشببون هببای آد  رفتارهبای یببا کببنن مببی مصبر  کببه داروهببایی اصببال مباه،

 . کنهمی

 خبااراتی  یبا  خبانوادش  بخباار  اگبه  اصبال  چبی؟  باشبه  جهبنم  ببراش  بیبرون  دنیبای  اگه  -

 چی؟  باشه کرده حبس  اینجا رو خودش داش  که

 کنم؟ چیکار من خوایمی االن -

 کبار هبر دونمنمبی بببر سبرش بباال  رو  دکترهبا  بهتبرین  از  یکبی  کنبی،  کمکب   خوا می  -

 . خوبه حال  اون میگم که من میده، جوا  کنیدمی  فکر که
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 . نشس   روبروش مب  روی شد، بلند کالفه سحر

 هاشببون خببانواده آغببوش تببو و شببه خببو  حالشببون اینببا آرزومونببه مببا! جببان ریحانببه -

 بببه خببدا مببیگم همبب  کشببم،می عببذا  کدومشببون هببر دیببدن بببا مببن برگببردن،

 کنم؟نمببی کبباری براشببون مببن کنببیمی فکببر تببو دردناکببه، واقعببا بببده صبببر خانوادشببون

 . گیر می  انرژی شدنشون خو  با خودمن،  های بچه مث  برا   همشون بخدا

 و بسب  نقب  هباش چشبم جلبوی  لبیال  چهبره  ای  لحظبه  ببرای  رفب ،  فبرو  فکر  به  ریحانه

 ذهببن  تببو لببیال حرکببات و هببا حببر  کنببه، قبببول رو مببادرش هببای حببر  تونسبب نمی

 . بود کرده  درگیر رو فکرش و  بود  بسته نق 

 دسببت  تببوی رو ریحانببه هببای دسبب  و زد لبخنببد دیببد فکببر تببو رو دختببرش کببه سببحر

 . گرف 

 دیگببه مجبببور  کنببی، درگیببر و خببودت اینجببوری کدومشببون هببر بببرای بخببوای اگببه -

 . پیششون  بیای ند  اجازه

 : گف  آرو   مادرش های حر  به توجه بی

 میشه؟ بزنم، حر   دیگه یکی با خوا می -

 . نگیری قرار هاشون حر  تاثیر تح  بده قول بهم اول -

 میدی؟  اجازه شما حاال مید  قول بار  هزار مید  قول -

 ناراحبب  شببه خببرا  دختببرک  روحیببه  اینکببه از ارفببی از کببرد، نگبباش لبخنببد بببا سببحر

 ادامبه رو کبار ایبن دیگبه  کبه  بخبواد  اجببار  ببه  ازش  اگبه  دونسب   مبی  دیگبه  ابر   از  بود

 . کرد می  درگیر رو  فکرش نده

 

 . نخوردی چیزی صب  از کنی،می ضعف بخور چیز  ی  برو پاشو -

 : گف   مظلومانه و کرد کج رو  سرش ها بچه مث 

 بزنم؟ حر   دیگه یکی با  ذاریمی بخور  رو غذا  اگه -

 : گف  آرو  و  کرد نگاش شده  ریز های چشم با سحر

 اذیتشببون بببده قببول ولببی بکببن داری دوسبب  کببار هببر! نمیببا  بببر تببو پببس از کببه مببن -

 لگدشبون  و  مشب   زیبر  از  دوبباره  نیبا   ببزنن،  حبر   باهبات  دارن  دوسب   اگبه  ببذار  نکنی،
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 . بیار  درت

 انبداخ   بباال  اببرو  رفب   در  سبم   و  زد  بهب   چشبمکی  بوسبید،  رو  سبحر  گونبه  و  خندید

 : گف  و

 . بگی شما چی هر چشم بر ،  مهربونم  مامان قربون من -

 بببود مجببور ولببی نببود گرسببنه اینکبه ببا شببد، خبارج اتببا  از حبر  بببی و نایسبتاد دیگبه

 راه  تبه  کوچب   خبوری  غبذا  سبم   بخبوره  غبذا  ای  لقمبه  چنبد  بقیبه  داستان  شنیدن  برای

 . رف  رو

 . زد صدا رو  مهربون و پیر آشرز بلند و شد  غذاخوری وارد صدا و سر با

 کجایی؟ مریم  مامان -

 و  زنبدگی   داسبتان  وقتبی  آخبه  ریحانبه،  جبز  ببه  کبردن  مبی  صبداش  مریم  ننه  اونجا  همه

 صببداش مببریم مامببان برسببونه، آرزوش بببه و اون اینکببه بببرای ریحانببه کببرد تعریببف بببراش

 کببه نخواسبب  خببدا آخببه کببنن، صببداش مببادر یکبببار کببه بببود آرزوش مببریم ننببه. کببردمی

 اونبه از مشبک  کبردن فکبر نمیشبه دار بچبه دیبدن وقتبی شبوهرش خبانواده.  بشه  دار  بچه

 اینجببا جالببب گببرفتن دیگببه زن یببه پسرشببون بببرای. بیببرون انببداختن  و دادن االقبب  و

 اومببد خودشببه، از مشببک  فهمیببد شببوهرش وقتببی! نداشبب  بچببه زنببم اون از کببه بببود

 زنببدگی تنهببا و نکنببه ازدواج مببردی هببیچ بببا دیگببه کببه خببورد قسببم مببریم ولببی دنبببال 

 . بود پر  مردا همه از دل  چون  بمونه، دل  رو شدن مادر حسرت اگه حتی کنه 

 !بیار  غذا برات  بشین مریم، مامان جان -

 . بوسید رو اش گونه و کرد بغل  پش  از محکم رف   سمت  و خندید

 بببه نیسبتم، گرسبنه بخبدا ببرا  بکب  کبم فقببط مهرببونی، انقبدر کبه مبن ببر  قربونب  -

 . بزنم حر  ها بچه با بده اجازه که بخور  غذا کمی  اومد   مامان اصرار

 : گف  کالفه و  نشس   پیشونی  رو ریزی اخم

 !بگیری جون بخور غذا استخون پوس  شدی  نگاه جوونا، شما دس  از امان -

 چبه  مامبان  و  تبو  دونبم  نمبی  و  خودشبون  کبنن  مبی  الغبر  همبه  االن  دیگبه،  نکبن  اذی   -

 !بشم چا  من  دارین اصراری

 : گف  و خندید بلند
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 رفتببی کببه باشببی داشببته جببون بخببور گفتنمببی هببی مامانببامون مببا دوره تببو مببادر آخببه -

 گوشبمون  آویبزه  همبون  نبداره،  جبون  بخبوره  نببود  چیبزی  بابباش  خونبه  نگبن  شوهر  خونه

 . نخورد دردمون به که دادن یاد بهمون  غلط چیزهای خیلی نیس  ما تقصیر شده،

 مببریم ننببه رفببتن بببه گرفبب  دلبب  ریحانببه  گرفبب ، فاصببله ریحانببه از و کشببید سببردی آه

 . کرد  زمزمه آرو  و کرد  نگاه

 . بودن زن چیس ؟ جرم  کنی؟می نازل را عذابی چنین این گناه کدامین به -

 

 و گذاشبب  میببز روی رو سببرش بببود، شببده کببور هببم داشبب  کببه اشببتهایی قببدر همببون

 کوتبباه ای ثانیببه بببرای داشبب  دوسبب  کببرد، آزاد رو فکببرش. بسبب  آرو  رو هبباش چشببم

 داشبته  پبرواز  قبدرت  کبه  آرو   انقبدر  باشبه،  آرو   فقبط  نکنبه  فکبر  هیچبی  ببه  شده  که  هم

 . باشه

 روی  رو  سبرش  کبه  نشبد  دقیقبه  چنبد.  کبرد  بباز  رو  هباش  چشبم  تبرس  با  دستی  نوازش  با

 بببده تشببخی  رو مببوقعیت  تونسبب نمی بببرد، خببواب  کببی نفهمیببد و بببود گذاشببته میببز

 و زد ملببی  لبخنببد مببریم ننببه لبخنببد دیببدن بببا. کببرد نگبباه دورش تببا دور بببه تعجببب بببا و

 . نشس   دوباره اجبار به و شد حس بی پاهاش که شه بلند خواس 

 . بایستی پاهات رو نداری جون و  نخوردنه غذا  بخاار حالیتو؟ بی بینیمی -

 . زد لبخند و انداخ  باال  ابرو

 چیبزی  بتبونم  کبه  باشبم  گرسبنه  بایبد  ببود،  کجبا  جبون  ببی  خوابیبده  پاها   بگرد   دورت  -

 مبرخ   میبدین  اجبازه  حباال  نمیبزنم،  گبول  و  شبکمم  وقب   هبیچ  باشبین  مطمبلن.  بخور 

   سرور ؟ بشم

 . نمیا  بر تو پس از که من.  برو بعد بشه، بیدار پاهات بشین کمی -

 . بوسید رو اش  گونه و  ایستاد کنارش شد بلند

 . هوشیار  هوشیاره هم خود  بیداره پاها . زیاد خیلی عاشقتم -

 . داد تکون ارفین به  رو سرش و خندید  مریم ننه

 میزنبه  خونبه  بچبه  و  آخبر  و  اول  حبر   االن  شبد،  سباالری  بچبه  زمونبه  دوره  ایبن  از  امان  -

 . تر  بزرگ نه
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 . داد بینی  به چینی و کرد نازک چشمی پش 

 اجببازه بایببد آ  لیببوان یببه خببوردن بببرای هنببوز! نیسبب  هببا رسببم ایببن از مببا خونببه تببو -

 . موندیم قدیم دوران تو  ما بگیریم،

  باشه؟ کنه،می تنبیهم  نخورد   چیزی که نفهمه مامانم فقط  مریم مامان 

 . بگم دروغ کنیمی  مجبور  باره آخرین این ولی باشه -

 : گفتم و کرد  کج رو سر  ساختگی بغض با

 

 خوبه؟ باشی نگفته  دروغ که خور می قاشق ی  -

 

 : گف  و  برداش  رو شده سرد غذای  ظر  و خندید  حرکت  به

 

 !برس کنجکاوی   به برو  گیریمی درد دل  بیشتر و شده ی  دیگه این  نکرده، الز  -

 

 . رف   بیرون  و  فرستاد براش ای  بوسه و خندید

 ببر  قبد   آرو   و  کبرد  نگباه  هبا  اتبا   تب   -تب   ببه  کنبه،  شبرو   کجبا  از  بایبد  دونس نمی

 صببدا بببا رو دهببان  آ . بببده انجببا  خواسبب  مببی کببه کبباری از بببود دل دو و داشبب می

 . شکوندمی رو هاش انگش  قولنج هم پش  و داد پایین

 امببروز بببه تببا آسایشببگاه ایببن بببه ورودش از کببه دختببری ایسببتاد  المیببرا اتببا  در پشبب 

 ببود  کنجکباو  خیلبی.    ریخب می  اشب   و  زدمبی  زل  روببروش  ببه  فقبط  نزد،  حر   کالمی

 آد   المیبرا  ولبی.  زد  در  ببه  ای  تقبه  آرو   و  گفب   الهبی  بسبم  دلب   تبو  بدونبه،  زندگی   از

 جسببم  بببود، نکببرده هببم کوچیبب  حرکبب  یبب  حتببی بببده جببوا  کببه نبببود ای زنببده

 . دیگه جای روح  و  بود اینجا

 از العملببی عکببس ببباز ولببی نشسبب  هبباش لببب رو کمرنگببی لبخنببد شببد، نببزدیک  آرو 

 . شد خیره پنجره به اون مث  نشس  تخت   گوشه!  ندید دخترک

 بزنیم؟ حر  کمی خوایمی -
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 : پرسید  دوباره بود، سکوت فقط  جواب 

 

 میشه؟ درس  چیزی سکوت  با  کنیمی فکر کنی؟ سکوت خوای می کی تا -

 

 . چکید هاش  گونه روی هاش اش  ایندفعه ولی کرد، سکوت فقط  دوباره

 

 .... مث   دوس  ی  مث  بزنی، حر  باها  که اینجا  من -

 

 . کرد سکوت و ترسید  ریحانه زد،  نیشخند و شد خیره  ریحانه به نفرت با

 

 . خوا نمی دوس  من!  برو اینجا از -

 

 : گف  آرو  و شد  نزدی  به  کمی  ایستاد  ریحانه

 

 اگببه کببن، نگبباهم داری دوسبب  کببه چشببمی هببر بببه اصببال شببی سببب  خببوا می بخببدا -

 دلب   تبو  چیبزی  نبذار  ببزن  حبر   ولبی  بگبو  بیبراه  و  ببد  بهبم  ببزن  رو  مبن  بیا  میشی  آرو 

 اینجبوری  بخبوای  کبه  نبداره  رو  ایبن  ارزش  دنیبا  تبو  چیبز  هبیچ  بخبدا  کنبه،  اذیت   و  بمونه

 . کنی اذی  رو خودت

 

 سببعی و داد پببایین رو بغضبب  شببد  خیببره پنجببره بببه و گرفبب  ازش و نگبباه  دوببباره

 اجبازه بهب  بخبواد کبه ببود هبا حبر  ایبن از تبر لجبباز بغبض انگبار  ولی  بزنه،  حر   کرد

 و گذاشبب  اش شببونه روی رو دسببت  دیببد، رو حببال  وقتببی ریحانببه. بببده زدن حببر 

 .  کرد وارد  به  آرومی  فشار

 

 بببه رو هببات حببر  از کالمببی حتببی میمونببه، خودمببون بببین میببزنیم کببه هببایی حببر  -

 . گمنمی هم کسا  ترین  نزدی 
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 تبا  کبرد  سبکوت  و  نشسب   کنبارش  ریحانبه  شبد،  هباش  گونبه  مهمبون  هباش  اش   دوباره

 . بزنه حر  خواس  دل  وق  هر اون

 

 

 روبببرو ببه فقبط نداشب ، رو سببکوت  شکسبتن قصبد انگبار ولببی گذشب  ای دقیقبه چنبد

 تونسبب نمی. کببردمی بیشببتر رو ریحانببه کنجکاویببه ایببن و ریخبب می اشبب  و بببود زده زل

 . نداره خوبی روحی حال دونس می  چون کنه اصرار

 

 ولببی کببرد، المیببرا بببه نگبباهی دوببباره و ایسببتاد در کنببار رفبب  در سببم  کالفببه و خسببته 

 نببا. نببداد نشببون رفتببن  از العملببی عکببس هببیچ و بببود خببودش عببالم تببو توجببه بببی اون

 کبه ببود  نشبده  دور  اتبا   در  از  قبدمی  چنبد  بسب ،  رو  در  آرو   و  اومبد  بیبرون  اتبا   از  امید

 جلببب خببودش بببه رو اش توجببه رفبب ، مببی المیببرا اتببا  سببم  کببه نقشببی ریببز دختببرک

 بفهمبه  بتونبه  تبا  کبرد  کنکباش  کنجکاوانبه  و  زد  زل  بهب   شبده  ریبز  هبای  چشبم  ببا.  کرد

 صببداش آرو  و نیبباورد ااقبب  دلبب . داره المیببرا بببا نسبببتی چببه و اومببده کجببا از و کیببه

 : کرد

 

 !خانم  ببخشید -

 

 خیببره بهبب  بببود نشسببته پیشببونی  رو کببه ریببزی اخببم بببا و برگشبب  سببمت  دختببرک

 : شد

 

 بودید؟ من با -

 

 . نشس  لب  گوشه  کمرنگی لبخند
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 میرید؟ جون المیرا اتا  ببخشید بله، -

 

 : داد تکون مثب  عالم   به رو سرش  جواب  در فقط

 

 بگیر ؟ رو وقتتون دقیقه چند تونممی -

 

 . کرد اتا  در به کوتاهی نگاه انداخ   باال  شونه دختر

 

 ... خواهر  دیدن بر  خوا می آخه -

 

  و انداخ  باال رو  ابروهاش متعجب

 : کرد کم  رو بینشون یفاصله قد  چند

 

 خواهرت؟ دیدن -

 

 کرده؟ متعجبتون چی -

 

 !دختره ت   کرد  فکر من -

 

 . شده بزرگ شلوغ خانواده ی  تو اتفاقا نیس ، ت  نه -

 

 گذشبته مبورد  در  بایبد  ولبی  کبنم  کمب   المیبرا  ببه  خبوا می  ببزنم؟  حر   باهاتون  میشه  -

 . کنم کمک  تونممی چطور ببینم تا بدونم اش

 

 دکترین؟ -
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 بزنیم؟ حر  و بشینیم جا ی  بریم  میشه نه، -

 

 . انداخ  باال  شونه

 

 بتببونین ش گذشببته شببنیدن بببا شبباید کنببه،نمی دوا ازش دردی هببیچ کببه مببن دیببدن -

 . کنین  کمک 

 

 . شد تر رن  پر  لب  رو لبخند

 

 !برگردونم  به  دوباره و  آرام  بتونم که انشاهلل مرسی، -

 

 از زودتببر و بررسببه رو هبباش سببوال لحظببه همببون داشبب  دوسبب  نبببود، دلبب  تببو دل

. برسبن  اتبا   ببه  زودتبر  تبا  داشب می  ببر  بلنبد  رو  هباش  قبد .  بیباره  در  سبر  المیرا  گذشته

 . کرد باز  رو در و آورد  در رو کلید مانتوش جیب از و ایستاد اتا  در پش 

 رو هببا چببراغ. شببد اتببا  وارد سببرش پشبب  هببم خببودش و کببرد تعببار  دختببر بببه اول

 . بشینه که خواس  دخترک از و  کرد روشن

 

 : پرسید لبخند با  ریحانه و نشستن هم  روبروی دو هر

 

 !بیارن؟ برات بگم  داری می  چیزی -

 

 . داد تکون ارفین به  رو سرش

 

  مببن و نببداره المیببرا از خوشببی دل شببوهر  راسببت  برگببرد ، زود بایببد مببن! مرسببی نببه -

 میبا   خریبد  یبا  رفیقبا   خونبه  یبهونبه  ببه.  دیبدن   میبا    ببد    اابال   بهب   اینکه  بدون

 !کنهمی سیاه رو  روزگار   بفهمه اگه اینجا
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 شبد چبی بدونبه  خواسب  مبی دلب  قبب  از بیشبتر  و  شبد  مبی  تبر  کنجکاو  حرف   هر  با

 . رسید اینجا به  کارش المیرا که

 

 !گوشم پا تا سر من کنید  شرو  دارین دوس  اگه پس -

 

 ببی  و  رفب   گذشبته  ببه  فکبرش  و  شبد  خیبره  میبز  ببه  ببود،  ریحانه  اجازه  منتظر  فقط  انگار

 . کردن تعریف به کرد  شرو   مقدمه

 

 

 و  خبواهر  سبنی  فاصبله  نداشبتیم  هیچبی.  شبدیم  ببزرگ  نفبره  هشب   یخبانواده  یب   تو  -

 نگببه تمیببز و هببامون لببباس همیشببه مامببانم یادمببه بببود، نزدیبب  هببم بببه خیلببی بببرادرا 

 پببر هببا خببانواده اکثببر هببا قببدیم. پوشببیدیممی رو همدیگببه لببباس مببا چببون داشبب می

 جیب   جبرات  کبه  هبا  بچبه  نببود،  چشبمی  هبم  و  چشبم  االن  مثب   انقبدر  و  بودن  جمعی 

 . رفتنمی و ذاشتنمی خونه  از باید  آوردنمی نه نداشتن، زدن

 

 وقب   چنبد  تبا  یبا  شبدی  مبی  تنبیبه  یبا  داشب ،  و  خبودش  دردسبرهای  بودی  که  دخترهم

 و قببدیمی فکببرش خیلببی داشبب ، بخصوصببی اخببال  مامببانم. شببنیدیمی سببرکوف  بایببد

 خواسببتیممی تببا بببود، آزاد پسببر بببرای و ممنببو  دختببرا بببرای چببی همببه. بببود پوسببیده

 و  شبوخ  المیبرا  شبیم،  رفبتن  بیبرون  خیبال  ببی  خودمبون  تبا  میآورد  بهونه  انقدر  بریم  جایی

 نبداره  حبق  کسبی  منبه  تغباری  تبه  ایبن  گفب می  بهب   همب   باببا .  ببود  خونبه  شیطون

 دوسببت  هممببون اتفاقببا شببدیمنمی ناراحبب  مببا ابروئببه، هاتچشببم ببباالی بگببه بهبب 

 . داشتیم

 

 همب .  داد  مبی  رو  جبون   باببا   ببرای  هبم  المیبرا  داشب ،  دوسبت   باببا   کبه  قدر  همون

 جلببو مامببان کببه شببد شببرو  روزی از چیببز همببه زمینمببه، روی خببدای بابببا  گفبب  مببی
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 . رف  بابا  اعصا  رو زدناش غر با و گف  بیراه و بد  بابا  به المیرا چشم

 

 ببه  و  زدن  فریباد  و  کشبیدن  جیب   ببه  کبرد  شبرو   المیبرا  نمیبره،  یباد   وقب   هیچ  روز  اون

 کنبیم،  چیکبار  بایبد  دونسبتیمنمی   ببودیم،  شبوک  تبو  هممبون!  بشبه  خفبه  گف می  مامان

 بغلبب  تببو و اون و شببد نزدیبب  بهبب  آرو  بببود  بابببا  سببمت  رفبب  کببه کسببی تنهببا

 انگببار ولببی باشببه، آرو  کببه کببردمی خببواه  ازش و کببردمی نببوازش و پشببت . گرفبب 

 ببا  و  ببود  ترسبیده  مامبانم  زد،مبی  داد  و  ریخب می  اشب   هبم  پشب !  نببود  خبودش  دس 

 . بود زده زل المیرا به ترس

 

 : گف  و شد خیره مامان های چشم تو نفرت با وقتی نمیره یاد   المیرا های حر 

 اگبه  زن؟  مبیگن  تبو  ببه  بخواببه،  بایبد  غرغرهبات  ببا  شبب  کنبهمی  کبار  شب  تا  صب   بابا   -

 گبردهبرمی  سبرکار  از  خسبته  کبه  مبردی  ببا  بایبد  دونسبتی  مبی  ببودی  بلد  و  بودن  زن  واقعا

 و  کنممبی  کبار  شبوهر   پبای  ببه  پبا  کبنم،  ازدواج  روزی  یب   اگبه  مبن  کنی،  رفتار  چجوری

 !نبره زندگی از لذتی هیچ که  اوری کنه زندگی  اینجوری ذار نمی

 

 بگبیم  چیبزی  نداشبتیم  جبرات  مبا  فقبط  ببود  مبا  همبه  حبر   نبود،  المیرا  حر   تنها  این  -

 رو  همبه  تنبه  یبه  اون  نبه،  المیبرا  ولبی  ببودیم  ترسبو  و  خبور  سبری  تبو  ما.  داش   المیرا  ولی

 اون  و  ببود  روش  هبا  خیلبی  بباره  حسبرت  نگباه  همیشبه  کبه  قبوی  دختبر  یب   ببود،  حریف

 ولببی دیببدیم ازش روز اون رو عصبببی شببوک اولببین. کببردنمی حسببا  آد  و کببدو  هببیچ

 ... پی  ماه چند تا نشد  تکرار  دیگه

 

 . داد ادامه و انداخ  پایین رو سرش  دخترک کرد،  نگاه   منتظر

 

 بابببا بببه کببردنمی جببرات هببیچکس  دیگببه شببد بببد حببال  المیببرا کببه روز اون بعببد -

 گذرونبد  مبی  و  روز  ببدترین  اگبه  حتبی  بیچبار   مامبان  کنبه،  احترامبی  ببی  تبرین  کوچی 

 .  کردمی استقبال ازش لبخند با  اومدمی بابا که شب
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 چنببدماه کببه برسببه مبباجرا اصبب  بببه زودتببر داشبب  دوسبب  کببرد، نگبباه  کالفببه ریحانببه

 : داد  ادامه و خوند و  حرف   نگاه  از دختر. شد چی پی 

 

 مامببان قببب  دفعببه از بببدتر حتببی داد، دسبب  بهبب  حالبب  اون دوببباره پببی  مبباه چنببد -

 دار  چببی دونسببتمنمی اصببال شببد  آمبباده سببری  ترسببید ، کببردمی گریببه زد زنبب  بهببم

 اونبم  زد   زنب   شبوهر   ببه.   برسبونم  بهشبون  و  خبود   زودتبر  خواسبتممی  فقبط  پوشممی

 کنبد  چبی  همبه  انقبدر  مواقب   ایبن  در  کبه  بمانبد  حباال  بابا ،  خونه  رفتیم  هم  با  دنبالم  اومد

 در  رسبید   همینکبه!  برسبی  دیرتبر  تبو  کبه  میبده  هبم  دسب   ببه  دس   چی  همه  گذره  می

 وسبط المیبرا.  بسب   رو  در  و  اومبد  پشبتم  شبوهرمم  تبو  رفبتم  سبری    ببود،  بباز  نیمه  حیاط

! خندیببدمی بعببد شببدمی سبباک  دقیقببه چنببد یببه کببرد،می گریببه و بببود نشسببته حیبباط

 . نیس  آسون اصال حال  کردن توصیف

 

. زدمببی داد کشببیدمی جیبب  شببدمی نببزدیک  کببی هببر کنببیم، چیکببار بایببد دونسببتیمنمی

 از و نشسبتم  فقبط  هبم  مبن  ببود،  زده  زل  بهب   گریبه  ببا  و  ببود  نشسبته  گوشبه  ی   مامان

 یکببی بابببا  غیببر بببود، بابببا  کنببه آرومبب  تونسبب می کببه کسببی تنهببا کببرد  نگبباش دور

 و اون باببا  بعبد المیبرا کبه  کسبی  داشب ،  مهمبی  نقب   کبه  ببود  زنبدگی   تبو  هبم  دیگه

 دوسببت  انقببدر بابببا، مثبب  کببرد  پیببدا رو یکببی گفبب می و دونسبب می خببودش مببرد

 مبن  دونسب می  و  جریبان  ایبن  خبانواده  تبو   کبه  کسبی  تنهبا.  ببود  شبده  ببت   کبه  داش 

 ببود  دلب   تبو  چبی  هبر  اون  و  ببود  نزدیب   بهبم  سبنیمون  فاصبله  المیبرا  و  من  چون  بود ،

 میببون در اون بببا داشببتم مشببکلی تببرین کوچیبب  اگببه مببن همینطببور. گفبب می بهببم

 . ذاشتممی

 

 بخبوای رو راسبت  کنبارش، ببر  خواسب  مبن از دیبد  رو  مبن  گریبون  نگباه  وقتی  روز  اون

 کبرد  بباز  و  هباش  دسب   نشسبتم  روببروش  و  رفبتم  سبمت   آرو   ولبی  ببود   ترسیده  ازش

 ببه  و  مبن  داد مبی  انجبا   مکب   ببی  گفب می  کبه  کبار  هبر  کبنم،  بغلب   خواسب   ازمن  و

   بببود، افتبباده رعشببه وجببودش کبب  تببو انگببار! لرزیببدمی هبباش دسبب  داد، فشببار خببودش
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 : گف  گوشم  در آرو 

 

 .  نبود بابا مث  اون داره، زن آشغال اون الهه -

 

 میگببه، چببی بفهمببم نداشببتم دوسبب  انگببار! کببرد  نگبباش گنبب  گببرفتم، فاصببله ازش -

 . کنم باور خواستمنمی اصال

 

 کبرد احسباس لحظبه  یب   انگبار  دادمبی  تکبونم  محکبم  و  دسبت   تبو  گرفب   رو  ها   شونه

 ... و داد هلم آخر گف  می بیراه و بد و زدمی داد سر  خشم با پسر ، اون من

 

 . لرزید می هاش شونه گرف ، صورت  جلوی و هاش دس  کرد، سکوت

 : گف  آرو  و گرف  و هاش  شونه شد  نزدی   به  دید رو بدش حال وقتی  ریحانه

 

 !نده ادامه کنهمی بد رو حال  اگه بشی، اذی  خوا نمی!  بسه -

 

 دوسبب . گرفبب  هبباش چشببم جلببوی از و هبباش دسبب  و داد تکببون اببرفین بببه و سببرش

 . کرد پیدا صبور سن  یه تازه بود پر دل   انگار  بزنه، حر  داش 

 

. رفبتم حبال  از  و  حیباط  وسبط  حبو   ببه  خبورد  پشبتم  داد  هلبم  وقتبی  بود ،  حامله  من  -

 ... شد چی بعدش نفهمید   دیگه

 

 ادامببه و کشببید سببردی آه الهببه. داد پببایین صببدا بببا رو دهببان  آ ! شببد شببوکه ریحانببه

 : داد

 

 بببودن، کببرده وصبب  سببر  بهببم. بببود  بیمارسببتان تببو کببرد ، ببباز رو هببا  چشببم وقتببی -

 ... شد چی پرسید  وقتی و بود  سر  باال  شوهر 
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 . کرد خیس  رو صورت  مزاحم اش  قطره  دوباره و کرد مک  کمی

 

 بهمبون  خبدا  چندسبال  بعبد  نیباز  و  نبذر  ببا  کبه  ای  بچبه  شبده،  سبقط  ا بچبه  گفب   بهم  -

 . نداشتم  وجود  تو  دیگه  بود داده

 

 ... یعنی -

 

 . زد لب آرو  و زد تلخی لبخند

 

 رفبب  شبببونه همببون کنببه، تحمبب  نتونسبب   شببوهرمم بشببم، دار بچببه تببونمنمی دیگببه -

 نبداره  حبق  دیگبه  گفب   بعدشبم.  گفب   المیبرا  ببه  ببود  دهبن   چبی  هبر  و  باببا   خونه  در

 یببه هببم ا بچببه سببقط شببوک بببدن، خبببر مببن بببه افتبباد خببانواده عضببو هببر بببرای اتفبباقی

 المیببرا! نداشبب  و درد اینهمببه تحمبب  خببواهر . اشدیگببه دردهببای قبباای شببد دردی

 اون واقعبا انگبار نوشب ،می کوتباه داسبتان و دلنوشبته و شبعر  کلبی  ببود  احسباس  با  خیلی

 . بود  بافته جدا تافته

 

 فقببط االن نداشبب ، شببباه  احساسببی و ظبباهری لحببا  از کببدوممون هببیچ بببه اصببال

 قببب ، المیببرای بشببه دوببباره کببه کببنم مببی کبباری هببر خواهرمببه حببال شببدن خببو  آرزو 

 کنین؟ می  کمک  شما

 

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 

 سببوال یببه. بخببوان هببم خودشببون کببه شببرای بببه کببنم، کمکشببون اینکببه بببرای اینجببا  -

 بررسم؟
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 !بررسین دارین دوس  سوالی هر بله -

 

 فهمیبد  المیبرا  اینکبه  بعبد  یعنبی  نبداری؟  خببر  اون  از  ببود،  رفیبق  باهباش  کبه  مرده  اون  -

 شد؟ چی

 

 اول زد ، زنبب  بهبب  و برداشببتم المیببرا گوشببی از و شببمارش شببد بهتببر کببه حببالم -

 زد،  زنب   بهبم  خبودش  المیبرا   ابر   از  گفبتم  و  داد   پیبا   بهب   وقتبی  ولبی  نداد  جوا 

 . گذاشتم قرار پارک ی  تو  باهاش

 بببد حببال و ا بچببه نبببود تونسببتمنمی! بببود پببر دلببم خیلببی سببراغ ، رفببتم پببر تببو  بببا

 . کنم تحم  و  خواهر 

 . زد زل ریحانه های چشم تو و زد تلخی لبخند

 یبه مثب   هبم  مرتضبی  ولبی  ببود،  رسبیده  جنبون  ببه  المیبرا  درسبته  بود،  بدتر  حال   اون  -

 روح  ببی  جسبم  یب .  نببود  وجبودش  تبو  روحبی  انگبار  کبه  یکبی!  شبد  ظاهر  رو   جلو  مرده

 . اجباریه  زندگیه  به مجبور فقط که

 جلبو  اومبد  المیبرا  روز  و  حبال  و  چهبره  اول   بسبتم،  رو  هبا   چشبم  دیبد   و  سبکوت   وقتی

 نفبرت  ببا  شبد  باعب   اینبا  همبه.  ببود  امیبد   یهمبه  کبه  ای  بچبه  ا ،بچبه  نبود  بعد  چشمم

 بیراهبی و ببد هبر بعبد و المیبرا روز  و  حبال  از  اول.  ببزنم  و  هبا   حبر   و  بشبم  خیبره  به 

 جنبون  لحظبه  یب   تبو  هبم  مبن  انگبار  نببود  خبود   دسب   گفبتم   بهب   اومدمی  زبونم  به

 بسبوزه، حبال  ببه دلبم نشبد باعب  هبم ریخب   مبی  کبه  هایی  اش   حتی  داد،  دس   بهم

 احساساتشبون ببا و نفبر چنبد زنبدگی ببا کبه  ببود  گناهکبار  عوضبیه  یبه  اون  مبن  چشبم  به

 ببه درسب  بریبد ، حکبم ببراش و شبد  قاضبی خبود   کبرد ،  محباکم   خود .  کرد  بازی

 . ا بچه قات  هم بود، خواهر  روح قات  هم!  دیدم  می قات  یه چشم

 و حببال دیببدن بببا انگببار ولببی. میشببم سببب  کببرد می فکببر شببد، تمببو  هببا  حببر  وقتببی

 دلببم هببیچ، نشببد  آرو . دلببم رو شببد ای غصببه یبب  و دوشببم رو شببد ببباری یبب  روزش

 بشبینم  دوبباره  کبرد  مجببور   صبداش  ببا  کبه  ببر ،  شبم  بلنبد  خواسبتم.  بود  شده  تر  آشو 

 . بد  گوش هاش حر  به و
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 : گف  و زد صدا  آرو 

 چبی  هبر.  ببزنم  حبر   هبم  مبن  ببذارین  خواهشباً  زدیبن،  و  هباتون  حبر   شما  خانم  الهه  -

. داریبن  حبق  هبم  رو   بریبزین  تبف  و  گوشبم  در  ببزنین  حتبی  اگبه  داریبن،  حبق  بگین  شما

 توجیببه کببنم، دفببا  خببود  از بببدین فرصبب  بهببم لحظببه یبب  کنممببی خببواه  ولببی

 عاشببق مببن. کنیببد گببوش بهببم لحظببه یبب  ولببی بببود، درسبب  کببار  نمببیگم کنمنمببی

 همخونبه فقبط مبا! شبد  جبدا زنبم از  بخبدا  کبنم،  زنبدگی  تبونمنمی  المیبرا  ببدون!  المیرا 

 میببراث و ارث یبب  سببر داشببتم، حسببی بهبب  مببن نببه خواسبب می و مببن اون نببه بببودیم

 . نداشتیم مشترک اتا  یه حتی ما کنیم، ازدواج هم با شدیم  مجبور  مسخره

 ببباالی خببوا نمی کببه المیببرا  جببان بببه بخببدا ولببی بببد ، توضببی  بببراش نذاشبب  المیببرا

 کسهببیچ بببه اون جببز زنببدگیم تببو و شببد  عاشببق بببار اولببین مببن. باشببه جببونی جببون 

 از. باشببه مببرده کببه میببره زنببدگی  از زمببانی مرتضببی بگببین بهبب  کنم،نمببی فکببر دیگببه

 خبباارات  بببا برگشببت  تببا و برگببرده سببمتم کببه مببونممی منتظببر عمببر آخببر تببا االن

 . کنممی زندگی

 یببا بگببه چببی بایببد دونسبب  نمببی ببود، مونببده مبهببوت و مببات ریحانببه کببرد، سببکوت الهبه

 ریحانببه. بببودن گرفتببه سببکوت روزه انگببار داد، نمببی فرمببان بهبب  مغببزش کنببه چیکببار

 دسبب  بببه رو آرامشبب  دوببباره بتونببه تببا کشببید عمیببق نفببس و بسبب  رو هبباش چشببم

 : گف  آرو  کوتاهی مک  از بعد بیاره،

 

 زدی؟ المیرا به رو مرتضی های حر  -

 

 . داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 . نه -

 

 نمیزنه؟ حر  کسی با وقته چند -
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 . شد سقط ا بچه که  روزی از درس  -

 

 سببرش شببد دادی دسبب  از و ات بچببه اینکببه از یعنببی زدی؟ حببر  باهبباش خببودت تببو -

 ازش؟ کنی گله دونممی چه یا  بزنی؟ داد

 

 نگهبداری  تواناییبه  مبن  و  نیسب   مقصبر  اون  گفبتم  بهب   حتبی  مبن!  وقب   هیچ  نه،  -نه  -

 . نداشتم رو بچه اون

 

 فهمیبد  مبی  کباش  ولبی!  میبد   حبق  بهب   البتبه  کبرد،  نمبی  رو  کبار  این  شوهرت  کاش  -

 کبنم مبی و تالشبم مبن کنبی، و فکبرش کبه اونیبه از تبر خبرا   خیلبی  المیرا  روحیه  حال

 نرسببم نتیجبه ببه تببا و کبنم مبی و تالشببم ولبی نشبد  موفببق کبه امبروز. بزنببه حبر  کبه

 !نیستم  بردار دس 

 

 . نشس  هاش لب  رو زیبایی لبخند و کرد  نگاش دانی قدر با  ایستاد، الهه

 

 . کنم جبران رو هات خوبی بتونم کاش!  مرسی -

 

 چبرا  باببات!  سبوال  یب   فقبط  گیبر ،می  خبو   انبرژی  کلبی  مبن  شبه  خبو   کبه  همین  -

 نمیاد؟  دیدن 

 

 هبباش گونببه رو هبباش چشببم از اشببکی قطببره و نشسبب  نگبباه  تببو غببم غبببار دوببباره

 . چکید

 

 داره زدن حبر  قبدرت نبه کبرد، نشبین جبا یب  و  باببا   المیبرا  نببود  کبرده،  سکته  بابا   -

 . کنهمی ترمون داغون داره  روز به  روز  نگاه  التماس با فقط.  خوردن تکون نه
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 خبو   خبواهرت  بباش  مطمبلن.  ببد   انجبا   ببراش  بتبونم  کباری  هبر  مید   قول  متاسفم،  -

 تنهببا و هبباش بنببده خببدا میشببه درسبب  چببی همببه خببدا امیببد بببه گببرده،برمی سببرحال و

 . ذارهنمی

 !اینجا  دکترهای به بعد اس  خدا به اول امیدمون هم ما -

 بببده، خبببر بهبب  افتبباد کببه اتفبباقی هببر شببد قببرار و داد ریحانببه بببه رو اششببماره الهببه

 رابطببه و اون از بیشببتر خواسبب می گرفبب  الهببه از هببم رو مرتضببی شببماره حتببی ریحانببه

 . بشه باز مرتضی دس  به مشکالت این ی گره شاید گف  خودش با  بدونه،  بینشون

 المیببرا زنببدگی داسببتان درگیببر فکببرش انقببدر ریحانببه گذشبب ،می تنببد دور روی روزهببا

 المیبرا  اتبا   وارد  انبرژی  پبر  صبب   روز  هبر.  کبرد  فرامبوش  رو  زنبدگی   و  خبودش  کبه  بود

 ازش کبه برخبوردی  تنهبا  ولبی  کبرد،می  شبوخی  و  زدمبی  حبر   باهباش  ذو   ببا  و  شد  می

 . دادمی نشون العملی  عکس نه زدمی حر  نه بود،  سرد  نگاه ی  دیدمی

 صببحب   کلینیبب  خببو  هببای دکتببر از تببا دو بببا گرفبب  رو تصببمیم  دیگببه سببو  روز

 . خواس  مشورت ازشون و گف  براشون  المیرا  زندگیه از و کرد

 بشه؟ خو  حال   ممکنه  بیاریم  دیدن  به رو مرتضی اگه دکتر -

 در و انببداخ  پببایین رو سببرش بببود کلینیبب  ایببن هببای بهتببرین از یکببی رحیمببی دکتببر

 : گف   ریحانه جوا 

 

 شباید   یبا  باشبه  خبو   شبوک  هسب   امکبان   ببراش،  باشبه  شبوک  ی   تونهمی  مرتضی  -

 !بد شوک ی 

 

 اس ؟ پنجاه -پنجاه یعنی -

 

 شبدید عصببی شبوک یب  ببروز دنببال ببه ممکنبه روانبی اخبتالالت جبان،  ریحانه  ببین  -

 حالب   دچبار فبرد ممکنبه شبدید، شبوک و عصببی ترومبای  وقبو   از  بعبد.  کنبه  پیدا  نمود

 وجبود ببه  بیمبار  ببرای  رو  حباد  اخبتالل  مسبأله  وایبن  بشبه  عصببی  سیسبتم  در  مداو   های

 . میاره
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 فبباز بببه ورود  یببا و خلببق اخببتالل شببدید، عصبببانی  افسببردگی، فبباز بببه شببدن وارد

  داره دارویبی مبداخالت ببه نیباز  حالب   ایبن  تبو  کبه  مبدت  ابوالنی  سبکوت  یبا   سرخوشی

 اثبری  داروهبا  المیبرا  رو.  داره   اعصبا   ضبد  داروهبای  مصبر   ببه  نیباز  درازمدت  در  بیمار  و

 هبم اون دلیب  ترسبه، مبی هنبوز بزنبه، حبر  کبه خبواد نمبی هنوز  ولی  شده  آرو   نداشته

 اسبتفاده  ببه  نیباز  مبواردی  در  و  عصببیه  سیسبتم  تبو  مبدت  ابوالنی  عارضبه  ی   موندگاری

 ... درمانی روان و  مشاوره جلسات مث   داروییه غیر  هایروش از

 

 : گف  آرو  و کرد  نگاش کالفه  ریحانه

 

 امکببان  بببدونم خببوا می فقببط نمیشببم، متوجببه رو میگیببد کببه هببایی ایببن مببن دکتببر -

 بیاد؟ حر  به مرتضی دیدن با هس 

 

 . داد تکون ارفین به رو  سرش و زد لبخند

 

 کنبه،  بباز  و  زببون   کبه  شبوکی  یب   یبا  ببده  دسب   بهب   تبر  عصبی  شوک  ی   ممکنه  -

 !گذره می چی  سرش تو بفهمیم که  نمیزنه حر  اون

 

 .. میگین یعنی -

 

 . پرید حرف   وسط دکتر

 

 شبباید ریسبب  ایببن بگببذره، میببره پببی  داره کببه همینجببوری درمببانی  روش بببذار -

 !نه شایدهم بده جوا 

 

 بببی میببره کجببا پرسببید ازش سببحر وقتببی حتببی کببرد، تببرک رو کلینیبب  خببرا  حببال بببا
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 : گف  کوتاه جمله ی  تو حوصله

 

 . خداحافظ خونه، میر  خستم کمی -

 

 ببا  لحظبه  هبر  شبد،می  تکبرار  سبرش  تبو  الهبه  هبای  حبر   و  داش می  بر  قد   آرو   -آرو  

 تببو پببا دروغ بببا کببه کسببی داشببتم دوسبب  بببود  المیببرا جببای مببن اگببه گفبب می خببودش

 خبو   حبالم  دیبدن   ببا  یبا  ببخشبم؟  و  شبد  رسبیدنم  جنبون  ببه  باعب   و  گذاش   زندگیم

 بشه؟

 

 . فشرد هاش دس  تو محکم رو کیف  ی دسته و کشید پوفی کالفه

 

 !نفرته و دروغ چی هر به لعن  -

 

 لبخنبد  ببا  و  شبنید  شبد  مبی   رد  کنبارش  از  کبه  کسبی  ولبی  گفب   لبب  زیر  آرو   رو  جمله

 : گف  و کرد نگاش اخم با  ریحانه برگش ،  سمت 

 

 !امرتون؟ -

 

 : گف  لب  رو لبخند همون با و زد زل هاش چشم تو پسرک

 

 !کمه؟ خیلی عشق و تنفر فاصله -

  

 هبای  دنبدون  ببا  و  کبرد  مشب   رو  دسبت   لرزیبد،  مبی  هباش  دسب   کبه  بود  عصبی  انقدر

 : گف  شده قف 

 

 !نشید مزاحم  بفرمایید، -
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 . شد جدی و کشید پر  پسرک لب رو از لبخند واحد آن در

 

 . شنید  و  حرفتون ناخواسته نیستم، مزاحم من! کنید صحب  درس  -

 

 آرو  و انببداخ  ببباال ای شببونه کببرد نگبباه رفتببن  بببه ریحانببه رفبب ، ای اضببافه حببر  بببی

 : گف  لب  زیر

 

 . بگیرن کار م  خوانمی روشی  هر به زدن م  واسه  مرد  -

 

 و رسببوند اصببلی خیببابون بببه رو خببودش بلنببد هببای قببد  بببا و داد تکببون تاسببف از سببری

 پاهبباش جلببوی ماشببین یبب  ایسببتادن دقیقببه چنببد بعببد داد، تکببون دسبب  تاکسببی بببرای

 ببه  رو  سبرش  و  کبرد  سبال   لبب  زیبر.  شبد  سبوار  و  کبرد  بباز  و  ماشبین  در  آرو   کبرد،  ترمز

 انقببدر. ترسببیدمی سببرانجام  از ولببی بببود چیزهببا خیلببی ذهببن  تببو. چسبببوند شیشببه

 . رسید مقصد به کی نفهمید حتی که  بود زیاد  فکری  مشغله

 

 و سبباک  کوچببه دیببدن بببا. کشببید مببی زمببین رو و پاهبباش حوصببله بببی بببود، کالفببه

 بهبب  کوتبباهی نگبباه برداشبب   کببیف  بغبب  از رو کلیببد. کشببید سببردی آه خلوتشببون،

 جلببف حوصببله نباشببه، خونببه ریمببا کببرد مببی دعببا دلبب  تببو ایسببتاد، در پشبب  و انببداخ 

 ببا  کبرد  بباز  و  حیباط  در  تبا  نببود،  یبار  باهباش  شبانس  متاسبفانه.  نداشب   و  اون  های  بازی

 آرو  زد نیشببخند و انببداخ  آسببمون بببه نگبباهی. شببد روبببرو ریمببا خنببدون و شبباد چهببره

 : گف 

 

 قببرار اجابتبب  مببورد هببم کببوچیکم خواسببته ایببن یعنببی هسببتی، هببا مببرا  بببا تببه -تببه -

 . نگرف 
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 . خندید بلند و شد خیره آسمون به اونم  کرد دنبال و  نگاه  و خندید  ریما

 

 کببال نکببن گببوش بهبب  اصببال زده حببر  پیشبب  مببن پشبب  اگببه میزنببه، زر ایببن خببدایا -

 !همینه کارش

 

 . ایستاد  کنارش و داد تکون تاسف از سری

 

 !کنه کم ما  سر از رو تو شر  بزنه رو خونه این  در بیاد یکی کاش -

 

 : گف  گوش  در  و زد  ریحانه  پیشونیه به ای  ضربه آرو 

 

 حباال  خبور ،  نمبی  جبم  اینجبا  از  بیبرون  ننبداز   خونبه  از  و  البدن   رامین  اون  و  تو  تا  من  -

 . بزرگه آبجی دلتم ور  حاالها

 

 حببال بببه فکببری فقببط. بببر  بیببرون خونببه ایببن از مببن تببا بشببین هببا حبباال -حبباال پببس -

 !کن  بشه دندونات  رن  قراره که  موهایی

 

 مظلومانببه و جببدی گرفبب ، رو بببازوش ریمببا کببه شببه رد کنببارش از خواسبب  و خندیببد 

 : گف 

 

 میدی؟ انجا  بخوا  ازت چیز ی  -

 

 : گف   آرو  و داد تکون ارفین به  رو سرش  نشس   پیشونی  رو ریزی اخم

 

 !چیه درخواست  ببینم تا -
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 حیباط  کشبید،  خبودش  دنببال  گرفب   رو  ریحانبه  دسب   و  کبرد  نبازک  چشبمی  پش   ریما

 تببا دو و چببوبی تخبب  هببم گوشببه یبب . داشبب  ماشببین یببه جببای فقببط نداشببتن بزرگببی

. بببودن گذاشببته تخبب  گوشببه داشبب  قرمببز و صببورتی هببای گبب  کببه  شببمعدونی گلببدون

 . نشوند کنارش کشید هم رو ریحانه دس  و نشس  تخ  رو  ریما

 

 . بخدا ندار  حوصله بگی پرت و چرت  خوایمی ریما -

 

 !بگیر دهن به  زبون دقیقه ی  -

 

 . شد تر  نزدی   ریحانه به و کرد  نگاه برش و  دور به

 

 ... میگم! چیزه ریحان، -

 

 !ریحان  نه  ریحانه ریحان، و  زهرمار -

 

 . پرید  حرف  وسط

 

 شببد  رفیببق یکببی بببا مببن ببببین. بگببم بببذار ننببداز پارازیبب  خواهشببا ریحانببه، باشببه او  -

 . میره  زیرآبی بازه گوش  و چشم یکم کنممی فکر ولی ها خوبیه پسره یعنی

 : گف  آرو  و  کرد نگاش شده  ریز های چشم با  ریحانه

 اومد؟ دیگه یکی شد، کات قبلی  رابطه -

 . انداخ   باال  شونه و خندید

 بیببا  کببن صبحب  خببانواده ببا گفبب می دفعببه سبه روزی بببود، ازدواجبی خیلببی خبدایی -

 کنم؟می اشتباه کنم، ازدواج ها حاال حاال خوا نمی من.  خواستگاری

 دلبب  تببو مونببد  خببدایی دورتببه، پسببرای احساسببات بببا بببازی اشببتباه  تببرین بببزرگ -

 وابسببته میببداره نگهبب  روز دو گیببرهمی حیببوون یببه آد ! کنببه؟نمی گیببر پیششببون
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 یبه  ولبی  چیبه  سبرت  تبو  دونمنمبی!  ای  الخلقبه  عجیبب  موجبود  یبه  اصال  تو  میشه،  حیوونه

 دونبیمی  اصبال!  نبداری  ات  سبینه  تبو  قلبب  عنبوان  ببه  چیبزی  اصبال  تبو  میگبه  بهبم  حسی

 هس ؟ وجودت تو اصال چی؟ یعنی دونیمی عوااف احساس چیه؟ قلب

 

 حبر   ببه  هباش،  ببری  و  دور  گبرفتن  مسبخره  ببه  ببود  همبین  کبارش.  خندیبد  بلنبد  فقط 

 اجبازه  وقب   هبیچ  ببود  همبین  گبی   بچبه  از.  کبرد  نمبی  توجبه  ولبی  دادمی  گوش  هاشون

 دادنمببی اجببازه کسببی بببه وقبب  هببیچ. بببذاره تبباثیر روش اارافیببان هببای حببر  دادنمببی

 کمبی  کبه  رفبیق   تنهبا  بگیبرن،  ببراش  تصبمیمی  یبا  ببزنن  حبر   باهباش  کارهاش  راجبه

 رفتببارش هببم هببا اون بببا حتببی ولببی بببودن مرجببان و ریحانببه کببردمی دل و درد باهبباش

 . نبود جدی وق  هیچ

 

 بفهببم نیسبب ، عشببق عنببوان بببه چیببزی کنیممببی زنببدگی مببا کببه ای دوره ایببن تببو -

 چببی هببر االن سببرش، ببباال بخببون فاتحببه کببن چببال . مببرد عشببق و احسبباس خببواهر 

 . احساس و قلب با نه بری جلو منطق و عق  با کن سعی تری موفق باشی تر  زرن 

 

 خببوایمی دونمنمببی سببرته، تببو چببی دونمنمببی. هسببت  تببو ذهببن پببو  عقایببد ایببن -

 و خنبده ببا و چیبز همبه بخبوای اینکبه از. ترسبممی اتآینبده ببرای مبن  ولبی  کنی  چیکار

 روزهببای بهتببرین بینببیمی میببای خببودت بببه روز یبب  بخببدا ببببری، پببی  بببازی مسببخره

 !رف  دادی بطال  به کنی زندگی خو  تونستی می که و عمرت

 . زد  نیشخند

 

 روزهبایی ایبن ریحانبه  بگبو،  خبودت  ببه  هبارو  ایبن  شباد   و  خنبد می  خوشم،  من  دیوونه  -

 کببه احساسبباتی یببه بببا هببم اون! کنببیم؟ خببرا  بایببد چببرا باشببیم خببوش تببونیممی کببه رو

 داره مصببر  تبباری  عشببق مببرد چببه زن بببرای چببه کیببه تببا مونببدگاری   دونببینمی واقعببا

 ... دیگه  بگذره تاری  اون از وقتی
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 . آورد باال سکوت عالم  به رو  دست  و پرید  حرف  وسط

 

 بببه تهبب  تببو و مببن بحبب  نببده ادامببه لطفبباً نببه، میگببی سبب اشتباه فکببرت اببرز مببیگم -

. ذاریممببی احتببرا  هببم عقایببد بببه و خببود  راه مببن بببرو رو خببودت راه تببو نمیرسببه، جببایی

 !کنهمی درد سر   بخوابم بر  خوا می من بگو رو کارت هم حاال

 آخببر در و آورد در اصببول ادا یکببم کببرد غنچببه رو هبباش لببب و کببرد نگبباش کمببی ریمببا

 : گف 

 

 احسبباس آخببه نببدار ، اعتمبباد مرجببان بببه تببو، بببا هببم اون کببنم امتحببان  خببوا می -

 .  کرده گیر پیش  دل  کنممی

 

 . خندید تمسخر با و انداخ  باال  ابرو

 

 کجببا از تببو اونوقبب  کببرده؟ پیببدا دلبسببتگی  باهاشببی تببو کببه پسببری بببه مرجببان -

 س ؟ شاهزاده  نکنه  فهمیدی؟

 

 جلبب  خبودش  ببه  رو  همبه  نظبر  کبه  اینبه  عشبق  کبال  پبرهمی  همبه  با  مرجان  نگو،  چرت  -

 تونببهنمی میببزنن و دلبب  زود خیلببی همببه داره البببی تنببو  مریضببیه دیگببه مریضببه. کنببه

 . باشه یکی با  اوالنی مدت یه

 

 !کنیمی عو  ای هفته که تو نیستی؟ الب تنو  خوبی؟ تو االن هه، -

 

 میده؟ به  قدرت مدال من با انداختن ک  االن -

 

 . شد خیره هاش چشم تو و کشید پوفی کالفه
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 کنمنمبی  هبا  غلبط  ایبن  از  نیسبتم  مبن  کنبه،می  عصببیم  فقبط  شبدن  دهن  به  دهن  تو  با  -

 فرقبی ببرات کبه تبو کنبیمی کبارو ایبن چبرا اصبال یبا کبن، امتحبان  دیگبه یکبی  ببا  برو

 مصببر  تبباری  کببه یکببی دور نببدازی می کببرد خیانبب  دیگببه روز دو فببوق ! کنببهنمی

 هو ؟ زندگی ، تو  میاری  رو داره

 

 مشب   دسبت   و  رفب   هبم  تبو  هباش  اخبم  کنبه،  عصببی   رو  ریما  تونس   بار  اولین  برای

 . شد

 

 دیگببه کمببی نکبب  خجالبب  خببدایی جببون، بببالی مببا دارن خببواهر همببه! جهببنم بببه  -

 کنممبی  مشبورت  و  میبزنم  حبر   تبو  ببا  اصبال  چبرا  مونبد   نچسببی  خیلی  کن،  بار   ریچار

 . کنیمنمی ای  دیگه  کار همدیگه بودن اعصا  رو جز واقعا

 

 . کشید عمیقی نفس و بس  و هاش چشم

 

 !میدی؟ جوا   مردونه بررسم، سوال ی  -

 

 : گف  لب زیر و رف  به  ای غره چشم

 

 !بررسم سوال  میگه تازه  بزنی؟ حر  باها  میشه روت چطور هستی، پرو خیلی -

 

 !خوش روز بینینمی خیان  که انشاهلل باشی موفق بیخیال، اوکی -

 

 در و کفشبب  هببا پلببه کنببار و شببد  رد کنببارش از ش عصبببی و خیببره نگبباه بببه توجببه بببی

. ببود  شبده  پبر  کامب   پیمبون   امبروز  واسبه  رفب ،  بباال  یکبی  تبا  دو  رو  پلبه  تا  چند  و  آورد

 اون برسببه جببوش نقطببه بببه ترسببیدمی کنببه تحمبب  ایببن از بیشببتر نداشبب  جببون دیگببه

 . شدمی خارج  دست  از اعصاب  کردن کنترل  دیگه وق 
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 نشسبب ، تخبب  روی وار کسبب  و کشببید ای خمیببازه ریحانببه بببود، گذشببته شببب از نیمببی

 گوشببی نببور کنببه، پیببدا رو موبببایل  تببا کشببید تخبب  روی رو دسببت . بببود تاریبب  اتببا 

 دیبدن ببا. کبرد بباز  رو   گوشبی  قفب   بباز  نیمبه  هبای  چشبم  با  کرد  می  اذی   و  هاش  چشم

! نببود  کردنبی  بباور  ببراش  ببود  خوابیبده  سباع   پبنج  پریبد،  سبرش  از  کامب   خوا   ساع 

 . اومد پایین تخ  از و داد  بدن  به قوسی و ک 

  

 و ریمببا نشببنید، جببوابی ولببی زد صببدا رو سببحر بببود، مطلببق سببکوت رفبب  بیببرون اتببا  از

 دستشبویی سبم  و انبداخ  بباال ای شبونه نبدادن، جبوا  هبم اونبا زد صبدا هم  رو  رامین

 صببورت  رو آ  مشببتی شببد خیببره آینببه تببو خببودش بببه و کببرد ببباز و آ  شببیر رفبب 

 : گف  آرو  و زد نیشخند شد  خیره اش چهره به اخم با و پاشید

 

 ... به کنیمی نگاه چی به -

 

 ایسبتاده،  پشبت   کسبی  کبرد  احسباس  ای  لحظبه  ببرای  ببود  شبده  الل  انگبار  کبرد  سکوت

 لرزیبدمی هباش  دسب   زدمبی  تنبد  قلبب   بسب   سبری   و  هباش  چشبم  برگرده،  ترسیدمی

 نفبس بسب  و آ . کبرد  بباز  رو  هباش  چشبم  آرو   -آرو   و  گفب   الهبی  بسبم  لبب  زیر  آرو 

 رو در سببری  و گذشبب  دسببتگیره روی رو دسببت  مکبب  بببی برگشبب ، و کشببید عمیببق

 . زد صداش و کرد نگاه  تعجب  با رامین بس  محکم رو در رف   بیرون و کرد  باز

 خوبی؟  ریحانه -

 . داد پایین صدا با رو  دهان  آ  و داد تکون ارفین به  رو سرش

 کجان؟  ریما و مامان ندادین؟ جوا  چرا زد  صداتون انقدر خوبم، -

 . گذاش   پیشونی  روی دس  رف   نزدیک 

 نشسبته  مبب   رو  مبن.  میگبی  هبذیون  داری  هبم  پریبده  رنگب   هبم!  واقعبا؟  خوبی  ریحانه  -

 . تو این رفتی بعد  زدی حر  باها   بود 

 بسب  رو هباش چشبم ای ثانیبه ببرای و کبرد نگباه ببرش و  دور  ببه  شبد  تندتر  قلب   تر 
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 یبادش  اصبال  ولبی  کنبه  مبرور  ذهبن   تبو  رو  شبدن   بیبدار  بعبد  اتفاقبات  تمبا   کرد  سعی

 : گف   آرو  و کرد نگاه  رامین به من  و گیج  باشه زده حر  رامین با  اومدنمی

 سببر  بببه سببر داریببن کببردین یکببی بببه دسبب  ریمببا بببا دوببباره کنببی؟می اذیببتم داری -

 ذارین؟می

 صبدامون  بیبرون  اتاقب   از  اومبدی  شبدی  بیبدار  تبو  نیسبتن،  خونبه  مامبان  و  ریما  دیوونه  -

 هببم مببن خوابیببد ، چقببدر نکببردین بیببدار  چببرا گفتببی بعببد داد  و جواببب  مببن زدی

 !نیس ؟ یادت واقعا سرت رو شدمی آوار  وگرنه  نبود زلزله گفتم و خندید 

 . انداخ  مب  روی رو خودش و کشید پوفی کالفه

 کجان؟ ریما و  مامان نکردی، دیوونم تا کن ول -

 : گف  و نشس   کنارش رامین

 مامببان دیببد هببم ریمببا پوشببید لببباس سببری  مامببان زدن زنبب  آسایشببگاه از دونمنمببی -

 . رسونت می خودش گف  نداره خوبی روز و حال

 . نشس   پیشونی  روی ریزی اخم و نشس  صا  گرف   دلشوره

 رفتن؟ کی شد؟ چی نفهمیدی -

 . میشه ساع  دو یکی  نررسید ، نه -

 هبم  پشب   ببار  چنبد.  ببود  اشبغال  ولبی  گرفب ،  رو  ریمبا  شبماره  رف   تلفن  سم   شد  بلند

 بگیببره رو سببحر شببماره بببود دل دو. نشببد ارتببباط برقببراری بببه موفببق ولببی کببرد تکببرار

 شبده خیبره تلویزیبون ببه خیبال ببی کبه رامبین ببه و کشبید موهاش الی و  دست   کالفه

 . شد خیره شکوند می تخمه و  بود

 !ای  خونه  مرد مثال  دنبالشون؟  بری بدی خودت به تکونی یه خواینمی -

 صبب   تبا  رفتبه  هبا  وقب   خیلبی  میبره،  مامبان  میبزنن  زنب   آسایشبگاه  از  باره  اولین  مگه  -

 . نیومده هم

 به ؟ بزنم  زن  نظرت به -

 . گذاشته جا و گوشی   مامان بزن  ریما به -

 .  کرد  ریما نثار بود بلد بیراه و بد چی هر بود آشو  دل  نشس ، تلفن کنار

 در نظبر مبورد مشبترک بباز   ولبی  گرفب ،  رو  ریمبا  شبماره  و  شبد  دسب   ببه  گوشی  دوباره
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 رامبین  ببود  مطمبلن  ولبی  ببره  شبه  بلنبد  خبودش  کبه  نببود  دل   تو   دل.  بود  مکالمه  حال

 . زد صداش  مظلومانه نمیده، اجازه

 

 !رامین -

 

 هو  -

 

 . شده چی ببینم بر  من -

 

 : گف   به  کردن  نگاه بدون

 

 . نه -

 

 رامین؟ -

 

 .  کنهمی قط  و  واموندش  گوشیه باالخره بگیر هم پش  رو ریما نه، گفتم -

 

 . داد جوا  معطلی بی خورد زن  خونه تلفن که نشد تمو  حرف   هنوز

 

 ریما؟ الو -

 

 . میزنی زن  هم پش  میزنم حر  دار  بینی نمی  ریما و  زهرمار -

 

 شده؟ چی کجاس ؟  مامان -

 

 هببا دیوونببه ایببن از یکببی بابببا دونممببی چببه آسایشگاسبب ، تببو مامببان ماشببینم تببو مببن -
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 . کرده خودکشی

 

 : گف  جون بی و آرو 

 

 بود؟ چی اسم  دونی می مریض کدو  کن، صحب  درس   بیشعور -

 

 . دقیق نیس  یاد  ولی گف  و  اسم  مامان چرا یعنی شعور، با نه -

 ... یعنی شده؟ چی دونینمی -

 چببی دیگببه کببرده خودکشببی اببر  مببیگم مهمببن، بببرات انقببدر هببا ایببن چببرا دونمنمبی -

 . کرده تمو  پایین کرده پرت و خودش اتاق  پنجره  از بدونی خوایمی

 

 دیگببه و رفبب  سببیاهی هبباش چشببم شببد، حبببس ش سببینه تببو نفببس ای ثانیببه بببرای

 کنببار و دویببد سببمت  رامببین افتبباد دسببت  از گوشببی رفبب  حببال از. نفهمیببد هیچببی

 . زد سیلی گوش  در تند تند و زد صداش نشس  پاهاش

 

 بببر کنببارش دوببباره و کببرد درسبب  قنببد آ  رفبب ، آشببرزخونه سببم  سببری  بببود ترسببیده

 چشببم آرو . پاشببید آ  کمببی صببورت  رو داد بهبب  قنببد آ  کمببی سببختی بببه. گشبب 

 . نشس   زمین رو و کشید راحتی نفس رامین شد  باز هاش

 

 گف ؟ چی به  ریما شدی؟  اینجوری چرا  امروز، کردی جونم نصف -

 

 آسایشگاه؟  بریمی رو من -

 : گف  رف  می اتاق  سم  که  اورهمون شد بلند و کرد نگاش کالفه 

 لنگببه شببدی بخببدا کنببه مببی کبباراش قبباای رو تببو کببه مامانببه تقصببیر شببو، آمبباده زود -

 !ها همون

 ببردار  دسب   سبرگیجه  انگبار  ولبی  بشبه،  بلنبد  کبرد  سبعی  رامین  های  زدن  غر  به  توجه  بی
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 نمبی  فهمیبد  مبی  رامبین  اگبه  رفب ،می  سبیاهی  هباش  چشبم  و  ببود  سبنگین  سرش.  نبود

 ببه رو دسبت  برسبونه اتبا  ببه رو خبودش هسب  کبه سبختی هبر ببه ببود مجبور  بردش

 جببون هببر بببه گذاشبب ، سببرجاش و برداشبب  زمببین از رو تلفببن گوشببی و داد تکیببه میببز

 و مببانتو. رسببوند اتبباق  بببه رو خببودش دیببوار و در کمبب  بببا و شببد بلنببد بببود کنببدنی

 . انداخ  سرش روی  رو شال  و پوشید  همونارو بود افتاده تخ   روی شلوارش

 . داد ماساژ و گذاش  قلب  روی و دست  گرف  قلب تر  دوباره تلفن صدای با

 

 !باش آرو  -

 

 بزنبه لبخنبد کبرد سبعی آورد پبایین رو دسبت  و کبرد بلنبد رو  سبرش  اتبا   در  صبدای  با

 : پرسید و کرد  نگاش  مشکوک رامین.  نبود موفق ولی

 

 خوبی؟ -

 

 . نشس  هاش لب رو جونی بی لبخند

 

 زد؟ زن  بود کی خوبم، -

 

 : گف   لبخند با و کشید موهاش تو دس  کالفه

 

 قطبب  خببداحافظی بببی چببرا بررسببه زده زنبب  سبباع  یبب  از بعببد احمقبب  خببواهر اون -

 . گرف   دلشوره سرش  خیر کردی

 

 اصببال کببه برسببه آسایشببگاه بببه زود خواسبب  مببی دلبب  و داشبب  دلشببوره انقببدر ریحانببه

 لببرزش ولبی بزنبه حبر  اضببطرا  ببی کبرد سبعی نکبرد، رامببین هبای حبر  ببه تبوجهی

 . کرد می رو و  دست  و داد می خراب  حال از خبر صداش
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 خببوردن تکببون قببدرت پاهبباش بببود، زده زل آسایشببگاه در بببه و نشسبب  ماشببین تببو

 لببب زیببر آرو  داد، تکببون تاسببف از سببری و کببرد نگبباش زیرچشببمی رامببین. نداشبب 

 : گف 

 . خوابوننمی اینجا هم رو ما تو دس  از آخر کن، رحم خودت خدایا -

 

 صببدا بببا رو دهببان  آ  کببرد ببباز و ماشببین در آرو  هبباش حببر  بببه توجببه بببی ریحانببه

 . زد زل  آسایشگاه به ترس با داد پایین

 نمیای؟ باها  تو -

 . کشید موهاش تو دستی کالفه رامین

 . برین هم با  بیاد کجاس  ببین ریما به  بزن زن  میشه، خرا  حالم بخدا ریحان -

 نفببس ولببی لرزیببدمی هبباش دسبب  بببود سببنگین سببرش کمببی هنببوز. شببد پیبباده آرو 

 . نداش  ای فایده انگار شه، آرو  کرد سعی و کشید عمیق

 ریمبا  نکشبید  ثانیبه  ببه  ریحانبه  پبی   بیباد  خواسب   ازش  و  گرفب   تمباس  ریمبا  ببا  رامین

 . گرف   قرار  ریحانه کنار

 ... دیوو از یکی ها نمرده خواهرت چته؟ هی -

 

 . انداخ   باال ابرو و  کرد سکوت ریما که  کرد نگاش خشم با چنان

 

 . نمیشدی  اینجوری  بود  مرده اگه من کنم فکر!  مارو نخور بابا خب -

 

 و  آرزو  کلبی  مبا  مثب   روزی  یبه  کبه  آدمبی  یبه  میزنبی،  حبر   یکبی  مرگ  از  داری  احمق  -

 ... داش   رویا

 

 . کشید سردی آه و پرید  حرف  وسط  ریما

 

 کببرد خببوبی کبار نظببر  ببه خببب ولببی شبد  ناراحبب  مبنم بخببدا کببرد  غلبط بابببا خبب -
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 فقبط زدنمبی هبم حبر  کبال  یبه آوردنب  وقتبی از گفب  مبی مامان شد، راح   خودش

 . ریخ  می اش  و زد می زل جا یه به

 

 انگببار ولبی ببده گبوش هبباش حبر  ادامبه ببه خواسب  نمببی دلب  بسب  و هباش چشبم

 فایبده  انگبار  داد  مبی  تکبون  ابرفین  ببه  رو  سبرش  چقبدر  هبر  ببود،  شبده  تیبز  هاش  گوش

 جلبوی  کبه  تصبویری  تنهبا   و  شبد  مبی  پخب   گوشب   تبو  وار  اکبو  ریما  صدای  نداش   ای

 مبی  سباخ   ذهبن   تبو  کبه  تصبوراتی  ببا  حتبی  ببود،  المیبرا  ببود  بسبته  نق   هاش  چشم

 پخب  ذهبن  تبو فبیلم مثب  هبم رو ببود کبرده تعریبف الهبه کبه خبااراتی  کب   تونس 

 : کرد  زمزمه آرو  کنه،  مرور و کنه

 . بشه تمو  تل  پایان  قصه این  نبود قرار شد چی

 

 ریخب می  اشب   و  ببود  نشسبته  گوشبه  یبه  کبه  الهبه  دیبدن  با  ریحانه  شدن  آسایشگاه  وارد

 : گف  و کرد  گریه بلند شد  ریحانه متوجه وقتی الهه. انداخ  پایین  رو سرش

 

 ... تو میشه خو  المیرا بودی داده قول بهم تو -

 

. کببردمی گریببه و گذاشبب  زانوهبباش روی رو سببرش نببداد، بهبب  زدن حببر  مجببال گریببه

 سبخ   باشبه  مبادرش  اینکبه  حبدس.  ببود  ایسبتاده  الهبه  کنبار  شبده  خبم  کمبر  ببا  زن  ی 

 سبال چنبدین انبدازه ببه و شکسبته کمبرش مبرده دختبرش شبد خببر ببا  وقتی  انگار  نبود،

 . بود شده پیر

  

 . کرد  زمزمه  گوش  در آرو  برد سحر اتا  سم  و گرف  رو  ریحانه دس   ریما

 

! میبدی  و  هاشبون  بچبه  شبدن  خبو   قبول  هبا  خبانواده  ببه  شبدی  دکتبر  حباال  تبا  کی  وا  -

 . ترسممی ازت دار  خدایی خورده سرت تو چیزی هم خودت تو  نکنه
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 : گف  آرو  لب زیر حوصله بی

 

 موقعیب  یکبم. بگیبر دهبن ببه زببون شبو  الل  رو  یکببار  همبین  فقبط  خبدا  رضای  محض  -

 . نیس  پروندن مزه و لودگی وق  االن  باش شناس

 

 وارد وقتببی. نیسبب  خببو  ریحانببه حببال بببود کببرده درک واقعببا انگببار کببرد، سببکوت ریمببا

 : گف  و زد زل  ریحانه به خشم با سحر شدن سحر اتا 

 

 دورشبون  گفبتم  بهب   ببذاری،  آسایشبگاه  ایبن  تبو  پباتو  نبداری  حبق  بعد  به  ساع   این  از  -

 آوردی  سبر   بالیبی  چبه  بببین  نکبردی،  گبوش  نیسبتن  عبادی  هبای  مبریض  هبا  این  نباش

 ... دادن پس جوا  برای  بر  دادگاه اون دادگاه این باید  فردا از

 

 . شد خیره  به   نشسته اش  به های چشم با  ریحانه

 

 ... من... من نزدیم حرفی هیچ اصال  مامان بخدا  نکرد ، کاری که من -

 

 . زد  داد خراب  حال به توجه بی سحر

 

 ببببین رو دیگببه هببای بچببه روز حببال بببرو زد، خودکشببی بببه دسبب  کببه نگفتببی هیچببی -

 اومبدن  یبا  زدن  زنب   یبا  کبدو   هبر  شبدن  متوجبه  وقتبی  هاشبون  خبانواده!  ترسبیدن  همه

 پبس جبوا   کبار   سبره  یب   حباال  تبا  ظهبر  از  سبر ،  تبو  ببزنن  و  مبن  کفایتی  بی  که  اینجا

 . دادنه

 

 : گف  آرو  و نشس  صندلی روی

 

 . میا  شد تمو   کار  خود  بزنین  زن  نه بیاین  اینجا نه خونه، برین شین بلند -
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 سببکوت فقببط بببزنن حببر  کالمببی نبایببد موقعیبب  ایببن تببو دونسببتن مببی ریحانببه و ریمببا

 . کردن ترک و اتا  ای اضافه حر   بدون آرو  و کردن

 از و ریخبب  مببی اشبب  صببدا بببی ریحانببه. بببود فرمبباحکم سببنگینی سببکوت ماشببین تببو

 غبر  لبب  زیبر  و  انبداخ   مبی  بهب   نگباهی  گباهی  از  هبر  ریمبا  شبد،  خیره  بیرون  به  شیشه

 . زدمی

 

 !زر -زر -زر هی نیس ،  ولکن او  -

 

 : پرسید آرو  کشید عمیق نفس و آورد پایین و ماشین  شیشه

 

 داری؟ وجدان عذا  چیه؟ هات گریه این دلی  االن -

 

 . بود مونده حال  همون تو نداد جوا 

 

 گرفتی؟ اللمونی توا ، با هوی -

 

 . سکوت و  بود سکوت  دوباره

 

 و ضببعیف انقببدر میبباد بببد  کببنم خببورد دهنبب  تببو و انگشببتم چهارتببا خببوادمی دلببم -

 زر کنببه، مببی اذیتبب  داره چببی چیببه دردت ببیببنم بببزن حببر  زدن عببر جببای بببه ذلیلببی

 . بشی سب   شاید بزن

 

 کالمببی اجببازه و بببود بسببته و گلببوش راه سببنگینی بغببض بببود، گرفتببه سببکوت روزه انگببار

 : زد غر عصبی گرف   دندون به رو  لب  گوشه  ریما. داد نمی به   رو زدن حر 
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 صبدبار. شبدی اونبا مثب  ببودی هبا دیوونبه ایبن قباای هبم  تو  عزیز   جان  به  استغفراهلل،  -

 بشبینه هبا اون ببا داره کبم همینجبوری خبودش ایبن نببر  خبودت  ببا  و  این  گفتم  مامان  به

 . کنه  ردیف اونجا خودت واسه اتا  یه  باید حاال نرف ، گوش  تو  میشه بدتر

 

 فشبار  گباز  رو  و  پاهباش  و  کبرد  زیباد  و  آهنب   صبدای  شبد  روببرو  سبکوت   با  دوباره  وقتی

 .  نکرد  ریحانه های  گریه به ای توجه دیگه و  خوندن به کرد  شرو   خواننده با و داد

 

 چیبزی و زد، مبی پرسبه المیبرا   گذشبته  تبو  فکبرش  فقبط  شبنید،نمی  چیبزی  انگار  ریحانه

 خواسبب  مببی دلبب  بببود مرتضببی روز و حببال بببود کببرده درگیببر رو فکببرش خیلببی کببه

 لحظبه  آوریبه  یباد  ببا  چطبوره؟  روحبی   حبال  االن  شبده  اگبه  شبده؟  خببر  با  اون  که  بدونه

 هببوا بببی و برگشبب  ریمببا سببم  بببود گرفتببه الهببه از رو مرتضببی شببماره کببه آخببری ی

 : گف 

 

 !دار  کار کن پیاده تونستی جا هر و من -

 

 خببارج دسببت  از ماشببین کنتببرل تببا گرفبب  دسببتی دو و ماشببین فرمببون و ترسببید ریمببا

 . ایستاد اتوبان گوشه و  کرد کمتر و سرعت   نشه

 

 . زد سرش به ای  ضربه آرو  و زد زل به  اخم با و برگش   سمت 

 

 هبول  ایبن  ببه  نبه  بودنب   الل  ببه  نبه  ببدی  کشبتنمون  ببه  خبوایمی  گچ؟  یا  مغزه  این  تو  -

 !زدن  حر 

 

 ریمبا  کبه  رفب   دسبتگیره  سبم   دسبت   نکبرد  هباش  حبر   ببه  ای  توجبه  هم  باز  ریحانه

 . کشید و بازوش و زد و  قف 
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  سرت؟ به زده جدی -جدی نکنه بری؟ خوای می کجا کنی؟می داری غلطی چه -

 

 . سایید هم روی  رو هاش دندون و  برگش  سمت  خشم با

 

 . نیفتاده  خطر به دیگه یکی جون تا بکنم  کاری ی  باید من رو دست   بک  -

 

 یبه تبو بسبوزه، خبودت حبال ببه دلب  تبو اون؟ و ایبن نجبات مبأمور  شبدی  ای؟  چیکاره  -

 میمببونن بخببواد خببدا. مریضببی یببا قتبب  یببا خودکشببی بببا حبباال میمیببره آد  خیلببی روز

 جلوشبون  تونبهنمی  هبم  کبس  هبیچ  برتشبون  مبی  نباشبه  ببودن  دنیبا  ببه  قسمت   و  نخواد

 . خونه  میریم باهم نزن چونه پس  بگیره و

 . کشید رو دست  و رف  براش ای غره چشم

 

 !نیار باال رو سگم روی اون کن،  باز رو در -

 

 . داد تکون ارفین به رو سرش و کشید پوفی کالفه  ریما

 

 بر ؟  بگو آدرس -

 

 . چکید هاش  گونه رو اشکی قطره و شد خیره  روبرو به  ریحانه

 

 . ندار  آدرس -

 

 شد؟ کنس  پس  خداروشکر خب -

 

 . دار  ازش شماره ی  فقط -
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 . بده  ادامه تا نشس   منتظر و زد  ماشین  فرمون به ای ضربه

 

 ... یعنی...  من ترسممی ولی بزنم، زن   براش باید -

 

 !خب کن کام  رو حرف  زنی؟می الل چرا خدا او  -

 

 . باشه نداشته خبر ترسممی -

 

 خب؟ -

 

 . شد خیره  ریما گستاخ های چشم به ترس با

 

 تبا تونبه مبی اونجبوری نفهمبه  وقب   هبیچ  اصبال  شباید  باشبم،  ببد  خببر  قاصبد  خوا نمی  -

 . پیش   گردهبرمی المیرا  باشه  امیدوار و باشه  انتظار چشم  زندگی   آخر لحظه

 

 جالبب  ببراش  ببده  ادامبه  اون  تبا  شبد  خیبره  ریحانبه  هبای  لبب  به  مشتا   و  کنجکاوانه  ریما

 : پرسید آرو  دید  رو سکوت  وقتی.  بود شده

 

 میزنی؟ حر  داری کی  مورد در -

 

 . داش  دوس   رو المیرا که پسری -

 

 خب؟ -

 

 خب؟ چی -
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 چببرا پببس داشببتن دوسبب  و هببم دوتببا ایببن اگببه میزنببی حببر  چببرا نیمببه و نصببف او  -

 بود؟ تیمارستان  گوشه دختره

 

 . داشته زن گف  به  دوستی سال چند بعد گف   دروغ به  پسره چون -

 

 : گف  و داد بینی  به چینی شده مش  دستی و شده گرد های چشم با  ریما

 

 !کرده؟ خودش عاشق رو دختره وق  اون داشته زن خورده  غلط روانی نکب  -

 

 برقببرار بینشببون سببکوت ای لحظببه. داد تکببون مثببب  عالمبب  بببه رو سببرش فقببط ریحانببه

 : گف  و زد ماشین فرمون به مشتی عصبی  دوباره  ریما که شد

 

 دلببم تببا بگببم بهبب  خببود  بببده اصببال کنببه د  بببذار بمیببره کببه حقشببه  بیشببعور پسببره -

 !بگیر رو  شمارش  بگیره آرو 

 کببه بببود راهببی یببه دنبببال ذهببن  تببو نکببرد، ریمببا خببوردن حببرص بببه ای توجببه ریحانببه

 بگبه  بهب   خبوادمی  چبی  و  چبرا  دونسب نمی  هبم  خبودش.  بزنبه  حبر   پسبر  اون  با  بتونه

 ببا.  ببزنن  حبر   هبم  ببا  و  ببینبه  و  اون  شبده  هبم  یکببار  ببرای  حتی  خواس   می  دل   ولی

 ببا  گشب   مرتضبی  اسبم  دنببال  مخباابین  تبو  گرفب   دسبت   و  گوشبی   دلبی  دو  و  ش 

 . شد  برقرار تماس و کرد لمس رو گوشی صفحه لرزیدمی که هایی دس 

 

 . داد تکیه صندلی به و بس  و هاش چشم عصبی اپراتور صدای با

 

 خونه؟ بر  ریحان کنم  چیکار -

 

 . داد تکون مثب  عالم   به رو سرش فقط
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 . زد نیشخند و انداخ   باال ابرو  ریما

 

 . کنی می  برخورد  اینجوری نیستم رانندت -

 

 !بشم پیاده  ببندی رو دهن  خواینمی اگه -

 

 !کجاس   مسیرتون االن  بدید دستور  سرور   ببخشید -

 

 . زد داد و کرد نگاه به  عصبی

 

 چنبد ببرای بتبونم تبو حضبور ببدون آرامب  ببا تبوش ببر  بکبنم قببر ی   که  قبرستون،  -

 . کنم  فکر دقیقه

 

 : گف  لب زیر کرد حرک  و رف  براش ای غره چشم

 

 مبی  تکبون  د   محبتبامون  واسبه  کبردیم  مبی  ببزرگ  آوردیممبی  سب   یب   ایبن  جا  اگه  -

 . کمتره سگم از داد،

 

 و آرامبب  بببه واقعببا. کببرد سببکوت و نببداد نشببون العملببی عکببس بببود شببنیده اینکببه بببا

 دهببن  تببو و زبببون  ای ثانیببه بببرای نداشبب  قصببد ریمببا انگببار ولببی داشبب  نیبباز سببکوت

 . نگهداره

 

 !ریحانه -

 

 هو ؟ -
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 !جانم؟ یعنی هو  -

 

 !بزن رو حرف  -

 

 دختببره بعببد بببوده دختببره ایببن بببا وقبب  چنببد بعببد داشببته زن پسببره ایببن خببدایی -

 نفهمیده؟

 

 . گفتن  اینجوری -

 

 گفته؟ کی -

 

 . خواهرش -

 

 کردی؟ باور تو -

 

 نکنم؟ چرا -

 

 . نده جوا  سوال با و سوال -

 

 کرد؟ پنهان نمیشه کنیمی  فکر چرا -

 

 . دلی  ی  و  هزار به -

 

 . بگو رو  یکی  -
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 ... میشه  مگه  روز شبانه ای در مثال -

 

 . بود  اشهمخونه فقط کرد ازدواج باهاش که زنی اون چون  میشه آره -

 

 . اوهو  -

*** 

 . کرد ای بار چند و اتا  عر  و اول کالفه انداخ  تخ  روی رو  لباس 

 و  شبد  مبی  تبر  پررنب   و  رنب   پبر  بشبه،  پباک  ذهبن   از  نداشب   قصد  المیرا  گذشته  انگار

 پبوفی  کالفبه  در  صبدای  ببا.  کنبه  پیبدا  رو  مرتضبی  شبده  ابور  هبر  که  کرد  می  اش  وسوسه

 . نشس  تخ  لبه و کشید

 

 !بعد؟ برای  بذاری  میشه ا ،خسته جان رامین -

 

 . زد لبخند و  کرد نگاش  در الیه از  رامین و شد باز  نیمه در

 

 و مببن سببر و خببوره مببی حببرص داره نگرانتببه هببم ریمببا بررسببم، رو حالبب  اومببد  فقببط -

 . بشه  باز آسایشگاه به پات تو کردیم قبول چرا که  میزنه غر  مامان

 

 میشبه  اگبه  بخبوابم  خبوادمی  دلبم  فقبط  خوببه  حبالم  مبن  میگبه،  زیباد  پرت  و  چرت  اون  -

 !بذار تنها 

 

 رو خببودش ریحانببه. بسبب  رو اتببا  در و رفبب  ایاضببافه حببر  بببی و داد تکببون سببر فقببط

 : گف  خودش با لب زیر آرو  بس  و هاش چشم و انداخ  تخ  روی

 

 سبخ   شکسبته  کبه  دلبی  گوینبد  مبی  نخبواهی،  خبواهی  گبذردمی  تل   روزگار  گویندمی  -

 تنهببایی و سببکوت از اگببر حتببی کببن، سببکوت گبباهی گوینببدمی کنببد، پیببدا تببرمیم اسبب 
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 ببرای باشبی نمب  نگبذار شبود، کسبی دل زخبم  باعب   زبانب   از  کالمبی  نگذار  بدهی  جان

 کوچبب  کببار یبب  بببا گبباهی تببوانیمی نیسبب  سببخ  بببودن انسببان درد، پببر هببای زخببم

 !لذتی غر  خود که بینیمی وق  آن و  بنشانی نفر هزاران لب بر لبخند

 

 : گف  بغض با و خوابید پهلو به

 

 خواسبتم  مبی  فقبط  مبن  شباهدی  خبودت  خبدایا  ولبی  نبه،  یبا  بود  درس   کار   دونمنمی  -

 گذاشبتم  دردی  انگبار  ولبی  کبنم  شباد  رو  خبانواده  یبه  دل  خواسبتممی  بشبه،  خبو   حال 

 . میره بین از  نه میشه  کمرن  نه هیچوق  که  دلشون رو

 

 خبودش  ببینبه  رو  کسبی  خواسب نمی  نبداد،  نشبون  العملبی  عکبس  در  شبدن  بباز  صدای  با

 . نشس  تخ  گوشه و شد  نزدی  تخت  به آرو  سحر ولی زد خوا   به رو

 

 !دار  کارت  بشین پاشو. شنید  رو صدات بیداری، دونممی -

 

 ببه  رو  اش  تکیبه  نشسب ،  شبد  بلنبد  و  کبرد  سبال   لبب  زیبر  کبرد  بباز  رو  هباش  چشم  آرو 

 . انداخ  پایین رو سرش و داد تخ 

 

 کسببی  آسایشببگاه اومببدیمی نبایببد بببرا ، بببود سببختی روز خیلببی امببروز سببال ، علیبب  -

 روز  خیلبی  ببود  پبر  تبو  از  دلبم  بیشبتر  همبه  از  ولبی  باشبه  نشبنیده  حبر   مبن  از  که  نموند

 !بود  کابوس ی  مث . گذاشتم سر پش  رو  دردسری پر و مشغله پر

. کبرد کبارو ایبن  چبرا  دونمنمبی  نبزد ،  حبر   باهباش  هبم  کبال   یه  حتی  من  بخدا  مامان  -

 داره  دوسب   کبی  وگرنبه  اومبد می  کبه  ببود  مهبم  ببرا   سالمتیشبون  دونبین  مبی  خودتون

 تلبب  هببای داسببتان همبب  خببوادمی دلبب  کببی بشببنوه، رو اون و ایببن ی غصببه و غببم

 . بگیره  ازش و آرام  که  کنه چیزهایی  درگیر و فکرش و  بشنوه
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 . گرف   ریحانه سم  و آورد در کاغذی کیف  از و زد تلخندی سحر

 

 گوشببه کنبه بببازش کسبی نببداد  اجبازه  نخونبد  مببن داده، و هبات سببوال جبوا  شباید -

 . بخونی تو فقط که بود  نوشته کاغذ

 

 سبحر  دسب   از  و  اون  لرزیبد  مبی  کبه  هبایی  دسب   ببا  و  کبرد  نگاه  کاغذ  به  متعجب  ریحانه

 . گرف 

 

 ... یعنی  نوشته برا  چرا -

 امبروز  اگبه  بببخ .  ا خسبته  خیلبی  بخبوابم  یکبم  میبر   مبن  بخون،  کن  بازش  دونمنمی  -

 . نداشتم خوبی روحی حال که کنی درک  امیدوار  کرد ،  برخورد بد باهات

 

 هباش  لبب  دیبدمی  فقبط  شبنید،نمی  و  سبحر  صبدای  نداشب   حضبور  اتبا   تبو  دیگبه  انگار

 جسبم یب  انگبار! نداشب  ای  فایبده  ولبی  داد  تکبون  ابرفین  ببه  رو  سبرش  خورهمی  تکون

 . بود شده روح بی

 

 خوبی؟  ریحانه -

 

 و نشسبب  کنببارش تببرس ببا سببحر کببرد، مبی نگبباش گنبب  و ببود زده زل سببحر بببه فقبط

 . داد  تکون 

 

 !شده؟ چ  هستم، تو با  ریحانه -

  

 . چکید هاش چشم  گوشه از اشکی قطره

 

 شد ؟ مرگ  باع  من یعنی  مامان -
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 . بزنه حر  باهاش صدا تن ترین آرو  با کرد سعی و کرد اخم

 

 !مقصری؟ تو گفته کی  بردم ، خود  با اینکه از کنیمی پشیمونم داری کن، بس -

 

 : گف  لب  زیر آرو  و  کشید باال رو اش بینی

 

 .... کنم  باز رو نامه این ترسممی -

 

 : گف  و پرید  حرف  وسط

 

 . بخونی  شدی آرو  وقتی  گوشه ی  بذاری  یا دور، بندازی نخونی تونیمی -

 

 !مامان -

 

 جانم؟ -

 

 بخونیم؟ هم با بمونی  میشه -

 

 . داد تکون  آرو  رو سرش و کشید ای  خمیازه سحر

 

 !ا خسته خیلی من کن، بازش  زودتر فقط باشه -

 پببایین صببدا بببا رو دهببان  آ  بسبب ، رو هبباش چشببم و کببرد ببباز رو شببده تببا کاغببذ آرو 

 . کشید عمیق نفس و داد

 

 ... آرو  بر  من خوایمی -
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 . داد تکون ارفین به رو سرش تند و شد خیره سحر های چشم تو

 

 . خونممی  نه -نه -

 

 نمببی میکببرد خببون رو دلبب  کلمببات خببط بببه خببط دیببدن دوخبب ، کاغببذ بببه رو نگبباه 

 لبرزان  صبدای  ببا  خوابیبده،  خباک  خروارهبا  زیبر  االن  خبط  ایبن  صباحب  کنبه  بباور  تونس 

 . کرد  خوندن به  شرو 

 

 جببای هببیچ کببه کسببی بنویسببم رو اسببم  هببم کاغببذ رو تببونمنمی حتببی او، نببا  بببه -

 و زد   صبداش  بلنبد  هبا   غبم  تبو  چبه  هبا   شبادی  تبو  چبه  همیشبه  مبن  ولی  نبود  زندگیم

 . کرد   تشکر ازش

 

! چبی  یعنبی  آرامب   دونبهنمی  اصبال  ندیبد،  آرامب   گبی  بچبه  از  کبه  دختبری  المیبرا   من

 مببی یکببی. خببورهمی آد  درد چببه بببه دونمنمببی اصببال نکببرد ، حسبب  وقبب  هببیچ چببون

 در  پبرواز  ببه  هبوا  تبو  مالیبم  نسبیم  ببا  کبه  پبر  یبه  مث   میده  دس   به   سبکی  حس  گف 

 و درد و سببنگینی جببز قسببمتم اینکببه مثبب  ولببی دار  دوسبب  رو حسببی همچببین میبباد،

 سباخته  سبن   ببا  و  مبن  خبدا  انگبار  نیسبتم  پبر  جبنس  از  مبن!  نیسب   ای  دیگه  چیز  غصه

 . بده تکونم تونه نمی هم سی  و اوفان حتی که سف  و سخ  انقدر

 

 خبود   ببه  ولبی  کبرد  جبذبم  صبدات  تبو  چبی  دونبم  نمبی  کبرد   اعتماد  به   چرا  دونمنمی

 آخببره روز روز اون کببرد  بببازگو کسببی بببرای و زنببدگیم راز تببرین بببزرگ وقتببی داد  قببول

 روزی کببنم، حمبب  خببود  بببا رو درد سببنگین حجببم ایببن تببونمنمی دیگببه زندگیمببه،

 حببس اش سبینه تبو نفبس.   نکنبه دگرگبون و حبالم و نبنبده نقب  ذهبنم تبو که  نیس 

 : پرسید آرو  و زد زل  سحر به ترس با بود، شده
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 بخونم؟ -

 

 : گف  آرو  و داد تکون مثب  عالم  به رو  سرش بود شده  کنجکاو که سحر

 

 !بخون -

 

 . داد ادامه و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 ببا  همیشبه  نببود  خونبه  وقب   هبیچ  مامبان  ببود ،  تنهبا  خونبه  تبو  کبه  ببود  سالم  چهارده  -

 غببرو  و سببرکار رفبب می صببب  هببم بابببا . هببا همسببایه خونببه یببا خریببد رفتنمببی الهببه

 یعنببی ترسببید ،نمی بببودن تنهببا از وقبب  هببیچ مببن. خونببه گشبب می بببر کوفتببه و خسببته

 مببی بهشببون ترسببوندنممی کببه چیببزی هببر بببا گببی بچببه از کببه بببود  فامیبب  بچببه تنهببا

 گفبب می همیشببه بببود، بابببا  هببای حببر  و هببا دلگرمببی بخبباار بببودنم نتببرس. خندیببد 

 اون  باشبن  نشبناس  خبدا  کبه  هبایی  آد   جبز  باشبه  ترسبناک  کبه  نیسب   دنیبا  تو  چیز  هیچ

 نررسببید  باببا  از هبم وقب  هبیچ! چبی یعنببی نشبناس خبدا آد  شبد نمبی حبالیم موقب 

 !میزنه رو حر  این چرا

 

 زنبدگیم  تبو  قهرمبان  یب   مبن  نیسب   مبن  ببرای  تبرس  کبه  کبرد می  تکبرار  بابا   با  فقط 

 اذیبتم یبا بشبه نزدیب  بهبم کبس هبیچ و چیبز هبیچ ذارهنمبی و  پشتمه  کوه  مث   که  دار 

 . کنه

 کنببه کببوچیک  کسببی نداشببتم دوسبب  وقبب  هببیچ بابببا ، جببز نبببود کسببی مببن قهرمببان

 ببرای  رو  جبونم  کنبه،  بهب   احترامبی  ببی  تبرین  کوچیب   کسبی  مبن  جلو  نداشتم  دوس 

 نمببی برخببورد خببو  باهبباش وقبب  هببیچ مامببان ولببی. داد مببی بببودن  شبباد لحظببه یبب 

 سبوخ می  باببا   مظلومیب   ببرای  دلبم.  زدمبی  حبر   دسبت   زیبر  کبارگر  یه  با  انگار  کرد،

 ببراش خبانواده و خونبه  انبدازه  ایبن  تبا  مبرد  یبه  میشبه  چطبور  گفبتم  مبی  خود   با  همیشه

 هببم وقتببی کببرد مببی اذیببتم سببکوت !کنه سببکوت آرامششببون بببرای کببه باشببه مهببم
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 . شد می عصبی کنم  دفا  ازش تونستمنمی

 

 : گف  آرو  و انداخ  سحر به نگاهی  کرد سکوت  دوباره

 

 هبم یکبی پبدرش میشبه اسبطورش و قهرمبان یکبی اسب ، هبا خبانواده ببین فر   چقدر  -

 هبم  زنبدگیمون  قهرمبان  نشبد،  حبس  زنبدگیمون  تبو  وقب   هبیچ  پبدر  وجبود  کبه  مبا  مث 

 !تو میشه  مادرمون هم و پدر

 

 . داد تکون ارفین به رو سرش و زد تلخی لبخند سحر

 

 . نزنیم حر   موردش در  بود قرار -

 

 . کنه سد و گلوش راه و  بشینه گلوش تو نداد اجازه ولی بود کرده بغض

 

 . شماس  با حق ببخشید، -

 

 . داد ادامه و گرف  دست  تو رو کاغذ  دوباره کوتاهی مک  از بعد

 

 کببس هببیچ کببه روزی! شببد آوار سببر  رو دنیببا کببه روزی کببذایی، روز اون بببه گببرد برمی -

 !زد  فریاد صدا بی که  روزی نشنید، رو  فریاد  صدای

 

! اتباقم  پنجبره  پشب   درسب   دیبد ،  مبی  خونبه  پشب   دیبوار  رو  سبایه  یبه  ببود  وقتی  چند

 گفبتم  الهبه  ببه  وقتبی   ولبی.  داره  نظبر  زیبر  رو  خونمبون  یکبی  کبرد   مبی  احساس  همیشه

! ببود یکبی واقعبا نببود تبوهم ولبی  دزدی  بیبان  بخبوان  کبه  داریبم  چی  ما  زدی،  توهم  گف 

 خرگوشببی و موهببا  و پوشببید  عروسببکی شببلوار و تیشببرت یببه همیشببه مثبب  روز اون

 رو  و  برداشبتم  و  مبداد   و  دفتبر  نخبوره  اتباقم  پنجبره  ببه  چشبمم  دوبباره  اینکبه  برای  بستم
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 کبنم  تجسبم  ذهبنم  تبو  رو  چیبزی  یبه  کبرد    سبعی  و  کبرد   آزاد  و  فکبر   نشسبتم   ایوون

 بگببم اگببه شببنید ، پببا صببدای کببه نخببورد قلببم بببه دسببتم هنببوز. بکشببم دفتببر رو بعببد

 و  شبد   بلنبد  آرو   کبرد ،  حبس  وجبود   تمبا   ببا  و  تبرس  ببار  اولبین  برای  دروغه  نترسید 

 !اونجاس ؟ کی  زد  داد

 

 ببا و  انبداختم  بباال  شبونه.  ببود  فایبده  ببی  انگبار  ولبی  زد   داد  بلنبد  دوبباره!  نشبنید   جوابی

 . اومد پا صدای  دوباره بشینم اومد  تا ولی کرد  اشتباه حتما گفتم خود 

 و حیبباط دور تببا دور شببد  خببم کمببی و گببرفتم هببا نببرده بببه رو دسببتم لرزیببد،می صببدا 

 ولببی برگشببتن اونببا کببرد  فکببر زد  صببدا رو الهببه و مامببان نبببود، کسببی ولببی کببرد  نگبباه

 دسب   چقبدر  هبر  و    گرفب   رو  دهبنم  جلبو  دسبتی  برگبرد   اومبد   تا.    نبودن  هم  ها  اون

 و کثیببف هببای دسبب  و سببیگار بببوی. بببود فایببده بببی برگببرد  کببرد  تببالش و زد  پببا و

 . زدمی بهم و حالم داش  بود گرفته و دهنم جلو که زمختی

 

 صببدای ولببی ندیببد  و صببورت . بببرد خونببه تببو و کشببید خببودش دنبببال پشبب  از رو مببن

 تنبد  انقبدر  قلببم  خبوردمی  سبر  صبورتم  روی  هبم  پشب   هبا   اشب   گوشبمه،  تو   نحس 

 ببود  هبا  حبر   ایبن  از  تبر  جبون  سب   ولبی!  میبر می  االن  گفبتم  مبی  آن  هبر  کبه  زدمی

 دفبا   مبرد   یب   براببر  در  خبودش  از  بتونبه  کبه  داشب   تبوان  چقبدر  بچبه  دختبر  ی   مگه

 ! کنه

 

 بببه و نگبباه  دوببباره و کببرد پبباک و هبباش اشبب  کببرد، نگبباه سببحر بببه تببرس بببا ریحانببه

 هبای  اشب   ببا  کبه  هبایی  نوشبته  نببود،  خوانبا  کبه  هبایی  نوشبته.  دوخب   هبا  نوشته  ادامه

 گذاشبته  نمبای   ببه  کاغبذ  سبفید  صبفحه  تبو  جبون  و  دل  ببا  هاشبو  درد  و  بود  همراه  المیرا

 . بود

 

 هیچببی کببه ظببالم شببکارچیه یبب  دسبب  تببو جببون بببی یپرنببده یبب  بببود  شببده مببن -

 و بلنببد و نشسبب  پاهببا  جلببوی بسبب ، رو هببا  دسبب  و دهببن و چشببم. نبببود مهببم بببراش
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 بببود نببامفهو  بببرا  اولبب  کببرد مببی تکببرار هببی و چیببزی یبب  خندیببد،می چندشببوار

 تکببرار بببار چنببدین یکبببار نببه ریخببتم و زهببر  ببباالخره ریخببتم، و زهببر  ببباالخره گفبب می

 . کرد

 

 برسبونیم،  آزاری  کسبی  ببه  کبه  نببودیم  ایخبانواده  آخبه  گرفتبه  اشبتباه  رو  مبن  کبرد   فکر

 سبف   انقبدر  دهبنم  جلبو  پارچبه  ولبی  ببزنم  حبر   باهباش  هسب   جبوری  هبر  کرد   سعی

 از  بخبوا   صبدایی  برسبه  چبه  ببود،  سبخ   ببرا   هبم  کشبیدن  نفبس  حتبی  کبه   ببود  بسته

 . بیار  در خود 

 

 وقتبی  ،  عصببی شبه و بالیبی سبر  بیباره  خواسبتم  نمبی  نشسبتم  خبوردن  تکون  و  صدا  بی

 شببد، جمبب  هببم تببو صببورتم. رسببید مشببامم بببه سببیگارش گنببد بببوی، شببد نزدیبب  بهببم

 : پیچید گوشم تو چندش  صدای  دوباره

 

 اینجا ؟ من چرا دونیمی -

 

 . کنم خف  خواس می دلم بود مخم رو هاش خنده صدای خندید بلند  دوباره

 

 واقعبا  کبه  آخ  ببینبه،  حبال  ایبن  تبو  رو  تغباری   تبه  و  دختبرش  تبا  کجاس   جون   مامان  -

 !عزیزی براشون خیلی شنید  خالیه جاش

 

  گلبو  تبو صبداهایی. ببود سبخ   ببرا   کشبیدن  نفبس  واقعبا  داد   تکبون  ارفین  به  رو  سر 

 هنجببر  از بیشببتر خیلببی پارچببه قببدرت چببون شببدمی خفببه همونجببا انگببار ولببی پیچیببد

 . بود

 

 ببود رفتبه خبدا همیشبه مثب  انگبار ولبی برسبن، زودتبر اینبا  مامبان  کبرد   می  دعا  دلم  تو

 و مبن صبدای ببی  فریادهبای  و  کبرد  رهبا  خبود   حبال  ببه  و  مبن  اش  دیگه  های  بنده  سراغ
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 .  نشنید

    

 هببا  چشببم بخببوابم خواسبب می دلببم اومببد ، در جببونی بببی از نحسبب  صببدای بببا دوببباره

. بببود دهببنم و دسبب  و چشببم درد از بیشببتر دردش زد کببه هببایی حببر  ولببی کببردمی درد

 بلبد  ولبی  تلب   پایبان  ببا  داسبتان  یبه  کبنم  تعریبف  داسبتان  یبه  ببرات  خبوا می  گفب   بهم

 . داد ادامه مکثی بدون مطلب، اص  سر میر  کنم چینی  مقدمه نیستم

 

 مگبه  ولبی  بشبنو ،  چیبزی  نداشبتم  دوسب   ببود ،  شبده  کبر  انگار.  بود  من  معشوقه  مامان 

 تبو  روحبی  دیگبه  انگبار  شبد   شبوکه   شبد،می  تکبرار  هبم  پشب   گوشم  تو  صداش  شد؟می

 . داد  ادامه حالم گرفتن نظر  در بدون!  نبود بدنم

 

 قبرار  ببود،  مبن  پبی   مبادرت  کبرد  مبی  کبار  سب   ببو   تا  خون  خروس  از  بابات  که  زمانی

 نیسبب ، مببرد گفبب می چببرا؟ دونببیمی. نداشبب  دوسببت  چببون بشببه جببدا بابببات از بببود

 شببد، چببی دونمنمببی. خواسببت  نمببی اول از میبباد بببدش ازش گفبب  مببی نببداره، غیببرت

  زنبدگیم  دنببال  ببر   گفب   بهبم  شبد    اشوابسبته  مبن  اینکبه  بعد!  شد  عو   نظرش  یکهو

 انجبا   چبرا  و  چبون  ببی  ببراش  خواسب   کباری  هبر  کشبید  خبودش  دنببال  رو  مبن  یکسال

 . زد پسم  یکهو ولی داد 

 

 تونسببتممی نببه مببن ولببی میگفبب  بیببراه و بببد مامببانم بببه و زدمببی داد بببود شببده وحشببی

 شبد  زمسبتون  یکهبو  انگبار.  لرزیبد   مبی  فقبط  بیبار ،  در  خبود   از  صبدایی  نه  بخور   تکون

 . کردمی درد تنم تما   بود کرده نفوذ ها  استخون تو  سرما

 غبر مامبان رفتارهبای  شبد،  رد  هبا   چشبم  جلبو  از  فبیلم  مثب   گبیم  بچبه  هبای  سبال  تما 

 لبببم رو تلخببی لبخنببد بابببا  یبباد بببا بابببا مظلومیبب  و هبباش گیببری بهونببه هبباش زدن

 قطعببا شببد،می حببالی چببه شببنید مببی اینببارو بببود اونجببا روز اون اگببه دونمنمببی نشسبب ،

 . آوردمی خودش سر بالیی یه  مامان جای به  همیشه مث 
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 ولبی  رفتبه  اون  کبرد   فکبر  کبه  ابوری  شبد،  فرمبا  حکبم  اتبا   تبو  عجیببی  سبکوت  یکهو 

 ببود  شبده  باعب در نزدیکبی ا     شا  عصببی  و  تنبد  هبای  نفبس  صبدای  ببود  نرفتبه  حیوون

 قدمیببه چنببدخببود را در وتمببا  تببنم را وحشبب  فراگرفتببه بببود . بزنببه تنببد قلبببم ضببربان

 . دید می  مرگ

 

 اشبتباه  کبار  بخبااره  مبرد ،  آشبغال  یبه  دسب   ببه  مبن  ببود،  سبن  اون  تو  من  واقعیه  مرگ

 . شد تباه من زندگی  خوشی  بخاار سوختم،  مادر 

 

. ترسبید می  هبم  خبود   یسبایه  از  چیبه  تبرس  دونسبتمنمی  کبه  منبی  ببود   شبده  اوری

 ببباز و دهببنم و پببا  و دسبب  فقببط حیببوون اون شببد، شببرو  روز اون بعببد مببن سببخ  کببار

 نمبی  چیبزی  هبم  کبردمی  بباز  و  هبا   چشبم  اگبه  مطملبنن  ببیبنم  و  قیباف   نذاشب   کرد

 !سیاهی بود سیاهی فقط دید 

 

 درد  تبنم.  کبنم  بباز  رو  هبا   چشبم  و  ببد   تکبون  و  خبود   تونسبتم  سبختی  ببه  رفتن   بعد

 قببب  بایببد کببرد می تحمبب  بایببد ولببی کشببید، مببی تیببر دلببم زیببر و پاهببا  کببردمی

 اتباقم تبو رفبتم، کبرد   جمب   آرو   و  چبی  همبه.  کبرد می  پباک  و  مبدارک  تما   اومدنشون

 شبده  زخبم  تبنم  تمبا   ببود   شسبته  رو  خبود   انقبدر  حمبو   رفتم  و  برداشتم  رو  ها   لباس

 . بود

 

 کبس  هبیچ.  اومبد  سبر   بالیبی  چبه  نفهمیبد  کبس  هبیچ  روز  اون  ببود،  شبده  نبابود  زندگیم

 ببود ، شبده  گیبر  گوشبه  دیبد ،می  کبابوس  شبب  هبر  گذشب ،  چبی  دلم  و  سر   تو  نفهمید

 بببه روز. کنببه مببی نگببا  داره یکببی کببرد می احسبباس همبب  ترسببید می بببودن تنهببا از

 چقبدر  هبر  شبد،  مبی  بیشبتر  و  بیشبتر  بهب   نسبب   نفبرتم  و  شبد می  دورتر  مامانم  از  روز

 هبا  وقب   خیلبی  ،جبونم  ببود  شبده  باببا.  شبد   تبر  نزدیب   باببا  و  الهبه  ببه  شد   دور  اون  از

 بهبم  کبه  جسبمی  و  روحبی  ضبربه  اینکبه  از  بگبم،  بهب   مامبان  اشبتباهاز  خواسب   می  دلم

 . شد وارد لعنتی  نزدیکی اون مرد همون اریق از
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 لبببم رو مهببر یبب  همیشببه نتونسببتم ولببی بببود، نشسببته وجببود  کبب  تببو کببه ترسببی از

 تحمبب  ترسبید می بشببکنه، کبه نیسبب  باببا  حببق کبرد  مببی تکبرار خببود  ببا و زد مبی

 . بد  دست  از ترسید  می  نکنه

 

 کببس هببیچ بببه کببرد  مببی دفببا  بابببا  از همیشببه شببد  تببر بببزرگ مببن و گذشبب  روزهببا

 .  بود  حساس  مامان رو همه از  بیشتر بگه، تر نازک گ  از  به  داد  نمی اجازه

 

 ولبی  کبنم،  فرامبوش  رو  گذشبته  یبا  ببخشبم   تبونممی  شبم  ببزرگ  وقتبی  کبرد   می  فکر

 دو نفببرتم و تببر رنبب  پببر شببدنم بببزرگ بببا نشببد کمرنبب  تنهببا نببه نبببود چیببزی همچببین

 دسبب  بببود  رسببیده جنببون بببه کببرد  مببی فکببر  نحببس روز اون بببه بببس از. شببد چنببدان

 تبو  بیباد  ببود  قبرار  کبه  مبردی  ببه  اینکبه  از  کبرد،می  دیبوونم  داشب   آینده  فکر  نبود  خود 

 و خببود  بایببد یببا و زنببدگیم واقعیبب  گفتم؟مببی چببی بببد ؟ بایببد  جببوابی چببه زنببدگیم

 تببنم کبب  شببدمی باعبب  شببه نزدیبب  بهببم مببردی اینکببه فکببر حتببی کببرد ؟ مببی خببرا 

 نمببی اصببال! ازدواج برسببه چببه شببم رفیببق حتببی کسببی بببا ترسببید می  و بشببه منقبببض

 قببرار راهبم سبر مرتضبی اینکبه تبا کبنم، تحمبب  کنبار  رو باببا جبز کسبی وجبود تونسبتم

 واقعبی  حیبوون  یب   ولبی!  واقعیبه  مبرد  یب   پبدر   مثب   کبرد می  فکبر  کبه  کسی  گرف ،

 . بکنه رو کرد من با اون که  کاری حیوونی هیچ نکنم فکر  بود

 

 ببا  عشبق  نبه  شبد،  شبرو   مسبخره  خیلبی  مرتضبی  و  مبن  داسبتان  ولبی  نشبه  بباورت  شاید

 خیلبی خلبوت کوچبه  از   مبن  کب ،  -کب   و  لجببازی  و  انبداختن  تیکبه  ببا  نبه  بود،  نگاه  ی 

 وجبود آدمبی و ببود سبکوت کبه جبایی  هبر  خلبوت  خونبه  و  کوچبه  از  تنهبا  نبه  ترسید می

 بنبد  نفسبم  کبرد می  فکبر  میبر ،می  االن  کبه  داشبتم  و  ایبن  فوبیبای  خبود  به  خود  نداش 

 .  میاد
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 تنهبا  ببار  اولبین  ببرای  خبورد،  گبره  بهبم  بسب   ببن  کوچبه  یب   تبو  مرتضبی  و  من  داستان

 از.  اومبدمی  مبا  خونبه  کمتبر  دیگبه  و  ببود  کبرده  ازدواج  تبازه  الهبه  چبون  خریبد  ببود   رفته

 هبر  بیبرون  ببر   تنهبا  روز  اون  شبد   مجببور  نداشبتم،  الهبه  جبز  رفیقبی  هبیچ  کبه  اونجایی

 خبود  رو همیشبه رو مبرد اون شبو  سبایه. ببود لبرز و تبرس ببا  داشبتم  مبی  ببر  که  قدمی

 چشبم خبوا  موقب  هبا شبب وقتبی یبا شبدمی  تاریب   هبوا  اگبه  مخصوصا  کرد ،می  حس

 اتبباقم تببو وقتببی. کنببهمی نگبباهم داره و سببرمه ببباال کببرد می احسبباس بسببتممی و هببا 

 از خببوا  صببورت ایببن غیببر در خوابیببد می و ذاشببتممی روشببن هببارو بببر  بببود  تنهببا

 . بود  فراری ها چشم

 

 شببده تاریبب  یکببم هببوا خونببه برگببرد  تببا روز اون. مرتضببی بببا مالقبباتم روز بببه برگببردیم

 مبی و میبزدن حبر  بلنبد مبن دیبدن ببا و ببودن  ایسبتاده  خیبابون  سبر  پسبر  چنبدتا  بود،

 : گف  و زد سوتی و سمتم اومد پرویی با ها اون از یکی حتی خندیدن 

 بشبی  نبنم  عبروس  داری  دوسب   کجبایی؟  بچبه!  حباال  تبا  ندیبدم   محلبی؟  بچبه  جذا   -

 بشی؟ محلمون بچه

 

 راه پشبتم  نببودن،  ببردار  دسب   انگبار  ولبی  برداشبتم  بلنبد  و  هبا   قبد   حرف   به  توجه  بی

 کوچبه  تبو  زنبده  آد   یبه  ببودن  مبرده  همبه  ببود،  گورسبتون  انگبار  هبم  مبون  کوچه.  افتادن

 !نبود

 

 نفببس تنببد -تنببد. بببود گرفتببه از  و رفببتن راه قببدرت لرزیببد مببی پاهببا  تببرس از انقببدر

 بباز  دهبن  زمبین  ببود   حاضبر  دیبد،می  تبار  هبا   چشبم  ببود،  شبده  خشب   گلو   و  زد می

 . نخوره بهم کسی دس  ولی ببلعه رو من و کنه

 

 رفبتم  و  دو   کوچبه  اشبتباهی  ترسبم  از  کوچمبون،  ببه  برسبم  تبا  ببود  مونبده  کوچبه  تبا  سه

 شبد   متوجبه  تبازه  رسبید   کبه  کوچبه  تبه  ببه  انبداختن،می  تیکه  و  بودن  دنبالم  ها  اون.  تو

 بکشبم  عمیبق  نفبس  و  باشبم  آرو   کبرد   سبعی.  ببود  بسب   ببن  کوچبه  ته  نیس   کوچمون
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 کببرده احااببه و وجببود  کبب  بببود بیشببتر مببن از قببدرت  تببرس نبببود ، موفببق انگببار ولببی

 . بود

 مبی بلنبد دوسبت  اون ببه و ببود شبده   نزدیب   بهبم  آور  چنبدش  لبخنبد  با  پسرا  از  یکی

 نداشبتن،  عبادی  حالب   انگبار  خندیبد  مبی  فقبط  دوسبت   میبایم؟  هبم  ببه  نظرت  به  گف 

. زد  زل بهشببون تببرس بببا و داد  دیببوار بببه رو ا  تکیبه بببود ، شببده جمبب  خببود  تببو مبن

 چیبز  همبه  از  دلبم  نخواسبتم  کمب   کبس  هبیچ  از  نیباورد   رو  خبدا  اسبم  هم  لحظه  اون  تو

 ببود بهبم  حواسب   جبا  یبه  ببود  دیبده  خبودش  خبدا  یکببار  انگبار  ولبی  بود،  پر  کس  همه  و

 و مشب  زیبر گرفتبه اونبارو دیبد  فقبط شبد پیبداش کجبا از دونبم نمی. رسوند رو  مرتضی

 کبرد   احسباس  تصبوراتم  تبو  نشبه  بباورت  شباید  گفب ،  مبی  بیبراه  و  ببد  بهشبون  و  لگدش

 دسبب  بهببم سبببکی احسبباس میزنببه و مببادر  معشببوقه داره کببرد  احسبباس ناجیمببه، اون

 بببه لبخنببد بببا ، نشسببتم زمببین رو و کببرد  رهببا و جسببمم بببال سببب  پببر یببه مثبب . داد

 حمبایت   از  فقبط  شبنید   و  صبداش  نبه  ببود   دیبده  و  قیباف   نبه  مبن.  کبرد   نگاه  ناجیم

 نشسبته  دلبم  ببه  مهبرش  کبنم  تشبکر  ازش  و  کبنم  بغلب   خواسب   مبی  دلبم  اومد،  خوشم

 . بود شده  رویاها  مرد  بود

 

 ببیبنم  رو  اش  چهبره  تونسبتم  نبه  بباز   نشسب   پاهبا   جلبو  کبرد،  زمبین  نق   رو  اونا  وقتی

 مبن  و  شبم  بلنبد  کبرد  کمکبم.  ببود  شبده  وارد  بهبم  ببدی  شبوک  انگار  بشنو ،  رو  صداش  نه

 دسبب  حرکبباتم از کببدو  هببیچ انگببار داد  تکیببه بازوهبباش بببه. بببرد ا  خونببه سببم  رو

 . گرفته قرار تر  بزرگ یه محب  و حمای   مورد که بود  ای بچه  مث  نبود، خود 

 نشسب   لببم  رو  لبخنبد  ناخودآگباه  شبد ،  خیبره  هباش  چشبم  تبو  رسبیدیم  در  جلبو  وقتی 

 گفبب   آرو  و زد لبخنببد کبه بببود اون دوبباره. کببنم تشببکر نچرخیبد دهببنم تبو زبببون ولبی

 . کنه نمی اذیت  هیچکی  دیگه شد تمو  نترس نباش،  نگران

 حتببی کببرد پیببدا جریببان هببا  رگ تببو خببون بخشببید، وجببود  بببه گرمببا حببرف  ایببن بببا

 از باشببی کبه تبو گفبتم بهب  هیجبان و ذو  رو از. کبرد  مبی حبس هبامم گونبه سبرخی

 دومببون هببر رو زمببان ای لحظببه بببرای بببود، شببده شببوکه هببم اون. ترسببم نمببی هیچببی

 هبم  ببه  فقبط  العملبی  عکبس  هبیچ  ببدون  زدن  پلب   ببدون  شبدیم  هم  نگاه  غر   ما  ایستاد
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 . اومدیم  خودمون به در صدای با زدیم، زل

 کبرد، نگباه مرتضبی ببه خبورده گبره هبم در هبای اخبم ببا ایسبتاد روبرومبون نگرانی  با  بابا

 کنبار  رو  چیزهبایی  یبه  داشب   دسبتراچه  و  هبول  مرتضبی  ولبی  ببود   رویاهبا   تو  هنوز  من

 . داد می تحوی  بابا به و چید می هم

 : گفتم  بابا به رو و  زد  لبخند  خونسردی با  دوباره  دید  رو  ملتمس  نگاه وقتی

 . میومد سر  بالیی چه نیس  معلو  نبودن اگه کردن، کمکم آقا این

 کسبی  دیبد ،  رو  باببا   مرتضبی  تبو  مبن  ولبی  بباختم،  رو  دلبم  ببود  فهمیبده  مبن  نگاه  از  بابا

 ندیببد ور داشببتم بهبب  مببن کببه عشببقی وقبب  هببیچ بابببا . داد  مببی بببراش رو جببونم کببه

 مبادری از بیشبتر ببود ببر از و مبن انگبار.  کبرد  تفسبیر  و  تعبیبر  رو  مرتضبی  به  من  نگاه  ولی

 . بود   وجودش از که

  قببب  المیببرای دیگببه روز اون از مببنم ولببی نیبباورد  رو  بببه وقبب  هببیچ رو روز اون بابببا 

 گرفب ،  رو  هباش  کبابوس  جبای  رویبا  کبه  یکبی  جدیبد  شبخ   یبه  ببود   شده  انگار  نبود ،

 قبب  مثب  دیگبه ببراش زنبدگی کبه کسبی کبرد، پبر رو هباش اش   جای  لبخند  که  کسی

 هبم اون هبای چشبم تبو  انگبار  بشبه،  نباجیم  از  خببری  یبه  ببود   منتظبر  روز  هبر.  نبود  تل 

 یبا! بخونبه؟ تونسبته و کسبی نگباه حبر  حباال  تبا  کسبی  دونبم  نمی  بود ،  دیده  و  خواستن

 کبه  نباجیم،  ببود  شبده  وجبود   کب   ببود ،  ببر  از  رو  نگباه   حبر   کبه  بود   من  این  فقط

 کبرد پررنب  رو نقشب  ذهبنم تبو کبه چیبزی تنهبا ای، شبماره نبه داشبتم اسمی  ازش  نه

 زود  و  نشبه  ثبب   ذهبن  تبو  کبه  باشبه  چیبزی  یبه  ایبن  بقیبه  ببرای  شباید!  ببود  بودن   مرد

 تبر  شبفا   و  تبر  پررنب   روز  ببه  روز  نشبد  فرامبوش  تنهبا  نبه  مبن  ببرای  ولبی  شبه  فراموش

 . شد می

 مبی  دور  یب   منب   ببا  هبم  هبا  ثانیبه  حتبی  کبه  کنبد  انقبدر  گذشب ،  مبی  کند  برا   روزها

 . بدن آزار  تا بودن داده هم دس  به دس  دنیا ک   انگار چرخیدن

  و روز ده بببود، گذشببته روز ده دیببدم  کببه روزی اون از درسبب  شببمرد  مببی رو روزهببا

 چبرا  ببود  دیگبه  یکبی  جفب   مرتضبی  اگبه  اینکبه  ببود،  گنب   ببرا   چیبز  یبه!  ساع   هش 

 اونبم دیبدم  مبی  دوبباره  بایبد  روز  ده  بعبد  درسب   چبرا  داد؟  قبرار  راهبم  سبر  رو  اون  خدا

 روش  رو  اسبم  ایبن  الهبه  و  مبن  البتبه  هبا،  عاشبق  پبارک  ببه  ببود  معبرو   کبه  پبارکی  کجا،
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 پسبرهای دختبر خباارات همیشبه هباش نیمکب  ولبی ببود معمبولی پبارک  یبه  گذاشتیم،

 و  مونبد  نافرجبا   هبا  بعضبی  کبه  هبایی  عشبق  خباارات.  کبرد  مبی  ثب   خودش  رو  و  عاشق

 ... ها بعضی

 هببا نیمکبب  سببایبون کببه هببایی درخبب  بببه و بببود  نشسببته نیمکبب  رو روز اون بگببذریم،

 یبه  زد ،  مبی  حبر   باهاشبون  دلبم  تبو  و  کبرد   مبی  نگاشبون  لبخنبد  ببا.  شد   خیره  بودن

 در، ، درخبب  زد ، مببی حببر  کببس همببه و چیببز همببه بببا کببه وجببود  تببو بببود خصببل 

 مبی گبوش دوتبا دلبم داشبتم، کمببود فقبط نببود   دیوونبه  مبن!  هبا   لبباس  حتبی  پنجره

 گببوش بهببم حوصببله بببا فقببط اون و کببنم دل و درد بببراش سببال سببالیان تببا کببه خواسبب 

 کبنم بباز دهبن بخبوا  دونسبتم مبی ولبی ببزنم حبر  دردا   از  یکبی  با  داشتم  دوس .  کنه

 . داد  می خاتمه زندگیم به  باید بزنم حر  و

 مببی کببرد ، حببس و کسببی نگبباه سببنگینی کببه بببود  غببر  خببود  رویببای تببو روز اون

 تببو شببد قفبب  نگببا  کببه کببرد  بلنببد رو سببر . بببود نشببدنی ولببی نکببنم توجببه خواسببتم

! ببود  هبا  چشبم  همبون  ولبی  زد ،  تبوهم  کبرد   مبی  فکبر  شبد  نمبی  بباور   اولب   نگاه ،

 مبن  شبد  نزدیب   بهبم  نشبد،  پباک  ذهبنم  از  بعبد  ببه  کزایبی  شبب  اون  از  کبه  هبایی  چشم

 وقتبی.  کبرد   مبی  سبکته  داشبتم  پریبد  مبی  هبا   پلب   ببود  زده  ی   دستا   بود   شده  هول

 تببو و کببرد  سببکوت فقببط و بببود  شببده الل مببن ولببی کببرد سببال  آرو  ایسببتاد، روبببرو 

 ببود شبوک تبو مبن مثب  اونبم انگبار ولبی بزنبه حبر  داشبتم دوس . زد  زل هاش  چشم

 . بود شده قف   دهن  تو زبون و

 امیبد  ببه  اومبد   و  رفبتم  خیلبی:  گفب   آرو   بباالخره  تبا  گذشب   سبکوت  تو  ای  دقیقه  چند

 . کنم زیارت  شد قسم   باالخره  امروز تا  برگشتم امید نا بار هر ولی ببینم ،  اینکه

 مببی مسببحور و آد  نگبباه  حالبب . داشبب  معصببومی هببای چشببم بببود، آرو  صببداش

 یکبی  مهبر  مبیگن  دیبدین  اصبال.  داشب   بخب آرا   قبرص  حکبم  ببرا   زدنب   حبر   کرد 

 اگببه حتببی بببذاری؟ روش ایببرادی و عیببب هببیچ تببونی نمببی دیگببه بشببینه دلبب  بببه وقتببی

 همبونی  ناشبناخته،  موجبود  همبون  ببود   شبده  مبن  نمیباد،  چشبم  ببه  باشبه  داشبته  نقصی

 نمبی  اسبتفاده  عقب   از  کبه  ای  دختربچبه  ببود   شبده  مبن!  کنبه  نمبی  باورش  کسهیچ  که

 عاشببق از خیلببی مثببال کببه کببوری و کببر همببون رفبب ، پببی  قلببب  حببر  بببا و کببرد
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 عشبق  دونبم  مبی  نببود  عشبق  ذاشبتم،  مبی  بایبد  اسبمی  چبه  حسبم  رو  دونبم  نمی.  هاس 

 خیلبی شباید. شبد نباجیم  اینکبه  از  اومبد  خوشبم  مبردونگی   از  شبب  اون  فقبط  مبن  نبود،

 فرمبان عقلبم چبرا دونبم نمبی ولبی کبردن مبی رو کبار ایبن  بودن  اون  جای  هم  دیگه  های

 عقبب  داشببتن مببن رو بیشببتری سببلطه قلبببم و احسبباس چببون شبباید داد، نمببی درسبب 

 . شه احساسم و قلب حریف تونس  نمی

 زنببدگی  تببو کسببی مجببردی؟ بببود، ایببن اولببی  پرسببید از  سببوال چنببدتا نشسبب  کنببار 

 نیس ؟

 مبن  مگبه  باشبه،  زنبدگیم  تبو  کسبی  سبن  ایبن  ببه  تبا  نبایبد  چبرا  کرد   می  فکر  داشتم  من

 رو  ببود  پوزخنبد  مثب   بیشبتر  کبه  لبخنبدی  کبرد   نگباش  سبوالی  ببود؟  چبی  بقیبه  با  فرقم

 باشه؟ زندگیم تو کسی نباید چرا: گفتم فقط جواب  تو نشس  لبم

: گفبب  و داد تکببون اببرفین بببه و سببرش میزنببه حببر  دیوونببه یببه بببا داره کببرد مببی فکببر

 کنی؟ می فلسفی  داری چرا س  کلمه ی  من جوا 

 دختبر  یبه  رو  خبود   مبن.  کبنم  نگباه  بهب   کشبید   مبی  خجالب   پبایین،  انداختم  رو  سر 

 آخببه. شکسببتم مببی زود بببود  خببالی تببو بببود  شببده ضببعیف مببن دونسببتم، نمببی پبباک

. بببود گذشببته مصببرف  تبباری  بببود ، زده بببدنم و قلببب هببای تببرک بببه کببه هببایی چسببب

 شببم سبباده دوسببتی یببه وارد تونسببتم نمببی حتببی مببن! نبببود  چسبببناک قببب  مثبب  دیگببه

 مببی هببا  چشببم جلببو از فببیلم مثبب  اتفاقببات همببه.  سببر  رو شببد مببی آوار گذشببته چببون

 بتونببه کببه بببود مببردی مگببه اصببال بیبباد کنببار باهبباش نتونببه کسببی ترسببید  مببی گذشبب ،

 هبیچ چبی اونبم باشبه؟ افتباده ببرا  اتفباقی  همچبین  کبه  کبرد  مبی  بباور  اصبال  کنه؟  قبول

 کبه ببود   سبوخته  مهبره  یبه  مبن  نببودن،  جریبان  در  هبم  خبانواد   حتبی  نداشبتم  شاهدی

 حبس  اون  بایبد  شبد   مبی  کسبی  شبیدای   اگبه  حتبی  شبد   مبی  کسبی  زندگی  وارد  نباید

 . کشتم می خود  تو و

 یب   نشسب   وجبود   تبو  کبه  ببود  تبرس  دوبباره  شبد،  راهبم  سبد  که  بر   شم  بلند  خواستم

 نگببا  تعجبب بببا ببود شببده شبوکه. کببرد  نگباش اضببطرا  و تبرس بببا و رفبتم عقببب قبد 

 سبر  کبه ببود ایبن بکبنم تونسبتم کبه کباری تنهبا ترسبی؟ مبی از   تو:  پرسید  آرو   و  کرد

 زیببر بببد  تحببویل  جببونی بببی و مصببنوعی لبخنببد اجبببار بببه و  بببد  تکببون اببرفین بببه و
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 . بر  خوا  می فقط ترسم نمی نه: گفتم لب

 جببز گفبب  بببرا  چببی همببه از روز اون و نشببوند کنببارش و مببن اجبببار بببه بببر  نببداد اجببازه

 محترمانبه و عاشبقانه انقبدر کسبی حباال تبا ببود دوسبتیم تجرببه اولبین که  منم  ازدواج ،

 کببه رویببایی همببون خببود  دخترانببه رویببای تببو شببد  غببر  مببن! بببود نببزده حببر  باهببا 

 ببه  دسبت   تبو  دسب   و  کنبی  مبی  تصبور  رویاهبات  پسبر  کنبار  عبروس  لباس  با  رو  خودت

 خیبال  ولبی  کنبی،  زنبدگی  خبوای  مبی  و  سباختی  امیبد  هبزار  ببا  کبه  ذاری  می  پا  ای  خونه

 از  حمایب   ببرای  خبورد ،  مبادر   از  رو  ضبربه  بزرگتبرین  کبم  سبن  تبو  المیبرا  مبن  بود  خا 

 ضببربه و کببرد  پنهببون دلببم تببو رو دردهببا  و کببرد  سببکوت نببرفتن  بببین از و خببانواده

 المیبرا  مبن،.  ببود  رویاهبا   مبرد  ببود،  اسبطور !  ببود   عاشبق   کبه  خورد   کسی  از  رو  آخر

 هبیچ  شبد  مبی  ادعبا   وقتبی  دار   شبناخ   مردهبا  از  و  باهوشبم  خیلبی  کبرد   مبی  فکر  که

 دیگبه کبس ببه خبودش کبه ببود   کسبی  ببا  یکسبال  ببود ،  باخته  بده  بازیم  تونه  نمی  کس

 نمببی چببون ببباختم مببن بببود ، شببده کببن خببرا  خونببه چببون ببباختم مببن بببود متعهببد

 تونسبتم نمبی دیگبه ببود اون بعبد و خبورد  دسب  رو کبه مبنم ایبن  کبنم  قببول  خواستم

 تبوی  کبنم  دفبا   خبود   از  نتونسبتم.   ببد   توضبی   چیبزی  مبنطقم  ببه  عقلبم  ببه  ذهنم  به

 تبوان حتبی مبن نببود، وارد هبم اعتراضبی هبیچ شبد  محاکمبه  مبن  ببدنم  اعضبای  دادگاه

 . نداشتم کردن  دفا 

 چیبزی  هبر  ببه  بگبه  بهبم  چیبز  یبه  خبواد  مبی  گفب   و  نشسب   روببرو   مرتضبی  که  روزی

 زده  حبدس  زد  مبی  حبر   لکنب   ببا  وقتبی  متاهلبه،  بگبه  بخبواد  اینکبه  جبز  کرد   می  فکر

 الل و مبن کبه ابوری باشبه، ویرانگبر  حبد  ایبن  تبا  کبرد   نمبی  فکر  ولی  ناگواریه  خبر  بود 

 تبه از سبرده آه یبه و ببود جبون ببی لبخنبد یبه داد  نشبون کبه العملبی عکس  تنها  و  کرد

 دونبی  مبی  خبودت:  گفب   آرو   و  انبداخ   پبایین  رو  سبرش  نکبرد  نگباه  هبا   چشم  تو  دل،

. بکشببم دوش بببه و عببذا  ایببن دیگببه تببونم نمببی ولببی زنببدگیمی، و دار  دوسبب  خیلببی

 دیوانبه  و  عاشقشبم  کبه  کسبی  تنهبا  خبود   جبون  ببه  خبودت  جبون  به  بگم  اول  همین  ولی

 شبده  شبوکه  مبن!  ببود   الیقب   کباش  دیبدم   مبی  زودتبر  کباش  تبویی،  خبوام   می  وار

 زودتببر میشببه شببده؟ چببی: پرسببید  آرو  میببزد مببوج تببوش لببرزش کببه صببدایی بببا بببود 

 . مطلب اص  سر  بری
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 تبو ببدون دار ، دوسب  بخبدا بببخ  و مبن: گفب  جبون ببی و لکنب  با  و  کرد  مک   یکم

 زد ،  زل  بهب   سبکوت  تبو  فقبط  مبن!  ببودنمی  شباد  دلیب   تنهبا  تبو  کنم  زندگی  تونم  نمی

 مبی  قفب   زببونم  افتباد  مبی  جبونم  ببه  تبرس  وقب   هبر  بود   داده  دس   از  رو  کالمم  قدرت

 کببه بگببو المیببرا: داد ادامببه اون سببررد، مببی فراموشببی بببه رو دادن فرمببان عقلببم و شببد

 ولبی  ببود  مبن  جبوا   منتظبر  اون  مبونی؟می  باهبا   و  داری  دوسبتم  بگبو  ذاری؟  نمی  تنها 

 !هیچی رسید نمی ذهنم به چیز هیچ  بزنه، رو نهایی ضربه  بود   منتظر من

 و گفبب  مببی بایببد کببه رو چیببزی و چرخونببد زبببون ببباالخره اضببطرا  و تببرس کلببی بببا

 یبه  مثب   وگرنبه  داریبم  تعهبد  هبم  ببه  برگبه  تبو  فقبط  ما  بخدا  ولی  متاهلم،  من:  کرد  عنوان

 ازدواج  هبم  ببا  هبا  خبانواده  اصبرار  ببه  مبا.  کنبیم  مبی  زنبدگی  خونبه  یبه  تبو  فقبط  همخونه

 ولبی  بسبازیم  زنبدگی  یبه  هبم  ببا  کبردیم  تبالش  خیلبی  نداشتیم،  هم  به  حسی  اصال  کردیم

 . باشم تو کنار و عمر  باقی خوا  می کرد  تجربه تو کنار رو واقعی عشق من نشد،

 اون اصببال نفهمیببد  خونببه، برگشببتم چجببوری نفهمیببد  زد ، لبخنببد فقببط و بببود  خنثببی

 زنببدگی گذشببته تببو فقببط افتبباد اتفاقبباتی چببه روز اون بعببد نفهمیببد  حتببی شببد چببی روز

 ... انتظارمه در چی  آینده بدونم نداشتم دوس  کرد  می

 از  کمبی  دسب   هبم  سبحر.  کبرد  نگباه  سبحر  ببه  بغبض  ببا  شبد،  مچاله  دست   در  کاغذ    

 . افتاد لرزش به وجودش تما  داش  استرس و بود عصبی  نداش  اون

 

 مامان؟ -

 

 فکببرش. نداشبب  حضببور  روحبب  و فکببر ولببی بببود اونجببا جسببم  کببرد سببکوت سببحر 

 مبادرش  هبای  گریبه  یباد  ببه  ببودن،  آورده  الهبه  و  مامبان   رو  المیبرا  کبه  رف   روزی  سم 

 : گف  لب زیر و  زد پوزخندی

 

 چنببد بخبباار بکشببه آتببی  بببه رو اش بچببه و خببودش زنببدگی مببادر یببه میشببه چطببور -

 یبه تونسب  کبم  سبن  اون  تبو  چطبور  ببود؟  چبی  دختبر  اون  گنباه  گبذرونی،  خوش  صباحی

 ایببن خببانوادش زنببدگی آرامبب  نشببدن خببرا  خبباار بببه و کنببه تحمبب  و دردی همچببین



 

 

 WWW.98IA3.IR 77 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 . نگهداره دل  تو و بکشه دوش به سن این به تا  رو راز

 

 کبرد ریحانبه ببه و پشبت  شبد  بلنبد  کالفبه  و  خبورد  سبر  هباش  گونبه  رو  اش   های  قطره

 : گف  آرو  و

 

 ادامبه  عادیب   زنبدگی  ببه  کبن  سبعی  لطفباً   بیبای  آسایشبگاه  نبداری  اجبازه  دیگه  ریحانه  -

 و  داسبتان  و  ببری  خبانوادش  دنببال  یبا  کنبی  پیبدا  و  پسبر  اون  کبه  نبباش  ایبنم  دنبال  بدی

 . میزنم  بار ی  فقط رو حرفا  که دونی می کنی، تعریف  براشون

 

 ... مامان ولی -

 

  نده  ادامه! شد تما  -

 

 . شد خیره به  کالفه و  ایستاد  سحر کنار شد بلند  ریحانه

 

 کرد ؟  چیکار  مگه چرا -

 

 گرفب  دسبت  تبو رو بازوهباش و  برگشب   سبمت   خبورده  گبره  هبم  در  ابروهبای  با  سحر

 . کرد  وارد به   فشاری و

 

 یعنبی  نبده  ادامبه  مبیگم  وقتبی  نمیبره  گوشب   تبو  چبرا  زنبن،  نمبی  ببار  هزار  رو  حر   یه  -

 کشبب  دیگببه ریحانببه کببن، تمببوم  بببدی کشبب  خببوا  نمببی واقعببا یعنببی! کببن سببکوت

 زیادیه؟  خواسته این باشم داشته آرام  خونه تو حداق  خواد می دلم  ندار 

 

 ببه نببود موفبق کبه بزنبه لبخنبد کبرد سبعی و داد تکبون رو سبرش هم پش   چندبار  فقط

 . لبخند جز داش  شباه  چیز همه
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 هببای جببوونی ریحانببه چببون نیسبب ، خببو  دختببرک  حببال کببه کببرد مببی درک سببحر

 سببر تببو االن دونسبب  مببی حتببی اون. رحببم دل همونقببدر کنجکبباو همونقببدر بببود خببودش

 کارهببای دنببال دیگببه کبه بببود داده هشبدار بهبب  همبین واسببه گبذره، مببی چبی ریحانبه

 . نباشه  آسایشگاه های بچه

 سببر ریحانببه. بببود شببده تببر آرو  یکببم خونببه فضببای گذشبب ، مببی تنببد دور روی روزهببا

 مببی سببرری اتبباق  تببو رو وقببت  بیشببتر. نرفبب  آسایشببگاه دیگببه و مونببد داد کببه قببولی

 تبو  وقتبی  دونسبتن  مبی  ببودن،  گذاشبته  خبودش  حبال  ببه  رو  اون  هبم  رامبین  و  ریما  کرد،

 . بشن  نزدی  به   نباید حالته این

 تبا  کنبه  کالفبه  و  سبحر  خواسب   مبی  رفب   مبی  جلبو  نقشبه  ببا  داش   هم  ریحانه  ارفی  از

 تبره  لجبباز  اون  از  سبحر  دونسب   نمبی  ولبی  برگبرده،  آسایشبگاه  ببه  دوبباره  ببده  اجازه  اون

 هبم  ریمبا  و  رامبین  ببه  و  گذشب   مبی  تفباوت  ببی  هباش  ببازی  بچبه  ایبن  تمبا   پی   از  و

 . میشه خسته خودش  باالخره بده  ادامه  بذارین بود گفته

 رو هببا شببنبه پببنج هفتببه دو ایببن تببو ریحانببه بببود، گذشببته المیببرا مببرگ از هفتببه دو

 قبببرش دور تببا ایسببتاد مببی گوشببه یببه المیببرا خببانواده چشببم از دور رفبب  مببی سببرخاک 

 مثبب  المیببرا ولببی میببزد حببر  باهبباش هببا سبباع   بشببینه، المیببرا کنببار و شببه خببالی

 . بود ساک   همیشه

 سببه آرو  و برداشبب  کببوچیکی سببن  نشسبب ، قبببرش کنببار قببب  هفتببه مثبب  هببم امببروز

 مثب   و  نشسب   لبب   رو  لبخنبدی  خونبد،  فاتحبه  لبب  زیبر  زد  ضبربه  قببر  سبن    روی  بار

 . کرد دل و  درد باهاش  همیشه

 

 آرو  بقیببه غرغرهببای و دردسببر بببی سببواله، ایببنم خببوبی کببه معلومببه خببوبی؟ دختببره -

 ... کنه می نامردی حق  در کسی نه کنه، می اذیت  کسی  دیگه  نه خوابیدی،

 

 . کرد سکوت و ترسید شخصی  مردونه صدای با

 

 ببخشید؟ -
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 بباز  هباش  اخبم  شبد  عبو   نگباش  رنب   روببروش  شبخ   دیبدن  ببا  ولبی  برگش   اخم  با

 : نبود موفق ولی نلرزه صداش کرد سعی و کرد  نگاش متعجب! شد

 

   امرتون؟  بفرمایید -

 

 : گف   بخش   آرام  صدای همون با و زد لبخند پسرک

 

 نمیاد؟ یادتون رو من -

 

 کیبه اون مونبده یبادش کبه نیباره خبودش روی ببه کبرد سبعی و  کبرد  ریبز  رو  هاش  چشم

 . انداخ   باال شونه کوتاهی مک  از بعد دیدت  کجا و

 

 هستین؟ آشناها از  نمیاد، یاد  نه -

 

 . زد لبخند و داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 .  کامرانم دوس  کرد ، اد  عر  اومد  حتی من تون خاله ختم مراسم تو -

 

 بببه مشببکی هببای چشببم و آرومبب  صببدای کنببه، فرامببوش و روز اون تونسبب  مببی چطببور

 . کرد می چندان  دو رو جذابیت  که لبخندی حتی  شب  رن 

 . بود شده ثب  ذهن  تو گف  روز اون که کلماتی ت  ت 

 نشببناختن بببه رو خببودش بخببواد بببود سببخ  خیلببی کببردن ، انکببار بببود سببخ  خیلببی

 . باشه مکانی همچین تو هم  بعدیشون  دیدار کرد نمی فکر  بزنه،

 

 . کنهمی کار ضعیف ا   حافظه یکم من ببخشید  منو باید  اومد، یاد  چیزایی یه بله -
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 از کببه خونببد ریحانببه نگبباه از. بببود پوزخنببد شبببیه بیشببتر لبخنببد ایببن زد، لبخنببد دوببباره

 . شناخت  اول  نگاه همون

 

 رو شببما دور از کببه دوسببتان از یکببی مراسببم بببود  اومببده مببن حرفیببه چببه ایببن بابببا نببه -

 . گرفتم رو وقتتون  ببخشید دید ،

 

 کبرده پیبداش وقب  همبه ایبن بعبد. ببره زودی ایبن ببه نداشب  دوسب  شبد، هبول  کمی

 نمبی کسبی  ببرای  دلب   شبد  مبی  ادعباش  کبه  اونبی  ببره،  بده  اجازه  تونس   می  چطور  بود

 هبیچ ببه تونسب  نمبی کبه خبورد سبر هبم مسبیری تبو  ببود  خورده  سر  دل   باالخره  لرزه

 . بگیره و جلوش وجه

 

 ... یعنی بر  خواستم می دیگه منم کنم می  خواه  نه -

 

 : گف  و پرید  حرف  وسط پسرک

 

 . رسونمتونمی من بیاین پس! خو  چه -

 

 . نمیشم شما مزاحم میر  خود  من  نه -نه -

   

 کنه اصرار کرد می دعا دل  تو بره  باهاش داش  دوس 

 

 کبردن  تعبار   اصبال  یعنبی  کبنم،  نمبی  تعبار   بفرماییبد  کبنم  مبی  خواه   چی،  مزاحم  -

 گفبتم  مبی  بهب   رودربایسبتی  ببی  نکبن  شب   برسبونم   نخبواد  دلبم  وقتی  معنیه  بی  برا 

 . خدانگهدار  دیدمتون شد  خوشحال
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 تببا اون. بببره مببی رو ریحانببه دل بببی  از بیشببتر هبباش خنببده بببا دونسبب  نمببی خندیببد،

 . نکرد اعترا  عشق  به که کرد صبوری خیلی هم االن

 

 ... آخه -

 

 مبی  ماشبین  براتبون  جداسب   بحبث   کبه  نیسبتین  راحب   باهبا   اگبه  نداریم،  آخه  دیگه  -

 ... گیر 

 

 ... من بخاار خوا  نمی فقط نیس ، نبودن و بودن راح  بح  نه -

 

 . داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 نمیومبد  اصبال  نکبن  شب   دیگبه  چیبز  هبر  یبا  ببودی  مبزاحم  یبا  ببود  سبختم  اگبه  ببین  -

 مببی کببرد  مببی عببذرخواهی داشببتم کببار اگببه هسببتم رکببی آد  مببن بعببد  بببد ، آشببنایی

  شد؟ راح  خیال  حاال.  کار  دنبال رفتم

 

 وقتببی. برداشبب  قببد  سببکوت بببا داد، تکببون مثببب  عالمبب  بببه رو سببرش و زد لبخنببد

 دنببدون بببه رو لببب  گوشببه داد، مببی دسبب  بهبب  خببوبی حببس رفبب  مببی راه کنببارش

 پشببیمونی کببه نکنببه کبباری هیجببان روی از وقبب  یببه و باشببه آرو  کببرد سببعی گرفبب ،

 . بیاد پی 

 .  نشد بدل و رد بینشون کالمی هیچ  ماشین نزدی  تا  خداروشکر

 در جنببتلمن آد  یبب  مثبب  ایسببتاد، ماشببین کنببار وقتببی. بببود سببفید سببمند ماشببین 

 گونبه  و  شبر   ببا  ریحانبه  بشبینه   کبه  کبرد  تعبار   ریحانبه  ببه  لبخنبد  ببا  و  کرد  باز  رو  جلو

 تببا کشببید عمیقببی نفببس بسبب  و ماشببین در وقتببی. شببد سببوار آرو  شببده سببرخ هببای

 . برگرده اش  رفته دس  از  آرام 
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 میگین؟ بهم رو مسیرتون خب -

 

 : گف  و برگش  پسرک سم 

 

 . نیاوران -

 

 : گف  و کرد نگاش تعجب با

 

 ... نیاوران هم کامران -

 

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش و پرید  حرف  وسط

 

 بببزرگ هببم بببا گببی بچببه از ماهببا. ایببم همسببایه مببا نیسبب ، واقعببیم خالببه پسببر کببامران -

 روز  یبه  نمیباد  یباد .  ببودن  تبر  نزدیب   هبم  ببه  خبواهر   یبه  از  مهلقبا  خاله  و  مامانم  شدیم،

 سبرکار  رو  وقبت   بیشبتر  اینکبه  ببا  مامبان  باشبن،  گذرونبده  و  روزشبون  هبم  از  خبر  بی  اینا

 شبده هبم دقیقبه ده ببرای رو  مهلقبا  خالبه  بایبد  ولبی  ببود  جبون  ببی  و  خسبته  اینکه  با  بود

 . کردن می دل و درد و دید می

 کببه مامببانمم. رفبب  دنیببا از دوممببون مببادر انگببار دادیببم، دسبب  از رو مهلقببا خالببه وقتببی

 بببود سببر  زیببر روز هببر هفتببه یبب  تببا خاکسببراری مراسببم بعببد دیببدین، و روزش و حببال

 . نیس   کنارش مهلقا دیگه کنه  باور تونس  نمی

 . شه  سرپا دوباره و  بیاد خودش  به مامان تا برد زمان خیلی

 

 : گف  آرو  و  برگردوند  رو سرش مغمو  پسرک

 

 یببه مهلقببا خالببه کنببه، مببی گلچببین خببدا کشببن مببی پببر زود خببو  هببای آد  همیشببه -

 . کرد نمی گله وق  هیچ ولی کشید سختی خیلی بود، واقعی  فرشته
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 . نشس  هاش لب روی غمگینی لبخند

 

 . نزدیکی کامران به خیلی معلومه که  اینجور -

 

 : کرد روشن و ماشین و داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 

 رفیببق کببامرانم بابببای. ابتداییببه دوران از دوسببتیمون بببودیم، همکببالس کببامران و مببن -

 داشبتیم،  آمبد  و  رفب   هبم  ببا  بشبه  ورشکسب   صبابر  عمبو  اینکبه  قبب   تبا  بابامه،  صمیمیه

 و کنببار گذاشبب  رو هبباش رفیببق همببه ورشکسببتگی  موقبب  چببرا دونببم نمببی یهببو ولببی

 و  زنبدگی   کب   و  اعتیباد  وقب   سبر  رفب   کبه  بعبد .  بگیبره  رو  دسبت   کسبی  نداد  اجازه

 . کرد تباه

 

 خببانوادش درسببته. کشببید خببودش رو سببختی بیشببترین ولببی کببردیم، تعجببب هببم مببا -

 چنببد عببر  در کنیببد فکببر بببود، تببر دردنبباک خیلببی صببابر عمببو بببرای ولببی شببدن اذیبب 

 بعبد  ببه  ایبن  از  کبه  خبورد  مبی  رو  ایبن  غصبه  بیشبتر.  داد  دسب   از  رو  زندگی   ک   ساع 

 . کنن زندگی چجوری  باید هاش بچه

 شببده معببذ  کمببی. کببرد مببی بببازی دسببت  انگشببتان بببا ریحانببه کببردن، سببکوت دو هببر

 مقصبد  ببه  زودتبر  کبرد  مبی  دعبا  ولبی  باشبه،  کنبارش  خواسب   مبی  دلب   کبه  این  با.  بود

 . خواد می چی دقیقا دونس  نمی هم خودش  برسه

 

 ... یعنی کرد   فراموش  رو اسمتون من ببخشید، -

 

 سببمت  انببداخ ، ببباال ابببرو نشسبب  هبباش لببب روی واری شببیطن  لبخنببد ریحانببه

 : گف  و  برگش 
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 !باشه  مونده یادتون که بهتون باشم گفته رو اسمم  نمیاد یاد  -

 

 . گرف   دندون به رو  لب  گوشه و خندید بلند پسرک

 

 !میشه؟ چی بدونم رو اسم  االن خب -

 

 !هو ؟ بگو، رو اسم  بگی راح  تونستی می  نمیشه چیزی -

 

 . خندید دوباره و داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 

 دار ؟ رو شخصی چه با آشنایی افتخار بررسم تونم می بانو،  ببخشید -

 

 خنبده  صبداش  تبه  ولبی  ببده  جبوا   مودبانبه  و  نخنبده  کبرد  سبعی  کبرد،  صبا   رو  صداش

 . میزد موج

 

 شما؟ و هستم  ریحانه بنده -

 

 : گف  و کرد خم سر کمی لودگی با پسرک

 

 . عرفانم شما کوچی  -

 

 ریحانبه. شبناختن  مبی  رو  همدیگبه  هبا  سبال  انگبار  کبه  ببود  خودمبونی  قدر  این  رفتارشون 

 . بود کرده خلق خودش تو رو جدیدی شخصی   یه کنارش  انگار که

 

 !بگم؟ چیز یه -
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 : گف  و برگش   سمت 

 

 !بفرمایید حتما -

 

 خواهشبباً میشببی خبباکی یکببم میشببی رسببمی یکببم نکنببی، عببو  کانببال هببی میشببه -

 . میره یاد  ها  حر  میزنی حر  رسمی باش خاکی

 

 ... آخه -

 

 خاکسببراری مراسببم تببو رو تببو کببه روزی اون از دقیقببا مببن ببببین! دیگببه نببداریم آخببه -

 یببه چمیببدونم ای شببماره ردی کببامران از کببرد  سببعی خیلببی ببباختم رو دلببم دیببد ،

 میگببه خببودش پببی  گفببتم یعنببی نشببه رو  کببه نببه نشببد، رو  ولببی بگیببر  ازت آمبباری

 بخببدا. داره چشببم ناموسببم بببه یببا کببرده چرونببی چشببم وقبب  اون مامببانم مراسببم اومببده

 همبه  ایبن  مبن  سبواله  ببرا   شبد،  نمبی  ولبی  کبنم  پیدا  ازت  ای  نشونه  یه  بود   پیگیر  خیلی

 نمیری؟  بیرون خونه از اصال دیدم  می  نباید  یکبار  میومد  کامران  خونه

 

 دو  ایبن  جبز  خونبه  یبا  ببود   آسایشبگاه  یبا  مبن  میومبدی  کبه  هایی  تایم  حتما  میر ،  چرا  -

 . نمیر  ای دیگه جای برد  اسم که جایی

 

 .  کرد پارک خیابون  گوشه زد راهنما و  کرد نگا  متعجب

 : نشس   پیشونی  رو ریزی اخم و برگش  سمتم کام  

 

 آسایشگاه؟ -

 

 . کشید سردی آه و داد تکون مثب  عالم  به رو  سرش و زد لبخند
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 اینکببه تببا. بببود  کببرده پیببدا دوسبب  کلببی اونجببا آسایشگاسبب  مببدیر مامببانم  اهببو  -

 .  شه  ممنو  اونجا به رفتنم شد باع  و داد دستم کار  کنجکاویم

 

 ... یعنی روانه؟ و اعصا   آسایشگاه همون  آسایشگاه از  منظورت -

 

 دغبب  جماعبب  ایببن قبباای دیگببه خببوان نمببی کببه اونجببان آدمببایی روان، و اعصببا  اره -

 میشببی ُمببردی ولببی پرسببن نمببی ازت حببالی ای زنببده تببا کببه آدمببایی. باشببن دورو و ببباز

 . دادن دس  از که شخصی  عزیزترین

 

 !بگیر تحوی  جنازه بده عکس کردن چیکارت پره، دل  خیلی -

 

 . شد خیره  روبروش به و گرف  عرفان از چشم نشس ، لباش رو  کمرنگی لبخند

 

 ببود  آسایشبگاه  هبای  بچبه  از  یکبی  ببود ،  نشسبته  قببرش  باالسبر  امبروز  که  دختری  اون  -

 ببدتر  کبه  شبه،  آرو   تبا  ببزنم  حبر   باهباش  ببود   رفتبه  آبلبه  منه  خودکشی   قب   روز  که

 . زد احمقانه کار این به دس  و رسید جنون به  کرد  کاری

 

 . زد زل  ریحانه به ترس با

 

 به ؟ گفتی چی  مگه خودکشی؟ -

 

 تببونی مببی داری دوسبب  اگببه کببنم کمبب  بهبب  کببه اینجببا  مببن گفببتم فقببط هیچببی، -

. داد تببرجی  مببن بببا زدن حببر  بببه رو مببرگ اون ولببی شببی سببب  تببا بزنببی حببر  باهببا 

 پببی  شببب چنببد بببذار ، آسایشببگاه تببو پببا نببداد اجببازه دیگببه مامببانم المیببرا مببردن بعببد

 ببا  ولبی  گیبرن  مبی  بهونبه  و  ریحبانن  دلتنب   هبا  بچبه  گفب   مبی  خبواهر   ریما  به  شنید 

 . نبرد خودش با رو من باز  حال این
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 نبایبد و ببود اشبتباه مکبانی همچبین ببه رفبتن اول از اصبال  بردمب ،  نمبی  بود   منم  واال  -

 . رفتی می داد می اجازه

 

 !آرومم اونجا من ولی -

 

 : گف   آرو  و زد لبخند

 

 نیسب   دیبر  اآلنبم  کنبی،  انتخبا   دقب   ببا  رو  آرامشب   منبب   بعبد  ببه  ایبن  از  کن  سعی  -

 روش  کمبی  آد   کبه  زیباده  دنیبا  هبای  زیببایی  قبدر  ایبن  بچرخبونی،  چشم  یکم  کافیه  فقط

 . نیس  گفتن قاب  که  میرسه  آرام  به حدی  به کنه تمرکز

 

 آرامب  و زیباسب  دنیبا ایبن تبو چبی همبه درسبته میشبه، آرو  چیبز  یه  با  کی  هر  خب  -

 ... من خب ولی  بخشه

 

 : گف ، و انداخ  باال  ابرو

 

 آرامش ؟ منب  بشم  میدی اجازه ندیم، کش  -

 شبدن  تسبلیم  عالمب   ببه  و  هباش  دسب .  کبرد  نگباه   اخبم  ببا  عرفبان  و  خندیبد  بلند   

 : گف  و برد  باال

 

 دسبب  گرفبب  خنببد  کببه بببود اببوری گفتنبب  لحببن لحظببه یببه بخببدا ببخشببید، اوکببی -

 . نبود خود 

 

 و  گرفب   دنبدون  ببه  رو  لبب   گوشبه  ریحانبه  کشبید،  سبردی  آه  و  شبد  خیبره  روببروش  به

 : گف  آرو 



 

 

 WWW.98IA3.IR 88 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

 شدی؟ ناراح   نبود خود  دس  بخدا -

 

 از کببه نیسببتم الیقبب  واقعببا شبباید بببود اشببتباه درخواسببتم حتمببا ا ، بچببه مگببه نببه -

 . گرف  خندت  پیشنهاد 

 

 : گف  و  برگش  سمت  شد هول

 

 زدنمبون  حبر   وسبط  یهبو  کبرد   نمبی  فکبر  مبن  بببین  کبردی  فکبر  اینجبوری  چبرا  نه،  -

 . نباشه عادی العملم عکس یا شم شوکه  بده حق خب! کنی درخواستی همچین

 

 : انداخ  باال  ابرو و زد لبخند

 

 !موافقی؟ یعنی -

 

 . دزدید و نگاه  و گزید لب شد سرخ هاش  گونه

 

 !بچینه؟ گ  رفته عروس -

 

 : گف   آرو  و خندید

 

 بد ؟ جوا  به  باید االن همین -

 

 . بده جوا  ها گ  چیدن بعد نه -

 

 !دیوونه -
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 . شد  عاق  شاید بگو، بله تو -

 

 . هستی که جوابم حاضر -

 

 . نیستم فر   رو یکم  امروز نه -

 

 اینی؟  نیستی فر  رو اها -

 

 رو خبودش نداشب  دوسب  فقبط ببود، راضبی  دلب   تبه  از  ریحانبه  خندیدنبد،  بلنبد  دو  هر

 بببرد رو دیببن  و دل دیببد و عرفببان کببه مراسببم اون از درسبب . بببده نشببون مشببتا 

 . بود  منتظرش که  کسیه همون کرد می احساس

 سببم  و آورد در و موبببایل  رسببید کببه کوچببه نزدیبب  گذشبب  سببکوت تببو راه بقیببه

 . گرف   ریحانه

 

 منفبی  جوابب   اگبه  زنم،مبی  زنب   بهب   دیگبه  روز  دو  مبن  گوشبیم،  تبو  ببزن  رو  شمارت  -

 . نده رو جوابم  بود

 

 کالمبی  حتبی  پسبری  هبیچ  ببا  سبن  ایبن  ببه  تبا  ببود  تجرببه  اولین  لرزید،  می  کمی  دست 

 تببو رو شببمارش و برداشبب  و موبایبب  کشببید عمیببق نفببس بببود دل دو. نببزد حببر 

 . کرد سیو  گوشی 

 گذاشبب  هببم روی و هبباش چشببم داد تکیببه در بببه. بسبب  رو حیبباط در شببد، خونببه وارد

 . زد داد بلند و  کرد نگاه  اتا  پنجره از  ریما. نشس   لب  رو لبخند

 

 . مید  نجات  بلد  کردن شنا ببر منم بیا شدی؟ غر  کجا هی -
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 . کرد باز و هاش چشم و کشید پوفی کالفه

 

 از شبد  خسبته او  کنبی، مبی خبرا  و آد  خبو  حبس قشبن  کبه  کنبه  لعنت   خدا  -

 . دست 

 

 . زد داد و کرد  آویزون رو خودش پنجره از  آورد در  براش شکلکی و خندید بلند

 

 شه؟ باز نیش  وق  چند بعد شده باع  چی  بودی، گوری کدو  ببینم  بیا زود -

 

 : گذاش  بینی   رو و  انگشت  و کرد  نگاه برش و  دور به ترس با

 

 . کردی  رسوا  نیستی آد ! شنیدن هم ها  همسایه حیوون هیس، -

 

 پلبه سبم   ریحانبه.  کبرد  مبی  عصببی  رو  ریحانبه  بیشبتر  کبار  ایبن  ببا  و  خندید  فقط  دوباره

 . میزد غر لب زیر و رف  باال رو ها پله یکی تا دو و  دویید ها

 

 اینببو چببرا خبدا دونببم نمببی داشب ، برامببون خاصببیتی یبه دادیببم مببی پبرورش اگببه گباو -

 . ما خانواده تو  انداخته

 

 و  کبیف .  شبد  خونبه  وارد  و  کبرد  عبو   دمربایی  ببا  رو  هباش  کفب .  کبرد  باز  رو  خونه  در

 نشبد بباز در ولبی کشبید پبایین  رو  دسبتگیره  رفب ،  ریمبا  اتبا   سبم   کبرد  پبرت  مب   رو

 . زد داد و زد در  به ضربه چند

 

 . نرسه به  دستم  اینکه  مگه بیشعور، کن باز -

 

 : گف  خنده با و در پش   اومد
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 سبوز   نمبی  ببده  نشبون  العملبی  عکبس  واقعبا  گبرفتنم  بعبد  کبه  کنبه  تهدیبد  یکبی  آخه  -

 . میره در جون  بگیر  رو دماغ  که تو لعنتی

 

 در رو روحبب  خببدا کبباش. داری فببر  رامببین و مببن بببا آسببمون تببا زمببین شببیطانی، تببو -

 جسبمی  یبه  تبو  رو  تبو  خبودش  بایبد  کنبه،  انتخبا   جسبم  کبه  ذاشب   نمی  خودش  اختیار

 . کنی زندگی تنها و ت  بیابون و دش  تو که میداد  قرار

 

 گف   و  چسبوند  در به رو سرش آرو  میزد، موج خنده صداش ته  باز 

 

 ببود  خبود   از  تبوجهی  کبم  هبم  کمبی  البتبه.  دار   گلبه  خبدا  از  واقعبا  مبن  گفتی،  آخ  آخ  -

 نگباه  دقب   ببا  داد  نشبون  بهبم  و  مبرگ  زمبان  تبا  زنبدگیم  کب   از  کوتباهی  فبیلم  وقتبی  که

 و زمبان ایبن تبو اآلن گبذرونم مبی چجبوری کبنم، مبی زنبدگی کبی پبی  دار   که  نکرد 

 . نبود  تو مث  کنی خورد اعصا  کنار  مکان

 

 . نباشه تو مث  چندشی موجود ولی باشه کن خورد اعصا  آد  -

 

 کمبی  تعجبب  ببا  ریحانبه.  ابوالنی  سبکوت  یبه  کبرد  سبکوت!  نیومبد  در  ازش  صبدایی  دیگه

 نگبباه در زیببر از و گذاشبب  زمببین روی رو سببرش نشسبب  زانببو روی و گرفبب  فاصببله در از

 . نه یا هس  در پش  ریما  ببینه تا کرد

 تبوهم  کبرد  فکبر  لحظبه  یب .  دیبد  اتبا   تبو  رو  کسبی  نبه  شنید  صدایی  نه  دید  ای  سایه  نه

 ببباز  زد در بببه ای تقببه دوببباره داد پببایین رو دهببان  آ  آرو  و نشسبب  سببری  زده

 . بود سکوت

 

 شدی؟ الل چرا هی -
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 . کرد نگاه برش و دور به کالفه و رف  هم تو هاش اخم

 

 دمباغم از قشبن  امبروز بیبرون بیبا گرفتبی، رو حبالم کبافی انبدازه ببه نکبن  اذیب   ریما  -

 . اومد در

 

 برگشبب  سببری  کنببه، مببی نگبباه  داره یکببی کببرد مببی احسبباس! نمیومببد صببدایی هببیچ

 رو  سبرش.  گرفب   دنبدون  ببه  و  لبب   گوشبه  بسب   رو  هباش  چشبم.  نببود  کبس  هیچ  ولی

 از  پبر  هباش  چشبم  لرزیبد  مبی  صبداش  گفب ،  اهلل  بسبمه  لبب  زیبر  و  داد  تکبون  ارفین  به

 : زد صداش قب  از بلندتر  دوباره بود ترس

 

 ... به  لعن   بیرون بیا  مامان جون ریما -

 

 

 . زد داد بلند و گرف  فاصله  در از قد  چند چیزی افتادن صدای با

 

 . دیگه بسه کنم می  سکته دار  حیوون -

 

 

 برداشبب  رو کببیف  دوییببد  مببب  سببم  خببورد، زنبب  موبببایل . میببزد نفببس تنببد تنببد

 نبببود، ولببی کببرد خببالی میببز روی و کیببف کبب ! نکببرد پیببداش ولببی گشبب  موبایبب  دنبببال

 تلفبن سبم  آرو  آرو  خبورد، زنب  خونبه تلفبن کبه ببود شبده  قطب   موبایب   صدای  تازه

 عمیببق نفببس و بسبب  رو هبباش چشببم! بببود ریمببا شببماره زد زل بهبب  تببرس بببا رفبب 

 .  شه آرو  یکم تا کشید

 . گذاش   گوش  در و گرف  رو گوشی

 

 میزنی؟ زن  ای خونه تو -
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 !سال  علی  -

 

 . بیرون بیا گمشو مثال؟ چی که مسخره، -

 

 . پرسید تعجب با کرد مک  کمی

 

 مببی نمیببدی، جببوا  رو گوشببی  چببرا بیببرونم، مببن خببوبی؟! ریحببان میگببی چببی -

 تببو یبباد یهببو سبببز چمببن اومببدیم تبسببم و مببن پیشببمون بیببای بیرونببی بگببم خواسببتم

 ... انداختی راه  آبروریزی که افتادیم

 

 انببداخ  زمببین رو  گوشببی بببود، زده زل اتببا  در بببه فقببط شببنید نمببی رو صببداش دیگببه 

 مببی پلکبب  برداشبب ، قببد  سببمت  آرو   -آرو  بببرداره چشببم اتببا  از اینکببه بببدون و

 دسببت  تببو رو در دسببتگیره دوببباره رسببید کببه اتببا  در بببه. لرزیببد مببی زانوهبباش پریببد،

 تببا دور بببه متعجببب شببد ببباز در کشببید، پببایین رو دسببتگیره و گفبب  اهلل بسببمه گرفبب ،

 . نداش  رو اتا  به شدن وارد جرات کرد نگاه اتا   دور

 تبرس  ببا  گذاشب   اش  شبونه  رو  و  دسبت   کسبی  اینکبه  حبس  ببا  رفب ،  عقبب  قبد   چند

 اشبب  نشسبب  زمببین رو نداشبب  و وزنبب  قببدرت دیگببه پاهبباش! نبببود کسببی برگشبب ،

 .     خورد می سر هاش گونه رو هم پش  هاش

 جببرات حتببی کببه بببود ترسببیده انقببدر داد، تکیببه دیببوار بببه و کشببید رو خببودش زمببین رو

 !خورد می گوش  به غریبی و عجیب صداهای. کنه بلند  رو سرش کرد نمی

 . لرزید می بید مث  و کرد جم  خودش تو رو پاهاش در صدای با

 دیببد شببده جمبب  خببودش تببو اتببا  کنببار رو ریحانببه وقتببی شببد، خونببه وارد تببازه رامببین

 . نشس  پاهاش  کنار و دویید  سمت 

 

 کن؟ نگا  شده، چی -
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 بغلبب  تببو و خببودش کببرد، خونببه وجببودش تببو دوببباره آرامبب  انگببار رامببین صببدای بببا

 . کرد  زمزمه آرو  و انداخ 

 

 خونبه  تبو  اومبد   ولبی  ببود  پنجبره  پشب   ریمبا  کنبه،  مبی  اذیبتم  داره  س   خونه  تو  یکی  -

 زنب  موببایلم بعبد. شبد قطب   صبداش  یهبو  ولبی  میبزد  حبر   باها   داش .  ندیدم   دیگه

 پیببداش ولببی میببز رو کببرد  خببالی  بببود کببیفم تببو دونببم مببی نکببرد  پیببداش خببورد،

 .... نمی بود ریما خورد زن  خونه تلفن اون بعد.  نکرد 

 

 ببود دیبده و حبال  ایبن هبم قببال  کبرد،  مبی  نبوازش  و  پشبت   و  ببود  شبده  شوکه  رامین

 خبودش  از  و  اون  لبخنبد  و  آرامب   ببا  ولبی  ببود  آشبو   دلب   تبو.  االن  شبدت  ببه  نبه  ولی

 : گف  و کرد جدا

 

 و آسایشبگاه درگیبر و فکبرت وقب   چنبد  ایبن  ببس  از  اینجبا   مبن  نیسب ،  هیچبی  ببین  -

 چیبزی  نبذار  کبن  خبالی  و  فکبرت  شبده  خسبته  فکبرت  کبردی  اون  و  ایبن  زنبدگی  داستان

 بیرون؟ بریم خوای می کنه، اذیت 

 

 نیستی؟ سرکار االن چرا تو -

 

 : گف  و زد لبخند

 

 دلشبوره شبد، قطب  تلفبن زدهمبی حبر  تبو ببا داشبته وقتبی  گفب   زد  زنب   بهبم  ریما  -

 . بزنم سر بیا  ا   خونه نزدی  گف  گرف 

 

 : گف  و کشید پوفی کالفه
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 مببی حببس همبب  نیسبب ، تببوهم اصببال واقعیببه چببی همببه انگببار! شببد ؟ اینجببوری چببرا -

 .... حتی گاهی کنه می نگا  یکی کنم

 

 یببه پببی  فبردا بیببرون، ببرو افتبباد بببرات اتفبا  ایببن وقب  هببر نکببن فکبر بهبب  هبیس، -

 ... میریم گیر  می وق  خو  دکتر

 

 : گف  و پرید  حرف  وسط

 

 !روانشناس؟  دکتری؟ چه -

 

 . آره -

 

 ... هم میشم خو  خود  هم اونجا  آسایشگاه، ببره و من  مامان م   رو برو -

 

 . کن تموم  عزیزت جان ببین رو روزت و حال!  ریحانه  بسه -

 

 . شد خیره رامین های چشم تو  نشسته اش  به های چشم با

 

 دکتبر  ببه  نیباز  فعبال  میشبم  خبو   باشبم  خبود   حبال  تبو  ببذارین  وقب   چنبد  یبه  باشه،  -

 بببریم کبه کبنم مبی خببرت حتمبا داد دسب  بهبم هبا حالب   ایبن  دوباره  دید   اگه.  ندار 

 . خو   دکتر یه پی 

 بهبب  شببد بلنببد و کشببید سببرد آه فقببط رامببین کببه گفبب  اببوری و اعنببه بببا و آخببرش

 . کرد پش 

 دنیبا همبه بببری پبی  رو کباری تبونی مبی لجببازی ببا نکبن فکبر  ولی  راحتی،  جور  هر  -

 برگردی آسایشگاه اون به نمیده اجازه کنن صحب   مامان با بیان هم

 صببداش هبم سبحر و ریمبا وقتبی حتبی نیومببد، بیبرون اتباق  از ریحانبه شبب تبا روز اون
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 کبه  اتفاقباتی  ببه  و  ببود  زده  زل  روببروش  دیبوار  ببه  فقبط  سبکوت  تبو  و  نبداد  جبوا   کردن

 وقببای  اون و برگشبب  کببه زمببانی تببا دیببد رو عرفببان وقتببی از. کببرد مببی فکببر افتبباد بببراش

 کشب   دیگبه  کبرد  احسباس  کبه  جبایی  تبا  شبد  مبی  تکبرار  ذهبن   تبو  همبه  افتباد  اتفا 

 لبخنبد  خبورد  صبورت   ببه  بباد  وقتبی.  کبرد  وببازش  رفب   پنجبره  سبم   و  شد  بلند  نداره،

 . کرد  زمزمه خودش با  آرو  و زد

 

 لبذت چبه تبو از خبوردن سبیلی ولبی!  کبوبی مبی دیبوار و در ببه  را  خبود  خشمگین  چه  -

 هبم  ببه  را  دریبا  آ   ببدو،  درختبان  و  هبا  گب   میبان  شبوی،  دور  نزنبد  سرت  به  اس ،  بخ 

 نمببی را تببو گوینببد مببی کببه هببایی آن بمببان، تببو نخواسببتن  اگببر حتببی بمببان، ولببی بریببز

 زخبم زبانشبان گویبد مبی دیگبری چیبز دلشبان  انبد،  زنبدگی  ببزرگ  اشبتباه  خبود  خواهند

 خراببی  اگبر  حتبی  کبن  هیباهو  ببده،  ادامبه  راهب   ببه  تبو  نتبرس  کالمشبان  زهر  از.  زند  می

 آوری، مبی خبود ببا تبو  را  عشبق  فصب   چبون  ببده،  ادامبه  راهب   ببه  هبم  بباز  آوردی  بار  به

 چبه ولبی چیسبتی دانبی نمبی خبود تبو انبد؟  سبروده  شبعرها  تبو  با  شاعران  حتی  دانی  می

 عشببق و پیچبی مبی ابریشبمی موهبای الی وقتببی ای، ببرده و دیبن و دل کبه هبایی وقب 

 همگببان کببه همببانی تببو آری آوری، مببی در رقبب  بببه عاشببق نوجببوان پسببرک قلببب در را

 سببیلی و بمببان بمببان، تببو اسبب  کردنبب  تاییببد قاصببد زبانشببان ولببی هسببتن خواسببتارت

 . بزن

 جبوا   قبدرت.  بسب   رو  چشبماش  و  کشبید  عمیبق  نفبس  توجبه  ببی  خبورد  در  به  ای  تقه 

 کالفببه در صببدای دوببباره. خواسبب  مببی خلببوت و سبباک  جببای یببه دلبب  نداشبب ، دادن

. رفبب  تخبب  سببم  و چرخونببد رو در کلیببد رفبب  در سببم  و برگشبب  آرو  کببرد، اش

 : غرید عصبی شد اتا   وارد و کرد  باز رو در  ریما

 د  خببوای مببی دیببدی؟ رو مامببان حببال کببردی؟ خببودت مچبب  رو همببه مرگتببه چببه -

 نببه بببود رفیفبب  نببه رفبب ، بببود شببده پببر مببرگ  پیمونببه اون بابببا دیگببه بسببه بببدی ؟

 بیبا در ببودن  عبزادار  حالب   ایبن  از  کبن  تمبوم   لطفبا!  شبناختی   مبی  نبه  ببود  خواهرت

 . کن بس  خواهشاً کردی کالفه  رو مون همه

 : گف   مظلومانه و مغمو  و انداخ  پایین  رو سرش
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 میببزنم تببوهم وقتببه چنببد چببرا دونببم نمببی فقببط نگببرفتم، عببزا کسببی واسببه مببن ریمببا -

 بیببرون از وقتببی امببروز! سبب  خونببه ایببن تببو دیگببه کسببی مببا غیببر بببه کببنم مببی احسبباس

 فقببط ولببی کببردی مببی اذیببتم داشببتی بببودی پنجببره پشبب  تببو کببرد  مببی فکببر برگشببتم

 . میشم  دیوونه دار   انگار بود توهم

 . گرف  دست  تو رو هاش دس  و  نشس  کنارش  ریما

 

 فبردا  از  اصبال.  لعنتیبه  آسایشبگاه  اون  تباثیرات  همبه  اینبا  بخبدا  گفب ،  چیزایبی  یه  رامین  -

 از دسب  هبم توهماتب  تبوی بمبونی، تنهبا  خونبه  تبو  ذار   نمبی  دیگبه  بیبرون  میای  من  با

 . بخدا ببین رو ما شانس کنم، می اذیت  دار  من هم اونجا داری نمی  بر من سر

 

 تبو حبال فقبط کبه دوییبد  خونبه  سبم   هبا  دیوونبه  مثب   بخبدا  کنی،  می  اذیتم  بس  از  -

 . شد گرفته خود  حال ولی  بگیر  رو

 

 : گف  و کرد نگاه اتا  سقف به  نیشخند با و  کرد بلند آسمون به رو و هاش دس 

 

 از  محافظب   ببرای  فرسبتاد  و  هباش  اجنبه  سبرت،  تبو  زد  چجبوری  نگباه  ببر   خبدا  قربون  -

 . شکر و کرم  خدا ای من

 

 : گف  و پاهاش رو  زد محکم و زد لبخند

 

 کبه  شبیطان  چیکبار؟  خبوای  مبی  محبافظ  ای  اجنبه  و  شبیطان  پبا  یبه  خبودت  تو  نزن  زر  -

 . توئه  شاگرد

 

 . انداخ   باال ابرو و رف  به  ای غره چشم

 

 تببو بریببز  دوسببتی اببرح اجنببه بببا یببا کببنم احضببار روح یببه داشببتم رو قببدرت  اگببه آخ -
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 . مضری  بشری  جامعه برای چون کرد ، می  نابود رو یکی

 

 . نشس  هاش لب رو زیبایی لبخند و  کرد نگاش تأسف با  ریحانه

 

 . نگم به  نمیاد دلم شده چیز یه! خیال بی  اینارو -

 

 و کببرد نگبباش مشببکوک ریمببا داد، پببایین صببدا بببا رو دهببان  آ  و کببرد سببکوت

 . گرف   بازوش از  نیشگونی

 

 . ببینم  بزن زر باش زود چته؟ هی، -

 

 . گرف  دست  تو و بازوش و گف  آخی

 

 !وحشی رو دستم کندی دست   بشکنه  زهرمار -

 

 هسب   چیبز  همبه  گویبای  خبودش  لبخنبدت  چیبه؟  جریبان  ببیبنم  بگبو  نبباش،  سوسول  -

 . بگی خودت زبون با خوا  می ولی

 

 : گف  آرو  و  کرد بازی  دست  های  انگش  با

 

 . لرزید دلم  باالخره -

 

 . کرد نگاش متعجب و انداخ   باال رو  ابروهاش

 !نداره امکان میگی؟ چی نه، -

 . شد تر رن  پر لبخندش و داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 . کرد رو انتخاب  کنم فکر کنه انتخا  دلم تا وایمیستم گفتم که به  -
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 . زد هم به و هاش دس  و خندید بلند

 سبوزه  مبی  پسبره  ببرای  دلبم  خبدا  بنبده.  شبد  پیبدا  خنبد   واسبه  تفری   یه  جون،آخ  وای  -

 نیومبده  کنبی  کالفبه  رو  ببدبخ   سبخنرانی  و  نصبیح   فباز  تبو  نبری  هم   فقط  ریما  جان

 کنه  فرار

 : پرسید آرو  انداخ   باال رو هاشو  شونه و رف  فکر تو

 

 ا ؟ بری سر حوصله آد  من واقعا -

 

 !کنی اصالح رو خودت تونی می خب ولی نه، کم -

 

 سبرش  مغمبو .  کبرد  تغییبر  ثانیبه  از  کسبری  در  نگباه   رنب   حتبی  شبد  خبالی  دل   ته

 : گف  و انداخ  پایین رو

 

 . اینجوریه تو چشم  به شاید -

 

 . انداخ   باال  ابرو و خندید

 

 نمببی جببذ  خببودت بببه و  آد  اصببال. هسببتی ای حوصببله بببی و ذو  بببی آد  کببال نببچ، -

 چقبدر  مبن  بببین  زمینبیم،  و  آسبمون  مثب   نیسبتیم  هبم  مثب   مبا  چبرا  دونبم  نمبی  کنی،

 و  دلسبوز   و  نبازک  دل  دونبی  مبی  خبودت  کبه  مبنم.  شبن  مبی  جذبم  همه  کال  دار   جاذبه

 پبی   و  ازدواج  حبر   تبا  خبب  ولبی  میبد ،  اوکبی  همبه  ببه  بشبکونم  رو  دلشبون  تونم  نمی

 و میشببه کببات همونجببا بببدن ادامببه ذار  نمببی و میشببم سیاسبب  بببا زن یببه کشببن مببی

 دخترهببای بببه خودشببون کببه هببایی حببر  درسبب . نببدار  و لیاقتشببون مببیگم بهشببون

 شناسی؟ می که و  نگار زنن، می بدبخ 

 

 . شد جم  هم تو ابروهاش و  کرد بلند و سرش
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 رضوی؟  نگار -

 

 !کرده کات  مهدی با  دیروز آره، -

 

 . کرد نگاش تعجب با

 

 . بودن معشو  و عاشق که اینا  چرا؟! نه -

 

 بببودن ببباهم وقبب  همببه ایببن بعببد نیسبب  نگببار الیببق اومببد یببادش یهببو پسببره ولببی آره، -

 جببذابی، خوشببگلی، رفیقببی بهتببرین خببوبی، خیلببی تببو میگببه برگشببته دیببروز حبباال

 . نیستم الیق  من  مهربونی

 

 : گف  و زد هم به و هاش  دندون حرص با

 

 گبرفتن،  رو  جلبو   کبه  حیبف  بگیبرم   لگبد  و  مشب   زیبر  خواسب   مبی  دلبم  ریحان  آخ  -

 حبر   باهباش  یجبوری.  خوامب   نمبی  اینبه  مبرگم  بگبه  آد   مثب   نبداره  جبنم  یکم  مرتیکه

 نمبب  آ  تببو و ایببن نکببرد پیببدا مناسببب کببیس زد و دورهبباش رفبب  احیانببا اگببه کببه زده

 . نگهداره

 

 در  صبد   یب   حتبی  نبداره،  برگشبتی  دیگبه  رفب   کبه  یکبی   باشه  نادون  نباید  نگار  خب  -

 لبخنبد  یبه  بباش  خبودت  مواظبب  سبالم   ببه  گفب   مبی  بهب   باید  هم  نگار  نظر   به.  صد

 . داد می  ادامه  زندگی  به و  میزد شی 

 

 دیگرانه؟ تجویز فقط یا کنید می عملی هم خودتون برای اینو شما وق  اون آها -
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 . رف  پنجره سم   آرو  آرو   ایستاد ریما به پش  

 

 ببدترین  نگیبره  قبرار  جایگباه  ایبن  تبو  کبس  هبیچ  امیبدوار   نیسبتم  جاش  من  دونم،  نمی  -

 یبا  داشبتم  کبم  چبی  مبن  مگبه  بررسبی  خبودت  از  ببری  راه  هبی  اینکبه  زدنه،  پس  دنیا  درد

 . کرد باها  کارو این که گذاشتم کم چی

++++++++++++++ 

 مببی فکببر آسایشببگاه و المیببرا بببه قببب  از کمتببر ریحانببه. گذشبب  مببی تنببد دور رو روزهببا

 فبرو فکبر  ببه  و  اون  ریمبا  هبای  حبر    هبم  کمبی  و  ببود  عرفبان  پبی   فکبرش  تمبا   کرد،

 قشبن  عاشبقانه یبه عرفبان ببا تونبه  مبی  دونسب   نمبی  ببود  مونده  راهی  دو  یه  تو.  برد  می

 و کسب  آد  یبه عرفبان چشبم ببه اون و ببود درسب  ریمبا حبر   نبه  یبا  بسبازن  هبم  کنار

 و  حبر   دلب   ولبی  نباشبه،  انتظبارش  در  قشبنگی  پایبان  ترسبید  مبی!  ببود؟  بر  سر  حوصله

 بسب   مبی  نقب   ذهبن   تبو  عرفبان  از  تصبویری  قلبب   تبر   هبر  با.  نبود  حالی   منطق

 . بگیرن تصمیم منطق و عق  داد نمی اجازه و

 

 . مادر  ریحانه -

 

 ولببی زد صببداش چنببدباری سببحر نبببود ااببراف  متوجببه کببه بببود فکببر تببو عمیببق انقببدر

 . نبود عالم این تو  انگار

 سببحر سببم  تببرس بببا داد تکببون  آرو  و گذاشبب  ریحانببه هببای شببونه رو و دسببت 

 . برگش 

 

 !ترسید  جان  مامان وای -

 

 . داد تکون ارفین  به رو سرش و  نشس   پیشونی  رو ریزی اخم

 

 خبوری  نمبی  تکبون  میبزنم  صبدات  سباع   یب   کبه  بترسبم  بایبد  مبن  ترسیدی؟  چی  از  -
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 کجاس ؟ حواس  معلومه

 

 . انداخ   باال  ابرو خندید

 

 ... رفتم دس  از  دیگه من -

 

 و خندیببد بلنببد شببنید رو ریحانببه صببدای وقتببی بببود، اومببده بیببرون اتببا  از تببازه  ریمببا

 : گف  و پرید  حرف  وسط

 

 دختبرت باشبی  جهیزیبه  فکبر  ببه  بایبد   پریبد  قفبس  از  پرنبدمون  دیگبه  خبانم،  سبحر  بله  -

 !شه ها خروس و  مرغ قاای خواد می

 

 گرف  دندون به و  لب  گوشه و شد سرخ  ریحانه

 

 . بدی ادامه کنم می  نابودت ریما  بخدا بیشعور  میگه دروغ مامان الهی، شی الل -

 

 پرروتبر  ریمبا  ولبی  نبده،  ادامبه  کبه  کبرد  مبی  تهدیبدش  ابرو  و  چشم  دادن  حرک   با  ریحانه

 مشببکوکانه سببحر شببه سبباک  و بترسببه تهدیببدهاش بببا کببه بببود هببا حببر   ایببن از

 : گف   ریما به رو و  کرد  نگاهشون

 

 . میگه بهم بشه چی  هر ریحانه توئه، کار فقط  بازی زیرکاه آ  -

 

 . زد هم به و هاش دس  و خندید بلند  ریما

 

 جبا  ببدون  افتبه  مبی  ببرا   کبه  اتفاقباتی  درشب   تبا  ریبز  از  کبه  مبن  مبن،  مبادر  اشتباهی  -

 کببه اونببی! میببد  تحویلتببون میببز روی و کببنم مببی بببرداری نبب  براتببون واو یببه گذاشببتن



 

 

 WWW.98IA3.IR 103 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 . خانمه  ریحانه کنه دل و درد  ندونسته اعتماد قاب  رو شما و  کرده سکوت  مارمولکه

 

 : گف  سحر به رو و رف  به  ای غره چشم  ریحانه

 

 : گف  سحر به رو و رف  به  ای غره چشم  ریحانه

 مببی بهتببون حتمببا بببود چیببزی اگببه دونیببد مببی خودتببون زنببه،می زر ایببن بخببدا مامببان -

 ... گفتم به  فقط من. گفتم

 

 . کرد می  بازی  دست  انگشتان با انداخ  پایین و سرش و  کرد سکوت

 

 . دیگه گفتی چی بهم  بگو! شدی؟ الل چیه ها -

 

 : گف  اعنه با و کرد پرت ریما سم   برداش  و مب  رو کوسن و شد بلند

 

 تبو  دلمبه،  و  ذهبن  تبو  کبه  هسب   نفبر  یب   دونبم  مبی  الاقب   باشبم  باختبه  دل  اگبه  من  -

 مببی. کبردن ترافیب  و مغبزت و ذهبن و دل قشبن  کببه بباش خبودت فکبر ببه ببرو یکبی

 زر میشببه دردت درمببون و خوبببه باشببه داشببته خببواهر آد  گفتببه کببی هببر چیببه دونببی

 . زد حر  کال  دو نمیشه پیش  جونی بالی یکی تو زده مف 

 

 : گف  و  برگش  ریحانه سم  اخم با سحر

 

 . چیه  جریان ببینم بشین بیا -

 

 : گف  آرو  و انداخ  پایین و سرش دید حال اون تو رو  ریحانه که  ریما

 

 ناراحتبب  خواسببتم نمببی شببه، عببو  هببوات و حببال کببنم شببوخی خواسببتم فقببط مببن -
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 کببی هببر بهتببره مربواببه خببود  بببه ورزشببگاهه یببا ترمینالببه مببن دل اگببه درضببمن. کببنم

 . باشه خودش  زندگیه تو سرش

 

 مبب   روی  و  کشبید  پبوفی  کالفبه  ریحانبه.  رفب   اتباق   سبم   ای  دیگبه  اضبافه  حبر   بی

 : گف  آرو  و کرد صورت  حائ  و هاش دس   نشس 

 

 . بزنیم حر  بعد  میشه -

 

 وقبب  بببه کنببیم موکببول بایببد چببی بببرای داریببم، وقبب  و بیکبباریم جفتمببون االن وقتببی -

 افتادین؟ هم جون  به  دوباره شما چرا چیه؟ جریان شنو  می االن همین  دیگه

 

 . داد تکون ارفین  به رو سرش کالفه

 

 جنبب  هببر بببرای دفعببه هببر کببه نیسببتیم بچببه دیگببه شببدیم، بببزرگ مببا جببان مامببان -

 هبم  رو  ریمبا  شناسبی  مبی  رو  مبن  تبو  بگبرد   دورت  ببدیم،  پبس  حسبا   شبما  به  ودعوایی

 بد ؟  انجا  ناشایس  کار من االن تا دیدی شناسی می

 

 چیه؟ جریان پرسم می ازت  دار  ندید  چون -

 

 ... آخه -

 

 . شنو  می آخه بی آخه هیس، -

 

 . داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 ...  چیزه یعنی،...  من -
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 : گف  آرو  و  زد لبخند سحر

 

 گفتن ؟ سخته انقدر -

 

 : داد تکون تأسف با رو سرش و  زد مغمومی لبخند  ریحانه

 

 در رو سببن  تببونن نمببی عاقبب  هزارتببا چبباه تببه نببدازه مببی سببن  یببه ابلببه یببه مببیگن -

 براتبون  رو  چیبزی  بایبد  مبن  االن  انبداخ   و  سبنگ   ابلبه  اون  شبده  مبن  مثبال  االن  بیارن،

 . نیس   مشخ  هیچی  هنوز که بد  توضی 

 

 : کرد  نگاش متعجب سحر

 

 !بگی؟ واض  میشه نیس ؟ مشخ  هیچی  چی یعنی -

 

 : گف  مک  بی شد خیره سحر های چشم تو

 

 شبد اوکبی اگبه. کنبیم و فکرامبون شبد قبرار زدیبم حبر   هبم  ببا  اومبده،  خوشم  یکی  از  -

 کبه  اونبم  گفبتم  ریمبا  ببه  اومبد   مبنم  شبیم،  آشبنا  هبم  ببا  و  باشبیم  دوس   هم  با  مدت  یه

 . کردن فضولی واسه مرده کال خوره نمی خیس دهن  تو  نخود

 

 : پرسید آرو  و رف  هم تو هاش اخم سحر

 

 شناسم؟ می من!  کیه؟ -

 

 . داد تکون مثب  عالم  به رو سرش و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 
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 . کامرانه صمیمیه دوس  آره، -

 

 دیده؟ کجا رو تو!  کامران -

 

 . مراسم تو -

 

 خب؟ -

 

 جان؟ مامان خب چی -

 

 شدین؟ هم دلباخته دیدین و هم که اول نگاه همون تو بده، ادامه یعنی -

 

 درگیببر و فکببر  یجببورایی یعنببی بببود، شببده یجببوری دلببم دیببدم  همونجببا از کببه مببن -

 . دیدم  اونجا  دوباره المیرا سرخاک رفتم وقتی  امروز  اینکه تا کرد

 

 خب؟ -

 

 . همین زدیم حر  هم با راه تو هم ما و رسونه می رو من گف  بهم -

 

 . رف   فرو فکر تو و کرد نگاه  به  حر  بی سحر

 

 . زد صداش  آرو  و گرف  دندون به و لب   گوشه  ریحانه

 

 مامان؟ -
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 هو ؟ -

 

 شده؟ چیزی -

 

 انقبدر  کبه  تبویی  بببره،  رو  تبو  دل  تونسبته  کبه  کیبه  ایبن  ببیبنم  شبد   کنجکباو  فقبط  نه  -

 . پسندی سخ 

 

 . انداخ   باال  شونه و خندید

 

 خیلببی کببه رفتببارش و کببردن  صببحب  اببرز باشببه، یکببی ببباان  و ظبباهر کنببه خببدا -

 . باشم  نکرده اشتباه کنه خدا دونم نمی بود  محترمانه

 

 شدی؟  ماشین  سوار  کردی اعتماد  به  چطور -

 

 و  داشبتن  آمبد  و  رفب   اینبا  خالبه  ببا  گفب   کبه  بعبد   بودم ،  دیده  خاله  مراسم  تو  خب  -

 . کامرانه صمیمیه رفیق

 

 تبو  از  کبرد   نمبی  تعجبب  زدمبی  و  حبر   ایبن  ریمبا  اگبه  نیسب ،  ای  کننبده  قبان   دلی   -

 . داشتم  انتظار  اینا از  بیشتر

 

. ببراش ببود شبده تلنگبر یبه سبحر حبر  انگبار ابوالنی، سبکوت یبه کبردن  سکوت  دو  هر

 . بره پی  منطق با تونس  نمی دل  ولی رف  فرو فکر تو عمیق

 

+++++++++++++++++ 

 

 رو دونبه  دونبه  نبارنجی   هبای  ببرگ  کبه  درختبی  ببه.  ببود  نشسبته  پله  رو  حیاط  تو  ریحانه
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 تولبد  فصب   ببراش  پباییز  داشب   دوسب   خیلبی  و  فصب   ایبن  شبد،  خیبره  افتباد  می  زمین

 ! پاییزه عاشق شدت این به چرا دونس  نمی خودشم  بود  دوباره

 گرفبب  دسببت  تببو رو گوشببی  و برداشبب  درخبب  از چشببم موبببایل  زنبب  صببدای بببا

 ناخودآگباه  کبه  نبده  جبوا   خواسب   و  انبداخ   بهب   نگباهی  اخبم  ببا!  بود  ناشناس  شماره

 رو کردوگوشببی صببا  رو صببداش نشسبب ، لببب  رو لبخنببد ناخواسببته افتبباد عرفببان یبباد

 . گذاش   گوش  در

 

 . بفرمایید بله -

 

 !شد عر  سال  -

 

 : گف  آرو   و کشید پر  لب  رو از لبخند

 

 کردی؟ عو  خط دوباره خوبی؟ سال  علی  -

 

 کببه بببس شببد  خسببته. ذارن نمببی آرامبب  بببرا  شببما جنسببای هببم ایببن کببنم، چیکببار -

 ... خدایی  پیچوندمشون

 

 کباذ   غبرور  و  بباال  نفبس  ببه  اعتمباد  حبد  ایبن  تبا  یعنبی!  رفتین  کی  به  ریما  و  تو  موند   -

 هببای بچببه احساسببات بببا انقببدر کنیببد تمببوم  باشببه؟ داشببته ادامببه خببواد مببی کجببا تببا

 . نگفتی نگین گیره می رو  دامنتون  آهشون آخرش  نکنید بازی  مرد 

 

 تبو باشبم کبدو  هبر ببا هفتبه یب  بخبوا  تهب  تبه من باهاشون کنم نمی بازی که  من  -

 . نمیشه عاشق و وابسته کسی هم هفته ی 

 

 : گف  خودش با و کرد ،سکوت فکر تو رف   دوباره
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 !برده؟ رو دینم و دل چرا زد  حر  باهاش  یکبار فقط که من

 

 : پرسید آرو  و زد  نیشخند

 

 زدی؟ زن  چرا -

 

 : گف  و  خندید رامین

 

 سبب  برگببه یببه میببز روی اتبباقم تببو بببرو بمونببه، حببواس آد  بببرای میببذاری مگببه آخ آخ -

 . بفرس  برا  رو اون  نوشته شماره  یه روش

 

 نداری؟ کار باشه، -

 

 . منتظر  نره یادت فقط نه -

 

 . زد صدا رو ریما بلند و کشید پوفی کالفه کرد قط  رو گوشی و کرد خداحافظی

 

 . ریما -

 

 . شنید و صداش تا کرد  تکرار بار چند

 

 ها؟؟؟ -

 

 نوشبته  شبماره  روش  کبه  هسب   کاغبذ  ببه  میبزش  رو  و  رامبین  اتبا   تبو  برو  زهرمار،  و  ها  -

 . بفرس   براش رو
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 !چه من به -

 

 انقبدر گرفتبی گنبد ببوی و خبودت ببده  تکبون  پاشبو  قدمیتبه  دو  و  ای  خونبه  تبو  بیشعور  -

 . خوابیدی

 

 .  داد انجا  و خواس  ازش که کاری کنان غرغر

 : گف  و انداخ   باال ابرو و  کرد نگاه  دست  گوشی به  ریحانه

 

 خبببری ازت ولببی گذشبب   روز دو میزنببی، زنبب  تببو کببنم مببی فکببر کببه خیببالم خببوش -

 ... ولی رفته یادت رو من  مطملنم نیس 

 

 . زد غر آرو  و  کرد نگاه  ناشناس شماره به کالفه گوشی  دوباره  لرزش با

 

 . ذارن نمی خودمون حال تو رو ما  دقیقهدو -

 

 : گذاش  گوش  در رو گوشی حوصله بی

 

 چیه؟ باز ها -

 

 : گف  تندتری لحن با کالفه نیومد، صدایی ار  اون از

 

 . شین  بستری باید تایی دو ریما با بخدا، مریضی -

 

 : پیچید گوشی تو آرومی صدای 
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 خوبید؟ خانم ریحانه سال  -

 

 دنبدون فشبار ولبی کبرد حبس رو خبون مبزه گرفب  دنبدون ببه  لب.  شد  بسته  هاش  چشم

 . نکرد کم رو هاش لب روی

 

 هستین؟ الو -

 

 : گف  آرو  و کشید عمیق کرد،نفس آزاد و هاش لب و کرد باز و هاش چشم

 

 ... آخه  داداشمه کرد   فکر...  چیزه...  من  ببخشید -

 

 . شد تر دستراچه ریحانه و پیچید گوشی تو خندش صدای

 

 . گرفتم  اشتباه کرد   فکر ترسید  لحظه یه -

 

 !ببخشید -

 

 اسببم بببه حواسبب  دادن جببوا  قببب  بعببد بببه ایببن از فقببط حرفیببه، چببه ایببن بابببا نببه -

 . باشه  میزنه  زن  که مخاابی

 

 مسبخره  ببه  کسبی  اینکبه  از  ببود  متنفبر  ریحانبه  میبزد،  مبوج  خنبده  هباش  حبر   ته  هنوز

 تحمبب  آخببر در کببه نگببه چیببزی کببه کببرد کنتببرل رو خببودش خیلببی بگببه  بهبب  چیببزی

 : گف  اعنه با و  نکرد

 

 . نمیرسه  شعورمون شما اندازه به ما شماس ، با حق بله -
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 . نیاورد خودش  روی به و بود شده  شاید  یا نشد اون اعنه  متوجه  انگار عرفان

 

 خبر؟ چه خب رو، حر  این نزن -

 

 . داد جوا  سرد و رف  هم تو هاش اخم  بود شده دلخور یکم

 

 . سالمتی -

 

 کردی؟  رو فکرهات -

 

 !اهو  -

 

 : پرسید  دوباره و کرد کوتاهی مک  عرفان

 

 مثبته؟ که انشاهلل جواب  خب -

 

 ... یعنی ندار  ازت شناختی هیچ من -

 

 هببم بببه کببه آد  همببه ایببن دیگببه کببنن مببی شببرو  جببا بببه از همببه خببب، دونببم مببی -

  دارن؟ شناخ  هم از قب  از  مگه میشن دوس  یا  میرسن

 

 !نبود  ها رابطه این تو حاال تا من دونم نمی -

 

 زندگی ؟ تو اومده که هستم کسی اولین من بگی خوای می یعنی -

 

 ... و رفاق  برسه چه نداشتم هم پسر بازی هم یه حتی سن این به تا من بله، -
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 زنبدگی  تبو کسبی تبو وقاریبه ببا و زیببایی ببه دختبر  میشبه  مگبه   نیسب ،  کردنی  باور  -

 !باشه  نبوده

 سخته؟ براتون  باورش چرا -

 تبو  سبو   شبخ   یبه  متباهل   آدمبای  کبه  کنبیم  مبی  زنبدگی  داریبم  ای  دوره  تبو  چون  -

 مجرد  به برسه چه  دیگه هس ،  زندگیشون

 زنبدگی  از  تبا  ضبمن  در.  نیسبتن  هبم  مثب   کبه  هبا  آد   همبه  نبزن،  چبو   یبه  با  رو  همه  -

 کبه  نیسبتی  متاهب   آد   اون  زندگیبه  تبو  کبه  تبو  نکبن،  قضباوت  دونبی  نمبی  چیبزی  کسی

 . شده کشیده  دیگه یکی سم  به که رسیده کجا به  زندگی  ته ببینی

 قبول  ببه  زنبدگی   بینبهمی  داره  کبه  یکبی  مبن  اعتقباد  ببه  چبون  نبدار ،  قبول  رو  حرف   -

 گذاشبتن، مبواقعی همچبین ببرای رو ابال  کنبه کبات تونبه مبی رسبیده  بسب   ببن  به  تو

 بهتبره پبس زنبه،می  رو  خبودش  سباز  کبی  هبر  فهمبن  نمبی  رو  هبم  زببون  شخ   دو  وقتی

 . نباشن سقف یه  زیر

 دوسبب  کببار هببر دونببن مببی خودشببون  نیسببتیم، مببرد  زنببدگی مسببلول دیگببه کببه مببا -

 رهمببی پببی  داره قببانون و اصببول رو کشببورمون تببو چببی االن خببدایی. کببنن مببی دارن

 بیبایم شبیرین بحب   ایبن  از  بهتبره  ببره  نمبی  جبایی  ببه  راه  مبا  خبوردن  حرص  پس  هیچی

 . بیرون

 . خودمونیم مقصرش چیزایی یه خب -

 چی؟ مثال -

 : گف  مک  کمی با و  خندید آرو 

 تبو  تبا  ببزنیم  حبر   قشبن   چیبزای  از  بیبایم  اینکبه  جبای  ببه  اولمبون  تمباس  تو  خدایی  -

 ثببب  ذهنمببون تببو خببوش هببای لحظببه  و بشببینه لبمببون رو لبخنببد امببروز یبباد بببا آینببده

 . کنیم می بح  چی سر داریم ببین شه،

 بببا خونببد  کببه هببایی داسببتان اکثببر مببن  کببنن، نمببی شببرو  عاشببقانه کببه همببه خببب -

 !زنیممی حر   داریم نداریم دعوا که ما. شد  شرو  دعوا و جن 

 دادی؟ مثب  جوا  بهم االن یعنی -
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 . جویید  رو لب  گوشه و شد سرخ

 زد ؟ حرفی همچین کی من نه، -

 : گف  آرو  خندید  شدن  هول از

 رابطمونببه شببرو  هببم مببا یعنببی کببنن، نمببی شببرو  عاشببقانه کببه همببه گفتببی خببودت -

 . دیگه

 : گف  و کرد صا  و گلوش داد جدی  به و جاش خنده ثانیه از  کسری در

 . کنم تجربه و داشتن دوس   نمیاد بد   راست  کرد   رو فکرا  من -

 

 . داد  ادامه  ریحانه کرد، سکوت عرفان

 

 . باشه غلط اگه حتی کنم تجربه خوا  می ولی نه یا  درسته کار  دونم نمی -

 

 مبنم  نگرفتبه  قبرار  راهب   سبر  اشبتباهی  آد   بباش  مطمبلن   کبردی  قببول  که  خوشحالم  -

. کبرد   نمبی  اسبتفاده  دوتباش  از  وقب   هبیچ  جلبو  اومبد   عقلبم  و  دلبم  ببا  ببار  اولبین  برای

 زنببدگیم تببو کببه تببایی سببه دو همببون ولببی رفبب ، و اومببد زنببدگیم تببو آد  کلببی نمببیگم

 . عقلم نه کرد می قبولشون دلم نه بود کم  بودنشون عمر اومدن

 

 کببه کنببه اعتببرا  داشبب  دوسبب   نشسبب  هبباش لببب رو بخشببی آرامبب  و زیبببا لبخنببد

 تبو  کبه  عشبقی  از  زودی  ایبن  ببه  نخواسب   و  نتونسب   ولبی  کبرده  انتخباب   دلب   ببا  اونم

 !بزنه حر   بود زده  جوونه دل 

 

 شدی؟ ساک  -

 

 بگم؟ چی -

 

 !بگو  داری دوس  چه هر -
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 نداری؟ سوالی تو -

 

 . ذهنمه تو سوال کلی چرا، -

 

 . بررس خب -

 

 : گف  شیطن  با

 

 بررسم؟ خدایی -

 

 . اهو  -

 

 این؟ بچه چندتا بگو اول -

 

 . رامین ریما من تا، سه -

 

 !هاتون اسم باحاله چه -

 

 : گف  و  کشید سردی آه

 

 . کرده انتخا   مامانم -

 

 آره؟ شاغله  مامان -

 

 . اونجاس  مدیر یعنی کنه، می کار آسایشگاه تو که گفتم آره -
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 چی؟ بابات -

 

 . میزد موج صداش تو نفرت ولی باشه آرو  کرد سعی

 

 !مرده -

 

 : گف  آرو  عرفان

 

 ... ت متاسفم -

 

 : گف  و پرید  حرف  وسط

 

 !   کنه می  زندگی خودش برای داره مرده،  ما برای چون  نباش -

 

 : گف  کوتاهی مک  از بعد  کرد سکوت

 

 . کنم ناراحت  خواستم نمی خوا  می معذرت -

 

 نمیبده،  دسب   بهبم  حسبی  هبیچ  اسبم   آوردن  ببا  دیگبه  کبه  وقته  خیلی  نشد   ناراح   -

 . شد  خنثی

 

 : پرسید رو این از  برگردونه قب  به رو شده متشنج جو کرد سعی عرفان

 

 جببوابم تبو چبی دونبم مبی دقیقبا یعنبی دونبم، مبی رو جبواب  خبود  البتبه سبوال یبه -

 . پرسم می ولی میگی
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 : گف  سرد و تفاوت بی

 

 . بررس -

 

 : گف  و کرد صا  گلوش

 

 نه؟ جذابم خیلی من -

 

 . خندید بلند ذهن  تو های حر  کردن آنالیز از بعد ولی شد  وارد شوک به  اول

 

 خببو  داد، مببی هلببو دوبببار سببالی داشبب  کبباکتوس اگببه رو تببو نفببس بببه اعتمبباد یعنببی -

 . کنی می باز خودت  برای  نوشابه

 

 : گف  و خندید اونم

 

 نیومد؟ خوش  قیافم از بگی خوای می یعنی -

 

 . نه اوممم -

 

 گفتی؟ مک  با چرا -

 

 : گف  و زد لبخند

 

 .  کرد  می فکر  دیدم  که بار اولین به داشتم -
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 : گف  شوخی به

 

 آره؟ لرزید دل   همونجا از -

 : گف  و کشید سردی آه و کرد سکوت کمی

 

 هبم اینجبوری خبب ولبی نبداد، دسب  بهبم حسبی هبیچ گبم نمبی دیدم  که بار  اولین  -

 همچببین نببه گرفتببی، از  و شبببم خببوا  یببا کببردی مببی درگیببر و فکببر  مببدا  بگببم نبببود

 داری  نسببتی  چبه  خالبه  ببا  و  هسبتی  کبی  تبو  کبه  ببود   کنجکباو  یکبم  فقبط  نببود  چیزی

 . همین

 

 : گف   جواب  در مک  بی

 

 کببردی، مببی درگیببر و فکببر  هببا وقبب  خیلببی ولببی داشببتم بهبب  رو حببس همببین مببنم -

 تببو چشببم لحظببه یببه بببرای  وقتببی مخصوصببا روز اون سببم  کشببید مببی پببر ذهببنم یهببو

. بببود خبباص خیلببی نگاهبب  بببود  کببرده گببم و پببا  و دسبب  بخببدا بببودیم شببده چشببم

 . میشه معصو  خیلی کنی می گریه وقتی چشمات

 

: گفب  مبی بهب  ببود، گفتبه بهب  رامیبنم و  حبر   ایبن  دقیقبا.  نشسب   لبب   رو  لبخند

 مظلومانبه  و  معصبو   خیلبی  حالب   اون  تبو  هبات  چشبم  کبن،  گریبه  هبا  وق   بعضی  ریحانه

 . س 

 

 آخ گببدایی، ببببری  میببده جببون اره: گفبب  مببی همیشببه زدن حببال ضببد بببرای هببم ریمببا

 . شیممی پولدار کوتاه وق  چند سر میدن پول  به 

 

 کردی؟ سکوت رفتی کجا -
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 : گف  و  اومد  بیرون فکر از عرفان صدای با

 

 . بررسی رو بعدی سوال  منتظر  نیستم جایی -

 

 میشبه دیبد  اگبه مبنم بررسبی، خواسب  دلب  چبی هبر تبونی مبی تو ولی  ندار   سوالی  -

 . مید  جوا  داد جوا 

 

 : گف  مانندی تخس حال  با  نرسید، ذهن  به  چیزی کرد فکر کمی

 

 مببی تومببار یببه زدی زنب  کببه بعببد دفعبه بببرای نکببن شبب  ولبی نمیببده قببد فکبر  االن -

 . نویسم

 

 خبواد  مبی  دلب   چبی  بببین  کبن  فکبر  ببرو  تبو  کبنم  مبی  قط   االن  پس  عالیه  هم  خیلی  -

 باشه؟ منتظر ،  بزن زن  بهم بعد بدونی از 

  

 : پرسید و انداخ   باال ابرو متعجب

 

 ازت خببوا  مببی سببوالی چببه کببه کببنم فکببر اینکببه بببرای فقببط کنببی مببی قطبب  واقعببا -

 بررسم؟

 

 !بزنیم حر  خدامه از که من کنم نمی قط   نداری دوس  اگه -

 

 . نبود خودش دس  اصال این که بود شده حساس حد از  بی  یکم

 

 . فعال برس کارت به نمیشم، مزاحم  کنم می قط   دیگه نه -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 120 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 و  کبرد  ریبز  و  هباش  چشبم.  شبد  مبان   عرفبان  هبای  خنبده  صبدای  کنبه،  قطب   خواس   تا

 : گف  و سایید هم روی رو هاش  دندون

 

 خندی؟ می چی واسه -

 

 . نبود موفق  زیاد که  بگیره رو خندیدن  جلوی کرد سعی و کرد مک  کمی

 

 حبر  تخبس ی بچبه دختبر یبه ببا دار   کبرد   حبس  لحظبه  یبه  نشو،  ناراح   خدا  رو  تو  -

 بببرات خببود  از مببن بببذار بیخیببال شدی؟اصببال ناراحبب  کببه گفببتم چببی خببدایی زنممببی

 . کن گوش تو بگم

 : گف  و کرد صا  رو صداش

 

 یعنببی هفتبباد و سیصبد و هببزار متولببد رحمتبی  فببامیلیم. عرفانببه میبدونی کببه رو اسبمم -

 مامبانم متاهلبه  کبه  دار   خبواهر  یبه  هفتباد،  و  سیصبد  و  هبزار  بهمبن  چهبارده  میشبه  دقیق

 هببر هببم کببار  نخونببد  درس کببه خببودمم فرشببه نمایشببگاه. حسببابدار بابببا  داره خونببه

 تببو نیسببتم گارسببون کببنم، مببی کببار رسببتوران تببو اکثببرا ولببی کنببه مببی تغییببر دفعببه

 . عالیه  آشرزیمم  اینکه آخر در و ا   آشرزخونه

 مثب  و رفتبی دانشبگاه کبرد  فکبر مبن یعنبی خبوره، نمبی بهب  ولبی!  جالب  چه  اوممم  -

 . دکتری یا  مهندس دوره این  پسرهای اکثر

 : گف  و خندید

 

 میشه؟ حسودی  -

 

 چی؟ به -

 

 . داریم  زیاد دکتر و  مهندس  اینکه به -



 

 

 WWW.98IA3.IR 121 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

 . افتخاره باع  صد در صد که باشن واقعی اگه واال، نه -

 

 : گف  ای ثانیه از بعد و کرد سکوت کمی

 

 ببینیم؟ رو  همدیگه تونیم می بار چند هفته در -

 

 . وسط  کشیدی رو رفتن  بیرون حر  زود چه -

 

 بیرون؟ بیای  باها  سخته -

 

 کردی؟ بیان زود خیلی کنی نمی احساس ولی خب، نه -

 

 اول روز همببون شببد  رفیببق کببی هببر بببا زیبباده ا  تجربببه تببو بببرعکس مببن دونببم، نمببی -

 . ذاشتن  می  بیرون قرار  خودشون

 

 : گف   خونسردی با ولی نبود دل  تو دل و خورد می حرص داش   اینکه با

 

 . گر  دمشون جالب چه اهو ، -

 

 ولببی حببده چببه تببا حساسببیت  دونببم نمببی بگببم، بهبب  اول همببین رو چیببزی یببه ببببین -

 از شبباید. مونببه نمببی دلببم تببو حببر  یعنببی کببنم پنهببون رو چیببزی تببونم نمببی مببن خببب

 میببزنم و حببرفم رک اخالقمببه خببب ولببی شببی ناراحبب  هببا  حببر  یببا کببارا  بعضببی

 . کنم اصالح رو خود  تا بگو بهم  شدی اگه یا نشی ناراح   امیدوار 

 

 رکی؟ چی یعنی -
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 کببرد  احسبباس بببود ، رابطببه تببو زیبباد مببن تببو بببرعکس گفببتم کببه االن همببین مثبب  -

 . پاکم پاک االن س  گذشته برای خب ولی شدی ناراح 

 

 تبا  بشبنویم  همدیگبه  دهبن  از  میشبه  چبی  هبر  دار   دوسب   میگبی،  کبه  خوببه  اتفاقبا  نه  -

 . برسونه گوشمون به غلط به کسی زیاد و کم با  اینکه

 

 . موافقم باهات دقیقا -

 

 . داشتیم تفاهم چیز یه تو شکر رو خدا خب -

 

 : گف  و خندید بلند

 

 وگرنبه  هبم،  واسبه  شبدیم  سباخته  تبو  و  مبن  اصبال.  زیباده  خیلبی  تفاهمباتمون  نکن  ش   -

 خواسبب  مراسببم، بببود  اومببده مببنم کببه دوسببت  خبباک سببر بیببای روزی اد میشببه چطببور

 . نکن ش   بودنمون هم کنار خداس 

 

 و هبباش چشببم و گرفبب  دنببدون بببه و لببب  گوشببه نشسبب  هبباش لببب رو زیبببایی لبخنببد

 . بس 

 

 کردی؟ سکوت -

 

 . کنم می فکر هات حر  به -

 

 گیری؟ نتیجه خب -
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 . شد تر رن  پر لبخندش و انداخ  باال  شونه

 

 خیلببی مببن کببرد رو برداشبب  ایببن میشببه شببد بببدل و رد بینمببون کببه هببایی حببر  از -

 . بازی زبون و شور و شر پر خیلی تو آرومم، و ساده

 

 همبون تبو اونبا  ببرای  دنیبا  انگبار  فکبری  هبیچ  ببی  دردی  هبیچ  ببی.  خندیدنبد  بلنبد  دو  هر

 . بود ایستاده ها ثانیه و ها دقیقه و ساع 

************* 

 بینشببون ی رابطببه و شببدن مببی تببر نزدیبب  هببم بببه روز بببه روز عرفببان و ریحانببه  

 وقب  گباهی ببودن، خببر ببی هبم از سباع  یب   فقبط  شباید  روز  در.  شد  می   تر  صمیمی

 هبر  و  میبزد  غبر  کالفبه  ریمبا  کبه  ابوری  زدنمبی  حبر   صبب   تبا  شبب  بود  شده  حتی  ها

 حبال  روزهبا اون اونقبدر!  نببود مهبم  اصبال  ریحانبه  ببرای  ولبی  کبرد  مبی  مسخرشبون  بار

 . نمیومد سراغ   بد فکرهای و توهمات  دیگه که بود خو 

 

 شببده منشبب  و رفتببار ی شببیفته ریحانببه کببه کببرد مببی رفتببار مودبانببه حببدی بببه عرفببان

 . دونس  نمی اون سط  هم رو خودش حتی گاهی بود،

 هببر و کببرد مببی نگبباش وار چنببدش اون گفبب  مببی عرفببان از ریمببا بببرای ذو  بببا وقتببی و

 کببردن دل و درد و زدن حببر  از رو ریحانببه نیشببدار کببال  یببه بببا  نحببوی هببر بببه بببار

 . کرد می پشیمون

 شببدنی انگببار ولببی زنببهنمی حببر  عرفببان مببورد در باهبباش کببه خببورد مببی قسببم گبباهی

 تنهبا  ببا  رو  هباش  خوشبی  ببود  ایبن  عاشبق  شبدت  ببه  نداشب   دوستی  ریما  جز  چون  نبود،

  روز  ببه  روز  و  اون  ببود  نشسبته  ریمبا  وجبود  تبو  کبه  حسبادتی  ولبی  کنبه  تقسبیم  خواهرش

 . کرد می  دورتر  ریحانه از

 . بودن شده دو اون بین سردی متوجه هم سحر و رامین که جایی تا

 

 ریحانه؟ -
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 مامان؟ جانم -

 

 : پرسید لبخند با و برگش   سمت  سحر

 

 بزنی؟ حر  باها  خوای نمی -

 

 : گف  و  کرد نگاش متعجب

 

 مورده؟ در -

 

 ذاریبن نمبی هبم سبر ببه سبر ریمبا و تبو قبب  مثب  دیگبه بیبنم مبی دار  وقته  چند  یه  -

 افتاده؟ اتفاقی زنین،نمی حر  هم با اصال

 

 : زد  نیشخند و انداخ  باال  شونه

 

 کببرد  دل درد و زد  حببر  باهبباش بببار هببر بهتببره، باشببیم داشببته فاصببله هببم از فعببال -

 اعنبه  یبا  نبدازه  مبی  تیکبه  یبا  ببده  گبوش  هبا   حبر   ببه  جبدی  نشد  یکبار.  کرده  مسخر 

 . چیه مشکل  دقیقا دونم نمی کنه، می  مسخره یا  میزنه

 

 . شد  بحثتون مسخره  چیزای سر  دوباره نیس  جدی چیز پس -

 

 کببه همیشببه کببرد  مببدارا باهبباش خیلببی مببن. جببان مامببان سبب  مسببخره شببما بببرای -

 خونبه  سبر  دیگبه  روز  دو  بگیبره  یباد  اون  یکببار  برقصبیم،  سبازش  ببه  و  بیبایم  کوتاه  ما  نباید

 . بیاد کوتاه و ببخشه  باید اون رو زندگی از بخشی که  بگیره یاد  باید رف   زندگی 
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 : گف  و کشید  سردی آه سحر

 

 ... و افتاد اتفا  اون داش   نیاز پدر به که زمانی درس  تره، کوچی  شما از اون -

 

  و کرد بلند سکوت عالم  به رو  دست 

 : گف  و سایید هم  روی رو هاش دندون نفرت با بس  و هاش چشم

 

 ضببربه هممببون مببن بببرای همببه از بیشببتر. بببود درد پببر همببه بببرای کزایببی روز اون -

 مبا بشبه ای عقبده اون نمیشبه دلیب  ببود، شبدیدتر خبورد مبن ببه کبه  ای  ضبربه  خوردیم

 !خور سری تو و ساک 

 . شد تکرار  براش  دوباره روز اون ولی باشه آرو  کرد سعی

 پاشبیده خونبه دیبوار و در  رو  آلبود  غببار  و   هبم  پشب   تلب   اتفاقبات  کبه  نحسی  روز  همون

 مبب   ببه  تکیبه  سبحر  کبرد،  دفبن  خبودش  تبو  و  هبارو  اون  قبب   از  بیشبتر  لحظبه  هر  و  شد

 . بس  نق  ذهن  تو  دوباره روز اون و بس  رو هاش چشم و داد

 وارد و انببداخ  در بببه کلیببد عصبببی و خسببته بببود، برگشببته سببرکار از تببازه همیشببه مثبب 

 عجلبه  ببا  خبورد  زنب   خونبه  تلفبن  کبه  ببود  نیباورده  در  رو  هباش  کفب   هنبوز  شد،  خونه

 بببا گذاشبب  گوشبب  در رو گوشببی ذو  بببا بببود شهرسببتان از شببماره دوییببد تلفببن سببم 

 : گف  لبخند

 

 خوبی؟ جان پسرعمو سال  -

 

 گوشبی  لرزیبد  مبی  کبه  هبایی  دسب   ببا  سبحر  میومبد   شبیون  و  گریبه  صدای  ار   اون  از

 : زد لب لرزید می که صدایی با و گرف   دست  تو محکم رو

 

 !شده؟ چی کجایی؟ -
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 : کرد تاب  بی قب  از بیشتر خط پش  هق هق صدای

 

 کنه؟می گریه داره کی شده؟ چی زنی؟نمی حر  چرا -

 

 : گف   خراب  حال همون با و اومد حر  به شخ  اون  باالخره

 

 . کرد  خرابمون خونه  کرد رو خودش کار آخر  شوهرت خواهر، بیا شو بلند -

 

 ببه رو  دسبت   شبد،  تبار  و  تیبره  هباش  چشبم  جلبوی  چبی  همبه  و  افتباد  دست   از  گوشی

 در  کبه  گذاشب   دسبتگیره  رو  و  دسبت   تبرس  ببا  رفب   ریحانبه  اتبا   سم   و  گرف   دیوار

 ببه  تبرس  و  اضبطرا   ببا  ببود  شبده  خبیس  عبر   از  کبه  صبورتی  با  ریحانه.  شد  باز  شدت  به

 : گف  لکن  با و زد زل سحر

 

 انگبار  سبر   تبو!  داد  جبون  بغلبم  تبو  خبون  غبر   رهبا  مامبان!  رهبا  مامبان  دید   بد  خوا   -

 ... کنه می درد  خورده، ضربه

 

 درد سببر  گفبب  مببی و میببزد داد هببم پشبب  و داد نشببون و سببرش از قسببمتی دسبب  بببا

 . کنهمی

 

 ولبی  دونسب   مبی  رو  دختبرش  درد.   زدمبی  ضبجه  بلنبد  و  گرفب   بغلب   تبو  رو  اون  سحر

 ریحانبه  بگبه  چیبزی  کبه  نببود  نیباز  آره  نببود  نیباز  هبم  شباید!  گف   می  به   چجوری  باید

 بهب   بایبد  فقبط  نداشب ،  توضبی   ببه  نیباز  ببود  فهمیبده  خبودش  ببود  کرده  حس  خودش

 ...  بود واقعی نبود کابوس اون گف  می

 گونببه روی کببی نفهمیببد کببه هببایی اشبب  و برگشبب  حببال زمببان بببه ریحانببه صببدای بببا

 : گف  و کرد پاک و چکید هاش
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 مامان؟ جانم -

 

 خوبی؟ -

 

 انگببار ولببی کنببه برخببورد عببادی کببرد سببعی و داد تکببون مثببب  عالمبب  بببه رو سببرش

 مببادره یببه اون باشببه عببادی تونسبب  مببی چطببور. نبببود بببردار دسبب  شببو  و تلبب  گذشببته

 بهبب  هببا چشببم همببون درسبب  االن و بببود داده دسبب  از رو ش جگرگوشببه کببه مببادری

 تبو  رو  رهبا  نگباه  انگبار  کنبه،  فرامبوش  رو  گذشبته  کبرد  مبی  التمباس  داشب   و  بود  زده  زل

 پباک  هباش  چشبم  جلبوی  از  وقب   هبیچ  کبه  معصبومی  نگباه.  دیبد  مبی  ریحانه  های  چشم

 . پیششونه اون کرد می احساس حتی شد، نمی

 

 شه؟ عو  هوات و حال یکم بیرون بریم خوای می -

 

 . میشم خو   مادر نه -

 

 : پرسید مقدمه بی

 

 شده؟ تن  براش دل  -

 

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش و کرد  گریه بلند سحر

 

 و  صبداش  حتبی  نگبذره،  هبا   چشبم  جلبوی  از  ملتمسب   و  معصبو   نگباه  شبب  یبه  نشد  -

 گنبباه کببه شببدن عاشببق میببزد داد وقتببی میشببه، تکببرار گوشببم تببو آخببرش هببای حببر 

 . نیس 

 بببه درد از نشسبب  مببی تببن  رو کببه کمربنببدی هببر بببا کببردمی تعریببف عمببوت زن وقتببی

 اون خببورد، کتبب  ا  بچببه و کببردن نگبباه مببادرش و سببنگدل اون پیچیببد، مببی خببودش
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 بببی عمببوی اون کشببید، مببی درد و ریخبب  مببی اشبب  ا  بچببه و کببرد نگبباه صببف  گببرگ

 چببه بزنببه داد سببرتون نداشبب  رو ایببن دل بابببات وگرنببه کببرد پببر رو بابببات چیببزت همببه

 ...   برسه

 

 وجببودش تببو کببه نفرتببی بببا و کببرد پبباک و هبباش اشبب . کببرد سببکوت ای ثانیببه بببرای

 : گف  میشد تر  پررن  روز  به روز و  بود  نشسته

 

 آخببر تببا بخشببم، نمبی و مببادرش و حیوونبب  عمببوی اون ببخشبم و بابببات روزی یببه اگبه -

 رو  ا   بچبه  گنباهی  ببی  تقباص  خبودش  خبدا،  ببه  کبرد   واگذارشبون  پشتشبونه  نفرینم  عمر

 . گیره می ازشون

 

 : گف  آرو  و داد پایین و بغض   ریحانه

 

 نببادون و فکببر کوتببه هببای آد  هببای حببر  کشبب  احمقانببه تفکببر و تعصببب رو رهببا -

 . جهنم به  برن همشون بخشم نمی رو کدومشون هیچ من کش ،

 

 زد  لب آرو  و داد  باریدن اجازه هاش اش  به بس  و هاش چشم

 

 نگبباه ا  گذشببته بببه وقتببی نیس ، پی بینی قاب  چیز هیچ زندگی تببو هببا وقبب  گبباهی -

 . گذش  برا  وار جهنم که  روزهایی  به کنم می

 دیگبببه ولبببی نشبببد فرامبببوش درسبببته. شد تمو  اما بشه، تمو  روزها اون کبببرد نمی فکر 

 . نیس  سختی اون به

 رهبا جبای شبیم،می جسبممون و روح عبذا   باعب   فقبط  گذشبته  ببه  کبردن  فکر  با  مامان

 پبباک روحبب  و دل اون نداشببتم آرامبب  مببنم نبببود خببو  اگببه دونببی مببی خببودت خوبببه

 . بود زیاد  دنیا این واسه نبود دنیا این تو جاش  بود

. رفبب  اتبباق  سببم  شببد بلنببد ای اضببافه حببر  بببی و کببرد پبباک و هبباش اشبب  سببحر
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 ببا و داد تکیبه  مبب   ببه  شبد  مطمبلن  رفتبن   از  اینکبه  بعبد  و  کبرد  نگاه  رفتن   به  ریحانه

 : کرد  زمزمه لب زیر میزد موج صداش تو که نفرتی

 

 میبدن، پبس تقباص داشبتن دسب  تبو  قتب   تبو  کبه  اونبایی  ی  همبه  بباش  مطمبلن  رها  -

 بزرگشببون تببا کوچیبب  از خببور  مببی قسببم. بببره پببایین گلشببون از خببوش آ  ذار  نمببی

 !کنم می  نابود  همشونو

 

 بببه آرامبب  کببردن مببی فکببر شببده تمببو  ریحانببه بببرای روزهببا اون کببردن مببی فکببر همببه

 حبس  و  شبد  مبی  قبب   از  بیشبتر  نفبرت   روز  ببه  روز  نببود  اینطبور  ولبی  برگشته،  وجودش

 . بود کرده  خونه وجودش تو انتقا 

 شببومی روز اون بببود، دیببده رو رهببا کببه ببباری آخببرین بببه برگشبب  بسبب  رو هبباش چشببم

 هبای  دسب   لبرزون   و  سبرد  هبای  دسب   ببا  و  زد  زل  هباش  چشبم  تبو  تبرس  ببا  رهبا  که

 : گرف  رو  ریحانه

 بببر  اینجببا از بایببد مببن فهمیببده، رو فرشبباد و مببن جریببان بابببا کببنم فکببر ریحانببه -

 !میر می فرشاد بدون من که دونی می کن کمکم بستم،  چمدونمم

 

 تسبکین چیبز یبه و بزنبه لبخنبد رهبا  آرامب   ببرای  کبرد  سبعی  ولبی  ببود  ترسیده  اینکه  با

 منصبر   کبردن  فبرار  از  و  اون  تونبه  مبی  هباش  حبر   ببا  کبرد  مبی  فکبر  بگه،  به   دهنده

 . کنه

 

 از  بیبرون  بایبد  کبردی  فکبر  ایبن  ببه  سبالته؟  چنبد  مگبه  بنبداز،  خبودت  ببه  نگباه  یبه  رها  -

 بابببا بببا کنببی، فببرار ترسببوها مثبب  نببه بجنبب  و بمببون بببری؟ کجببا کنببی؟ چیکببار اینجببا

 ... وقتی کنه می بیداد و داد  میشه جوگیر برادراش خواهر جلو فقط اون کن صحب 

 

 هباش  اشب   دسب   پشب   ببا  نشسب   هباش  لبب  رو  غمگینبی  لبخند  و  پرید  حرف   وسط

 : گف  و کرد پاک و
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 بخبوا  میبده گبوش اصبال بزنبه حبر  منطبق رو باببا دیبدی کبی دیبره، زدن حر  برای  -

 زببببون  چرخیببدن جببای بببه خودشببه روش بببه زدنبب  حببر  اون! بببد ؟ توضببی 

 ریحانببه بببرای گفبب  مامببان وقتببی نمیبباد یببادت بببار آخببرین چرخببه، مببی کمربنببدش

 ببودی رفیبق باهباش انگبار کبه کبرد نگباه ابوری کبرد، نگباه به   چجوری  اومد  خواستگار

 کنبی  مبی  فکبر  حباال  کبرد  قباای  اومبد  خونبه  تبو  خواسبتگار  بح   زدی،  رو  حر   این  تو  و

 شینه؟ می آرو  این سر

 !بستن ها آسمون تو  پسرعموهامون با رو عقدمون خودشون  مسخره  قانون رو

 

 سبر  از  زدمبی  و  خبودش  حبر   رهبا.  نداشب   فایبده  ولبی  زدن  حبر   هبم  با  خیلی  روز  اون

. کبرد  فبرار  خونبه  از  ریحانبه  کمب   ببا  کبرد  و  خبودش  کبار  آخبر   و  نمیومد،  پایین  حرف 

 . بود  خواهان   عاشقانه و صادقانه که پسری  سراغ رف 

 و  ببود  پریبده  رنگب   کبه  ریحانبه  دیبدن  ببا  برگشب   سبرکار  از  سبحر  وقتبی  روز  اون  عصر 

 آرو  و گرفبب  دسببت  تببو و هاشببو شببونه دویببد سببمت  و کببرد هببول ریخبب  مببی اشبب 

 : پرسید

 

 کنی؟ می گریه چرا شده؟ چی خوبی؟  مادر  ریحانه -

 

 دونسب   نمبی  ببود  رهبا  نگبراندل  داشب ،  دلشبوره  هبم  ارفبی  از  بزنبه  حبر   ترسبید  می

 . زدمی موج هاش چشم تو ترس!  کنه چیکار  باید

 

 ... فقط...  هیچی -

 

 چی؟ فقط -

 

 : گف  مقدمه بی و  کرد بازی  دست   انگشتان با و انداخ  پایین و سرش
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 !رها   نگران -

 

 . داد تکون  ارفین به رو سرش و انداخ   باال  ابرو سحر

 

 کرده؟ چیکار  چرا؟ رها -

 

 ... من...  چیزه... یعنی!  نکرد گوش ولی زد  حر  باهاش خیلی بخدا -

 

 : کشید عربده کالفه و عصبی 

 

 . دیگه بزن حر  کردی جونم نصف که تو -

 

 خیبره  سبحر  هبای  چشبم  تبو  خبورد،  مبی  سبر  هباش  گونبه  رو  وار  سبی   کبه  هایی  اش   با

 : گف  و شد

 

 !رفته اون -

 

 دیبوار  ببه  و  رفب   عقبب  نداشب   ایسبتادن  قبدرت  دیگبه  کبه  پاهبایی  ببا  سبحر  کرد  سکوت

 . داد تکیه

 

 رف ؟ کجا رفته؟ چی یعنی -

 

 : گف  و انداخ  پایین و سرش

 

 بببا گذاشبتن قبرار یعنبی اون، پببی  رفب  کنبه، زنبدگی تونببه نمبی فرشباد ببدون گفب  -
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 . نکنه پیداشون کسی که جایی برن هم

 

 : گف  و کوبید  صورت  به دس  دو با

 

 بببالی شببده چجببوری ببببین شببم راحبب  تببا برسببون و مببرگم خببدایا بببده، مببرگم خببدا -

 بد ؟ چی رو بابات جوا ! کنم؟ پیداش تا  بگرد  کجارو جونم،

 

 باببا جبوا  میگبی تبو رفتبه رهبا مبیگم مبن باببا؟ نگبران یبا هستین  رها  نگران  االن  شما  -

 . زنممی حر   باهاتون زنده  موجود یه  مورد در  دار   مامان؟ خوبی! بدی؟ چی رو

 

 پببدرتون بببا خببود  نگفببتم مببن مگببه بگببرد ؟ رو کجببا االن نگرفتببی؟ رو جلببوش چببرا -

 عمب  بهب  ببزنم حرفبی شبده حباال تبا نبدارین؟ اعتمباد مبنم ببه یعنبی کنم  می  صحب 

 نکنم؟

 

 : زد نیشخند و شد خیره سحر های چشم تو

 

 بببه آد  اصببال و زن  خببانوادش و اون داره؟ هببم تبباثیری مگببه! بزنببی؟ حببر  باهبباش تببو -

  کبرد،  قهبر  ببزرگ  مامبان  اومبدیم  دنیبا  ببه  رهبا  و  مبن  نگفتبی  خبودت  مگه.  نمیارن  حسا 

 نیومببدن؟ گفببتن تبریبب  بببرای کببدو  هببیچ شببوهرت فامیبب  و فبب  نگفتببی مگببه

 نیسبتن،  خبو   باهبامون  هبم  ظباهر  ببه  حتبی  کبردن؟  برخبورد  خبو   باهبامون  کدومشون

 اون  ندیبدی!  نبداری  نقشبی  زندگیشبون  تبو  کبه  تبو  میبدن  گبوش  تبو  حبر   ببه  میان  حاال

 خونبه کنیبز شبما گفب  کبرد نگباه هبامون  چشبم  تبو  صبا   چیبزت   همبه  بی  شوهر  برادر

 مبن صبورت ببه کبردین نگباه اصبال زدیبن؟ حبر  کبا  تبا ال  بابا  و  تو  موق   اون  پسرامین،

 گباه  تکیبه  تبونی  نمبی  وقب   هبیچ  تبو  جبان  مامبان  نبه  اومد؟  روزمون  به  چی  ببینین  رها  و

 پاهبامون  جلبو  سبن   بخبواد  باببا  بیباد  خوشبم  یکبی  از  روز  یبه  مبنم  باش  مطملن  باشی،  ما

 حبق  مبا  بسبوز ،  سباختن  ببرا   کبه  جهنمبی  تبو  نیسبتم  کبه  دیوونبه.  کبنم  می  فرار  بندازه
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 نبه  مرگبه،  حقب   بمیبری  بایبد  دختبری  چبون  بگبه  بهمبون  نبداره  حبق  اون  داریبم  زندگی

 . نداره رو زندگیم تو دخال  حق  خودمون جز دیگه کس هیچ اون حتی

 

 از  خبیس  هبای  چشبم  ببا  فقبط  سبحر.  لرزیبد  مبی  صبداش  و  دسبت   کبه  بود  عصبی  انقدر

 بببه رو سببرش ولببی داشبب  قبببول رو ریحانببه هببای حببر  اینکببه بببا زد، زل بهبب  اشبب 

 : گف  و  داد تکون ارفین

 

 و پسببره ایببن رو شببناختی اصببال مببا خببوان، نمببی و شببون بچببه بببد مببادری و پببدر هببیچ -

 هبم  باببات  اگبه  نبداره  سبن  رهبا.  میگبیم  خبودش  بخباار  نبه  میگبیم  اگبه  نداریم  خانوادش

 مبی  اون  خبودت  نظبر  ببه  شبه،  زنبدگی  وارد  سبن  ایبن  تبو  نیسبتم  موافبق  مبن  باشه  موافق

 بگیره؟ عهده به  رو زندگی یه  مسلولی  تونه

 

 فرشباد و  رهبا  گرفب   و  جلبوش  دیگبه  نمیشبه  شبده،  کبه  کاریبه  نادرسب   چه  درس   چه  -

 . همن کنار بینید می که اآلنم خوان می و هم

 

 : گف  لب زیر و گرف   دستاش دو با رو  سرش سحر

 

 !دنبال  ریممی بروش لباس االن همین کجان، دونی می تو -

 

 

 : انداخ  باال  ابرو و زد  نیشخند

 

 . گفتم نمی چیزی هم دونستم می اگه ولی کجان، دونم نمی که من -

 

 : زد  داد و ایستاد کالفه 
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 در  انقبدر  بببین  توئبه  سبر  زیبر  هبا  فتنبه  ایبن  همبه  نسبوزون،  آتبی   انقبدر  ریحانبه  بسه  -

 وگرنببه کببردی هببوایی  گفتببی هسبب  دوران ایببن تببو کببه چرنببدیاتی و عشببق از گوشبب 

 .    بود کتا  تو همیشه  سرش من رهای

 گفب  مبی چیزهبایی جبواب  در و نمیومبد کوتباه ریحانبه زدمبی حبر  سبحر چقبدر هبر

 . بود حق به که

 ولبی کنبه پیبدا رو رهبا  کبه  رفب   تنهبایی  ببه  کنبه  نمبی  کمک   ریحانه  دید  وقتی  هم  اون

 . بود کاه  انبار تو سوزن گشتن مث   کردن  پیدا

 یعنبی  نذاشب   هبم  روی  چشبم  صبب   خبود  تبا  و  برگشب   خونبه  ببه  کالفبه  و  خسبته  شب

 . نیومد چشماشون به خوا   خونه اهالیه از کدو  هیچ

 

 ریحانببه. نبببود پاهبباش تببو تببوانی دیگببه رفبب  راه رو خونببه عببر  و اببول بببس از رامببین

 وقب   هبیچ  کبه  ببودن  ای  نیمبه  ریحانبه  و  رهبا  ببود،  آشبو   دلب   تو  و  بقیه  از  بدتر  حال 

 سرنوشب   نببودن  هبم  کنبار  وقب   هبیچ  دیگبه  شبب  اون  بعبد  ولبی  شبدن،  نمی  جدا  هم  از

 . زد رقم  براشون و داد قرار راهشون سر تلخی چیزهای خدا قلم به

 بببه خببودش از خبببری و تماسببی هببیچ. بببود رفتببه رهببا کببه شببد مببی روزی سببه تقریبببا

 خونبه  از  رهبا  کبه  فهمیبد  وقتبی   اونبم  ببده  خببر  ببرزو  ببه  شبد  مجببور  سحر  نداد،  خانواده

 شبناخ   مبی  کبی  هبر  ببه  کبرد  رو  زیبر  رو  شبهر  کب    برگشب   تهبران  به  معطلی  بی  رفته

 هبی ببود کبرده جهبنم همبه ببرای رو خونبه. بیبارن ببراش شبده شم جنازه حتی  که  سررد

 در حتببی نمیومببد، بیببرون اتبباق  از ریحانببه. گفبب  مببی بیببراه و بببد و کشببید مببی عربببده

 زیبباد آخببر تببا و آهنبب  صببدای و بببود گوشبباش تببو هنببدزفری و بببود کببرده قفبب  و اتبباق 

 . نشنوه رو برزو صدای تا کرد می

 

 نرسببه راه از کببردن مببی دعببا همببه کببه شببومی روز  اون گشببتن وقبب  چنببد بعببد ببباالخره

 کببرده نابخشببودنی گنبباه کببه مجرمببی مثبب  کببرد پیببدا رو رهببا بببرزو بببزرگ بببردار. رسببید

 همببه کبه پببدری  و مبادری زادگباه یعنببی ببرد، شببمال ببه بسبته پببا و دسب  و اون باشبه

 ببه  دادن  اابال   ببدون  رسبید،  ببرزو  گبوش  ببه  خببر  وقتبی.  کبردن  مبی  زندگی  اونجا  اقوا 
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 شبعله  رهبا  دیبدن  ببا  حتبی  نشبد  خباموش  تنهبا  نبه  خشبم   آتبی .  رف   شمال  به  کسی

 کبدو  هبیچ ولبی کبرد مبی گریبه میبزد داد ببرزو لگبد و مشب   زیر  رها  روز  اون!  شد  تر  ور

 مببی نگبباه صببحنه اون بببه لببذت بببا همببه نکببردن، کمکبب  پببدری  خببانواده اعضببای از

 حتببی رو  ظببالمین و قببو  دل ولببی کببرد مببی آ  و سببن  دل رهببا هببای التمبباس کببردن

 ببود شبده انتخبا  درسب  کبه کسبی ببه  بسبتن  دل  بخباار  عشبق  بخباار  رها!  نداد  تکون

 اون  کبه  خواسب   روزی  خبودش  کبه  کسبی  دسب   ببه  سبخ   مجبازاتی  اونبم  شد،  مجازات

 . رسید قت  به  ظالمانه پدرش دس  به رها. بذاره دنیا این تو پا معصو  اف 

 دیگببه رهببا کوبیببد دیببوار بببه محکببم رو سببرش و پیچیببد دسببتاش دور و موهبباش بببرزو 

 مبی  سبر  هباش  گونبه  روی  کبه  ببود  خبون  اشب   جبای  کبرد،  نمبی  نالبه  خورد،  نمی  تکون

 مبی  یبدک  رو  ببودن  پبدر  اسبم  فقبط  کبه  پبدری  هبای  دسب   رو  جبون   ببی  بدن  و  خورد

 . افتاد کشید

 کسببی بببود داده دسبب  بهبب  غببرور حببس انگببار نبببود، صببورت  رو پشببیمونی و نببدام 

 مبی  نبوازش  نحیبف  ببدن  ایبن  شبو  بیبدار  بگبه  و  بزنبه  سبیلی  گوشب   در   محکبم  که  نبود

 ... تازیانه  نه خواد

     

 و سببرش تببو کببه شببدیدی درد بببا ریحانببه وقتببی. شببد شببرو  روز همببون از چیببز همببه 

 چشبم   جلبو  هبم  پشب   ببود  دیبده  کبه  هبایی  کبابوس  و  پریبد  خبوا   از  کبرد  حس  بدن 

 . اومد  در  نمای  به هاش

 

 رنبب  دیببدن بببا اومببد بیببرون اتببا  از بببود، شببده خببیس عببر  و اشبب  از کببه صببورتی بببا

 داد  و  داد  مبی  فشبار  رو  سبرش  دسب   دو  ببا  داد  تکبون  ابرفین  ببه  رو  سبرش  سبحر  پریده

 : گف  می و  کردمی  گریه  میزد

 

 !کن  کاری یه خدا رو تو میمیر   درد از دار   مامان -

 

 حببال دیببدن بببا ریحانببه زد،مببی زجببه و کببرد مببی گریببه و گرفبب  بغلبب  تببو و اون سببحر
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. نبزد  حبر   کالمبی  و  ریخب   مبی  اشب   فقبط  سبکوت  تبو  و  شبد  وارد  شبوک  بهب   سحر

 وقتبی نبداره، وجبود رهبایی دیگبه دونسب  نمبی ولبی افتباده اتفباقی  رها  برای  دونس   می

 تبا  دور  ببه  ناباورانبه  اون  رفتبه،  و  کبرده  پیبدا  دنیبا  ایبن  از  بهتبر  جبای  رها  گف   به   سحر

 تبو  پبا  هبم  ببا  دوتبا  مبا  گفب   مبی  و  داد  مبی  تکبون  ارفین  به  رو  سرش  و  کرد  نگاه  دورش

 مبورد  در  نبداد  اجبازه  کسبی  ببه  روز  اون  از!  میبریم  دنیبا  ایبن  از  همبم  ببا  گذاشتیم  دنیا  این

 . بزنن حر  اون با رها  مرگ

 . بود  زنده ذهن  و دل تو رها

 مببی حببس رو حضببورش  بببود تنهببا وقتببی بیشببتر دیببد مببی  خونببه جببای جببای تببو و اون

 . کرد

 احسبباس کببدو  هببیچ اش خببانواده و بببرزو کببه بببود زمببانی  ریحانببه بببرای درد بببدترین

 درد بیشبتر اونبا خونسبردی دیبدن  ببا  ببود  افتخبار  یبه  براشبون  انگبار  کردن،  نمی  پشیمونی

 . خورد می حرص و کشید می

 حتببی ببینببه رو هببا صببحنه اون کببه نکببرد قبببول و مونببد خونببه ریحانببه خاکسببراری روز

 تنهببا خواسبب  و کببرد امتنببا  ببینببه رو رهببا بببار آخببرین بببرای خواسبب  ازش سببحر وقتببی

 . باشه زیباش صورت و لب   رو لبخند مونه می ذهن  تو  خواهرش از که ای چهره

 

 از شببو  اتفببا   و قتبب  ایببن ولببی  شببد تمببو  زدن هببم بببه چشببم یببه تببو مراسببمات همببه

! ترسبیدن  مبی  شبن  روببرو  خبانواده  اون  ببا  اینکبه  از  حتبی.  نشبد  پباک  روسبتا  مبرد   ذهن

 بببه براشببون انگببار زدنمببی حببر  کسببی ولببی میومببدن، روسببتا تببو زیببادی خبرنگارهببای

 خروارهبا  زیبر  کبه  باشبن  اونبا  بعبدی  نفبر  داره  امکبان  ببزنن  حرفبی  شاید  که  بود  خطر  زن 

 . میرن ابدی خوا  به خاک

 روزنامبه  و  مجلبه  تبو  رو  رهبا  نزدیب   خبانواده  و  قاتب   ببا  مصباحبه  و  قتب   خببر  وقتبی  ولی

 . ریخ   روستا مرد  ترس کردن، چا 

 بببه کببرد شببرو  بلنببد و داد لببم مببب  روی آرامبب  بببا و خریببد ریحانببه رو روزنامببه اولببین 

 برخبوردی  همچبین  ببا  کبه  شبد  نمبی  بباورش  کسبی  کبرد  مبی  رفتبار  عادی  انقدر  خوندن،

 ... این جز داشتن انتظار ازش رو العملی عکس  هر شه  روبرو
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  ایبم  شبده  روببرو  آن  ببا  کبه  اتفاقباتی  تبرینتل   از  یکبی:  نوشب   شبهر  االیبی  ی  روزنامه  -

 شببانزده دختببر رهببا قتبب  انگیببزغم مبباجرای کببرد، خبباار آزرده بسببیار را عمببومی افکببار و

 . س   مازندرانی ساله

 قلبوی   دو  خبواهر  کمب   ببا  رو  همبین  از  و  شبودمی  فرشباد  نبا   ببه  پسبری  دلباختبه  رها 

 محبب  از و شببود مببی دختببر فببرار متوجببه روز دو بعببد رهببا پببدر. کنببدمی فببرار خانببه از

 آشببنایان و دوسببتان ی همببه از کببردن  پیببدا بببرای گببردد، مببی بببر تهببران بببه کببارش

 . کند می پیدا تهران  در ای منطقه در را او مقتول عموی اینکه تا خواهد می کم 

  

 مبی  ببر  تهبران  ببه  کبارش  محب   از  و  شبود  مبی  دختبر  فبرار  متوجبه  روز  دو  بعبد  رهبا  پدر

 اینکببه تببا خواهببد، مببی کمبب  آشببنایان و دوسببتان ی همببه از کببردن  پیببدا بببرای. گببردد

 . کند می پیدا تهران  در ای منطقه در را او مقتول عموی

 

 کبه  کسبی  فرشباد  و  عمبو  نقب   امبا  اسب ،  قتب   اصبلی  عام   رها  پدر  اگرچه  ماجرا  این  در

 قبب   شبودمی  گفتبه  کبه  چبرا  نیسب   کبم  قتب   ایبن  در  کبرد،  فبرار  خانه  از  او  خاار  به  رها

 بببر کببه زنببدمی او بببه را هبباییحر  بهببرا  برسبباند قتبب  بببه را او رهببا پببدر بببرزو اینکببه از

 فرشباد و دهبد،می رخ رهبا قتب  یعنبی نبایبد کبه اتفباقی  آن  و  شبودمی  افبزوده  برزو  خشم

 و دوسببتان ی گفتببه بببه. نیسبب  او از خبببری کببرد مببی عاشببقی ادعببای کببه کسببی

 . باشد امان در تا کرده پنهان را خود  آشنایان 

 رسبباندن قتبب  بببه درببباره   خبرنگبباران بببا وگوییگفبب  در  سببلطانی بببرزو تببازگی بببه 

 . کرده بیان  دخترش

 

 . کنید معرفی رو خودتون  ابتدا در

 

 .  هستم بر   لیسانس و ۵۸ ماه اسفند  چهار  متولد سلطانی، برزو من، -
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 شدید؟ حیدری  فرشاد با دخترت  رابطه  متوجه زمانی چه  باراولین -

 

 وارد  بخبواد  کبه  نداشب   سبنی  مبن  دختبر  دارن،  دوسب   رو  همدیگبه  دونسبتم  نمبی  من  -

 شبیرینی  دختبر   چبون  کبرد   مخالفب   مبن  خواسبتگاره  گفبتن  مبن  ببه.  شه  ها  رابطه  این

 . بود پسرعموش  خورده

 

 داشته؟ نامزد یعنی -

 

 . گذاشتیم قرار و قول  بزرگترها ما نه -

 

 کردید؟ چه اون از بعد و  کرده فرار  رها شدید متوجه کی

 

 فرشباد ببا رهبا گفب   و  گرفب   تمباس  باهبا   همسبر   کبه  ببود  گذشبته  فرارش  از  روز  دو  -

 . کنن پیداش  سررد  همه به تهران برگشتم و کرد  تعطی  رو کار منم کرده،  فرار

 

 کردید؟ چیکار اون از بعد -

 

 پسبر  اون  ببا.  کبرد   شبکای   ربباییآد   زمینبه  در  و  رفبتم  کالنتبری  ببه   رسبید   همینکه  -

 ایببن نببدادن رو جببوابم خببانوادش نببه خببودش نببه ولببی گببرفتم تمبباس( حیببدری فرشبباد)

 . کرد عصبیم  بیشتر

 

 درسته؟ داره هم دوقلو  خواهر یه رها -

 

 کجببا از پسببر ایببن دونببم نمببی بببودن، درسببخونی  و آرو  دخترهببای ریحانببه و رهببا بلببه -

 . کرد اغفال رو رها و شد پیداش
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  گفتببه آگبباهی یببا و بازپرسببی در  ریحانببه تببون دیگببه دختببر کببه ادعببا ایببن خصببوص در -

 . بدید توضی  نداره امنی   پدری  خانواده  نزد که

 

 .  نشنید  خصوص این در ریحانه جانب از چیزی اصال من -

 

 شببمال بببه آگبباهی مبباموران و خببانواده بببه ااببال  بببدون چببی بببرای رو رهببا دخترتببون -

 بره؟ پی  چی  همه کردید که شکایتی ابق  نذاشتید  بردید؟چرا

 

 خببود  نگببم چیببزی کسببی بببه گفبب  بهببم و کببرد پیببداش بهببرا  بببرادر  نبببردم ، مببن -

 !شمال بر  کنم حرک   شبونه

 

 گذش ؟ چی پدریتون خونه تو -

 

 تببر ور شببعله و خشببمم آتبب  هببم بهببرا  و مببادر  شببد، بیشببتر خشببمم دیببدم  وقتببی -

 . کردن می

 

 بود؟ چطور دخترت  با اترابطه -

 

 کبم  خیلبی  چبون  کبرد ،نمی  دردودل  باهاشبون  معمبوال.  ببود  خبو   هبا   بچه  با  ا رابطه  -

 ... رفتیم می تفری  کردیممی شوخی بودیم خو  هم با اما  بود  خونه تو

 

 بود؟ چی اون با  مشکل  شناختی؟می رو حیدری  فرشاد -

 

 فقببط نداشببتم فرشبباد بببا هببم مشببکلی هببیچ نداشببتم، شببناختی خببانوادش و اون از مببن -

 . نبود مناسب ازدواج  برای دختر  سن
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 بود؟  چی شما عصبانی  عل  پس -

 

 . دونن می بد چیز اصیلی  خانواده هر و این نبود کوچیکی  چیز فرار -

 

 فرصب  اون ببه  بایبد  و  ببود  شبده  اغفبال  ببود  کوچیب   دختبرت  چبون  کنینمی  احساس  -

 دادی؟می

 

 . بود  شده  دیگه یکی انگار نبود من دس  لحظه اون تو هیچی نبود، خود  دس  -

 

 کردی؟می رو کار همین بازهم گش برمی عقب به  زمان اگر پشیمونی؟ -

 

 . کرد نمی رو کاراین نه، -

 

 بده؟ توضی  قت  نحوه  درباره  نداری مشکلی اگر -

 

 کببار چببه فهمیببد  افتبباد دسببتم رو وقتببی جببون  بببی بببدن فقببط نمیبباد، یبباد  هیچببی -

 . کرد  اشتباهی

 

 هباش  گونبه  رو  کبه  مزاحمبی  اشب   قطبره.  برگشب   حبال  زمبان  به  کرد  باز  رو  هاش  چشم

 : زد پوزخند و کرد پاک و بود  خورده سر

 

 کجاسب   پبدر،  ظباهر  ببه  مبرد  اون  برسبن،  هاشبون  خواسبته  ببه  بقیبه  تبا  شد  قربانی  رها  -

 نمبی  ازدواج  تبرس  از  پسبرش  یدونبه  ببینبه  کجاسب   یکیبه؟  ببا  هفتبه  هبر  ریمبا  ببینبه  که

  بببرن،  خبانواده  ایبن  شبو   گذشبته  ببه  پبی  و    بررسبن  اش  گذشبته  از  اینکبه  تبرس  از  کنه،

 !بشه؟ چی ما آینده قراره دونه می کی.  گذروندنه وق  دنبال فقط اونم
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 بببی لبخنببد رامببین دیببدن بببا و کببرد بلنببد و سببرش هبباش شببونه رو دسببتی نشسببتن بببا

 . زد جونی

 

 . سال  -

 

 : گف  و انداخ  باال  ابرو و زد لبخند متقابالً اونم

 

 نبودی؟ عالم این تو کردی می سفر و سیر کجا! سال  علی  -

 

 : گف  لب  زیر آرو  و  کشید سردی آه

 

 ببرا    بقیبه  هبای  حبر   کلمبه  کلمبه  کبه  روزهبایی  تبو  شبو ،  اتفاقات  اون  تو  گذشته،  تو  -

 صبورتی هبیچ در  نبداره  قصبد  و  شبد  مونبدگار  ذهبنم  تبو  تلب   کبابوس  اون  و  شد  کابوس  یه

 . کنه مکان ترک

 

 . نشس   ریحانه کنار و انداخ  پایین رو  سرش رامین

 

 فکبر  نبه  مبوردش  در  نگفتبی  خبودت  مگبه  اصبال  شبده،  تمبو   کبرد   فکبر!  گذشته  دوباره  -

 عقب؟  به برگردی دوباره شد باع  چی شد؟ چی حاال!  بزنیم؟ حر  نه کنیم

 

 : داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 یبه  بشبه  باعب   چیزهبایی  یبه  کنبی  گبرد  عقبب  کبه  الزمبه  ها  وق   بعضی  ولی  گفتم  آره  -

 . هستی و بودی جایگاهی چه تو  بندازه یادت که بخوره به  تلنگر

 

 بهتبر.  گذشب   غمگبین  چبه  شباد  چبه  ببد  چبه  خبو   چبه  سرگذاشبتی  پش   رو  گذشته  -
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 شه؟  فراموش  دیگه نیس 

 

 کنی؟ نمی فکر روزا اون به اصال کنی؟ فراموش تونی می تو -

 

 : کشید پوفی کالفه و انداخ  پایین رو  سرش رامین

 

 مببی عببذا  ایببن از دار  همبب . کنببه مببی اذیببتم رهببا نبببود چببون نکببرد ، فرامببوش نببه -

 ...  و  نیس  پشت  کسی کنه احساس گذاشتم چرا نکرد ،  براش کاری چرا کشم

 

 هبباش اشب  ببه و زد نیشبخند ریحانببه. ببده ادامبه نتونسب  کببرد سبد و گلبوش راه بغبض

 . داد  بارش اجازه

 

 مبی رو مبا  اون  نرفتبه  جبایی  جاسب   همبین  رهبا  کبرد؟  کباری  شبدمی  مگه!  کمکی؟  چه  -

 هو ؟ باشیم شاد  همیشه بهتره پس  بینه

 

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش و زد مصنوعی لبخند رامین

++++++++++++++ 

 خببودش بببه نگبباهی زیبباد وسببواس بببا بببار آخببرین بببرای ایسببتاد آینببه جلببوی ریحانببه

 : گف  کالفگی با  ریما کرد مرتب و  موهاش و کشید شال   به دستی. انداخ 

 

 . چهاره ساع  االن داشتی قرار سه ساع   دیگه برو بیا شدی عالی بخدا  ریحانه -

 

 و خندیببد بلنببد و نشببنید ریمببا کببه گفبب  چیببزی لببب زیببر و رفبب  بببراش ای غببره چشببم

 : گف 

 

 سرشببم پشبب  میببره وگرنببه نکببن کببج اینجببوری قیببافتم نزنببی غببر پسببره پببی  خببدایی -
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 . کنه نمی  نگاه

 

 . باش خودت فکر به تو -

 

 : گف  و کرد نگاش شده  ریز های چشم با

 

 . کند بد خیال  نادان بگذرد، حد از که خوبی -

 

 : گف  و کرد  نگاش  نیشخند با  ریحانه

 

 ولبی  بگبم  خواسبتم  هبی  کبرد،  مبی  سبنگینی  دلبم   رو  کبه  ببود  چیزی  زدی  مثالی  خو   -

 کببه گذشبب  حببد از هببامون خببوبی فهمیببدی خببودت شببدی عاقبب  شببکر رو خببدا نشببد

 . کردی بد خیال خودت پی 

 

 و داد تکببون دسبب  بببراش ریحانببه انببداخ  ببباال رو ابروهبباش و کببرد نگبباش متعجببب ریمببا

 : گف  و  فرستاد براش ای  بوسه

 

 و کببن توبببه بعبد کببن، فکبر دادی انجببا  سبن ایببن ببه تببا کبه بببدی کارهبای بببه بشبین -

 . نشس  وجودت تو  دوستانه انسان حس و آدمی  کمی شاید کن بخش  الب

 

 ریمببا بسبب ، سببرش پشبب  هببم رو در و کببرد تببرک و اتببا  ای دیگببه ی اضببافه حببر  بببی

 حوصبله  ببی.  آورد  در  ببراش  شبکلکی  و  کبرد  نگباه  ریحانبه  خبالی  جبای  ببه  متعجب  و  مات

 . شد خیره سقف به و انداخ  تخ   روی و خودش

 

++++++++++++++++++++ 

 و کشببید لباسبب  بببه دسببتی. ایسببتاد بببودن گذاشببته قببرار کببه ای کافببه جلببوی ریحانببه
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 رو  هباش  قبد   هبم  لرزیبد  مبی  هباش  دسب   هبم  همیشبه  مثب   ولبی  باشه  آرو   کرد  سعی

 خببوب  شببانس از. شببد کافببه وارد و کشببید عمیببق نفببس. بببرداره محکببم تونسبب  نمببی

 میببز کنببار برداشبب ، قببد  شببمرده و آرو  کنببه  پیببدا زود و عرفببان تونسبب  و نبببود شببلوغ

 . کرد  نگاش لبخند با و  ایستاد  احترام   به عرفان رسید که

 

 !اومدی خوش عزیز  سال  -

 

 . باشی خوش سال ، علی  -

 

 صببندلی روی عرفببان. کببرد تشببکر و نشسبب  ریحانببه کشببید، عقببب بببراش رو صببندلی

 : گف  و زد زل  به  بود  نشسته لباس گوشه که لبخندی با و  نشس  کنارش

 

 ریحانه؟ -

 

 : گف  و زد زل هاش چشم تو

 

 جانم؟ -

 

 خوبی؟ -

 

 . خوبم منم باشی خو  تو -

 

 کشی؟ نمی خجال  از  که  دیگه انشاهلل -

 

 : انداخ   باال  ابرو و داد تکون ارفین به  رو سرش
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 کردی؟ دیر  انقدر چرا خداروشکر، خب -

 

 اومدی؟ وقته خیلی ببخشید، -

 

 . دار  دوس  رو تو برای کشیدن  انتظار سرت فدا -

 

 : گف  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 !رفته ضعف  برات همینجوری  دلم نباش، خو  انقدر -

 

 : گف  جدی  با و شد خم سمت  کمی عرفان

 

 !کنی تب دوریم از ندیدی و من روز یه اگه که باشی عاشقم انقدر خواد می دلم -

 

 . خودخواه -

 

 ی  همبه  ببا  هسبتی  داشبتنی  دوسب   و  پباک  خیلبی  تبو  شبد ،  خودخبواه  خیلبی  تبو  سر  -

 میگبه  مامبانم.  شبدی  سباخته  مبن  ببرای  فقبط  انگبار  تبو  کنبی،  می  فر   بر   و  دور  دخترای

 فکبر  تبو  ببه  فقبط  دقیقبه  هبر  ثانیبه  هبر  میشبه  بباورت  ببرده،  و  دینب   و  دل  اینجوری  کیه

 دسب   حرکباتم  و  کبارا   کبه  میشبم  غبر   ببودن  تبو  ببا  رویبای  تبو  انقبدر  گباهی  کنم؟  می

 . ندار  عادی حال  اصال هم تو رهمی اخما  یهو خند  می الکی نیس ، خود 

 

 : گف  آرو  و خندید  ریز  ریحانه

 

 . من گردن  ننداز رو  دیوونگی  -
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 . بود زده زل  به   مظلومانه و عاشقانه  همونطور  نکرد، تغییر  نگاه 

 

 . دار  دوس  خیلی من میگم به  دار  جدی کامال من ولی بگیر، شوخی به تو -

 

 . انداخ  پایین و سرش و شد سرخ هاش  گونه

 

 بگی؟ بهم حس  از تو خوای نمی -

 

 . زد ملیحی لبخند و کرد بلند و  سرش آرو 

 

 یببه ولببی شببناختم نمی اینکببه بببا لرزیببد، دلببم دیببدم  کببه اولببی روز همببون از مببن -

 افکبار  ببه  چقبدر  تبو  دونبم  نمبی!  گیبری  مبی  قبرار  راهبم  سبر  دوبباره  گفب   می  بهم  حسی

 تبه از و کنبی فکبر مثبب  چیبزی  هبر  ببه  معتقبد   مبن  ولبی  داری،  اعتقباد  مثبب   و  منفی

 کبه  ببودی  دلبم  خواسبته  همبون  تبو  رسبی،  مبی  بهب   باشبی  داشبته  رو  خواسته  اون  دل 

 .  بردی و دینم و دل

 

 : گف  و انداخ  باال  رو  ابروهاش گرف  دندون به و  لب  گوشه و کرد  نگاش ذو  با

 

 خوبببه چقببدر زدی، رقببم بببرا  امببروز روزهببارو تببرین قشببن  از یکببی یعنببی ریحانببه وای -

 . زندگیمی اتفا  ترین  قشن  بگم و بزنم داد بلند تونستم می کاش کنارمی که

 

 بمونببه خودمببون بببین و سببکوت تببو داشببتنمون دوسبب  بهتببره بزنببی، داد نیسبب  نیبباز -

 ببذار  کبنن  مبی  حسبادت  داشبتن  دوسب   و  عشبق  ببه  هبم  خونبه  دیبوار  و  در  حتبی  میگن

 ظباهر ببه آدمهبای نبه باشبن داشبتنمون دوسب   و  عشبق  شباهد  جبان  بی  اجسا   این  فقط

 !دوس 
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 : گف  و داد عرفان  به رو منو  ایستاد  میز کنار  گارسون

 

 قربان؟ دارید می  چی -

 

 : گف  آرو   برداره  ریحانه از چشم  اینکه بدون

 

 عزیز ؟ بد  سفارش داری دوس  بگه،چی خانمم چی هر-

 

 : گف  و جویید و لب  گوشه و شد سرخ هاش  گونه  دوباره

 

 . خور می هم شکالتی کی   گشنمه کوچولو  خور ،یهمی  اسررسو قهوه  دیوونه،-

 

 : گف  گارسون به رو و شد ترعمیق لبخندش

 

 . مرسی چای  با خور می شکالتی کی  من نرسیدیم، تفاهم به خانم  با  متاسفانه-

 

 : گف  و انداخ   باال ابرو  ریحانه شد،  دور میز از و زد لبخند  گارسون

 

 چببی مقاببب  اببر  ببینببین داریببن دوسبب  همبب  کببه اخالقیببه چببه ایببن مونببد  مببن-

 . چی یعنی بگه خانم هرچی تنو  همه این! بدین سفارش  رو همون خورهمی

 

 : کشید موهاش تو دس  و خندید بلند

 

 مجبببورن هببا بعضببی کببن فکببر. میبباد بببد  کببار ایببن از خیلببی مببوافقم باهببات خببدایی-

 تببونمنمی خبدایی مببن ولبی رودربایسببتی رو از اونبم بخببورن رو نبدارن دوسبب  کبه چیبزی

 خببورینمی و زهرمببار ایببن چجببوری کنببه، مببی اذیببتم هببم بببوش حتببی. بخببور  اسررسببو
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 ؟!آخه

 

 . میشم آرو  بخور  بده حالم وق  هر   میده بهم خوبی حس دار  دوس  من -

 

 .  بابا تلقینه-

 

 خوبببه، خیلببی هوشببیاری و تمرکببز افببزای  بببرای ببببین! داره خاصببی  خیلببی بخببدا نببه-

 معببر  تببو کمتببر قهببوه خببوردن بببا حتببی. کنببهمی محافظبب  مغببز از اینببه تببرین مهم

 هببم دیگببه هببای نوشببیدنی و غببذاها مثبب  درسببته گیببری،می قببرار کبببدی هببای بیمبباری

 مضببر بببه کببنم مببی نگبباه رو فوایببدها سببم  اون بیشببتر مببن ولببی فایببده هببم داره ضببرر

 . ندار   کاری  بودن 

 

 البتببه نمیشببه چببای هیچببی نتونسببتم، ولببی کببنم امتحببان  یکبببار کببرد  سببعی خیلببی -

 . دار  دوس  هم  داغ شیر

 

 .  اهو -

 

  اهو ؟ چی-

 

 . باشم گفته چیزی جواب  تو خواستم خب-

 

 : کرد صداش  مقدمهبی-

 

 ریحانه؟-

 

 جانم؟-
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 کنه؟ اذیت  که داشتم رفتاری منی با که وق  چند این تو میگم سالم ، جون -

 

 یهویی؟ چه-

 

 . بدونم  دار  دوس -

 

 : گف  و انداخ  باال  شونه

 

 . بدی نشون  خودی که مونده هنوز همیم با که نیس  هم  زیادی مدت نه،-

 

 : پرسید جدی عرفان ولی گرف  شوخی  به رو بح  و خندید  ریحانه

 

  باهمیم؟ کمیه مدت خدایی کم؟ میگی مدت این به تو همیم با ماهه پنج-

 

 . کنه ناراحتم که ندید  ازت چیزی  بود این منظور  ولی نه خب-

 

 ! ا خوبی بچه من بگو،کال اینو خب-

 

 . بود  زندگیشون روز  ترینقشن   براشون روزاون و  خندیدن بلند دو هر

 

 سبباعتی  اگببه! شببدمی ترعاشببق و تروابسببته روز بببه روز ریحانببه. رفبب می و میومببد هببا روز

 چبی  همبه  انقبدر  نداشب ،  قبرار  و  آرو   دلب   و  گرفب می  دلشبوره  نداشب   خببر  عرفان  از

 همبه.  نمیومبد  سبراغ   هبم  قبب   هبای  حالب   حتبی  دیگبه  مباه  چند  این  تو  که  بود  خو 

 برگشبب  عرفببان پببی  از وقتببی عصببر روز یبب  اینکببه تببا رفبب می پببی  خببو  چببی

 تبو. کنبهمی اذیبت  داره چیبز یبه کبردمی احسباس گذاشب  اتباق  تبو رو  پاش  کههمین
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 احسببباس کنبببارش رو کسبببی وجبببود حتبببی و شبببدمی تکبببرار هبببایی حبببر  مغبببزش

 تخبب  رو و آورد در رو شببال . ندیببد رو کسببی ولببی برگردونببد رو سببرش کببرد،آرو می

 دوببباره صببدا اون کببه بشببینه تخبب  رو خواسبب  و کشببید موهبباش تببوی دسببتی انببداخ  

 : شد  تکرار براش  واراکو

 

 تبو  میشبه  نبابود  اون  باشبی  کبه  کبس  هبر  کنبار  تبو  شبومی  تبو  نمیشبی  خوشببخ   تو  -))

 ((شومی شومی،تو شومی،تو

 

 : زد داد و بس  رو هاش چشم و گذاش  هاش گوش رو و  دست 

 

 !  کرد ؟  چیکار باهات من مگه! کن ولم خدا رو تو نه،نه -

 

 بباز  وحشب   ببا  رو  هباش  چشبم  شبدمی  پخب   گوشب   تبو  وحشتناکی  های  خنده  صدای

 بهب   نشسبته  اشب   ببه  هبای  چشبم  ببا  المیبرا  و  رهبا  کبرد  احسباس  ایثانیبه  ببرای  کرد،

 ببا  خندیبدن،می  بلنبد  ریخبتن  اشب   وسبط  کبنن  مبی  اشباره  بهب   دس   با  و  شدن  خیره

 اینکبه  قبدرت  ولبی  ایسبتاد  و  کبرد  برخبورد  پشبت   کمبد  ببه  کبه  جایی  تا  رف   عقب  ترس

 : زد لب  نداش ،آرو  رو برداره سم  اون از چشم

 

 مببی و مببن چببرا از  خببوای مببی چببی رهببا... کرد  کببار ی..  ... مگببه.. م ... مببن... ن..  -

 ترسونی؟

 

 لببب  رو لبخنببد و شببد پخبب  گوشبب  تببو رهببا دلنشببین آرو  صببدای ایلحظببه بببرای

 . نشوند

 

 گببرگن کببه اونببایی مواظببب ریحانببه ببباش خببودت مواظببب نتببرس، مببن از مببواظبتم مببن-

 . باش شدن ظاهر جلوت بره لباس با ولی
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 تببو جیبب  و گریببه صببدای گبباهی و خنببده صببدای نبببود اتببا  تببو کسببی چرخونببد چشببم

 انقببدر پیچیببد سببرش تببو درد گذاشبب  سببرش روی رو شد،دسببت  مببی پخبب  گوشبب 

 کببرده سببنگین رو سببرش و سرشببه تببو چیببزی کببرد مببی احسبباس کببه بببود شببدید دردش

 . بود

 تببو درد یببا نگرانببی حببس یبب  لرزیببد می صببداش کمببی شببد، پخبب  رهببا صببدای دوببباره

 . بود صداش

 

 مببن ریحانببه گذاشببتی، دسبب  تببو کببه جببایی همببین درسبب  کنببه مببی درد سببر  مببنم-

 تبو  ببرای  کبردن  نبابود  منبو  کبه  اونبایی  نبذار  توروخبدا!  کنبه  مبی  درد  قلبمم  سر   بر  عالوه

 اعتمباد نبذار هسبتی باهوشبی دختبر تبو نکبن، اعتمباد کسبی ببه. کبنن  درس   دردسر  هم

 بهبب  چقببدر نیسبب  مهببم کببن، دوری ازش! بشببه مرگبب  و دلشکسببتگی باعبب  جببابی

 ... شو  دور ازش شو  دور ازش شو  دور ازش عزیزه برات نیس  مهم  نزدیکه

 

 . نفهمید هیچی دیگه و افتاد هم رو هاش پل  اون بعد شد  دورتر و دور ازش صدا

 

 اشبب  بببه و زد نیشببخند ریحانببه بببده، ادامببه نتونسبب  و کببرد سببد رو گلببوش راه بغببض

 . داد  بارش اجازه هاش

 

 مببی رو مببا اون نرفتببه جببایی جاسبب  همببین کرد؟رهببا کبباری میشببد ؟مگببه!کمکی چببه -

 هو ؟ باشیم شاد  همیشه بهتره پس  بینه

 

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش و زد مصنوعی لبخند رامین

 ببود، زده زل هباش چشبم ببه نگرانبی  ببا   و  نشسبته  سبرش  بباال  سبحر  کرد  باز  چشم  وقتی

 : گف  آرو  و  نشس  لب  رو  محزونی لبخند
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 خوابید ؟ خیلی -

 

 شببب رنبب  بببه هببای چشببم بببه و کشببید دختببرک  ابریشببم موهببای رو دسببتی سببحر

 : زد زل  دخترک

 

   خوابیدی؟  زمین رو چرا -

 

. باشببه آرو  کببرد سببعی و بسبب  دوببباره رو هبباش چشببم افتبباد کببه اتفاقبباتی یببادآوری بببا

 . کنه نگران  رو سحر نداش  دوس 

 

 نداشبتم  شبدن  بلنبد  حبس  دیگبه  اون  بعبد  ببردار ،  چیبز  یبه  تخب   زیبر  از  اومبد   هیچی-

 . برد خوابم کی نفهمید   زمین رو کشید   دراز

 

 خوبی؟ که باشه راح  خیالم -

 

 . راح  خیال  خوبه چی همه بر   قربون  آره -

 

 ببه  ببود  وار  شبیطن   کبه  لبخنبدی  ببا  و  شبده  ریبز  هبای  چشبم  ببا  و  انداخ   باال  ابرو  سحر

 : زد زل او

 

 گذش ؟ خوش  مروز ا-

 

 . میزد تند قلب  دزدید  و  نگاه  و شد سرخ هاش  گونه

 

 تجرببه  رو  حبس  ایبن  زودتبر  چبرا  اینکبه  از  پشبیمونم  خوببه،  حبالم  خیلبی  کنبارش  مامان-

 . نکرد ،
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 : زد صداش مقدمه بی سحر

 

 ریحانه؟-

 

 جانم؟-

 

 ریحانبه و رهبا  ی  نفبره  دو  عکبس  کبه  میبز  روی  عکبس  قبا   ببه  و  گرفب   ریحانبه  از  چشم

 : شد خیره  بود

 

 از  شبناختی  چبون  نگبرانمدل  ارفبی  از  خوببه  دلب   حبال  اینکبه  از  خوشبحالم  ار   یه  از-

 بببا تببو روحیببه. باشببم هاتغصببه و غببم شبباهد دیگببه روز دو خببوا نمی نببداری، پسببر اون

 ریمبا نگبراندل دار  دلشبوره تبو ببرای  کبه  انقبدر  مبن  کنبه،می  فبر   آسمون  تا  زمین  ریما

 . نیستم

 

 : گف  و شد خیره سحر های چشم تو نشس   شد بلند و زد لبخند

 

 کسبی رهبا مبن. جبان مامبان کنبه خبرا  رو  دلبم  حبال  تونبه  نمبی  کبس  هبیچ  و  هیچی-

 درد  دردش  ببا  ببودیم  هبم  کنبار  لحظبه  لحظبه  اومبدیم  دنیبا  ببه  سباع   یه  تو  روز  یه  تو  که

 دوبباره  تونسبتم  و  داد   دسب   از  رو  گبرفتم  مبی  قلبب  تبر   قلبب   تبر   ببا  کشبید   می

 وقب   هبیچ  پبس.  باشبه  زنبدگیم  تبو  چیبزی  اون  از  تبر  ارزش  ببا  نکبنم  فکبر  دیگبه  سرپاشم

 مبرد  یبه  عرفبان  باشبه  راحب   خیبالتون  و  میبا ،  ببر  خبود   پبس  از  مبن  نبباش  مبن  نگران

 . رسهنمی آسیبی من به اون از کامله

 

 زل بهشببون مشببکوکانه کببه ریمببا دیببدن بببا برگشببتند همزمببان دو هببر اتببا  در صببدای بببا

 : کشیدن پوفی کالفه دو هر  بود زده
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 دیدین؟ عزرائی   مگه!  چیه؟ ها-

 

 . شمنمی ناراح  اون از شممی ناراح  تو دیدن از که انقدر  عزرائی  دیدن  با واال-

 

 گذاشبب ، سببحر پاهببای  روی رو سببرش نشسبب  کنارشببون و آورد در بببراش شببکلکی

 : گف  و زد زل  ریحانه به کشید  دراز

 

 از! کنببی؟ معرفببی محترمبب  پسببر دوسبب  بببه رو جانبب  از عزیزتببر خببواهر خببواینمی -

 کبره  از  پسبر  ایبن  ببیبنم  شبد   کنجکباو  ببراش  رفتبه  ضبعف  دلبم  گفتی  مردونگی   از  بس

 . داره شمایلی و شک  چه اومده  مری 

 

 . شه پشیمون شده رفیق من با  اینکه از ببینه رو تو ترسممی -

 

   کرده حرو  تو کنار رو عمرش فهمهمی  ببینه که رو هه،من -

 

 یبه  انگبار  کبه  قیبافتم  نیسب   کبه  آدمیبزاد  شببیه  خبدایی؟رفتارت  نبازیمی  چی   به  آخه  -

 داری چیبب  بببه آخببه نببداری کببه هببم آنچنببانی هیکبب  و تیببپ شببده رد روت از کببامیون

 نازی؟می

 

 برمب نمی  خبود   ببا  بببری  رو  دلب   ترسبممی  بگبو  آد   بچبه  مثب   چیبه  هبا  بهونبه  این  -

 !  بخدا واال

 

 : خندید بلند و انداخ  باال  ابرو

 

 نببدازنمی نگیببر جببنس هببم موتببوری از کببن عببو  رو سبباقی  زنببی؟می چببی خببدایی-
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 . میزنی توهم شده معیو  مغزت  اینجوری به 

 

 .  میفتی راه داری  دیدی آموزش چیزایی خو  ها مونده عقب  مدرسه تو آفرین-

 

 گذاشبب  تبباثیر خببو  تببو رو آموزشبب  دیببد  مببن بببود شببما اسببتاد همببون اسببتاد  بلببه-

 . ببینم دوره یه بر  منم گفتم

 

 : داد تکون تأسف از  سری سحر

 

 بزنین؟ حر  هم  با آد  مث  یکبار شد! آخه؟ گینمی چی -

 

 : گف  و زد  نیشخند  ریحانه

 

 بینمنمبی  دور   و  ببزنم  حبر   احتبرا   ببا  و  مبود   باهباش  گینمبی  کبه  آدمبی  ایبن  آخه  -

 .  فهمهنمی  آدمیزاد زبون کال که کنارمه فقط نفهم  زبون یه

 

 . شن متوجه رو شما های حر  توننمی سخ  ها  فرشته میگی راس  -

 

 س ؟فرشته عزرائیلم  س فرشته شیطانم که دونیمی -

 

 داده؟  یاد به  پسره! شدی  زبون شیرین -

 

 . خودتم پرورده دس  دید   آموزش خودت از نه -

 

 .  س خاموشی ابلهان جوا  گفتن قدیم از چون کنممی سکوت پس اهو ، -
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 : گف  و زد لبخند

 

 . نمید  رو جواب  دیگه خودت گفته ابق پس -

 

 : گف  و غرید عصبی

 

 . کنمامی له  زنممی  مامان -

 

 . کنم می نگات فقط وایمیستم منم وق  اون -

 

 ! نچسب -

 

 . ندیدی آینه تو رو خودت پس -

 

 حالشببون نبیببنن و مببن روز یببه! بببرا  میببدن جببون همشببون مببن هببای بببری و دور واال -

 . موند می تنها و ت  باید تو مث  االن  بود  نچسب اگه.  میشه خرا 

 

 از  مبن  باشبن  کبه  نخواسبتم  خبود   چبون  نبدار   دور   دوسبتی  تنهبا   اگبه  من  ببین!  هه  -

 . بر می لذت تنهاییم

 

 . خوبی تو  باشه-

 

 

 : گف  و برگش  سحر سم   ریحانه به توجه بی

 

 قبب   از  چبرا  نگبی  بعبد  بگبم  االن  از  شبیراز  ببر   دوسبتا   ببا  هفتبه  آخبر  زیباد  احتمبال  به-
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 . نگفتی چیزی

 

 : گف   آرو  و نشس   پیشونی  رو اخم سحر

  

 . میری که هم و نرو بگم اگه نگفتن  و گفتن داره هم فرقی  مگه-

 

 . نکن  رفتار باها  ها بچه مث  خدایی شد   بزرگ جان  مامان-

 

 .   کنه سکوت که کرد  اشاره  به  سحر که بگه چیزی خواس  و  زد پوزخند  ریحانه

 

 دائمبا چیبز یبه نداشب  و  قبب   آرامب   ریحانبه  ولبی  گذشب   کزایبی  روز  اون  از  روز  سه  دو

 عرفبان  گباهی  ببود،حتی  شبده  دمیبده  وجبودش  تبو  رهبا  روح  انگبار  میشبد،  تکرار  سرش  تو

 نداشب   رفتبارش  رو  کنترلبی  بود،انگبار  خبراب   حبال  دلبواپس  و  میبزد  زل  بهب   تبرس  با

 ریحانبه  ببا  قیباس  قابب   کبه  ببود  آرو   انقبدر  گباهی  یبا  و  رفب   مبی  در  کبوره  از  زود  خیلی

 . نبود قب 

 و  کنبه  مشبورت  سبحر  ببا  خواسب   چنبدباری.  ببود  عصببی  رفتبارش  از  هبم  خبودش  حتی 

 . کرد می  موکول  دیگه روز به دفعه هر ولی بره  روانرزش  ی  پی 

 

 خیلببی خببدایی شببناس روان یبب  پببی  بببریم هببم بببا بیببا بگببرد  دورت جببان ریحانببه -

 سببکوت کنببهمی اذیتب  داره چببی بگببو ببزن حببر  مبن بببا مببیگم بهب  شببدی، پرخاشبگر

 . کنم چیکار یا بگم چی دونمنمی واقعا کنی،می

 

 . زد زل عرفان های چشم تو و  بود  نشسته مغمو  و ساک 

 

 بگی؟ چیزی خواینمی -
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 : گف  آرو  بود کالم  تو که  سردی با

 

 شدی؟ خسته از  -

 

 : انداخ   باال ابرو متعجب عرفان

 

 کرد ؟ می چیکار اینجا االن  بود  شده خسته اگه!  ای؟  دیوونه -

 

 : کرد نگاش  مظلومانه

 

 سوزه؟می برا  دل  -

 

 و خببود  ریحانببه. مببن ببینمبب  گرفتببه اینجببوری خببوا نمی فقببط بببر ، قربونبب  نببه -

 داره  دوسبتم  گفب   مبی  وقتبی  کبه  همبون  زد،مبی  ببر   هباش  چشبم  کبه  همبون  خوا می

 حسبم  کنبی؟  بباور  کبه  بخبور   قسبم  چبی  ببه  ریحانبه  دار   دوسبت   لرزید،بخدامی  صداش

 بینببینمی! تببابیمو؟بی بینببینمی عاشببقتم مببن دیوونببه دختببره شببده قببب  از بیشببتر بهبب 

 . میمیر  نشنو  و صدات یا نبینم   روز یه!  میزنم؟ پر -پر برات دار 

 

 عرفان؟ -

 

 عرفان؟ دل جون -

 

 وادار  چیببز یببه انگببار نیسبب ، خببود  دسبب  بخببدا ولببی میشببی اذیبب  داری دونممببی-

 کبه  ریمبا.  اینجبوریم  رامیبنم  و  ریمبا  ببا  حتبی  کبنم،  رفتبار  نقبیض  و  ضبد  اینجوری  کنهمی

 مبن میگبه مامبان ببه دفعبه هبر  شبد  بهونبه ببراش  مبن  کنه،  تحم   رو  من  تونهنمی  اصال

 خونبه  همیشبه  یبا  مسبافرت  میبره  دوسبتاش  ببا  یبا  میشبه  دعبوا   ریحانبه  ببا  باشم  خونه  تو
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 بخببدا ولببی کنببه مببی برخببورد آرو  باهببا  تببو مثبب  نیسبب  اینجببوری ولببی اوناسبب ،رامین

 . دار  وجدان عذا  خود 

 

 و گرفب  دسبتاش تبو و دسبت  نشسب ، ریحانبه کنباری صبندلی روی و شبد بلنبد  عرفان

 . کرد وارد  به   فشاری

 

 ببرا   تبو  نبداره،  دوسبت   عرفبان  انبدازه  ببه  دنیبا  تبو  کبس  هبیچ  ببدون  اینبو  و  کنارتم  من-

 هبای صبدقه قرببون فقبط  و  فقبط  ذهنب   تبو  تبا  کبنم  مبی  تکرار  روز  هر  رو  این!  ای  دونهیه

 . شه تکرار من

 مبن  ببه  فقبط  و  فقبط  میبدی  قبول  بهبم.  کنبه  درگیبر  رو  فکبرت  نبده  اجبازه  دیگبه  چیز  به

 کنی؟  فکر

 

 : داد تکون مثب  عالم  به رو سرش  آرو  و زد لبخند

 

 . دار  دوست  جونم از  بیشتر. عرفان دار  دوست  خیلی -

 

 ! بیشتر خیلی خوشگلم  بیشتر من-

 

 فکببر منفببی چیزهببای بببه کببردمی سببعی و گرفبب  آرامبب  عرفببان هببایحر  بببا ریحانببه

 .  نکنه

 . شد قب  از ترآرو  خیلی  رفتارش

 اون   و  ببود  شبده  هباش  درد  مسبکن  هباش  حبر   ببا  و  رفتنمبی  بیبرون  عرفبان  ببا  روز  هر

 هبم  ببه  روز  ببه  روز  ذاشب ،نمی  کبم   ریحانبه  ببرای  داشبتن  دوسب   و  عشبق  تبو  چیز  هیچ

 . شدمی تررن  پر وجودشون تو عشق و شدن می  تروابسته

++++++++++++++++++ 

 ریحان؟ هی -
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 هو ؟ -

 

 : انداخ   باال  ابرو و زد چشمکی

 

 بخوره؟ چشم ترسیمی چیه.  نمیگی عرفان از چیزی  دیگه -

 

 : گف  و کرد کج و دهن  و لب

 

 . بزنم حر  باهات موردش در ترسممی تل   زبون  و شوره چشم  که نیس  اره -

 

 چیه؟ بودن تو با از قصدش خدایی -

 

 : شد خیره عسلی  های چشم تو و برگش   سمت 

 

 . نزدیم حر  هم با آینده و  ازدواج از هنوز -

 

 :  زد لبخند و انداخ  باال  شونه

 

 ادامبه خبواین مبی بگیبرین تصبمیم بعبد باشبین هبم ببا سبال  دو  یکی  یه  زوده  االن  خب  -

 . کنین کات یا بدین

 

 : پرسید  آرو  و گرف  دندون به و لب   گوشه  ریحانه

 

 نشبد  بگبم  چجبوری  یعنبی  بلبرزه؟  یکبی  ببرای  دلب   نشبد  وقب   هبیچ  سبال  چند  این  تو  -

 کنی؟ تصور یکی کنار و خودت
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 : شد خیره سقف به و خندید بلند

 

 چبی  هبر  ببه  شبمچرکین  دل  شبد  باعب   همبون  نببود  آد   ولبی  شبد   عاشبق  یکبار  چرا،  -

 . داشتنه دوس  و عشق

 

 خندی؟می چرا پس-

 

 خریبب  کببرد ، حماقبب  گممببی خببود  بببا کنم،مببی فکببر دوران اون بببه وقبب  هببر آخببه -

 . بود نبرده محب  و  مهر از بویی که نشوند  دلم تو رو کسی  مهر کرد ،

 

 همن؟ مث  همه کنیمی  فکر چرا -

 

 رو اون بببه رو ایببن از داری دوستشببون بفهمببن کافیببه همببن مثبب  همببه مطملببنم چببون -

 .  میشن

 

 : داد ادامه و  کشید سردی آه

 

 میشبه  بباورت  میمیبری،  مبن  ببدون  تبو  گفب   بهبم  برگشب   رفب می  داش   وقتی  یادمه  -

 اون بببدون واقعببا کببرد می فکببر مببدت یببه تببا کببرد  تأییببد رو حببرف  و ریخببتم اشبب 

 سببر بالیببی یببه خواسببتم بببار چنببد حتببی میومببد بنببد نفسببم شببب نصببف اوایبب  میمیببر ،

 . ساخ  دیگه آد  یه از  پیا ، تو جمله یه  روز یه  اینکه بیار ،تا خود 

 

 : گف  لب  زیر آرو  و بس  رو هاش چشم

 

 ات گذشبببته از پس. ترعاقببب  دلشکسبببتگی و ترشبببجا  میکنه،اشببب  ات ترقبببوی درد)) -
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 ((باش  سراسگزار  بهتر ی آینده ی   بخاار

 تونسبتم تبا دیگبه انگیزشبی جمبالت کلبی ایبن فقبط نبه کبرد  تکرار  رو  جمله  این  روز  هر

 نمیببده اجببازه کببه سببنگدل دختببر یببه شببد  بسبباز  رو بینببیمی االن کببه ایببن خببود  از

 هبیچ  کبه!  بهب   زد   محکمبم  قفب   یبه  رو  قلببم  در  بسبتم.  کنبه  بباز  جبا  دلب   تبو  کسی

 گفتببه مزخببر  میببریمی عشببق درد از گفتببه هببم شببه،هرکی وارد نتونببه ناسببی و احببد

 و دل تببو کنببی فرامببوش  تببونیمی زود خیلببی نمیمیببره و نمببرده عشببق از کسهببیچ

 . بکشی  ذهن 

 

 نزدی؟ حر   درموردش باها   زودتر چرا -

 

 . نبود مهم چون -

 

 : گف  آرو  و کرد  نگاش مغمو 

 

 . نبود  کنارت که ببخ  -

 

 : انداخ   باال  شونه پوزخند با

 

 و  دلسبوزی  و  تبرحم  از  دونبیمی  خبودت.  کنبی  کباری  ببرا   تونسبتینمی  هبم  ببودی  اگه  -

 آدمببی هببیچ بببدونی خواسببتم گفببتم بهبب  االنببم دیببدی اگببه متنفببر  گفببتن آخببه -آخببه

 .  بذاری  مایه براش جون از  بخوای که نداره اینو  ارزش

 

 . شدیمی آرو  کردن دل و  درد با شد ،شایدمی دردت  مرهم شاید -

 

 غصبه و درد جبز  کبردیم  بباز  چشبم  وقتبی  از.  نبداره  تمبومی  کبه  مبا  درد  ؟!درد  مرهم!  هه  -

 کبرد  ریشبه  وجبود   تبو  خریب   ایندفعبه  اگبه  گذشب   کبه  فعبال  حاال  نشد،  عایدمون  چیزی
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 . کنی کن  ریشه که پیش  میا  حتما

 

 . خداس   امتحان همه اینا -

 

 : زد  نیشخند

 

 دیگبه مبن چبون  بکشبه  دسب   بایبد  دیگبه  مبن  از!  شبد   رفبوزه  اصال.  ضعیفم  شاگرد  من  -

 . باشه زندگیم های لحظه تو خوا می نه  شناسم می نه واقعا

 

 . ذارهنمی تنها و هاش بنده وق  هیچ خدا نگو کفر -

 

 برخبورد چیبز همبه ببا عبادی خیلبی تبو. میشبه حسبودیم بهب  مبن خوبشبی شاگرد  تو  -

 بباز  نببود  خبو   روحیب   حبال  کبه  مبدت  ایبن  تبو  حتی  نیفتاده،  اتفاقی  هیچ  انگار  کنیمی

 بایبد   شبدیم  ببزرگ  خبانواده  یبه  تبو  کبه  مبا  چبرا  دونمنمبی.  میومدی  کوتاه  تو  بحثامون  تو

 !باشه بینمون فر   اینهمه

 

 . کنیمی فکر  اینجوری تو شاید -

 

 همببه تاییببد مببورد تببو کنببی، انکببار و بودنبب  خببو  بببذاری کببالس خببوادنمی بابببا خببب -

 یبادت.  شبونی  نورچشبمی  تبو  نبدارن  قببول  و  کبس  هبیچ  کبه  پبدری  خبانواده  حتی  هستی

 کبه  خانوادسب   ایبن  تبو  نجیبب  و  عاقب   یبه  گفب می  همب   نیمبا  عمبو  مرتیکه  اون  نمیاد

 س ؟  ریحانه  اونم

 

 فحبب  مثبب  بببرا  اونببا تعریببف. میببزنم کهیببر اسمشببون آوردن بببا همشببون بابببای گببور-

 حیبف  نیسبتن  آد   کبه  اونبا  نباشبم،  شبون  تاییبد  مبورد  سبیاه  سبال  صبد  خبوا می  میمونه

 . میریزن رو خون  بعد روز کنن می رو تعریف   روز یه اوناس ، رو که  آدمیزاد اسم
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++++++++++++++++ 

 از  پبر  ریحانبه  ببرای  روزش  هبر  کبه  یکسبالی.  گذشب   سبال  یب   زدن  هبم  به  چشم  ی   تو

 خیبال و آرامب  ببا شبب  و  کبردمی  سبرری  عرفبان  ببا  رو  روزهبا  ببود،  شبیرین  های  خااره

 بببا اشرابطببه بببود داده نشببون بهبب  رو خوشبب  روی زنببدگی انگببار خوابیببد،می راحبب 

 بعببد ریمببا حتببی. بببود شببده بهتببر خیلببی کببردن دل و درد هببم بببا کببه روزی اون از ریمببا

 ریحانبه  گاهیگبه  کبه  چیبزی  تنهبا  نداشب ،  شبیطن   قبب   مثب   روزدیگبه  اون  های  حر 

 میومبد  و  داشب   عرفبان  ببا  کبه  قبراری  هبر  بعبد  ببود  سبحر  هبای  حبر   کبردمی  اذی   رو

 : پرسیدمی سحر.  خونه

 

 !نداد؟  ازدواج پیشنهاد به  -

 

 درگیببر هببم رو خببودش ذهببن کببه بببود چیببزی چببون کببرد می اذیببت  حببر  ایببن خیلببی

 و ببود نکشبیده پبی   رو  ازدواج  حبر   یکببار  حتبی  یکسبال  ایبن  ابول  در  عرفبان.  کردمی

 ببن  ببه  رابطبه  ایبن  آن  هبر  ترسبیدمی  ایبن  از  داد  مبی  قبرار  راهبی  دو  یه  تو   رو  ریحانه  این

 : گف  می سحر جوا  در دفعه هر و عرفان ار  از خودش،  ار  از نه  برسه بس 

 

 شین؟خالص دستم از  زودتر خواینمی!  شدین؟ خسته من از -

 

 ... خوا نمی فقط  بسته شماها جون به جونم من  دونینمی خودتون  مادر نه-

 

 : گف  کالفه و پرید  حرف  وسط

 

 ترسبیمی بیفتبه قبراره کبه اتفاقباتی و  آینبده  از  و  میگبی  خبود   بخباار  دونبم  می  بله  بله-

! ببد   ازدواج  پیشبنهاد  بهب   تبونم  نمبی  کبه  مبن  کبنم  چیکبار  بایبد  مبن  جان  مامان  ولی  ،

 خبوادمی  رابطبه  ایبن  تبه  بگبه  کنبه  روشبن  رو  تکلبیفم  زودتبر  تبا  منتظبر   شبما  مثب   منم

 تلفببن  تببا هنببوزه کببه هنببوز نکببرد، معرفببی خببانوادش بببه رو مببن حتببی اون بشببه، چببی
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 . کنه بد  فکر خوا نمی نزن حر   مامانمه گهمی بهم  خورهمی زن 

 نیسب   ببد  اینبا  شبم  بچبه  دختبر  ببرای  االن  واال!  بشبه  ببد  ببراش  کبه  اس   بچه  دختر  انگار

 . موندن بو  عهد و هزار سال تو کنن می زندگی دارن ای دهه چه تو دونمنمی

 

 مگببه کنببی و کببار ایببن اول تببو منتظببره شبباید نکببردی، معرفببی مببا بببه رو اون هببم تببو -

 . نیس  فرقی پسر و دختر بین گفتیمی  نبودی خودت

 

 جببا خببو  مببرد  اکثببر بببرای هنببوز چیزهببایی یببه مببن مببادر ولببی گم،مببی هنببوز  اره-

 سببب  حسببا  بببه ذارنمببی شببه قببد  پببی  چیببزی هببر بببرای دختببر یببه اینکببه نیفتبباده

 تبو  واقعبا  دونمنمبی  هنبوز  سبالی   بعبد  مبن.  کبنن  مبی  نگباش  دیگبه  دید  یه  به  و  بودن 

 .  امروزیه یا هاس  قدیمی مث  فکرش گذرهمی چی عرفان ذهن

 

 : گف  آرو  و  زد لبخند سحر

 

 عیبببی هببر مطملببنن و لرزونببده رو دلبب  اینببه مهببم دیببروزی چببه باشببه امببروزی چببه -

 سبرش  منطبق  کبه  چیزیبه  عشبق  کنبی،می  ردیفب   دلب   و  ذهبن  تبو  خبودت  باشه  داشته

 خببااره داریببن هببم کنببار کببه روزهببایی ایببن از نکببن فکببر اینببا بببه نشببین پببس نمیشببه

 روزی یببه نمیشببه، تکببرار دیگببه روزا ایببن بگببذرونین، خببوش و کنببین اسببتفاده سببازینمی

 بهبب  هببم بببا میگببی بببراش خببودت و مببن امببروز هببای حببر  از و میشببینی عرفببان کنببار

 . میشه خااره براتون و خندین می

 

 :  زد لبخند و داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 از  دفعببه هببر ریمببا و شببما کنمنمببی فکببر منفببی چیزهببای بببه کببه مببن جببان مامببان -

 هردفعببه یببادآوری خوشببم،با کنببارش کببه مببن نببه، یببا کببرده خواسببتگاری از  پرسببینمی

 . کنین می خرا  رو  فکر  موضو  این  راجبه شما



 

 

 WWW.98IA3.IR 166 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

 نگاهشبون مشبکوک رامبین.  کبردن  سبکوت  رامبین  دیبدن  ببا  برگشبتن   هبردو  در  صدای  با

 : گف  و کرد

 

 وقتببه چنببد شببدین؟ سبباک  دیببدین رو مببن تببا شببده چببی ببباز شببد، عببر  سببال  -

 کنین؟می پنهون از  دارین و چی  مشکوکین

 

 . آورد در  براش شکلکی و خندید  ریحانه

 

 بببرات سبب زنونه هببای حببر  شببینگران کببه نیسبب  چیببزی. داداش خببان سببال  علیبب  -

 . نیس  خو 

 

 . بیار  برات کنم گر  غذا کن عو  و لباس  برو نباشی، خسته  مادر سال -

 

 . نیس   ا گرسنه-

 

 ایببن بخببدا میشببم دیوونببه آخببر ریمببا و تببو دسبب  از مببن خببوردی؟ پببرت و خببرت ببباز-

 . کنه می داغون رو هاتون معده  بیرون غذاهای

 

 . خورد  غذا جان مامان چیه پرت و خرت-

 

 : گف  و کرد نازک چشمی پش  سحر

 

 معرفبی  مبا  ببه  بیباری  عبروس  عنبوان  ببه  و  یکبی  خبوای  نمبی  خبوردی؟  غبذا  کبی  ببا  باز-

 . میمیر  دل  به آرزو آخر کنی؟
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 . حرفیه چه این نکنه خدا  مامان عه-

 

 کببی تببا گذشببته ازدواجتببونم وقبب  از ازدواجببین سببن تببو جفتتببون گممببی دروغ مگببه-

 انبچببه یببه صبباحب و کببردن ازدواج االن سبباالتون و سببن هببم بمببونین؟ مببن پببی  قببراره

 دسبب  دسبب  دارین،انقببدر نگببه خودتببون کنببار رو یکببی نببدارین عرضببه شببما وقبب  اون

 کبی ببینبین حباال  عقبد  سبفره  سبر  بشبونمتون  اجببار  ببه  کارشبم  ببه  دس   خود   تا  کنین

 . گفتم  بهتون

 

 ببا  بوسبید  رو  سبحر  پیشبونی  و  شبد  خبم  کمبی  رفب   سبحر  سبم   رامین  و  خندید  ریحانه

 : گف  لبخند

 

 بعضببی دیببدی اصببال کببن، گببر  رو غببذا شببور می و هببا  دسبب  میببر  کببرد  غلببط مببن -

 تجربببه و چیببزی همچببین تببازه دقیقببا مببن گیرنببدنمی فرمببان مغببز از هببا آد  هببا وقبب 

 . چرخهمی دهن تو موق  بی که زبونی  بشه الل کرد 

 

 مبن  کنبی  عبو   و  بحب   تبونیمی  کبردن  صبحب   ابرز  ایبن  و  بوسبه  یبه  ببا  نکبن  فکر  -

 . بیا بشور و روت و دس  و  بر حاال دار  نمی بر سرت از دس 

 

 پخب   خونبه  اون  تبو  ببار  آخبرین  ببرای  کبه  هبایی  خنبده  خندیبدن،  بلنبد  ریحانه  و  رامین

 رو غببم هاشببون خنببده صببدای. پاشببید دیببوارش و در رو غببم گببرد اون بعببد دیگببه و شببد

 . کرد پهن خونه اون تو و  شوم  ی سایه و  بود کرده  بیدار

 رفبب ، اتبباق  سببم  و گرفبب  دسببت  رو گوشببی  سببحر و رامببین رفببتن از بعببد ریحانببه

 جبوا   ولبی   خبورد  ببو   چنبد.  گذاشب   گوشب   در  رو  گوشبی  و  گرفب   رو  عرفان  شماره

 خببط پشبب  و اون اینبببار دادمببی رو جببواب  وقفببهبی همیشببه کببه عرفببانی ، نببداد

. شبدمی  بیشبتر  اضبطراب   و  دلشبوره  خبوردمی  کبه  ببوقی  هبر  ببا  ریحانبه  و  ببود  نگهداشته

 صبدای  آخبر  در  و  خبوردمی  آزاد  ببو   ببار  هبر  ولبی  گرفب   رو  شبمارش  هبم  پش   بار  چند
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 : گف می که آپراتور

 

 کبردمی ببازی روانب  و اعصبا  ببا  «باشبدنمی  پاسبخگویی  ببه  قبادر  نظبر  مبورد  مشترک»

 مبی  تکبرار  چیبز  یب   گوشب   تبو  هبم  پشب   و  اومبد  سبراغ   ببه  توهمات  دوباره  اوریکه

 . شد

 

 هببیچ ببباش مواظببب کببردن احااببه رو دورت کببه هببایی گببرگ ببباش هببا گببرگ مواظببب))

 ((  دور  دور دور باش  دور ازشون خودت جز نیس  تو  دلسوز کس

 

 : گف  آرو  و گرف  رو هاش گوش دس  دو با و انداخ  تخ  روی رو گوشی

 

 اذیبتم  کسبی  ذار نمبی  برمیبا ،  خبود   پبس  از  مبن  خبوا   نمبی  کمب   ازت  ببرو  رها  برو  -

 . دار   دوست  من برو خواهری بگیره، تصمیم جا  کسی ذار  نمی کنه

 

 تخبب  روی رو خببودش و کشببید سببردی آه. شببد قطبب  آخببر در و شببد کببم آرو  آرو  صببدا

 : شد خیره سقف به کرد  باز رو هاش دس  انداخ 

 

 . سراغم  اومدی  دوباره که بشه چی قراره -

 

 . داد تکیه تخ  به و شد بلند  آرو  خورد در به که ای تقه با

 

 . جان  مامان تو بیا -

 

 : گف  و آورد اتا  داخ  رو  سرش لبخند با سحر
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 خوای؟ نمی چیزی کنم، خرید یکم  خونه برای  میر  دار  من -

 

 . نکنین  بیدار  بود  خوا  اگه اومدین.  بر   قربون  نه -

 

 شده؟ چیزی -

 

 !  باشه؟ شده چیزی  باید  مگه نه -

 

 . پریده یکم رنگ  کنم می احساس -

 

 . خوبه چی همه نه -

 

 : گف  آرو   میزد موج نگرانی هاش چشم ته  اینکه با

 

 . خداحافظ فعال بزن زن  بهم خواستی چیزی -

 

 . باشین خودتون مواظب سالم  به -

 

 ببو   چنبد  اینببار  گرفب   رو  عرفبان  شبماره  شبد  دسب   ببه  گوشبی  دوبباره  سبحر  رفبتن  با

 و  کشبید  دراز  پهلبو  ببه  گذاشب   تخب   بغب   میبز  رو  و  گوشبی.  داد  تمباس  رد  بعبد  و  خورد

 . گذش  هاش چشم جلو از فیلم مث  سالی  این خاارات و بس  رو هاش چشم

 ((حال  زمان))

 

 ببا  کبه  دختبری  شبد،  خیبره  روشروببه  زیببای  دختبرک  ببه  و  گرفب   خباد   از  چشبم  پسر

 چشببم مظلومیبب  دارن، رو جببون  قصببد همببه کببردمی فکببر و میببزد زل همببه بببه تببرس

 آن  یب .  لرزونبد  رو  پسبرک  دل  همبه  و  همبه  ببود  مشبهود  حرکبات   تبو  کبه  ترسبی  هاش
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 روحبی  حبال هبا مبریض هبای حبر  شبنیدن ببا روز چنبد ایبن تو شد، متنفر  کار  این  از

 دیببدن بببا امببروز و نشببده سبباخته اینکببار بببرای گفبب می خببودش بببا بببود شببده داغببون

 . بده  ادامه کار این به خوادنمی  بود شده مطملن  دیگه  انگار  ریحانه

 

 فضببای. ببینببه رو دختببرک  شببدن بسببتری نمیومببد دلبب  شببد، اشاتببا  وارد سببحر

 اینکبه  ببرای  مبدت  یب   داشب   نیباز  هبم  خبودش  انگبار  ببود،  آور  خفقبان  براش  آسایشگاه

 نزدیب   ریحانبه  ببه  سبینا  سبحر  رفبتن  بعبد  شبه،  بسبتری  اینجبا  باشه  داشته  فکری  آرام 

 : پرسید آرو  و زد زل  به   ایستاد تخت  کنار شد

 

 بیار ؟ برات خوایمی چیزی -

 

 و التمبباس از پببر کببه هببایی چشببم بببا و کببرد بلنببد رو سببرش مظلومانببه سببینا صببدای بببا

 : گف  بود  خواه 

 

 بارونیبه  هبوا  بگبو  بهب   خوببه؟  حبال   بگبو  بهبم  فقبط  بیباری؟  خببر  برا   ازش  تونیمی  -

 . میشه  مریض سرده هوا دنبالم  نیاد تیشرت با  دوباره

 

 بببود کببرده سببد گلببوش راه ظالمانببه کببه بغضببی بببا و خببورد سببر هبباش گونببه روی اشبب 

 : گف  و کرد کج  رو سرش

 

 هبیچ.  وجبودمی  از  ایتیکبه  تبو  گفب   بهبم  ذاره،نمبی  تنهبا   کبه  خبورد  قسبم  ببارون  زیر  -

 منببو کببی هببر کنمنمببی انکببارت وقبب  هببیچ بگیببره از  رو تببو کسببی نمیببد  اجببازه وقبب 

 نگفتبه  هبم  تبو  ببه  دونبی؟می  تبو!  یهبو؟  شبد  چبی  ولبی  بخواد،  وجودمم  تیکه  باید  خوادمی

   نه؟

 

 : گف  و شد خم سمت  کمی سینا
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 .... نبود هات خوبی الیق گف  اینهاس  از بیشتر خیلی لیاقت  تو گف  بهم چرا-

 

 شببد سبباک  سببینا. کببرد مببی آ  رو سببن  دل هبباش گریببه زدمببی زار. کببرد گریببه بلنببد

 . بود شده وارد شوک  به   انگار

 

 اون  نببود ،  سبالمی  دختبر  مبن  آخبه  شبد،  خسبته  مبن  از  فقبط  نببود  مقصبر  اون  نبه  نه،  -

 کبم  ببراش  مبن  مبن،  مثب   تبوهمی  آد   یبه  نبه  باشبه  آرو   کنبارش  کبه  خواس می  و  یکی

 .   بود 

 

 و پببایین آورد رو صببداش بببود شببده قرمببز هبباش چشببم دور کببرد، نگبباه بببرش و دور بببه

 : گف  آرو 

 

 مبن  نیسبتم  دیوونبه  مبن  ولبی  دیبوونم،  مبن  گنمبی  اینبا  پیشب ؟  بببری  و  مبن  تونیمی-

 شببده، تنبب  بببراش دلببم بگببم بهبب   بببزنم حببر  باهبباش خببوا می ببیببنم ، خببوا می

 و گفب می بهبم کبه کلمباتی تب  تب  واسبه هباش شبیطن  واسبه صبداش آهنب   واسه

 !  گرده؟می بر بگم به  اگه نظرت رف ،به می غنج دلم من

 

 کنتبرل   بتونبه  کبه  ببود  اونبی  از  فراتبر  احساسبات   انگبار  ولبی  باشبه  آرو   کرد  سعی  سینا

 . کنه

 

 : گف  و داد پایین  دهان  آ  با رو بغض   برگردوند،  رو روش

 

 برگرده؟ داری دوس  -

 

 : گف  و داد تکون تند -تند مثب   عالم  به  رو سرش لبخند و ذو  با  ریحانه
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 گرده؟می بر یعنی بگی به  تو!  دار  دوس  آره -

 

 . دونمنمی -

 

 : گف  و شد تبدی   نیشخند به لبخندش

 

 کنارشببون عروسببی  تببو نذاشبب  حتببی ذاره،نمببی عفریتببه اون برگببرده بخببواد هببم اگببه -

 تبو  ای  دیوونبه  تبو  نبه  گفب   بکشبم  کب   بیبا   بایبد  عروسبم  خبواهر  مبن  گفتم  به   باشم،

 اعتمبباد هببا  بببری و دور بببه بببود گفتببه بهببم رهببا دونببیمی میشببه، خببرا  جشببنم بیببای

 تمبو  مبن کبنم، بباور نخواسبتم مبن ولبی مبی  لبباس تبو گبرگن  اونبا  گفب   بهبم  نکنم،

 از   رو  عرفبانم  اون  خبواهر   بعبد  پبدر   اولبی   ببود  نزدیکبا   از  خبورد  بهبم  که  هایی  ضربه

 و  مبن  شببه  یبه  شبدمی  دلتبنگم  زدنمبی  حبر   باهبا   لحظبه  یبه  اگبه  کبه  عرفبانی  گرف ،

 بببه سببختی بببه کببه هببابی شببب و مونببد  مببن خبباارات ، و مونببد  رفبب ،من و گذاشبب 

 چیکبار  اینکبه  ببه  کبرد می  فکبر  فقبط  مونبد می  بیبدار  صبب   تا  جغد  مث !  رسیدمی  صب 

 بببرای بایببد کببه بببود اونجببا جبباش ترینسببخ . بببود  بالیببی همچببین سببزاوار کببه کببرد 

 ولببی نشببن اذیبب  اونببا تببا کببرد می بببازی رو خیببالبی هببای آد  نقبب  رامببین و مامببان

 تونسبب نمی کببس هببیچ نفهمیدببب کببس هببیچ سببوختم ذره ذره و شببد  داغببون خببود 

 میبده  صببر  بهب   خبدا  کبن  فرامبوش  گفب   رسبید  بهبم  کبی  هر  بفهمه  و  من  و  کنه  درکم

 همببه اینببا دونببیمی ولببی. بببده ادامببه زنببدگی  بببه قببدرت پببر و ببباش قببوی همینجببوری

 زبببون دل آخببه گببذرهمی دلببم تببو داره چببی دونببهمی کببی داره خبببر دلببم از کببی حرفببه

 شببدن دور تببو نظببر بببه اون پببی  بببره خببوادمی میگببه فقببط نمیشببه حببالی  کببه نفهمببم

 شببدنیه؟ بفهمببونم بهبب  چجببوری بگببم؟ قلبببم بببه میشببه چببی؟ یعنببی کببردن فرامببوش

 تحمبب  رو درد ایببن چجببوری ریحانببه بررسببه از  نیومببد االن تببا کببس هببیچ دونببیمی

 ! داره درد خیلی کنی،می
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 : گف  و  کشید سردی آه و کرد  نگاش غمگین سینا

 

 داره؟ درد خیلی -

 

 در لببرزش بببه رو خببدا عببرش کببرد،می آ  رو سببن  دل  ریحانببه هببای گریببه صببدای

 کنبارش  دوسب   یبه  جایگباه  تبو  انگبار  کبردمی  برخبورد  منطقبی  بایبد  سینا  چطور!  آوردمی

 .  دکتر نه  بود

 

 : گف  بغض با داد تکون  ارفین به رو سرش و گذاش  قلب  رو و  دست 

 

 اون کنببار و خببود  کببه آرومببه زمببانی فقببط بریببده و امببونم دردش سببوزهمی اینجببا  -

 !  وجودمه ک   آرام   به  رسیدن رویای. کنممی تجسم

 

 دختبر  ایبن  سبر  ببه  چبی  بفهمبه  داشب   دوسب   شبد،  لبریبز  صببرش  نداشب   تحم   دیگه

 ارفبی  از  ولبی!  آوردن  سبرش  ببه  بالیبی  چبه  و  ببودن  کبی  آورد  کبه  هبایی  اسبم  این.  اومد

 .  بود کرده خون رو دل  ریحانه غمگین های چشم و کنه تحم  تونس نمی هم

 : گف  آرو  و شد خم سمت  کمی و کرد تزریق  آرامبخ   به 

 

 ببا شبدی بیبدار اینکبه  بعبد  کنبه،  اذیتب   کسبی  دیگبه  ذار   نمبی  اینجا   من  بخوا   یکم  -

 ... آرو یکم تا کن استراح  االن زنیم می حر  هم

 

 

 بیببدار بببه اصببراری انگببار گفبب  چببی سببینا نفهمیببد دیگببه افتبباد هببم روی هبباش چشببم

 . نداش  هم  موندن

 

 : گف  خودش با  آرو  کرد  نگاش و ایستاد  دیگه کمی سینا
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 . نزار  تنهات نشدی خو  تا مید  قول. کنم می کمک  -

 

 کمبی  تخب   از  و  داد  تکبون  ببراش  سبری  سبحر  دیبدن  ببا  و  برگردونبد  رو  اتا   در  صدای  با

 : کشید  ریحانه سر به دستی و شد تخ  نزدی  سحر گرف ، فاصله

 

 . نبود  خوبی مادر وق  هیچ من -

 

 : گف  و کرد صا  و صداش سینا

 

 . زد حر  باها  -

 

 : گف  و انداخ  باال  ابرو متعجب سحر

 

 !  زد؟ حر  باهات  ریحانه - 

 

 . بله -

 

 : پرسید آرو  و انداخ   ریحانه به  نگاهی سحر

 

 گف ؟ برات چی از -

 

  شبد،  حقب   در  کبه  خیبانتی  از  مهمبه،  ببراش  خبانواده  چقبدر  اینکبه  از  هاش،  دلتنگی  از  -

 ایببن بهببم کببنم کمکبب  دار  دوسبب  خیلببی ولببی نفهمیببد  چیببزی هبباش حببر  از مببن

 میدین؟ رو اجازه
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 . گف   درداش از زد حر  یکی  با باالخره پس -

 

 : پرسید  مقدمه بی سینا

 

 . باشه خو  براش خیلی  باید کنارش اون  کیه؟بودن رها -

 

 : شد بارونی هاش چشم و زد تلخی لبخند سحر

 

 وقب   هبیچ  ببود،  شبو   بچبه  دوتبا  ایبن  اقببال  و  بخب .  ببود  ریحانبه  دوقلبوی  خبواهر  رها  -

 خبرا   و  ذهنیبتم  افتباد  کبه  هبایی  اتفبا   ولبی  کبنم  اسبتفاده  کلمبه  این  از  نداشتم  دوس 

 نمیشببه شببیرینی هببیچ بببا کببه تلبب  انقببدر شببد نوشببته تلبب  دختببرا  سرنوشبب  کببرد،

 . کرد  شیرین 

 

 : شد خیره  سحر به گن  نگاه با.  بود شده تر گیج سینا

 

 کجاس ؟ رها! کنین؟ می استفاده گذشته فع  از چرا -

 

 . کشتن شدن عاشق جر  به رو  قشنگم دختر! کشتن و  رها  -

 

 : گف  لکن  با بود داده دس  از و کالم  قدرت شد،  شوکه سینا

 

 او ...  یعنی.. دخترتون ... االن... پس...  . -

 

 چی؟ دختر  -

 

 کنبارش  اون  گفتبه!  مبی   لبباس  تبو  گبرگن  اینبا  گفتبه  بهب   رهبا  گفب   دخترتون  االن  -
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 کردن؟ فوت کی دخترتون  بوده

 

 روانشببناس یبب  پببی  رو ریحانببه  رهببا مببرگ بعببد بایببد شبباید. بببود مببن از کوتبباهی -

 کببم بببراش چقببدر نیسبب ، خببو  روحببی  حببال نفهمیببد  چببرا دونببم نمببی بببرد ،می

 . نفهمید  من و شد اذی  چقدر گذاشتم

 

 . بود نکرده دریاف  و خواس  می که جوابی اون کرد می گوش فقط گن  و گیج

 

 . بدین و سوالم جوا   میشه خاد  خانم -

 

 . کشتن رو دختر   خانوادش همدستی با  شوهر .  نیس   کنارمون ساله هش  رها -

 

 :  نشس  لب  گوشه کجی لبخند و زد زل  به  مبهوت و مات سینا

 

 حیوونشبم  جنگلبه  قبانون  مگبه!  بکشبه؟  و  دختبرش  پبدر  یبه  میشبه  مگبه!  گین؟  می  چی  -

 . کنه نمی و کار این

 

 . سایید هم روی رو هاش دندون عصبی

 

 چیببه از جنسشببون دونببم نمببی بببذار ، وجببدان بببی اون رو و حیببوون اسببم اگببه گناهببه -

 خببودش اون خببدا بببه کببرد  واگذارشببون مببن افببراده ایببن الیببق اسببمی چببه دونببم نمببی

 . میده و  کارهاشون جوا 

 

 کجاس ؟ شوهرتون االن -

 

 جببدا هببم از مببا نیسبب  شببوهر  دیگببه اون  مببرده، کببرده د  شبباید  همدسببتاش، پببی  -
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 . شدیم

 

 .... یعنی سرمهتو سوال خیلی ولی کنم اذیتتون خوا  نمی -

 

 : کرد نگاش لبخند با و کرد قط  و  حرف 

 

 شببو  روز اون تببا ازدواجببم روز از نوشبته تببوش چیببز همببه بخبونی میببد  دار ، دفتببر یبه -

 . افتاد زندگیمون رو بخت  مث  که اتفاقاتی و

 

 بخونم؟ نداره اشکالی -

 

 هبیچ  ولبی  بخبونن  همبه  تبا  کبنن  چبا   ببد   و  بنویسبم  و  سرنوشبتم  داشبتم  دوسب   نه  -

 هببا  بچببه سببر بالیببی ظببالم خببانواده اون اینکببه از ترسببید  مببی نداشببتم جببرات وقبب 

 . بیارن

 

 و کشببید سببرش بببه دسببتی بوسببید رو ریحانببه پیشببونیه شببد خببم و کشببید سببردی آه

 : گف 

 

 نفببرت و خشببم از پببر ریمببا بببودن مهربببون و صبببور ریحانببه و رهببا و رامببین چقببدر هببر -

 زنببدگی سببن ، دل قببدر همببون ظببالم قببدر همببون کشببید پببدری  سببم  بببه کببال!  بببود

 دلباختببه کببه کسببی بببه باخبب  رو دلبب  کببه خببواهری کشببید نببابودی بببه ریمببا و ریحببانم

 .  بود  خواهرش

 

 قبوی  دختبر  یبه  میبد   قبول  بهتبون  کنبه  فرامبوش  رو  گذشبته  کبنم  می  کم   به   من  -

 . مید  تحوی  بهتون محکم و

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 178 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 : گف  آرو  رف  در سم   برگردوند رو

 

 رو مببادر یببه آرزوی برگردونببدن  بببا تببو ریحانمببه آرامبب  دیببدن فقببط االن آرزو  تنهببا -

 . کنیمی  برآورده

 زدنمبی حبر  کبس هبیچ ببا ببود، شبده بسبتری گاهآسبای  تبو ریحانه که بود روزی  چند

 خببودش بببا لببب زیببر گبباهی ریخبب ،می اشبب  گبباهی و میببزد زل روبببروش بببه فقببط

 پببایین رو سببرش و کببردمی بغببض دیببدمی رو سببحر تببا ولببی کببرد، مببی زمزمببه چیزهببایی

 . انداخ می

 

 فببیلم یببه مثبب  بببراش خطبب  هببر. خونببد رو بببود داده بهبب  سببحر کببه دفتببری سببینا 

 نوشبته  رهبا  و  ریحانبه  مبورد  در  خباارات  کبه  رسبید  جبایی  ببه  وقتبی  ببود،  درا   و  عاشقانه

 رفبب می جلببوتر داسببتان چببی هببر. ریخبب  اشبب  هببا نوشببته اون خببط بببه خببط بببا شببد،

 بببراش خببانواده خببودش از بیشببتر کببه دختببری. کببرد مببی درک رو ریحانببه حببال بیشببتر

 لبریبز  صببرش  پیمانبه  چطبور  درد  اینهمبه  ببا  دختبر  یب   کنبه  بباور  تونسب نمی!  بود  مهم

 . کرد تحم  سال  اینهمه و بود  نشده

 چشبم  گرفب ،  آغوشب   تبو  ارزشبی  باشبی  مثب   رو  دفتبر  و  خونبد  رو  دفتبر  آخر  های  خط

 . کشید  سردی آه بس  رو هاش

 دونسب نمی. شبدنمی پباک هباش چشبم جلبوی از معصبوم  هبای چشبم  ریحانبه،  چهره

 لبب   رو  لبخنبد  ببود  بسبته  نقب   سبرش  تبو  کبه  چیزهبای  ولبی  کنبه،  شبرو   کجا  از  باید

 : گف  و انداخ  نگاهی برش و  دور به نشس  تخ  روی شد بلند و  نشوند

 

 ! خود  به تو، به  نه. مید  قول! شی قب  از بهتر که کنممی کاری -

 

 صببندلی روی و برداشبب  کمببد تببو از رو هبباش لببباس. کببرد مرتببب رو تخببت  شببد، بلنببد

 زیببر و کببرد زمزمببه رو آهنگببی لببب زیببر. رفبب  حمببا  سببم  و برداشبب  حولببه گذاشبب ،

 تببه. ایسببتاد آینببه جلببوی و بسبب  رو آ  داد، تکببون اببرفین بببه رو سببرش ایسببتاد  دوش



 

 

 WWW.98IA3.IR 179 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 خببودش بببه خمببارش هببای چشببم بببا کببرد، مرتببب تببراش ریبب  ماشببین بببا رو ریشبب 

 . زد چشمکی و انداخ  نگاهی

 

 . بد   روحیه دختر اون به بتونم تا  بگیر   روحیه باشم مرتب خود  باید اول -

 

 رو سببرش ایسببتاد دوش زیببر و کببرد ببباز رو آ  دوببباره. زد لبخنببد و انببداخ  ببباال ابببرو

 . رف  بیرون حما  از و شس 

 

 پذیراییببه دور تببا دور بببه کالفببه. رفبب  بیببرون اتببا  از و پوشببید پببوش تببن حولببه

 . کشید خیس  موهای تو دستی و انداخ   نگاهی اشکوچی 

 

 !  آورد ؟ خونه سر رو بال این کی -

 

 خببورده کببه شببکالتی و بیسببکویی  پوسبب  و قهببوه لیببوان و مببب  روی هبباش لببباس تمببا 

 متاسببفانه رفبب   کببوچیک  آشببرزخونه سببم  توجببهبی. بببود افتبباده میببز روی بببود،

 روشببن رو سبباز چببای. داشبب  حسببابی تمیزکاریببه و گردگیببری بببه نیبباز هببم آشببرزخونه

 نشببده تمیببز خواسبب می دلبب  کببه اونجببوری ولببی. کشببید آشببرزخونه بببه دسببتی و کببرد

 بببه دسببتی تببا بفرسببته بببراش رو کسببی کببه داشبب  مببادرش کمبب  بببه نیبباز دوببباره. بببود

 . بکشه اشزندگی و  خونه

+++++++++++++++++++ 

 آسایشببگاه وارد لبخنببد بببا و همیشببه از ترمرتببب کببرد، پببارک آسایشببگاه در  رو ماشببین

 تکبون  دسب   ببراش  دیبدن   ببا  و  ببودن  نشسبته  حیباط  یگوشبه  -گوشبه  نفری  چند.  شد

 تببا پرسببید،می رو حالشببون و کببردمی سببال  بلنببد بهشببون لبخنببد بببا اونببم. دادنمببی

 مبدت  اینکبه  ببا.  کبرد  احوالررسبی  و  سبال   خبوش  روی  ببا  همبه  ببا  خباد   دفتر  به  رسیدن

 هببم  همببه  دل تببو مهربببون  قلببب بببا ولببی داشبب  حضببور آسایشببگاه آن در  بببود کمببی

 . بود کرده باز جا  آسایشگاه پرسن  و  پرستارها و مریض  دکترها
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 بفرماییببد صببدای بببا. زد در بببه ای تقببه و کببرد مرتببب رو لباسبب  ایسببتاد، اتببا  در پشبب 

 . شد اتا   وارد سحر

 

 . بخیر وقتتون خاد ، خانم سال  -

 

 . بیارن چای برات بگم  بشین بیا. پسر  بخیر عاقبت  سال  -

 

 امانبب  بببه سببحر از کببه دفتببری. نشسبب  سببحر روبببروی صببندلی  روی و زد لبخنببد سببینا

 . گذاش  میز  روی و آورد در کیف   از رو بود  گرفته

 

 حضببور هبا لحظببه تب  -تب  تببو نقطبه، ببه نقطببه خبط، ببه خببط! خونبد  رو اشهمبه - 

 . داشتم

 

 . داد ادامه و  کشید سردی آه

 

 تحمبب  تونسبب  نمببی بببود شببما جببای هرکببی قطعببا! داده بهتببون زیببادی صبببر خببدا -

 پسبر  یبه  عاشبق  بعبد  شبی،بزرگ  نعمب   و  نباز  تبو  باشبی،  دار  کارخونبه  یبه  دختبر  کنه،ت 

 سببر بعببد! افتبباده عقببب یخببانواده یببه تببو بیفتببی و کنببی تببرک رو خببانواده  القباشببی یببه

 . بیاد بالها این هاتبچه

 هباتون بچبه ببرای سباختین، زنبدگی ایسبتادین محکبم خیلبی. کبرد سبجده شبما به  باید 

 کبه  اینبه  افتخباراتم  بزرگتبرین  از  یکبی!  ایناسبطوره  یبه  شبما  مبادر   هبم   شبدین  پبدر  هم

 . گیر می  یاد کار دار  شما دس   زیر

 

 : نشس  لب  رو تلخی لبخند سحر

 

 دلببم بببه مهببرت اتدیببد  کببه روزی اولببین خوشببحالم، خیلببی اینجببایی اینکببه از مببنم -
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 حباال تبا دونبی مبی عزیبزی  ببرا   رامیبنم  انبدازه  ببه!  داده  پسبر  دوتا  بهم  خدا  انگار.  نشس 

 کبه هسبتی نفبری اولبین تبو. کبنم بباز پیشب  رو دلبم سبفره کبه نکبرد  اعتماد کسی  به

 ببا  رو  شبده  تلنببار  دلبم  تبو  سبال  اینهمبه  کبه  هبایی  حبر   بتبونم  تبا  داد  بهبم  و  حس  این

 . نکرد  اشتباه مطملنم و  بذار  میون در کسی

 ببه  کبه  پدرمبه  آه  بخبااره  همبه  هبا  اتفبا   ایبن  کبه  کنممبی  فکبر  ایبن  ببه  وقته  چند  االن

 و  کبرد  نگباه  هبا   چشبم  تبو  کبرد   مبی  تبرک  رو  خونبه  داشبتم  کبه  روزی!  افتباد   روز  این

 : گف 

 

 کببه فروختببی کسببی بببه رو خببانوادت! شببکوندی رو دلببم امببروز ولببی کببنم نمببی نفرینب  -

 .  نیس  ارزن ی   اندازه به  ارزش 

 اون ولببی. خونبه همبین تبو گردونبهمی ببرت خببیس چشبم ببا روز یب  خبور  مبی قسبم 

 رفتببی همیشببه بببرای بیببرون بببری در ایببن از کببه االن. اسبب بسته روت بببه در ایببن روز

 ! کنی نگاه نباید هم رو سرت پش 

 

 : شد خم سمت  کمی و داد تکون  ارفین به رو  سرش سینا

 

 وقتبی  هبم  روز  اون  باشبین  مطمبلن.  خبواننمی  رو  هاشبون  بچبه  ببد  مبادری  و  پبدر  هیچ  -

 رو  شبما  تونبه  مبی  حبر   ایبن  ببا  کبرد  مبی  فکبر  خبودش  پبی   زد،  رو  حبر   این  پدرتون

 خودتببون شببما کببرد  خوشبببختی آرزوی براتببون دلبب  تببه وگرنببه. دارهنگببه خببودش کنببار

 بگیرن؟ کوچی   سردرد یه هاتون بچه  میاد دلتون  مادرین،

 

 . زد لبخند

 

 . دلگرمی  باب  مرسی -

 

 : گف  آرو  و شد بلند سینا



 

 

 WWW.98IA3.IR 182 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

  کنین؟ نفرین رو ریما تونین می شما. گفتم رو واقعی  من -

 

 . انداخ  پایین رو  سرش مغمو  کرد، سکوت سحر

 

 : گف  و  زد لبخند سینا

 

 یکبم  شباید.  تونبه  بچبه  بباز   کنبه   رو  اشبتباه  ببدترین  بچبه  اون  اگبه  حتبی  تبونین،  نمی  -

 بیباد چیبزی زبونتبون رو هبم اگبه. کنبین نمبی  نفبرین   مطملبنن  ولبی  بگیره  ازش  دلتون

 . نیس  دلتون ته از بگین و

 

 ببباری  آورد، سرشببون بببال همببهاین کببه ریمببایی بببرای حتببی سببحر گفبب   مببی راسبب 

 . بگذره خیر به هاش بچه عاقب   میکرد دعا  نماز سر همیشه حتی.  نکرد  نفرین 

 

 . ببخشم  روزی یه تونم می دونم نمی. پره ازش دلم ولی  نکرد ، نفرین -

 

 . معلومه هاتون چشم از  بخشیدی ، اآلنم همین شما -

 

 . کرد می بازی  میز روی  خودکار با حر  بی سحر

 

 . دار  ازتون ای خواسته یه من بگذریم، خب -

 

 . کرد نگاش متعجب 

 

 : گف  و  خندید سینا
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 مبی  ببدین،  بهبم  اتبا   یبه  یعنبی.  باشبم  اینجبا   دخترتبون  شبدن  خو   زمان  تا  خوا   می  -

 اون بببر عببالوه. دوره مسببیر  مببن ولببی دردسرشببه براتببون ممکنببه و سببخته براتببون دونببم

 بببه بخببوا  داد   بهتببون رو شدنشببون خببو  قببول هببم دیگببه هببای مببریض از تببا دو

. نببدار  اسببتراح  بببرای زمببانی دیگببه گیببره، مببی رو وقببتم کبب  کببنم رسببیدگی همشببون

 . تره راح  خیالم باشم که اینجا

 

 : گف  و انداخ   باال ابرو و  کرد فکر کمی سحر

 

 ریحانببه اتببا  قبببالً اونجببا راهببرو، تببه ببببر آوردی رو هببات وسببیله اگببه کببنم، مببی حلبب  -

 . خالیه االن  بود

 

 وارد  نمیبدین  اجبازه  ریحانبه  جبز  کسبی  ببه  نوشبتین  دفتبر  تبو  ولبی  آورد ،  رو  ها   وسیله-

 . شه اتا  اون

 

 . نشس   لب  رو مغمومی لبخند

 

 . تره مهم اتا  اون از برا  خیلی  ریحانه حال االن ولی آره، -

 

 . رف  بیرون اتا  از زیر  به سر و آرو  و کرد تشکر لب  زیر فقط سینا

 

 خببودش بببا آرو  و گذاشبب  زانوهبباش روی رو سببرش بببود، نشسببته تخبب  روی ریحانببه

 . میزد حر 

 

 تبو  توشبه   تغییبر  یبه  فقبط  شبده،  تبو  مثب   مبنم  سرنوشب   ببین!  توئه  تقصیر  هم !  برو  -

 . کسم ترین  نزدی  از اونم! دید  من  ندیدی خیان 
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 . شد اتا   وارد آرو  و زد در به ای تقه سینا

 آد  اون بببا داشبب  و بببود مونببده حالبب  همببون تببو العملببی عکببس هببیچ بببدون ریحانببه

 مببی شببد، تببر نزدیبب  بهبب  صببدایی و سببر هببیچ بببی سببینا. کببرد مببی صببحب  خیببالی 

 رو  هباش  چشبم  و  کبرد  سبکوت  او   دیبدن  ببا  ریحانبه  ولبی  میگبه  داره  چبی  ببینبه  خواس 

 . بس 

 

 کنه؟ می اذیت  من بودن -

 

 . بود سکوت  جواب 

 

 : نشس  تخ  گوشه پاهاش پایین و زد لبخند

 

 هبم  ببا  اول  روز  تبو  و  مبن  نمیباد؟  یبادت  دوسبتتم  مبن  هبو ؟!  رفتبه؟  یبادت  رو  من  نکنه  -

  کنی؟ نمی نگا .  زدیم حر 

 

 . زد حرفی نه داد نشون العملی عکس نه  باز 

 

 . گذاش  هاش چشم روی رو،  عینک  و کرد باز  رو بود  دست  که کتابی سینا

 

 از  مبا  از  یکبی  روز  هبر  کنبیم،  کباری  یبه  چطبوره  اصبال!  بخبونم؟  چیبز  یه  برات  خوای  می  -

 موافقی؟ ها؟  بزنه حر  خواد می دل  چی هر

 

 : گف  آرو  کنه  باز رو هاش چشم  اینکه بدون

 

 . باشم تنها خوا  می -
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 تنهایی؟ از  نشدی خسته -

 

 . ترسم می آدما از -

 

 دارن؟ ترس آدما  مگه -

 

 . شیطانن مث  دارن ترس من اارا   آدمای -

 

 رامین؟ و مادرت حتی -

 

 . کرد سکوت  دوباره

 

 نمیدی؟ رو جوابم -

 

 .  بابا  و  ریما فقط نه اونا نه، -

 

 زندگیته؟ کجای رها چی؟ رها -

 

 : گف  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 رو خببود  مببن نکببنم  اعتمبباد کببه بفهمونببه بهببم خواسبب  اون بببود، کنببار  همیشببه رهببا -

 . نادونی به  بود  زده

 

 بزنی؟ حر   موردشون در خوای می -

 

 میشه؟ چی بزنم، حر  اگه -
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 میشه؟ چی خودت  نظر به-

 

 تبنم   پاشبن  مبی   زخبم  روی  کبه  نمکبی  مثب   روز،  اون  خباارات  ببا  زخمبیم  وجبود  ک   -

 . سوزونه می رو

 

  کنه؟ نمی پیدا التیا  هات زحم مطملنی -

 

 میشه؟ خو  عشق زخم  مگه -

 

 عاشقی؟ هنوز کنی می فکر یعنی -

 

 . داره دوستم عرفان -

 

 میشبه  مگبه  سب ؟  دیگبه  یکبی  کنبار  نرسبیدی  بباور  ایبن  ببه  کجاسب ؟  داره  دوس   اگه  -

 ؟!بود دیگه یکی بغ  تو ولی داش  دوس  و یکی

 

 : گف  و کرد  باز رو هاش چشم آرو  چکید، هاش چشم از اش  قطرات

 

  کنی؟  دیوونم تا فرستادن رو تو اونا! جونم؟ از خوای می چی -

 

 هببیچ کببنم ثاببب  بهبب  هسببتی، قببوی دختببر یببه تببو کببنم ثاببب  بهبب  تببا اینجببا  مببن -

 روز و حببال ایببن بببه رو خببودت خبباارش بببه بخببوای کببه نببداره رو ارزشبب  موجببودی

 . بندازی

 

 بببا چقببدر هبر کببه روزی همبون درسبب . گذشبته بببه رفب  بسبب ، رو هباش چشببم دوبباره
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 . نکرد دریاف  جوابی گرف  تماس عرفان

 . کرد تعریف سینا  برای آرو 

 

 گذاشبب  تنهببا  کببه وقتببی از کببنم، تعریببف رو روزهببا  اون هببای خببااره نببدار  دوسبب  -

 شبمارش هبم پشب  روز چنبد رفب ، گذاشب  دعبوایی و بحب   هبیچ  ببدون.   گم  می  برات

 رفبتم  رو  باشبه  میبزد   حبدس  کبه  جاهبایی  همبه.  داد  نمبی  رو  جبوابم  ولبی  گبرفتم  می  رو

 جالببب. شبد محبو کبرد  بباز چشببم وقتبی کبه ببود رویبا یببه انگبار نببود، ازش اثبری ولبی

 شبده  دیگبه  آد   یبه  کبال  نببود،  مهبم  ببراش  هبا   نگرانبی  هبا   حالب   اصال   ریما  بود  اینجا

 خنبده  صبدای  ببا  شبب  نصبف  هبا  وقب   گباهی  یبا  و  کبرد  مبی  چب   گوشی   با  هم   بود

 کبنم  مبی  نگباش  مبن  دیبد  مبی  وقتبی  شبد   مبی  بیبدار  خبوا   از  هاش  اومدن  عشوه  و  ها

 صبب   روز  هبر  نببود  خونبه  اصبال  خوابیبد  مبی  کبرد  مبی  قطب   و  تمباس  و  میزد  لبخند  بهم

 مامبان  چقبدر  هبر  مونبد،  مبی  بیبرون  شببم  هبا  وقب   گباهی  گشب   می  بر  غرو   رف   می

 . کرد می رو خودش کار نداش  ای  فایده باهاش کرد می بح 

 

 . داد پایین و بغض  و  کشید سردی آه

 

 زدن و خونمببون در ظهببر موقبب  روز یببه نداشببتم، خبببر عرفببان از شببد مببی هفتببه یبب  -

 یبا دیبدار آخبرین تبو کبه  کبرد   مبی  فکبر  ایبن  ببه  داشتم  و  بود   نشسته  حیاط  گوشه   من

 چیبزی  ولبی  شبد  ناراحب   کبه  زد   ببدی  حبر   گفبتم  چبی  شبد  چبی  داشتیم  که  تماسی

 همیشبه  شبد  مبی  چیبزی  هبم  اگبه  کبردیم  نمبی  بحب   هبم  ببا   اصال  ما  چون  نمیومد  یاد 

  ببینم، رو  ناراحتی  نداشتم دوس  چون  میومد  کوتاه من

 اسبترس منبه، مبال ببود گفتبه  و  ببود  دسبت   بسبته  یبه  ببود  پستچی  کرد   باز  رو  در  رفتم

 شبومه، خببر قاصبد بسبته ایبن  کبه  ببود  شبده  وحبی  بهبم  انگار  لرزید  می  ها   دس   داشتم

 رو بسببته و نشسبتم در پشبب  همونجبا بسبتم رو در و گببرفتم رو بسبته حرفببی هبیچ ببدون

 . کرد   باز
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 از رو عیببنک  رفبب  هببم تببو هبباش اخببم و بسبب  رو کتببا  سببینا شببد اببوالنی سببکوت 

 روز اون تببو شببد،ریحانه خیببره بهبب  شببده ریببز هببای چشببم بببا و برداشبب  هبباش چشببم

 : گف  آرو  سینا  بود شده غر 

 

 . نکن فکر به  خیال بی اصال نگو، کنه می بد رو حال  اگه  بود؟ چی بسته اون -

 

 . زد  پوزخند و داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 باهبباش سببالی  اون تببو وقبب  هببیچ مببن کببه ای نفببره دو هببای عکببس بببود، عکببس -

 ولبی  کبنم،  نباز  نببود   بلبد.  بیبا   عشبوه  نببود   بلبد  خبواهر   مثب   مبن  چون  بود ،  نگرفته

 بعببد  امثببال  و عرفببان بببا کببردن بببازی مببدت یببه. بببود همببین کببارش بببود  بلببد ریمببا

 . دیگه یکی دنبال رف  می و کرد می ولشون

 

 لبرزش کبه کنبه صبا  رو صبداش کبرد سبعی. کبرد سبکوت ریحانبه شد، خیره به   سینا

 مببی لببرزش بببه رو وجببودش کبب  روز، اون یببادآوری. نبببود موفببق ولببی نباشببه  تببوش

 . شد می خالی و پر اش ، از که هایی چشم و صدا به  برسه چه انداخ 

 

 اون کببنم قبببول تونسببتم مببی چطببور بببود، سببخ  ببباورش! کببنم ببباور خواسببتم نمببی -

 مببی و دلمببه تببو چببی دونسبب  مببی کببه کسببی! خودمببه؟ خببون هببم عرفببانم، کنببار دختببر

 . عرفانم عاشق من  دونس 

 اوایبب  اون. شببد نمببی ولببی نکببنم  فکببر بهبب  کببرد  سببعی کببرد ، پبباره رو هببا عکببس

 نمببی گببوش مببن ولببی باشببم مواظببب گفبب  مببی بهببم و میومببد رهببا عرفببان، بببا دوسببتیم

 پبچ  پبچ  دوبباره  روز  اون  کبرد ،  حبس  کنبار   رو  حضبورش   وقب   چنبد  بعبد  دوبباره.  کرد 

 گبرگ  همشبون  دیبدی  گفب ،  مبی  بهبم  نیشبخند  ببا  دفعبهاین  ولبی  ببود  گوشبم  تبو  هاش

 . میزنه به  رو  ضربه بدترین زندگی  آد  ترین  نزدی   همیشه!  بودن؟
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 . کرد می تکرار هم پش  و بس  رو هاش چشم گذاش ، هاش گوش رو دس 

 

 . نده عذابم این از  بیشتر  برو خدا رو تو برو، نگو هیچی -

 

 چشببم خواسبب  ازش و گرفبب  رو هبباش دسبب . شببد نزدیبب  بهبب  و شببد بلنببد سببینا

 . کنه  باز رو هاش

 

 . نیس  اینجا تو و من جز هیچکی کن، باز رو هات چشم  ریحانه -

 

 بببا و کببرد ببباز رو هبباش چشببم آرو  ولببی  لرزیببد مببی هبباش پلبب  ترسببید، مببی اولبب 

 : گف  و زد زل سینا های چشم به التماس

 

 من؟ پی   میاد شه  خسته ریما از اگه -

 

 ببباال رو ابببروش داد، تکببون اببرفین بببه رو سببرش و کببرد وارد دسببت  بببه فشبباری سببینا

 : وگف  انداخ 

 

 . بدی اجازه  به  نباید تو  بیاد بخواد هم اگه نمیاد، نه -

 

 : آورد در سینا دس  از رو هاش دس  و انداخ  پایین  رو سرش

 

 ! داره دوس  رو من اون ولی- 

 

. بسبب  کوتبباه، ای ثانیببه بببرای رو هبباش چشببم و کشببید موهبباش تببو دسبب  کالفببه سببینا

 زیببر رو دسببت  و کببرد ببباز رو هبباش چشببم شببد  آرو  کببه کمببی کشببید، عمیقببی نفببس

 : کرد  نگاش لبخند با.  کرد بلند رو سرش و گذاش   ریحانه  یچونه
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 هبم  ببا  کبه  زیببایی  خاارهبای  ببه  کبردن  فکبر  جبای  ببه  کبن   فکبر  وجودش  واقعی   به  -

 کبه  کبن  فکبر  چیزهبایی  اون  همبه  ببه  کبردین،  سبرری  هبم  با  که  خوبی  لحظات  و  داشتین

 اونبم  کبرد  خیانب   بهب   کبن  فکبر  ایبن  ببه. کرد  مبی  اذیتب   و  داد  می  رنج   مدت،  این  تو

 ! خواهرت با کی؟ با

 رو  رویبا  باشبی   ببین  واقب   و  ببذاری  کنبار  رو  پردازیخیبال  کبه  رسبیده  وقبت   دیگبه  حاال

 یببه نقبب  و داده فریببب  سببالی  کببه کببن نگبباه مببرد اون واقعببی چهببره بببه  کنببار بببذار

 . کرد بازی رو عاشق

 

 صبداق  صبمیمی ، حقیقبی،  عشبق  اسباس  ببر  کبه  ای  رابطبه  کبه   کبن  درک  کبن،  قبول 

 برابببر در پاشببه  مببی هببم از زود، یببا دیببر و نیسبب  سببالمی رابطببه نشببه، بنببا تعهببد و

 . کن مقاوم   رابطه، گرفتن سر از و  برگشتن  یوسوسه

 آرو   -آرو   ذهنب   از  زمبان  مبرور  ببه  گبم  مبی  ولبی  کبن،  فراموشب   االن  همبین  گم  نمی

 رو  یبادش  و  خبااره  و  ذهبن   یهبو  کبه  نبه  معنیبه،  ایبن  ببه  کبردن  فرامبوش.   کبن  حذف 

 خبودت  فکبر  ببه  اون،  جبای  ببه  بایبد  کبه  معنیبه  ایبن  به  حقیقی  کردن  فراموش  کنی   نابود

 تبو  دنیبا  هبای  آد   همبه.  باشبی  داشبته  بباور  رو  خبودت  ببذاری،  وقب   خبودت  برای  باشی،

 تببو تببرس  شببده، منفبی دیببدت شکسبب  قلبب  دار  قبببول بببرات  نشبه خالصببه نفببر یب 

 تببو ممکنببه کببه هسببتن زیببادی خببو  مردهببای هنببوز. کنببی دورش بایببد ولببی وجودتببه،

 .  بگیرن  قرار زندگی   مسیر

 بهتبر  کبرد  مبی  خیانب   بهب   بعبد  باهباش  کبردی  مبی  ازدواج  اگبه  بببین  سبوال،  یبه  اصال

 نشده؟ ثب  جایی هیچ و  مجردی که حاال یا  بود

 

 . بود زده زل به  فقط سکوت تو  ریحانه

 

 شبد  بهتبر  بگبی  خبودت  ببا  بایبد  کنبی  حسبا   بخبوای  خوشببینانه  و  منطقبی  ببین  پس  -

 رو  لیبوان  پبر  نیمبه  دیگبه،  یکبی  دنببال  ببره  نکبرد  ولبم  بچبه  یبه  وجبود  با.  شناختم   زود
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 ببه  بگیبری،  عبزا  وداد   دسب   از  رو  عشبقم  مبن  کنبی  فکبر  ایبن  ببه  اینکبه  جای  به  و  ببین

 ببه  دادی،  دسب   از  شبناختی  مبی  ببود  وقب   خیلبی  کبه  رو  کسبی  کنبی  فکبر  اینکبه  جای

 کمب   بهب   ببودن  بینخبوش.  بشبی  آشبنا  زیبادی  هبای  آد   ببا  بایبد  حاال  که  کن  فکر  این

 نیس ؟  اینطور هو ؟. کنی  فراموش زودتر کنه می

 

 . بود سکوت  جواب  فقط  دوباره

 

 مبی  تعریبف  ببرا   کامب   رو  چیبز  همبه  امبروز  تبو  بگیبریم،  تصبمیمی  یبه  بیا  ریحانه  ببین  -

 کبی  هبر  حبر   کنبیم،  مبی  گیبری  نتیجبه  و  زنیممبی  حبر   مبوردش  در  هبم  با  بعد.  کنی

 موافقی؟.  میدیم انجا  و کار اون بود منطقی

 

 : گف  آرو  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 . ندار  رو قدرت  تونم، نمی من -

 

 : گف  آرو  و شد تر عمیق لبخندش سینا

 

 اینجا ؟ چی واسه پس من -

 

 : انداخ  باال  رو هاش شونه و  کشید سردی آه

 

 . کنم  فراموش  تونم نمی نکن خسته رو خودت -

 

 : کرد  نگاش شده ریز های چشم با شد تر  نزدی  به  کمی

 

 کنیم؟ امتحان  خوای چی؟می داد  به  رو قدرت این من اگه -
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 : زد پوزخند

 

 . محاله میگه که سرمه تو صدایی یه ولی کنم،  فراموش  دار  دوس  -

 

 : گف  اقتدار با  آورد باال  کرد مش  رو  دست   ایستاد محکم

 

 باشه؟ کن اعتماد من به! کنیم می خفه رو صدا اون -

 

 و  نشس  لب  رو لبخند  حرکت  از

 . داد تکون مثب  عالم   به رو سرش فقط

 

 : گف  و  زد لبخند سینا

 

 شدی؟ رو  در رو  باهاشون  کردی؟ چیکار  روز اون بعد بده ادامه پس -

 

 . تکرار پر و تل   روزهای اون به  برگش   دوباره و زد زل  روبروش  دیوار به 

 

 کبه  ببود  فهمیبده  مامبان  کبرد ،  حببس  اتبا   تبو  رو  خبود   دیبد   رو  ها  عکس  اینکه  بعد  -

 خبودمم آخبه. دونسب  نمبی کامب  رو جریبان ولبی افتباده عرفبان و مبن ببین اتفباقی یبه

 . کنم تعریف براش که شد چی اصال دونستم نمی

 کببار هببم هببا عکببس فرسببتادن فهمیببد . نیومببد خونببه ریمببا دیگببه کببه هببم روز اون بعببد 

 همبه  ببه  دنببال    رفبتن  رامبین  و  مامبان  نیومبد  خونبه  کبه  روزی  سبه  اون  تو  بود،  خودش

 از چیببزی مببن. نبببود ازش اثببری ولببی رفببتن همببه خونببه در زدن، زنبب  هبباش دوسبب 

 مببادر  حببق. بکشببه عببذا  مامببانم نداشببتم دوسبب  نگفببتم، بهشببون اومببده پببی  موضببو 

 . نبود کدوممون هیچ حق نبود،
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 لببباس بهتبرین و شببد ابا  ابباقتم مبنم دنبببال  رفبتن اینببا مامبان دوببباره کبه سبو  روز

 آدرس. بیببرون زد  خونببه از و رسببید  خببود  بببه همیشببه از بیشببتر پوشببید ، رو هببا 

 چبپ -چبپ چقبدر کبه بمانبد گبرفتم، کبامران  از  خجالب   و  شبر   کلبی  با   رو  عرفان  خونه

 . انداخ  بهم تیکه چقدر و کرد  نگا 

 مببی کبباش ای کببه بببود دسببتم کببه آدرسببی سببراغ رفببتم و گببرفتم دربسبب  ماشببین یببه

 . رفتم نمی خونه اون در ولی بمونم گنگی و گیجی تو ذاشتم

 

 نگفبب ، هیچببی. نشسبب  و کببرد نزدیبب  تخبب  بببه رو صببندلی سببینا کببرد، سببکوت دوببباره

 . بیاد حر   به خودش ریحانه تا  کرد سکوت

 . رسید پایان  به زود  انتظار این و

 

 حتبی  کوبیبد،  مبی  سبینه  قفسبه  ببه  رو  خبودش  تنبد  قلببم  ایستاد   خونه  در  پش   وقتی  -

 ببار  هبر  ولبی  برگبرد ،  رو  رفتبه  راه  خواسبتم  ببار  چنبد.  ببود  شده  سخ   برا   کشیدن  نفس

 عمیببق نفببس یببه آخببر در. داشبب  مببی نگببه سببرجا  رو مببن و شببد مببی مببان  چیببز یببه

 بیچبباره زنبب  اون سببر رو دلببیم و د  انگببار زد   بببار چنببد بببار،ی  نببه زد ، در و کشببید 

 . کنم خالی خواستم می

 بببا شببد  چشببم تببو چشببم کببرد ، بلنببد رو سببر  داد رو جببوابم کببه ای کالفببه صببدای بببا

 اونبم  خودمبه،  خبواهر  اون  شبد  نمبی  بباور .  نشبناختم   واقعبا  سباع   اون  تبو  که  دختری

 : گف  و  اومد خودش به زود ولی شد  شوکه اول 

 

 کنی؟ می  چیکار اینجا. سال  -

 

 تبو انگبار. تونسبتم و باشبم  محکبم  خواسبتم  مبی  انبداختم،  بباال  اببرو  و  زد   لبخند  فقط  من

 . نشس  وجود  تو  ماورایی قدرت یه بود، باها  خدا ساع  اون

 

 . دار  کارش! در جلو بیاد بگو غیرت بی اون  به برو -
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 کنبار در جلبو از و کبرد نگباه ببرش دور ببه  بیبرون،  آورد  رو  سبرش  بعبد  و  کبرد  نگبا   کمی

 .  بزنم حر  باهاشون تو بر  گف  بهم. رف 

 

 . گرف  نق   ذهن  تو روز اون بس  رو هاش چشم

 

 گبرفتم  تصبمیم  لحظبه  آخبرین  در   در،  جلبو  بیباد  اون  کبه  وابسبتم  یبا  تبو  بر   بود   دل  دو

 مونبده مبهبوت و مبات دیبد رو   مبن  وقتبی  ببود   ایسبتاده  هبا  پلبه  بباالی  عرفان.  تو  رفتم  و

 . برد درون  حال به پی شد می هم فاصله همون از ولی  بود زیاد فاصلمون.  بود

 هببا پلببه پببایین و گذشببتم شببده فببرش سببن  و بببزرگ حیبباط از برداشببتم، قببد  محکببم

 . زد  لبخند و  ایستاد 

 

 . هیچی امسال دوس  پارسال عرفان آقا!  به به -

 

 داره دونسببتم مببی بببود   بببر از رو هبباش حالبب  بببود، کالفببه. پببایین انببداخ  رو سببرش

 . رف  می قنج حالت  هر برای دلم  میشه، اذی 

 

 . بزنیم حر  هم با تو بیا اومدی، خوش خوبی؟ سال  -

  

  زل  بهب   فقبط  و  بشبه  چشبم  وجبود   همبه  خواسب   مبی  دلبم  کبه  ببود   دلتبنگ   انقدر

 بگببم. تببونم نمببی اون بببدون بگببم دار ، دوسببت  بگببم بببزنم داد خواسبب  مببی دلببم بببزنم،

 . نشستم پله رو و  برگردوند  ازش  رو رو  فقط نتونستم ولی  برگرده

 

 . بزن رو هات حر  جا همین تو، نمیا  -

 

 کبرد   مبی  فکبر  بهبم،  ببود  زده  زل  پبرو  -پبرو.  نشسب   کنبار   و  کشبید  پبوفی  کالفبه  ریما
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 بببود  اومببده مببن انگببار کببرد  مببی اشببتباه ولببی. پببایین بنببدازه رو سببرش و کنببه شببر 

 . گرفتم ازش رو  خوب   روزهای

 

 . بزنین حر ! کنین نگا  که نیومد  شنو ، می خب -

 

 : کرد  نگاه  روبروش به و  زد نیشخند  ریما

 

 . باشی محکم انقدر کرد  نمی  فکر آفرین -

 

 : گفتم  بشنوه عرفانم کهاوری بلند  جواب  تو و زد  پوزخند منم

 

 بببراش کببه کسببایی. گیببره مببی افسببردگی و میشببه دار غصببه ارزش بببا چیببزای بببرای آد -

 . سازه می قوی و محکم آد  یه ازت  نبودشون باشن ارزش بی

 

 کنی؟ می چیکار اینجا االن خب -

 

 : گف  و خوند و اسم  بلند عرفان که پرسید و سوال این  وقیحانه انقدر

 

 ! کنی؟ تموم   میشه!  ریما -

 

 درسب  و  اومبد  پبایین  هبا  پلبه  از  آرو   عرفبان  کبرد،  سبکوت  و  رفب   هبم  تو  ریما  های  اخم

 سبر   تبو  تبن   عطبر  کبههمین  ببیبنم ،  کبه  نکبرد   بلنبد  رو  سبر .  ایسبتاد  مبن  روبروی

 بباال  نفسبم  کوبیبد  مبی  سبینم  قفسبه  از  بیبرون  قلببم  کبرد،  دگرگبون  رو  حبالم  بود  پیچیده

 . بود  بسته رو کشیدنم نفس راه  چیز یه  انگار  نمیومد

 

 نداشبتم  رو  قبدرت   یعنبی  نتونسبتم  ولبی  بگبم  بهب   اینبا  از  زودتبر  خیلبی  خواسبتم  می  -
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 ... یعنی کشید  می عذا  قب  از  بیشتر دفعه هر

 

 : گف  چینی مقدمه بی و کشید پوفی کالفه  ریما

 

 . بدونه باید رو حقیق  خب!  عزیز ؟ گرفتی لکن  چرا -

 

 . بود  نشسته لب  رو  آمیزی تمسخر لبخند و برگش  من سم 

 

 ارواح و خببودت بببا کببه روزهببایی همببون! نداشببتی سببالم عقبب  تببو مببن، خببواهر ببببین -

 گوشببی  از رو مببن شببماره گفبب  و گرفبب  تمبباس باهببا  عرفببان بببودی درگیببر خیالیبب 

 اون هببم واقعببا و بببزنیم حببر  بببود قببرار تببو مببورد در و ببینببه رو مببن خببواد مببی گرفتببه

 اگبه  عرفبان  ریحانبه.  شبدیم  عالقمنبد  هبم  ببه  کبه  کنبیم  حب   رو  تو  مشک   خواستیم  اوای 

 سببوخته بببرات دلبب  کنببه، تمببو  رو رابطتببون خواسبب  مببی نمیومببد  زنببدگی  تببو مببنم

 . بود کنارت  بود

 

 بببا ازدواجبب  از و خونببد دیوونببه رو مببن تمببا  دلیسببن  بببا خببواهر  بببود، شکسببته دلببم

 مبن.  ببود   برداشبته  قبد   کنبارش  عبروس  لبباس  ببا  رویاهبا   تبو  مبن  کبه  گف   می  کسی

 جبز  نکبرد   کبار  هبیچ  کبه  منبی.  شبن  اذیب   بقیبه  خواسبتم  نمبی  فقبط  من  نبود ،  دیوونه

 ناراحب  کبدو   هبیچ  کبه  دلبم  تبو  ریخبتم  رو  دردهبا   کبه  منبی  داشبتن،  دوسب   و  محب 

 رو  سبر   نببود،  مبن  حبق  ایبن.  شبنید   مبی  هبم  رو  تلب   هبای  حبر   ایبن  باید  حاال  نشن،

 دسبب  و بسبب  رو هبباش چشببم دیبد  کببه چیببه عرفببان العمب  عکببس ببیببنم کببرد  بلنبد

 اون شببناختم، مببی رو عرفببانم مببن داغونببه درون از دونسببتم مببی. بببود شببده مشبب  هبباش

 اون. گرفبب  از  رو عرفببانم زبببونی چببر  بببا دونببم مببی شببناختم، مببی عوضببیمم خببواهر

 کبه بشبنو   اون  زببون  از  داشبتم  دوسب   ببود  عرفبان  ببه  نگبا   مبن  خورد،  رو  ظاهرش  گول

 : گف  و  کرد نگاه عرفان به کالفه خوند  رو نگا  حر   ریما  انگار.  نداره دوستم
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 ! نداری؟ به  حسی هیچ گی نمی  به  چرا عرفان -

 

 : گف  و زد  نیشخند  خبیثانه داد، ادامه  خودش دید رو اون سکوت وقتی

 

 هفتبه  آخبر  خونبه،  گبرد   مبی  ببر  فبردا  مبن.  کنبیم  مبی  ازدواج  ماه  این  آخر  عرفان  و  من  -

 . خواستگاری میان

 

 : گفتم و شد  خیره هاش چشم تو نفرت  با برگشتم سمت  و  زد  پوزخند

 

 ایبن؟  شبده  االن  کبه  گرفتبی  دل  ببه  رو  چبی  کینبه  مونبده؟  دلب   تبو  کبه  چیه  عقده  این  -

 تبو  چبی  تبو  گفبتم  مبی  بهب   عرفبان  ببه  عشبقم  از  داشتم  که  هایی  شب  اون  همه  من  ریما

 کببه روزی چنببد اون یعنببی داد  گببوش هببات دل و درد بببه نشسببتم مببن هببا؟ بببود؟ سببرت

 از  و چببی انتقببا  فهممبب نمی واقعببا بببود؟ نقشببه و فببیلم همبب  بببودی خببو  باهببا 

   گرفتی؟

 

 وقب  هبیچ رو نگباه ایبن شبد، خیبره هبا  چشبم تبو نفبرت ببا  و  زد  پوزخنبد  من  مث   اونم

 : گف  و  برگردوند عرفان سم  رو  نگاه .  بود  ندیده هاش چشم تو

 

 هبم  ببا  کبنم  مبی  صبدات  شبد  تمبو   حبرفم.  ببزنم  حبر   تنهبا  باهباش  خوا   می  تو،  برو  -

 . بزنین حر 

 

 . شد خیره بهم  شرم  از پر  نگاه با اون به کردن  نگاه بدون عرفان

 

 ... کنم می خواه   ببخ  رو من -

 

 . کرد   نگاش نیشخند با و انداختم  باال رو  ابروها  پرید ، حرف   وسط و زد  لبخند



 

 

 WWW.98IA3.IR 198 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

 پببس جببوا  بایببد. نیسبب  راحتببی همببین بببه نببه،! همببین؟ ببببخ ، رو مببن! سبباده چببه -

 هسب   چیزهبا  خیلبی  زنبیم   مبی  حبر   بعبدا  ببرو  کبن  گبوش  خانمب   حر   به  االن  بدی،

 . بگی برا   باید که

 

 خواسب   مبی  انگبار.  انبداخ   پبایین  رو  سبرش   ایسبتاد،  کمبی  ای  اضبافه  حبر   بی  عرفان

 . شد خونه  وارد زیر به سر کالمی بدون هم آخر در بود، دل دو ولی  بزنه حرفی یه

 

 :  زد زل  روبروش  دیوار به پوزخند با شد، مطملن عرفان رفتن از وقتی  ریما

 

 کببن فکببر نیسبب ، خببواهرت میزنببه حببر  باهببات داره نشسببته پیشبب  کببه اینببی امببروز -

 گذرونببد  کببه تلخببی روزهببای تمببا  انببدازه بببه ریحانببه، بیببزار  ازت خیلببی. جونتببه بببالی

 دونبی مبی متنفبر ، ازت ریخبتم تنهباییم تبو کبه هبایی  اشب   تمبا   انبدازه  به  بیزار ،  ازت

 نفهمیبد، رو مبن غبم کبس هبیچ نشبد ، دیبده خونبه اون تبو وقب  هبیچ  مبن  چبون  چرا؟

 ببود ،  آخبری  دختبر  مبن.  داشبتن  دلشبوره  و  دلهبره  همبه  گرفب   مبی  درد  سرت  تو  تا  ولی

 کبس هبیچ. ببود  اضبافه موجبود یبه مبن! نببود  مبن ولبی  عزیبزن  ها  آخری  گن  می  همه

 بببا تببو ولببی نبببود  مهببم کسببی بببرای. شببد  کشببیده لجببن بببه مببن دیببد، نمببی رو مببن

 کبردی  کباری.  کبردی  مبی  جلبب  خبودت  ببه  رو  همبه  توجبه  هات،  بازی  لوس  با  توهمات ،

 همبه مبرد رهبا وقتبی از خونبه، زیبر ببه سبر و نجیبب دختبر  بشبی  تو  باال  سر  تف  بشم  من

! نشببه او  وقبب  یببه خببانواده نببازپرورده نکببرده خببدایی کببه نیبباد فشببار ریحانببه بببه گفببتن

 از بیشبتر شباید حتبی! سبوختم؟ ریحانبه انبدازه ببه خبواهر  مبرگ  از  مبنم  فهمید  کی  ولی

 کبهاونی. بیبنم مبی تبو چشبم از رو رهبا مبرگ همب   مبن  دونبی  مبی  کشید ،  درد  من  تو

 کنببد بببا. بببود زنببده االن اون گرفتببی مببی رو جلببوش اگببه بببودی، تببو کببرد کمبب  بهبب 

 بزرگببی لطببف حقبب  در خیلببی کببردی فکببر و کببردی نببابود رو خببانواده خببودت ذهنببی

 . کردی
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 . برگشتم سمت  و زد   نیشخند

 

 تبو!  کنبی؟  زنبدگی  کنبارمون  سبال  همبهاین  کبردی  تحمب   چجبوری  ببود  پبر  دل   انقدر  -

 کببم بببرات رامببین کببرد ؟ محببب  بهبب  کببم مببن ریمببا هببو ؟ هسببتی؟ موجببودی چببه

 ابروئه؟ هات چشم باالی گف  به  حاال تا کسی گذاش ؟

 ضبربه  مبن  ببه  کبار  ایبن  ببا  کبردی  فکبر  اگبه  بببین  خراببه،  ذهنب   مریضبی،  تبو  دونی  می

 مببی زجببر کببه اونببی کببنم، مببی فرامببوش زمببان مببرور بببه مببن. اشببتباهی در سببخ  زدی

 مببی. بببرات میشببم کببابوس مببن امببروز از ذاره، نمببی راحتبب  وجببدان عببذا . تببویی کشببه

 از  میفتبی،  همبه  چشبم  از!  خیانتکبار  گبن  مبی  بهب   همبه  داری  عمبر  تبا  چون!  چرا؟  دونی

 نببه کببنم مببی نفببرین  نببه بگببو عرفببانم بببه. چشببی مببی رو تنهببایی اعببم بعببد بببه االن

 . نفرینی ترین بزرگ براش تنهایی به تو خدا به کنم می  واگذارش

 

 کنن؟متوجببه بسببتری  داری نیبباز واقعببا اینکببه مثبب ! خببودت؟ واسببه گببی مببی چببی-

 کبرد ،  قببول  ازش  نیومبد  ببد   مبنم.  کبرد  انتخبا   رو  مبن  خبودش  عرفبان  مبیگم!  نیستی

 . بود شده خسته تو از اون  نمیومد  چه  میومد   زندگی  تو من چه

 . گذشته کابوس از کار برا  فاجعه، یه شدی وقته خیلی تو!  کابوسم بشی تو! هه

 رو پسبری هبیچ تبر  کوچیب  خبواهر یبه از نصبیح  یبه بگبم، نرفتبه  یاد   تا  دیگه  چیز  یه

 معالجبه  رو  خبودت  کبن  سبعی  پبس!  داری  نگبه  خبودت  کنبار  تبونی  نمبی  ببازی  دیوونبه  با

 و  کبار  ایبن  کبه  نصبیح   تبو  ببه  مبن  از  کنبی  مبی  رو  اینکبار  توجبه  جلب  برای  اگه  یا  کنی

 . رو خودت کن اصالح میدی،  فراری رو مقاب   ار   بیشتر! نمیده جوا  نکن،

 

. داد   مبی  نشبون  نبایبد  ولبی  میبزد،  تنبد  قلببم  ضبربان  لرزیبد،  می  ها   دس   بود ،  عصبی

 . انفجاره حال در چیز یه سر  تو کرد  می احساس که  بود اومده  فشار بهم انقدر

 

 عرفبان  بببین  هسب ،  خبود   ببه  حواسبم  مبن.  نببره  بباد  کبه  دارنگبه  رو  خبودت  کباله  تو  -

  چرا؟ دونی می نیس   موندگار هم تو کنار



 

 

 WWW.98IA3.IR 200 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 عقببده بببا رو زنببدگی  کبب  کببه کسببی تونببه نمببی مببردی هببیچ و ای عقببده از پببر چببون

 انگلببی چببه تببو فهمببهمی میشببه، رو بببراش دسببت  روزی یببه! کنببه تحمبب  شببده بببزرگ

 . داری گری وحشی خوی رفته، تبارش و ای  و پدرت به  اتریشه و رگ. هستی

 

 .  بود  چزونده رو من  بیشتر لبخندش این و زد لبخند فقط

 . ایستاد   روبروش شد  بلند

 

 . نگهدار خدا! بینم می رو هم  نکن ش  گرده زمین - 

 

 : خوند رو اسمم بلند صدای با که گرفتم فاصله ازش بلند های قد  با

 

 دوسبب ! نببباش خونببه عقببد  و خواسببتگاری روز خونببه برگشببتم وقتببی خواهشبباً ریحانببه،-

 . بینی می بد وگرنه کنی خرا  رو مراسمم  بازی   دیوونه با  ندار 

 

 نفبس  یبه  فقبط  نگشبتم  ببر  ولبی.  خبورد  سبر  هبا   گونه  رو  ها   اش   شد،  مش   ها   دس 

 شبده  تبر  ابوالنی  برگشب   راه  انگبار  ولبی.  برداشبتم  بلنبدتر  رو  هبا   قبد   و  کشبید   عمیق

 بببا و آرو  رو در. رفببتم بیببرون و کببرد  ببباز رو در انزجببار بببا رسببید  کببه در نزدیبب  بببود،

 روحببم بببه و کببنن خببرا  رو حببالم تونسببتن بفهمببن خواسببتم نمببی بسببتم، خونسببردی

 .  بزنن ضربه

 

 نمیبباد یبباد  دیگببه رو بعببدش رفببتم، پیبباده رو کوچببه سببر تببا خببرا  حببال همببون بببا

 روز اون از هیچببی گفببتم مامببان بببه چجببوری دونببم نمببی حتببی. خونببه رسببید  چجببوری

 . نمیاد یاد 

 

 تبالش  چقبدر  هبر  ولبی.  شبه  آرو   تبا  کشبید  عمیقبی  نفبس  و  بسب   رو  هباش  چشبم  سینا

 سببر بالیببی همچببین خببواهر یببه کنببه قبببول تونسبب  نمببی بببود، فایببده بببی انگببار کببرد
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 . بیاره  خواهرش

 

 داش ؟  باهاش  برخوردی چه  مامان  -

 

 : داد تخ  به رو  اشتکیه و زد لبخند

 

 حبر  رامبین و مامبان ببا  شبد   تبر  آرو   یکبم  کبه  فبرداش  ولبی  نیسب   یاد   رو  روز  اون  -

 . زد 

 

 : برگش   گذشته به  دوباره

 

 نمبی.  ببود  خبو   حبالم  خیلبی   نشبه  بباورت  شباید  ببودن،  نشسبته  رو روبه  رامین  و  مامان

 نمبی  ولبی  نببود  خبو   دلبم  حبال  سببکم،  کبرد   مبی  احسباس  ولبی  ببود  حسی  چه  دونم

 رو  سبرش  اصبال  و  ببود  هبم  تبو  هباش  اخبم  رامبین.  داشبتم  آرامب   حبد  اون  تبا  چبرا  دونم

 . بود  شرمگین اون ریما جای  انگار کنه، نگاه بهم که  نکرد بلند

 و باشببن آرو  خواسببتم دو هببر از دسببتم، بببود  گرفتببه رو مجلببس خونببه نوحببه مثبب  مببنم

 . بدن گوش بهم

 

 از  بیشبتر  نبذار.  کنبی  برخبورد  خبو   باهباش  برگشب ،  ریمبا  وقتبی  خبواد  می  دلم  مامان  -

 مببنم خوشبببخته اون کنببار ریمببا بببدونم اگببه نیسببتم  ناراحبب  مببن شببه، متنفببر از  ایببن

 . میشم خوشحال

 

 ببد حبال  ترسبید  ببود، شبده منقببض فکب  و بسب  رو هباش  چشبم  حبرص  ببا  رامین

 رو فشبباری و گذاشببتم هبباش شببونه روی رو دسببتم و نشسببتم کنببارش شببد  بلنببد شببه 

 . کرد  وارد هاش  شونه
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 ایبن از بیشبتر خبانواده ایبن خبواد نمبی دلبم. بباش قبب  مثب   باهباش  من  بخاار  رامین  -

 بیبباین پببس خببوان مببی رو همببین بابببا خببانواده. نشببیم شبباد دشببمن بیبباین شببه، متالشببی

 از  بخباارش  بخبوایم  کبه  نبداره  رو  ارزشب   کبس  هبیچ  مبن  نظبر  ببه.   نبدیم  دستشون  آتو

 . بگذریم  خانواده

 

 هبا   زانبو  رو  مبن  د.  کبر  مبی  گریبه  بلنبد  صبدای  ببا  مامبان  کبرد،  نگبا   پوزخنبد  ببا  رامین

 کبه ای خبانواده شبد ، خیبره ببودن شبدن متالشبی حبال در کبه ای خبانواده  به  و  نشستم

 . بود شده  نابود گانه بچه حسادت و عقده  بخاار

 

 مراسببم تببو ریمببا ی خواسببته ابببق مببن گذشبب ، چببی همببه زدن هببم بببه چشببم یببه تببو

 خوشبببی شببباهد دور راه از یواشبببکی هبببم عقدشبببون روز حتبببی. نببببود  خواسبببتگاری 

 رو سببر . بیببرون اومببد محضببر از خببواهر  دسبب  تببو دسبب  مببن، عرفببان بببود   هاشببون

 رویاهبا   تبو  شبب  هبر  کبه  ببود   لحظباتی  گبر  نظباره  و  کبرد   پنهون  ماشین  صندلی  پش 

 . دید  می  ریما جای رو خود 

 نببداره حببق وقبب  هببیچ دیگببه گفبب  بهبب  عقببد، روز همببون مببن چشببم از دور مامببان

 رو همتبون وقتبه خیلبی ببود گفتبه جبواب  تبو پرویبی ببا اونبم. ببذاره مبا  خونه  رو  پاهاش

 . زد  خط

 

 تببو صببدا یبه روز هببر. شبد مببی قبب  روز از بببدتر حبالم روز هببر بعبد بببه عقبد روز اون از -

 چهبره لحظبه هبر نبداره، ببودن زنبده ارزش زنبدگی ایبن بکشبم رو  خبود   گف   می  گوشم

 چشبم  جلبو  از  شبدن  عبروس  ماشبین  سبوار  دسب   تبو  دسب   و  لبخنبد  با  که  ریما  و  عرفان

 نمبی ببر سبر  از دسب   هبم  بیبداری  تبو  حتبی  کبه  ببود  کبابوس  یبه  مثب   میشبد   رد  ها 

 . داش 

 

 ندیدیشون؟  دیگه -
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 از  عرفبان  و  داشبتن  دعبوا  هبم  ببا  روز  هبر  کبهاین  رسبید،  مبی  گوشم  به  خبرهایی  ولی  نه  -

 . بود کالفه  دست 

 

 چرا؟ -

 

 مببی فقببط اون نشببده، سبباخته زنببدگی بببرای اصببال اون نیسبب   زنببدگی زن ریمببا چببون -

 . شه آرو   مریض  فکر تا  بگیره انتقا  خواس 

 

 نشدی؟ آرو  زدی حر  که االن -

 

. میشبه  تکبرار  سبر   تبو  چیزهبایی  یبه  تنهبا   کبه  هبایی  وقب   فقبط  نیسبتم،  دیوونبه  من  -

 گریببه مببن میشببن باعبب  اونببا ترسببم، مببی تنهببایی از میزنببه، حببر  گوشببم در یکببی انگببار

 . بزنم داد گاهی یا کنم

 

 سببینا. نشببوند ریحانببه هببای چشببم تببو اشبب  دوببباره بببارون صببدای و بببر  و رعببد صببدای

 : گف  شیطن  با و آرو  کنه خو  رو  حال  اینکه  برای و کرد دنبال  رو  نگاه 

 

 بارون؟  زیر بریم  نظرته -

 

 . کرد پاک و هاش اش  تند و  کرد نگاش متعجب  ریحانه

 

 . بارونم عاشق من آره -

 

 .  مشخصه -

 

 مشخصه؟ چی -
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 و کببرد نببوازش رو هبباش چشببم آرو  و بببرد صببورت  نزدیبب  رو دسببت  آرو  سببینا

 : گف 

 

 ببارون  یعنبی  ایبن  و.  کبرد  باریبدن  ببه  شبرو   هباتم  چشبم  آسبمون  اومبد،  ببارون  تا  آخه  -

 هبات چشبم آسبمون خبواد مبی دلبم مبن دونبی مبی ولبی!  قرارتبه بی  دل  دهنده  تسکین

 چبون. کنبی خبداحافظی اببری هبوای  ببا  بایبد  دیگبه  سبتاره،  پبر  هاشبم  شبب.  باشه  آفتابی

 !  نه؟  مگه  راهه در زیبا بهار یه بسازیم، ای تازه فص  هم با  قراره

 

 . داد تکون  ارفین به رو  سرش و خندید

 

 !نه یا باشم جدید فص  پذیرای تونم می دونم نمی -

 

 گبو  قصبه  سبینای  امشبب  از  ضبمن  در  بمبونی،  تنهبا  نیسب   قبرار  دیگبه  چون.  نکن  ش   -

 شبدی  بیبدار  وقتبی  هبم  روزهبا.  بخبوابی  تبا  کنبه  مبی  تعریبف  قصه  برات  میشینه  سرت  باال

 االن همببین از میببده، مثببب  انببرژی بهمببون کببه زنببیم مببی حببر  چیزهببایی مببورد در

 موافقی؟ کنیم، می باز جدید فص   برای رو آغوشمون

 

 . داد تکون مثب  عالم   به رو سرش فقط

 

 و  کبرد  مشب   رو  هباش  دسب   ریحانبه  کبرد،  دراز  ابرف   ببه  رو  دسبت   و  شبد  بلند  سینا

 . داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 . خوند  براش آرو  و شد  نزدی  به  قد   یه سینا

 

 بده من به را دست  -
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 رازیس  اش 

 

 رازیس  لبخند

 

 رازیس  عشق

 

  بود عشقم لبخند شب آن اش 

 

 بگویی که نیستم قصه

 

 بخوانی که نیستم نغمه

 

 بشنوی که نیستم صدا

 

 ببینی که چنان چیزی یا

 

 بدانی که چنان چیزی یا

 

  کن فریاد  مرا  مشترکم درد من

 

 میگوید سخن جنگ  با درخ 

 

 صحرا با علف

 

 کهکشان با  ستاره
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 میگویم سخن تو با من و

 

 بگو من  به را نام 

 

 بده من به را دست 

 

 بگو من به را حرف 

 

 بده من به را قلب 

 

 ا   دریافته را تو های  ریشه من

 

 ا  گفته سخن لبها همه  برای لبان  با

 

 آشناس  من دستان با  دستهای  و

 

 زندگان خاار برای ا   گریسته تو با روشن خلوت در

 

 را  سرودها  زیباترین ا  خوانده تو با تاری   گورستان در و

 

  اند بوده زندگان عاشقترین سال این  مردگان که  زیرا

 

 بده من به را دست 

 

 آشناس  من با تو  دستهای
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 میگویم سخن تو  با  دیریافته ای

 

 اوفان با که  ابر بسان

 

 صحرا با که علف بسان

 

 دریا با که  باران بسان

 

 بهار با که  پرنده بسان

 

 میگوید سخن جنگ  با که  درخ  بسان

 

 ا   دریافته را تو های  ریشه من که  زیرا

 

 آشناس  تو صدای با من صدای که  زیرا

 

 . داد تکون ارفین به  رو سرش و بس  رو هاش چشم  ریحانه

 

 زیببر اون االن نظببرت بببه. بببارونیم عاشببق دو هببر مببا نببدازه،می اون یبباد رو مببن بببارون -

 ....  شاید  یا کنه؟ می  نگاه هاش قطره به داره پنجره پش  از یا  بارونه؟

 

 : پرید  حرف  وسط.  نشس   پیشونی رو  ریزی چین سینا

 

 تمببو  بببود بینتببون کببه ای رابطببه. کنببی درک کنببی، قبببول بایببد گفببتم، قبببالً بببار ی  -

 سببالمی رابطببه پببس نبببود، تببوش تعهببد و صببداق  و حقیقببی عشببق رابطببه ایببن! شببد

 وجببود ریمببایی اگببه حتببی پاشببید  مببی هببم از زود، یببا دیببر رابطببه ایببن ببببین. نداشببتی
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 پبی   یکبم  دختبر.  ببده  ادامبه  باهبات  خواسب نمی  ببود،  گرفتبه  رو  تصمیم   اون.  نداش 

! کببرد مببی رفتببار چجببوری بببود کنببارت کببه روزهببایی آخببرین ببببین کببن، فکببر خببودت

 ازدواج پیشببنهاد بهبب  هببم ببباری  حتببی نگفتببی خببودت مگببه میببزد، حببر  چجببوری

 تنببو  آد  اون هببو ؟! گذاشبب ؟ ازدواج قببرار و قببول سببری  ریمببا بببا چطببور پببس نببداد؟

 خوشبببختی آد  تببو مببن دیببد از.   بزنببه رو دلبب  خببواهرتم دیگببه روز دو شبباید البیببه،

 ایببن برسببه چببه نیسبب  هببم تببو نگبباه نببیم الیببق حتببی اون. شببدی جببدا ازش کببه هسببتی

 ببه  االن  اون  کنبی  قببول  بایبد  ولبی  داره،  درد  سبخته،.  کبن  فراموشب   پبس  هبا،  دلدادگی

 ! خیانته و گناه به  کردن فکر حتی. داره تعلق  دیگه یکی

 

 .... ریما بود من با عرفان وقتی کردن، خیان  هم اونا -

 

 : کرد باند سکوت عالم   به رو دست  و  زد لبخند سینا

 

 عرفان؟ سم  برگش   چیه؟ فکرت تو بگو االن -

 

 . کرد سکوت

 

 سمت ؟ برگردی خوای می فهمم، نمی  چیزی سکون  از من -

 

 .  نه -

 

 سبمت  برگشب  اگبه تبونی مبی اینکبه یعنبی  میزنبی  کبه  هبایی  حبر   ایبن  چبی؟  پس  -

 .  ببخشی 

 

 . بخشم  نمی نه -
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 قبول مبن ببه گبم نمبی کبنم  کمکب  کبه اینجبا  مبن. کن اعتماد بهم! تمومه  پس  خب  -

 مبن  اگبه  بگیبری  تصبمیم  خبودت.  ببذاری  قبرار  قبول  خبودت  ببه  تبونی  می  فقط  تو  نه،  بده

 جبا هبیچ ببه تهب   داری،نگبه  رو  اون  فکبرت  تبو  بخبوای  تبو  ببزنم،  حبر   کنم،  کار  هزاران

 . کنیم می حرو  و وقتمون فقط رسیم نمی

 

 : گف  آرو  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 !  نتونستم؟ اگه -

 

 اینجا ؟ چی واسه پس من -

 

 کنی؟ می کمکم -

 

 . کن اعتماد بهم فقط هستم، ته  تا  مردونه -

 

 . چکید هاش چشم از اشکی قطره

 

 . ببینم  شاد رو  مامان دوباره دار  دوس  کنم،  فراموش  دار  دوس  -

 

 دسبت  تبو رو سبینا هبای دسب  لرزیبد  مبی  کبه  هبایی  دسب   و  لبخنبد  با  ایستاد،  ریحانه

  گرف  

 مسب   آسایشبگاه  هبای  بچبه  کب   انگبار.  ببود  عجیببی  سبکوت  رفبتن،  بیبرون  اتبا   از  هم  با

 . بودن شده بارون صدای ریتم

 کبرد جبدا سبینا دسب  از رو دسبت  چیبزی ببه کبردن فکبر ببدون  بارون،  دیدن  با  ریحانه

 و کببرد بلنببد آسببمون بببه رو رو، صببورت  و کببرد ببباز رو هبباش دسبب . رفبب  بببارون زیببر و

 . چرخید
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 زیببر کببه دختبرک زیبببایی بببه ایسبتاد، کنببارش و برداشبب  قبد  سببمت  آرو  -آرو  سبینا

 . شد خیره بود شده زیباتر و تر معصو   بارون

 

 کنی؟  تکرار رو میگم که چیزهایی این باها  خوای می -

 

 سببینا کببهاوری. لرزونببد رو سببینا دل نگبباه  بببر  کببرد، ببباز رو هبباش چشببم و ایسببتاد

 . کشید عمیق نفس و رف  تر عقب قد  ی  کالفه

 

 چی؟ -

 

 : زد لب  آرو  و زد لبخند

 

 .  بمونه اینجوری همیشه هات، چشم تو بر  کاش -

 

 . انداخ  پایین رو سرش اش،  دخترانه  شر  با و زد لبخند

 

 . توا  مدیون رو خوبم حال این مرسی، -

 

 پشبب  رو بببود ریختببه ریحانببه پیشببونی رو کببه موهببایی و کببرد بلنببد رو دسببت  سببینا

 . گذاش   گوش 

 

 :  کرد  زمزمه آرو .  بس  را  چشماش و زد لبخند  ریحانه

 

 گیردمی که جریان  بارشی از رود  مانند شد  -

 گیردمی که باران توأ ، دلتن   بدجور من که
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 توس  هایشانه پناهم دانی؟می اس  تن  دلم

 گیردمی که انسان دل  درمان  اس  اش  کمی

 

 ناچار  چه من، ناگزیر  غم از چه راهم، بی چه

 !گیردمی که اوفان شد  قایق ی   حس شبیه

 

 نیس   گریزی نه  ناگزیر ، خاارات  از چقدر

 

 اما دلم اول گرف  آسان عشق را، تو

 !گیردمی که آسان دلم کار  شودمی  مشک  چه

 

 را خاارات  سختی به  فراموشی به  سررد 

 ....   گیردمی که باران ولی …گیردمی که باران ولی

 

 : زد زل  او به غمگین لبخندی با و کشید  سردی آه سینا

 

  را، خااره را،  فکر-

 را درد و ها اش  را تل   روزهای

   بسرار  باران قطرات به

 بشوید باران که تا

  را رنج را، درد 

  را تن  دل این

++++++++++++++++++ 

 ببود سبینا انتظبار چشبم شبب هبر و ببود شبده آرومتبر کمبی ریحانبه  کبه  ببود  روزی  چند

 خیلبی و ببود کبرده  عبادت  بهب   کبم  مبدت  همبین  تبو  کنبه،  تعریبف  داسبتان  ببراش   که
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 . کرد می فکر گذشته اتفاقات و عرفان  به کمتر

 سبینا  ببه  دانبی  قبدر  ببا  آرومبه،  ریحانبه  دیبد  مبی  وقتبی  و  کبرد  می  نگاهشون  دور  از  سحر 

 فرشبته  یبه  مثب   سبینا  سبخ   شبرایط  ایبن  تبو  کبه  کبرد  مبی  شکر  رو  خدا  و  کرد  می  نگاه

 . بود کنارش نجات

 

 جمبب  سببرش ببباالی رو موهبباش کشببید، بلنببدش و خرمببایی موهببای بببه دسببتی ریحانببه

 رفتببه پوسببت  زیببر آ  انگببار. نبببود پریببده رنبب  و زرد قببب  مثبب  دیگببه صببورت . کببرد

 ببه  انتظبار  چشبم  و  نشسب   تخب   روی  شبد  راحب   ببودن   مرتبب  از  خیبال   وقتبی  بود،

 کنبه، تعریبف ببراش جدیبد قصبه یبه امشبب و بیباد گبوش قصبه  سبینای  تا  زد  زل  اتا   در

 بببر در از چشببم و زد لبخنببد در صببدای بببا. ریحانببه گببوی قصببه شببهرزاد بببود شببده سببینا

 . نداش 

 : گف  بلند و شد اتا   وارد سینا

 

 . هستم  خدمتتون در جدید ای قصه با امشب!  سرور  سال  -

 

 : گف  و خندید بلند  ریحانه

 

 . کن شرو  را اتقصه!  نگذاری  منتظر  این از بی  تا بنشین -

 

 و شببد خببم کمببی گرفبب   مببی انببرژی خودشببم دیببدش مببی حببال ایببن تببو وقتببی سببینا

 . کرد تعظیم

 

 . بنما عفو تاخیر   بخاار مرا هستم، شما خدم  در من.  زیبا  بانوی بله -

 

 . کن تعریف رو  امشب داستان زودتر ولی بخشم ، می باشه -
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 : گف  و شد جدی سینا

 

 تبا  اول  از  شباهد  خبود   کبه  دوسبتمه  تبرین  نزدیب   داسبتانه  ایبن  واقعیبه،  امشب  داستان-

 . بود   داستان آخر

 

 . شد خیره به  متعجب و  کنجکاو

 

 . کن  شرو  زودتر پس شد جالب -

 

 فکبر ببا دفعبه، هبر کبه داسبتانی تعریبف ببه کبرد شبرو  و شبد خیبره  روشروببه  به  سینا 

 عشبقی  همچبین  حسبرت  دلب   تبو  و  شبد  مبی  جمب   هباش  چشبم  تبو  اش   به   کردن

 . کشید می رو

 

 همببه از کبه صبمیمی انقبدر ببودیم، صبمیمی هبم ببا خیلبی کبه داشبتم رفیبق یبه مبن -

 هیچبی.  ببود  پباک  دل  و  دلسبوز  خیلبی  روسبتاییه  پسبر  یبه  رضبا،.  داشبتیم  خببر  هبم  چیز

 یببه بببا خببودش و خببواهرش بببه  بودشببون سبررده کببه داشبب  پیببر مببادر پببدر یببه نداشب ،

 دانشبگاه تبو کبه بباری اولبین. بشبه دکتبر و بخونبه درس تبا تهبران ببود  اومده  لباس  ساک

 دوسبتی  دسب   بهب   و  رفبتم  خبود   کبهاوری  کبرد   جبذ   خبودش  ببه  رو  مبن  دیدم 

 سببال جفتمببون. داداش دوتببا شببدیم روزاون از و داد جببوا  خببونگرمی بببا اونببم داد ،

 تبو.  بگیبره  نتونسب   هبم  خوابگباه  سب ،خونه  دنببال  نگفب   بهبم  اول  روزهبای  بودیم،  اولی

 دلبم  خیلبی  شبب  یبه  خوابیبد،  مبی  هبم  همونجبا  و  ببود  گرفتبه  کبار  وقب   نیمبه  مغبازه  یه

 زنب . نداشبتم دوسبتی هبیچ  رضبا  قبب   نشبه،  بباورت  شباید.  نببود  خبو   حالم  بود،  گرفته

 . ا خونه کرد  دعوت  و رضا  به زد 

 

 . بود زده زل به   منتظر  ریحانه  کرد سکوت
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 کنم؟ تعریف برات چجوری کنی می نگا   اینجوری -

 

 کنم؟ نگات چجوری -

 

 : گف  و زد لبخند

 

 . کن نگا  همینجوری فقط تو کرد ، غلط هیچی -

 

 اش  چونبه  زیبر  دسب   سبینا  انبداخ ،  پبایین  رو  سبرش  شبر   ببا  و  جوییبد  رو  لبب   گوشه

 . کرد بلند رو سرش و گذاش 

 

 . کن نگاه بهم گفتم -

 

 . شرمگین  و مظلو   نگاه برای بود رفته ضعف  دل  کرد  بلند رو سرش وقتی

 

 کشی؟ می خجال  از  -

 

 . ها وق  بعضی -

 

 . خوبه کشیدن خجال  هایی وق  یه نداره، اشکالی -

 

 . داد  ادامه سینا و  خندیدن دو هر

 

 بببود سببالم هجببده وقتببی بابببا  داشببتم، مسببتق  خونببه مببن. ا خونببه اومببد رضببا اونشببب -

 . باشم راح  که گرف   خونه برا 
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 : کرد نگاش متعجب و انداخ  باال  ابرو  ریحانه

 

 . کالس با چه -

 

 . کردن دک و من خودشون راحتی  برای بیشتر زدن، گولم -

 

 نیس ؟ سخ  تنهایی -

 

 . دار  دوس  رو تنهایی من ولی سخته، هایی وق  یه -

 

 . بیزار  تنهایی از من ولی -

 

 . بیزارن تنهایی از همه  وگرنه نیستم، نرمالی آد  من -

 

 .... یعنی نه خب -

 

 : خندید  آرو  سینا

 

 بد ؟  ادامه -

 

 . داد تکون مثب  عالم   به رو سرش فقط

 

 دل و درد هببم کلببی البتببه خندیببدیم، و گفتببیم تونسببتیم تببا رضببا و مببن شببباون -

 بهبب . خوابببه مببی مغببازه تببو و نببداره خونببه فهمیببد  دالش و درد همببون تببو. کببردیم

 پبا انقبدر  مبن  ولبی  کبرد  نمبی  قببول  اولب   پیشبم،  بیباد  کنبه  پیبدا  خونه  تا  داد   پیشنهاد

 بعبد ببه روز اون از ولبی. میبده جبوا  بهبم و کنبه مبی  رو  فکبراش  گفب   که  کرد   فشاری
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 هبر  ببه.  تنهبا   مبن  گفبتم  مبی  و  میبزد   زنب   ببراش  روز  هبر  نذاشبتم،  راحبت   دیگه  من

 راضببی  تونسبتم و کبرد  شکالفببه آخبرش اینکبه تبا ا ،خونببه میباوردم  ببود ای بهونبه

 . بمونه پیشم کنم

 

 کردی؟ اعتماد  به  چجوری -

 

 رو  آدمبا  ناخودآگباه  کبه  ببود  وجبودش  تبو  چیبزی  یبه  کبن  بباور!  دونبم  نمبی  میشه  باورت-

 مبرد  یبه!  ببود  مبرد  رضبا  نگفب ،  دروغ  بهبم  حسبم  شبکر  رو  خبدا.  کشید  می  خودش  سم 

 !  کام 

 ببه عشبق  شبم، نزدیب  بهب  بیشبتر کبه کبرد مبی مشبتا  رو مبن خیلبی کبه چیز  یه

 ولببی برسببه، خواسبب  مببی کببه چیببزی اون بببه زودتببر داشبب  دوسبب . بببود خونببدن درس

 .  بود خورده رقم  دیگه  جور براش  سرنوش   انگار

 خیبابون  گوشبه  کبه  دیبد  رو  دختبری  یبه  گشب   مبی  ببر  سبرکار  از  وقب   دیبر  کبه  شب  یه

 ولببی شببه رد کنببارش از خواسبب . بببود ترسببیده دیببدش وقتببی گفبب  مببی خببودش افتباده،

 بایببد دونسبب  نمببی نببداد  جببوا  کببرد صببداش چببی هببر باالسببرش، برگشبب  و نتونسبب 

 هببم بببا و رسببوند  بهبب  رو خببود  شببنید  تببا مببنم و زد زنبب  مببن بببه.  کنببه چیکببار

 .  بیمارستان  رسوندیم 

 

 . بود  دوخته چشم به   مشتا   ریحانه

 

 مبامور،  اومبدن  تبا  نذاشبتن  و  ببودن  زده  زنب   مبامور  ببه.  کشبیدیم  دردسبر  کلبی  شباون-

 . کنیم ترک رو  اونجا ما

 دختبره  تبا  بمبونیم  بایبد  گفبتن.  نکبردن  گبوش  دادیبم  توضبی   چبی  هبر  اومبد  کبه  پلیسم

 اومبد اتبا  از  وقتبی  دکتبر  اینکبه  تبا.  نداشب   فایبده  خبوردیم  قسبم  چبی  هبر  بیباد،  بهوش

 : گف  و  کرد نگاه  بودیم استرس پر که مایی به  آرام  با  بیرون
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 نخورده؟ باهاش  ایدیگه  چیز براش  نمیاد پی  مشکلی  نباشید، ناراح  -

 

. کببردیم ااالعببیبی اظهببار  و انببداختیم ببباال شببونه و کببردیم نگبباه بهببم فقببط رضببا و مببن

 !چیه جریان دونستم نمی اصال

 مببا، دادن حببرص کلببی از بعببد کببنم، لهبب  خواسبب  مببی دلببم بببود خونسببرد انقببدر دکتببر

 خودکشبی  خبورده  قبرص  گفتبه  و  زده  حبر   ناواضب   و  هوشبیاره  نیمبه  دختبره  گفب   تازه

 .  کرده

 بببدیم، شستشببو رو معببدش تونسببتیم و رسببوندین  زود کببه بببود داده توضببی  کلببی 

 .  بود نشده  خون   وارد دارو  هنوز

 هبر. نکبرد آزاد رو خبودش رضبا ولبی کبردن  آزاد رو  مبا  کبردن  اونبور  اینبور  کلی  با  خالصه

 مبن  کبه  کفب   یبه  تبو  ببود  کبرده  رو  پاهباش  و  نکبرد  قببول  خونبه  ببریم  گفبتم  به   چی

 . برو تو  میمونم

 از مببا بببدبختی. خونببه رفببتم مببن و مونببد بیمارسببتان حیبباط تببو رضببا صببب  تببا شببباون

 درس دیگببه نشببد، سببابق رضببای رضببا دیگببه کببه روزهببایی شببد، شببرو  روزهببا همببون

 یببه بتونببه تببا برسببه پببول بببه و کنببه کببار خواسبب  مببی فقببط نبببود، مهببم بببراش خونببدن

 . کنه اداره  رو نفره دو زندگی

 

 چی؟ یعنی -

 

 : کشید سردی آه

 

 . بود باخته دل رضا -

 

 ! کم؟ زمان همون تو -

 

 خبود اینکبه ببرای شبباون و نبداره کباری و کبس  مبریم  فهمیبد  وقتبی  زمان  مرور  به.  نه  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 218 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 رضبا  گفبتم  بهب   کبرد،  دگرگبون  رو  رضبا  زنبدگی  زده   خودکشبی  ببه  دسب   نکنه  فروشی

 خونببه بببراش خببوا  مببی بابببا  از کنببیم، مببی کمبب  بهبب  خببوای مببی سببوخته دلبب  اگبه

 لرزیبده  دلب   دیبد   وقتبی.  لرزیبده  دلبم  گفب   و  نکبرد  قببول  ولبی  ببده  کبار  به   بگیره،

 بببا. بدیببه مبر  عشببق ببود  شببنیده ولبی نداشببتم تجربببه کبه مببن نگفبتم، چیببزی دیگبه

 نببابودت آرو  -آرو  درون از کببه وجببودت کبب  تببو میریچببه چنببان ولببی شببیرینه کببهاین

 . شد چی فهمینمی اصال ته  کنه می

 

 . شدی درگیرش که فهمی نمی واقعا -

 

 : گف  و داد تکون ریحانه صورت جلوی رو  دست 

 

 . کن گوش رو  بقی  نداریم، کردن فکر آی آی -

 

 . بده ادامه و هس   به  حواس  که  فهموند  به  سر داد تکون با  باز 

 

 . من مادر پدر دختر شد دختر، اون مدت یه که خالصه -

 

 چی؟ یعنی -

 

 . ما خونه  بردمی  نداش  رو کسی چون شدن ، مرخ  بعد اینکه یعنی -

 

 . نبود گف  می که چیزی اون اصال  شاید  میگه؟ راس  دونستین می کجا از -

 

 . داد ورود مجوز بعد کرد تحقیق اول سختگیره، خیلی  بابا  -

 

 بودن؟ کجا دختره  خانواده -
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 : نشس  هاش لب رو غمگینی لبخند 

 

 . داد دستشون از تصاد  یه تو -

 

 نداش ؟ رو کس هیچ یعنی -

 

 اینکببه قببب  هفتببه یبب  اونببم کببه نداشبب ، پیببر مببادربزرگ یببه جببز رو کببس هببیچ -

 . میمیره و کنه می سکته خوا  تو  مادربزرگ  کنه  خودکشی

 

 : داد پایین صدا با  رو دهان  آ   ریحانه

 

 .... یعنی  میشه؟  مگه -

 

 از بببدتر خیلببی کببه بینببی مببی رو کسببایی کنببی نگبباه بببرت و دور بببه اگببه میشببه، آره -

 باهاشببون شببانس هببا بعضببی حبباال آشببنایی، و دوسبب  نببه دارن، ای خببانواده نببه ان،مببریم

 کبه  هسبتن  هبا  خیلبی  ولبی.  گیبره  مبی  قبرار  راهب   سر  رضا  مث   آدمی  یه  مریم  مث   یاره

 لجبن ببه تبازه هبیچ  کنبه نمبی بهشبون کمکبی کبس هبیچ  میزنن،  پا  و  دس    بدبختی  تو

 . کشونن  می هم

 

 نمیبینتشون؟ خدا یعنی -

 

 . رسیدن  جوا  به  برای کنجکاو  خودمم که سوالیه تنها واقعا، دونم نمی -

 

 . داد  ادامه  و کشید سردی آه سینا و  کرد سکوت  ریحانه
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 یببه و شببد مجببذوب  کببه مامببانم بببود، حیببایی و حجببب بببا و آرو  دختببر خیلببی مببریم -

 اینکبه ببا. کنبه مبی نگباه مبریم ببه حسبرت ببا  و  مبن  ببه  التمباس  ببا  دید   می  هایی  وق 

 خبود اینکبه تبا رفب ، نمبی  گوشب   تبو  بباز  امانتبه  دسبتمون  دختبر  ایبن  بود   گفته  به 

 رضببا بببا رو ازدواجبب  قببرار و قببول گفبب  بهبب  و دسببت  رو ریخبب  رو پبباکی آ  مببریم

 ببود  سبخ   ببراش  مونبدن  مبا  خونبه  دیگبه  زد،  حبر   مامبانم  ببا  که  روز   اون  بعد.  گذاشته

 خودشببون بببرای فکببری یببه شببده جببور هببر خواسبب  ازش و گذاشبب  درمیببون رضببا بببا و

 نمبی  ولبی.  کبرد  مبی  کبار  شبیف   چنبد  و  کنبار  گذاشب   رو  درس  کامب   دیگبه  رضا  بکنه،

 کبار سبخ  داره دیبد  وقتبی  بیباره، در  هبم  رو  شبهر  پبایین  تبو  خونبه  پبول  پی   تونس 

 مببن از سببرمایه گفببتم بهبب  داد   کببار پیشببنهاد بهبب  رسببه نمببی جببایی بببه و کنببه مببی

 کبرد   مبی  کمکب   یبا  داد   مبی  قبر   پبول  بهب    اگبه  دونسبتم  مبی  چبون  اون،  از  کار

 بباز  مغبازه  یبه  ببود  ایبن  زد  سبر   ببه  کبه  فکبری  تنهبا.  کشبید  مبی  خط  رو  دوستیمون  دور

 یبه  پبول  پبی   گفبتم  چبون  شبد،  خوشبحال  گفبتم  بهب   وقتبی.  کنبه  کار  برا   اون  و  کنم

 کبه   ببود  خسبته  و  کالفبه  انقبدر  کبنم،  مبی  کبم  حقبوق   از  ماهانبه  و  مید   به   رو  خونه

 ردیبف  کبارارو  همبه  زدن  هبم  ببه  چشبم  یبه  تبو  مبنم.  کبرد  قببول  بحثبی  و  فکبر  هبیچ  بی

 . بندازیم راه رو عروسی سات و سور تا  بیاد مادرش و پدر با بره گفتم  به  و کرد 

 

 مببی صببداش بببود، کببرده سببد رو گلببوش راه بغببض انگببار رسببید کببه داسببتان اینجببای بببه

 شببد مببی  بببود نشسببته لببباش رو اجبببار بببه کببه لبخنببدی روی رو نبباراحتی عمببق. لرزیببد

 .. دید

 

 انگبار  نمیبره،  یباد   عقبدش  روز  وقب   هبیچ  گذشب ،  زدن  هبم  ببه  چشبم  یه  تو  چی  همه  -

 عشبق و شبکوه ولبی د نببو، مجلب  سبالن  یبه  تبو  ببود،  کبم  جمعی   کهاین   با.  بود  ابرها  رو

 . بود  خوشحال براش خیلی. بود مجل  سالن  صدها  اندازه به جشن اون

  دلببازترین ببرا  ولبی نببود، رنگبی شبون سبفره. ببود کوچیب   خونشبون  نشبه  باورت  شاید

 مبی  هبم  ببا  انقبدر  خونشبون،  رفبتم  مبی  گرفب   مبی  دلبم  وق   هر!  بود  زمین  روی  یخونه

 از مبباه شبب  تقریبببا. گذشبب  مببی وقبب  کببی فهمیببد  نمببی خندیببدیم مببی و گفتببیم
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.  بمونببه تهببران دیگببه تونسبب  نمببی قلببب  بخبباار بابببا  کببه بببود گذشببته ازدواجشببون

 چبی  هبر  مبریم  و  رضبا  ببه.  شبمال  بببریم   شبدیم  مجببور  ببود،  سبم  ببراش  آلبوده  هوای

 رو مبباهی  ایببن گفببتم بببود تعطببیالت مبباهی  مببنم  نکببردن، قبببول بیببان باهببامون گفببتم

 . موند  می کمتر یا رفتم نمی کاش ای که باشم،  خانواد  پی 

 

 گرفبب ، قلببب تببر  ریحانببه. چکیببد هبباش چشببم گوشببه از اشببکی قطببره کببرد، سببکوت

 مبی  چبون .  ببود  داده  دسب   بهب   جنبون  حالب   دوبباره  انگبار  لرزیبد،  مبی  هباش  دس 

 . زد زل  سینا به وحش  با و  لرزید

 تببو رو هبباش دسبب . نشسبب  کنببارش شببد بلنببد سببری  دیببد  رو حببال  وقتببی سببینا

 . کرد نوازش و گرف   دست 

 

 . بزن حر ! کرده؟ درگیر رو فکرت چی عزیز ؟ شده چی کن،  نگا   ریحانه -

 

 .  بود زده زل روبرو به فقط و ریخ  می اش  داد، می تکون  رو خودش

 

 .  بگو چیزی  یه بزن، حر  باها  -

 

 : زد لب آرو 

 

 کرد؟  خیان  به  -

 

 بببه رو سببرش گذاشبب ، اش چونببه زیببر دسبب  و داد تکببون اببرفین بببه رو سببرش سببینا

 :   برگردوند  خودش ار 

 

 . خیلی بود پاک خیلی اونا عشق -
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 : کرد  نگاه   معصومانه

 

 کردی؟ گریه چرا پس -

 

 . ایستاده  روبروش بغض با  بچه دختر یه  کرد احساس لحظه یه  برای

 

 کنن؟ می خیان  همه کنی می  فکر چرا -

 

 . دونم نمی -

 

 . بخوابی بزنم به   بخ آرا  یه  بذار-

 

 . زد زل  به  بود  نشسته توش اش  بر  که هایی چشم با

 

 کنی؟ تعریف خوای نمی شد، چی بدونم خوا  می من اما -

 

 . کردن زندگی هم کنار عشق با ته   کافیه  امشب برای -

 

 . بگو رو داستان بقیه االن همین بدونم، خوا  می من. گی می  دروغ -

 

 کنی؟ می  چیکار نگم اگه -

 

 . نمید  رات اتا  این تو  دیگه -

 

 : گف  و زد لبخند
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 توئه؟ دس   مگه -

 

 کنیم؟ امتحان خوای می -

 

 کنم؟ چیکار شد تن  دلم وقتی وق  اون -

 

 : گف  و زد لبخند  ریحانه

 

 .  فازا این از بیرون بیا زدی، توهم -

 

 میبد   قبول  بهب   مبن  فباز  تبو  بیبا  تبو.  نیسبتم  هبم  اومدنی  بیرون  دار ،  دوس   رو  فازش  -

 . گذره می خوش

 

 : گف  آرو  و خورد گره هم تو هاش  ابرو

 

 سبرتم  پشب   و  بیبرون  میبری  اتبا   ایبن  از  اینکبه  یبا.  کنبی  مبی  تعریبف  برا   االن  همین  -

 کدوم ؟ کنی، نمی نگاه  دیگه

 

 : زد ای ضربه  بینی  به  انگش  با و زد لبخند

 

 . کنم می تعریف لجباز، باشه -

 

 : داد ادامه و انداخ  پایین  رو سرش

 

 سببری  کببرد ، عببو  رو لباسببم و گببرفتم دوش کببهاین بعببد برگشببتم، مبباهی  از بعببد-

 حتمببا گفببتم خببود  بببا. نببداد جببوا  کسببی زد  در چببی هببر اینببا  رضببا یخونببه در رفببتم
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 ببه.  زد  صبدا   خبانمی  یبه  کبه  برنداشبتم  قبد   چنبد  هنبوز  ببر ،  کبه  برگشتم  بیرون،  رفتن

 احببوال و سببال  بعببد و شببد نزدیبب  بهببم. بببود چببادری خببانم یببه برگشببتم، صببدا سببم 

 نگبباش تعجببب بببا نیومببدن، بیببرون خونببه از شببوهر و زن ایببن روزه سببه االن گفبب  پرسببی

 هبول  هبم  خبدا  بنبده  اون  ببودی،  در  جلبو  مگبه  و  روز  سبه  ایبن  تمبا   شبما:  گفبتم  و  کرد 

 آخبه  خونمبون  بیباد  ظهبر  دیبروز  ببود  قبرار  شبد ،  رفیبق  خبانم   ببا  مبن  گفب   بود  شده

 خونشببون در بببرد  رو آش داره کببار شبباید گفببتم. نیومببد ولببی کببرد  درسبب  نببذری آش

 . نداد جوا  کسی ولی

 ترسببید ، یکببم بخببوای رو راسببت . بببود قببرص دلببم تببه ببباز ولببی گببرفتم دلشببوره یکببم 

 و گببرفتم رو شهمببراه شببماره. نببداد جببوا  ببباز  زد   در و رفببتم خونشببون سببم  دوببباره

 در از کببه ببود ایبن راه آخبرین. ببود خباموش اونببم گبرفتم رو مبریم شبماره ببود، خباموش

 پلبه جلبو رو کفشاشبون وقتبی حیباط، تبو پریبد  و رفبتم بباال دیبوار از سبختی به. باال  بر 

 دوبباره ایسبتاد ، در  پشب .  رفبتم  بباال  یکبی  تبا  دو  رو  هبا  پلبه  شبد،  بیشبتر  استرسبم  دید 

 . تو رفتم  کرد  باز رو در نداد، جوا  ولی. زد  صدا رو رضا و زد  در به تقه چند

 

 سبر  هباش  گونبه  رو  اشب   باشبه،  آرو   تونسب   نمبی  کبرد  سبعی  چقبدر  هبر.  کبرد  سکوت

 . گرف  می قلب تر   روز اون یاد با  هنوز و لرزید می صداش.  خورد

 . بود زده زل به  فقط بود، ساک   ریحانه

 

 خببوا  معصببومانه انقببدر. انخببوا  کببرد  فکببر نشببوند، لبببم رو لبخنببد رو  جلببو صببحنه -

 زد ،  صبدا  رو  رضبا  چنبدبار  باشبه،  اببدی  خبوا   یبه  ایبن  نکبرد  خطبور  ذهنم  به  حتی  بودن

 -آرو  نببداد، جببوا  اونببم زد  صببدا رو مببریم. نیسببتن دیگببه کببه کببنم ببباور خواسببتم نمببی

 خببوا  خوابببه دو هببر و بببود مببریم پاهببای رو رضببا سببر  برداشببتم، قببد  سمتشببون آرو 

 گبرفتم،  دسبتم  تبو  رو  رضبا  دسب   نشسبتم  جلوشبون  وقتبی.  ببود   رسبیده  دیبر  من  بودن،

 اببدی خبوا  یبه ببه عشبق  کنبار زمسبتون سبرد روز یبه تبو رفیقم.  بود  سرد  -سرد  تن 

 . رف 
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 مردن؟ -

 

 . آره -

 

 خودکشی؟ -

 

 . داد تکون ارفین به  رو سرش

 

 . کردن  سکته -

 

 !  باشن؟ کرده  سکته دو هر  میشه  مگه -

 

 رو دو هبر کبه داشب  دوستشبون  خیلبی  خبدا  انگبار  شبد  ولبی  کبرد ،  تعجب  تو  مث   منم-

 . آوردن نمی دوو  هم بدون کدو  هیچ دونس  می چون.  برد هم با

 

 . بس  رو هاش چشم و  کشید دراز پهلو به  آرو  ریحانه کردن،  سکوت دو هر

 

 . همن کنار االن چون باشی،  ناراح  براشون  نباید -

 

 : گف  و  کشید سردی آه

 

 کببرد ، مببی تکببرار خببود  بببا رو حببر  ایببن کببنم آرو  رو خببود  خواسببتم وقبب  هببر -

 همین

 . آرومم منم  آرامشه تو  روحشون بدونم که

 موافقی؟ بعد شب برای  بمونه  داستان بقیه
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 . بخوابم خوا  می گرف ، خوابم منم باشه -

 

 . رف  فرو عمیق خوا  به سینا، سنگین  نگاه  زیر  ریحانه و کرد  نگاش سینا

 : گف   آرو  شد مطملن  بودن  خوا  از وقتی سینا

 

 رو  تبو  مهبر  بایبد  خبدا  چبرا!  حکمتیبه  چبه!  کبردی  خبودت  درگیبر  رو  من  چجوری  ببین  - 

 !  بنشونه؟ دلم تو

 خبرشببی، بببا ا گذشببته از تببو کببه کببرد  تعریببف رو داسببتان ایببن مببن اینجاسبب  جالببب

 بهبم تبو هبم حسبی نیمچبه یبه.  شبهخوش  دلبم  تبا  بررسبی  سبوال  مبورد   در  کنجکاوشی،

 . دیگه خیالم خوش داری،

 

 : گف  و کشید  اشسرشونه تا رو پتو شد، بلند و زد لبخند

 

 . زندگیم معجزه بخیر شب  -

 

 رفبب   اتبباق  سببم  سببینا بببود، رفتببه فببرو سببکوت تببو رو راه. رفبب  بیببرون اتببا  از آرو 

 هبباش شببونه روی رو، دسببت  یکببی کببه بببود نرسببیده در دسببتگیره بببه دسببت  هنببوز

 . گذاش 

 و کشبید راحتبی نفبس چهبار و سبی اتبا  دختبرک  دیبدن  ببا  و  برگشب   عقبب  به  ترس  با

 : گف  لبخند با

 

 نبببود؟ قفبب  مگببه اتاقبب  در بیببداری؟ شببب موقبب  ایببن چببرا جببان؟ سببریده شببده چببی -

 بیرون؟  اومدی چجوری

 

 : زد زل سینا های چشم  به خیس  های چشم با و کرد کج رو سرش 
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 هبباش خنببده صببدای میببر  کببه آینببه جلببوی خنببده، مببی بهببم همبب  اتاقمببه تببو یکببی -

 حببر  زیبباد مببن!  کببنم سببکوت میگببه بهببم! نببزن حببر  میگببه بهببم هببی.  میشببه بیشببتر

 !  میزنم؟

 

 : گف  آرو  و  کرد نگاه  ااراف   به سینا

 

 تببا میببا  باهببات مببن اآلنببم. هسببتی داشببتنی دوسبب  و آرو  خیلببی تببو گفتببه؟ کببی نببه -

 اتاقب   تبو  نبداره  جبرات  کبس  هبیچ  هسبتم  آسایشبگاه  ایبن  تبو  مبن  وقتبی  تا  شی  مطملن

 . بخنده به   برسه چه بیاد،

 

 : گف  و کرد نگاه سرش پش   به ترس با سریده

 

 اینبا.  بکشبت   تبا  داد  مبی  دارو  مامبانم  ببه  کبه  باببا   مثب   میبدن،  دارو  من  به  هم   اینا  -

 باشبن،  مبن  ببا  اگبه  بگبو  بهشبون!  بکشبن  رو  مبن  خبوان  مبی!  کبنن  مبی  کار  بابا   برای  هم

 . رسه می  بهشون  بیشتر

 

 : گف  آرو  و انداخ   به  نگاهی نیم سینا

 

 مثب   اآلنبم.  دارن  دوسب   همبه  اینجبا  نبداره،  رو  تبو  ببه  رسبوندن  آسبیب  قصبد  کسهیچ  -

 بفرسبتم  پرسبتار  یبه  مبن  تبا  بخبوا   بگیبر  اتاقب   تبو  برو  کن  گوش  حر   و  خو   دختر  یه

 . سرت  باال

 

 بببه و کشببید دراز تخبب  روی و کببرد عببو  رو لباسبب  شسبب ، رو صببورت  و دسبب 

 نشبأت کجبا از  نشسبته  وجبودش  تبو  کبه  هبایی  حبس  ایبن  دونسب   نمبی.  شد  خیره  سقف

 . نشد درون  حال  تغییر متوجه هم  خودش گرفته،

 کبه چیبزی تنهبا قبب  هبای شبب مثب  درسب . بسب  رو هباش  چشبم  و  کشید  سردی  آه
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 رو لبخنببد همیشببه مثبب  کببه بببود ریحانببه معصببو  هببای چشببم بسبب  نقبب  ذهببن  تببو

 . ربود رو هاش چشم خوا ، آرو   -آرو  و  نشوند لب 

+++++++++++++++++ 

 هببم بببر رو آسایشببگاه سببکوت بلنببد فریادهببایی صببدای کببه بببود گذشببته شببب از نیمببی

 شبوکه  سبینا.  کوبیبدن  مبی  هاشبون  اتبا   در  ببه  و  ببودن  ترسبیده  هبا  مبریض  همه  ریخ ،

 یادآوریببه بببا کببرد، مببی نگبباه ااببراف  بببه گنبب  و گببیج نشسبب ، تخبب  روی و شببد بلنببد

 از  دو  ببا  اابراف   ببه  توجبه  ببدون   و  شبد  بلنبد  عجلبه  ببا  داشب   قرار  اون  در  که  موقعیتی

 رو  خبودش   دختبرک  کبرد،  بباز  رو  اتبا   در  و  دوییبد  ریحانبه  اتبا   سبم .  شبد  خارج  اتا 

. نشسب  روببروش و کبرد تنبد  پبا  سبینا  کشبید   مبی  فریباد  ببود  کبرده  جمب   دیبوار  گوشه

 . گرف   رو دهن  جلوی و بود زده زل  به  ترس با  ریحانه

 ریحانببه هببای دسبب  قببدرت ولببی کنببه جببدا دهببن  از رو دسببت  کببرد مببی سببعی سببینا

 . بود بیشتر خیلی

 

 بببزن داد اصبال ببزن، حبر  نبداره اشبکال. ببردار رو دسبت  عزیبز ، اینجبا  مبن ریحانبه -

 . بر   قربون   بردار دهن  جلو از رو دست 

 

 . کرد نگاه سینا سر پش  به ترس با و  آورد پایین رو  دست  آرو 

 

 درسبب  جببا همببین. عرفببان ریمببا، رهببا، بببزرگم، مامببان عمببو ، بابببا ، بببودن اینجببا همببه -

 رو  خوشبیم  اونبا.  ببزنن  ضبربه  بهبم  خبوان  مبی  اونبا  ترسبم،  مبی  ازشبون  مبن!  سبرت  پش 

 . بکشن رو من خوان می سر ، باال اومدن اونا رفتی که تو خوان نمی

 

 ذهنتببه توهمببات فقببط اینببا. تببو بیبباد تونسبب  نمببی کسببی بببود ، بسببته رو اتببا  در مببن -

 و  مبن  فقبط  کبن  نگباه.  نیسب   اتبا   ایبن  تبو  تبو  و  مبن  جبز  کبس  هیچ  کنی   پاکشون  باید

 ! بینی؟ می هستیم، تو
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 . داد تکون آرو   رو سرش

 

. مبونم مبی اتبا  تبو اینجبا خبودمم بخبوابی، راحب  کبه  ببزنم  بخب   آرا   به   خوا   می  -

 باشه؟ کنارتم من نترس هیچی از

 

 . نزنین آمرول بهم ندین؟ قرص بهم  دیگه  میشه -

 

 شی؟ خو  خوای نمی -

 

 . ترسم می تنهایی از فقط من باش، پیشم تو -

 

 مبرخ   زودتبر  بایبد  نیسب   اینجبا  جبات  تبو  بریبزه،  ترسب   میشبه  باعب   هبا  قرص  این  -

 نه؟ مگه کنیم کم  هم  به بود  قرار ما. شی

 

 . داد تکون مثب  عالم   به رو سرش فقط  دوباره

 

. شببه بلنببد کببه کببرد کمکبب  گرفبب ، رو بازوهبباش و کببرد دراز سببمت  رو دسببت  سببینا

 و بسبب  رو هبباش چشببم ریحانببه خوابونببد، تخبب  روی و بببرد تخببت  سببم  آرو  رو اون

 : گف 

 

 نبود؟ امشب  مامانم -

 

 . خداروشکر نه -

 

 . کرد  نگاش شرمگین کرد،  باز رو هاش چشم
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 . کنم کنترل  تونم نمی عصبیه، شوک یه  انگار.  نیس  خود  دس  -

 

 کبه قشبنگی روزهبای  ببه  کبن،  فکبر  خبو   چیزهبای  ببه.  کبن  آزاد  رو  فکرت  فقط  هیس،  -

 تببو هیچببی. بببده آزارت چیببزی نببذار کببن، دور خببودت از رو منفببی انببرژی. بسببازی قببراره

 . بکشونی تلخی به رو  قشنگ   روزهای بخوای که نداره  اینو ارزش  دنیا

 

 نگباه  بهب   ملیحبی  لبخنبد  ببا.  ببود  گذاشبته  تباثیر  ریحانبه  روی  مسبکن،  مث   هاش  حر 

 : کرد

 

 . شدی بدخوا  بخوابی رفتی تازه که هم تو کرد ، خوا  بد رو همه -

 

 . خوابن می بخ  آرا  یه با هم بقیه ندار ، مشکلی من -

 

 : گف   آرو  و کشید پاهاش روی پتو  ریحانه

 

 کنی؟ تعریف داری حال رو داستان   ادامه -

 

 : داد تکون مثب  عالم  به رو سرش و  زد لبخند سینا

 

 . دار  حال که معلومه میشم، انرژی پر میا  که اتا  این تو من -

 

 . خندیدن  دو هر حرکت ، این با و  کشید ای خمیازه

 

 . االن انرژی پر خیلی معلومه -

 

 . داد تکیه صندلی به  بود هاش لب رو  که لبخندی همون با
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 . بود الکی ی خمیازه  خسته، نه حالم، بی نه -

 :   داستان ادامه بریم خب

 رو  پبدرش  کبرد   سبعی  خیلبی  نببود،  خبو   حبالم  وقب   چنبد  تبا  مریم  و  رضا  مرگ  از  بعد

 خواسب   مبی  دلبم  ،  نشبدن  راضبی  ولبی  کبنن  خاکشبون  جبا  همبین  ببذارن  که  کنم  راضی

 اصبرار  بابباش  ولبی.  خاکشبون  سبر  ببر   گرفب   و  بهونشبون  دلبم  وقتبی  تبا  بودن  جا  همین

 و  پبدر  مبادر،  پبدر  اونبا  ببود   رفیبق  یبه  مبن  داشب   حقبم  خبودش،  والی   ببرتشون  داش 

 شکسبته و پیرتبر سبال صبد انبدازه ببه پسرشبون و عبروس فبوت  شبنیدن  بعبد  کبه  مادری

 نگببا  خببدا کببرد  مببی احسبباس  ریخبب ، بهببم زنببدگیم کبب  رضببا رفببتن بببا. شببدن تببر

 ببه  حتبی.  ببود   داغبون  خیلبی  کبرد ،  مبی  گلبه  خبدا  از  میبزد ،  غر  خود   با  هی.  کنهنمی

 کسب   انقبدر  هبم  اونجبا  ببود،  دانشبگاه  رفبتم  مبی  کبه  جبایی  تنهبا  نمیبزد    سبر  خانوادمم

 مببی مببریم و رضببا مببرگ از مبباه چنببد یببه. فهمیببد  نمببی چیببزی درس از اصببال بببود 

 . شد سبز راهم سر داغون آد  یه خونه گشتم می بر داشتم وقتی  روز یه که گذش 

 

 : کرد  نگاه به  متعجب و انداخ  باال  ابرو  ریحانه

 

 داغون؟ -

 

 . داد تکون ارفین به تأسف با رو  سرش و خندید

 

 دور   بیشبتر  کبرد   مبی  محلبی  ببی  بهب   چقبدر  هبر  نشبه  بباورت  شباید  داغبون،  خیلی  -

 . شد می سبز

 

 بود؟ دختر -

 

 ببرعکس درسب  یکبی کبرد، دور هبا  تنهبایی از رو مبن کبه ببود کسبی مهران پسره،  نه  -
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 دسببت  از هببیچکس داره شببور و شببر مهببران بببود، متببین و آرو  رضببا چقببدر هببر. رضببا

 . نداره  آسای 

 

 . خوبه خیلی اینکه خب -

 

 . من با دوستی  برای نه ولی خوبه آره -

 

 چته؟ تو  مگه -

 

 . گذشته داشتن  شور و بودن شر برای سنم فقط نیس ، چیزیم -

 

 ؟!نیس  تو سن هم  مهران  مگه-

 

 : گف  و داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 

 دار   شب   عقلبی  لحبا   از  وگرنبه  کبرده  بلنبد  قبد  فقبط  نشبده   بزرگ  عقل   ولی  هس   -

 . باشه سالم

 

 .   ببینم  شد  کنجکاو شد، جالب -

 : انداخ   باال ابرو و  زد لبخند سینا

 

 . ببینی  برم می حتما  شدی مرخ  اینجا از -

 

 : انداخ  پایین  رو سرش مغمو 

 

 . گردونه می  بر رو چیز همه  موندن تنها خونه اون تو دوباره شم، مرخ  من -
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 . بذاری  نباید -

 

 . بود من دس  کاش -

 

 . بگذرونی چجوری باشی داشته دوس  که توئه با توئه، دس   -

 

 چی؟ کنه اذیتم ریما  دوباره اگه -

 

 دیدی ؟  ازدواج  بعد  مگه -

 

 .  نه -

 

 بایببد روز یببه ببباالخره ولببی بینببی ، نمببی کامبب  بهبببودی تببا هببم بعببد بببه االن از پببس -

 . شی رو به رو  باهاش

 

 بزنیم؟ حر  راجب  بعدا  میشه -

 

  بذار ؟ تنهات خوای می.  حتما آره-

 

 . بده ادامه لطفا نزن، حر  فعال ریما از. کن تعریف رو زندگی   داستان بقیه نه -

 

 :  داد ادامه و  زد لبخند سینا

 

 فرامببوش خببودمم گبباهی حتببی مهببران بببودن بببا. شببد عببادی چببی همببه یببواش -یببواش -

 جببذب  ناخودآگبباه کببه اوریببه مهببران شخصببی  غصببه، و غببم برسببه چببه کببرد   مببی
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 هبم کنبارت باشبه داری دوسب  هبم میشبی، کالفبه ببودن  از هبم هبایی موق   یه.  میشی

 باهباش  بباری .  داره  رو  هباش  گبویی  بذلبه  مبوقعیتی  هبر  تبو  نیسب ،  شبناس  موقعیب .  نه

 بشبر ایبن ببا خبورد  قسبم یعنبی!  شبد  مسبافرتمون  آخبرین  کبه  کرد  کاری  مسافرت،  رفتم

 . دیگه  کشور یا شهر برسه چه نر  هم صال  زاده اما   تا

 

 کرد؟  چیکار  مگه چرا؟ -

 

 هببای بچببه از خببودش، از. زد حببر  شببیراز تببا تهببران خببود از نکببرد، چیکببار بگببو -

 سببر بببه سببر رفبب  مببی سبباکتم، مببن دیببد شببد تمببو  کببه حببرف . اسبباتید از دانشببگاه،

 هببای ااببوار ادا تببا بخببوابم گفببتم احمببق منببه نذاشبب ، آبببرو بببرا ! ذاشبب  مببی مسببافرها

 . بذار  هم رو چشم ترسید  می وق  چند تا آورد سر  بالیی چنان نبینم، رواین

 

 : گف  و خندید سینا بده،  ادامه بود  منتظر  کرد نگاش ذو  با و  کنجکاو  ریحانه

 

 نقاشببی و صببورتم هببا دلقبب  مثبب  گرفبب  رژ بببود، اتوبببوس تببو کببه خببانم مسببافر یببه از -

 . کرد

 

 . داد تکون  ارفین به رو  سرش  ریحانه و  خندیدند دو هر

 

 . باحالی شخصی  چه وای! گی می  دروغ -

 

 بنببده کببرد  فکببر مببنم خندیببدن، بهببم مسببافرها چقببدر دونببی نمببی. بببود دروغ کبباش -

 . دیوونن خدا های

 

 نشدی؟ متوجه یعنی -
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 آینبه  تبو  رو  خبود   وقتبی  دستشبویی،  رفبتم  ترمینبال  تبو  و  رسبید   کبهزمانی  تا!  بخدا  نه  -

 . شد   شوکه دید 

 

 نگف ؟ به  یعنی -

 

 عصببیم  بیشبتر  ایبن.  نببود  پیبداش  سباع   چنبد  تبا  کبرد،  گبور  و  گم  رو  خودش  تازه.  نه  -

 . داد نمی جوا  تلفنمم! شه پیداش تا بود  ترمینال تو ساع  دو کن  فکر کرد 

 نگفتی؟ به  چیزی بذار ، تو جای رو خود  واقعا تونم نمی -

 

 مببثال. پببایین انببداخ  رو سببرش زیبباد یفاصببله بببا و اومببد خنببدون آقببا سبباع  دو بعببد -

. اون  خبون  ریخبتن  جبز  نببود  مهبم  ببرا   هیچبی  کبه  ببود  روزی  تنهبا  روز  اون  بود،  شرمنده

 گوشبم تبو کبرد ، اشبتباه کبرد ، غلبط گفب  مبی چقبدر  هبر.  دنبال   منم  دویید،  می  این

 وسبط  رفب   آورد   سبر   دیگبه  ببال  یبه  هبم  اونجبا  عوضبی.  ببود   شبده  کبر  انگار  رف   نمی

 نجببات دسببت  از رو مببن دیوونسبب ، یببارو ایببن گفبب  بهشببون و ایسببتاد پیرمببرد تببا چنببد

 چبه  ببا  دونبی  نمبی!  بببرن   بیبان  تیمارسبتان  از  ببزنم  زنب   بگیبرین   خبدا  رو  تبو  بدین،

 رو  نشبوندنم  و  گبرفتن  رو  دسبتم  اومبدن  شبون  تبا  دو  تبازه  کبردن،  مبی  نگباه  بهم  دلسوزی

. رفبب  نمببی گوششببون تببو گببه، مببی دروغ داره بابببا خببورد  مببی قسببم چببی هببر. صببندلی

 . بدن  تیمارستان تحوی  رو من داشتن اصرار

 

 : کرد نگاه  سینا به شده درش  های چشم با

 

 کنببار بخببوای کببه خوبببه آد  ایببن کجببای! درار حببرص چببه خببدا وای! گببی؟ مببی چببی -

 داری؟  نگه  خودت

 

 تببونم نمببی جببوره هببیچ میشببه، تحمبب  قاببب  غیببر خیلببی هببا وقبب  بعضببی کببه مببیگم -

 ولبم  بگبه  پیرمردهبا  ببه  کبه  کبرد   نگباش  التمباس  ببا  مبن  دونبی  نمبی  تازه.  کنم  کنترل 



 

 

 WWW.98IA3.IR 236 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 شبما  گفب   بهشبون  اومبد.  سبوخ   دلب   تبا  نبدار   باهباش  کباری  که  خورد   قسم  و  کنن

. ببود  گرفتبه  کبار  ببه  هبم  رو  خبدا  هبای  بنبده  اون  مب   تبازه  هستین،  مخفی  دوربین  جلوی

 اسبم  دیگبه مخفیبه دورببین گفب  بهشبون بعبد ببودن، دورببین دنببال سباع   چنبد  تا

 نشبون  تلویزیبون  تبو  چهبار  شببکه  امشبب  ببینیبن    تبونین  نمبی  شبما  شده  مخفی.  روشه

 .  میده

 

 . شیطونه چقدر خدا وای -

 

  خیلببی درونبب  کببودک دونببی مببی. شببیطونه از فراتببر چیببز یببه! میببده درس رو شببیطون -

 . کنه کنترل  رو  درون  کودک تونه نمی مهران فعاله،

 

 خونده؟ پزشکی اونم -

 

 تبو  خبانم  اسبتاد  چبی  هبر  از.  کبردن  اخبراج   گذاشبته  اسبتادا  سبر  به  سر  انقدر  ولی  اره  -

 . باال تا بگیر پایین سن از کرده،  خواستگاری  بود  دانشگاه

 

 . نیس  کردنی  باور -

 

 ببیبنم  بشبکافم  مغزشبو  دار   دوسب   خیلبی  شخصبه  ببه  واقعیبه،  موجبود  ایبن  ولی.  اهو   -

 . گذاشتن توش مغز جای چی

 

 . شد  کنجکاو منم بگو، بهم خواستی  دستیار -

 

 :  داد ادامه. شهصا  صداش تا کرد ای  سرفه سینا و  خندیدن دو هر  دوباره

 

 بببی و خشبب  کببامال خببانوادش مهببران بببرعکس بگببم، بهبب  نکردنببی ببباور چیببز یببه -
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 گوشببه و منببزوی انقببدر تببره، کوچیبب  سببال دو خببودش از داره خببواهر یببه. انحوصببله

 . مادرن و پدر یه از و خانواده یه تو دوتا این  نمیشه  باورش آد  که گیره

 : گف  و انداخ  باال  شونه  ریحانه

 

 . نداره تعجب  میشه -

 

 خصوصببی بببه اخببال  یببه شد ،اصببال متعجببب خیلببی خببانوادش دیببدن بببا مببن ولببی -

 . اومد خوشم  خواهرش از خونشون، به رفتم  بار چند با من  متاسفانه و داشتن

 

 : زد لبخند و انداخ  باال  ابرو  ریحانه

 

 !  متاسفانه؟ چرا شد، جالب -

 

 بببا برداشببتم، ازگوشببی  رو خببواهرش شببماره. نگفببتم چیببزی مهببران بببه بببرات، مببیگم -

 . زد  حر  خودش

 

 .  نترس چه -

 

 یبه.  کبنم  علنبی   بعبد  ببدونم  رو  خبودش  نظبر  اول  داشبتم  دوسب   نیسب ،  تبرس  بح   -

 نشبه  ناراحب   کبه  بگبم  جوریب   بچیبنم،  هبم  کنبار  رو  کلمبات  بتبونم  تا  کرد   صبر  روز  دو

 تمباس  باهباش  روز  دو  بعبد  رفبتن  کلنجبار  کلبی  بعبد  بباالخره.  برنخبوره  بهب   چمیدونم  یا

 باهببا  خیلببی گببرفتم  کجببا از رو شببمارش پرسببید از  احوالررسببی و سببال  بعببد گببرفتم،

 یباد   ببزنم،  بهب    ببود   کبرده  آمباده  کبه  هبایی  حبر   شبد ،  امیبد  نبا.  کرد  برخورد  سرد

 بببا  و کببرد  رهببا رو تیببر. زد  اول رو آخببر حببر  و شببد  چینببی مقدمببه خیببالبی. رفبب 

 نابباوری  کمبال  در   کبرد ،  مطبرح  رو  خواسبتم  وقتبی.  دیگبه  نبه  بگبه  فبوق   گفبتم  خود 

 . کنه فکر تا بد  وق   به  روز دو یه گف 
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 . دوخ  چشم  به   منتظر  ریحانه کرد، سکوت

 

 بود؟ چی  جواب  -

 

 ببدش  کبه  داد  پیبا   بهبم  خبودش  بعبد  روز  نکشبید  روز  دو  ببه  میومبد،  خوشب   از   اونم  -

 از  ولببی رفتببیم، بیببرون زدیببم، حببر  هببم بببا مبباه سببه یببه. کنببه تجربببه رو عشببق  نمیبباد

 داش ، زیاد  مشکوک  رفتارهای دونی می.  نگم چیزی  مهران به خواس 

 ببود، خبودش تبو. نیسب  روز هبر مثب  دیبد  پیشبم اومبد کبه مهبران  روز  یه  ماه  سه  بعد 

 کلنجببار کلببی از بعببد چشببه، پرسببید  ازش. دیببدم  مببی حببال ایببن تببو بببود بببار اولببین

 خبواد  مبی  دلبم.  داداشبمی  مثب   تبو  بگبم،  چجبوری  دونمنمبی:  گفب   بهم  خودش   با  رفتن

 . نیستم راح  کسی با تو جز کنم، دل و  درد یکی با

 

 خبواهرش  کارهبای  از  گفب   و  رسبید  حبر   اصب   ببه  بباالخره  تبا  کبرد  چینبی  مقدمه  کلی

 چببی ببیببنم تببا بببود شببده گببوش وجببود  تمببا  شببد، وارد شببوک بهببم مببن. شببده خسببته

 بهبم. میزنبه  رو  هبا  حبر   ایبن  مهتبا  مبورد  در  داره  نمیشبد  بباور   زد  حبر   وقتی  که  میگه

 دیبد   مبی  مبن  خبب  نبداره،  تعبادل  رفتبارش  تبو  و  داغونبه  روحبی  لحا   از  خواهرش  گف 

 ببا  کبه  کبنم،  کمکب   خبود   تبونم  مبی  کبرد   مبی  فکبر  خبب  ولبی  داشب   مشبکالتی  یه

 . کرد خرا  و ذهنتیم تمو   زد که آخری حر 

 

 گف ؟ چی!  چرا؟ -

 

 لحظببه اون ازش، کببرده خواسببتگاری شببخ  اون. داره رابطببه سببالهی  یکببی بببا گفبب  -

 حبر .  گذشب   هبا   چشبم  جلبو  از  مباه  سبه  اون  تمبا   داد   دسب   بهبم  ببدی  حس  خیلی

 . شد نمی باور  کرد، می که ای عالقه  ابراز نگاش، هاش،
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 بود؟ دوتاتون با یعنی -

 

 فببرداش از زد رو هببا حببر  ایببن مهببران اینکببه بعببد بببود، دوتببامون بببا فقببط کبباش -

 خیلبی ذاشب ،می قبرار منطقبه یبه تبو همبه ببا ببود، یکبی ببا روز هبر.    کبرد  تعقیبب 

 گبرفتم  رو  مچب   وقتبی  ببود،  هبم  نتبرس  و  پبرو  الببی  تنبو   ببر  عبالوه.  ببود  البب  تنو 

 و خندیبد بهبم فقبط حیبا، و شبر  نبه  ببود  نگباش  تبو  ترسبی  نبه!  کرد  رفتار  معمولی  خیلی

 . گذش  کنار  از

 مطملببنن رفتببیمن مببی جلببوتر چببی هببر چببون شببدین، متوجببه زود شببد خببو  خببب -

 . شدی متوجه زود که بود باهات خدا تر  سخ  جدایی و شد می  بیشتر  وابستگی

 

 : گف  و زد  نیشخند

 

 . بیفته ها اتفا  این تا گرف  نمی شک  رابطه این اصال کاش ولی شد، خو  آره -

 

 نفهمید؟ چیزی  رابطتون  از مهران -

 

 دیگبه چبرا کبه ببود شبده سبوال ببراش. رفبتم  نمبی  خونشبون  دیگبه  مبن  خبب  ولبی  نه  -

 . پیچوندم  می  یجوری دفعه هر نمیر ،

 

 ندیدی؟ دیگه چی  رو مهتا -

 

 اآلنبم  نگفب   چیبزی  مهبران  ببه  اونبم  نبداد ،  رو  جبواب   زد  زنب   بهبم  ببار  چنبد  یبه  نه  -

 . کرده ازدواج

 

 : پرسید متعجب و انداخ  باال  ابرو  ریحانه
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 !  پسره؟ همون با -

 

 . آره -

 

 . پسره بیچاره -

 

 . خوبه چی همه  ندارن مشکلی چرا؟ -

 

 بود؟ روز یه تو نفر چند با گی نمی  مگه -

 

 . بود  اینجوری مجردی  تو خب -

 

 زندگیشبون تبو تبونن نمبی وقب  هبیچ ان،البب تنبو  کبه  هبایی  آد   ایبن  باش  مطملن  -

 . باشن داشته تعهد

 

 . نباشیم بدبین  بود قرار -

 

 . دونی می خودتم واقعیته، نیس  بدبینی این -

 

 اتبا   وارد  آشبفته  حبال  و  کبرده  پبف  هبای  چشبم  ببا  سبحر  برگشبتن،  دو  هبر  در  صبدای  با

 . ایستاد ریحانه تخ   نزدی  و شد

 

 خوبی؟ مامان؟ شده چی -

 

 : گف  و چکید هاش چشم از اشکی  قطره سحر
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 مبن  گفبتم  رامبین  ببه.  بمبونم  خونبه  تبو  نتونسبتم  شبد  تنب   ببرات  دلم  فقط  مادر،  خوبم  -

 . رف  خودش  رسوند  برسونه  رو

 

 کبه ببود کفبری دستشبون از  حسبابی  و  گبرفتن  تمباس  سبحر  ببا  هبا  بچه  دونس   می  سینا

 . اینجا  کشوندن  حال  این با و کردن  زابراه رو بیچاره مادر این شب، وق  این

 

 و کببرد بسببته و ببباز رو هبباش چشببم آرو  سببینا افتبباد، هببم بببه سببینا و سببحر نگبباه وقتببی

 . برگردوند سحر وجود  به رو  آرام  بخ ، اامینان  نگاه همون با  انگار.  زد لبخند

 ببی خببر دونسب  مبی و اینجاسب   اون  حبال  بخباار  مبادرش  کبه  ببود  فهمیده  هم  ریحانه

 : گف  آرو  و پایین انداخ  و  سرش.  رسوندن  گوش  به رو هاش  قراری

 

 خببو  اومببد سببینا کببه بعببد. ترسببید  تنهببایی از لحظببه یببه فقببط مامببان، خوبببه حببالم -

 . کن استراح   خونه برو اومدی، اینجا تا الکی شد 

 

 . افتاد لکن  به و شد هول سحر

 

 .. ه.. ن... ن...   -

 

 و گرفبب  دسببت  تببو رو اون هببای دسبب  و کببرد دراز سببحر سببم  رو دسببت  ریحانببه

 . کرد  نوازش

 

 خب؟. شم می هم  بهتر و خوبم من نترس از   مامان -

 

 . بوسید رو  ریحانه پیشونیه و داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش فقط سحر

 

 . کشه می رو انتظارت اتاق  خالیه، جات خونه تو زندگیمی، همه تو - 
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 . کرد ترک رو اتا  و کشید  سردی آه سینا و  زدند لبخند دو هر

 ((بعد ماه  ش ))

  

 شببد  مببی قببب  روز از بهتببر روز هببر ریحانببه. گذشبب  زدن هببم بببه چشببم یبب  تببو روزهببا

 اذیبت  کبه چیبزی تنهبا برگشب ، خونبه ببه  و  شبد  مبرخ   مباه  سبه  عبر   در  کهاوری

 و  خوابیبد  مبی  اون  صبدای  ببا  شبب.  ببود  کبرده  عبادت  بهب   خیلی  بود  سینا  نبود  کرد  می

 فقببط ببباری  روزی شببد مببرخ  وقتببی از شببد،می بیببدار خببوا  از صببداش بببا صببب 

 آرو  خونببه تببو تونسب  نمببی کبهاوری بببود اون از قرارتببر ببی سببینا. میبزد حببر  باهباش

 اونجبا  از  شبد  نمبی  خباموش  اتباق   ببر   وقتبی  تبا  و  ببود  ریحانبه  خونه  در  شب  هر  بگیره،

 دلب  و شبد مبی راحب  خیبال  خوببه  حبال  دیبد مبی کبههمین.   خبورد  نمبی  تکون

 . گرف  می آرو 

 داشبب  چیببز همببه بببودن، گرفتببه ای تببازه جببون ریحانببه برگشبب  بببا هببم رامببین و سببحر

 . بود  برگشته  خانواده به  آرام  و شد می قب  مث 

 حالبب  بببا رامببین بببودن، نشسببته صبببحانه میببز سببر ریحانببه و سببحر کببه صببب  روز یبب 

 و سببحر شببد، خیببره سببحر هببای چشببم  بببه تببرس بببا و اومببد آشببرزخونه تببو ای آشببفته

 رو سببوال پرسببیدن جببرات کببدو  هببیچ و شببدن بلنببد دو هببر حببال  دیببدن بببا ریحانببه

 : پرسید آرو  دید  رو رامین سکوت وقتی سحر.  نداشتن

 

 شده؟  چیزی  کسی مادر؟ شده چی -

 

 : گف  آرو  و  کرد نگاه  ریحانه  به رامین

 

 . بزنه حر  تو با خواد می گرف ، تماس  باها  ریما -

 

 . گرف   دندون به رو لب  گوشه و خندید عصبی  ریحانه
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 کباری باهباش مبن ببرداره، سبر  از دسب   و  کنبه  گبم  رو  گبورش  بگبو  بهب !  کرده  غلط  -

 . ندار 

 

 : گف  و داد پایین صدا با رو  دهان  آ  رامین

 

 . بزنی حر  باهاش باید ولی -

 

 : گف  و  فشرد دست  تو و رامین بازوی کالفه و عصبی سحر

 

 ! انشاهلل؟ نیستی که کر گف ؟ چی  نشنیدی -

 

 سبحر هبای دسب  از رو، ببازوش خراببی حبال ببا و کشبید موهباش  تبو  دس   کالفه  رامین

 : انداخ  صندلی  روی رو خودش.  کرد جدا

 

 ... می خواه   مامان -

 

 : زد داد بلند حرف   وسط سحر

 

 نبدار ؟ ریمبا اسبم ببه خبواهری دیگبه گفتبی مبی کبه  نببودی  همونی  تو  رامین؟  خودتی  -

 بببس! کنببین دیببوون  خببواین مببی دوببباره خوبببه، حببال  ایببن دیببدی شببده؟ چببی االن

 بخبوای  اگبه  خبوا    نمبی  آببرو  ببی  دختبر  مبن  مبرد،  برامبون  باببات  مثب   دختر  اون.  کنید

 . بیرون نداز  می خونه این از هم رو تو کنی فشاری پا  دوباره

 

 پاهباش جلبو و شبد خیبره ببرادرش زار حبال ببه  سبحر،    هبای  حبر   ببه  توجه  بی  ریحانه

 : گف  آرو  و کرد  نگاه رامین  بارونیه های چشم به  زد،  زانو
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 بریزه؟ بهم  اینجوری تونسته که گفته به  چی -

 : گف  و داد تکون  ارفین به رو  سرش رامین

 

 ... شمال رفته -

 

 : کرد  تکرار رو حرف  و  کرد نگاش متعجب  ریحانه

 

 شمال؟ -

 

 : دوخ  رامین به چشم  منتظر هم سحر

 

 . بگیره انتقا  خودش قول به رفته اره، -

 

 . کرده غلطی چه ببینم کن تعریف درس ! گی؟ می چی -

 

 کببه گرفبب  میببز بببه رو دسببت  و شببد نزدیبب  بهشببون لببرزون پاهببای و تببرس بببا سببحر

 . بگیره رو  افتادن  جلوی

 

 . بودن خونه تو همه  مطملنه  میگه کرده،  فرار و زده آتی  رو  باغ خونه -

 

 : کوبید صورت  به دس   دو با سحر

 

 . کرده سیاه  رو  روزگارمون چجوری ببین! خدا یا -

 

 . کرد تغییر واحد آن در هاش چشم رن  حتی زد، لبخند  ریحانه
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 . برگردوند بهم رو  آرام  -

 

 : گف  ها اون به رو و  زد پوزخند  ریحانه کردن، نگاش ترس با  رامین و سحر

 

 مکافتببه دار، دنیببا همببین. رسببیدن اعمالشببون سببزای بببه همشببون گببرفتین؟ عببزا چببرا -

 رامببین پاشببو. بببدن رو خببواهر  پبباک خببون تقبباص بخببوان کببه نیسبب  ای دیگببه دنیببای

 . بزنم حر  باهاش خوا  می بگیر تماس  باهاش

 

 فقبط  کنبه   چیکبار  کبه  ببود  مونبده  هبم  سبحر  و  کبرد  نگباه  سحر  به  بود،  شده  شوکه  رامین

 بیببرون آشببرزخونه از هببم بببا ریحانببه و رامببین و داد تکببون مثببب  عالمبب  بببه رو سببرش

 رو  سینا شماره سری   رفتنشون بعد سحر.  رفتن

 موفببق ببباز  گرفبب ، رو شببمارش دوببباره و نببداد جببوا  ولببی. خببورد بببو  چنببد گرفبب ، 

 .  نشد

 نفبس سبینا اسبم دیبدن ببا. خورد زنب  گوشبی  ببره هبا بچبه پبی   و  بلندشه  خواس   تا

 . زد و اتصال دکمه و کشید راحتی

 

 خوبی؟ جان سینا سال  -

 

 . لرزه می صداتون کنم می احساس افتاده؟ اتفاقی خوبین؟ شما سال  -

 

 . داد پایین و بغض  سحر

 

 نمبی  جبان  سبینا  بیبا  ببینبیم،  خبوش  روز  مبا  خبواد  نمبی  خبدا  انگبار.  اینجا  بیا  زودتر  آره  -

 . کنم  چیکار  باید دونم

 

 ببودن  دکتبر نقب  کبه  ببود  عاشبق  یبه  اونبم  نببود،  موفبق  ولی  باشه  آرو   کرد  سعی  سینا
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 . بود  رفته یادش از لحظه اون تو

 

 شد؟ بد حال   دوباره کجاس ؟  ریحانه -

 

 . بیا زود فقط شه، بد ترسم می نه -

 

 . رسونم می و خود  االن باشین آرو   شما باشه- 

 

 . رف  ها بچه پی  و کرد قط  رو گوشی ای اضافه حر  بی

 

. شببد نمببی موفببق ولببی کنببه برقببرار تمبباس باهبباش کببه کببرد مببی سببعی داشبب  رامببین

 اون دیببد وقتببی بببود، زده زل بببرادرش دسببتراچگی بببه و بببود همببه از تببر آرو  ریحانببه

 . شه بلند تا  لپ پش  از خواس  ازش و گرف  رو  دست  تونه نمی

 دقیقبه  چنبد  کنبه،  قبرار  ببر  ارتبباط  ریمبا  ببا  کبرد  سبعی  و  نشسب   تبا   لپ  پش   خودش

 . داد جوا   باالخره ولی کشید اول

 افتبباد ریحانببه بببه چشببم  وقتببی و بببود پوشببونده شببال بببا رو صببورت  اببر  یببه ریمببا

 : گف  بده زدن حر  اجازه  به   اینکه بدون. زد  نیشخند  به 

 

 ازشببون رو هممببون انتقببا  مببن  داد ، انجببا  مببن رو بکنببی نتونسببتی تببو کببه کبباری -

 و  فطبرت  پسب   رو  مبن  تبو  ولبی.  ببودی  تبو  کبرد   لطبف  خیلبی  کبه  کسی  تنها  به  گرفتم،

 تشبکر  یبه  تبو  داد    نجبات  تبوش  بیفتبی  ببود  قبرار  کبه  ای  تلبه  از  رو  تو  من  خوندی،  نامرد

 ایببن خببا  دوببباره نزاشببتم. کنببی ازدواج پسببرعموت بببا تببو نذاشببتم مببن بببدهکاری بهببم

 کشبیده  نقشبه  اونبا.  کبردی  مبی  فکبر  تبو  کبه  نببود  آدمبی  اون  عرفان  بشی،  ها  صف   گرگ

 اونببم سببلطانی، بهببرا  پسببر. عرشیاسبب  همببون عرفببان شببی،عروسشون تببو کببه بببودن

 کبه  روزهبا  همبون.  رفب   لبو  نقششبون  ولبی  بنبدازه  راه  رو  ببازی  ایبن  کبه  ببود  شده  تهدید

 انقبدر  مبرد  یبه  کبنم  بباور  تونسبتم  نمبی  مبن  ببودی،  سباخته  اسبطوره  خیالی   عرفان  از  تو
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 گبوش  حرفبات  ببه  دقب   ببا  مبن  ولبی  ببود   کبرده  کبور  رو  تو  های  چشم  عشق!  باشه  خو 

 تعقیبب  رو  عرشبیا  بعبد   کبرد ،  تعقیبب   قبرار  سبر  باهباش  رفتبی  کبه  ببار  چند.  کرد   می

 پسب   ایبن  بخباار  ببود  خبرا   حبالم  کبه  روزهبایی  همبون.  هبا  سلطانی  به  رسید   و  کرد 

 ببا  زندگیتبه،  اشبتباه  آد   ایبن  بفهمبونم  تبو  ببه  بایبد  چجبوری  دونسبتم  نمی.  بود  ها  فطرت

 سبم  و  بگبم  ببد  تبو  از.  کبنم  نزدیب   عرشبیا  ببه  رو  خبود   اینبه  راه  بهتبرین  گفبتم  خود 

 ولببی! شببد مببن اعمببه عرشببیا شببد ، موفببق و بببد  بازیشببون مببن بکشببونم   خببود 

 بسبتری تبو اینکبه  بعبد.  ریخبتم  رو  زهبر   بزرگشبون،  تبا  کوچیب   از.  سبوزوند   رو  همشون

 شببرو  و هببا  اذیبب  و گرفبب  شببعله بیشببتر وجببود  تببو نفببرت و خشببم آتببی  شببدی

 سلطانیاسب ، از هبم اون بگبن بهب  بعبد  شبی  عرشبیا  عاشبق  تبو  خواسبتن  مبی  اونا  کرد ،

 . شد  تو پاسوز من

 

 تونسبتن نمبی. ببودن مونبده مبهبوت  و  مبات  هبم  سبحر  و  رامبین  ببود،  شبده  شوکه  ریحانه

 ذهببن  تببو خواسببتگاری روز سببحر باشببن، مببریض حببد ایببن تببا خببانواده ایببن کببنن ببباور

 مبی تربق زدن  حبر   تبو  خیلبی  عرشبیا  همبون  یبا  عرفبان  مبادر  و  پبدر  روز  اون  شبد   زنده

 !کنن  بازی رو  مادرش و پدر نق  که بودن  خریده  اونارو که نگو.  زدن

 

 : شد خیره ریما  به بود  نشسته  پیشونی  رو که ریزی اخم با  ریحانه

 

 کبار  االن  کنبی  مبی  فکبر  کبردی؟  ببازی  زنبدگی   ببا  چبرا  نگفتبی؟  بهم  موق   همون  چرا  -

 !کردی؟ خوبی

 

 : داد تکون  ارفین به رو سرش و  زد پوزخند

 

 دور خبود  از رو همبه بایبد مبن! هبا  نقشبه ببه زدیمبی گنبد شبد؟ مبی  چی  گفتم  می  -

 ببنبد   دل  وقب   هبیچ  خواسبتم  نمبی  کبه  مبن  ببر ،  پبی   نقشبه  اببق  بتونم  تا  کرد   می

 کببه بببود سببر  تببو فکببر ایببن گببی بچببه از چببون. بببد  تشببکی  زنببدگی یببا شببم عاشببق و
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 شبم؟  عاشبق  تونسبتم  مبی  چطبور  ببود   عقبده  از  پبر  مبن  بگیبر ؟  انتقا   تونم  می  چجوری

 و بببود اشببتباه کببه کسببی بببه ببباختم دل یکبببار اینکببه تببا کببرد ، امتحببان خیلببی البتببه

 مبن باشبه، وفبادار تونبه نمبی. باشبه زن یب  پنباه سبر تونبه نمی  مردی  هیچ  کرد  مطملنم

 تببو احساسببی هببم مببن  و نبببود تببوش تعهببد چببون ذار  نمببی عشببق رو رابطببه اون اسببم

 دوسبتی  یبه  فقبط  اون.  کبنم  تجرببه  رو   عشبق  و  داشبتن  دوسب   بخبوا   کبه  نیس   وجود 

 . رسید پایان به تل  ته  که  بود

 

 .... گفتی شدی، عاشق گفتی من به تو ولی -

 

 : خندید بلند

 

 سببه عشببق! کنببه تفسببیر هسبب  کببه اونجبوری رو عشببق تونببه نمببی کببس هببیچ! عشبق؟ -

 ای،کلیشببه هببای جملببه نببه. سبب جمله هببزاران اشکلمببه سببه هببر تببو ولببی سبب ،کلمه

 تبو  تبونی  نمبی  اصبال.  سبخته  کبردن   هضبم  شکلمبه  ببه  کلمه  هر  که  سنگین  های  جمله

 . بگنجونی  مغزت

 

 : گف  و جویید رو لب   گوشه  ریحانه

 

 کجاس ؟ اون -

 

 عرشیا؟ -

 

 . اهو  -

 

 :  زد لبخند
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 . مرده  دیگه االن  باشه نداده نجات رو خودش اگه بود،  باغ خونه تو -

 

. نکبرده  کباری  انگبار  کبه  میبزد  حبر   خونسبرد  انقبدر  ریمبا  شبد،  حببس  اشسینه  تو  نفس

 . بودن زده زل تصویر به ترس با  همشون خط اینور ولی

 

 نمببی فقببط مببن نببود ؟ دزد دیببدی رامببین! نبببود ؟ خیانتکبار مببن دیببدی سببحر مامبان -

 ! همین  بخورن، ضربه  خوانواد   دوباره خواستم

 

 : گف  لرزید می که صدایی با  ریحانه

 

 پوشوندی؟ چرا رو  صورت  -

 

 . زد  کنار رو شال   آرو  و زد لبخند  دوباره

 

 کببه سببحر چکیببد، چشببم  گوشببه از اشبب  و بسبب  رو هبباش چشببم صببورت  دیببدن بببا

 . کوبید  دیوار به رو  مشت  و  برگردوند رو  رامین افتاد، زانو رو و شد حس بی پاهاش

 

 سببحر مامان. شببد نمببی کببه تقبباص بببی داد  تقبباص مببنم سببوخته، یکببم نیسبب  هیچببی -

 سببلطانی بهببرا . داد  فحبب  بهشببون و زد  داد حیبباا  تببو ببباغ، خونببه اون تببو رفببتم

 داد مببنم بیببرون، کشببه مببی حلقببومم از رو زبببونم کببرد مببی تهدیببد و کشببید مببی عربببده

 .  زد  فریاد صدا بی بس  از بسه: گفتم زد 

 

 : کوبید می پاهاش رو و کرد می  گریه صدا با سحر

 

 ....  خدا کردی خرا  و آیندت چرا!  مادر؟ چرا -

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 250 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 نجاببب  و پبباکی حببال بببه دلبب  میزنببی حببر  ازش کببه خببدایی ایببن چببرا خببدا؟ کببدو  -

 ظببالم اون دسبب  بببه گذاشبب  چببرا! نشببنید؟ رو فریببادش صببدای چببرا! نسببوخ ؟ رهببا

 یفرشببته جببای بببه بایببد کببه بببود  کسببی مببن. بببود  خببدا فرسببتاده مببن شبباید  بمیببره؟

 . گرفتم می رو  جونشون مرگ،

 

 : گف  مقدمه بی و کرد پاک رو هاش اش   ریحانه

 

 . پیش   بیا  بگو کجایی؟ -

 

 .... کنه خارج  مرز از رو من یکی  دیگه ساع  ی  قراره -

 

 : شد خم  مانیتور سم  متعجب

 

 سببالم معلببو  کجببا از کنببی؟ مببی اعتمبباد چطببور! ای؟دیوونببه مگببه چببی؟ یعنببی -

 برسونت ؟

 

 دیببدارمون آخببرین ایببن شبباید گرفتمتببون تصببویری همببین بببرای نیسبب ، مهببم بببرا  -

 .   باشه

 : گف  ناله و عجز با و رف  تر  نزدی  قرار بی سحر

 

 بهبب  کسببی دسبب  ذاریمنمببی کنببیم، مببی پنهونبب  همینجببا! جببونم بببه دردت نببرو -

 ....   برسه

 

 : پرید  حرف  وسط

 

 نیسبتم  آدمبی  مبنم  کشبه،  مبی  رو  انتظبار   دار  انبا   بمبونم  اینجبا  اگبه.  نمیشه  هیچیم  -
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 مواظبب  ببر   بایبد  میبد    خببر  سبالمتیم  از  بهتبون  مونبد   زنبده  اگبه.  بمبونم  خونبه  تو  که

 کببه کببار  خیانبب  دختببر همببون مببن کنببین فکببر نباشببین، مببنم نگببران. باشببین خودتببون

 . کنین فراموشم تونین می تر راح   اینجوری کردین،  ارد 

 

 : گف   آرو  کنه نگاه  ریما به که  نکرد بلند رو سرش ولی شد  نزدی  کمی رامین

 

 آرامبب  بببه ریحانببه هببم مببن هببم کببه کببردی کبباری تببو کببردیم، قضبباوت  ببببخ  -

 مبی  تمبو   بایبد  مبن  کبه  کباری  اینکبه  بخباار  بخشبم  نمبی  رو  خبود   وق   هیچ.  رسیدیم

 . افتادی دردسر توی تو، من کردن دس  -دس   با کرد 

 

 . زد دس  و خندید  ریما

 

 اون کببن، ازدواج سببودا بببا! شببم عمببه خببوا  مببی. شببی داربچببه کنببی، ازدواج بایببد تببو -

 سببودا. داری تببو ولببی باشببه، وابسببته بهببم کببه نداشببتم رو کسببی مببن.  خوبیببه دختببر

 . کن ازدواج اون با کنی جبران خوای می اگه! عاشقته

 

 مبی اشب  سبحر کبرد، مبی نگباه  ریمبا  تصبویر  ببه   مغمبو   ریحانه  کشید،  سردی  آه  رامین

 قطبب  تمبباس و فرسببتاد براشببون ای بوسببه ریمببا. رفبب  مببی ش صببدقه قربببون و ریخبب 

 . شد

 . زد صداش  آرو  سینا کرد، می بازی  دست  های  انگش  با  ریحانه

 

 ریحان؟ -

 

  بله؟ -

 

 کنی؟ می فکر چی به داری االن بگی  میشه -
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 . شمال بر  خوا  می -

 

 . انداخ   باال ابرو متعجب

 

 بببد  اجببازه تببونم نمببی ان،تشببنه خونتببون بببه االن اونببا سببرت؟ بببه زده! گببی؟ مببی چببی -

 . بری

 

 ... شاید باشن؟ زنده معلو  کجا از -

 

 : پرید  حرف  وسط

 

 زیبباد سببوختگی  درصببد عمببوت فقببط بیمارسببتان  بببردن رو نمرده،همببه هببیچکس -

 . بوده

 

 دونی؟ می کجا از تو -

 

 . پرسیده  زده زن  آشناهاتون از یکی  به رامین -

 

 !بود اتا  تو من پی  اینکه کی؟ -

 

 . زد اش بینی نوک به ای  ضربه و زد لبخند

 

 متوجبه  کبه  ببودی  فکبر  غبر   انقبدر  ببود ،  اینبا  مامانب   پبی   بیبرون  سباع   یب   من  -

 . نشدی  زمان گذر
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 . گرف   رو دست  اون که شه  رد سینا کنار از خواس  و شد بلند  ریحانه

 

 کجا؟ -

 

 شده؟ چی ببینم خوا  می -

 

 مهمه؟ -

 

 : کرد نگاش عصبی

 

 آواره خببواهر  سببوختن، نفببر چنببد شببده؟ چببی شببنیدی! خونسببردی؟ انقببدر چببرا تببو -

 بزنم؟ حر  باهات آرام  با اینجا بشینم خوای؟ می چی از  واقعا االن شده،

 

 بایبد  کبه  اونطبور  چبی  همبه  نمیشبه،  عبو   چیبزی  خوردنب   حبرص  و  خبوردن  غصه  با  -

 . گذره می  بگذره

 

 : شد خیره هاش چشم تو زد زانو پاهاش جلو

 

 مبی  ببازی  دارن  زنبدگیمون  ببا  چبرا  کبردن،  کبارو  ایبن  چبرا  اونبا  بفهمبم  بایبد  مبن  سینا  -

 ایبن  خبدابه.  چیبه  مشکلشبون  ببیبنم  خبوا   مبی  دارن،  برنمبی  سبرمون  از  دسب   چبرا  کن،

 دیبدی  دنیبا  کجبای.  باشبه  سبالم  و  نرمبال  آد   یبه  کبار  تونبه  نمبی  کنن  می  اینا  که  کارایی

 اسبم یبه  ببا  کنبه  اجیبر  رو  یکبی!  بزنبه؟  کباری  هبر  ببه  دس   هاش  بچه  نابودی  برای  پدر  یه

 ببا فکبری چبه ببا آخبه  کنبه؟  خبودش  عاشبق  رو  اون  شبه  نزدیب   دخترش  به  دیگه  رسم  و

 خواسببتن مببی کببی تببا نمیشببه؟ رو دستشببون کببردن فکببر خودشببون پببی  منطقببی چببه

 ! کنن؟ پنهون
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 . پسرعموته که  نیس  مهم برات دیگه بشی عاشق  وقتی کردن فکر خب -

 

 . داد تکون ارفین  به رو سرش تأسف با و خندید بلند

 

 نسببتی  اینبا  ببا  بگبم  کشبم  مبی  خجالب   داره،  تأسبف  جبای  فقبط.  بگبم  چبی  دونم  نمی  -

 . دار 

++++++++++++ 

 

 روز در و میببزد سببر ریحانببه بببه روز هببر سببینا نبببود، خبببری ریمببا از و گذشبب  روزهببا

 . زدن می حر  و میزدن قد  هم با ساع ی 

 خواسب  مبی دلب  گباهی. شبد مبی بیشبتر و  بیشبتر  ریحانبه  ببه  سبینا  حبس  روز  به  روز 

 ولببی باشببه، اون کنببار رو عمببرش ببباقی خببواد مببی و داره دوسببت  چقببدر کببه بگببه بهبب 

 بگبه،  ببراش  هسب   دلب   تبو  کبه  عشبقی  از  اگبه  ترسبید  مبی.  ببود  وجودش  تو  ترسی  ی 

 . بده دس  از و اون همیشه  برای

 روز از تببر قببرار بببی روز هببر ریمببا دوری از. بببود دیببده فرزنببد داغ دوببباره انگببار هببم سببحر

 انگببار ولببی بببود، ریمببا از سببرنخی دنبببال هبباش دوسبب  اریببق از رامببین شببد  مببی قببب 

 . نبود ازش اثری هیچ شد، محو و بود شده بخار آ   مث ! نداش  وجود اصال ریمایی

 تمباس سبحر ببا هبم ببرزو  ببودن،  کبرده  شبکای   ریمبا  از  سبلطانی  خبانواده  دیگبه  ار   از

 صببد در بیشببترین بببود، ندیببده آسببیب زیبباد اون. کببرد مببی تهدیببد رو اون و بببود گرفتببه

 . بود سوخته  بدن  از درصد هفتاد.  داش  بهرا   رو سوختگی

 

. نکبرد   سبیاه  رو  روزگبارت  تبا  بگبو  رو  دختبر  اون  جبای  میگبه  زده  زنب !  چیبز  همبه  بی  -

! میگببی؟ اینجببوری آوردمبب  بابببا  خونببه از مببن مگببه! سبب بچه اون پببدر انگببار نببه انگببار

 . سن این تو نه دید   خیری کنارت جوونیم از نه که مرد کنه ذلیل  خدا

 

 : کشید عربده و کوبید دست  کف تو  مشتی رامین
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 حاللبه،  ببرا   خبون   ریخبتن.  کنبه  سبیاه  رو  روزگبارمون  خبواد  مبی  چجبوری  ببینم  بیاد  -

 . نکنم  نابودش نزنم در، جلو اومد اگه  کمتر  س  از. کشم  می  مامان  قرانبه

 

 . زد زل رامین  به بود  ریخته نگاش تو که التماسی و ترس با سحر

 

 دیگببه تببو دیببد  رو تببا دو داغ نشببو  دلببم رو درد دیگببه تببو مامببان جببون رامببین. بسببه -

 بخببدا! داره؟ تحمبب  و صبببر چقببدر آد  یببه مگببه! میمیببر  دفعببه ایببن بخببدا. نببده عببذابم

 . میشم  نابود  دار  ندار   شوکش  دیگه کشم، نمی  دیگه

 

 . کردن سکوت دو هر و کرد پاک  رو هاش اش  سری  در صدای با

 : کرد سال  آرو  و کرد  نگاشون  تردید و ش  با  ریحانه

 

 شده؟ چیزی سال  -

 

 : گف  و زد مصنوعی لبخند سحر

 

 . نگرانشم  نشده ازش خبری  ریما  دلواپس  همیشه مث  باشه؟ شده چی  مادر نه -

 

 : پرسید و  کرد نگاه  رامین به  ریحانه

 

 کنن؟ کاری  نتونستن دوستات -

 

 . زمین تو رفته شده آ   انگار نه -

 

 ..  ممکنه -
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 : گفتن صدا ی  دو هر رامین و سحر  کرد سکوت

 

 . نگو هیچی!  هیس -

 

 . رف  اتاق  سم  حر  بی انداخ ،  باال ای شونه و  کرد سکوت  ریحانه

 

 رو خببودش لببباس کببردن عببو  بببدون انببداخ ، میببز روی و کببیف  شببد اتبباق  وارد

 . افتاد ریما خالی تخ  به  نگاه . کشید دراز پهلو به و انداخ  تخ  روی

 

 ریشبه  وجبود   تبو  کبه  تنفبری!  خونبه؟  ایبن  قهرمبان  بشبی  تبو  کبرد  مبی  رو  فکبرش  کی  -

 ! کنی؟ عالقه و عشق به تبدی   باور، قاب  غیر کار یه با  رو کرد

 

 تخببت  بغبب  میببز رو از رو گوشببی و کشببید سببردی آه موبببایل   زنبب  صببدای بببا

 پیشببونی  رو اخمببی بببود، ناشببناس شببماره. کببرد نگبباه گوشببی صببفحه بببه برداشبب ،

 :  گذاش  گوش  در رو گوشی. زد رو اتصال دکمه و  نشس 

 

 بفرمایید؟ سال  -

 

 و کببرد سببکوت هببم بود،ریحانببه سببکوت. خببوردنمی گببوش بببه صببدایی خببط سببویآن از

 . کنه صحب   نمیشه روش زده  زن  ریماس   شاید کرد  فکر خودش پی 

 

 تویی؟ ریما -

 

 . بود  جواب  سکوت  دوباره
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 . ندار  بازی بچه حوصله کنم؟ قط  بزنی حر  خوای نمی اگه -

 

 دسبب  شببخ  اون انگببار ولببی کببرد، قطبب  رو گوشببی نکببرد دریافبب  جببوا  دیببد وقتببی

 . گرف  تماس  دوباره و  نبود  بردار

 مبی  بیبداد  تبوش  خشبم  کبه  صبدایی  ببا  و  گذاشب   گوشب   در  رو  گوشبی  عصببی  ریحانه 

 : غرید کرد

 

 نداده؟ زبون به  خدا -

 

 . داده -

 

 تنبد  قلبب   ضبربان  زد،  مبی  نفبس  تنبد  -تنبد  ریحانبه.  کبردن  سبکوت  دو  هر  ایثانیه  برای

 . بود  اومده بند نفس  و  بود شده

 

 زدی؟ زن  بهم جراتی چه با -

 

 . دونی نمی تو که هس  چیزها خیلی! بزنم حر   باهات باید -

 

 قبو  اون ببه ببرو مونبده؟ هبم حرفبی  مگبه  حرفبی؟  چبه.  پروئبی  تو  چقدر!  بزنی  حر !  هه-

 کببه کببنم مببی کبباری خببود  ایندفعببه وگرنببه! بببردارن سببرمون از دسبب  بگببو الظببالمین

 . بخوابن قبر تو  ردیف به همشون،

 

 کببنم، دفببا  خببود  از بببزار. نیسبب  درسبب  گفبب  ریمببا کببه چیزایببی اون بخببدا ریحانببه -

 . جداس  اونا از من حسا  ندار    کاری اایفه اون با من

 

 شدی؟  هاشون نقشه قاای که جداس  حساب ! عه؟ -
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 کبرد، گیبر پیشب  دلبم  یعنبی.  خواسبتم  خبود   بعبدش  بخبدا  ولبی  شبد ،  مجببور  اول   -

 از  کبردن،  تهدیبد   نبدادن،  اجبازه.  بگبم  بهب   رو  حقیقب   ببزارن  گفبتم  اونبا  ببه  حتبی  من

 . آورد می فشار بهم اونم شد پیدا اشکله و سر  ریما  دیگه ار 

 

 : گف  اعنه با

 

 تهدیببد گلببوت؟ زیببر گذاشبب  چبباقو! فشبباری؟ چببه کببردی؟ تببرکم کببه بببودی فشببار زیببر -

 کشت ؟ می کرد

 

 : داد  ادامه و زد  نیشخند

 

 مببن احساسببات بببا بخبباارش شببدی حاضببر کببه دادن وعببده بهبب  چقببدر هببا سببلطانی -

 از سببالی  داشبب  صببر  بببرات کببه گرفتببی چقببدر جهببنم، بببه مببن اصببال! کنببی؟ بببازی

 خببواهر  بببا چببرا کنببار، بببه اینببا همببه داشبب ؟ رو ارزشبب  واقعببا! کنببی؟ وقببف رو عمببرت

 بکنی؟ دل از  شدی حاضر که به  گف  چی  مگه هم؟ رو ریختی

 

 : گف  آرو 

 

 . باری  همین فقط کنم می خواه  بد   توضی  برات بده اجازه -

 

 : گف  و کرد مک  کمی

 

 . شنو می -

 

 : لرزید می صداش باز ولی کرد، صا  رو صداش 
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 پیبدا ریمبا یکلبه و  سبر  رفتبی  تبو  اینکبه  بعبد  شبد،  شبرو   قرارمبون  آخرین  از  چی  همه  -

 راه  اون  ببه  ببزنم  رو  خبود   کبرد   سبعی  ولبی  ببود ،  شبده  شبوکه  دیبدن   ببا  اینکه  با.  شد

 از فببامیلیم و اسببم خونببدن بببا کببه شببم رد پیشبب  از خواسببتم. شناسببم  نمببی کببه

 مبن  حتبی  باشبه،  داشبته  خببر  چبی  همبه  از  شبد  نمبی  بباور   شد    خش   سرجا   دهن 

 . زد صدا اصلیم فامی  و اسم با و

 تببو بببرای تونسببتم خببو  گفبب  بهببم. زد دسبب  بببرا  و زد بهببم پوزخنببد برگشببتم، وقتببی

 دیبد  وقتبی. نمونبده ذهبنم تبو  خبب  ولبی  زد  هبم  دیگبه  هبای  حر   کلی  کنم،  بازی  فیلم

 مببن کببه خببورد  قسببم  چببی هببر گفببتم، رو حقیقبب  بهبب  داره  خبببر چببی همببه از

 قسببم و گذاشببتم قببرآن رو دسبب  اینکببه تببا. کببرد نمببی ببباور شببد  عاشببق و دلببباختم

 باهببات خببود  تببا نگببه چیببزی بهبب  کببه کببرد  التمبباس بهبب . داد  قیمببت  و خببورد 

 وقتبی.  بشبنوی  خبود   زببون  از  بفهمبی  و  حقیقب   قبراره  اگبه  داشبتم  دوسب   ببزنم،  حر 

 بقیبه کبه اینبه اونبم گبه   نمبی  چیبزی  بهب   شبرای  یبه  ببه  گف   بهم  دید  رو  ها   التماس

 بعببد میببد  قببول بهبب  گفبب  بهببم بگیببره، انتقببا  بببزار  و بببد  ادامببه اون بببا رو داسببتان

 تبو کبرد کباری! کبرد نبامردی ولبی رسبونم، مبی بهبم رو ریحانبه و تبو گبرفتم انتقا   اینکه

 . متنفرشی من از

 مببی داغببون داشببتم دیببدم  روز و حببال اون بببا و اومببدی ا خونببه حیبباط تببو کببه روزاون 

 کبه کبنم مبی کباری کبرد تهدیبد  دوبباره  بگبم،  بهب   رو  حقیقب   ببزار  گفتم  به .  شد 

 نمبی فکبر خبونی   مبی  رو  نگبا   حبر   کبرد   فکبر  مبن.  ننبدازه  هبم  تف  صورت   تو  ریحانه

 از. شببد شببرو  ریمببا هببای نقشببه تببو رفببتن بعببد دور، بنببدازی رو مببن راحبب  انقببدر کببرد 

 بببود، زرنبب  خیلببی فرمالیتببه، مراسببمات و قالبببی محضببر تببا گرفتببه ای کرایببه پببدر مببادر

 راهب   سبر  خبدا  کبه  ببود   اعمبه  منتظبر  و  ببود  سبرش  تبو  قب   از  ها  نقشه  این  همه  انگار

 . گذاش 

 آرو  دلببم و ببینمبب  شببده یکبببار  بببرای کببه بببود  خونتببون در شببب هببر مببن ریحانببه

 ... بگیره
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 : گف  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ  پرید  حرف  وسط

 

 اراجیببف شببنیدن بببرای وقبب  مببن بگببو، رو افتبباد کببه اتفاقبباتی. نکببن درسبب  داسببتان -

 . ندار 

 

 : گف  صداش ولو  ترین پایین با

 

 ! میزنی؟ بهم رو حر  این داری که تویی این واقعا! گم؟ می اراجیف من -

 

 عاشببقانه هببای حببر  ببینببی؟ احتببرا  داری دوسبب  بشببنوی؟ چببی داری دوسبب  -

 سبب  خودساخته دختببر یببه بینببی مببی االن کببه اینببی. مببرد مهربببون یریحانببه بشببنوی؟

 رو  هباتحر  ببا تبونی مبی نکبن فکبر! داره نگبه  پبا  سبر  رو  خبودش  تونس   سختی  با  که

 دوسب   کبه  اینبه  ببرای  فقبط  نکبرد   قطب   روت  رو  گوشبی  هبم  حباال  تبا  اگبه.  بزاری  تاثیر

 همتبون.  هبا  سبلطانی  نبه  مهمبی  ببرا   تبو  نبه  وگرنبه  اومبده،  چی  خواهر   سر  بدونم  داشتم

 ! جهنم  به برین

 

 

 .....  من  ریحانه -

 

 : گف  و  خندید  ریحانه کرد، سکوت

 

 خبودت ببا اومبد، یبادت یهبو بعبد! عرفبانی؟ بگبی خواسبتی مبی چبی؟ من ریحانه!  هو ؟  -

 ! نیستم عرفان عرشیا   که من عه گفتی

 

 : داد  ادامه و خندید بلند
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 بببرات عشببقم از وقتببی دادی، بببازیم وقبب  اینهمببه خندیببدی؟ بببودنم احمببق بببه چقببدر -

 بهبم  و  گفتبی  مبی  هبا  شبر   ببی  اون  ببه  رفتبی  مبی  گفتبی؟  مبی  چی  خودت  با  گفتم  می

 اونه؟  رییستون  نکنه  بود؟ پیشتون باغیرتمم  بابای اون خندیدین؟ می

 

 : گف  و  کشید سردی آه

 

 ببا داره کبه مبن باببای خبوردن، رو  چبوب   همبه  اونبا  بخبدا.  کبن  بس  عزیزت  جون  بسه،  -

 آرزوی شببب هببر و روز هببر شببد آزاد کببه روزی از تببو بابببای میزنببه  پنجببه و دسبب  مببرگ

 صبب  تبا  نبداره،  راحب   خبوا   شبب  یبه!  ذارهنمبی  راحبت   وجبدان  عبذا   کنه،  می  مرگ

 ضبربه  جوریب   کبدو   هبر  هبم  بقیبه.  میزنبه  حبر   خبودش  وببا  چرخه  می  خونه  حیاط  تو

 اونبا  سبوزونده،  برنجشبونم  انببار.  زده  آتبی   رو  زندگیشبون  و  خونبه  کبه  هبم  ریمبا  خوردن 

 ! شدن  یکسان خاک با االن

 

 : پرید  حرف  وسط  ریحانه

 

 باشم؟ منتظر باید کی تا بدی؟ پس تقاص چجوری خوای می تو! چی؟ تو -

 

 کنببه ببباور تونسبب  نمببی. بببود شببده شببوکه عرشببیا کببردن، سببکوت دو هببر ای ثانیببه بببرای

 بببا و داد پببایین رو بغضبب  سبب  ریحانه میزنببه حببر  اینجببوری باهبباش داره کببه اینببی

 : گف  لرزیدمی کمی که صدایی

 

 فقببط بخببدا! کببرد  گببم رو روز  و شببب رفتببی کببه روزی از درسبب  داد ، تقبباص مببن -

 ریحانبه  چبی،  یعنبی  خوشبی  دونبم  نمبی  اصبال.  کبنم  نمبی  زنبدگی  ولبی  گبذرونم  می  دار 

 جببون بببه. کببنم ثاببب  بهبب  رو خببود  بببزار کببنم مببی خببواه . بببده فرصبب  یببه بهببم بیببا

 کبه  بگبو.  کبردن  سبیاه  مبنم  روزگبار  اینبا  تشبنم،  خونشبون  ببه  مبنم  شما    با  من  جفتمون

 میدی؟ فرص  بهم
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 : گف  مقدمه بی و کرد پاک رو  خورد می سر هاش گونه رو که هایی اش  

 

 . کنم  فکر باید -

 

 مبی  رو  سبینا  تلفبن  جبوا   نبه  ریحانبه  روز  سبه  ایبن  تبو  گذشب ،  عرشبیا  تماس  از  روز  سه

 مبی  دونسب   نمبی  هبم  خبودش  ببود  درگیبر  فکبرش  ببینبت ،  کبه  کبرد  مبی  قبول  نه  داد

 و کببرد بهونببه رو خسببتگی بزنببه حببر  باهبباش خواسبب  سببحر وقتببی کنببه، چیکببار خببواد

 . باشه تنها که خواس 

 دیگببه چببرا کببه بببود شببده سببوال بببراش و پرسببید مببی رو ریحانببه حببال سببحر از سببینا 

 دوببباره چببی دونسبب  نمببی واقعببا و کببرد ااالعببی بببی اضببهار سببحر. نمیببده رو جببواب 

 . شه گیر گوشه  ریحانه که شده باع 

 حتبی و سبحر نبه  رامبین،  نبه.  شبن  نزدیب   بهب   کبه  داد  نمبی  اجبازه  کبس  هیچ  به  اصال

 . بود رازش محر   و  دوست  ترین  نزدی  که سینا

 

 تمبا   ببه  و  ببود  بیبدار  شبب  هبای  نیمبه  تبا  حتبی  ببود   کبرده  فکبر  خیلبی  روز  سبه  این  تو

 گذشب ، هباش چشبم جلبو از خباارات  تمبا . کبرد فکبر گذرونبد  عرشبیا  ببا  که  روزهایی

 یبا  ببود،  شبده  جبادو  انگبار!  نکبرد  فکبر  گذرونبد  کبه  تلخبی  روزهبای  به  ای  ثانیه  برای  حتی

 . کنه مسمو  رو فکرش تل  خاارات و  گذشته به رفتن با که خواس  نمی خودش

 

 وقتببی. ببیببنن رو همدیگببه خواسبب  ازش و گرفبب  تمبباس عرشببیا بببا چهببار  روز تببو

 : پرسید سحر  بره بیرون  خونه از خواس 

 

 مادر؟ بری کجا -

 

 : گف  رو این از  بود کرده  فکر به  قبالً
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 . شه دلخور از  خوا  نمی نداد ،  رو جواب   روز چند این بیرون   میر  سینا با -

 

 : گف  و  زد رضای  از لبخندی سحر

 

 مبی  مبن  از  رو  حالب   روز  چنبد  ایبن  افلب   سبینای.  بباش  خبودت  مواظبب  بر   قربون   -

 . برسون به  منم سال  بود  نگران  خیلی پرسید،

 

 سببحر بببه دیگببه، یریحانببه یبب  بببود شببده. گفبب  مببی دروغ وجببدانی عببذا  هببیچ بببدون

 . رف   بیرون خونه از ایاضافه حر  بی و زد لبخند

 

 قبرار رفبتن مبی قببالً کبه ای کافبه همبون  بزنبه،  حبر   عرشبیا  ببا  نزدی   از  خواس   می 

 بببا انگببار. نشسبب  همیشببگی میببز همببون سببر و رسببید کافببه بببه اون از زودتببر و گذاشبب 

 در  ببه  مشبتاقاته  شبد،  پباک  ذهبن   از  گذشبته  ببد  خباارات  تمبا   میبز  اون  و  کافبه  دیدن

  شبد  کافبه  وارد  وقتبی  حتبی  و  ببود  دنببال   سبینا  رو  راه  تمبو   اینکبه  از  غاف .  بود  زده  زل

 گنجشبب  قلببب  و بببود تصببویر اون گببر نظبباره عاشببق قلببب بببا کافببه، اون از ایگوشببه در

 کبه  چیبزی  اون  کبرد  مبی  دعبا  دلب   تبو  آن  هبر.  کوبیبد  می  سینه  قفسه  به  رو  خودش  وار

 دیگببه یکببی کنببار رو ریحانببه کنببه قبببول تونسبب  نمببی نیفتببه، اتفببا  هسبب  ذهببن  تببو

 .  ببینه

 آوار سببرش رو کافببه دیوارهببای کبب  عرشببیا اومببدن بببا نشببد  مسببتجا  دعبباش انگببار ولببی

. نداشبب  رو کافببه سببنگین فضببای تحمبب  برگردونببد، رو و بسبب  رو هبباش چشببم. شببدن

 . رف   بیرون کافه از صدایی و سر هیچ بدون و شد بلند آرو 

 

 و  گرفب   ریحانبه  ابر   رو  گب   لبخنبد  ببا  و  شبد  میبز  نزدیب   سبرخی  گ   شاخه  با  عرشیا

 : گف 
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 ! گ  برای گلی -

 

 ببه دقب  ببا گذاشب ، میبز روی و برداشب  رو  گب .  زد  لبخنبد  و  انبداخ   بباال  اببرو  ریحانه

 واقعببا انگببار بببود  شببده سببفید کمببی اش شببقیقه کنببار موهببای. زد زل عرشببیا صببورت

 در پببا از رو اون خببانواده فشببار شبباید یببا. گذشبب  مببی سببخ  بببراش ریحانببه از دوری

 . بود  آورده

 

 : گف  و زد لبخند

 

 .  بشین -

 

 : پرسید و  نشس   روبروش  آرو  عرشیا

 

 خوبی؟ -

 

 . خوبم اهو  -

 

 . بود شده تن  برات دلم خیلی -

 

 بببا و داد تکببون اببرفین بببه رو سببرش ریحانببه اینکببه تببا داشببتن، نمببی بببر هببم از چشببم

 : گف  آرو  و زد هم قاشق با رو بود داده سفارش که ای الته خاصی ژس 

 

 . بیارن برات بگو خوری می چی داد ، سفارش من  اومدی دیر -

 

 : گف  و کرد تر  نزدی   ریحانه به رو خودش کمی
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 . شده تن  برات دلم گفتم!  نشنیدی؟ -

 

 : گف   به  کردن  نگاه بدون

 

 میاد؟ بدت  اسررسو از هنوز -

 

 : گف  لب  زیر آرو 

 

 . میاد بد  باشه تل  که چیزی هر از -

 

 یببه. داد پببایین صببدا بببا رو دهببان  آ  و گرفبب  دنببدون بببه رو لببب  گوشببه زد، نیشببخند

 : انداخ  باال  ابروشو تای

 

 کنی؟ تحم  رو من خوای می چطور نیستم، قب  مث ! تلخم منم -

 

 : گف  و  کرد نگاش غمگین

 

 مببن کنببی، برخببورد جببور هببر حقمببه. داری حببق لیاقتببه، بببی منببه بخبباار بودنبب  تلبب  -

 . بود   ایناش از بدتر  منتظر

 

 . چرخوند فنجون تو رو قاشق حرف  به توجه بی  دوباره

 

 داشتی؟ خبر.  بود   بستری تیمارستان تو ماه چند من -

 

 از کمبببی کبببرد بلنبببد رو فنجبببون آرو  و خندیبببد ریحانبببه انبببداخ ، پبببایین رو سبببرش

 :  برگردوند جاش سر دوباره رو فنجون و رف  هم تو هاش اخم.  خوردرو  نوشیدنی
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 داشتی؟ خبر یعنی سکوت  این -

 

 : گف  آرو  و  افتاد لکن  به

 

 ... من...  من -

 

 گرفتبه  فبرا  رو  وجبودش  کب   کبه  خشبمی  ببا  و  کوبیبد  میبز  رو  ریحانبه  بزنبه  حبر   اومد  تا

 : گف   بود

 

 بهبم چبی مباه چنبد اون تبو دونبی مبی اصبال بگبی؟ کبه داری چبی چی؟  تو  ها  چی؟  تو  -

 بهشبون  چبی  اارافیبانم  دونبی  مبی  جهبنم،  ببه  خبود   کشبید ؟  چبی  دونبی  مبی  گذش ؟

 گذش ؟

 

 . کرد سکوت و انداخ  پایین رو  سرش عرشیا

 

 احمببق یریحانببه اون بببا االن کببردی فکببر بزنببی؟ حببر  نیومببدی مگببه! سبباکتی؟ چببرا -

 چببه خببودت کنی؟بببا مببی خببامم رفببتن، صببدقه قربببون یببه بببا کببردی فکببر ارفببی؟ سببابق

  آوردی؟ سر  بالیی چه تو دونی می! شدی؟  سبز راهم سر  دوباره که کردی  فکری

 مببی کببه تلخببی لحظببات اون تمببا  تببو پاشببید، هببم از خببانواد  کبب  نامردیبب  یببه بببا -

 آدمبا  همبه  کبه  کبرد  ثابب   بهبم   کبه  ببود  کنبار   مبرد  یبه  ولی.  نبودی  نامرد  توئه  گذروند 

 تبو  کنبار  مبن  نشبده،  منقبر   نسبل .  میشبه  پیبدا  معرفب   هبم  هنبوز!  نیسبتن  هبم  مث 

 حبس االن حتبی کبه ببودی  تلب   تجرببه  یبه  یبا  عبادت  یبه  فقبط  تو  نکرد    تجربه  رو  عشق

 ولبی چبی، یعنبی داشبتن دوسب  و عشبق فهمیبد  اون  کنبار  ولبی.  نبدار   بهب   هبم  تنفر

 کبه  ا دیوونبه  یبه  مبن  چبون  چبرا؟  دونبی  مبی  بباختم  به   رو  دلم.  بگم  به   ندار   جرات

 کببابوس تببو و گفببتم مببی هببذیون کببه هببایی شببب و روزهببا اون چببون.  نیسببتم اون الیببق
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 مبی. شبدی  تمبو   ببرا   تبو  بگبم  بهب   نمیشبه  رو   ببود،  کنبار   میزد   صدا  رو  تو  اسم  ها 

 ! بره پیشم از و بخنده بهم بگم براش عشقم از ترسم می  نکنه، باور ترسم

 

 کبرد  پباک  شبدش  مشب   هبای  دسب    ببا  رو،  کبرد  خبیس  رو  هباش  گونبه  که  هایی  اش 

 : زد زل عرشیا به نفرت با و

 

 فقبط. نمیشبین سببز مبن راه سبر کبارت و کبس نبه خبودت، نبه  بعبد  ببه  سباع   این  از  -

 سبب موق  اون بشببن  رد خببانواد  و مببن کیلومتریببه چنببد از هببا سببلطانی از یکببی کافیببه

 روزگبارتون کبنم  مبی  کباری!  کابوسبتون  میشبم  و  بنبد   مبی  چبی  همبه  روی  رو  ها   چشم

 بچبه  یبه  ببا  دیگبه  ببدونن  تبا  بگبو  کبردن  اعمبه  رو  تبو  کبه  اونبایی  به  رو  اینا  برو  شه،  سیاه

 وقب   هبیچ   نگهبدار،  یادگبار  ببه  مبن  از  دوسب   یبه  عنبوان  ببه  هم  چیزی  یه.  نیستن  ار 

 بایبد  عمبرت  آخبر  تبا!  میشبی  عبادت  براشبون  چبون.  نکبن  کسی  دس   یبازیچه  رو  خودت

 براشبون  خاصبیتی  هبیچ  دیگبه  بیبنن  مبی  روز  یبه  بچرخبی،  دستشبون  تبو  عروس   یه  مث 

! نیسببتی هیچببی میبینببی میببای خببودت بببه سبب موق  اون. دور کببنن مببی پرتبب  نببداری

 .... زباله سط  جز خوره نمی هیچی  درد به که  رفته در زوار و داغون  عروس  یه جز

 

 : گف  و پرید حرف   وسط عرشیا

 

 وسبط کبس هبیچ پبای ایندفعبه جفتمبون جبون ببه بخبدا، ولبی. داری حق  بگی  چی  هر  -

 ببه  دیگبه  یکبی  کبنم  فکبر  تبونمنمی  کبه  دار   دوسب   انقبدر!  ریحانبه  عاشبقتم  مبن.  نیس 

 کنببار  تببو کببه کببنم فکببر لحظببه یببه ببرای حتببی تببونم نمببی. بگیببره رو دسببتات مببن غیبر

 ... دیگه یکی مال  قراره و نیستی

 

 . کرد باند سکوت عالم  به رو  دست  و زد  نیشخند

 

. شبه  مبالکم  کسبی  نیسب   قبرار  آدمبم،  مبن!  نیسبتم  بازیب   اسبا   یا  اشیا  من  نده،  ادامه  -



 

 

 WWW.98IA3.IR 268 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 مبی  گبی  خفبه  احسباس.  میباد  بنبد  نفسبم  کشبی  مبی  نفبس  تبو  که  هوایی  تو  برو،  بلندشو

 ! کنم

 جهببنم بببه دیببدار! نداشببتی وجببود تببویی اصببال کبباش دیببدم ، نمببی وقبب  هببیچ کبباش 

 . کوچ   سلطانیه

 

 حببال بببه توجببه بببی. گذاشبب  میببز روی و آورد در کببیف  از تراولببی ایسببتاد، و شببد بلنببد

 . شد خارج  مکان اون از عرشیا

 

 و گببذرزمان کببه داشبب  فکببری درگیببری انقببدر برگشبب ، پیبباده رو خونببه تببا راه کبب 

 . نیومد چشم  به  مساف  بودن  اوالنی

. بببود آشببو  دلبب  ولببی باشببه آرو  کببرد سببعی کشببید، عمیببق نفببس و ایسببتاد در پشبب 

 . کرد می بدتر رو  روحی  حال  آشوبه دل و استرس این و داش   دلشوره

 بببا. بببودن ایسببتاده هببا پلببه کنببار سببحر و رامببین شببد، حیبباط وارد و کببرد ببباز رو در

 اخببم دیببدن  بببا سببحر برداشبب   بلنببد رو هبباش قببد  شببد، بیشببتر استرسبب  دیدنشببون

 : گف  دلخوری با و رف  هم تو هاش

 

 کببم کنببی؟ مببی سواسببتفاده اعتمبباد  از اینجببوری بگببی؟ دروغ بهببم گرفتببی یبباد کببی از -

 کنببیم زنببدگی اضببطرا  بببا قببراره کببی تببا! سراغشببون؟ رفتببی ببباز کببه زدن ضببربه بهمببون

 ها؟

 

 ببا.  ببود  نشبدنی  انگبار  ولبی  باشبه،  آرو   کبرد  مبی  سبعی  و  ببود  شبده  مش   دست   رامین

 : گف  و کرد  نگاش  نیشخند

 

 ببدون  نبداری  حبق  بعبد  ببه  سباع   ایبن  از.  کبرد   مبی  اشتباه  ولی  عاقلی،  کرد   می  فکر  -

 !  فهمیدی؟  بذاری بیرون در این از رو پات من اجازه
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 : گف  و کرد  نگاه بهشون متعجب

 

 خوبه؟ حالتون شده؟ چی گین؟ می چی -

 

 : گف  اعنه با ولی آرو  و شد  نزدی   به  سحر

 

 دسبتمزدش تبو شبه، خبو  حالب  لیاقب  ببی توئبه کبه کبرد کباری هر بیچاره پسر اون  -

 .... اینجوری و

 

 : زد داد و بس  رو هاش چشم عصبی

 

 چیکبار  مبن  مگبه!  کیبه؟  پسبره!  ببزنین  حبر   واضب   و  قشبن   انبداختن  تیکبه  جبای  به  -

 کرد ؟

 

 : زد  فریاد رامین

 

 روز و حببال ایبن بببه رو مبا کببه کسبی! هواخببوری رفتبی بیشببر  یبه بببا! کبردی؟ چیکبار -

 بگم؟  باز  کرد، تیمارستان  روونه رو تو کرد، آواره رو خواهرت که کسی انداخ ،

 

 : انداخ   باال  ابرو و خندید

 

 بهب  رو آخبر  هبای حبر   تبا  رفبتم  آره  برریبد،  بهبم  پبر  تبو   ببا  بعبد  کنید  سوال  اول  -

. بگبم  دروغ  شبد   مجببور  دادیبن،  نمبی  اجبازه  دیبدن   ببر   خبوا   مبی  گفتممبی  اگه.  بزنم

 . نبود درس  کارتون!  بزارین  برا برا  کرد  نمی فکر ولی

 

 : گف   دلخوری با سحر
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 تببو دیببد شببهپیاد ماشببین از خواسبب  وقتببی. دیببدن  بببود اومببده سببینا نزاشببتیم  برببا -

 پبا و سبر ببی اون ببا دیبد  کبه.  بزنبه  حبر   باهبات  خواسب   و  اومبد  دنبالب   بیرون،  اومدی

 ! شا  کافی رفتی

 

 : گف  و  زد پوزخند

 

 در جلببو تونسبب  نمببی! بزنببه حببر  باهببا  دنبببالم اومببد کببرد، برخببورد گانببه بچببه چببه -

 کبه  چیکارمبه  اون  میر ؟اصبال  کجبا  کبنم  مبی  چیکبار  ببینبه  تبا  کبرد  تعقیببم!  کنه؟  سوار 

 . کرده رو من چغلی اومده ها چغ  مث  بعد شده، پرو  داد  رو به ! کرده؟ تعقیبم

 

 : گف  و شد تر رن  پر هاش اخم سحر

 

 واقعبا  کبرده؟  خبوبی  بهمبون  کبم  کردنبه؟  صبحب   ابرز  چبه  ایبن!  گی؟  می  اراجیف  چرا  -

 پیشب   دلب   فهمبه  مبی  ببینبه  رو  بچبه  اون  حالب   کبور  آد   یبه  اینبه؟  هاش  خوبی  جوا 

 حبال   چقبدر  در  جلبو  اومبد  وقتبی  دونبی  مبی.  نبادونی  ببه  زدی  رو  خبودت  تبو  کرده،  گیر

 !  بود؟ بد

 

 : گف  و کرد  نگاش کالفه  ریحانه

 

 فکرهبایی چبه  خبودت  پبی   مامبان؟  خبوبی.  ببود   خبودش  مبریض  کبه  منی!  من  عاشق  -

 عشببق از پیشبب  کببه منببی باشببه؟ داشببته حببس مببن بببه بایببد چببرا اون آخببه! کنببی؟ مببی

 کنارمبه  همیشبه  دیبدی  مبی  اگبه  ببوده،  دکتبر   فقبط  اون  جبان  مامبان.  گفبتم  دیگبه  یکی

 . سوخته  برا  دل  که اینه  بخاار فقط

 

 کنارشببون از خواسبب  و داد پببایین رو دهببان  آ  آرو  بببود  نشسببته گلببوش تببو بغببض
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 : گف   سحر که شه رد

 

 ببه نیبازی دیگبه میشبه، بهتبر حالب  بعبد ببه ایبن از گفتبه. میبزت  رو  گذاشبته  نامبه  یه  -

 . نیس   بودن 

 

. ببود  سبخ   ببراش  برداشبتن  قبد   اوریکبه  لرزیبد،  مبی  پاهباش  میبزد،  تنبد  قلب   ضربان

 خببودش از! بببود سببخ  ببباورش نیسبب ، کنببارش سببینا دیگببه کببه کنببه قبببول تونسبب نمی

 . کرد دور خودش از و اون که  بود  بیزار

 

 سببینا عطببر بببوی. کشببید عمیقببی نفببس و بسبب  رو هبباش چشببم شببد، اتبباق  وارد وقتببی

 بببا کببرد، ببباز رو هبباش چشببم آرو . نشببوند لببب  روی لبخنببد و کببرد پببر رو مشببام 

 . برداش  قد   سمت  آرو  -آرو  و  زد زل میز به  استرس

 ببود، کبرده تبار رو دیبدش اشب . گرفب  دسبت  رو کاغبذ  لرزیبد،  مبی  کبه  هایی  دس   با

 . خورد سر صورت  روی اش  های قطره و زد هم به پل 

 . نداش  ایستادن قدرت نشس ، صندلی روی و کرد پاک رو صورت  دس  پش  با

 :  کرد خوندن  به  شرو  آرو  و کرد باز رو شده تا کاغذ

 

 فکبر!  رفیبق  سبال   یبا!  زنبدگیم  سبال !عشقم  سبال   بنویسبم،  چبی  بایبد  دونم  نمی.  سال   -

 یبا  ببود،  رفیبق  یب   فقبط  جایگباهم  تبو  ببرای  چبون.  کبنم  اسبتفاده  آخر  گزینه  از  باید  کنم

. نیسب   مهبم  دیگبه.  چبیهر  ببود ،  کبم  ببرات!  نببود   الیقب   مبن.  نببود   اونبم  اصال  شاید

 ببه  ذو   ببا  و  نشسبتی  منتظبر  کافبه  تبو  دیبد   کبه  امبروز  مهمبه،  تبو  خوشبختیه  فقط  االن

 تبو  کبه  چیبزی  اون  خواسبتم  خبدا  از  دلبم  تبه  از  لحظبه  یب   ببرای  زدی   زل  لعنتی  در  اون

 تببو، اومببد عرفببان و شببد ببباز در نشببد کامبب   دعببا  هنببوز دقیقببا ولببی. نشببه هسبب  ذهببنم

 و خیببره نگبباه کببه بببودی نگبباه  غببر  انقببدر. شببدین غببر  هببم دیببدن بببا دو هببر دیببد 

 ایببن کببه بببودی عاشببق  انقببدر! معرفبب بی. نکببردی حببس خببودت روی رو، مببن سببنگین

 قبببول هببم دوسبب  یببه حببد در رو مببن حتببی. دادی نمببی و  مببن جببوا  وقبب  چنببد
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  نداشتی؟

 بببرای قلببب  تریببدن دوببباره از و کنببیمی تقسببیم باهببا  رو هببات خوشببی کببرد  مببی فکببر

 . نبود  اونم الیق حتی انگار ولی میزنی، حر  باها  ثابق  عشق

 

 کبه کسبیه ببرای نوشبتن دنیبا کبار تبرین سبخ  ولبی آسبونه، نوشبتن کبرد  مبی فکبر -

 !چیه و کجاس  براش  جایگاه  و چیه به  حس  دونی نمی

 حبالی  چبه  مبن  نوشبتن  نامبه  صبال  بگبم؟ا  ببرات  چبی  از  کبنم؟  شبرو   کجا  از  باید  نمیدونم

 مبی زل هبات چشبم ببه سبکوت ببا  و  مونبد   مبی  اگبه  شباید!  میده؟  به   حسی  چه!  داره؟

 . بود نوشتن از تر راح  خیلی خوندی می  رو نگاهم حر  زد ،

 خبواد  مبی  دلبم  نیسبتم،  کبردن  سبکوت  آد   مبن  ولبی.  میکنبه  غوغبا  کبه  سبکوتی  از  امان 

 بگبم،  ببرات   زده  جوونبه  دلبم  تبو  کبه  عشبقی   از  خبواد  مبی  دلبم.  ببزنم  رو  دلم  های  حر 

 ایبن بایبد چطبور راسبتی! رسبید پایبان ببه  نشبده  شبرو   عشبق!  داره؟  ای  فایبده  مگبه  ولی

 بببا بایببد چببرا کببرد؟ تمببو  رو نیسبب  مشببخ  مسببیرش ولببی  شببد، تمببو  کببه ای رابطببه

 عشبق  بایبد چطبور! کبنم؟  خبداحافظی   داشبتیم  هبم  کنبار  کبه  شبیرینی  و  تلب   خاارات

 دوسبب  احسبباس و عشببق اگببر کببه وای کببنم؟ اشخفببه قلبببم تببو یببا کببنم؟ پنهببون رو

 معنببا بببی زنببدگی تببو نظببر از شبباید! رفبب  مببی پببی  بهتببر خیلببی زنببدگی نبببود، داشببتن

 نبببود داشببتن دوسبب  و احسبباس اگببر چون. میشببد قشببن  خیلببی مببن نظببر از امببا میشببد

 هبم  دلشکسبتگی  غبرور  و  دلتنگبی  و  حسبرت  نببود  عشبق  اگبر  د  نببو،  کبار  در  هم  انتظاری

 دغدغببه بببدون  آدمببا داشببتن دوسبب  و عشببق نبببود در کببه بببود خببو  چقببدر.   نبببود

 !  میکردن زندگی

 

 تلبب  یلحظببه ایببن االن شبباید میکببردی، درک اگببر. کنببی درک رو هببا  ناگفتببه کبباش ای

 . کنم تجربه تونستم می منم رو عشق با زندگی شاید.  نمیرسید

 چبون  کنبی   بباور  رو  نگباهم  کبه  نخواسبتی  شباید  یبا.  نخونبدی  رو  نگباهم  وقب   هیچ  تو  اما

 . کردن عو  عشق به رو نگاه  تل  های آد 

 کببه بابامببه نصببیح  یببه بخبباار فقببط میببزنم حببر  دار  صببراح  بببا االن بینببی مببی اگببه
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 نببزار. کببن اعتببرا  حتمببا شببدی، عاشببق اگببه:  »گببهمی همیشببه اون. شببده گوشببم آویببزه

 بباز   شکسب   غبرورت  اگبه  حتبی  زد ،  مبی  رو  دلبم  حبر   کباش  بگبی  خبودت  ببه  ها  بعد

 .«  کردی آوردن  دس  به برای رو، تالش  تما  دونی می اونوق !  بزن رو حرف 

 رو ایببن تببو کببرد  فکببر امببا دار ، دوسببت  کببه نکببرد  اعتببرا  پیشبب  وقبب  هببیچ مببن

 . میدونی

 

 فراموشبب  وقبب  هببیچ. کببرد  ناراحتبب  هببا  حببر  بببا کببه ببببخ  رو مببن جببان، ریحانببه

 . محفوظه جات قلبم تو همیشه و کنم نمی

 . دیدم  می عرفان قب  کاش میشد،  شرو   دیگه جوری  ما داستان کاش

 اون کببه نببدازه مببی دلبب  بببه رو کسببی مهببر چببرا خببدا نفهمیببد ، وقبب  هببیچ کببه مببن 

 . فهمید  می رو کارش این حکم  کاش!  س ؟دیگه یکی قسم 

 !  جان رفیق باشی ترین خوشبخ  

 ((سینا همیشگی   دار دوس ))

 

 کنبه بباور تونسب  نمبی ولبی  ببود   خونبده  رو  خبط  هبر  صبدبار  شاید  افتاد،  دست   از  نامه 

 مبی سبر هباش گونبه روی هبم پشب  اشب  هبای قطبره.  باشبه نوشبته سبینا  رو  نامه  این

 ضببربان دیببدن  بببا بببار هببر کببه داد دسبب  از رو کسببی. بببود متنفببر خببودش از خببورد،

 لحظبه  رفتبن   بعبد  ببار  هبر  و  کشبید  مبی  درد   نببودش  از  ثانیبه  هبر  و  شد  می  تند  قلب 

 فکبر کبه چیبزی اون از بیشبتر ببراش سبینا. بیباد دیبدن  ببه دوبباره کبه  کرد  می  شماری

 . زد صدا رو سحر بلند و رف  بیرون اتا  از خرا  حالی با.  بود مهم و عزیز کرد می

 

 سحر؟  مامان؟مامان -

 

 : کشید عربده قب  از بلندتر نداد رو  جواب  وقتی

 

 ماماااااااان؟ -
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 . دوید ریحانه سم  و شد  خونه وارد  زنان  نفس -نفس و ترس با سحر

 

 شده؟ چی!  مامان؟ جانم -

 

 . نشس   زانو رو و  کرد گریه بلند صدای با

 

 بببراش دلببم مامببان! برگببرده بگببین بهبب ! رفبب  پیشببم از همیشببه واسببه سببینا مامببان -

 !  بیاد؟ بگین  به  میشه شده، تن 

 

 ببه  نشسبته،  اشب   ببه  هبای  چشبم   ببا  و  داد  تکیبه  در  ببه  رامبین  نشسب ،  روببروش  سحر

 . زد زل بود پاشیده هم از که ای  خانواده روز و حال

 

 . میزنم زن  به  االن من  باش، آرو  تو  میاد -

 

 : گف  و  کرد نگاه  به  زاری حال با

 

 بهبم نفهمیبد  مبن چبرا  مامبان  ببود ،  معرفب   ببی  مبن  نوشبته  رفتبه،  نوشته  برا   نمیاد،  -

 آخ باهبباش؟ کبرد  چیکبار مببن نگفتبین؟ بهبم بببودین فهمیبده کبه شببما چبرا داره؟ حبس

 نمیبباد دیگببه! کببرد  دور رو اون خببود  هببای دسبب  بببا! کببرد ؟ غلطببی چببه مببن مامببان

 . تنها  تنهای من  دیگه

 : گرف  آغوش  تو رو سرش و شد  نزدی   به  سحر 

 

 کبباری هببر مببن ببباش آرو  تببو گببردونم،می بببرش میببد  قببول بهبب  مببن. میبباد هببیس -

 . پیش  برگرده که کنم می بتونم
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 پشبب  عروسبب  تببرین قشببن  داشببتن بببرای کببه بببود، شببده هببایی بچببه مثبب  درسبب 

 اولبین  ببرای  سبحر  کبرد،  مبی  آ   رو  سبن   دل  هباش  گریبه.  کنبه  مبی  قبراری  بی  ویترین

 دسب   از  و  رهبا  مبرگ  بعبد  حتبی  اون.  دیبد  مبی  رو  ریحانبه  هبای  گریبه  و   قبراری  ببی  بار

 . کرد نمی  خواه  و گریه  انقدر عرشیا دادن

 

 دسب   پشب   ببا  رو  هباش  اشب   داد،  پبایین  صبدا  ببا  رو  دهبان   آ   و  کبرد  بلند  رو  سرش

 : گف   مظلومانه و کرد پاک

 

 . بیاد االن همین  بگو بزن، زن   به  برو. کنم نمی  گریه  دیگه نگاه -

 

 تببرس: ببینببه تیمارسببتان گوشببه رو دختببرک  دوببباره اینکببه از بببود ترسببیده سببحر

 . بود کرده احااه و  وجودش

 

 خب؟. باشی  آرو  که شرای به میزنم،  زن  االن باشه -

 

 . داد پایین رو گلوش بغض اجبار به و داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 

 . میشم ساک  ساک   دیگه  بیاد بزنی زن  به  کنم، نمی گریه  دیگه نگاه چشم، -

 

 و برداشبب  قببد  ریحانببه سببم  آرو  -آرو  رامببین کببرد، نگبباه رامببین بببه کالفببه سببحر

 بببه. گذاشبب  زانببوش روی رو هبباش دسبب  و داد دیببوار بببه رو اشتکیببه. نشسبب  کنببارش

 : شد  خیره  روبرو

 

 !  کردی؟ رو فکرات  ریحانه -

 

 : کرد نگاه رامین به شد  می خالی و پر اش  از که هایی چشم با
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 چی؟  مورد در -

 

 احساسببات  بببا. نیسبب  بببازی بچببه ریحانببه اینجببا، بکشببونی رو خببدا بنببده اون اینکببه -

 . سراغ  برو بعد کن روشن دل  با رو تکلیف ! نکن  بازی

 

 . نداشتم کسی به حاال تا دار   به  که حسی. دار   دوست  من -

 

 مهبم  ببرات  بایبد  چبی  ببرای!  کبردی؟  مبی  غلطبی  چبه  لعنتبی  کافبه  اون  تبو  امبروز  پس  -

 ببودن  مهبم  ببرات  کبه  کبین  اجبدادش  و  اون  اصبال!  بشبنوی؟  یبا  بگبی  رو  چیزایبی  یه  باشه

 گببول رو خببودت چببرا بببدی؟ توضببی  بببراش چیزهببایی یببه یببا بزنببی حببر  موردشببون در

 بببه حواسبب  دیببدن  بببا. بببودی زده زل کافببه در بببه مشببتا  گفبب  مببی سببینا! میزنببی؟

 نمببی بببر ازش چشببم لحظببه یببه! اببر  تببو بببودی شببده غببر  گفبب  مببی نبببود، اارافبب 

 روانببی اون مرگتونببه؟ چببه احمقبب  خببواهر اون و تببو! خببوای؟ مببی رو نفببر چنببد داشببتی،

 فراموشبب  و نداشببته ارزش بببراش خببودش قببول بببه کببه پسببری پببی   ترکیببه رفتببه کببه

 مبا  میبدی،  عبذا   رو  مبا  داری  اینجبوری  کبه  هبم  تبو.  کنبه  مبی  زنبدگی  اون  با  رفته  کرده،

. کبن ببس پرسبتی مبی کبه کبی هبر ببه رو  تبو  ریحانبه!  بخوریم؟  رو  شما  حرص  باید  کی  تا

 نگباه، رو مامبان. خبواد مبی آرو  زنبدگی دلبم مبنم. نبدار  کشب  دیگبه  یکبی  مبن  خدابه

 .....  یکم باش داشته رحم یکم  نخوابیده آرو  شب یه شدی  بستری وقتی از

 

 : زد صدا بلند رو  اسم  سحر

 

 !  رامین -

 

 : داد تکون ارفین به  رو سرش  نیشخند با  ریحانه
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 کبه  مبا  ولبی  ببود،  ببرادر  ببود،  مبرد  اون  گبه  مبی  راسب !  پبره  داداشم  دل  مامان،  بگه  بزار  -

 از ایببنم ریمببا و رهببا از اون. شببدیم مببی تببباه بایببد بببود ترضببعیف اینببا قببول بببه جنسببمون

 ... من

 

 . سایید هم روی رو هاش دندون عصبی رامین

 

 وقتبی  از  ببودی؟  مبا  عبذا   یمایبه  فقبط  اینکبه  جبز!  کبردی؟  غلطبی  چبه  تبو!  شبو  خفه  -

 ... هم  توهم هم   نداشتیم آرو   روز یه  مرد رها

 

 زد داد سحر

 

 !  بگیر گ  رو دهن  خدا رضای محض. رامین  بسه -

 

 زد زل رامین های چشم به نفرت و بغض با  ریحانه

 

 کسبی! کبن گبم  خونبه  ایبن  از  رو  گبورت.  کنبی  تحملبم  تبونی  نمبی  زنبدگی   دنببال  برو  -

 عببذابی چببه گذرونببدیمی خببوش خببودت بببرای کببه تببو بمببونی، اینجببا نکببرده اصببرار

 !  ندار ؟ رو آمارت کنی می  فکر  بیرون میری یکی با  روز هر  کشیدی؟

 

 بببزار نشببو سببینا مببزاحم باشببی، خببودت حببال تببو بهتببره. سببوزه مببی بببرات دلببم! هببه -

 . کنه رو  زندگی 

 

 . نداره ربطی هیچ هم تو به! کنم می بخواد دلم  کاری هر من-

 کبه  رفب   تلفبن  سبم   سبحر  رفب ،  اتباق   سبم   و  شبد  بلنبد  ای  اضافه  حر   بی  رامین

 : گف   ریحانه
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 بببزار نیسبتم  پسبر اون هببای خبوبی الیبق مبن. پسببرته ببا حبق بزنببی رنب  خبواد نمبی -

 . کنه رو  زندگی 

 

 : گف   آرو  سحر

 

 بببا عکببس ریمببا ارفببی از. بببوده فشببار تحبب  وقبب  چنببد ایببن هببم رامببین جببان مامببان -

 رو عکببس اون وقتببی از فرسببتاده، رامببین بببرای و گرفتببه ترکیببه تببو قبلببی  پسببر دوسبب 

 و تبو مبورد در و اومبد سبینا کنبه هضبم  رو  اون  اومبد  تبا.  شبده  دگرگبون  حال   اصال  دیده

 ... غیرت  و مرده اون باشه چی  هر مامان بده حق به . گف  عرشیا

 

 : زد داد

 

 رو  شبوهرت!  انبداختین؟  اینبا  دهبن  تبو  چیبه  تعصبب  و  غیبرت  ایبن!  چیه؟  غیرت   و  مرد  -

 غیببرت کببه کببرده پببرش ذهببن  کنببد مببادر اون انقببدر! بببرات؟ نشببد عبببرت درس ببببین،

 رو  گلب   دسب   دختبر  کبه  ایبن  شبد  تهب   داد  شبو  و  شسب   رو  مغزش   متعصبی،  داری،

 گبوش  در  انقبدر  مبن  مبادر  نکبن  کبرد،  ببازی  اینجبوری  کبه  هبم  مبا  زنبدگی  ببا.  کرد  پر  پر

 بهشبون  چبی،  یعنبی  ببودن  مبرد  ببدین  یباد  بهشبون  جباش  ببه!  نبزنین  حبر   غیرت  از  اینا

 بهبب  انقببدر وقتببی مببردین، یعنببی باشببه داشببته امنیبب  کنببارتون زن یببه وقتببی بگببین

 زن کبردن محبدود ببده یباد بهب  مبردی، بزنبه حبر  باهبات درداش از کبه کبرد اعتمباد

 و وقببار و حرمبب   محببافظ وقتببی! نیسبب  غیببرت کببردن  تحقیببر! نیسبب  غیببرت

 . غیرت با و کام  مرد یه گف   به  میشه وق  اون بود، زن  یه احساسات

 

 : گرف  دست  تو رو هاش دس  و کرد نگاه هاش چشم تو رف   سمت  سحر

 

. نبدار   کباری  اینبا  و  مردونگبی  و  غیبرت  ببا  مبن  اصبال  توئبه  با  حق  دار ،  قبول  رو  حرفات  -

 دیبدن   ببه  نبایبد  ببود،  ببد  امبروزت  کبار  جبان  مامبان  داری؟  قببول  کبه  مبادری  به  رو  من
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 فقبط   شبده  ایبن  حبال   رامبین  بینبی  مبی  اگبه  نیسبتن،  سبالمی  هبای  آد   اونا.  رفتی  می

 چببرا کببه فرسببتاد لعنبب  خببودش بببه صببدبار بیببای تببا. بببود تنگببراندل کببه اینببه بخببااره

 خوبیب   زنیممبی  حرفبی  اگبه  مبا  کنبی،  دل  و  درد  باهباش  کبه  نیسب   نزدیب   بهب   انقدر

 جفتمببون روحیببه تببو هببم سببینا حببال دیببدن ارفببی از. نیسببتیم دشببمن  خببوایممی رو

 حباال تبا   کنبه  مبی  کبار  آسایشبگاه  تبو   سبینا  کبه  وقب   چنبد  ایبن  تبو  مبن  گذاش ،  تاثیر

 . ندیدم  خرا  حال با  اینطور و ریخته بهم  اینجوری

 

 : گف  آرو  و انداخ  پایین  رو سرش

 

 وقتبی  گبم  نمبی  نببود،  ببردار  دسب   وگرنبه   کبرد   مبی  تمو   و  میزد   حر   باهاش  باید  -

 مامبان  بخبدا  ولبی  نداشبتم  حسبی  هبیچ  دیبدن   رفبتم  وقتبی  یبا  نشد   خوشحال  زد  زن 

 االن کبنم مبی احسباس. اومبد  و گذاشبتم کافبه اون تبو رو حسبم هبای  مونبده  تبه  همون

 . ذاش نمی راحتم فکرش وگرنه کنم، خالی  رو خود  داشتم نیاز شد ، سب 

 

 

 . زد لبخند و داد تکون  ارفین به رو  سرش سحر

 

 ! نکن  فکر کسی به اون جز  دیگه.  انتخابه  بهترین سینا  نظر  به -

 

 . بخواد رو من نکنم فکر  دیگه االن -

 

 . کنه پیدا خواد می کجا من دختر مث  بخواد، هم دل  خیلی -

 

 : گف  تل  و زد  نیشخند

 

 . شد  آشنا باها  کجا  رفته یادتون اینکه مث  هس ،  زیاد تیمارستان تو من مث  -
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 هسبتن  بسبتری  آسایشبگاه  تبو  کبه  اونبایی  کبه  نبره  یبادت  هبم  تبو  ولبی  نرفتبه،  یاد   من  -

 و سببالم هببای آد  صببدتا از بیفتببه پبباش اگببه دارن، احسبباس دارن، قلببب آدمببن، همشببون

 بسببتری چببرا دونببی مببی. تببرن عاشببق و تببر سببالم عاشببقن میکببنن ادعببا کببه هببایی آد 

! نبداره  رو  شکسبتن  تحمب   کبه  مهربونبه  و  ببزرگ  انقبدر  هاشبون  قلبب  اینکبه  برای  میشن؟

 حتببی و کببنن مببی گببم رو روز و شببب و میشببه درگیببر فکرشببون و قلببب همببین بببرای

 زمبانی  چبه  بخنبدن  بایبد  زمبانی  چبه.  کجاسب   جباش  گریبه  و  خنبده  رهمی  یادشون  گاهی

 مببی زنببدگی چجببوری بببودن، کببی بببره یادشببون خببواد مببی دلشببون و کببنن گریببه بایببد

 و  خبوردن  هاشبون  نزدیب   از  کبه  ایبه  ضبربه  اون  میمونبه  یادشبون  کبه  چیبزی  تنها  کردن،

 . کنن نمی فکر هیچی به اون  جز.  میشه تکرار  سرشون تو مدا 

 

 تببونم نمببی گنگببه زدنتببون حببر  نیسبب ، خببو  حببالتون کببنم فکببر االن هببم خودتببون -

 . بفهمم رو  منظورتون

 

 خببودت زدی، حببر  آسایشببگاه هببای بچببه از خیلببی بببا تببو. نیسبب  تببوش گنگببی هببیچ -

 یادته؟ ندارن مشکلی گفتی

 

 مببن! داشبب ؟ سببینا داشببتنه دوسبب  بببه ربطببی چببه موضببو  ایببن االن ولببی یادمببه، آره -

 مبن شبه، دیگبه یکبی وابسبته بشبینه دیگبه یکبی دل و درد پبای  تونبه  مبی  بباز   گبم  می

 بببودن سببالم و قلبببی خببوش از بببرا  داری کببه نکببرد  تببوهین یببا نداشببتم بببد منظببور کببه

 . گی می ها بچه اون

 

 !بشه؟ من عاشق  باید چرا!  ا ؟دیوونه من گی می داری دقیقه هر چرا پس -

 

 ا ،اضبافه موجبود یبه کبنم  مبی  احسباس.  نبدار   خبوبی  حبس  کبنم،  مبی  فر   من  مامان  -

 مبورد تونبه مبی سبینا. تحملبم قابب   غیبر  مبن  رامینبه  ببا  حق!  اس بقیه  آزار  مورد  که  یکی
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 . نیستم اون الیق من داره،  نگه خودش  کنار رو  بهتری های

 

 . کرد می بازی  دست  های انگش  با و انداخ  پایین  رو سرش

 

 . کن نگاه ها  چشم تو و کن بلند رو سرت -

 

 چشبم  ببه  شبد،  مبی  خبالی  و  پبر  اشب   از  کبه  هبایی  چشبم  ببا  و  کبرد  بلند  رو  سرش  آرو 

 .  زد زل سحر های

 

 فقبط دور بریبز رو گذشبته همبه!  جدیدشبو  آد   یبه  امبروز  از  ببده،  قبول  یبه  خودت  به  بیا  -

 . کن فکر  آینده به

 عبالی  زنبدگی  یبه  تبونی  مبی  زیببا  نگباه  و  مثبب   دیبد  ببا  میبد   قول  کنم،  می  کمک   منم

 . بسازی خودت  برای

 

 . کنار گذاش  نمیشه گذشته، تو شده خالصه زندگیم ک !  میشه؟  مگه چجوری؟ -

 

 : گف  و کرد  نگاش کالفه سحر

 

 کنبیم  زنبدگی  حبال  زمبان  تبو  گبرفتیم  تصبمیم  هممبون  بببین  خوای،  نمی  چون  نمیشه  -

 هببم رامببین زنببدگی ، دنبببال رفتببه ببببین رو ریمببا. کنببیم تببالش بهتببر ای آینببده بببرای و

 خببود  ببرای خبوا  مبی مبنم! سبازه مبی جدیبد زنبدگی یبه میبره یکبی ببا روزهبا همبین

 کنبار  ببذار   خبوا   مبی  ببود   افسبرده  حباال  تبا  چقبدر  هبر  سفر،  بر   خوا   می.  کنم  زندگی

 تصبمیم  کبه  تبو،  مبونی  مبی  فقبط.  بسباز   خبواد  مبی  دلبم  که  اونجوری  رو  زندگی  االن  از  و

 . بگیری آسون یا سخ  رو زندگی  بخوای که خودته با

 

 : گف  آرو  و رف  فکر تو کمی
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 گبین  مبی  شبما  بگیبر ؟  سبخ   خبود   ببه  رو  زنبدگی  میباد  خوشبم   مبن  کنین  می  فکر  -

 سینا؟  سراغ بر  کنم؟  چیکار

 

 کجاس ؟ آرامش  کنی می فکر خودت تو -

 

 : گف  و  زد لبخندی سینا به  فکر با  خواسته نا

 

 خوشبم، کنبارش! بیباره در  پبا از تونبه نمبی کبس هبیچ  و  هیچبی  انگبار.  آرومبم  کنارش  -

 حبال  فقبط  میشبن   دور  از   غصبه  و  غبم  ببودن   ببا.  آرامشبه  منبب   ببرا   انگار   خوبه،  حالم

 . شینه می وجود  تو که  خوبه

 

 : گف  و  کرد نوازش  رو اشگونه آرو  و  زد لبخند سحر

 

 شب   هبم  لحظبه  یبه  حتبی  نظبر   ببه  پبس  میباره،  لببات  رو  لبخنبد  فکبرش  حتبی  ببین  -

 .  بزن حر   باهاش بیار، در  دل  از و  دنبال  برو.  نکن

 

 : زد زل سحر های چشم به ترس با

 

 !  نکنه؟  باور  اگه -

 

 بخبباارش داره رو ارزشبب  سببینا نظببر  بببه زدی، رو هببات حببر  دونببی مببی الاقبب  -

 . بشکونی رو غرورت

 

 بزنم؟  زن  به  -
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 .  شخونه در  برو نه -

 

 : گف  و کرد کج رو سرش  مظلومانه

 

 میاین؟ هم شما -

 

 : گف  متعجب و انداخ   باال  ابرو سحر

 

 . بزن حر   باهاش تنها برو خودت بیا ؟ کجا من -

 

 کنببه اینکببارو اگببه. بزنببه حببر  باهببا  نخببواد شبباید برسببون، رو مببن شخونببه در تببا -

 . ندار   برگشتن پای مطملنم

 

 : گف  و داد تکون تأسف از  سری سحر

 

 رفتبه  یبادت  اینکبه  مثب .  میبده  زدن  حبر   اجبازه  بهب   مطملبنم  ولی  میا    باهات  باشه  -

 . سیناس  اون

 

 الهبا   بهب   چیبز  یبه  انگبار.  نشسب   عجیببی  تبرس  یبه  دلب   تبه  فقبط  ببود،  نرفته  یادش

 فکرهببای. کنببه فکببر مثببب  داشبب  دوسبب  داد، نمببی رشببد اجببازه بهبب  ولببی بببود شببده

 . کرد می  دور خودش از رو منفی

++++++++++++++++++ 

 دسبت   هبای  انگشب   قلبنج  اسبترس  ببا  کبه  ای  ریحانبه  ببه  و  ببود  نشسته  ماشین  تو  سحر

 حبس  هبم  سبحر  ببه  خبود   ببه  خبود  کبه  داشب   اسبترس  انقبدر  شبد،  خیره  شکوند  می  رو

 . کرد می منتق  بد
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 اشخونبه در ببه بشبینی  خبوای  مبی  کبی  تبا  شبو،  پیباده.  رو  دسبت   شکوندی  دختر  بسه  -

 !  بزنی؟ زل

 

 ببا  سبحر  کبرد،  مبی  زمزمبه  چیبزی  لبب  زیبر.  کشبید  عمیبق  نفبس  و  بسب   رو  هاش  چشم

 : گف  و  خندید  دیدن 

 

 . روزه اون مث  درس   استرس  افتاد ، اتمدرسه  روز اولین یاد -

 

 : گف  و  کشید سردی آه

 

 . میشه دور ساعتی چند شما از که نبود خیال  عین اصال بود،  آرو  رها ولی -

 

 . نشس  لب  گوشه غمگینی لبخند و داد تکون مثب  عالم  به رو  سرش سحر

 

 اجبازه هبم  ببزن  حبر   خبودت  هبم  ببرو  گذشبته،  ببه  برنگبرد  دوبباره.  ریحانبه  پبایین  برو  -

 . بیرون  بریزه دلشه تو چی هر اون بده

 

 . مامان ترسم می -

 

 . بزنین حر  خواین می فقط!  بکشت ؟ خواد می  مگه! چی؟ از -

 

 ... اگه -

 

 نیار ولی و اما و اگه شو پیاده!  هیس -

 

 سببم  آرو  -آرو  و کشببید عمیقببی نفببس شببد  پیبباده ماشببین از ای اضببافه حببر  بببی
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 در پشبب . بببود هیبباهو انگببار سببرش تببو د میببز، تنببد قلببب  ضببربان. رفبب  سببینا یخونببه

 .  زد در و بس  رو هاش چشم و  ایستاد

 . نکرد دریاف  جوابی ولی  فشرد  زن  روی رو  دست   انگش  بار چندین  بار،ی  نه

 و کببرد بسببته و ببباز رو هبباش چشببم سببحر چرخونببد  سببحر سببم  رو نگبباه  تببرس بببا

 دسب  ببا بزنبه،  زنب   بهب   کبه  فهمونبد  بهب   گوشبی  ببه  اشباره  ببا.  آورد  در  رو  گوشی 

 رو گوشببی و گرفبب  رو شببمارش. آورد بیببرون کببیف  از رو گوشببی لرزیببد مببی کببه هببایی

 . گذاش   گوش  در

 دنبدون  ببه  رو  لبب   گوشبه.  داد  تمباس  رد  کبه  نرسبید  سبو   ببو   ببه  ولبی  خبورد  بو   دو

. باشببه آرو  تببا کشببید عمیقببی نفببس. داد تمبباس رد ببباز  گرفبب ، شببماره دوببباره و گرفبب 

 : کرد تایپ و  کرد باز و پیام  صفحه

 

 ((پیش ؟؟ بیا  بگو کجایی خونتم، در پش ! بده جوا  کنم می خواه   سینا))

 

 ببرای.  زد  لبخنبدی  در  شبدن  بباز  صبدای  ببا  ایسبتاد،  ای  دقیقبه  چنبد  و  کرد  ارسال  رو  پیا 

 . شد حیاط  وارد و داد تکون دس  سحر

 حیبباط دور تببا دور بببه و چرخونببد چشببم. داد تکیببه در بببه و بسبب  سببرش پشبب  رو در

 حیباط  تبو  گیباهی  و  گب   هبیچ.  ببود  شبده  فبرش  سبن   کبه  ببزرگ  حیباط  ی   کرد،  نگاه

 ببود.  ریختبه  حیباط  تبو  سبنگریزه  خباک  جبای  ببه  کبه  ببود  کبویر  ببه  شبیه  بیشتر  نداش ،

 خبوبی  حبس  یبه  ولبی  میبزد  تنبد  قلبب .  رفب   هبا  پلبه  سبم   و  برداش   قد   آرو   -آرو 

 تبو  آرامب   گرفب   مبی  قبرار  سبینا  کنبار  اینکبه  تصبور  ببا  ببار  هبر  بود،  نشسته  وجودش  تو

 . شد می تزریق  وجودش

. زد در بببه ای تقببه آرو  و آورد در رو هبباش کفبب  در جلببو رفبب ، ببباال آرو  رو هببا پلببه

 خونببه دور تببا دور بببه و شببد خونببه وارد کببرد  ببباز رو در و کشببید پببایین رو در دسببتگیره

 . برد بدش حال به پی خونه  ریختگیه بهم از و کرد  نگاه

 

 کجایی؟ سینا -
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 در بزنببه در خواسبب  تببا رفبب ، بببود رو راه تببو کببه اتبباقی سببم . نکببرد دریافبب  جببوابی

 و خبورد گبره هبم تبو  هباش  اخبم  ریحانبه  دیبدن  ببا.  بیبرون  اومبد  سبینا  و  شبد  باز  کنارش

 . کرد سال  آرو 

 

 . اومدی خوش سال ، -

 

 هباش  لبباس  کبردن  جمب   مشبغول  و  رفب   مبب   سبم   جبواب ،  ببه  موندن  منتظر  بدون

 . شد

 . کنه  برخورد انز با و کنه صا  رو صداش کرد سعی و زد لبخند  ریحانه

 و شببد میببز روی ی وسببیله کببردن جمبب  مشببغول اونببم و گذاشبب  میببز روی رو، کببیف 

 : گف 

 

 . باشی شلخته  انقدر کرد  نمی فکر -

 

 هبم  شبما  کبرد ،  مبی  جمب   وگرنبه.  باشبم  داشبته  ناخونبده  مهمبون  کرد   نمی  فکر  منم  -

 . کنم می ردیف  خود  بشین

 

 شما؟ -

 

 موهبباش تببو دسبب . برگشبب  سببمت  و انببداخ  مببب  روی رو هببا لببباس کالفببه سببینا

 : گف  و کشید

 

 ... عشقم عزیز ؟ تو؟ بگم؟ چی باید -

 

 :  انداخ  باال  ابرو و زد لبخند و پرید  حرف  وسط
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 . دار  دوس  و عشقم -

 

 : گف  و کرد  نگاش نیشخند  با سینا

 

 . نکن  بازی باها  -

 

 . نمیاد خوشم بازی از منم  بزنیم، حر  اومد  -

 

 : کرد نگاش متعجب

 

 !  حر ؟ -

 

 نزدیم؟ حر  هم با االن تا ما  مگه! داره؟ تعجب کجاش. حر  اهو  -

 

 . کردی پنهون از  رو چیزهایی یه تو که  نبود  اعتماد قاب  اینکه مث  من ولی -

 

 . زد زل هاش چشم تو و  برداش  سمت  قدمی

 

 . بود   مجبور -

 

 مبی  فکبر  نبداره،  نقب   زنبدگی   تبو  دیگبه  عرفبان  کبرد   مبی  فکبر  چبی؟من  ببه  مجبور  -

 نگباه  وقتبی  امبروز  ولبی.  کبنن  مبی   ببازی  باهبات  دارن  اونبا  ببدونی  کبه  عباقلی  انقدر  کرد 

 ارزش ببراش لیباقتی ببی چبه بببین گفبتم خبود  ببا دیبد  رو هبات  قبراری  ببی  و  عاشق 

 ... وق  اون!  داره
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 : گف  و انداخ  پایین رو سرش  ریحانه  کرد سکوت

 

  چی؟ وق  اون -

 

 . خیال بی هیچی -

 

 : کرد بلند سر خورده گره هم در های اخم با

 

 همیشببه بببرای خواسببتم. کببرد کببارو ایببن چببرا بببدونم خواسببتم فقببط رفببتم، امببروز مببن -

 رو کبرد مبی اذیبتم داشب  و ببود دلبم تبو کبه چیزهبایی. زد  حبر  و رفتم کنار،  بزارم 

 . کنم زندگی  آرام  با بتونم تا آورد   زبون به

 : انداخ  باال  رو ابروش تای ی  و زد  نیشخند

 

 یببا! میزنببی؟ گببول داری رو مببن زدی؟ زل در بببه انتظببار چشببم و عشببق بببا همببین بببرای -

 کبه  منبی  حتبی  تبو.  دیبد   مبی  داشبتم  رو  رفتبارت  آخبر  تبا  اول  از  مبن  سوخته؟  برا   دل 

 یبا  براشبی؟  زخمبم  ببه  نمب   اینجبا  اومبدی  االن!  ندیبدی  رو  شبد   رد  هبات  چشبم  جلو  از

 بببر ! شکسبب  دلبب  بببدبخ  ایببن خببب، گفتببی خونببدی رو ا نامببه سببوخته؟ بببرا  دلبب 

 ... یا کنم  آروم 

 

 بببه رو مشببت  عصبببی و کببرد سببکوت سببینا چکیببد  هبباش چشببم گوشببه از اشببکی قطببره

 . کوبید  دیوار

 

 نبزار.  بشبکنم  ایبن  از  بیشبتر  نبزار!  ببرو  ریحانبه،  ببرو.  کنبه  لعنبتم  خبدا  ریحانه،  نکن  گریه  -

 . کنم  ناراحت  ها  حر  با

 

 زل بهبب  اشبب  از خببیس هببای چشببم همببون بببا و برداشبب  قببد  سببمت  آرو  ریحانببه
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 : زد

 

 ... کن  باور بزنم حر  منم  بزار سینا -

 

 : پرید  حرف  وسط

 

 مونده؟ هم حرفی -

 

 باهبباش بایببد مببن. نبببود بخببدا ولببی بببود، اشببتباه کببار  میگببین همببه شببما! مونببده آره -

 !  میزد  حر 

 

 : گف  و داد تکون هوا تو رو دست  عصبی

 

 درسببته گفببتم بهبب . زد  حببر  باهببات اینهمببه مببن نیسبب ، کببار در بایببدی ریحانببه -

 زمبانی حتبی. کنبی دورش ذهنب  از تبونی مبی زمبان مبرور ببه ولبی  کرد،  فراموش  نمیشه

. نداشبب  ارزش بببرات حرفببا  انگببار ولببی! خنببدی مببی روزهببات ایببن بببه تببو کببه میرسببه

 ....  و محکم خیلی  اینکه مث  اون  جایگاه

 

 : کرد بلند سکوت عالم  به رو دست  عصبی  ریحانه

 

 مبی  فکبر  گفب   بهبم  مامبان  وقتبی  امبروز.  نبداره  پیشبم  جایگباهی  هبیچ  اون!  بسه  هیس  -

 مبی آرامشبم منبب  رو تبو چبون. تبو از شبد  پبر  فکبر   تمبو   مبن  کجاسب ؟  آرامش   کنی

 همببه فهمونببدی بهببم کببردی، عببو  رو نگبباهم کببه بببودی مببردی تنهببا تببو چببون دونببم،

 .  نیستن بد  مردها

 

 . کرد بازی  دست  های انگش  با و انداخ  پایین  رو سرش
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 پیبدا  احسباس  بهب   نسبب   کبنم  مبی  حبس  کبه  وقتبه  خیلی  از  یعنی  دار ،  دوست   من  -

 دل بهبب  ببود  مریضبب  کبه منببی بایبد چبرا گفببتم  مبی خببود  ببا همبب  فقبط. کبرد 

 یبه  ببه  میشبه  مگبه!   کنبه؟  پیبدا  حسبی  بهبم  میشبه  مگبه  داره  خبر  گذشتم  از  اون!  ببند ؟

 مبن  ببه  هبم  تبو  شبد  نمبی  بباور   خونبد   رو  اتنامبه  امبروز  وقتبی  ولبی  ببنده؟  دل  دیوونه

 رو پرونبدش!  شبده  تمبو   ببرا   عرشبیا  کبه  کبن  بباور  نبود،سبینا  بباور  قاب   برا .  داری  عالقه

 . رو اجدادش و آ  هم و خودش پرونده هم بستم،

 

 : گف  آرو  و زد  نیشخند

 

 ایببن چقببدر گفببتم شببنید   رو مامانبب  و خببودت حرفببای و دیببدم  اوایبب  اون وقتببی-

  دیبد  عرفبان ببا رو رفتبارت  اون وقتبی ولبی! کنبه؟ تحمب  تونسبته چطبور.  صببوره  دختر

! داری  حبس  پسبر  اون  ببه  هنبوز  تبو  تبو،  نبه  ا   بچبه  مبن  نبه  ریحانبه.  شبد  عو   کال  نظر 

 زود  عشبق  داری،  حبق  تبو.  نبه  کبردی  مبی  فرامبوش  بایبد  االن  تبا  یبا  و  اشتباسب   گم  نمی

 جبای  اون  ازش  خبااره  تبرین  کوچیب   ببا  ببار  هبر  و  مونبه  مبی  زخمب   جبا.  نمیره  بین  از

 ... سوزه می زخمه

 

 .... سینا -

 

 بهبب  خواسبب  مببی چببی رفب  یببادشبهبب  نزدیبب  شبد جببوری کببه  و زد لبخنببد سبینا

 :  زدن حر  به کرد  شرو   خودش  دوباره سینا که.  بگه

 

 . دار  دوس  هم خیلی دار ، دوس  من -

 

 : گف  و گذاش  قلب  رو  دست 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 291 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 از دونببی مببی. شببد حسببودیم دیببد ، مرتیکببه اون کنببار رو تببو وقتببی گرفبب  درد اینجببا  -

 اون  ولبی  ببینبی،  رو  مبن  نشبدی  حاضبر  نبدادی   رو  مبن  هبای  تلفبن  جبوا   اینکه  از  چی؟

 اون میبزدی، حبر  باهباش.  کبردی مالقبات رو کنبار گذاشبتی  خبودت  قبول  ببه  که  آدمی

 لب   دیبدن   لحظبه  یبه  ببرای  دلبم  خبودت  ببا  باشبی  تنهبا  خواسبتی  مبی  کبه  شببی  چند

 بهبم  اومبدی  حباال  باشبم،  کنبارت  کوتباه  لحظبه  یبه  ببرای  حتبی  نبدادی  اجبازه  بهبم.  میزد

 رو دار  بهبب  مببن کببه حسببی هببم تببو گببی مببی اومببدی! داری دوسبب  رو مببن گببی مببی

 رو مببن وقتببی کببنم ببباور چطببور دیببد ؟ و کردنببد ذو  وقتببی کببنم ببباور چطببور! داری

! متنفببر  تبرحم از مببن نسبوخته؟ریحانه بببرا  دلب  کببه کبنم ببباور چطبور گرفتببی؟ نادیبده

 حببالم نببباش نگببران باشببم، خببود  حببال تببو وقبب  چنببد یببه بببذار بببرو کببنم مببی خببواه 

 . مونم می کنارت دوس  یه مث   باز  میشه خو 

 

 : گف  آرو  و  کشید سردی آه  ریحانه

 

 چجبوری بگبو فقبط. کبنم مبی بخبوای کباری هبر بگبو تبو کنبی؟  بباور   کبه  کنم  چیکار  -

 کنم؟ ثاب  به  رو خود 

 

 : رف   آشرزخونه سم  و کرد  ریحانه  به و پشت 

 

 . دید  رو دید  می باید که چیزایی من نیس ، کردن ثاب  به  نیاز -

 

 : برد باال و صداش تن  ربحانه

 

 مبن خبب! میشبه؟  زنبده  آد   ذهبن  تبو  خباارات  هبایی  وقب   یبه  گبی  نمبی  خودت  مگه  -

 مبی  منتظبرش  لعنتبی  شبا   کبافی  همبون  تبو  و  ببود  کنبار   کبه  روزهبایی  یباد  لحظه  اون

 فقبط  بخبدا  ولبی  آورد،  سبر   بالیبی  چبه  اون  کبه  رفب   یباد   ای  لحظبه  برای!  افتاد   موند 

 نگباه  سرشبم  پشب   دیگبه  کبه  کبرد   برخبورد  ابوری  باهباش  اون  بعبد  ببود  لحظبه  همون
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 . نکنه

 

 : گف  بلندتر  ریحانه  نیومد سینا از صدایی

 

 !کنم می خواه ! کن باور  کنم می  خواه  سینا -

 و گذاشبب  میببز روی رو سببینی آرو  و خونسببرد و اومببد بیببرون چببای سببینی بببا سببینا

 .  نشس   مب  روی

 

 .  بخور چای بشین  بیا. -

 

 : نشس  پاهاش جلوی و رف  سمت  عصبی  ریحانه

 

 کنی؟ باور  کنم چیکار بگو گفتم -

 

 رو  سبردی  و  نفبرت  تونسب   نمبی  هبم  ای  لحظبه  ببرای  حتبی  ببود،  عشبق  از  پبر  سینا  نگاه

 . بده انتقال هاش چشم به

 

 . بخور چاییتو -

 

 : کرد  نگاش کالفه  ریحانه

 

 . بده و من جوا  خور ، می باشه -

 

 . کنی  چیکار بگم به  نباید من ندار ، برات جوابی هیچ من -

 

 : گف  آرو  و گذاش  سینا پاهای  رو و سرش
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 بهبب  اگببه دار ، دوسبب  مببادر  جببون بببه دار  دوسبب  رهببا روح بببه دار  دوسبب  بخببدا -

 پببی  خواسببتم باشببی،نمی کنببار  تببرحم بببا خواسببتم نمببی کببه بببود ایببن بببرای نگفببتم

 ... دیوونه دختره بگی خودت

 

 : زد داد بلند و بس  و هاش چشم سینا

 

 یکببار!  میزنبه  دیبوونگی  انب   خبودش  ببه  راه  ببه  راه  گبم  نمبی  هیچبی  هبی!  کبن  بس  د  -

 خونبه  ایبن  از  کبنم  مبی  پرتب   گیبر   مبی  رو  دسبت   بببین  کبن  تکبرار  داری  جبرات  دیگه

 .  نه یا  بیرون

 

 : زد زل سینا های چشم تو  مظلومانه و کرد بلند  رو سرش

 

 بیرون؟  بندازی رو من میاد دل  -

 

 هببم ارفببی از. نخنببده اش گونببه بچببه حرکبب  ایببن بببه تببا جوییببد و لببب  گوشببه سببینا

 و سببرش و زد بینببی  نببوک بببه ای ضببربه بببودن ، تخببس واسببه بببود رفتببه ضببعف دلبب 

 : گف  و  برد صورت   نزدی 

 

 . نه یا میاد دلم من ببین کن تکرار تو -

 

 باها ؟ کردی آشتی -

 

 :  داد تکیه مب  به شد جدی و کرد اخم سینا

 

 . دلخور  ازت من هاس ، بچه  واسه قهر -
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 . یکیه  بودن دلخور با  کردن قهر! کنه؟ می فرقی چه -

 

 . توئه برداش  این -

 

 : داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 سینا؟ -

 

 . کنه می برپا پسر این دل تو غوغایی چه  اسم  خوندن بار  هر با دونس  نمی

 

 جانم؟ -

 

 !  نباشی؟ دلخور  نمیشه -

 باشم؟ تنها رو  امروز یه میدی اجازه بهم -

 

 رو کببیف  و رفبب  بببود انداختببه روش رو کببیف  کببه مبلببی سببم  و شببد بلنببد جبباش از

 : زد صداش سینا که رف  در سم  ای اضافه حر  بی.  برداش 

 ریحانه؟ -

 . ایستاد  برگرده  اینکه بدون

 

 . برسونم   وایستا -

 

 : داد پایین و بغض  و زد  نیشخند

 

 . نمیشم  مزاحمتون  میشه، زحمتتون -
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 خیبره  بهب   شبده  ریبز  هبای  چشبم  ببا.  گرفب   قبرار  روببروش  و  رفب   سبمت   شبد   بلند

 : شد

 

 دلخوری؟ از  االن -

 

 : داد جوا  سرد و شد خیره  زمین به

 

 .  نه -

 

 !  دلخوری پس -

 

 : انداخ  باال رو  ابروهاش و  زد پوزخند

 

 

 رو مببن نیسبب  نیبباز دیگببه میببر ، دار  بببزار ؟ تنهببات نگفتببی مگببه! کنببی؟ بببس میشببه-

 . ماشینه  زیاده که چیزی  برسونی

 

 : داد بیرون و نفس  عصبی

 

 چیببزی خببوا  نمببی دیگببه رسببونم  مببی گفببتم کنببی؟ مببی لجبببازی باهببا  داری االن -

 . بشنو 

 

 : گرف  و  بازوهاش سینا برداره، قد  از قد  خواس  تا و زد  کنار رو سینا کالفه

 

 چیبزی برخبوردات ایبن از! ببزن حبر  نباراحتی اگبه! کنبی؟ مبی رفتبار ها بچه  مث   چرا  -
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 . نمیشه حالیم

 

 چته؟ گی می بعد!  بیرون ندازیمی داری خون  از رو من! کنول و دستم -

 

 برو؟ گفتم کی من سرت؟  به زده!  بیرون؟ انداختم  من -

 

 چی؟ یعنی باشی تنها خوای می گی می وقتی -

 

 : کشید عمیق نفس و بس  رو هاش چشم

 

 سببینا جببان ریحانببه شببی  ناراحبب  بگببم چیببز یببه ترسببم مببی. درگیببره فکببر  االن چبون -

 کببه اونببی از بیشببتر خیلببی. دار  دوسبب  خیلببی مببن کببن، نگبباه رو مببن نیببار در بهونببه

 نخواهببد و نببداره دوسبب  مببن انببدازه بببه کببس هببیچ ببباش مطمببلن و کنببی رو فکببرش

 تبونی  مبی  اگبه  کنبی  رعایب   رو  هبایی  قبانون  یبه  بایبد  بمبونی  من  با  قراره  اگه  ولی.  داش 

 قبول؟ مونم می کنارت دوس  همون عنوان به بعد به این از که نه اگه اهلل  بسمه

 

 : داد تکون مثب  عالم   به رو سرش فقط

 

 جبز ببه نبداری حبق. کنبی فکبر کسبی ببه مبن جبز ببه نبداری حق بعد به ساع  این از  -

 کنبی،  دور  فکبرت  از  رو  مبن  ای  لحظبه  ببرای  حتبی  نبداری  حبق  کنبی،  نگباه  کسبی  به  من

 قلبب  فکبرت روحب  جسبم   یعنبی  چبی؟  یعنبی  منبی  ببرای  وقتبی  سبختگیر   من  ببین

 میگم؟ چی ای متوجه  منه به مطلق همه و همه

 

 آرو  و داد تکبون مثبب  عالمب  ببه رو سبرش چکیبد هباش  چشبم  گوشبه  از  اشبکی  قطره

 : زد لب
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 کردی؟ آشتی باها  االن- 

 

 : زد زل هاش چشم تو و گرف  دستاش تو و صورت  و  زد لبخند سینا

 

 روزی یببه اگببه مببن. هاسبب  بچببه واسببه قهببر کببنم، نمببی قهببر باهببات وقبب  هببیچ مببن -

 زنببدگی  لحظبه آخببرین تبا کببه میبر  زنبدگی  از یجببوری نکبن شبب  ببیبنم ازت چیبزی

 . میر  و ذارم  می خواستی  باز هیچ بدون!  باشه سوال جای برات رفتنم

 : زد زل  به  ترس با

 

 . بذاری تنها  تو که کنم نمی کاری من -

 

 : گف  و زد لبخند

 

 خبط  کامب   رو  خبانوادش  و  باببات  دور  جبان،  ریحانبه  خودتبه  بخباار  گبم  مبی  که  اینایی  -

 تبو  و  بباش  دور  ازشبون  نبدارن   ای  دیگبه  چیبزی  ببزنن  آسبیب  بهب   اینکبه  جبز  اونا.  بک 

 . دادی دس  از اونارو کن  فکر! نده راه الکی  فکرهای سرت

 

 : گف   بود کالم  در که  سردی با و کرد مش   رو دست  تنفر باحال 

 

 . باشه راح  خیال !  مردن  برا  اونا -

 

 . باشه گی می که اینی  امیدوار -

 

 : گف  آرو  و انداخ  پایین  رو سرش

 

 . میشه باش مطملن -
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 ((بعد  ماه ی ))

 

 هبم  کنبار  رو  روزشبون  هبر  ریحانبه  و  سبینا  مبدت  ایبن  تبو  گذشب ،  آرو   و  خو   چی  همه

 انجبا   ببود  سباخته  دسبت   از  کبه  کباری  هبر  ریحانبه  آرامب   ببرای  سبینا  و  گذروندن  می

 سبینا  کنبار.  ببود  شبده  خلبق  وجبودش  تبو  جدیبدی  موجبود  یبه  انگبار  هبم  ریحانه.  داد  می

  شد  راح  خیالشون هم  رامین و سحر که بود  آرو  انقدر

 مبی خببر بهشبون حبال  از و گرفب  مبی خبانواده  ببا  تصبویری  تمباس  وق   چند  هر  ریما

 و خریببد کارهببای دنبببال و رفبب  داشبب  دوسبب  کببه دختببری خواسببتگاریه رامببین. داد

 . بود داده  نشونشون رو زندگی خوش روی  باالخره خدا  انگار بود،  نامزدی مراسم

 مشبغول  یبا.  نمیشبد  بنبد  جبا  یب   اصبال  کبه  داشب   رو  رامبین  عروسبیه  ذو   انقدر  ریحانه

 هبر  و  چسببوند  مبی  رامبین  ببه  رو  خبودش  اجببار  ببه  یبا  ببود  خبودش  ببرای  خریدن  لباس

 گببرفتن وقبب  بببرای تببا گرفتببه آرایشببگاه از. رفبب  مببی باهاشببون رفببتن مببی اونببا کببه جببا

 سبودا  حتبی   ببود،  رامبین  کنبار  لحظبات  همبه  تبو!  سبالن  اجباره  و  لباس  خرید  و  فیلمبردار

. نداشب   ریحانبه  ببه  ببدی  حبس  اصبال  و  ببود  خوشبحال  ببود  کنارشبون  ریحانه  اینکه  از  هم

 اریقبی هبر ببه و ذاشبتن مبی رامبین سبر ببه سبر هبی بودن شده خواهر  دوتا  مث   درس 

 سبودا  چقبدر  هبر  لبباس  خریبد  تبو.  بچبزونن  و  اونبر  کبه  دادن  مبی  انجبا   کاری  یا  حر   یه

 مببی بببر بببراش مببارک چیزهببای ریحانببه برعکسبب  بببود پببایین قیمبب  چیزهببای دنبببال

 . نذاش  کم براش هیچی بهداشتی و  آرای  لواز  تا گرفته لباس از داش ،

 . کن مراعات خالیه  دست  رامین!  گرونه اینا  ریحانه -

 : انداخ   باال  ابرو و خندید

 ببده  جیبب  از  رامبین  نیسب   قبرار.  رو  تعارفبات  ایبن  کنبار  ببذار  شبی  عبروس  قراره  یکبار  -

 نبزار .  بخبر   خبواد  مبی  گلمبون  عبروس  چبی  هبر  سبررده  بهبم  تازه  میده،  رو  پول   مامانم

 !بمونه دل  تو کوچی  چیز یه حتی

 بببود  شببده زیبباد خیلببی سببینا بببه وابسببتگی  ریحانببه. گذشبب  مببی تنببد دور رو هببا روز
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 ایبن از سبحر. شبد مبی قبرار ببی و دلتنب  گرفب  نمبی خببر ازش ای لحظبه اگه  اوریکه

 ببی اینطبور رو  اون  کبم  مبدت  ایبن  تبو  کبه  نببود  درک  قابب   ببراش  ترسبید،  مبی  وابستگی

 حبال  ببا  برگشب   سبینا  پبی   از  وقتبی  قبب   روزهبای  مثب   هبم  امروز. ببینبه  شبیدا  و  قرار

 : گف  ذو  با و  نشس  سحر کنار خو 

 

 . کنه صحب  خانوادش با من راجب خواد می گف  بهم  سینا  امروز!  مامان وای -

 

 : پرسید و  زد لبخند سحر

 

 نکرده؟ صحب  قبالً  مگه -

 

 بببود سببینا بببه دادن پیببا  مشببغول کببه اببور همببون و داد تکببون اببرفین بببه رو سببرش

 : گف 

 

 قببل  همبین ببرای! کنبیم ازدواج زودتبر  گبه  مبی  سبینا.  نکبرد  صبحب   جدی  ولی  چرا،  -

 . کنه آشنا  خانوادش با رو من خواد می

 

 قببب  از بببری کاریببه چببه دیگببه میشببین آشببنا هببم بببا خواسببتگاری بیببان وقتببی خببب -

 . نیس  درس  اصال نداره خوبی  من  نظر به  دیدنشون،

 

 : گذاش  کنارش رو گوشی و کشید هوفی کالفه

 

 یکببم نیسبب  قببدیم مثبب  دیگببه االن عهدبوقببه؟  مگببه! جببان؟ مامببان گببی مببی چببی -

 . باشین  امروزی

 

 : کرد  نگاش متعجب سحر
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 . نیس   درس  میگم دار  که دونم می چیز یه حتما -

 

 : زد  نیشخند

 

 مببن گببن مببی چمیببدونم یببا میشببم؟ کوچیبب  رفتببنم بببا اینکببه دونببی؟ مببی چببی -

 شخصببی  و شببعور سببینان مببادر پببدر اونببا بگببم بایببد ایناسبب  سببرت تببو آویزونشببونم؟اگه

 . شده بزرگ  درس  خانواده یه تو مطملنن ببین، رو  پسرشون

 

 تببو بیببان دختببر  بببا آشببنایی و دیببدن بببرای دار  دوسبب  مببن. نیسبب  ایببن منظببور  -

 زیادیه؟  یخواسته این ا ،خونه

 

 نظرتببون بببه. باهاشببون بببزاره قببرار گفببتم سبینا بببه مببن ولببی نیسبب ، زیببادی یخواسبته -

 کنه؟ کنس  بگم االن نیس  زش 

 

 : انداخ   باال شونه 

 

 . نکنه رو  اینکار بگو  به  نشده  دیر تا باشه  گذاشته  قرار هنوز  نکنم فکر -

 

 ... آخه -

 

 : زد و آخر حر  و انداخ  باال  ابرو

 

 بهب   مبن  بگبی  سبختته  تبو  اگبه!  باشبه  مونبده  اگبر  و  آخبه  و  امبا  ببرای  جایی  نکنم  فکر  -

 بگم؟
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 لبب  زیبر  گرفب   دنبدون  ببه  رو  لبب   گوشبه  و  کشبید  عمیقبی  نفبس  باشه،  آرو   کرد  سعی

 : غرید

 

 رفتببیم بعببد شببدی آشببنا و بیببرون رفتببی باهبباش خواسببتگاری قببب  سببودا چطببور -

 شد؟ عو  چی همه من سر  خواستگاری؟

 

 . نکرد  اصرار که من نده،  به  رو اجازه این خانوادش تونس  می اون -

 

 شد؟ کوچی  شما پی  االن -

 

 بببری خواسببتگاری قببب  نببدار  دوسبب  فقببط مببن نیسبب   شببدن کوچیبب  مببن بحبب  -

 !باشه بزرگی  خواسته نکنم فکر. کنی مالقات  باهاشون  خونشون

 رو سببینا شببماره شببد، بلنببد جبباش از و داد تکببون مثببب  عالمبب  بببه رو سببرش عصبببی

 . داد جوا  بو  دومین  با همیشه مث  رف   خواب  اتا  سم . گرف 

 

 جونم؟ -

 

 : گف  آویزون های لب و گرفته صدای با

 

 . ببینم رو  خانوادت نیا   خواستگاری قب   میگه  مامان سینا -

 

 ! خب؟ -

 

 : انداخ   باال ابرو متعجب

 

 . دیدنشون نرو میگه گم می من! خب؟ میگی -
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 . داره دلیلی یه حتما خب -

 

 . کنه می لجبازی باها   داره! نداره دلیلی نه -

 

 : خندید صدا با

 

 اجبازه  کبه  دونبه  مبی  چیبز  یبه  نکبن  شب   مبادره  اون  چبی؟  لجبازیبه  مبن،  ببر   قربون   -

 کنه؟ لج باهات  باید چرا نداده،

 

 مببادر بببزرگ پببدر پببی  سببال چنببد فکببر اببرز بببا نببدار  دوسبب  مببن! قدیمیببه فکببرش -

 . بگیره تصمیم برا   بزرگامون

 

 نیسب   مشبکلی  اصبال  نگفبتم،  اینبا  مامبان  ببه  هنبوز  مبن.  ببزار  احتبرا   نظبرش  به  عشقم  -

 . میریم پی  سنتی  خواستگاری میایم

 

 : گف  زاری حال  با

 

 . بخوا   نظر کارا  واسه  مامانم از  باید ها بچه مث   نه؟ شدی خسته از  -

 

 بیبنم  مبی  اینکبه  از  ضبمن  واقعبا؟در  بینبینمی  میمیبر   ببرات  دار   کبه  مبن  نشو،  دیوونه  -

 . نره یادت اینو  میشی عزیزتر  برا  میدی  ارزش مادرت های  خواسته به

 

 : گف  ای  گانه بچه حال  با و زد لبخند

 

 ! داری دوستم  بگو -



 

 

 WWW.98IA3.IR 303 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

 : گف  آرو  و  خندید سینا

 

 . کنی و  فکرش که چیزی از  بیشتر جونم از  بیشتر. دار  دوس  خیلی -

 

 . عاشقمی  بگو -

 

 . نبود تو عاشق  میشه مگه عاشقتم که معلومه -

 

 . شده تن  برات دلم -

 

 . تر  قرار بی من -

 

 . بودی پیشم کاش -

 

 . بیرون ندازی می رو من زور به خودت بعد و کنارتم  همیشه برای زود خیلی -

 

 سینا؟!  شیدور از  لحظه یه حتی نمید  اجازه.  نداز نمی -

 

 سینا؟ دل جون -

 

 ... بمیر  من اگه -

 

 : زد داد عصبی

 

 ! عه و دهن   ببند هیس -
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 : خندید  ریز

 

 . بمیر  تو برای خوا  می فقط من -

 

 . کن زندگی من برای بمون تو!  نکرده الز  -

 

 : کرد  زمزمه آرو  و کرد کوتاهی مک 

 

 رو  تبو  بباز  بشبی  هبم  دور  از   اگبه.  منبه  ببه  متعلبق  کبه  هسب   چیبزی  یبه  تبو  وجبود  تو  -

 . کشونه می من سم 

 

 رو  هبا   چشبم  شبلوغ  جبای  یبه  تبو  اگبه  ریحانبه  وجبود ،  از  نیمی  نه  خودتم  مال  کال  من  -

 تبو و کبنم مبی پیبدا رو تبو مکثبی هبیچ ببی نکبن شب  کبنم پیبدات بگبن  بهبم  و  ببندن

 ! زیاد خیلی دار  دوس  خیلی منی، گمشده نیمه تو چون. گیر  می آغوشم

 شبده دور هباش چشبم از خبوا  و  شبد  پهلبو  ببه  پهلبو  صبب   تبا  ریحانبه.  گذشب   شباون

 پببرت مبب  روی رو خبودش. رفبب  بیبرون اتبا  از قببب  هبای روز از تبر کالفببه صبب  ببود،

 : گف  و زد زل کرد می نگاش متعجب که رامین  به و کرد

 

  کنی؟ می نگا   اینجوری چرا. سال  -

 

 : انداخ  باال  ابرو

 

 ندارین؟ الب کسی از!  خوبه؟ حالتون امروز احیانا حضرت اولیا. سال  علی  -

 

 : انداخ  پایین و سرش و کرد بغض
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 شد ؟ تحم  غیرقاب  خیلی -

 

 آرو  و گرفبب  بغلب  تببو رو سبرش. نشسب  کنببارش رفب  شبد، بلنببد و زد لبخنبد رامبین

 : گف 

 

 داره رو بقیببه هببم خببودت هببم فکریبب  درگیببری فقببط نشببدی، تحمبب  قاببب  غیببر نببه -

 . کنهمی اذی 

 

 میشبم   هبا  بچبه  مثب   هبایی  موقب   یبه.  اومبده  ببد   رفتبار   از  خبود   چمبه،  دونبم  نمی  -

 . س  کالفه از  خیلی  مامان

 

 کردی؟  چیکار  مگه چرا -

 

 قببول  گفبتم  مامبان  ببه  وقتبی  مبنم  شبم،  آشبنا  خبانوادش  ببا  ببذاره  قبرار  یبه  گف   سینا  -

 . کرد  رفتار بد باهاش شد خورد اعصابم.  نکرد

 

 . کن درک  یکم نداره، خوبی روحی حال االن  مامان -

 

 . کرد پاک چکیدو هاش چشم  گوشه از که اشکی قطره و کشید  باال رو  بینی 

 

 . نخوابید  صب  تا دیشب -

 

 چرا؟ -

 

 : انداخ  باال  شونه
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 مونبه؟  مبی  باهبا   سبینا  نظبرت  ببه.  رامبین  وجودمبه  تبو  تبرس  خیلبی  ببود،  درگیر  فکر   -

 !  نمیشه؟  خسته از 

 

 : گرف   دست  تو رو صورت  ار  دو کرد، جدا بغل  از رو  سرش و خندید

 

 چیبز  ایبن  کبه  شبدی  ببدخلق  یکبم  وقتبه  چنبد  االن  تبو  بمونبه؟  باهبات  نباید  چرا  دیوونه  -

 .  ایه عادی

 

 کردی؟ می انتخا  رو من  بودی سینا جای اگه -

 

 : نشس   پیشونی  رو ریزی اخم

 

 کرد ؟ نمی انتخاب  که چیه مشکل  -

 

 کبوچیکی چیبز هبر واسبه میبر  راه هبم شبد ، ببدخلق خیلبی هبم ببود ،  مریضب   هم  -

 ... زنم می نق

 

 : پرید  حرف  وسط

 

 . میشه آرو  و نرمال چی همه کنی ازدواج سینا با وقتی  بود، تو از  بدتر سودا -

 

 نکنن؟ قبولم  خانوادش هس   امکان  -

 

 : داد تکون  ارفین به رو  سرش رامین
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   میشه؟. کن  فکر مثب  یکم سواالرو، این ولکن  مریضه فکرت تو!  ریحانه وای -

 

 گبذره  مبی  خبو   چبی  همبه  بگبم  میبا   تبا  نیسب ،  شبدنی  انگار  ولی  میکنم  سعی  خیلی  -

 . کنه می مسخر  و خنده می  خبیثانه  ذهنمه گوشه یکی  انگار

 

 ذهنبب  تببو خواسبب  تببا. نببده کببوچیکم رشببد یاجببازه ناشببناس موجببود اون بببه حتببی -

 . کن  نابودش  بگیره شک 

 

 : بوسید و ش  گونه و انداخ  رامین گردن  دور دس  و زد لبخند

 

 تببو کنببارمی، کببه مرسببی میشببم خببو  خیببال بببی. بببود نشببدنی کببرد  سببعی خیلببی -

 . دنیایی داداش  بهترین

 

 . گفتی می دیگه چیز پی  وق  چند تا واال -

 

 : انداخ  پایین و  سرش شر  با

 

 . کرد  اذیتتون خیلی  ببخشید -

 

 : زد ای ضربه  بینی  نوک  به انگش  با و  خندید رامین

 

 دلبب  حببال تببو کببه زمببانی! شببیم نمببی اذیبب  مببا نکببن، اذیبب  و خببودتر ببباش، شبباد تببو -

 . هستیم عالی مامانم و من  خوبه

 ((بعد  ماه ی ))

 

. بببود کببرده تغییببر خیلببی ریحانببه بببودن، زده حببر  هببم بببا رامببین و ریحانببه کببه روزی از
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 مثب   نبه  ولبی  کبرد   مبی  قباای  هبایی  موقب   یبه  رفب ،  مبی  پبی   تبر  منطق  با  و  تر  آرو 

 . داد رخ معجزه براش بود بیدار که صب  تا شب اون  انگار. قب 

 ریحانبه  خواسبتگاری  هبا  اتفبا   تبرینمهم  از  یکبی  افتباد،  هبا  اتفبا   خیلبی  مباهی   اون  تو

 منششببون و رفتببار! بببودن گذاشببته تمببو  سببن  سببینا مببادر و پببدر مراسببم تببو کببه. بببود

 . بودن کرده  شرو  رو  نفرشون دو زندگی هم سودا و رامین نبود، گفتن قاب 

 . بود کرده  شرو  جدی  با  دوباره رو  کارش روزه سه  -دو مسافرت یه بعد هم سحر

 بشبه   برگبذار  هفتبه  آخبر  ببود  قبرار  سبینا  و  ریحانبه  ازدواج  مراسبم.  ببود  روال  رو  چی  همه 

 یبا  سبینا  مبادر  ببا  روز  هبر   هبا  نگرانبی  و  هبا  اسبترس  همبه  با  ولی  نبود  دل   تو  دل  ریحانه

 حوصبله  ببا  و  مهرببون  خیلبی  مبادرش.  تفبری   رفبتن  مبی  هبم  ببا  یبا  ببودن  خریبد  مشغول

 . مادرشوهری و عروس رابطه تا  بود دوس   بیشتر  ریحانه با  بود،

 گشببتن واسببه جببونی دیگببه ریحانببه و سببینا. بببود آخرشببون هببای خریببد دیگببه امببروز

 : گف  می و کشید می رو  دستشون ذو  با سینا  مادر ولی نداشتن

 

 نببه کنببین انتخببا  لببذت بببا نمیشببه، تکببرار دیگببه روزهببا ایببن! نیببارین در بببازی تنببب  -

 . جون بی و  پژمرده

 

 : کرد نگاش حال بی و کالفه  ریحانه

 

 اسبتراح   یکبم  بخبوریم،  چیبز  یبه  الاقب .  شبده  حبس  ببی  تبنم  تمبا   بخبدا  جون  ستاره  -

 . بگردیم بیایم  دوباره کنیم

 

 : داد تکون  ارفین به رو سرش و  خندید سینا

 

 . نیس  مونکنول نشه تمو  کارش تا! بیاد کوتاه کن  فکر درصد ی  -

 

 : گف  و کرد نازک چشمی پش   ستاره
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 هببول چببی همببه آخببر روزهببای خببوا نمی نمونببده، دیگببه وقتببی نببزنین نببق باشببین زود -

 پبس  مونبه  نمبی  وقب   دیگبه  عکاسبی   و  آرایشبگاه  ببری  بایبد  کبه  هبم  فبردا  از.  شههولکی

 . ندین حرص  رو من انقدر بجنبین

 

 بببود کنببدنی جببون و سببختی هببر بببه افتببادن راه سببتاره پشبب  رنگببی جوجببه مثبب  دوببباره

 . کردن تمو  رو  خریدشون

 وسبیله  کنبار  رو  خبودش  حبال  ببی  و  ریخب   مبب   روی  رو   خریبدش  خونبه  برگشب   وقتی

 : گف  و  خندید قیاف   دیدن با سحر. کرد پرت ها

 

 . شی نمی هم کوچیک  ناخن یعنی!  داره انرژی  جوون تا ده  اندازه  مادرشوهرت -

 

 : کرد نازک براشون چشمی پش   ریحانه و خندیدن  رامین و سودا

 

 سببجده ریمببا ببه بایببد یعنبی! اومببده ببد  کردنببهخرید چبی هببر از بخبدا. مامببان نگبو آخ -

 . هیچه  سینا  مادر برابر در کنم،

 

 . کن سجده بهم بیا  بدو! بله -

 

 بببه و بببرش و دور بببه  تببرس بببا و شببد ببباز یهببو بببود، افتبباده هببم روی کببه هبباش چشببم

 . کرد  نگاه سحر و سینا لبخند

 

 شنیدین؟ صدا هم شما -

 

 : بوسید رو اشگونه و کرد بغل  پش  از  ریما
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 . جان  از عزیزتر خواهر منم نیس  توهم -

 

 از بعببد و کببرد اخببم کمببی برگشبب ، ریمببا سببم  متعجببب و شببد بلنببد جبباش از ریحانببه

 اشبب  و گرفبب  آغوشبب  تببو محکببم و رفبب  سببمت  ریماسبب   کببه شببد مطمببلن اینکببه

 : ریخ  می

 

 !  نیس  آدمیزاد مث  کارت هیچ که کنه لعنت  خدا -

 

 بببا و کنبه کنتببرل  کبرد سببعی ولبی بببود  بسبته رو گلببوش راه بغبض اینکببه ببا هببم ریمبا

 : گف   لرزون  صدای همون

 

 . کرده داشتنی دوس  و شیرین  رو من نبودنم  آدمیزاد همین -

 

 ببه. کبرد پباک رو ببود کبرده تبار رو دیبدش  کبه  رو،   هباش  اشب   و  شبد  جدا  ازش  ریحانه

 بلنبد  رو  دسبت .  ببود  مونبده  سبوختگی  آثبار  از  صبورت   چبپ  سبم   زد،  زل  ریما  صورت

 : کشید  سوختگی روی  و کرد

 

 . داشتم رو تو جرات از یکم کاش -

 

 : داد  باریدن اجازه هاش اش   به و خندید

 

 بباز ولبی ببود حقشبون کبنم مبی تکبرار خبود  ببا ببار هبزار اینکبه ببا. نداشبتی  که  بهتر  -

 . خدا  به کرد  می واگذارشون باید دار ، وجدان عذا 

 

 ! میزنی؟ رو حر  این که تویی این!  نمیشه  باور  -
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 : داد تکون تأسف با  رو سرش و زد  نیشخند

 

 روز اون فببردای از ولببی نشسبب ، وجببود  تببو آرامبب  احسبباس کببرد  رو کببار اون وقتببی -

 انگبار  ولبی  ببودن،  زده  زل  بهبم  تبرس  ببا  وقتبی.  گرفب   نقب   ذهبنم  تو  تکشون  ت   چهره

 سبر   تبو  رهبا  و  تبو  یچهبره  بیشبتر!  دیبد  نمبی  رو  انتقبا   جبز  هیچی  لحظه  اون  ها   چشم

 . کرد می تر  جری  این و گرف  می نق 

 

 . کردن شکای  ازت اونا  برگشتی؟ چرا -

 

 : گف  لودگی با اون ولی پرسید جدی  ریحانه

 

 باشببه جببذا  اگببه دیگببه کببنم چیکببار داره، ای نقشببه ایببنم شبباید. ببیببنم بایببد رو دامبباد -

 . شم پاسوزت باز  مجبور 

 

 : زد  بازوش به  مشتی و خندید  ریحانه

 

 . حالله خون  ببینم   برش و دور!  نکرده الز  -

 

 . نشستن مب  رو و گرف  رو  ریحانه دس   ریما و خندیدن همه

 

 . گرفتن پس  رو  شکایتشون  گرفته رضای  رفته جون سحر.  نکن فکر هیچی به -

 

 . زد زل سحر به متعجب  ریحانه

 

 دیدنشون؟ رفتی مامان! این؟ گه می چی -

 : گف  و داد تکون مثب  عالم  به رو  سرش سحر
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 .  بمونه غریب و تنها این از  بیشتر نداشتم ااق  -

 

 . میزد تند قلب  ریتم  بود، منظم نا هاش نفس

 

 بخبدا!  وای  مامبان  وای  نگفتبی؟  چیبزی  مبن  ببه  چبرا!  چبی؟  آوردنمبی  سبرت  بالیی  اگه  -

 مبن ببه بعبد میبدین انجبا  رو میزنبه سبرتون ببه چبی هبر  سبرخود  همتون  کنیننمی  فکر

 همتبون  ببدین  نشبون  دکتبر  یبه  ببه  رو  خودتبون  حتمبا  هبم  شبما  میبزنین؟  دیبوونگی  ان 

 . الزمین دکتر

 

 : گف  و  برگش  رامین سم 

 

 نبردن؟  آدمیزاد از بویی اونا  دونینمی  شناختیشون؟نمی!  بره؟ گذاشتی چطور -

 

 : زد پوزخند و انداخ  باال  شونه

 

 بگبه  مبن  ببه  اینکبه  ببدون  کنبه  نمبی  حسبابم  آد   کسبی  وگرنبه!  رومه  مرد  اسم  فقط  من  -

 . رف 

 

 : گف  و رف  رامین به ای غره چشم سحر

 

 یکببم نیسببتن وحشببی کنببین مببی فکببر شببما کببه هببم اونقببدرها بابببا، نکنببین شببلوغ  -

 . حالیشونه آدمی 

 

 کباری  آزاره  ببی  حیبوون!  حیبوونن  از  بباالتر  چیبز  یبه  نیسبتن،  حیبوون  آره!  آدمیب ؟!  هه  -

 رضببای  کببه خواسببتن چببی حبباال. کببنن نمببی رحببم خودشببونم بببه اینببا نببداره کسببی بببه
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 دادن؟

 

 : کرد  نگاش کالفه سحر

 

 رضببای  کببه اینببه مهببم شببد تمببو  بببود چببی هببر دوببباره نکببن نخواستن،شببرو  هیچببی -

 . دادن

 

 . باشن  نخواسته چیزی  نمیشه  باور  -

 

 : زد  پوزخند رامین

 

 . دادن نمی رضای  مطملنن  بود اگه نبود،  کنارشون بهرا  -

 

 : گف  و زد زل بود هم تو هاش اخم که  سحر به  ریحانه

 

 زدی؟ حر   برزو با -

  

 : داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش

 

 یکببم زد  حببر  بببراش گذشببته از وقتببی ولببی داد  رو جببوابم پببر تببو  بببا اولبب . اره -

 . گذاش  تاثیر روش

 

 : انداخ   باال ابرو متعجب و زد  نیشخند

 

 !  گذشته؟ -
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 : کرد نگاش عصبی

 

 ! شی؟ خیال بی  میشه  ریحانه وای -

 

 . نداشتین هم با شما ای گذشته آخه -

 

 داشتیم؟ مشکلی چه  ما رها مرگ قب !  نداشتیم؟ چرا -

 

 : گف  اعنه با

 

 دلتنگشی؟ -

 

 : گف   آرو  و کرد  وارد دست   به فشاری  ریما

 

 . گذش  بود چی هر کن تموم  -

 

 : گف  و زد تلخی لبخند سحر

 

 . شده کلف  پوستمون  دیگه که پاشیده  زخممون رو نم  انقدر  روزا این بگه  بزار -

 : انداخ  پایین رو سرش و کرد بغض

 

 میبر   کنبین  تحملبم  روز  چنبد  ببه  بیفتبه،  دیگبه  اتفبا   یبه  خوا   نمی!  نگرانتونم  فقط  من-

 . میشین راح  دستم از

 

 و کشببید پببوفی کالفببه سببحر. رفبب  اتبباق  سببم  و شببد بلنببد ای اضببافه حببر  بببدون

 : داد تکون تأسف با  رو سرش
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 مببی بببر بهبب  زود بببزنیم، بهبب  حببر  یببه مببا. میگببه بخببواد دلبب  چببی هببر خببودش -

 !  خوره

 

 : گف  و نشس  پاهاش رو رف  سحر سم  زد لبخند  ریما

 

 دور ازتببون یکببم تببا رو مببن نگبباه. میشببه خببو  شببه دور مببا از کنببه شببوهر کببن  ولبب . -

 . اومد  فر  رو شد 

 

 : رف  بهشون ای غره چشم  ریما. خندیدن  سودا و رامین

 

 نیشبب  اآلنببم بدجنسببا  خواهرشببوهر اون از مببن نبینببا، اینجببوری رو مببن! عببروس هببی -

 . باشه باز  نیش  انقدر زن نیس  خو   ببند رو

 

 سببرخ صببورت وقتببی رامببین. خندیببد ریببز و انببداخ  پببایین رو سببرش شببد، سببرخ  سببودا

 : گف  و کرد پرت ریما سم  و مب  رو کوسن دید  رو  شرم  از شده

 

 !  میزنی؟ حر  باهاش  اینجوری تو  مرده شوهرش  مگه -

 

 : گف  و  آورد در براش شکلکی  ریما

 

 یببادت شببدی آد  از  خببوردن چببو  بببا! شببدی بببزرگ مببن دسبب  زیببر هببم تببو خوبببه -

 !  رفته؟

 

 : گف  سودا به رو و  خندید بلند سحر

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 316 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 بببه رو بایبد ببار هبزار روزی یعنبی. داد  جامعبه تحویبب  العقب  نباق  یبچبه مشب  یبه -

 . ببخشه منو خدا تا بگم العفو الهی و بشینم قبله

 

 و بببود کشببیده دراز پهلببو بببه تخبب  روی گرفتببه  و مغمببو  ریحانببه و خندیببدن مببی اونببا

 زمزمبه  لبب  زیبر  و  زد  لبخنبد  هاشبون  خنبده  صبدای  ببا.  کبرد  جمب   خبودش  تو  رو  پاهاش

 : کرد

 

 دلبرا بماند یادت ولی تنها  میرو  -

 بال و درد همه این از ا   خسته

 صدا، بغض  ها،  دلشوره ها، اعنه از ا  خسته

  نیستم سراغم میایی که روزی  میرو  

 نیستم اینجا  در من بخوانی نامم چقدر هر

 ؟!چیس  آن بررسی دار  دل به  دردی آنچنان

   نیستم من دگر گویم زنم لبخند خاک  زیر

 یاف  پایان ات غصه  نداری را من دگر تو

 آن نا  اس  بهش  گویند می که جایی رو  می

 دلبرا نریز اشکی دگر تو رفتم که من

  شود، دور تو قلب از من عشق شود پاک تو ذهن از من نا  بود، این قسم 

 . کرد پنهان زتو را درد و غصه  کرد یاد نیکی به را  نام  آنکه با بمان  تو

+++++++++++++++++ 

 نشسبته  ماشبین  تبو  سبینا  کنبار  عبروس  سبفید  لبباس  ببا  ریحانبه  رسید،  موعود  روز  باالخره

 : گف  و زد زل  سینا به لبخند با.  بود

 

 ! باهمیم عمر آخر تا  دیگه شد تمو   باالخره کنارمی، که خوبه چه -

 

 : گف  و زد لبخند هم سینا
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 کنبی  مبی  نگباه  بهبم  اینجبوری  وقتبی!  ریحانبه  آخ  کنبارتم،  دنیبا  تبه  -ته  تا!  بگرد   دورت  -

 . برات رهمی ضعف دلم

 

 : گف  و زد زل  روبروش  به  برگردوند  رو  روش و خندید  ریحانه

 

 . دیدم  می اینا از زودتر خیلی کاش -

 

 ! شد؟ می چی وق  اون -

 

 . افتاد نمی گذشته تل  های اتفا  -

 

 . گذشته گی می داری خودت -

 

 : گف  و  کشید سردی آه

 

 . بسازیم قشن  آینده یه هم  کنار باید ما گذشته،. گیمی راس  -

 

 . کنم می کار همه لب  رو لبخند کنم،برای خوشبخت  مید  قول -

 

 .  کنارش مرد برای رف  غنج  دل  و زد لبخند

 

 سینا؟ - 

 

 ! سینا؟ دل جون -
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 . کنی رو فکرش که کسی هر و چیز  هر از بیشتر دار ، دوست  خیلی-

 

 : گف  و کرد نگاش عشق  با سینا

 

 یببادت اینکببه مثبب . نیسبب  هببم کمتببر نباشببه تببو از من،بیشببتر عشببق دار  دوسبب  مببنم -

 ! شد  خانم عاشق اول من  رفته

 

 : پرسید هوا بی گذشته شب  دو آوری یاد  با خندید،سینا فقط  ریحانه

  

 نگف ؟ چیزی دید رو من  اینکه بعد ریما راستی  -

 

 : گف  و خندید بلند

 

 ایبن  کباش  گفب   مبی  خنبده،  از  رو  مبا  ببود  کشبته.  گفب   مبی  پبرت  و  چبرت  فقط!  وای  -

 ببیببنم کببنم امتحببان  بببزار داد گیببر کشببید ، مببی دسبب  ازش اگببه بخببدا بببود پسببرعمو 

 . بیاد در مون  دیگه عموی پسر وق  یه  نکنه!  خوبیه آد 

 

 : گف  و خندید هم سینا

 

 بهب   خبوبی  حبس  و  افتباد   تبو  هبای  حبر   یباد  دیبدم ،  کبه  اول  بخبوای  رو  راست   -

 . شد بهتر  به  حسم یکم دید   رو برخوردش وقتی ولی.  نداشتم

 

 : گف  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 یبه  البتبه  منبه،  ببرعکس  میشبه  صبمیمی  همبه  ببا  زود  خیلبی.  گرمیبه  خبون  دختبر  ریما  -

 کباری هبر رو تبونی مبی آرومبه وقتبی ولبی! خبوردش نمیشبه عسب  منیبه ببا هایی  موق 
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 چیببز یببه کافیببه. لقببه دهببن کببه اینببه بببدی  بزرگتببرین و تنهببا فقببط کنببی، حسببا  روش

 کب !  کنبه  تحمب   تونبه  نمبی  هبم  سباع   دو  بمونبه    خودمبون  ببین  بگبی  بعبد  بگی  به 

 . ذاره می  جریان در رو  خانواده

 

 سببمت  بببه متعجببب ریحانببه.  ایسببتاد خیببابون گوشببه زد، راهنمببا و خندیببد سببینا

 : گف  و  برگش 

 

 . زد زن  بهم  صدبار مامان  اومدن  مهمونا!  ایستادی؟ چرا! وا -

 

 : زد  به  چشمکی و زد زل  به  سینا

 

 بشببینی، پیشببم کنببی، قشببن  اینجببوری تببو میشببه مگببه. شببده تنبب  بببرات دلببم خببب. -

 مبی  دلبم  ریحانبه  او   رسبیم،می  هبا  مهمبون  و  عروسبی  ببه!  نکبنم؟  نگبات  سیر  دل  یه  من

 مباه رفتبیم مبی کباش! چبی؟ یعنبی هبا  ببازی  مسبخره  ایبن!  خونمبون  ببریم  یکسبره  خواد

 . عس 

 و ریحانببه شببماره هببم پشبب  سببحر. بببودن دامبباد و عببروس منتظببر سببالن تببو هببامهمون

 . دادننمی جوا  ولی گرف ،می  رو سینا

 تحمبب  تونسبب نمی و بببود گرفتببه دلشببوره سببتاره ایسببتادن  سببحر کنببار سببتاره و ریمببا

 . نده رو تلفن  جوا  سینا نداش  سابقه.  کنه

 

 ! باشه؟ افتاده اتفاقی  نکنه -

 

 : بود همه از  قرارتربی سحر

 

 از زمببان بببزنن دور رفببتن یببا. شببده گببر  فیلمبببرداری بببه سرشببون حتمببا! خدانکنببه -

 . میشه پیداشون جان  ستاره نکن بد  فکر رفته، در  دستشون
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 : گف  لب  زیر آرو  و  شکوند  رو انگشتاش قلنج  ریما

 

 !  دنبالشون؟  بر  رامین با  مامان -

 

 : داد تکون ارفین به  رو سرش کالفه سحر

 

 بگردین؟ خواینمی کجارو کجان؟ دونیمی  مگه!  دنبالشون؟ بری کجا -

 

 . شد  کشیده اومدنمی  سمتشون که سودا و رامین سم   نگاه  انداخ ، باال  شونه

 

 خودمببون تهبب  میببرن هببا مهمببون کببم -کببم کنجکبباوی، واسببه اومببدن هببم اینببا -

 . مونیممی

 

 : کرد نگاه  سحر به خورده گره هم در هایاخم با و شد  نزدیکشون رامین

 

 ! پس؟  موندن کجا  مسخرشونن  مرد   مگه! آوردن  در رو شورش هم اینا -

 

 اپراتبور  صبدای  ببا  دفعبهاین  گرفب    شبماره  دوبباره  رامبین  هبای  حبر   ببه  توجبهبی  سحر

 ریمببا سببم  رو گوشببی. باشببدمی خبباموش نظرمببورد مشببترک دسببتگاه: کببرد اعببال  کببه

 : گرف 

 

 نبایبد  چبرا  سبینا  العقلبه  نباق   اون   شبد،  تمبو   شبارژش  اینکبه  مثب   زد   زنب   بس  از  -

 !  کجان؟ که بده خبر یه  بهمون یا! بده؟ جوا 

 

 : کرد پاک و خورد  سر هاش گونه رو که هاییاش   ستاره



 

 

 WWW.98IA3.IR 321 کاربر نودهشتیا  فاطمه رنجبر – صدا فریاد کن بی
 

 

 بابباش  قلبب  دونبهمی.  باشبه  فکبربی  انقبدر  سبینا  نبداره  امکبان!  شبده  چیبز  یبه  مطملنم  - 

 .  مرگه  با  مساوی براش  بودن نگران  ناراحته،

 

 : گف  و کرد  ریما و رامین  به رو بود، دلهره و  استرس از پر وجودش  کهبااین سحر

 

 خوابشببون هببامهمون. کنببین گببر  رو مجلببس بببزنین شبباد آهنبب  یببه بببرین شببینبلند -

 . میشه پیداشون کم -کم باشن هرجا هم اینا گرف ،

 

 : کرد  ریما به رو و گرف   رو سودا دس  کالفه رامین

 

 پیببدا رو فیلمبببردار شببماره تببونممی ببیببنم بیببرون بببر  مببن بببرین، سببودا و تببو بیبباین -

 . کنم

 

 : گف  آرو  و کرد  وارد دست   به  فشاری سودا

 

 پیداشببون باشببن جببا هببر ببباش آرو  زده  یبب  دسببتات ببباز نگبباه. نخببور حببرص انقببدر -

 . میشه

 

 . داد تکون مثب  عالم  به  رو سرش و زد مصنوعی لبخند رامین

 در جلببوی و کشببید موهبباش تببو دسببتی شد،عصبببی سببالن وارد خببرا  حببال بببا رامببین

 راه انگببار ولببی بگیببره  رو بغضبب  جلببوی تببا گرفبب  دنببدون بببه رو لببب  گوشببه. ایسببتاد

 : اومد سمت   به  دیدن  با سحر. شد سخ   براش کشیدن نفس و بود  بسته گلوش

 

 !  بگیری؟ رو  فیلمبردار شماره تونستی  شد؟ ازشون خبری شد؟چی -
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 صبداش  لبرزش  رو.  نشبد  موفبق  ولبی  باشبه،  آرو   کمبی  کبرد  سبعی  و  داد  تکبون  سر  رامین

 : گف  نداش   کنترلی

 

 . بریم باید -

 

 . زد زل  به  ترس با و گرف  دیوار  به رو  دست  سحر

 

 لرزه؟ می صدات چرا! شده؟چی -

 

 : گف  و داد پایین صدا با  رو دهان  آ 

 

 . کردن تصاد  -

 

 : کوبید صورت  تو دس  با  نشس  زانو  رو سحر

 

 کجان؟ االن گف ؟ به  کی! گی؟می چی! ابوالفض  یا -

 

 تببو رو سببحر هببای شببونه. نشسبب  سببحر کنببار ریمببا دویببدن، سببحر اببر  سببودا و ریمببا

 : گرف   دست 

 

 مامان؟ شدهچی -

 

 : گرف  دست  تو رو هاش دس   ایستاد  رامین  کنار سودا

 

 پریده؟  رنگ  چرا! خوبی؟ -
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 . بدین  خبر سینا  خانواده به شما.  میریم  مامان و من بیمارستان،  بریم باید -

 

 : پرسید لکن  با  بود شده شوکه  ریما

 

 ...  .. من... چی -

 

. شبد  خبارج  سبالن  در  از  و  کبرد  پباک  رو  هباش  اشب   شبد   بلنبد  و  زد  کنبار  رو  ریمبا  سحر

 : انداخ   ریما و سودا به  نگاهی رامین

 

 ... د  باشه نشده چیزی کنید دعا -

 

 . شد خارج سالن از ای، اضافه حر بی!  نداد به  رو صحب  ادامه اجازه بغض

 

 : کشید عمیق نفس و بس  رو هاش چشم سودا.  کرد نگاه  رفتنشون به فقط  ریما

 

 . نبینه حال این تو رو تو پاشو. بگیم  سینا مامان  به باید!  ریما پاشو -

 

 لبب  زیبر  آرو   نداشب   رو  پاهباش  رو  ایسبتادن  قبدرت  ولبی  شبد،  بلنبد  سبودا  کم   با  ریما

 : گف 

 

 !  نیس ؟ بسمون شدیم امتحان زیادی! دیم؟می رو چی تقاص  داریم ما-

 

 : فشرد  رو  بازوش سودا

 

 خببواه . بگببم بهبب  تببونم نمببی مببن میبباد، داره سببینا مامببان. توروخببدا ببباش آرو  -

 ... کنممی
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 پشبب  بببارون، مثبب  هبباش اشبب ! نداشبب  فایببده انگببار ولببی باشببه  آرو  کببرد سببعی ریمببا

 . بارید می صورت  رو هم

 

 ..... یا شدیم  بیچاره بگم نبود الکی  دلشورت به ؟بگم بگم چی -

 

 آه  و  انبداخ   بهب   نگباهی  دکتبر  رفب ،  سبمت   سبحر.  اومبد  بیبرون  عمب   اتبا   از  دکتر

 : پرسید آرو  و شد  نزدیک  سحر.  کشید  سردی

 

 ... دختر   دکتر-

 

 : گف  آرو  و انداخ  پایین رو سرش 

 

 .... ولی کردیم و تالشمون همه متاسفم-

 

. رفبب  عقببب آرو  -آرو  و رفبب  سببیاهی هبباش چشببم! نبببود دنیببا ایببن تببو دیگببه سببحر

 اببرفین بببه رو سببرش نشسبب   زمببین رو. خببورد سببر آرو  و داد دیببوار بببه رو اش تکیببه

 : خندید و داد تکون

 

 مببی عروسیشببونه امببروز! در  پشبب  مببن بگببو دختببر  بببه بببرو! دکتببر؟ متاسببفی چببی از. -

 ببا  اینبه  عاشبق  دختبر .  سرشبون  رو  بریبز   سبکه  و  نقب   بیباد  پاشه  بگو!  بکشیم  کِ   خوایم

 صببداش بببرو! دکتببر بببرو نگهببدارن، هببا بچببه رو دامببن  دنبالببه ه بچببرخ  عروسبب  لببباس

 . کن

 

 رو راه تببه رامببین. گذشبب  سببحر کنببار از حببر  بببی و انببداخ  پببایین رو سببرش دکتببر

 وقتبی.  نشسب   سبحر  پاهبای  جلبو  و  دویبد  سمتشبون  سبحر  و  دکتبر  دیبدن  با  بود   ایستاده
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 . زد لبخند و کشید راحتی نفس  دید رو هاش خنده

 

 ...  کرد  می د  داشتم  خداروشکر او . -

 

 : گف  و کشید جی  بلند سحر

 

 ... رف  ا   ریحانه رف  دختر  خدا؟ کدو  -

 : زد نیشخند و آورد پایین و صداش

 

 .... بیاره دوو  خواس  می سینا بدون  چطوری آورد نمی ااق  هم موند می اگه -

 

 رو  خببر  وقتبی  سبتاره.  شبدن  بیمارسبتان  حیباط  وارد  تبازه  سبودا  و  سبینا  خبانواده  ببا  ریما

 بببا سببینا پببدر محسببن. رسببوندن  بیمارسببتان بببه آمبببوالنس بببا و رفبب  حببال از شببنید

 چنببد همببین تببو انگببار داشبب   برمببی قببد  کنارشببون خببرا  حببال و شببده خببم کمببری

 . بود شده پیر سال ده اندازه  به رسید گوش  به تصاد  خبر که ساعتی

 گفبب  رو ریحانببه مشخصببات پرسببتار بببه و شببد بیمارسببتان وارد اونببا از جلببوتر ریمببا

 سبحر  جیب   صبدای  ببا  ریمبا  بررسبه  سبوال  خواسب   تبا  انبداخ ،  لیسب   به  نگاهی  پرستار

 . دوید ها پله سم  و کرد  نگاه  ااراف  به اضطرا  با

 بباال  رو  هبا  پلبه  بقیبه  آرو   -آرو .  کبرد  نگباه  هبا  پلبه  ببه  تبرس  ببا  و  ایسبتاد  دو   پباگرد  تو

  رف ،

. اومبده  در  سبینه  تبو  از  قلبب   کبرد  مبی  احسباس!  شبد  حبس  ببی  پاهاش  lcu  در  دیدن  با

 رو دسبت . شبد نزدیب  بهب  و زد زل lcu در ببه تبار دیبده  ببا  و  میبزد  نفبس  تنبد  -تند

 سببحر و رامببین سببم . بببود شببمرده و آهسببته هبباش قببد  داد  هبب  و در و کببرد بلنببد

 . ریختن می اش  هم آغوش در دو هر رف ،

 

 مامان؟ -
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 ببود شبده سبو کبمو تبار اشب  از کبه هبای چشبم ببا  و  کبرد  بلنبد  سر  ریما  صدای  با  سحر

 . کرد  نگاه او به

 

 .  نیس   ریحانه  دیگه!  رها پی  رف  ا   ریحانه-

 

 انگببار. بود بسببته دنیببا روی بببه رو هبباش چشببم دردی هببیچ بببدون خوابیببد، آرو  ریحانببه

 رو سبینا ببدون زنبدگی قطعبا.  باشبه برگشبت  منتظبر کبه نیسب  سبینایی ببود فهمیبده

 رو  خبودش  ریحانبه  از  محافظب   ببرای  هبم  لحظبه  آخبرین  تبو  کبه  سبینایی!  خواسب   نمی

   و کرد بال سرر

 . نرسید بیمارستان به حتی بود، شده  وارد سرش  به ضربه

 سبرع   نببودن،  عبادی  حالب   تبو  کبه  ببودن  جبوون  چنبدتا  کرد  تصاد   اونا  با  که  ماشینی

 کنتببرل و شببهمی راهشببون وارد روروبببه از مسببتقیم خببودرو اون و بببود ببباال ماشببین دو هببر

 . کنه می  برخورد  گاردی  با و میشه خارج  سینا دس  از ماشین

 

+++++++++++++++++++ 

 . بود شده  وارد ها  خانواده به بزرگی شوک نبود،  باور قاب  کس هیچ  برای

. ببود بسبتری بیمارسبتان تبو کبه سبتاره  نببود خبودش حبال  تبو  کسی  خاکسراری،  مراسم

 دسب   از  عزیبز  سبوگ  ببه  و  داشب   حضبور  پسبرش  یدونبه  مراسبم  در  تنهبایی  ببه   محسن

 . بود  نشسته اش  رفته

 : گف  و کرد  نوازش رو  سرد خاک آرو  و نشس   عزیزش  دو قبر سر  باال سحر

 قصه و الالیی بدون  خوابیدی

 غصه و درد بی بخوا  آسوده  بگیر

 نمیبینی  زمستون  کابوسه  دیگه

 نمیچینی حسرت گالی خوا  تویه

 سوزونه نمی چهرتو  خورشید  دیگه
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 نمیمونه روش باد های سیلی جای

 بانگرونی نمیشی  بیدار  دیگه

 بمونی که یا بری که  تردید با یا

 

 گذاشتی جا  هارو آدم  و رفتی

 گذاشتی پا  زیره رو  جنگ  قانون

 مهربونی با ها سینه  قهرن اینجا

 بمونی نمیتونستی جنگ  تو تو

 دیگه جای به  باخود  بردی دلتو

 میگه الالیی برات خدا که اونجا

 دوباره  یروز میبینم   میدونم

 نداره آدم  که  دنیایی تویه

 

 کنببه اذیتبب  تونببه نمببی هیچببی دیگببه بخببوا  آرامبب  بببا و آرو  زیبببا دختببر بخببوا 

 کجببا بیببار  و عروسببی  فببردای صبببحانه بببرات بیببا  اینکببه جببای بببه ببببین  مادرجببان،

 دیدن ،  اومد 

 و خوشببیتون دنیببا کببه براتببون بمیببر ! ببباش داشببته رو دختببرا  هببوای مببادر جببان سببینا 

 . نخواس 

 

 بببه رامببین. میببزد ضببجه و کببرد مببی گریببه بلنببد و انببداخ  قبببر روی رو، خببودش ریمببا

 مببی اشبب  دور از کببه کسببانی تنهببا ریخبب ، مببی اشبب  آرو  و بببود داده تکیببه درخبب 

 . بودن  برزو و عرشیا نداشتن شدن  نزدی  جرات و ریختن

 

  و پوشببیدن سببیاه رخبب  ابرهببا  و. آورد در تببن  از رو آبببی رنبب  آسببمون. بببود ابببری هببوا

 سبیال   ببارون   از  کبه  خوببه  اونجباش  تبا  اببری  هبوای  مبیگن  باریبدن،  ناکبا   عشبق  برای

 وجببود بببه سببیال  کببه ببببارن انقببدر داشببتن قصببد ابرهببا ایببن انگببار ولببی. نیبباد وجببود بببه
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 ایبن ببه داغ ایبن دونسبتن نمبی  ولبی  بببرن  و  بشبورن  رو  خبانواده  ایبن  غصبه  و  غبم!  بیارن

 .  نیس  شدنی سرد ها  زودی

 

 ۱۴۰۰اسفند پایان

 

 

 

 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس
 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/
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