
 

 

 زند یم انهیتاز ادشی :رمان 

 یسلطان ایساننویسنده : 

 

  https://novelcafe.ir/                            سایت ناول کافه :

 https://forum.novelcafe.ir/                   انجمن ناول کافه : 

 https://t.me/Novelcafe_ir                        کانال ناول کافه :

 

 

 

 

 این رمان در ناول کافه فایل شده است.برای دانلود رمان های بیشتر به سایت و کانال ناول کافه مراجعه کنید.

https://novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://forum.novelcafe.ir/
https://t.me/Novelcafe_ir


 

 نام او به

 : رمان خالصه

داند چطور و چگونه او را در  یکه نم  یمرد، مرد کیدست  ری، اس یو پوچ ییصدا یب ،یتفاوت یاز جنس ب  یدختر
 !نگه داشته است شیمادر نیسرزم رازیغ  ینیسرزم

با آنها نداشته  یداریوقت د چیکه ه  یپنهاش و خانواده ا تیهو افتنی یبرا یگذشته دارد،تالش  افتنی یبرا یتالش
، خانواده اش را  گذاردیم یمادر نیسوال در ذهن مشوشش پا به سرزم ایدن کیپناه و با  یاست، دخترک تنها و ب

 نامفهوم است شیهنوز برا انیم نیا  زیچ کیاما   ندیب یم

 !!!کشاند  یراز سر به مهر او را به کجا م نیا  میرا تا بدان یهست یقصه  میخوان یم

 : عاشقانهژانر

 " فصل اول"

 شهیخم م یشگیکنن، با همون غرور هم  یبراش باز م نویدر ماش رون،یب رهیزنم، داره م یاتاقمو پس م  میضخ پرده
آشغال   کهیت هیهاش که مثل  یدورو بر یکنه، مثل همه   یپا له م ریداره و ز یلبش برم یاز رو  گارویو همزمان س

 !کنهیبهشون نگاه م

وغرور  نهیشیخنده کم جون گوشه لبم م کیو  شهیاون جالد جمع شده بود حاال با رفتنش باز م  دنیکه از د  صورتم
 .گردهیبه چهره م برم

 !مرده متحرکم هی هیشب شتریاون هست ب  یوقت یباشم، ول یشکل نیهم شهیخواد هم یم دلم

! ستین یچرخونم از خدمه خبر یم یراه رفتنم حساس بود، سر یرو شهیدارم، عمه خانم هم یصالبت قدم برم با
 .کنمیرد م نهیوار رو با طمان رهیدا یو پله ها کشمیشده دست م یحکاک یچوب ینرده ها یرو

! اما من ستیتنفر زده ن ی دهید ایزن پخته و دن کیشباهت به  یعبوسو گرفته م و نوع رفتارم ب  شهیهم چهره
 .ندارم شتریسال ب16

کم   یادیمردن ز ی...هنوز براادیز یلیمونده، خ یلیبه نظرم تا مرز مرگ خ اد،ی یم رونیسال ... آه از نهادم ب 16
 .دارم

 :زنمیصنمو صدام م کنمویصاف م صدامو

 ؟ییصنم کجا صنم،

 .ادی یپاچه جلو م دست

 بود؟ یخانوم، جانم امر بله

 آماده ست ؟  صبحونه



 

 .زمیبر ییتا براتون چا دیوقت آماده ست، بفرمائ یلیخ

 .ممنون

 .گردم  یم یسالن دنبال پاپ یتو

 یم ادیفر ز،یوحشتناکو نفرت انگ ،ییبایز نیوقتا، در ع نطوریشم ا یم یببر زخم هی هیکنم، شب  یهامو تنگ م چشم
 .کشم

 .ادیبا صورت گرگرفته جلوترم صنم

 شده خانوم؟ یزیچ

 کجاست؟  یپاپ

 :ادی یده، با لکنت به حرف م یدهنشو به زور قورت م آب

 .خونه رونیب مشی.... آقا دستور دادن ببرآقا

 نه؟ ایحق نداره بهش دست بزنه، گفته بودم  یهشدار داده بودم کس بهتون

غمو ترسو   یوقت زارم،یبرخورد کنم ب ینطوریدستام ا ریبا ز نکهیاز ا  چه،یپ یخونه م یسالن مرمر یتو ادمیفر یصدا
هم ازم  مویتنها دلخوش یحت زیهمه چ یندارم اون ب یریمن تقص یول اد،ی یازخودم بدم م  نمیب یتو چشماشون م

 !گرفته

 :چهیپ یصدام تو سالن م دوباره

 کجاست؟  االن

 .یجک اط،کناریح تو

 !؟یکنار اون وحش  نیاونو برد  ؟یچ

 .شمیترم یهم وحش یاز همون جک  یوقتا حت نطوریشدم انگار! ا یروان ست،یدست خودم ن گهید حالم

تورج  یها ادیبدون توجه به فر کنه،یاونو تحمل م  یکز کرده و خرناسا  یم گوشه قفس اون وحش چارهیب عروسک
آموزش   کنه،یبه سمتم حمله م ادوی یم رونیب یاون کثافت وحش  کنم،یهوا باز م یرم سمت قفسشو درشو ب یم
 یپارس وحشتناک ادوی یشده جلو م هترسوندمم ک یخونه برا یحال انگار که نفرتو ازچشمام م نیبا ا یول دهید
 .به هر حال دردو ترسو باهم داره یول ست،ین ادیز ارهیمچ دستم م یهم رو یو با دندوناش فشار کنهیم

 .کنهینگاهم م قیسرم نشسته و عم یباز باال یدکتر عوض نیا  کنم،یباز م یبا کرخت چشمامو

 ؟یجان بهتر یهست

 .کنه  یم مینگاهش عصب اد،یبدم م گردونم،ازشیرومو برم بااخم



 

 .بهترم آره

 .کشهیم یگه و سر صنمو تورج داد  یم یاوهوم

مونه؟ چندبار گفته باشم خوبه؟ واقعا اگه از  یبراش مثل سم م دنیشدنو ترس یبهتون هشدار دارم عصب چندبار
 ن؟یبهم بگ انی یمعصوم برنم یبچه  نیپس ا

 ...اما  میبه خدا هزار بار گفت آقا

کرد، تا حاال هزار باره   یمخالفت نم یعوض  انیبه دردنخور...اگه اون ک یبشنوم، احمق ها یزیخوام چ ینم ساکت،
خونه  نیاصرار داره که تو ا  یچ یبرا نهیب یدخترو نم نیکه اصال ا  یبا خودم برده بودمش، موندم اون مردک عوض

 !!!نگهش داره

شد  یکاش تا ابد م  زنم،یبندمو خودمو به خواب م یمو مچشما گردونمویاز بحث اونا رومو برم  یو عصب خسته
 !دیخواب

 .صنم باز به غلط کردن افتاده چه،یپ یتو گوشم م یوز وز مانند یصدا

 ... آقا اومده  زم،یخانم جان دورت بگردم بلندشو عز خانم،

 .دهیدرک، بگو خواب به

 .زارمیترسم ب یدونه ازش م یم نکهیدم، از ا یهم فشار م یچشمامو رو شه،یباز م یبد یبا صدا در

 چه خبره؟ نجایا

 .دیشما بفرمائ ادییاالن م  شه،یآقا، داره بلندم  یچیه

 .صنم نیبر برو

 !آقا  یول

 .رونیبـــــــرو ب گفتم

 .زینفرت انگ یموجود عوض شه،یافته و باز نفرتم صد برابرم  ینعره ش لرزه به تنم م یصدا از

 .هام از ترس منقبض شدن چهیفهمم، باز ماه یخشنش م ینفسا یشدنشو از صدا کینزد

با حرص  متیق یب یئیمثل ش ادویفرود م فمیظر یها یبازو یدستاش رو ره،ینفسم م نه،یشیتخت م یرو کنارم
 :گهیو م کنهیو از جا بلندم م دهیتکونم م

 کتیتو اون مغز کوچ نویمن بذاره، ا یآره، اون سگ حق نداره پاشو تو خونه   یاریمن ادا در م یبرا ؟یشد یوحش
 .فرو کن

توش شعله  شیآت  یکنم که شراره ها  ینگاه م شیطوس یدمو به چشما یهم فشار م یحرص دندونامو رو با
 .کشهیم



 

اسم خودشو گذاشته دکتر از   ا،یشیدهن به دهن م یعوض  یایبزن، مفهوم بود؟ بار آخرتم باشه با اون برد حرف
 .یعوض  تیخاص یخر نفهم تره! ب یهرچ

 .خوب بفهم نوی... تو هم ا زاریب زارم،یمرد ب یو نخواهم شد، از هرچ شمیبا اون همکالم نشدم، نم من

 کیره و  یده، از زور درد اخمام تو هم م یذاره و فشار م یصورتم م یانگشتاشو رو  نباریو ا کنهیفاصله شو کم م باز
 .رهیگیرو م دنمینفس کش یجلو یزیچ

 یگیکه م  یمرد نیهم یجون دادنت برا یدونم چقدر! ول ینم گه،ید کمی ،یستیحرفا ن نیقد ا یعنیهنوز،  یا  بچه
 .رمیگیو اون وقت که خودم زودتر جونت رو م نم،یب یرو م

 نویمونم، ا یم ایهم که شده تا آخر عمر تارک دن یروان یبندم " به خاطر تو یتختو چشمامو م یرو شمیم ولو
 " مطمئن باش

 :گهیندازه و م یبهم م یرسه نگاه حرص زده ا یپاشنه در اتاق که م به

 .میشام بخور میخوا یم ن،یپائ ایب

 .کنمیتو چشمامو رفتنش رو نگاه م شهیم رینفرت تو وجودم هست سراز یهرچ

مسخره تراز خودش پا برجا بمونه وگرنه  نیخواد قوان ی،مرض داره، فقط م کنهیم ینشسته و با غذاش باز زیم یرو
 شهیکه هم  یزیخوره ، تنها چ یحالم بهم م یاز اون ندارم از ماه  یبه خوردن نداره، منم دست کم یلیم چیمعلوم ه
 .نمیشیبهش صاف م رهیخورمو خ یم قاشقچند تا  کنه،یکه صنم خوب درستش م  یدارم سوپ مرغ لیبهش م

 دهیفا یب یول شمی،منتظر م ارهی یمخصوصا" سرش رو باال نم یفهمه نگاهم بهش ثابت مونده ول یدونم که م یم
 !است

 .رمیمجبورم از سنگرم فاصله بگ شهیهم مثل

 یاونم رنگ  یچشما نکهیادوزه، چقدر از   یبسته شو بهم م خیو نگاه  ارهیزنم، با اکراه سرشو باال م یم یسرفه ا تک
 .زارمیاونم ب  هیکنم شب  یحس م نکهیاز ا  شم،یم یعصب

 ده ؟ یچرا بودنش آزارت م یستیوقت ن چیخونه؟ تو که ه یتو ارمیرو ب یتونم پاپ ینم چرا

 .ادی یسگ خوشم نم از

زنه، از  یکه حالتو بهم م  حامیمدل تفر نیو جشنو ا یمهمون ؟یدخترا روهم که ندار دنیچشم د ،یزاریمردا که ب از
به حال  یفکر کیتا بنده  ادیخوشتون م یازچ  قایدق دیبدتر ،شما بفرمائ گهیمنم که د یها یدوستاو همکالس

 !شد یکی قمونیخودم بکنم بلکه سال

 .شناسم یمغرورو م انیک  بیفهمم، برعکس اون من عج یجا خورده ! از رنگ چشماش م یکمی

 .خودتو سرگرم کن یا  گهیجورد خب

 ؟یچطور باشه،



 

 !دونم یچه م من

 ه؟یادیهم خواسته ز نیبزن، ا مثال

 .زنه یهوا چشماش برق م یندازه، ب یم یحوصله به دوروبر نگاه یب

 !یت هم خوبه، البته اگه استعدادش رو داشته باش هیروح یبرا ر،یادبگی یقیموس خب

تو سالن نشسته  نجایهم ایبرد یبا دکتر قالب شیپ یهفته  نیبه هدف خورده، هم رمیزنم، ت یم یا  انهیموز لبخند
م عوض بشه و من با نفرت تموم گفته بودم از  هیتا مثال روح یقیکه ازم خواسته بود برم دنبال موس  میبود

 ...حاال یول زارم،یب یقیموس

 !شده بمینص یسرعت موفق بشم اما انگار آس خوب نیکردم به ا  ینم فکر

 :گمیم یلحن تلخ با

 .باتو بحث کنم یخود یب شمیهم مجبور نم گهیبهتره، د ییباشه قبول، از تنها یول زارمیب یقیاز موس  نکهیباا

 ندازه یم ریو سرشو ز زنهیرو به صورتش م یتفاوت ینقاب ب عیسر یول نم،یب یوضوح بهتو تو صورتش م به

 .چهیپ یصداش م یتو سالن اصل نجایا  ،یطالعه استفاده کناتاق م  یانویاز پ  یتون یم

 .ستین یحرف باشه

روم زوم شده، اما منم دست  ی رهیمشکوکش کرده! چون با نگاه خ یادیشدنو حرف گوش دادنم انگار ز مظلوم
 .قابل یا  شهیمغرور و صد البته هنرپ ،یپرورده خودشم، سنگ

 .شهیم لیتابستون برنامه ت تکم یبرا رم،یگیم یمعلم خصوص هیبرات  خودم

 .باشه اوهوم،

شم، البته  یخونه غرق لذت م یزنه و م یم انویپ یدکمه ها یخودش با اون مهارت رو یوقت ارم،یپر در ب کینزد
 !ستمین زاریشه و من ازش ب یساال مربوط به اون م نیکه تو کل ا  هیزیتنها چ

 !بباشه نیهم شیاشتنتنها نقطه مثبت و دوست د  دمیشا

از منو   یندازم، عکس خوش آبو رنگ یم ینگاه شیاصل  یبه صفحه  کنم،یو لب تابمو باز م نمیش یتختم م یرو
 .کنه  یروزا دلم هواشو م نیخنده، چقدر ا یعمه داره بهم م

،  شهیبابام بوده، حالم باز بد م هیشب بیگن عج  یم کشم،ینازش م یچشما یخورمو دست رو یگلمو فرو م  بغض
روم باشه، اما امروز بد جور دلم  یخوام که جلو یو نم کنمیم یمواقع لب تابمو هم مخف شتریب نیواسه هم

 !ستیهواشونو کرده دست خودم ن

 یمشک یشبز درشت با ابرو ها ومژه ها یداشته! چشما یفوق العاده ا تیکنم، بابام جذاب  یرد م یکی یکیرو  عکسا
تره، اما مامانم  یزنه برام دوست داشتن یکه تو چهره ش موج م  یصالبتو غرور یقرمز، ول کیکوچ  یپرپشت و لبا



 

من  دم،یجا ند چی! تا حاال نمونه شو هرانگا  یاز حد چشماشه، چهره ش آسمون  شیب تیبارزش معصوم یژگیو
 !!!ستمیاونا ن  هیاصال شب

 یم م ونهیذهنم بوده و داره د یکه از گذشته تو  ییسواال نایبه عمه مهتابم نرفتم، ا یکدومشون! حت  چیه هیشب
 !براش نداشتم یوقت جواب چیکنه، اما ه

وقت شوهر عمه  چیچرا ه کنه؟یم کاریبوده؟ مامان االن کجاستو چ یبابا چ یضیندارم؟ مر یخواهرو برادر چرا
 دارم؟ازشون ن  یخاطره ا چیچرا اصال ه دم؟یمهتابو ند

از پدرو   کیخاطره کوچ کیبچه بودم، اما انقدر سن داشتم که الاقل  یلیخ شمیازشون دور م  یکه وقت  درست
 !ذهنم باشه یمادرم تو

 یا  گهید لیدونم فام ینم یحت دم،یکه ازشون د  ییکه عمه گفته و عکسا  ییزایچ دونمیکه ازشون م  یزیچ تنها
 !از اون ندارم  ریغ  ایدن نیتو ا ویواقعا کس یعنیکنم؟   یزندگ یعوض  انیک  نینه! چرا محبورم با ا ایاز اونا دارم   ریغ

سخت تو  یماریب کیبودن، بابام در اثر  سیپدرو مادرم افسر پل ،یدب میایم رانیاز ا  شیده سال پ گفتیم عمه
که مثال کنار برادرم   نجایا  ارهی یبعد از اونم عمه مهتاب منو با خودش م د،یومامانم ناپد شهیپرپر م یاوج جوون

 .حرفشو باور نکردم نیوقت ا چیباشم، اما من ه

 میزندگ یگم شده   یها کهیت کنمیحس م شهینکردم، اما هم یبیاحساس غر  نجایوقت ا چیرو دوست دارم، ه یدب
 .دوباره کشورم دنیشده!!! د لیکه برام به آرزو تبد  یزیچ نیو ا رانهیهمون ا یتو

که ازش دارم مجبورم بهش اعتماد کنمو   ینفرت یکه با همه   یمونده از خونواده مه، کس یتنها عضو باق انیک
 .کنه  یکه سوهان روحم شده و داره ذره ذره نابودم م  یلیکنارش باشم، حس تحم

 :گمیزنمو م یافکارمو پس م  اد،یدر م یصدا

 بله؟

 تو خانوم؟ امیب

 ایب آره

 .تون اومده، گفت صدا تون کنم انویمعلم پ خانوم،

 !کنمیم تعجب

 "چه زود دست به کار شد انیک"

 .بگو بره تو اتاق مطالعه ام،یاالن م  باشه

 .خانم چشم

 برگ برنده رو داره کیکه برام حکم   ییرم سمت شخص نا آشنا یم شمویآماده م  عیسر



 

شده، سرفه  اطیح یکه محو تماشا  نمیبیم یحالت دار یمشک یبا موها یمردبلند قد شم،یوارد سالن م یوقت
 .شهیم رهیبه چشمام خ گرده،یبرم عیدم، سر یکنم و به زبون خودشون سالم م  یم یمصلحت

 .ادیو جلو م کنهیم یمحو یخنده  ره،یگیمن رنگ تعجب م یده چشما یجواب سالممو م یبه فارس یوقت یول

 !یریبگ ادی انویپ یخوا یگفته م  انیک  ارم،یمن مه ؟یخوب

 ن؟یهست یرانیا  شما

 یول ،یرانینه کامال، پدرم ا نکهیو دوم ا یبا من راحت باش، دوست دارم با من مثل دوستات برخورد کن نکهیا  اول
 .کامل ارضاء بشه  تیگفتم تا حس کنجکاو  نمیخواهرم دارم به اسم مهرسا، ا هیجاست،  نیمادرم اهل هم

دستشو به عالمت  کنم،یدامیپ یحس خوب اد،یداره با هام راحت باشه خوشم م یسع نکهیو ا شیخوش مشرب از
 :گهیم یو با لحن قشنگ ارهیجلو م شتریب ییآشنا

 .جان یخوشبختم هست تییآشنا  از

 .کنمیم یو خنده آرووم رمیگیبا سر انگشتام م دستشو

 ...نیهمچن به

 ؟یانقدر سرد  شهیهم

 .کنهیو به دستام اشاره م گهیم نویا

 یجلوتر نرم، با خنده سر ییده که از مرحله آشنا یندازم، ذهنم آالرم م یرمیو سرمو ز کشمیدستامو پس م عیسر
 .زنهیهوا رق م یب شیمشک یخوره، چشما یشونه هاش تکون م یبلندش رو یمشک یو موها دهیتکون م

 .نجایا  نیبش

 یول دهیم یناهنجار یصدا کشم،یم انویپ دیسف یدکمه ها یو دستمو آرووم رو نمیشیمخصوص م یصندل یرو
 !انگار  میآزاد  یمن لذت بخِشه، نوا یبرا

 اریراهو ادامه بده، مه نیا  گهیته وجودم بهم م یزیچ کی یداره! ول یناهنجار برام چه ارمغان یصدا نیدونم ا ینم
 .یباشه که دنبالش یهمون تونهیم

 .دادن حیبه توض کنهیذاره و شروع م یم انویقاب پ یمختلف توش نوشته شده رو باال یکه نت ها  یا  دفترچه

 صیده که چطور انگشتامو حرکت بدم و فاصله زدن هر دکمه رو تو ذهنم تشخ یو مدام تذکر م ستادهیسرم ا یباال
 .بدم و هماهنگ کنم

 .چهیپ یهستم که هرلحظه خوش آهنگ تراز لحظه قبل تو گوشم م ییگذشته و من غرق در لذت صدا  یساعت کی

 کنمیبه چشماش نگاه م گردمویهوا برم یب نه،یشیانگشتام م  یدستش رو ست،یلحظه که اصالحواسم ن کیتو  اما

 .یامروز کاف  یبرا



 

 !؟ واقعا

 ؟یبزن یاول چ  یدوست دار ،یهنگو شروع کنآ  کی یتا بتون یکن  نیتمر شترینت هارو ب دیبا

 !یکاف  رمیادبگیکه   نینداره هم یفرق برام

 !کردم  یکه فکرش رو م  یهست یزیاستعداد تر از چ  با

 .زنه یخوب م انمیباشه، ک یارث  دیشا

 یداد کل شنهادویپ نیبهم ا یده! وقت یچرا خودش بهت آموزش نم کنمیپا استاده، تعجب م کیخودش  اون
 !تعجب کردم

 :گمیم زونیآو  ییندازم و با لب ها یم نیپائ نیغمگ  سرمو

 .من وقت نداره یموقع برا چیه اون

 :گمیغم زده دوباره م  شه،یاجازه از نهادم بلند م  یب یآه

 !ادیازمن خوشش ب  دیازش دارم! اون چرا با  یادیمن توقع ز دیحق داره، شا البته

مو  یکه اسرار خونوادگ  فمیضع نقدریا  نکهیندازم، از ا یم ریش معذب باز سرمو ز رهیبا نگاه خ کنمیکه بلند م  سرمو
 !کار از کار گذشته  گهید یول اد،یبه اون گفتم ازخودم بدم م یراحت نیبه ا

 .طور مسائل حساسه نیا  یحرف نزن، رو انیبا ک یدیکه شن  یزیکنم راجع به چ  یم خواهش

 .بزنم یباشه، قصدم نداشتم حرف اوهوم،

 ...ممنون

سالت بود تو  9 ای 8 ،یبود کیکوچ  یلیخ یوقت دم،ید شیوقت پ یلیمن تورو خ یدون یم کنم،یم خواهش
 تو ذهنت هست؟ یزیچ م،یمهرسا گرفته بود یلیکه به مناسبت فارغ التحص  یمهمون

،  یمجلل، همه جور خوراک یمهمون کیزنم،  یم یبه اون روزا و گذر گردمیبرم کنمویچشمامو تنگ م ناخودآگاه
 !!!اونو نه  یخواست از کنارش جم بخورم، ول یاز حد عمه که نم  شیناآشنا، محبت ب یآدما

و  رونیب یایبود که با عمه رفتم و تونستم با دن یمهمون نیمونده چون آخر ادمی ییزایچ کی نیواسه ا دمیشا
 !رار کنمآدماش ارتباط برق

مجبور به  شهیمنم هم نیخونه لذت ببره، واسه هم رونیب طیداد از مح یوقت اجازه نم چیعمه ه  یروح یناراحت
 :گمیزنمو آرووم م یم یاطاعت و انزوا بودم، خنده محزون

 .ذهنم هست یتو ییزایچ کی یکه نه، ول  قیدق-

 یآهو  کی ادیاسمو مهرسا روت گذاشته بود، چشمات آدمو   نیکوچولو... ا  یآهو  ادمه،یمن تورو خوب  یول -
 .ندازه یمظلوم م



 

 .داد یبهم م شهیبود که عمه هم یصفت نیا  کنه،یم دایپ بیعج  یسوزش مینیو ب نهیشیتو گلوم م بغض

 "من یکوچولو  یآهو"

 !شده بمیکه نص  یمطلق یاز تنها  دیشا شم،یدلتنگش م بیها عج یتازگ ره،یگیم دلم

نگران به جاش  اهیدوتا چشم س ریو تصو رهیچشمام کنار م یخوره، پرده غم از جلو یچشمام تکون م یجلو یزیچ
 .شهیتو نگاهم گم م

 .یببخش دیگفتم؟با  یبد زیچ

 .خونواده م ادیعمه م افتادم،   ادی ست،ین یزیچ نه

 .خاطر اونا متاسفم به

 !دونه؟ یرو م یاون همه چ  یعنی کنم،ینگاهش م بابهت

 .در موردشون بهم گفته انیک

 :دهیادامه م  نهیبیکه تو چشمام م  تعجبو

 !هیک  یخجالت یآهو کوچولو  نیا  دمیازش پرس  یوقت ینه االن، همون موقع، تو همون مهون یول

 !به همه گفته من خواهرشم کردمیم فکر

 .وقت دروغاشو باور نکردم چیبه من نه، من ه یهمه آره، ول به

 .ستیدروغ گو ن اون

 !دفاع کنم انیتوقع نداره از ک دیشا کنه،یتنگ شده نگام م یباچشما

 .پشت سرش حرف بزنه یدم کس یمن، اجازه نم یبه هر حال حام اون

اومده   یخوشم نم یبدنوقت از تماس  چیه یدونم چرا! ول یذاره، نم یکنه و دستشو سرشونم م  یشو کم م فاصله
 یکه م  ییاز مردا تا اونجا  گفتیم شهیعمه ست که هم  یبه خاطر حرفا دیشا شه،یجور حس بد بهم القاء م کی

 .کن  یدور یتون

چطور  دمیوقت نفهم جیکه ه  ییبه همون لحظه ها دیشا گشت،یذهنش به گذشته برم زدیحرفارو م نیا  یوقت
 !!!حالو روز بندازه نیتونسته عمه رو به ا

 :گهیم قهیداره و بعد چند دق یحرف دستش رو برم یندازم، ب یم ریکنمو سرمو ز  یم یاخم

 دیشا ،یهستم برام کاف یکه بدون  نیهم یول ان،ینه در حد ک دیشا ،یمن هم حساب کن تیحما یرو یتون یم
 !بکنم یکار  کیبرات  ییجا کیتونستم 

 .ممنون



 

و نخواسته که مراقبم باشه، من  دهیوقت نه منو د چیه انیو ک یهمه ش ظاهر ساز نایدونه ا ینم چارهیب اون
پشت سرش  یدم کس یوقت اجازه نم چیاما بازم ه  ،یو دربه در یفقط به جبر کنار اون موندمو دم نزدم، از سرناچار

 !کنهیکار م  نیمنو وادار به ا یدرون یروین کیبزنه، انگار  یحرف

برعکس  کنمیحس م یدونم چرا ول ینم ره،یم رونیو ب کنهیم یکوتاه  یمن، خداحافظ ینون خشک و خالمم بعد
 !کنم  نانیتونم بهش اطم یداشتم نشون بدم درونم م یکه سع  یزیچ

 یبه عمد پامو محکم رو شم،یعمارت تا وسط باغ امتداد داره رد م  یکه سنگ فرش شده و از در اصل  یکیجاده بار از
خدا  شم،یم رهیبه آسمون خ ارمویسرمو باال م ده،یبهم م یپام حس خوب ریبرجسته ز یذارم، وجود سنگا یم نیزم

 .زنم یم یرو دوست دارم بهش لبخند

بار که داشت برام دردو  هی کرد،یصدا م یعشق خاص  کیبا  شهیعمه هستم، خدارو هم  ونیرو هم مد یدوست نیا
و رو شد، نابود شدم  ریز میاونو فراموش کردم همه چ  یمدت طوالن هی یبرا یگفت"وقت  یبا لحن تلخ کردیدل م

 یلیکردم، حاال آروومم خ  یباهاش آشت بازو  ایروز دلو زدم به در هی یبرگشت بهشو نداشتم ول یرو یانقدر که حت
 "ریفقط از اون بگ یخوا یرو که م یتو هم آرامش یآرووم، هست

زنونه که  یجفت چکمه مشک کی دنیبا د شهیمصادف م میو قدم بعد نهیشیلبام م یرو یعمه لبخند  یحرفا ادی با
 .داستیپ یمارک بودنش از صد فرسخ

به  یلرزونه، با خشم نگاه ینگاهش تنمو م یندازم، ناخودآگاه سرد یم یبه صاحبش نگاه ارموی ینرم باال م سرمو
 :گهیحرف بزنه م یفارس کنهیم یعکه س  یبا لهجه افتضاح هیندازه، بعد چند ثان یسرتا پام م

 ؟ییتو یهست-

 .بله-

رنگ  شم،یم رهیمنم متعاقبا به صورتش خ کنه،یبهم م یدوباره نگاهم تند کنه،یو لباشو جمع م شهیم قیعم  اخمش
باعث شده انقدر تلخ به  شیسینژاد انگل دهیرنگش نشون م یب یو موها یدرشت آب یپوستش با چشما یمهتاب
 .ادینظر ب

 .دن یجون م یرنگ یچشما دویپوست سف یکشور که برا  نیا  یداره، به خصوص تو یخاص تیدر کل جذاب یول

عمارت   یمورد اون تو یکه فکر نکردم حضور ب  یزیخندم که تا حاال به تنها چ یزنمو به خودم م یپس م افکارمو
 !بوده

 -:گمیم و محکم دارمینگاه کردنش برم رهیدست از خ کنمویجمع و جور م خودمو

 ن؟یخوا یم یچ نجایا  ن؟یهست یک  شما

 خونه ست؟ انیک-

 !مقدمه یب نطوریاونم ا  اد،یم انیدختر سراغ ک هیباره که  نیاول  نیا



 

 یرو نم یا  گهیکه جز خودش کس د  یمرد مغرور متکبر واز خودراض هی! ستین یاصوال اهل روابط اجتماع  اون
 ره،یگیهم دست از محکوم کردن اون برداره خنده م م طیشرا نیتو ا ستیحاضر ن یاز افکار خودم که حت  نه،یب

 :گهیم یوباز با لحن چندش آور کنهیفاصله شو کم م

 ؟یفهم ریکال د  ایگوشات مشکل دارن دختر جون؟ -

 رهیباغچه خ یرز تو یتوجه بهش به گلها یو ب کنمیراهمو کج م ادیب رونیاز دهنم ب  گهید یکلمه   نکهیا  بدون
تق تق چکمه هاش باز  یو صدا کنهیم یلب غر غر ریزنم ز ینم یحرف نهیب یم یوقت گذره،یم هیچند ثان شم،یم

 .زنه یآرامشمو بهم م

جرو  یصدا شمیتر م کینزد یهرچ گردم،یسمت عمارت برم میدرون یکنجکاو  یارضا  یچرخم و برا یاستخر م  دور
 .شهیبرام واضح ترم ادیکه م  یبحث

 !یتو با پدرم قرار داشت یول-

 .امیتونم ب یمن همون موقع هم گفتم نم ،یکرد  میقرارو تنظ نینذاشتم، تو خودت ا یقرار نیمن همچ-

بچه  کیکه دلت رو به   یهان؟ تو انقدر بدبخت یرو ندار یوقت حوصله کس چیچرا؟! نکنه به خاطر اون دختر که ه-
 ؟یارزش خوش کرد  یب

بخواد به خاطر من از  ایبذاره،  یبرام وقت ایکه بخواد بهم فکر کنه   نهیب یمنو م انیاصال ک  ره،یگیخندم م ناخودآگاه
 !نفر بگذره کی

 یو خودمو برا انمیمنتظر جواب ک شتریب ییجورا کی کنم،یو بازم استراغ سمع م ستمیا  یسالن م یستون ها پشت
 .آماده کردم  یزیهرچ دنیشن

 مثل اون بترس هان؟ یاز بچه ا  دیمثل تو با یت، پس چرا دختربچه س کیبه قول تو اون فقط -

تو حسرت  شهیهم دیبرات کم گذاشتم؟ چرا با یمن تاحاال چ ،یکشیچرا خودتو عقب م ه؟یکارات چ  نیا  لیپس دل-
 ازطرف تو بسوزم؟  یخشک و خال همحبتی

هم نشون ندادم، پس  یمحبت خشکو خال کیبه قول خودت  ینکردم، حت یچکاریمشکل توه، من ه گهید نیا-
 یکدوم از دوستا  چیتو گوشات فرو کن دخترجون، نه تو، نه ه نویا  ،یدارشیب یاز خواب خرگوش  دیکه با  ییتو

مثل  ییموقع حرووم کسا چیه ونداره، من وقت با ارزشم یتیاهم  نیکتریبرام کوچ ،یدختر چیاحمقت، نه اصال ه
 .کنمیشما ها نم

به  انیبلند ک یبا صدا کنهیکه مثل شوک زده ها با دهن باز نگاهش م  چارهیو دختر ب گذرهیکوت ملحظه تو س چند
 .ادیخودش م

 .رونیب ایمشاجره تموم شدکوچولو، از پشت اون ستون ب-

 ستم،یناراحت ن ادمیز دهیمنو د نکهیحاال انگار از ا یبرام دردسرساز بوده، ول شهیهم شینیب زیبنده، ت یم خی تنم
 .رمیدارم و سمتشون م یبرم یمحکم یبا غرور قدما



 

 نکهیبدون ا نطوریاما من هم  کنه،یبارونم م ریدختر که حاال از شدت نفرت صورتش سرخ شده با نگاهش ت اون
 :گمیچرخونم و م یچشمامو تو صورتش م رهیم نیدم، فاصله که از ب یبهش بدم راهمو ادامه م یتیاهم  نیکوچکتر

 .گهیبکشو برو د ؟راهتویبش ریتحق نیاز ا  شتریب یمنتظر-

 .نیفتیبه پام ب نیش یرفتار تون مجبور م نیروز به خاطر ا کیهرجفتتون  ،یعوض-

نفس  یبره، بعد رفتنش صدا رونیدوزم تا از در ب یزنه و منم نگاه نفرت زدمو بهش م یم یپوزخند صدا دار انیک
 .ادیخوام از کنارش رد بشم که به حرف م یم کنه،یسالنو پر م انیحبس شده ک

 .ستمیبابت حرفام ناراحت ن-

 .دمیاون تو عمرم ند  یبه پست یتا حاال آدم کنه،یم خکوبمیدرجا م حرفش

 :گمیم ینداره با لحن سرد یا  دهیفا سکوت

 .نداره یتیمنم اهم یبرا-

 .خوب یلیگرفتم، اونم خ  ادیمحضو از خودش  یتفاوت یو ب یسرد خون

 :ادیباز به حرف م شه،یکنه و اخم تو صورتش مهمون م  یجمع و جور م خودشو

 .ذارن یم یعشقو دلدادگ  یاحترام گذاشتنو هم پا  یاز دخترا که حت  یلیاون احمق، درست مثل خ-

 :گمیبا لحن خودش م کنمویش تموم بشه، سرد نگاهش م لسوفانهیذارم جلمه ف ینم

 ؟یبد حیمن توض یواقعا الزم برا-

 .نمیب یچشماش تعجبو م یو به وضوح تو شهیچشماش گرد م یجد یجد نباریا

 :دهیادامه م  شهیتلخ تراز هم یول اد،یتا به خودش ب گذرهیم هیثان  چند

 ن،یبرام ندار یتیاهم  نیکتریبدم، تو و نظراتت کوچ حیلحظه حماقت کردم و خواستم توض کیدونم چرا  ینم-
 .رو ندارم یکس  چیحاالم برو تو اتاقت حوصله ه

 .کردنشم  یفکر کرده من عاشق همراه یعوض  کنم،یو راهمو به سمت اتاقم کج م گمیم یلب به درک ریز

 یم اد،یکه ب  نیدارم، زودتر از ا ارکالسیامروز با مه  ومده،ین ونیاز اون دختر به م  یصحبت گهیگذشته، د  یروز چند
 نیتمر یچند روز حساب نیدکمه ها دست بکشم، ا یرو خوادیدلم م نم،یش یمخصوص م یصندل یرم تو اتاق و رو

آرووم که   ینوا کیکنم،   یذهنم دارمو اجرا م یتورو که  یشده! نت شتریحاال اعتماد به نفسم ب کنمیکردم، حس م
 .باستیبه نظر خودم ز

 !احتماال فقط از نظر خودم  البته

لبام نشسته به صاحب اون  یکه رو  یو با خنده ا گردمیبرم اد،یکف زدن م  یخودم غرق شدم، صدا یحال و هوا تو
 .ندازم یم یدست ها نگاه



 

 .یفرشته ها شد هیشب

 ییایرو یشده. دوست دارم موقع نواختن همه چ دهیکش  نمیزم یرو شیکه بلند  یریحر دیش به لباس سف اشاره
ممنون  کیبه  ستم،یبه اون بدهکارن حویتوض نیا  یذاره، ول یم یحس و حالم اثر خوب یموضوع رو نیباشه، ا

 .ستمیا  یو م کنمیساده بسنده م

 .سالم، روز خوش -

 !ایزد یخوب م یلیممنون، خ -

 ن؟یذار یسربه سرم م نیدار -

 .فرشته ها هم هست هیکوچولو که از قضا شب  یآهو  کیبا  یندارم، حت یسیکس رودربا  چیمن با ه -

 !شهیدونم چرا حرفاش به دلم م یاندازه، نم  یلپام گل م فشیتعر از

 .کمه  یلیساعت خ کی م،یکن  نیتمر شتریامروز ب-

 !یریبگ ادیزودتر  یمشتاق یلیخ نکهیمثل ا-

 .هارو کم کنم یبعض یخوام رو یآخه م-

 .کنهیکه از تعجب گشاد شده نگاهم م  شیمشک یو با چشما شهیم کینزد

 .ییخوره، فقط خود تو یکه شکست م  یچون اون ،یوقت نخواه شکستش بد چیه ،یستین انیتو هم قد ک یهست-

 کی ه؟یدونن!مگه اون ک یقابل شکست م ریچقدرهمه اونو بزرگ و غ نه،یشیصورتم م یاخم تو  فشیتوص نیازا
 .تنیاهم  یو ب زیناچ دشیکه از د  یروح از خودراض یآدم ب

 .رهیگیجلمه آخر خودم خنده م از

 "به دردنخور "

 اد،ی یاز دستش برم  ییکرده و چطور کارا  یرو ط یدونم چه مدارج علم یکه م  یکیکس ندونه من   چیاگه ه  اقلال 
 .رو ممکن کنه رممکنیغ  یکه اونم زاده شده تا کارا  یهست م،یبه هر حال منم هست یول

 .شهیم دهیکش  دیسف یدکمه ها یزنم و دوباره انگشتام رو یم یپوزخند

 شم،یذاره ، شوکه م یدستام م یو دستاشو رو نهیشیکه داده کنارم م  یحاتیگذشته، خسته از توض  یساعت مین
 .رو اصال دوست ندارم یکیهمه نزد نیا

 .شهیعضالتم جمع م  ناخودآگاه

 ینطوریبشه، ا دهیباشه تا آهنگ پشت سرهم و منظم شن یشکل نیحالت گذاشتن انگشتات ا دیمنو... با نیبب-
 .ادیصدا منقطع به نظر م یذار یاتو مکه تو انگشت



 

تو نگاهم ترس  شه،یشنوم، هرلحظه حالم خراب ترم ینم گهیمن د یول ده،یم حیزنه و توض یحرف م نطوریهم
 .چه برسه به اون کنمیخودمم حس م یحت نوینشسته، ا

 .کشهیخودشو عقب م شهیم رهیعمق چشمام که خ  به

 !؟یهست-

 :زنهیدهنم کمتربشه، بازصدام م یتا خشک دم،یدهنمو به زحمت فرو م آب

 زم؟یشده عز یزیجان! چ یهست-

 ... یحام کی هیده و باورش دارم، شب یفهمم چرا لحن حرف زدنش آزارم نم یم حاال

 .یا  گهید زیو قصدش فقط آرامش دادن به اونه نه چ زنهیپناه حرف م یبچه ب کیکه با   یکس

 !شمیدچار ترس م کهیانقدر بهم نزد  نکهیچرا از ا یول

 .یمعن یکه خودمم باور دارم کامال ب  یترس

 ن؟یبلند ش شهیم-

 کردم؟  تتییاذ-

 ...نه، نه-

 .ادیم رونیآه بلند از نهادش ب  کیو  شهیبلند م ده،یتکون م یسر

موم ترس ت ست،یدست خودمم ن یول رم،یدرست ارتباط بگ امیتونم با اطراف یوقت نم چیه ره،یگیخودم لجم م از
 .وجودمو پر کرده

 ...دیببخش

 .ستمیجنبه ن یب یکنیباور کن من اونقدراهم که فکر م یول ست،ین یمشکل نه

 .ندازه یاسترس به جونم م  یدونه پل ارتباط کی نیاز دست دادن هم  ترس

 !ستنین نانیقابل اطم ادیخونه ز نیا  یتو ینبود، آخه آدما نیاصال منظورم ا-

 !هستش یشتریب حیدوزه و انگار منتظر توض ینگاهشو بهم م نباریتنگ شده ا یچشما با

شما دردسر درست  یموقع برا کیتو اتاق،  انیهوا ب یترسم ب یدهن لقن، م یلیمنظورم به مستخدم هاست، خ-
 .نداره یتیمن اهم یبشه، وگرنه برا

 .شمیشوکه م شه،یه ماجازه پلک زدن هم بهم بده، دستش دور شونه حلق  یحت نکهیا  بدون

 .یبترس یزیذارم از چ یخانوم کوچولو، نم یفیظر یلیتو خ ست،یمنم اصال مهم ن یبرا-



 

مردمک چشمام گشاد تره شده و نفسم حبس تر، کاش  شم،یبدتر دچار خفقان م ست،یبرام لذت بخش ن فشیتعر
 !شدیبلند م

 :گمیو م شکمیم رونیاز حصار دستاش ب  خودمو

 .بهتره میبه هر حال مراعات کن-

 .نشم کیبهت نزد کنمیم یسع گهید ،یباشه، هرطور تو بخوا-

 .شمیممنون م-

 .رمیتو خودم فرو م شتریفهمم و ب ینم حاتشیاز توض  یزیچ گهید

 !اصالمشکل دارم  دیدونم شا ینم

من واقعا دچار نفرت  یول شد،یحس م نیا  یبه ادامه  بیخودشم ترغ زد،یمن بود جا نم یجا یا  گهیهردختر د اگه
 .شمیم

 :گهیبه ادامه داشته باشه م یرغبت گهید نکهیبدون ا قهیچند دق بعد

 !نداره یتیبرات جذاب گهیبعد، انگار د یش باشه برا هیبق-

 ...بهتره ینطوریآره فکر کنم ا-

 :گهیفاصله شو کم کنه م نکهیبدون ا نباریا

مراقب  شتریب یبار بعد دمیمنو ببخش، قول م کردم،یم ریذهنتو درگ دینبا نجا،یدرس دادن به تو اومدم ا یمن برا-
 .رفتارم باشم

دختر عصر  کیبذارم منو با  دینبا کنم،یو بدرقه ش م شمیبلند م اد،یلبام م یرو یهمه درک باالش لبخند نیا  از
 .رهیهجر اشتباه بگ

 انیک  کنم،یسرمو که بلند م کنم،یم شیپله ها هم همراه نیرفتار زشتم تا پائ یسرپوش گذاشتن رو یبرا یحت
 .شهیچشمم ظاهر م یجلو

 ؟یریم یدار ار،یسالم مه-

 .نجامیهست ا یدوساعت یکیجان؟ آره...  انیک  یچطور-

 :گهیم اریدوزه و روبه مه یزده شو بهم م خی نگاه

 ست؟یاعصابت ن  یکه رو  یادیز ره؟یم شیچطور پ-

 .کنهیبه خفه کردنش تو رگو پوستم نفوذ م لیدوباره م ره،یگیم لجم

 "یاحمق عوض"



 

 :گهیلبخند دلگرم کننده م کیبا  اریاون مه  برعکس

آهنگ مشترک داشته   کیبرسه که باهم  ینابغه ست، درست مثل خودت، فکر کنم روز کیاتفاقا برعکس، اون -
 .یالبته به زود  ن،یباش

 .دمیحوصله نشون م یو خودمو ب رمیگیبا نفرت نگاهمو م کنه،یدلقکا م هیشب شتریسردشو ب یچهره  پوزخندش

شما به  ن،یمهرساست، از حاال دعوت یمراسم نامزد ادیبه احتمال ز گهیبرم، تا چند روز د گهیمن د انیخوب ک-
 .پا زیگر  یهمراه آهو

 :دهیادامه م  دیبهم، وباز با تاک کنهیو رو م گهیم نویا

 .ننیبب کیخواد تو رو از نزد یدلشون م یلیمادرو مهرسا خ ا،یب انیحتماهمراه ک-

 :ادیبه حرف م انیمن ک یدم، به جا یتکون م یسر فقط

 .دعوتو قبول کنم نیبه خاطر مهرسا مجبورم ا یول ست،ین ندیمراسم برام خوشا نطوریکه ا  یدون یم-

 !یکن  یخوشحالم م-

 .رهیو م کنهیم یفقط خداحافظ یا  گهیبدون حرف د اریمه

 .یمدت طوالن کیذارم، بعد  یخواد تو اون جشن باشم، غرورو کنار م یدلم م یلیخ

 .شیسنگ یبه چمشا شمیم رهیو خ ستمیا  یروبروش م درست

 ان؟یک  میریم -

 !کجا؟ -

 .گهیمهرسا د ینامزد -

 ؟یدار یحاال چه اصرار ست،یدونم!معلوم ن ینم -

 .نیهم نمش،یهمه سال بب نیخواد بعد ا یدلم م -

 :گه  یده و با زحمت م یفرسته، گوشه لبشو باال م یم رونیپرصدا ب نفسشو

 .مهمه یلیکه مهرسا برام خ  نیا  ینه به اصرار تو، فقط برا یول م،یریم -

 .گمیم یو ممنون امیکه کرده سر ذوق م  یاز موافقت  رم،یگیم دهیبار که طعنه کالمش رو ناد نیاول

 .دیخر میر یآخر هفته م  ،یلباس مناسب که ندار یراست -

 !!!دیرم خر یهمه سال دوباره دارم باهاش م نیبعد از ا شه،یچشمام گشاد م رشییهمه تغ نیاز ا  یجد یجد نباریا

 .باشه، واقعا ممنون -



 

 .اوهوم، حاال برو -

*** 

 .مهرسا فکر کردم یآخر هفته و جشن نامزد  دیچند روزو فقط به خر نیا  تموم

 .گهیکه داره فعال کالس هارو بذاره واسه چند روزه د  یهماهنگ کردم و خواستم به خاطر مشغله ا ارمیمه با

 یاتفاق  کیفته،یب یاتفاق مهم  کیقراره  کنمیهمه ش حس م یدونم چرا! ول یدارم،ن م یشورو حال خاص کی اصال
 !بده رییحال و روزمو تغ دیکه شا

 دختر؟ ییصنم؟ صنم کجا -

 ن؟یدار یکار  نجام،یبله خانم،هم -

 .دیخر میر یم انیبا ک میآره، کمک کن حاضر بشم، دار -

 :گهیو م کنهیم یقشنگ خنده

 با آقا؟ -

 داره؟ یبله، اشکال -

 . فقط تعجب کردم! خوش بگذره ،یچه اشکال زمینه عز -

 .گذرهیحتما م نیاگه شماها حرف مفت نزن -

 .بله...چشم -

 .کنهیره سمت کمد لباس هامو دونه دونه نگاش م یم زونیآو  یبا لب و لوچه ا چارهیب

 خوبه خانم؟ نیا  نینیبب -

 .داره یکه طرح عروسک  دیسف شرتیساده ست،با ت یخی نیکجیندازم،  یم یدستشه نگاه یکه تو  یلباس به

 .انتخاب کنم  یا  گهید زیچ کی، بهتره  رونیبرمب انیحاال که قراره با ک کنمیاما حس م  ست،ین بد

 .بچه گونه ست یادیز نیتر بده، ا نیسنگ زیچ هی -

 !ادیشما خوشتون ن دیگفتم شا  یخواستم بگم، ول -

جشن  رم،یزبونمو بگ یترسم دوباره مسخرم کنه، منم نتونم جلو یخوام آتو دستش بدم، م ینداره، نم ینه مشکل -
 !رو از دست بدم ینامزد

 .زمیعز  یکن  یم یکارخوب -

 .اوهوم -



 

 رهیگینداره رو جلوم م نیکه آست  یدیکه قدش کوتاه و بلوز مردونه سف  یگریشلوار ج هی گرده،یم شتریب یکمی نباریا
 :گهیو م

 شه؟یخوبه، به نظرت باهم ست م نیآرها -

 .ادیبهتون م یلیخ نیتوش، مطمئن باش شهیقشنگ م یلیاندامتون خ  دم،یلباس د یآره خانم، خودم تو شو -

 .پوشم یم نویباشه هم ،یمرس -

 یم یسرم دم اسب یزنه، موهامو باال یو موهامو هم شونه م دهیهم بهم م یبند دیصندل سف کیو  کنهیم کمکم
 .زنهیبهم م یچشمک اساس کیبنده و 

 .خانم یمثل عروسک شد -

 خوب شدم؟ یجد -

 .فرشته هاست هیت شب افهیق زم،یعز  یماه شد -

 .بـــرو صنم، سربه سرم نذار -

 .ترسه یاون م  یآدم از چشما  ،یستیآقا ن  هیچهره ت نازو معصومه، اصال شب یلینه به خدا، شما خ -

 .برام شناسنامه هم گرفته یاون حت  انم،یمن خواهر ک کنن،یفکرم نجایخندم، همه ا یم شیتصورات ذهن به

درس خوندن اومده  یبرا انیداده بود که ک حیبرام توض ینطوریبهش بگم داداش، ا کردیعمه منو مجبور م  یحت
بشم کال از اون  تییمن کمتر اذ نکهیا  یو عمه برا شنیحادثه م کیدچار  رانیکه بابا و مامان تو ا  نجا،یبوده ا

 .نجایا  ارهیو با خودش م کنهیدورم م طیمح

خواهرو  انیکنن من و ک  یفکر م نانیبا اطم هیاما بق  گن،یم دروغ مدارن به دمیفهم یمن با همون سن کم م یول
 .میبرادر

 نیبودم ،واسه هم دهیشن یا  گهید یزایشده بود، اما من خودم چ فیهمه تعر یبود که برا یداستان نیواقع ا در
 اد،ی یوقت سراغش نم چیکه چرا شوهرش ه  دمیپرس یوقت دروغاشونو باور نکردم، هر موقع هم از عمه م چیه

 .داد یم لمیباز دروغ تحو

 نجا،یاومده ا  ییعمه تنها  نینداره، واسه هم رانویکه گفت اون اجازه خروج از ا  دمیحرفاشون شن نیبار ب کی فقط
 .خبر بودم یب گهید یزایچ یلیخب از خ یول

 !خورم یم یتک سرفه صنم تکون یدونم چقدرتو فکر بودم که باصدا ینم

 ه؟یچ هان؟ -

 .ادیاالن آقا صداش درم  گه،یتوفکر؟ بدو برو د یدختر! رفت ییکجا -

 .باشه باشه، رفتم -



 

 نباریلباسش ا شه،یچشمام گردم کنم،یکه سربلندم  نیاما هم  ست،یپله ها، اول حواسم بهش ن نیرسم پائ یم
 !ستین یرسم

رو  پشیخوش فرمم ت یسرمه ا نیج کی که،یرنگ چشماش نزد ببهیکه عج  ده،یپوش یهفت طوس قهی شرتیت
 !ادینظر م دبهیبع یپیت نیصدوق همچ انیاز دکتر ک  ره،یگ  یکرده، خندم م  لیتکم

 زنهیصداش تو سرم زنگ م کنه،یخنده م اخم م دنید با

 "زارمیبازه ب ششونین شهیسبک مغز که هم یاز دخترا"

 .زارمیفقط جذبه دارن ب یهمه چ یکه به جا  ییدرک، منم ازمردا به

 :گمیندازم و م یبهش م یتفاوت یب نگاه

 م؟یمن حاضرم، بر -

 .میاوهوم، بر -

 . ارهیخودش ب یمحال به رو یول یراض یفهمم از همه چ یندازه، م یبهم م ییگذرا  نگاه

 .شارژو سرحالم یمن برعکس اون حساب یاونم با اخم، ول  کنهیسکوت م دیبه مرکز خر دنیراه تا رس یتو

 !انگار؟  یخوشحال یلیخ-

 :گمیم رمویگیم دهیپوزخندشو ناد اد،یبه حرف م باالخره

 .آدما لک زده بود  دنید یدلم برا اد،یز یلیخ-

 ؟یزاریاز مردا ب  یتو که گفت-

 !آدما  یگفتم از مردا ،نگفتم که ازهمه -

 دن؟ ینم لیمردا تشک تویجمع نیا  شتریبه نظرت نصف ب-

بهت نشون بدن، اون موقع ست  یا  گهیخوان مرد بودنشون رو جور د یکه م  هینه ... منظورم ازتنفر از مردا وقت-
 .خطرن یب تیکبر  هیشب نایکدومشون نباشن، االن ا  چیخوام ه یکه م

 .ادیحرفم داره، جلو تر م یابروهاش نشون از تلخ  نیب گره

 :گهیقفل شدش م یدندونا نیصورتم، از ب یتو قیدق

 بهت نشون بدن؟ هان؟ یا  گهیشونو طور د یمگه تا حاال کدومشون جرات کردن مردونه گ-

 شهیوارد م فمیظر یمردونه ش به بازو یکه از انگشتا  یحد یبا فشار ب شهیآخرش مصادف م  هان

 .دستم شکست ؟یکنیم کاریچ یدار-



 

 ...به درک، جواب منو بده-

 !یگیم یفهمم چ ینم-

 .هیمنظورم چ یدینزن، خوب فهم تیخودتو به خر-

کرده!باز به چشماش   یفهمم از حرفم چه برداشت ینم ه؟یمنظورش چ ؟یچ یعنی کنم،یلحظه با بهت نگاهش م کی
 "زنه "نکنه فکر کرده منظورم یتو ذهنم جرقه م یزیچ کیشم،یم قیدق

 :گمیم یو با لحن تند رمیکوره درم  از

که ذهن   یزیچ نیدر ارتباط باشم که تازه بخواد ا یتونم با کس یمن اصال م مگه ؟یروان یفکر کرد یبا خودت چ-
 ؟یراجب من بکن یفکر نیهمچ یجرات کرد یمسخره تو تصور کرده توش بگنجه، زده به سرت؟ چطور

 .نبود نیاز ا  ریمنظورت غ-

با  کننیم یبه تو بود که سع هیشب ییبود؟ منظورم به مردا یمنظورم چ یدون یاصال م  ،یلیخ انیک  یپست یلیخ-
نداشته  یریگ  میرو مجبور به اطاعت کنن، که جرات نظر دادنم نداشته باشن که قدرت تصم انشونیزور و جبر اطراف

 .زاریب زارم،یمثل تو ب ییاز مردا  ود؟ب یمنظورم چ یدینتونن درست نفس بکشن، حاال فهم یباشن، که حت

اون اشک   یکنم، محال جلو  یخواد پر رو نشه، تو نطفه خفه ش م یرمکه راه فرا  یقطره اشک سمج کنمیم یسع
 .زمیبر

سر سوزن  کی یحت ست،ین یچیته نگاهش ه کنم،یسردش نفوذ م یزنمو تو چشما ینفس نفس م نطوریهم
 .یمونیپش

 دهیداره، تنها حسنش، خراب شدن روزمه، هرچند که تا حاال به گند کش یا  دهیفا شترچهیبحث ب گردونم،یبرم رومو
 . شده

*** 

 یبه چند لحظه نم کنم،یقدم هامو تند م امویم نیپائ نیمنتظرش بشم از ماش نکهیبدون ا ستهیا  یم نیماش یوقت
 .چهیپ یو درد توش م شهیم دهیرسه که بازوم کش

 .میصبرکن باهم بر-

 یخوام ازش لذت ببرم، محال بذارم خرابش کن یروز خاصه، م کی"امروز برام  رمیگیبندمو نفس م یم چشممو
 "خان انیجناب ک

دونه  یرنگارنگ به وجد اومدم اما فقط خدا م زیهمه چ نیا  دنیافتم، از د  یکنمو کنارش راه م  یسماجت نم گهید
 .دارم تیازته دل حس رضا

 .ستهیا  یداره م یبرند معروف که همه چ کی یجلو

 نجایهم میریم-



 

 .اوهوم ، باشه-

 .بردار یالزم دار  یهرچ-

 !تونم انتخاب کنم ینم ییتنها-

که هنوز تو تنش مونده دلش برام   یذره حس انسان دوست کیانگار به خاطر همون   یول ده،یتکون م یسر کالفه
 :گهیوم سوزهیم

 .میکن  یباشه بپوش صدام کن، باهم انتخاب م-

 .ممنون-

رو  ییتنها نیرنگ ا یمونم، ول یتنها م شهیمنم باز مثل هم شه،یده وازم دورم یتکون م دیبه نشونه تاک یسر
 .ده یاستقالل م  یدوست دارم، بو

 یاز رنگا  شتریب یول اد،یبهم م یپوستم روشن هر رنگ کنم،یدارم و نگاه م یرگال دونه دونه بر م یرو از رو لباسا
 .ادیتندو مات خوشم م

 !نه ایکه صداش کنم   کنمیدارم، دل دل م یسارافون کتون برم کیبا  یعروسک  رهنیپ

 .خورم یبرم، تو انتخابم به مشکل م ییدونم اگه تنها یم یول

 ؟یایلحظه م کی انیک  ان،یک-

 .ندازه یبهم م یو نگاه گردونهیبرم سرشو

 ؟یانتخاب کرد-

 ؟ینظر بد شهیآره، م-

 ؟یانتخاب کن  یتون یواقعا خودت نم-

 .بحث ندارم حوصله

 .ایب شهیتونم،اگه م ینه...نم-

 .باشه-

 ست،یروش داره ، بد ن یاسپرت  یها یدوز کهیپوشم، لباس از جنس کتون و ت یم یسارافونو با ساپورت مشک اول
 .بندازه یدم نگاه یو اجازه م کنمینداره، درو باز م نیآست  یش هم مردونه ست ول قهی اد،یازش خوشم م

 چطوره؟-

 .کنهیم اخم

 !یانتخاب کرد  هیچ نیجشن تولد دوستات؟ ا یبر یخوا یم-



 

 ست؟یخوب ن-

 ؟یآبرومو ببر  یخوا یتر انتخاب کن، م یمجلس زیچ کیمعلوم که نه!-

 .میناش یلیخ نکاریفهمونه واقعا تو ا ینرفتم، دو دلم، طرز نگاهم به لباسا بهش م یرسم یسخته، تا حاال مهمون برام

 ...طرف نیاز ا  ایب-

 نیهمچ دنیواقعا پوش شه،یم ریکه لباس شب داره، ذهنم درگ  ییره سمت رگال ها یافتم، م  یسرش راه م پشت
 .سخته یلیبرام خ ییلباسا

 نه،یس یلباس شب که از دور کمر تا باال کیخاص،  زیچ کیذاره رو  یارزه، دست م  یخوب به امتحانش م یول
 .ساده ست یلباسم مشک نیکارشده و پائ  ییطال زیر یسنگا

 !قهیداره نه  نیاما نه آست  قشنِگه،

 .ندارم یخوب حس

 بپوشم؟ نویا  یواقعا انتظار دار-

 ه؟یاشکالش چ-

 .شمیم یکنه، عصب  یاخم م  دوباره

 گم؟یم یچ یفهم یم گه،ید یچیه ای...نیا  ای ،یهست نیبب-

 .دمیآرووم فرو م  بغضمو

 هم دارم؟ یا  گهیمگه چاره د-

 .یراحت رفتن به اون مراسمو فراموش کن یلیخ یتون یآره ... م-

 .خوام آرزوشو برآورده کنم یمن نم ینقطه ضعفم گذاشته، ول یرو دست

 .دارم یباشه برش م-

 .رهیگیده و ازم فاصله م یتکون م یکنه، سر  یجونم نم یخنده ب کی یحت

بلند بهش وصل شده هم  یمشک ریحر هیاز جنس باالتنه، که   ییطال یدور گردن کیفهمم  یم یبسته بند موقع
 .پوشونه یالاقل قابل تحمل تره، حداقل پشت گردنمو م  ینطوریهمراه لباس هست، ا

 یداره با شلوار قهوه ا یچرم قهوه ا یها کهیکه ت  یداره، کت شکالت یشده بر م یست چرم دوز کیخودشم  یبرا
 .دو رنگ یباز، کار شده و کفش چرم یم شکالتسوخته که روش چر 

 یاز طرف آقا  زیسورپرا کی گهید دیشا یمدل نیا  یبوده، ول قهیخوش سل شهیتونم بگم تو انتخاب لباس هم یم
 !دکتر باشه



 

 :ارمشیپنهون کنم و به زبون م ادیتو نگاهمو ز نیتونم تحس ینم نیهم واسه

 !یلباس بپوش یسبک نیبودم ا دهیتا حاال ند ،یانتخاب کرد  یجالب یلیخ زیچ -

 انیحالت نگاهشم که زود دوباره همون ک رییکنه! دنبال علت تغ  یندازه و متعجب نگام م یم ینیابروهاش چ  نیب
 .شهیم یگ  شهیهم

 .ممنون -

 !یره، فقط ممنون خشکو خال یازش انتظار نم  نمیا  شترازیب

 اد،یچشم نواز به نظر م بیعج  غاتشیکه تبل  یچرخه سمت فست فود یم منگاه میایم رونیفروشگاه لباس که ب از
 :گهیو م کنهیکه صورتشو پر کرده نگام م  یبد فرم یگرده و با اخم  یبرم ره،یگیرد نگاهمو م

 آشغال هارو به خوردت بدم؟  نیکه ا  یانتظار ندار -

 !نگفتم یزیمن که چ -

 .کن  رونیزنه، فکرشم از سرت ب یچشات داره داد م -

 چرا؟ -

 .بکنم یحماقت نیهمچ ستمیوقت حاضر ن چیه یکیمن  زا؟یچ نیخوره از ا یحالت بهم نم -

 !کننیم ریطور جاها شکمشونو س نیاز آدما ا  یلیخ یول -

 .نجایا  یایتنها ب گهیبار د کی یتون یم ،یدون یآشغال خوردنن، تو ام اگه خودتو هم سطح اونا م  قیچون اونا ال -

حرف بزنم، هنوز توان مقابله با فلسفه  اتشیتونم هم قد ذهن یکه نم  فیخوره، ح یهمه غرورش حالم بهم م نیا  از
 .بهش ثابت کنم دشویرسه که بتونم پوچ بودن عقا یم یروز کیمطمئنم  یافکارشو ندارم، ول

*** 

کل   یتا منم آرووم بشم، تو کنهیکمک م  انیک  یآرامش ظاهر  یاز صبح استرس دارم، ول  رسه،یروز جشن م باالخره
 .میسکوت حکم فرماست، من که راض شهیراه بازم مثل هم

 .ذهنم تجسم کنم یرو تو فتهیکه ممکن امشب ب  یتونم اتفاقات یم شتریب ینطوریا

و شاهانه  بایاز حد ز  شیب یانتخاب کردن، همه چ  ینامز یرو برا یسالن مجلل م،یرسیساعت باالخره م مین بعد
 .نمیبب یخواد زودتر مهرسا رو تو لباس نامزد یدلم م ست،یتو دلم ن ست، دل

 !!!حاال یلباس عروس بود، ول دنیپوش ممیبچه گ یاز آرزوها  یکیعاشق عروسا بودم،   شهیهم

من و  یاز وقت  اریخود مه یخونگرمن، مادرش، پدرش، همه واسه استقبال ازمون اومدن، حت یلیخ اریمه خونواده
 .لحظه هم تنهامون نذاشته کی دهید انویک



 

 .شهیکنم و استرسم کمتر م  یم دایپ یحس خوب یلیشون خ یهمه مهمون نواز نیا  از

 .که عروس قرار ازش وارد بشه  شمیم رهیخ یریخندون به مس یو با چشما ستادمیا  یگوشه ا  کی

 :گهیو م ارهیم کیسرشو نزد اریمه

 زنه ها؟ یچشمات برق م یلیپرنسس خ -

 .نمیمهرسارو بب ی افهیخواد زودتر ق یآره، دلم م -

 داره؟ دنیدوسر د ویآخه د -

 .خوشگل شده یلیمطمئنم خ ارخان،یتو رو خدا مه نینگ -

 .گهیاون که صد البته، به هر حال تنش به تن من خورده د -

 .کنهیم میمردا عصب یادیاعتماد به نفس ز  شهیگردونم، هم  یزنم و رومو برم یم یپوزخند

که   یشه از موج خنده ا یفهمم عروس باالخره وارد شده تموم صورتم پر م یم ادیدست زدن مهمونا که م یصدا
 .نیچقدر عروسا دوست داشتن ننش،یخواد همه بب یدلم م

لرزه،  یدلم م کردم،یکه فکرشو م  یزیخوشگل تراز چ یلیرم جلوتر، خ یم شه،یم دهیپاهام سمتش کش ناخودآگاه
 !دارم یحس خاص کی یدونم چرا ول ینم

 !باشه اوردهیاصال منو به جا ن  دیشا دم،یالبته بهش حق م  ست،یکنم، اماحواسش به من ن  یم یسالم

نگاهش  اقیجوابم تو دهنم خشک شده هنوز با اشت یسالم ب نکهیمهمونا غرق شده و با ا ییخوش آمد گو ونیم
 .کنمیم

 .کنه  یمتوجه ش م رایمه یصدا شهیکه دورش خلوت م  یکمی

 .ستایبدن یهم به ما بنداز ینگاه کیخانوم خانوما،  -

 :گهیدوباره م اریکنه و مه  یم یحیخنده مل مهرسا

 ؟یشناخت -

 .کنهیبه من م یبا سر اشاره ا ادویترم کینزد

 !شهیم رهیو با تعجب بهم خ کنهیشو تنگ م یعسل  یچشما مهرسا

 !بشناسم ؟ دیبا -

 .کنهیم یپشت سرم ذهنمو خش خش انیپرجذبه ک یصدا

 .گم مهرسا  یم کیتبر -



 

 .یچقدرخوشحالم که اومد ان؟یک  یخوب یوا -

خواد  یکه م  نیاما هم  ست،یموفق ن ادیز یاخمو نباشه، ول  یلیخ کنهیم یندازم، سع یم ینگاه انیچهره ک به
 !ادیبه حساب م یمتفاوت باشه به نظرم نکته مثبت

خوش فرمش  یلبا یرو نهیشیم یلبخند بانمک نه،یب یم ارویمه انویمن و ک یکیو نزد شهیکه تموم م  مهرساحرفش
 :گهیم یحالت بهت کیو با 

 ستاده؟یروم ا یاالن جلو  ینگو که هست -

 :گهیده و م یابروشو باال م  یتا کی هاریم

 .گهیشده واسه خودش د یخانومــ -

 .زنه یباز بغلم م یبا رو ادویجلوتر م مهرسا

 ؟یخانوم یمن، چه ناز شد یآهو کوچولو  ،یآخ -

 ن؟یقشنگ شد یلیممنونم، شمام خ -

 .کنم  تیمعرف نیخوام به رب یکنار ما، م  ایب زم،یعز  یخوش اومد یلیخ ،یمرس -

 .اوهوم، چشم -

 .سمت نامزد مهرسا میر یم اریو مه انیک  همراه

 .رو کرده بودم فشونیمن که برات تعر زیعز  یمهمونا نمیا  ن،یرب -

 "اندام  کیبار یگذرونم" قد بلند، ول  یصورت پسرو از نظر م کل

 یمهرسا اشاره ا ده،یبهت دست م دنشیاز د  ینگاه حس خوب کیکه با  یداره، طور یو جذاب یدوست داشتن چهره
 :گه  یکنه و م  یم انیبه ک

 .هستن، همون محقق معروف انیدکتر ک شونیا -

 :گهیندازه وم یباال م ییابرو  نهیدونم اسمش رب یمهرسا که حاال م نامزد

 .خوشبختم دکتر جان یلیتون خ ییاز آشنا -

 .نیبه همچن -

 یکوچولو بود، ما تو  فویظر یلیهنوز خ دمشیکه د  یبار نیخانومه، من آخر یدلم هست زیهم عز بایخانوم ز نیا -
 .کرده بود  یهمه مدت اونو از ما مخف نیکه ا  انیک  ریهمه ش تقص م،یزد یخونه آهو صداش م

بشه، من که  کمینزد یذاره کس ینم نیواسه هم میمتیق ءیش هیمن  کنهیکه فکر م  ستی" ن شهیفشرده م قلبم
 "و بس نیدونه هم ینم هیمصاحبت با بق قیمطمئنم فقط منو ال



 

هستن که کنار اونا بودنو به  بهیاونقدر برام غر  هیبق م،ینیش یم یخال زیم کیپشت  نیکنار مهرسا و رب  همونجا
 .بدم حیهمه جا ترج

 یحت م،ییبرج زهرمارم کنار هم تنها نیاز دوستاش که تازه اومدن خوش آمد بگه، من و ا  یسر کیتا به  رهیم اریمه
 .روح، مات زده سر جاش نشسته یو ب یخشونت حرکاتش کم کنه، سنگ نیاز ا  کمی کنهینم یهم سع نجایا

 ؟یناراحت ان،یک-

 .کنهیحال نگام م یو ب گردهیبرم

 ؟یزنیحرفو م نیچرا ا ؟ینه واسه چ-

 !یکه تو اتاق کارت  یهست یشکل وقت نجامیا  یآخه حت-

 .کردن متنفرم  یاز نقش باز  نم،یمن هم نکهیا  یبرا-

جور باشه! به نظرم  کی یاتاق کار با مراسم نامزد  یچطور امکان داره آدم حالش تو ست،یممکن ن یزیچ نیهمچ-
 .ننیو خشنت رو بب یسنگ یهمه فقط رو یدوست دار ،یکنیم ینقش باز یبرعکس حرفت کامال معلوم که دار

 یم خیتنم  شم،یساکنش گم م شهیهم یعمق چشما  یمثل ورود به ماوراء تو کنه،ینگام م رهیخ رهیلحظه خ کی
تو ماوراء هم باور  دنشوید یکه حت  نمیبیم یزیکشم، چ  یکنن شعله م  یخاکستر م کی ریکه ز  یشیبنده، مثل آت

 !!! غم نامفهوم  هی دمیشا ف،یتعر یحال ناب ب کی! قیدرد عم کیتونه باشه،  یم یچ قایدونم دق یندارم، نم

 !فهممش یکه هست من درست نم  یهرچ

از   یچشمام دنبال رد ام،یسوزه، به خودم م یکنم سرشونم داره م  یاون همه حس سرگشته، حس م  ونیم هوی
 .کنهیخمار نگاهم م اریمه رم،یگ  یسرمو باال م ست،ین یزنه، ول یاون دو دو م

 وسط؟ یایب یکمی یخوا ینم ؟یچرا نشست-

 کجاست ؟  انینه، ک-

 !فهمم ینگاهشو نم یمعن کنه،ینگام م یدلخور با

 .چشماش سرخ بود رون،یرفت ب-

 "کرده بودن  یچند لحظه نافرمان یپس درست حدس زدم، چشماش برا"

 .ستیمحتاط ن شهیمثل هم گهیگذاشته، د  ریحرکاتش تاث یرو یدنیفهمم حالشو، نوش یم اد،یبه حرف م باز

 .لحظه کنارت بودن کیبلند شو آهو، دلم لک زده واسه -

 !داد یوابمو مبود که ج یکیرسن؟ کاش  یشدن به آرامش م کیمردا چرا فقط با لمس کردن و نزد کنم،یم بغض

 !بعدش اومدم دیشا رون،یب رمیم-



 

 .شهیگه و ازم دور م  یم یحال یب اوهوم

 .گردمیبازه، دنبالش م یفضا کنهیکه آروومش م  ییدونم االن تنها جا یکنم، م  دایپ انویخوام ک یم

 .زنه یدستش م یتو گاریبه س یقیعم  یداره پکها کنم،یها نشسته، تو سکوت فقط نگاهش م قیاز آالچ  یکی ریز

زنم بهش،  یشبح تو ظلمات شب زل م کی!جرات جلو رفتن ندارم، فقط مثل شهیقلبم فشرده م یدونم چرا ول ینم
 یاوجلویزنم به در یدلو م ،ییهمه تنها نیاز ا  شمیگذره، خسته م  یزمان م شم،یگرفته م  دهیناد شهیاما مثل هم

 :گمیو م ستمیا  یروش م

 ان؟یک-

 .ده یم رونیونفسشو محکم ببنده  یم چشماشو

 ه؟یبق شیپ یچرا نموند-

 .نبود، تنها بودم یکس-

کنم، حس   لیخودمو بهش تحم امییفرار از تنها یمجبورم برا نکهیسوزه، از ا یخودم م یکس  یهمه ب نیا  یبرا دلم
 .دارم یدردناک

 ن،یزم یندازتش رو یم شه،یم رهیلحظه کوتاه خ می ادیم رونیکه ازش ب  یبه دود داره،یلبش برم یاز رو  گارویس
 .کنهیپاش لهش م ریز شهیمثل هم

باال رفته  ییبا ابرو نم،یکنارش بش  کنهیو با سر اشاره م شهیکشه که تو جاش جا به جا م  یطول نم هیچند ثان اما
 !کنم  ینگاهش م

 :گهیگوشه لبش و م  نهیشیم ی! پوزخنداهاستیانگار شب دل زدن به در  امشب

 !کرده باشم  یباز تیزندگ یتو ویموقع نقش سرگرم چیه ادی ینم ادمی ؟یایدرم ییمن که باشم از تنها یعنی-

 !ستین شهیاون مثل هم  نکهیواسه ا دیدونم! شا یخودمم نم گم؟ید یحال هوا هی یامشب تو  چرا

 .گم بشم  یالیخیده تا تو ب یبهم جرات م نیهم

 یخوام فکر کنم االن در موردم چ ینم شه،یهوا بسته م یبازوش، چشمام ب یذارم رو یکنارش و سرمو م  نمیشیم
 یبرام نم یغرور  گهیخوام فکر کنم بعدش د یمحکومم کنه، نم یخوام فکر کنم االن ممکن به چ ینم کنه،یفکر م

دونم!آرامش  یتن بابا رو داره؟ نم یگرما  تنش رم،یخوام قرار بگ یخوام فکر کنم، فقطو فقط م ینم یچیمونه، به ه
 !دونم یکدومو نم  چیعمه رو؟ ه  تیمامانو؟ حما

 !ادین شیفرصت پ نیوقت ا چیه گهید دیشا ،یخال یبشم، خال یخواد ته یفقط دلم م االن

 .خندم یهمون لحظه به افکار خودم م اما

 "رنیگیشدن آرامش م کیچرا مردا با لمس کردن و نزد "



 

 حس محتاجم نیعالم به ا  یهمه  شترازیخودم ب االن

 "شیاز نوع ابد  دیآرامش، اونم شا"

*** 

 ییصدا گردونه،یخودم برم یایمنو به دن شهیم کیکه هر لحظه به صورتم نزد  ییکه گرما  بمیحس و حال غر کی یتو
 :چهیپ یگوشم م  یتو

 .یکنیخودتوهم فراموش م یحت گهیمرد عادت نکن، اون وقت که د هیتن  یوقت به گرما چیه-

هم که زده  یبعد حرف یحاال حت یول کنم،یچشمامو باز م دمش،یلحن نشن نیکه تا امشب با ا  ییه از صدازد شوک
نقطه ملموس  نیمن تنها، امن تر یها برا یها و سرد یرحم یب یکه آغوشش با همه   رسمیباور م نیفقط به ا

 .استیدن

 .دمیخواستم رس یکه م  یمن به حس ،یتو چه حال نمیگردنم تا بب  یبر نم یحت شم،یاز جام بلند م  یحرف چیه یب

 .شهیروم ظاهر م یجلو اریگذرم، چهره سرد مه  یپله م نیآخر  یاز رو  یوقت

 !چند ساعتو الاقل تحمل کن نیوقت واسه خلوت کردن هست، ا شهیتو خونه هم-

مهرسا از  گردم،یمون برم یقبل زیندازم و دوباره سر م یم ریکالمشو بدم، سرمو ز  یجواب طعنه  ستمیحاضر ن یحت
 :گهیو م ستهیا  یم زیوکنار م شهیمخصوصش بلند م یصندل یرو

 ن؟یرفته باش هوی دمیخانوم؟ ترس ییکجا-

 !داشته باشه اجیاحت  یزیبه چ دیگفتم شا  ست،ین انیک  دمیحاال، د میهست زم،ینه عز-

 :پرسه یباال داده م ییابرو  با

 کنه؟یهنوزم قرص مصرف م-

 !؟ یچ-

 !دونم یدونن که من نم یم یچ انیاونا از ک  شه،یم رهیبا تعجب به چهره سردرگم من خ مهرسا

 .ادیبه حرف ب دیزنم شا یم یدست کی

 ؟یدون یتو م ،یگه واسه چ  ینم قایدق یفکر کنم آره! ول-

 .ذاره یم یباق یکه منو باز تو سردرگم  گهیم یو جمله ا شهیم مونیراه پش ونیم یبگه، ول یزیکه چ  کنهیباز م دهن

 .بده بهتره حیتوض شتریبه نظرم خودش ب-

 .شهیوازم دور م کنهیسر صحبتو با نامزدش باز م انهیده و کامال ناش یتکون م یو سر گهیم نویا

 !اومد  یبه نظرم یآدم صافو صادق  ش،یچند ساعت پ نیکه تا هم  اریهمون مه یهمه شون، حت مرموزن،



 

ازش دستو پا   یخبر یاون گذشته تو ب  یانگار قد همه   یبودم، ول انیکنار ک  شهیسالها، هم نیا  یو همه ت من
 !یچیدونم، ه یاز اون موجود مرموز نم  یچی! من هزدمیم

 گهیچند ساعتم بگذره و برگردم به اتاقم، د نیخواد ا یدلم م شتریب ست،یبرام مثل اولش جذاب ن گهید جشن
 !باهاش ندارم یهم صحبت یبرا یرقبت گهی! دستین یبه نظرم مهرساهم مثل قبل دوست داشتن یحت

 .شم یم رهینقطه موهوم خ کیو به  دمیتکون م یسر

 !قدماشم کند شدن یحت یکنیحس م ییجورا کیتر از قبل شده،  نیجسمش انگار سنگ یول اد،یباالخره م انیک

 :ادیو به حرف م نهیشیم کنارم

 ؟یخسته شد-

 :دم یبه اون نقطه جواب م رهیخ رهیکنم، همونطور خ  یلرزونه، بهش نگاه نم یروحش وجودمو م یسردو ب یصدا

 .خواد زودتر برگردم خونه یدلم م یول ستم،ینه خسته ن-

 باشه؟ م؛یر یشامو که سرو کردن م-

 ؟ انیک  یاوهوم خوبه، راست-

کرده، واسه   ریکه ذهنمو درگ  یاز گفتن سوال  شمیم مونیپش کنه،یروحش تو صورتم کندو کاو م یب یچشما با
 شهیم رهیبا اخم خ شهیاونم مثل هم  کنم،یسرگرم م یا  وهیم یدنیو خودمو با نوش گمیم یمعن یب یچیه هی نیهم
 !گهینقطه نامعلوم د کیبه 

از درون تو   یول زنم،یلبخند م یو الک کنمیم یمرده متحرک فقط نقش باز کیمونده مثل  یچند ساعت باق تو
 .غوطه ور شدم  صالیو است شیتشو

*** 

 :گهیوم نهیشیکه کال تنهام گذاشته باالخره کنارم م  یساعت کی بعد

 م؟یبر-

 !برام شهیواژه م نیساده، انگار قشنگتر میبر کی نیهم

 :گمیم دهیکه ازم بع  یقیلبخند عم با

 . شمیممنون م م،یآره بر-

راه فرار واسه برگشتن  کی! نه به حاال که از اولش دنبال یچند روز که واسه اومدن انقدر ذوق داشت نینه به ا-
 !یهست یشد تیبه نظرم دچار بحران شخص ،یبود یم

رفته بود کنار تو بودن خودش  ادمیذوق کرده بودم،  یخود یحق باتو، اشتباه کردم، از اولشم ب ،یگیراست م-
 !!شه داشت یم یا  گهیاحساس، چه انتظار د  یروح و ب یآدم ب  کیهاست، از  یخوش یحرووم کردن همه 



 

ده و بدون  یتکون م یزنه و سر یم یمعن یپوزخند ب نیواسه هم من،یگ  شهیهم یحرفا ست،یکوبنده ن  جوابم
 .کنهیعزم رفتن م  یا  گهیحرف د

 .شمیکوتاه از جمعشون جدا م  یخداحافظ کیو منم با  دهیصدا م سرو یشو هم ب هیهد

اگه کرد   ایکنه   یرو نم یکار  ایوقت اهل تظاهر نبوده،  چیمهرسا در نظر گرفته، اما ه یخوب برا هیهد هیدونم  یم
 .زنه ینم یدر موردش حرف

قبول شون داره  تیکه به آدم  ییکال آدما  شن،یبهره مند م تشیحسن ن نیتعداد محدود از ا کی نکهیا  شیبد اما
 .انگشت شمارن

اما صنم تا دو سه روز بعدشم   دم،ینشن انیهم راجع بهش از زبون ک یکالم  یاز اون مراسم گذشته، حت  یروز چند
 .ماجرا با خبر بشه یخواست از همه  یکرد و دلش م  یمدام سوال م

 یزیمحض بود، تنها چ یباف الیخ شهی! اما مثل همبرام داره یخاص امیپ کیجشن  نیا  کردمیدونم چرا فکر م ینم
به طبعش  نمیا  کنه،یداره و قرص مصرف م یمشکل کی انیبود که ک نیا  دنیشد، فهم دمیکه از رفتن به اونجا عا

 !تونست باشه ینم یکشف مهم

خواستم  یم یوقت شیچندساله پ ادیم ادمیبه اتاقش بزنم،  یسر کیبفهمه  یکس  نکهیبدون ا رمیگیم میتصم
دلش  یدونم چطور یوحشتناک بود، نم یلیشدم، خ هیاز اتاقش بردارم به شدت تنب  یچند تا کاغذ واسه نقاش

که باعث شد   دمیچشماش د وخشمو ت یشراره ها یبکنه! طور یرفتار نیهمچ یکیبه اون کوچ یاومد با بچه ا
 .کنم  یکاوبعد اون هوس نکنم تو اون اتاق کنج گهیازش متنفر بشم که د  یانقدر

 !ادیب رونیب ییاز اون اتاق کذا  زایاز چ  یلیسرنخ خ دیشا کنمیحاال حس م یول

 کیداره که دست کم  تیتو کارام براش انقدر جذاب دنیسرک کش دونمیکنه، م  زیفرستم تا اتاقمو تم یم صنمو
 .ندارن یخونه هستن و بهم کار رونیهم که ب هیاون تو مشغول باشه، بق  یساعت

 لیاز اون وسا  یکس استفاده ا  چیکه انگار ه  یطور رسه،یمرتب به نظر م یهمه چ کنم،یدر اتاقشو باز م آرووم
 .انتظار داشت  یا  گهید زیاز اون آدم خشک و منضبط چ  شهیخب نم یول کنه،ینم

هم نداره،  یکنه، درکشو ها وکمد ها بسته ست، تعجب  یتوجه مو جلب نم یخاص زیگذرونم، چ  یاتاقو از نظر م  کل
 .اتاق بسته بود  یاگه قرار بود باز باشه قطعا در اصل

 یبده، اونم ک یدست کس ییآتو  اینشون بده  یخندم، محال اون از خودش ضعف یافکار سبکسرانه خودم م  به
روتو  یبتونه کل هست دیکه شا  یکس  م،یخوب منم هست یول دم،یجا ند چیکه نمونه شو تا حاال ه  ی! آدمانیک

 !رهیگچنگش ب

 ست،ین یزیکنم! اما چ  دایرو پ کنهیکه مصرف م  یقرص یبتونم الاقل نمونه  دیندازم، شا یم گهید ینگاه اجمال کی
کنار تختش هست   زیم یکه رو  یلحظه چراغ خواب نیتو آخر یول شه،یم زونیهوا آو یکشمو لبام ب  یآه بلند باال م

 !ادیبه نظرم مشکوک م



 

 ستین یزیچ نیو ا ستادهیچراغ خواب بدفرم ا یکه گوشه   یداده شده، جور هیتک واریاز حد به د  شیب رم،یم جلو
 !اومده باشه  شیپ یکه اتفاق

در  دم،یخوره، فشارش م یشده به چشمم م یجاساز زیم یدکمه که رو کیکشم،   یکنار م  اطیخوابو با احت چراغ
 ...شهیاز کشو ها باز م  یکی

که روش   یقرص یجعبه  کنمیکه کشف م  یزیچ نیکشم، اول  یم رونیو تا ته بو کشو ر نمیش یم نیزم یزده رو ذوق
 .اسم ناآشنا نوشته شده  کی

 !ستیمهم ن ادمیکاغذو اسناد که احتماال ز  یسر کیگردم،   یم بازم

برم و برش  یزده دست م چانیبره، ه یخونمو باال م نیقرمز رنگ، آدرنال یکادوئ  یبسته  کیته کشو، وجود  یول
 !دهیخاص م یلیخ یبو کیدارم،  یم

 یعطرکوچولو قرمز رنگ بهم چشمک م  شهیش کنمیخاص، درشو که بازم یلیخ یلیخ یبو کی کشم،یم قیعم  نفس
اون   یتو نکهیبندم، حدس زدن ا یکارت کوچولو، شکل قلبم بهش وصل شده، چشمامو م  کیزنه ، بو از همونه، 

 .کنمیچشمامو باز م یآرووم ال  ست،یسخت ن ادمیتونه باشه ز یم یکارت چ

که   یتونم با حسرت به چشماش نگاه کنم، صورت یکه فقط م  یعکس کس  گهیو طرف د انیطرف عکس ک کی
زن !؟  کی! سرسپردن به ؟یو دلدادگ انی!کیو عاشق انی"ک شهیگوشه لبم کج م  دم،یشو ند هیمطمئنم تا حاال شب

 "!باورام بگنجونمش یکجا

 !حس مسخره غوطه ور شدم انگار کی یارم، توذ  یقلبم م یرو عکسو

 "!!!تونه عاشق بشه یم انمیپس ک"

 !دونم یفهمم! ناراحتم؟ نم یکنم، خوشحالم؟ نم  یهوا بغض م یب

 و بس نیتونه عاشق بشه، هم یدونم که اونم م یم نویا  فقط

 !!!هنوز هست دیشا اصال

افته ...آره، آره،   یمشاعرم به کار م کشم،یم یقیکنم! نفس عم  یاصال درکش نم  خوره،یتکون م یزیچ کیقلبم  یتو
 .پر رنگ تره گهینامفهوم د یحس از تموم حسا نیمن خوشحالم ا

بشه ومن  داشیهر لحظه ممکن صنم پ ام،یم رونیبندم و از اتاق ب یذارم، کشو رو م یبسته رو سر جاش م زود
 .کنم  عیشده ضا بمیممکنا نص ریاون غ  دنیکه ازد  یخوام خوشحال ینم

 یدر با صدا شه،یبند دلم پاره م اد،یم یبد یصدا کنم،یاون دختر فکر م  یکشم وبه چهره عروسک  یتخت دراز م یرو
 .افته  یسوزه و سرم به دوران م یطرف صورتم م کی امیتا به خودم م وار،یخوره به د یم یبد

بذاره؟ آره؟ فکر  میخصوص میبفهمم پا تو حر نکهیبدون ا یانقدر احمقم که بذارم کس  یدزد کوچولو، فکر کرد -
 ؟یداشت کاریاومده؟ اون تو چ  نیحد شعورم پائ نیتا ا یکرد



 

 !زنهیحرف م یدونم ازچ ینم قیدق شه،یم حبس م نهیتو س نفس

زم و با با یبهش خبر داده؟ اما خودم رو نم یکس  یعنی شه،یرفتم تو اتاقش، باورم نم دهیفهم یجور کیانگار   اما
 :گمیتمام م ییپر رو

 .هم نشد قهیچقدر اون تو بودم، ده دق یاحمقت بپرس  ینایاز اون خبر چ  یخواست یخب م -

 ... گهید یلیس کی باز

 .باخبرم بچه جون دناتمیاز مدل نفس کش  یبهم بگه، من حت یزیچ یکس  ستین یاجیببند دهنتو، احت -

 !زنهیهم م یخصوص میکاراش تازه برام دم از حر  نیبا ا ز،یهمه چ یشرِف ب یخارج از تحملمه، ب گهید نیا

 .رهیگیچشمام م یداره جلو یشو که صفحه بزرگ یگوش

 .ادیچشمام م یاون اتاق کردم جلو  یکه تو  ییلرزه، صحنه به صحنه کارها یتنم م یجد یبار جد نیا

 !ستیواسه کتمان ن یراه گهید

 .نیساده بود، هم یکنجکاو  کیبرنداشتم، فقط  یزیکه چ  ینیبیم ؟یخوب که چ -

 هیمعن یبرام ب گهیدرد د کنه،یم ادتریو فشاردستشو ز کشهیگوشه لبم دست م  یبرآمدگ یرو نه،یشیتخت م یرو
 .سوزونه یگرفته ش داره وجودمو م  شیآت  یچشما یوقت

 ؟یچرا؟! چرا هست اد،یکار بدم م  نیاز ا  یدونست یم -

 .زمیر یاون اشک نم  یمرگم باشه جلو یپا دم،یفرو م بغضمو

 ره،یزندون سر م نیمو پر کنم، حوصله م تو ا ییکه باهاش تنها  ستین یکه کس  نیا  یکه تنهام، برا  نیا  یبرا -
 .تنهام یلیخ ؟یفهم یم انیتنهام ک ره،یگینفسم م

هم که شده به حالو روز من  یا  هیثان  یباعث بشه برا دیشا یدونم محال درکم کنه، ول یم کنه،یتنگ م چشماشو
 !!!فکر کنه

 .هاتو پر کنم ییتونم تنها یمن نم -

 .ازت ندارم  یتوقع نیوقتم همچ چیه داست،یکه از چشمات پ  یدونم، انقدر ازم متنفر یم -

بتونه خواهرشو  یبرادر یدیتا حاال کجا د ،یتو دست من امانت ؟یکنیم یچرا با اعصابم باز ؟یکنیم یچرا سرسخت -
 .یکنیم یتو بدجور با روح و روان من باز یآزار بده؟ ول

 اد،یچقدر منتظر دوباره بودم به حرف ب کنم،یفکر کردن من کودنم و حرفاشونو باور م یهرچ هیکاف  رم،یکوره در م  از
 .کنم  شیرو حال یرو به رخم بکشه. تا همه چ ینسبت مسخره خواهر و برادر نیبخواد ا گهیبار د کی

 "زیعز  انیآره حاالوقت حرف زدن جناب ک"



 

 :گمیم شمویم رهیتو صورتش، محکم و مقتدر مثل خودش، به چشماش خ شمیم براق

نسبت مسخره رو  نیکن که من ا  رونیتو مغزت ب نوازیا  شهیهم یصدوق، برا انیجناب ک ان،یک  هیدروغ کاف گهید -
 .وقت چیه ،یبرادر من باش یتون یوقت نم چیباور کنم، تو ه

 :دمیگرد شده و دهنش باز مونده، دوباره معترض ادامه م  چشماش

 نیتون یم نیباعث شد فکر کن یچ کنم؟یباورم اتویچرند نیا  یکه همه   نیهان؟ ا نیفکر کرد یدر مورد من چ -
 .وقت چیه ،یوقت باورنکردم تو برادرم چیه دم،یفهم یرو خوب م یهمه چ میمن با همه بچه گ ن؟یگولم بزن

 .بند بند وجودشو پر کرده صالیاست  نمیب یباره که م نیاول  یفرو رفته، برا یاونم تو شوک بزرگ  زنم،ینفس م نفس

 "هم داشته باشه یدچار عذاب وجدان بشه، البته اگه وجدان کمیزجر بکشه،  کمیبذار اونم "

کس تو، برادرت تنها   یبهش بگو داداش، بهش محبت کن، اون همه  ،یبرادرت هست نیهه...ا ال،یچه خوش خ -
منو گول بزنه چه  نکهیفهمم عمه ازا یکدوم برادر!!! نم  ،یمعن یچه ب ،یسرو ته یب یچه حرفا ،ییتو شیدلخوش

 !فهمم یفهمم، واقعا نم یداشت نم یقصد

 اهیمزخرافتو به خوردت داده؟ بگو وگرنه هم تو رو هم اونو به خاک س نیا  یحرفارو تو سرت فرو کرده؟ ک نیا  یک -
 .شونمیم

عشق و آرامش بزرگ   ایدن کی یکه تو  نینبوده، نه ا اهیساال روزگارم س نیکه همه ا  نینه ا ،یکه نکرد  نینه ا -
تموم  شهیهم یمسخره برا یباز نیمن ا یواسه از دست دادن ندارم ، پس تمومش کن، برا یزیشدم، من چ

 نو؟یا  یفهم یمثل تو داشته باشم، م یخوام برادر یهم که شده نم یظاهر یشدست، من حت

 .و اضطراب من بوده وهست شیتشو یپوزخند مسخره که جواب همه  کیپوزخند،  کی بازم

 کنم،یکارو م  نیا  یبکنم، ول یغلط  نیدونه که بتونم همچ یم یاز اون  کتریخنده، منو کوچ یخنده، آره م یم بهم
 .اون مجبور که منو باور کنه

*** 

دونم  یفرار کرده؟ نم ،یمالز رهیم یسفر کار کی یفقط به تورج خبرداده برا ومده،یخونه ن انیهست ک یروز چند
 !نشون دادن ماجرا تیاهم  یب ای ادیبه حساب م ینیبد! عقب نش ایخوبه  نیا

 .گذرونم  یعمرمو م  یروزا نیهست من دارم بهتر یهرچ یول

 .خوشحالم، از ته دل نجا،یا  ادیدوباره کالسا رو شروع کرده، امروز قراره ب اریمه

گردم و به چهره آرومش نگاه   یبرم زنه،یدر م کنه،یصورتم جاخوش م یرو یو لبخند پهن کشمیدست م انویپ یرو
 :گمیو م کنمیم

 !سالم -

 !یزد یالاقل زنگ م  ا،یباش معرفت یانقدر ب  کردمیخانوم؟ فکر نم یسالم، چطور -



 

 حق باشماست، مهرسا چطوره؟ د،یببخش -

 .رو ول کن هی؟بقیمهرسا هم خوبه خانوم، خودت چطور -

 .خوبم یلیروزا خ نیخوبم، ا -

 .کشه  یم یقیندازه و نفس عم یم ریز سرشو

 ؟یهست ستین یآدم بد  انیک -

 .نیزن ینم یگه، شماهام که حرف  یبهم نم یچیه دم،یرفتاراشو نفهم لیوقت دل چیه یدونم، ول یم -

 ماها؟؟ -

 نیبهتر بتونم ا دیاگه بدونم شا  ن؟یکنیم یچرا ازم مخف ه،یچ انیمشکل ک نیدون یآره، هم تو هم مهرسا، م -
 !مسخره شو تحمل کنم یرفتارا

 .جان یهست ستین یزیچ -

رو  یتا همه چ کشهیطول نم ادیز گهید شه،یم رمیدستگ ییزایچ کیکه هست، تازه داره   یدون یخودت خوب م -
 !بفهمم

 ؟یزن یحرف م یاز چ -

 .دمیعکس اون دخترو د -

 !؟یچ -

 .کردم  داشیپ یکرده بود، اتفاق  مشیاتاقش، قا  یکشو  یتو دم،ید -

 .ینکرد یکار خوب -

 .مونه یبرام نم یا  گهیکنن راه د  یهمه فقط سکوت م یوقت یدونم، ول یم -

 .کنه  یرو عوض نم یزیدونستنش چ -

 یلیخ تیدونستن واقع کشمیرفتاراش زجر م دنیکه هر روز از بودن کنار اونو د  یمن یبرا ی!ول دیشما ها شا یبرا -
 .کنهیعوض م  زارویچ

که تو   یبه من ده،یبه من حق م یک  یدم بهم اعتماد نکنه، ول یبهش حق م شه،یم رهیبه مردمک چشمام خ مردد
 .رمیگیادمیتنفرو  شتریمطلق دارم هر روز ب یخبر یب

بهت گفتم رابطه تو با منم قطع  یزیگم اگه بفهمه چ  یم دیمحض تاک یول یزن ینم یدونم که بهش حرف یم -
 ؟یخوا ینم نویتو که ا کنه،یم

 .رمیگیدستاشو م رمویجلوترم دمیکه شن  یزیزده از چ ذوق



 

 .مکنیکارتو فراموش نم  نیوقت ا چیممنون ه -

رفتارم بکنم،  ریخواد فکرشو درگ یدلم نم کنه،یم یخنده مرموز ره،یگیانگاشتم ضرب م  یندازه و رو یم ریز سرشو
 .کشم  یم رونینرم دستمو ب

 :گمیاندازم و م  یبهش م یمظلوم نگاه

 .مونه یمنو تو م نیراز ب هیحرفا تا آخر عمر مثل  نیا  یکنم، باورکن همه   یخواهش م -

 .کنه، از ته دل  یم یقشنگ خنده

 ن؟یخندیم یبه چ -

 .نمیکه قراره تا آخر عمر تو رو بب  نیبه ا -

 گفتم؟  یزیچ نیمن همچ -

 چموش؟ یآهو  یبدون یخوا یم وی...حاال چالیخ یب -

 اسم اون دخترو؟ -

 .چه جالب!اسمش بهار بود -

 بوده؟ یرانیبهار! پس ا -

 .آره -

 باهم آشنا شدن؟ رانیتو ا -

 :گمیم یمعترض یبا صدا ره،یگیلجم م کنه،یبه تکون دادن سر اکتفا م فقط

 گه؟یکن د  فیخوب درست تعر ؟یدیجواب م ینطوریچرا ا -

باهم بودن،  یمدت کی نن،یب یرفته بوده اونجا همو م انیکه ک  ییاز سفرا  یکیآشنا شدن، تو   رانیآره باهم تو ا -
اونا مخالفت   ذاره،یم ونیکه قصد داره باهاش ازدواج کنه و بهار موضوعو با خونوادش در م  گهیم انیک  یوقت یول
 یهمه چ نجا،یا  ارهیدختره رو باخودش م ره،یر بار نمیز انیخواستن دخترشون ازشون دور بشه، اما ک ینم کنن،یم

قصدش کمک نبوده  ده،یلو مبهارو به خونواده ش  یپست فطرت جا کی یاومده، ول  یم ییایورو یبه نظرشون عال
 .نیهم نیبب انویک  یخواسته نابود یفقط م اره،یدرب یرو از نگران یبخواد خونواده ا نکهیا  ای

 !؟یک -

 .زنه ینم یدر موردش حرف انیدونه، ک ینم چکسیواقعا ه نویدونم! ا ینم -

 خب، حاال اون دختر کجاست؟ با خودشون بردنش؟ -

 ...نه -



 

 !؟یپس چ -

 .کرد  یخودکش -

 .ادیبنده، نفسم بند م یم خیتموم تنم  کشم،یم یبلند نیه

 :گمیزنم و م یمتشنج به صورتش زل م یاعصاب  با

 !جوون بود یلیچرا؟ اون خ-

 !انگار رگشو زده بوده  شه،یخونه با جسد بهار روبرو م گردهیبرم انیک  یروز وقت کی -

 شه؟یمگه م ؟یراحت نیبه هم -

خوب درک  ارمیحس و حالو مه نیداشته وا یچه حال انیتونم درک کنم اون لحظه ک یم کشه،یآه پر درد م  کی
 !؟یتو اوج جوون یخودکش چاره،یدختره ب زه،یدم بر یکرده، به اشکام اجازه م

 !اره؟یبال رو سرخودش ب نیتونسته ا چطور

گذره، باالخره سکوت مطلق اتاقو   یم قهیدق چند رم،یاون گذشته موهوم تو خودم فرو م  دنیاز شن  سرخورده
 :گهیوم شهیم رهیبهم خ شکنه،یم

 .شماست ونیدوباره شو مد یزندگ انیک  نجا،یا  نیبود تو و عمه ات اومد یتو حالو روز خراب یدرست وقت -

 :گمیزنم و م یم یپوزخند صدا دار نباریا

 ؟یهست یحرفامو باور ندار -

 باورکنم؟ یانتظار دار -

به نظرت چه  ،یباهاش ندار یخون ینسبت چیدر واقع ه یعنی ،یستین انیخواهر ک یدیسوال؟ حاال که فهم هی -
خودش  شیتورو پ یباشه که حت یتونه انقدر قو یم یا  زهیباعث شده اون هنوز بهت متعهد باشه، چه انگ یعامل

اون االن   یهست ست،یبد ن ی؟ بهش فکر کنیفقط خودتو درنظر گرفت ای یفکر کرد زایچ نینگه داره؟ تا حاال به ا
 پس باورکن باورات نسبت به اون غلط بوده و هست؟ ست،یمانعش ن یزیچ چیتونه ازت بگذره، ه یراحت م یلیخ

 پس چرا انقدر ازمن متنفِره؟ -

 :گهیم ادیم رونیکه انگار از ته چاه ب  یندازه و با صدا یم ریز سرشو

 دیشا یاون بذار  یکرد، اگه خودتو جا  رورویز انویو احساسات ک یاون حادثه تموم زندگ  ست،یاون از تو متنفر ن -
 !!!یدرکش کن یبهتر بتون

 .زنم یدارن زل م انیرفتار ک حیدر توج یو سع شنیکه بازم بازو بسته م  ییرمق به لبا یب

 نیا  گهیاز زبون خودش بشنوم، د  دیازم متنفر نباشه؟ من با  کنمی! واقعا اونقدرا هم که من فکر مدیشا د،یشا"
 "خوام ینم دنیرو که تارو پودشو با نفرت تن یمدل زندگ



 

 هارینکشونه، باز شده همون م گهید یبحثو به جاها کنهیم یدرس سع نیمونه و ح یهم م گهیساعت د کی هاریم
 .سابق، مهربون و محتاط

 .دوست صاف و صادق خودم، چه خوب که هست همون

 .دمیکه امروز زده شد فکر کنم، بهش قول م  ییو در مورد حرفا نمیرفتن بازم اصرار داره زود به قضاوت نش موقع

 نیهم نم،یدشمن که ازش متنفرم نب کیبه چشم  انویخوام ک یخسته ام، من فقط م ییتنها نیواقعا از ا خودمم
 .یکه آرووم و دور از خشم کنارم باشه برام کاف

مستخدما سرشون به کار خودشون گرم ِ،به نظر  یامروز قراره برگرده ، تورج رفته دنبالش ،همه   ، ستیتو دلم ن دل
 ! وسط من فقط استرس دارم نی! انگار ا ادیآرووم م  یهمه چ

 شه،یچشمام ظاهر م یرنگش جلو اهیس نیو ماش شهیعمارت ، باالخره در باز م  اطیشدم به ح رهیپنجره خ ازپشت
 ...رنیناپذ رییژستاشم تغ  یست ،حت شهیذاره، مثل هم یم نیو محکم پا رو زم شهیم ادهیپ عیسر

بند دلم پاره  شمیباهاش چشم تو چشم م یوقت ی،ول گهید زیچ اینگاهمو حس کرده  ینیدونم سنگ ینم
از   عیبدم سر یدم سالم یبه خودم جرات نم یشده ،حت رهیروحش بهم خ یب یباالگرفته و با چشما شه،سرشویم
 ... شمیتختم ولو م یرو رمویگیجره فاصله مپن

تونم درک کنم  یره،نمی، اخمام تو هم م شهینم دهیشن ییاز جانب اون صدا  یول اد،یم ییخوش آمدگو یصدا
 !نداره یتیاهم  نیکس براش کوچکتر  چیه زویچ چیرسه که ه یم یانسان به درجه ا  هیچطور 

 . قدم باشم شیخواد من پ یدلم نم یول نمشیگذشته ، هنوز نتونستم بب  یسه ساعت دو

 ... نمیشی، سست تو جام م خورهیبه در م یا  ضربه

 ؟ بله

 ... ننتونیخواستن بب انی... آقا ک خانم

 چارهی"بخندمیخودم م یکه خودم خبر نداشتم ! به فکر مسخره   شدهیتا حاال دلش واسم تنگ م یاز ک  رهیگ  یم خندم
 "باش یبازخواست اساس هیکجا بود منتظر   یدلتنگ

کنمو باالخره   یبهتر... نفسمو آزاد م رتریآخرو بخرم، هرچه د  یها هیثان  نیخوام ا یذارم ،م یپله ها قدم م یرو نرم
 . افته  یچشمم به صورت خسته ش م

 ... شده رهینا کجا خ هیمخصوص خودش نشسته و به  یصندل یرو

 ... سالم

 ! ست شهیتراز هم بی، کاراش عج اوردهیده ، هنوز لباساشم درن ینم یجواب

 ؟یداشت یکار



 

 ؟ ینبود نیپائ چرا

 !اومدم  یوقت واسه استقبالش نم چی؟ من ه یچه سوال گهید نیا  شه،یگرد م  چشمام

 ... دمیالزم ند  چون

 . کشمی، اما پا پس نم شهیراه نفس منم تنگ م کنه،ی، چشماشو تنگ م شهیم بلند

 !؟آره؟یدیالزم ند  که

 ... باشم یقو دیپلکم نزم، من با یحت کنمیم یسع ارمویباال تر م سرمو

 ی، منم اصال به رو یرفتار کن ویهر طور دلت بخواد حرف بزن نکهیبچه جون ؟ ا یفکر کرد یدردمورد خودت چ تو
 ؟یخوایم نویآره؟تو ا  ارمیخودم ن

احساسات   ی؟ من خودم همه  یکنی، چرا انقدر خودتو خسته م ستمین یچیه یکه بهم اثبات کن  نجایا  یمنوکشوند
 ! فهمم یرو نم یخراب شده نگه داشت نیا  یمنو تو نکهیفهمم ، فقط علت ا یتو رو م

دورو بر نباشن  نیزنه ا یمبامن حرف  یانگار از قبل به همه سپرده وقت  گه،یقدم د هی اد،بازمیجلو م گهیقدم د هی
 ... ترسم ی... همه جا تو سکوت مطلق فرو رفته... دارم ازش م ادی ینم دنمینفس کش یصدا یچون حت

 "موبه رخم نکش ییترسم، تنها یم تیموجود خاکستر نیآره خدا ، من از ا "

مردم  یمن م ایفعال شده، کاش  دیشد مینمونده برام،غده اشک ینفس گهید کنه،ینگام م رهیخ رهیبا نفرت خ هنوز
 !!! اون  ای

لحظه رو تو ذهنم ثبت کنم، قرار بود  نیخوام ا یتونم بکنم بستن چشمام، نم یکه م  ی،تنها کار ادیجلو م دستش
 ... خواد ی... خب اون نم یچیشد ؟ه یچ ینباشه ، ول ینفرت گهید

موهامو  شهیکنده شدن ر  ی، صدا شهیم دهیکشبزرگش مدام به عقب   یموهام تو دستا یعقب رفته و دسته   سرم
 یخوام بازنده باشم ول یذاره خوب فکر کنم،من نم ی، درد نم رمیدارم از هوش م کنم،یاز کف سرم خوب حس م

 ... دهیاون پست فطرت هنوز داره به کارش ادامه م

 گهیرمق م یب اد،یم رونیوجودم ب یکجا  قاازیدونم دق یکه نم  ییصدا هی

 ... ، نکن کنمیبهت التماس م انیک

شده و تن لرزونش  ریدستاش اس ونی، به جاش سر اون که م ستیموهام ن یرو یفشار گهیسخت اما د باورش
 ... نیزم یکه مچاله شده رو

حرکاتش  دم،یند ینطوریتا حاال اونو ا گه،یم یزیچ هیلب  ریخوره و ز یتکون م نم،مدامیشیپاش م یجلو نیزم یرو
صورتمو  شیکیتونم مقاومت کنم باالخره  ینم گهیزنه ،د یبدجور دل دل م میندازه ، غده اشک یترس تو جونم م

 ... کنهیتر م

 زنمیچهره در هم صداش م با



 

 ؟ انیک

 ... برو

 ... کجا برم  ست؟یخوب ن حالت

 ... یگم برو، برو هست  یم

 ... حالو روزشو ندارم نیا  دنیلحظه هم تاب د هی زنمیکه ازش دم م  یبندم، با همه تنفر یم چشمامو

 . رم دنبال تورج یم عیتوجه به حرفاش سر یب

 ...ستیحالش خوب ن انیک  ای؟بیی؟تورج کجا تورج

 پرسه ینگران م ادویسمتم م عیسر

 افتاده؟  یشده خانم؟ اتفاق یچ

 ... لرزه یدونم! داره م ینم

 . ادیکمک ب  یتا برا زنهیبلند صنمو هم صدا م دنیافتم ، موقع دو  ی،منم پشت سرش راه م انیدووه سمت ک یم

 . رفته یصورتش رو به کبود بایتقر میرسیم انیسر ک یباال یوقت

 . بسته ست و زبونش قفل انیک  یچشما یول دهیتکونش م تورج

 شده ؟ باز حمله بهش دست داده ؟ یچ تورج

 .. چرخه یمنو صنم م نینگاهش ب تورج

 ... ببر نجایشو احمق؟ زودتر خانوما از ا خفه

 . زنه یم چارهیبه صنم ب گهیتشر د هی باز

 ... رم یجا نم چیه من

 ...بندن یهمه مارو به گلوله م نیبود نجایبفهمن شماهم ا انویکنم ، اگه به هوش ب  یخواهش م خانم

 ... باشم نجایخوام ا یم ستیمهم ن برام

 ... رو خبر کنه ایتا برد رهیکنه و م  یسفارشات به صنم م یسر هیده و  یتکون م یبا اخم سر تورج

*** 

 دیتونم ... با یباشن ، از منم خواسته برم تو اتاقم ، اما نم نیگفته همه خدمه پائ  ایرم ،برد یدر اتاق رژه م پشت
 ... کنه  یداره دستو پنجه نرم م یبا چ انیزودتر بفهمم ک



 

گذره باالخره   یم گهید یکمیکنم اون سمت برم ،   یجرات نم ایبرد یدر اتاق بازمونده، اما به خاطر چشم غره ها یال
 ... شهیطاقتم تموم م

 یش تو دهی، موهاش ژول گهیبهش م یزیچ هیآرووم   یداره با صدا اینشسته و برد زیخ میتخت ن یرو رم،یم جلوتر
که انگار با مشت بهش   یشم سرخ سرخ ، جور نهیباز شده ، قفسه س رهنشیپ یو تمام دکمه ها ختهیصورتش ر

 ... دنیکوب

ندازمو باز  یم ریسوزونه سرمو ز یکه هر لحظه داغ تر از قبل پوستمو م  ی، دستپاچه از نگاه شمیلحظه شوکه م هی
 ...رمیگیاز در فاصله م

 کنمیدرو آرووم باز م ی...ال امیم رونیاز شوک ب  کنهیکه مدام اسممو تکرار م  ایبرد یبا صدا دهینکش هیثان  به

 ؟ بله

 !یباش تیخاص یب نیکردم انقدر نگران ا  یتو، فکر نم یایب یتون یم

 ریجرات کنه با الفاظ غ یکس  دمیتا حاال ند زنه،یحرف م ینطوریا  انیکه با ک  ینفر نیو فکر کنم آخر نیاول  ایبرد
 ... مودبانه اونو خطاب کنه

 ... بودمش دهیند ینطوری، تا حاال ا دمیترس یلیخ

 ، حاضرم قسم بخورم شدیکم نم  ایدن نیاز ا  یچیاومد، ه  یباال نم گهیبود که نفسش د نیمهم برات؟تهش ا مگه

... 

 ... کنهیم یرو ادهیداره ز گهید کنم،یم اخم

 ؟ یتیخوام بدونم االن تو چه وضع یم ن،یتمومش کن لطفا

 ینگاه شرمزده ا انیرو بدم به ک ایجواب نگاه پرسشگر برد نکهیا  یبه جا گردموی،برم شهیم رهیبا تعجب بهم خ ایبرد
 "شدینم ینطوریذاشتم اوضاع ا یاگه من باهاش دهن به دهن نم  دیکنم"شا  یم

 ... ستین شهیممثل ه یدونم چقدر خاص ول یکنه ، نم  ینگاهم م خاص

 ... نیبش

 ... ادیمنتظرم تا به حرف ب نمویشیم نهیکنه، با طمان  یاشاره م  شیا  رهیگوشه تخت دا  به

 ؟ یجواب سوالتو بدون یخوا یم

 گهیملتمس م ایبرد

 ... ستایساخته ن یکار  گهید یکیکنم، به خدا اگه دوباره حالت بد بشه از من   یخواهش م انیک

 ... خونه مونده نیبدونه چرا تو ا دیامروز با  نیدختر هم نیشو ، ا ساکت

 " دونه یرو م یهمه چ اهمیچرخه "پس برد یمظطرب م یایاخمو و برد  انیک  نیواج نگاهم ب هاجو



 

 ... کنهیلب باز م باالخره

بعد  یخودش، تو هم اگه بخوا یبرگرده سر جا ینموده تا همه چ یزیچ گهی، د یتموم دارم هست مهیکار ن  هی من
 ... رمیگ  یمن جلوتو نم ،یکه بهش تعلق دار  ییبه جا یبرگرد شهیهم یبرا یتون یماجرا م نیاز تموم شدن ا

 رهیگیرو م ونهیبازم م ایبرد

 ان؟یک  یگیم یدار یچ

 یقبلش همه چ دینگه داشتنش ندارم، فقط با یبرا یبمونه، منم اصرار نجایخواد ا ی، اون نم ایدخالت نکن برد تو
 ...بره مطمئنم یزمان نم یلیبه حالت اولش برگرده ، خ

 ... کنهیصورتش جا خوش م یرو یباز اون پوزخند لعنت شهیش که تموم م جلمه

 یکن  دایپ یرو که دنبالش یاون چ  یهمه  یتون ی؛ م یبر یتون یم شهیمانعت نم ینباش خانوم کوچولو، کس نگران
 ... رمیگ  یجلوتو نم گهی، د

تونم نفس بکشم، باالخره  ی!انگار راحت تراز قبل مشهیکرده، باورم نم  دایپ انیخون تو رگام دوباره جر کنمیم حس
 ... زندون جدا بشم نیتونم از ا یم

و حس  شهیعوض م  کالمش دوباره حالو روزم  نیرسم که با آخر یخودم غرق شدمو دارم به عرش م ییایرو تو
 .کنهیسقوط وجودمو پر م

 !منتظرت باشه یاگه اصال کس  البته

 "منتظرت باشه ی" اگه کس زنهیپر تمسخرش تو سرم زنگ م لحن

 . شهیقصاوت قلبش روحم مچاله م ویرحم یهمه ب نیا  از

 ... کنمیخواهش م انیک

 لویاالن کل فام  کنهیکردم، فکر م  رشیاس  نجایمن ا کنهیدختر فکر م نی، ا یکاف  گهید ی، پنهون کار ایبرد نه
 ینگهش داشتمو نم نجایکردم، ا  رشیمن در حقش ظلم کردم، اس کنهیفکر م گردن،یخونوادش دارن دنبالش م

 ... خواد برسه یکه م  یزیذارم به چ

 یهرچ یول ست؟یکس منتظر من ن  چیعا هواق یعنی شه؟یرم ، مگه م یتو قهقرا فرو م شتریمن ب گهیم شتریب یهرچ
گفت بابا محرابو مامان   یتونن منو پس بزنن... عمه م یباشه اونا خونواده م هستن ، ازپوستو گوشت منن، نم

همه ش که دروغ نبوده  یول ستین ادمیازشون   یزیدرسته من چ میخونواده خوب بود هیترمه دوستم داشتن ، 
 بوده ؟

 ... ... خدا شمیگلوم نشسته ،دارم خفه م  یتو یبد بغض

صفت  ویکنه، تا از دست من د  دایمن دشمنشم، بذار بره، بذار بره و بگرده تا خونواده شو پ کنهیاون فکر م  ایبرد
 ...براش روشن بشه یهمه چ دیزود با ایریبهتره ،د ینطوریخالص بشه ، اصال ا



 

 یخوا ینکن، چرا م یبچه باز نیبخواب ، انقدر با اعصاب ا ریگب ستی، حالت خوش ن یگیم ونیهذ یدار انیک
 ...شهیم رشیبه زمان خودش دستگ یرو بفهمه همه چ یزیاگه قرارباشه چ  ،یکن  ریذهنشو درگ یالک

زخم  ایدن هیمن  ایکردم، برد  شیزندون نجایا  کنهیازم طلبکاِر، فکر م  ستین تیمگه حال گه،یم یچ ینیب ینم مگه
کنم ، بذار بفهمه ،   ریشبو روز ذهنمو درگ نمیا  اهیتونم با افکار س ی، نم یدون یدارم ، خودت بهتر از همه حالمو م

 ... رمیتونم به درد خودم بم یمنم م ینطوریا

 ذارم ینم گهیبه زورم که شده د انی، ک یکن  ایکن که دوباره اجازه بدم خودتو تارک دن  رونیمغزت ب یاز تو  نویا
 نیانجام بد  خوادیدلتون م یبذارم هرکار شهیدختر، باعث نم نیا  یتو نه حماقتا یسابق ، نه حرفا انیاون ک  یبش
... 

 گهیندازه وم یم یصورتش سرخ شده و فکش منقبض ، بهم نگاه تند تیاز زور عصبان  ایبرد

،  رمیگ  یخودمو نم یجلو گهیباز زد به سرش د یروان نیا  ویبه خدا قسم اگه بفهمم دوباره لجاجت کرد یهست
 ... دمیدادمو انجام م یانجام م  دیبا شیسال پ یلیکه خ  یکار

جبرو زور دستو پابزنم ؟  یایقرار تو دن یخوان، تا ک یم یاز جون من چ  نایفرو رفته م ، ا یدیشد یفشار عصب تو
 ...ادیز یلیخستم، خ ایخدا

 ...ندارم امیجز فرارو پناه بردن به اتاق تنها یچرخه،راه یدورسرم م ایدن

 . شهیم دهیاز اتاق فاصله نگرفتم که مچ دستم کش  شتریچند قدم ب ام،یم رونیحرف ب یب شمویم بلند

 ؟ یخوا یم یچ

 ... ایمن ب با

 ؟یچ واسه

 ...میباهم حرف بزن دیبا

 ... برس زتیبرو به دوست عز ا،یباهات ندارم برد یحرف چیه من

 ... یبه حرفام گوش بد ویایبه نفعت که ب ز؟یچقدر برام عز یدون یخودت خوب م پس

راست  هیدم نزنم،  فتمویدنبالش راه ب کنهیبکشم، مجبورم م رونیده مچ دستمو از حصار دستاش ب یاجازه نم  یحت
 ... بنده یره سمت اتاقمو درو هم پشت سرش م یم

 !بودن میتسل یانگار من زاده شدم برا  یول ده،یحرکاتو حرفاش آزارم م یتو تحکم

 ... نیبش

 ... راحتم ، حرفتو بزنو برو نطوریهم من

 ... یهست نیبش گفتم



 

 شمیم رهیبهش خ نمویش یتختم م یحال رو یممتد ب یحوصله از جرو بحثا یب

 ... شنوم یم

 ؟یفهم یم یکنیم یبا جونش باز یدار

 !؟ یچ

 ؟ یبفهم یزیچطور قراربود چ یکار  یهمه مخف نی، با ا ی، البته حقم دار یخودت ندون دیشا

 ... ندارم یحالو روز خوب شمینطوریمن هم ؟یدرست حرف بزن یخوا ینم

 گهید داستیکه پ  ینطوریا  یهست نیادامه داد ، بب  ینطوریا  شهینم گهی، د یبدون دیبا یعنی،  گمی، چرا ... م چرا
 یکار  اتشیکهنه که اونو تا سر حد مرگ رسونده ، به جزئ  یمشکل روان هیمشکل بزرگ داره ،  هی انیک  یدیفهم

 ... ندارم

 امیحرفش م ونیم عیکردناش ادامه بده ، سر  یذارم به نقش باز ینم

 ... ، پس برو سر اصل مطلب اتشیخبر دارم ، از همه جزئ -

 . شهیم رهیگرد شده بهم خ  یباال داده و چشما ییابرو  با

 !؟ یچ یعنی

داشته  یخاص یلیدختر بوده به اسم بهار، چهره خ هیعاشق   انیخبر دارم قبل اومدن ما ک ،یدیکه شن  نیهم یعنی
 ... نجایا  ارتشیم انی، ک ی، مرموزو دوست داشتن

 !؟ یدون یرو از کجا م نایا  تو

 یحالو روز م نیکرده بوده به ا  یجسد بهار که خودکش دنیبعد د انیکه خبر دارم ک  نیمهم ا ست،یمهم ن اونش
 ... حق خودمم بگذرم یتونم از همه  ینم یدم ول ی، بهش حق م ستیسخت ن ادمیز تشیافته ،درک وضع

 ... دهیتکون م یو سر کشهینفس پر صدا م هی

رو  یمن همه چ نکهیفرو رفته ، ا یتو شوک بزرگ کنمی، حس م ستهیا  یو لب پنجره م رهیگ  یقدم ازم فاصله م چند
 !!! باشه یخوب یتونه نشونه  یدونم قطعا نم یم

 گمیم ستمویا  یم کنارش

 ؟ یخوب ایبرد

 ... ، خوبه ، خوبه یدون یرو م یدونم! اوف ... پس که همه چ ینم

 ... آره



 

خودت بهتر  ست،یاضافه ن  حیالزم به توض  گهید داستیکه پ  نطوری، ا یراحت شد ، از بابت همه چ المیخ باشه،
 ... حکم سم رو براش داره یکه فشار عصب  یدون یم

 ! ستیمنم خوب ن یبرا یهمه فشار عصب نی، ا دیفهم یم نویکاش اونم ا  یدونم ، ول یم آره

الزم   گهیعاقل ،که د  انمیو ک ی، تو انقدر بزرگ شد یجنگو جدل کاف گهید زنم،یفهمه، خودم باهاش حرف م یم
 ... نیفتینباشه مثل سگو گربه به جون هم ب

 . کنه  یو عزم رفتن م دهیتکون م یسر شهیکه تموم م  حرفش

 یچیهم بشه ، جز دردسر ه یبستر ستیاحمق حاضرن  نمش،یبب امیبرم، به حرفام فکر کن، فردا دوباره م گهید من
 ... نداره

تختم جا  یذارم به حال خودش باشه و دوباره رو یم ره،یگیم دهیزنه و منو کال ناد یحرفاشو باخودش م ادامه
 ...کنم  یخوش م

*** 

داره بودن دوباره شو ثابت  دیخورش ستوین یستاره ا گهیانقدر که د  دیدونم چقدر ، شا یها گذشته ، نم ساعت
 ! کنه  یم

 گفت،اگهیبه سرنوشت نا معلوم خودم ، حق با اون ، راست م ان،یفکر کردم، به حالو روز ک ایبرد یشبو به حرفا تمام
 کردنویم دامیگرفتن، پ  یسراغمو م یراه هیاز   یجور هیمهم بودم اگه چشم به راهم بودن ، باالخره  یکس  یواقعا برا

 ! بردن یمنو با خودشون م

 گهیبعد رفتن عمه د یکردم ، ول  یمهم نبود ، اصال بهش فکرم نم یلیمسائل برام خ نیا  شیچند وقت پ نیهم تا
منو  اریاخت  یمدت ب نیچشمام نگاه کنه و بگه تموم ا یتو انیروز ک هیحس اضافه بودنو ندارم ، اگه  نیتحمل ا

 ... مطمئنم نویا  ارمی ی، تاب نم کنمیسقوط م شم،یخودش نگه داشته نابود م شیپ

 یجواب، سرم به دوران افتاده، چشمامو م یب الیهمه فکرو خ نیخسته ام از ا گهی،د دهیسردرگمم آزارم م افکار
 ... شهیفراموش کنم که باالخره تو روز روشن خواب مهمون چشمام م ارویبندم بلکه کل دن

*** 

 دنیاومده د  ایصنم گفت برد شه،یم دهیزن کامال واضح شن یدارن آرووم حرف م نکهیجرو بحثشون با ا یصدا
 ادیبدم م ستادنیگوش ا  ستم،ازیچطوره که مجبور شدم همونجا پشت در با انیک  تیعوض نمی، اومدم بب انیک

 . گذرهیم یداره دوروبرت چ یمو بفه یبمون یشیکه خارج از تصوراتت باشه مجبور م  یشنو یم یزیچ یوقت یول

کرده باشن اما انگار   ینمونده که ازم مخف زیچ گهید کردمی، فکر م شهی، درونم آشوب م گهیمرموز د یمعما هی باز
 ! رو تو خودشون حبس کردن یادیز یتوش ناگفته ها یعمارتو آدما  نیا

 :جمله رو گفت نیهم قای... دق دمیشن خوب



 

 د،یدور سرم چرخ ایدونه دن یرو م یگفت همه چ  ی؟ وقت یفهم ی، م انیک  کردمیداشتم از ترس سکته م روزید
 شد؟یم یدونست چ یرو م یاگه واقعا همه چ  یدونیم

 ... خواد بشه بذار بشه یم یهرچ ا،یندارم برد دنی، توان جنگ ستیبرام مهم ن گهید

 ... کشهیانتظار جفتمون رو م  یرو بشه چ یاگه همه چ  یدون یم رهیمنم گ یپا احمق

 ؟یبگو نگران خودت پس

 ستم،یمن ن کنهیکه ضرر م  یاون  تهفیهم ب یاتفاق  نیاگه همچ  یدون ی... خودت خوب م یلی، خ انیک  یپست یلیخ
 ... یشینابود م شهیهم یکه برا  یی، تو کنمیم دایپ یراه فرار هیباالخره 

دارم ؟  ویدارم نگرانم باشه، منتظرم باشه ، هان ک ایدن نیا  یتو وی؟کیک  یمهم هان؟ برا یک  یشدن من برا نابود
 ... ستیکس مهم ن  چیه یبودو نبود من برا

 ینبودنش برا ایکنه بودن   یکه فکر م  یچ یعنیتو وجودم درد داره انگار!  ییجا هیراه گلومو بسته ،  یبد بغض
 !ستیکس مهم ن  چیه

تونه  یم ییچه بالها یاگه تو نباش  یدون ی، م یهم فکر کن هیخودت به بق ریغ  دی، تو با یکاف  گهیگفتن د  مزخرف
 ... تونه دوباره یکثافت ،م  الیکه نرفته اون دان  ادتی اد،یدختر ب نیسر ا

 ... رمیاز ترس چند قدم عقب م  شهیبلند م انیرسه نعره ک یکه م  نجایا  به

 ، اه ... اه ...لعنت به اون ، لعنت به تو ، لعنت به همه تون اریاسمشو ن  ار،یمن ن یشرفو جلو یاون کثافت ب  اسم

... 

 ایدن نیدختر تو ا نیباشه ا ادتیباشه ، اصال اون به درک ، گفتم که  خب ، یلی، خ نیپائ اریباش ، صداتو ب آرووم
 ... یریازش بگ  اشویدن یهمه  یفقط تورو داره ،تو هم حق ندار

پر پر بغض،  شونم،یکردم، کالفه م ،پردردم ، پر  رشونیوقت اس یلیخ زهیبذار بر دم،یم دنیاشکام اجازه چک  به
 یحرفا! چ نیاسما !ا  نیا  کنن؟یم کاریدارن با من چ گذره؟یم یدورو برم چ دم،یبر گهیتونم، د ینم گهید ایخدا

 !؟ ایخدا شهیم

 ... ندازه یاز اتاق استرس به جونم م  ایبرد یباز شدن در و متعاقبش خروج سرسر یافکارم غرقم که صدا  یایدن تو

 ! عمارتو پر کردهکل    زنهینعره هاش که مدام صنمو تورجو صدا م یصدا یدونم چرا ول ینم

 نیافته ، مثل جنون گرفته ها تو تختش ا  یحالو روزش به دوران م دنی... سرم از د انیرم تو اتاق ک یهوا م یب
 ... زنهیم یرو به کبود شتریو صورتش هرلحظه ب شهیطرفو اون طرف م

کدوم از   چیروزو حال افتاده! واقعا ه نیو مغرور حاال به ا یقو انیتونم تصور کنم اون ک یرم سمتش ، نم یم
 !!! نمیحالو روز بب نیوقت آرزو نکردم اونو تو ا چیمن ه رهیگی! بغضم م ستیحرکاتش تحت اراده خودش ن

 ... رسه یسر م ایکه برد  رمیخوام با دست سرشونه هاشو بگ یم



 

 ؟یکنیم کاریچ یکناردختر دار  برو

 ... کنمی، خواهش م ایبکن برد یکار  هیلرزه،  یم داره

 ...ادامه داد  شهینم گهید ینطوریبشه ، ا یبستر دی، برو کنار، با باشه

 !؟ یچ یعنی

 ؟ ییایجرو بحث نکن، برو کمک صنم ، تورج با اورژانس تماس گرفته؛ االن که برسن، تو هم م باهام

 ... آره

 ... بهتره ی، پس آماده شو ، تو که باش باشه

 ؟ گهید ی، پس تو هست اوهوم

 ... برو ، حواسم بهش هست زمیعز  آره

*** 

که   یزیانداختم، تنها چ  ینگاه یچند بار شهیفقط از پشت ش نمش،یگذشته، هنوز اجازه ندادن بب  یساعت چند
 ... دستگاهو به سرو صورتش بستن که نشون از وخامت حالش داره مویعالم س  هیکه   نیا  دیفهم شهیم

 .ادیم رونیاز اتاقش ب  ایبرد نمیب یزده شو م خیصورت  شهیبار که از پشت ش نیآخر  یابر 

 ا؟یبرد چطوره

 نیاز دست ا  دیدونم با ی... نم یبوده اصال داروهاشو نخورده ، روان ی! پسر احمق چند روزستیمعلوم ن هنوز
 ! افتاد  یبراش م ی، معلوم نبود چه اتفاق نجایا  مشیرسوند ی! اگه االن نمکارکنمیاحمق چ

 !؟ امیمنم ب یگفت  یچ یبرا

 ؟یشد تییاذ

 منم باشم ؟ یخواست یچ یخواد بدونم برا یدلم م یکه نه ، ول  معلوم

 ... نی، فقط هم نیتو رو کنارش بب ادیبه هوش م یخواستم وقت یم

نکن ماجرا رو  یسع یرو نداره، پس الک دنمیشم دچ یدون یمنو؟خودتم خوب م ای یزن یخودتو گول م یدار ایبرد
 ... یجلوه بد یا  گهیجور د

 ... یجاست هست نیهم اشتباهت

 می، رفتارش عصب دهیتکون م یکشه و کالفه سر  یلختش م یموها ونیم ی، دست رهیگیو ازم فاصله م گهیم نویا
 ... کشمیبازوشو م شمویم کشینزد کنه،یم

 !ا؟یبرد



 

 . شهیم رهیخسته بهم خ یتنگ شده و صورت یچشما با

کس مهم   چیه یبرا ایدن نینبودنش تو ا ایزنده بودن  کنهیفکر م یدون یم ،یلیتنهاست ...خ یلیاون خ  یهست
واسه از دست دادن نداره ،  یچیه گهیرسه د یحد م نیآدم به ا  هی یوقت یهست ؟یدون یم نویهان ا ست؟ین

 چیه یخوام فکر کنه واقعا برا ینم ،یخواستم که باش نیهم یبرا کنه،یراحت جونش رو هم معامله م یلیخ یحت
 ... ارهیزود آدمو از پا در م یلیدرد خ نینداره ، داشتن ا یکس ارزش

 ... باشه ینطوریخواسته که ا خودش

سوزه  یداره آرووم رفتار کنه ، دلم م یسع یول یعصب  دایکامال معلوم شد  کنهیبنده و لباشو جمع م یم چشماشو
زندون  نیکنم اون از ا  یتونم کار یبگم منم باهاتم ، منم م رمویفاصله بگ یسنگ یهست نیدوست دارم ازا یلی... خ

 !!!تنها ترم یلیاز اون خ  دیشا من...  فیح یول ادیب رونیخودش ساخته ب یکه برا  ییتنها اهیس

 ... جون یشده !مضحکو ب رکیس یدلقکا هیم شبزنم ، چهره م به نظر  یم یپوزخند

 ...گمیخودم م با

 " میاز اون خال  شتریدوست خاموشم ندارم ،باور کن من ب هی یمن که حت ،یاون الاقل تورو داره که نگرانش باش"

دوباره غده  نم،یشیم رمویگ  ی،ازش فاصله م شهیافته و قلبم مچاله م  یم ریسوزه، سرم ز یبه حال خودم م دلم
وقت سراغمو  یوقتو ب یها یزنم، تازگ یپسش م شهیمثل هم ست،یدونم حاال وقتش ن یفعال شده، م میاشک

 …روزها سر تا پا گوشم نیبگو من ا میبرا تیاز تجربه تنهائ  ایوفام ... خدا یمنم مثل همه ب یول رهیگیم

 ... شمیم رهیدختر خ رهیت یقهوه ا یبه چشما کنمویسرشونم ، سر بلند م نهیش یم یدست

 ... بله

 باهات کار داره ؟ ایبرد دکتر

 ! به هوش اومده انیک  دی...شا شمیگمو از جام بلند م  یم یا  باشه

 ... داره کارمیپرسم چ یبزنم با سر ازش م یحرف نکهیرم داخل ... بدون ا یم کنمویاتاقو آرووم باز م  در

 ... گهیم یآرووم  یصدا با

 ؟ ینیکنار تختش بش  یصندل نیا  یرو شهیبشه، م داریب گهیرفته ، االن که د بایدارو تقر اثر

 ... نمیشیکه اشاره کرده م  یصندل یندازمو رو یباال م یشونه ا یتفاوت یب با

 ... نِ یبب نجایتورو ا شهی... خوشحال م کنمیجبران م ،یمرس

 ... زنهیم رونیو ب کنهیازم تشکر م  یو با لبخند خسته ا شهیجاش بلند م از

فاصله مو  نیچشماشو باز کنه !واسه هم گهیبه نظرم االن که د شه،یتوجاش جابه جا م یکمیگذشته،   یساعت مین
 ...به صورتش شمیم رهیخ کنمویباهاش کم م



 

، انگار  زنهیست ، چند بار پلک م شهیزده تراز هم خی شیطوس یچشما کنه،یآرووم پلکاشو باز م  قهیچند دق بعد
 یو باصدا زنهیگره کرده به چشمام زل م  ییصورتشو گرفته رو خوب پردازش کنه، با ابرو یکه جلو  یزیخواد چ یم

 گهیم یگرفته ا

 ؟ییتو یهست

 ؟ی...بهتر آره

 ؟یینجای... چرا ا کنهیسرم درد م یکنم، ول  فکر

 ... مونیترسوند یلیخ

 نجا؟یمنو آورد ا ایبرد

 ... یگفت چند روزه قرصاتو نخورد  یم ایبرد ان؟یک  یکنیم ینطوریحالت اصال خوب نبود، چرا با خودت ا آره،

 دهن لق ... االن کجاست؟ کهیمرت

 صداش کنم؟ یخوا یم رون،یب رفت

 ...ستیالزم ن  نه

 ؟ انیک

 دوزه یسمتمو به دهنم چشم م گردونهیسرشو برم آرووم

 ؟ یکن  یخودکش یخوا یم

 . بنده یذاره و چشماشو م یم شیشونیپ یخوره، ساعد دستشو رو یسوالم جا م از

 !جواب نداشت؟ سوالم

 ؟ کنهیم یتو فرق یبرا مگه

 !؟ ینیب یم یشکل نیچرا منو ا ان؟یک  یچطور شناخت منو

 ... خونم ینکن، حستو از چشمات م ینقش باز برام

زنم منم نفرتو  یحسو حال دستو پا م نی،منم تو هم گمیباز باخودم م یول کنهیافت م  جانمیه ی، همه  رهیگیم لجم
وقت  چی، من ه ستمین کنهیکه اون تصور م  یمن واقعا اونطور ی،ول زارهیخونم ،باورم شده ازم ب یازچشماش م

 دیباشه ! شا ایحق با برد دیباشم،شا تفاوت یب نمویرو بب دنشیرو تحمل کنم، زجر کش دنشیتونم دردکش ینم
 !کنمیمنم دارم اشتباه م

 . گمیم یاوضاعو بهتر کنم ، سخت هست ول  کنمیم یسع



 

رو  نایتونم هم یفقط م ستم،یکنم، چون بلد ن  ینم یکه االن دارم ،نقش باز  یهست یتنها کس ان،یک  یبرام مهم تو
 ... بهت بگم

 گهیم کنهیکه انگار داره با خودش زمزمه م  یجور هیو  کشهینفس پر صدا م هی

 ... یکن  ینقش باز یستیحاضر ن یحت گهید یرو بفهم یهمه چ یوقت

 . شمیصورتش خم م یرو کتر،ینزد رمیم شمویبلندم یصندل یفهمم، از رو یحرفش رو نم یمعن

 ؟ یگفت  یچ تو

 ... یهست رونیب برو

 ... رم ینم رونیبود ب یمنظورت چ ینگ تا

 ... ستی... حالم خوب ن برو

 کنه؟یبه حال من فکر م ی، پس ک می، منم داغونم ، منم عاص ستیمنم خوب ن حال

 ... دختر برو

 یدارم ،م یبرم شیشونیپ یدستشو از رو ام،یداره اما کوتاه نم یافته، ترس برم م  یش به خش خش م نهیس
هوا مچ دستمو  یلرزونه ،ب یبدنمو م سشیخ یچشما دنید یسکوتو بشکنه ول نیخوام که حرف بزنه ، که ا

 گهیم دشدشیکل  یلبا نیو از ب رهیگیم

 ! یذاشت ینم میوقت پا تو زندگ چیه کاش

 نیدونستم آخرش ا ی... مرمیگیدمو ازش فاصله م یتکون م یسر کنه،یو بند بند وجودمو پر م شهیزهر م کالمش
 . شهیم

*** 

 ریکنن، از گ  ینم یمخف انیرو از حالو روز ک یزیچ گهیعوض شده، خدمتکارا د  یبه خونه همه چ انیبرگشتن ک بعد
 زیشامم سر م یبرا ی، حت گردهیره و شب برم یصبح م ست،ین یوقتم خبر یوقتو ب یدادا یو دادو ب یالک  یدادنا

 ... گهینم یزیچ یول نه،یش یممخصوص خودش  یصندل یدو ساعت رو یکیتا قبل از خوابشم  اد،ینم

*** 

 نیف یذارم صدا یپا تو آشپزخونه م یسراغش ،وقت رمیصنمو صدا بزنم خودم م نکهیکردم ،بدون ا  ینیریش هوس
 .. کنهیحالمو بد م نشیف

 ؟یریگیآبغوره م  یچت شده باز؟ چرا دار صنم؟

 ... خانوم یچیه

 گفته؟  یزیآقا باز چ  ؟یکن  یم نیف نیف یچیه یبرا



 

 ... زنه یبار هق م نیا

 ... خانوم نه

 ... بگو یزیچ هیچت شده دختر،  پس

 ... آقا

نشسته بود، حالش بد شده  شیصندل یرو شیپ قهیچند دق نیباز؟اون که تا هم یشده ؟خبر ی؟ چ یچ آقا
 دوباره؟

 ... خانوم ... آخه نه

 . ندازه یم ریدرهم سرشو ز افهیو با ق کنهیم ینچ

 ؟یحرف بزن یخوا ینم

 ... ترسونه یآقام به خدا، رفتارشون آدمو م  نگران

، حاالم که  دهیم ریگ  یکه چرا الک  نیناراحت بود زدیدادو غر م یم ریتا گ نا،یندار ی... شماها کال تعادل روح یروان
 ن؟ینداره و سرش تو الک خودش بازم ناراحت یبه کار کس یکار

 ... ستیاصال خوب ن  نیجان، به خدا ا یهست گهیناراحتم د نیهم از

 ست؟ینداره خوب ن یتییآرووم و اذ  نکهیا

 آرامش قبل از طوفان  یعنی، رهیباز داره تو خودش م یعنیگرفته،   یافسرده گ  یعنی نی... ا ستیخوب ن گهید نه

... 

 ... کال همه شون مشکل دارن من مطمئنم  نای...ا رمیگیم شیکالفه راه سالنو پ  کنمویم یپوف

 " فصل دوم"

 یدرستو حساب میتصم هی ندمیآ  یتونم برا یم گهیتا شروع مدرسه ها نمونده امسال که تموم بشه د شتریروزب چند
 شهیبرام فراهم م یامکان  نیدونم همچ یاصال نم  یادامه بدم،ول  رانیا  یخواد دانشگاهمو تو یدلم م یلیخ رم،یبگ
 !نه ای

 انی... هنوز با ک میدنبالم تا باهم بر ادیدارم ، قرار سوگل با برادرش ب لیوسا یسر هیبه  ازین دیشروع سال جد یبرا
 ... دم بهش اطالع بدم یم حیترج نیخواد باز دوباره بساط جرو بحث پهن بشه واسه هم ینکردم ، دلم نم یصحبت

 ... شمیمنتظر م رمویگیشو م هشمار 

 ...چهیپ یتو گوشم م شیشخص یمنش هیذک یصدا انیک  یصدا یجا به

 ؟ دیبله بفرمائ -



 

 ؟ ستنیخواستم با دکتر صحبت کنم... ن یسالم ، م -

 ؟ییجان شما یهست -

 ... گرفتم  لشویموبا نیبله، باهاشون کار واجب داشتم واسه هم -

 ن؟یدار یغامیاومد ازمن خواستن تماساشونو جواب بدم ، پ  شیپ یجلسه فور هی -

 ن؟یصداشون بزن شهیبه خودشون بگم بهتره ...م یبله ، ول -

 ... جلسه شون تموم شده باشه دیلحظه اجازه بده ، شا هی -

 ... باشه ...ممنون -

 بشم مونیکرده خودم پش  از  شهیباعث م شیعصب  یکنم که صدا  یدستم عرق کرده جا به جا م یرو که تو یگوش

... 

 ؟ یدار کاریچ -

 ... ی، خواستم بدون دیخر رمیسالم ... دارم با سوگل م -

 !؟ یچ یبرا -

 ... نیهم ی، برا شهیکالسام داره شروع م -

 ؟یگردیبرم یک -

 ... قبل از هشت -

 ... خبرم کن نی، برگشت میخوام سوژه خبرنگارا بش یحواست به کارات باشه ،نم -

 ...اوهوم باشه -

 ؟ نیر یکدوم سمت م -

 ... کایال -

 ... کنم  یقطع م گهیباشه ، د -

کنم لباس   یم یکه آماده بشم، سع  رمیراحت قبول کرده م نکهیو من خوشحال ازا کنهیقطع م یا  گهیحرف د بدون
 یانتخاب م  یخی نیج هیکوتاه با   نیآست  یبادمجون شرتیت هی اد،ین شیپ یبپوشم که مشکل یساده ا یدخترونه 

 ... گذرمیم شمیآرا  دیبندمو از ق یساده م یکنم ، موهامو هم دم اسب

 ادیصنم م یبردارم که صدا فمویخوام ک یم

 ... منتظرتون نیخانوم ... سوگل پائ -



 

 اومد ؟  یک -

 ... االن  نیهم -

 ...امی، دارم م یباشه مرس -

 شمیجون مظطرب روبرو م یجفت چشم ب هیبا  کنمیدرو باز م یوقت

 شده ؟ یزیچ -

 خبردارن ؟ انیخانوم ... آقا ک دیببخش -

 تونم برم؟ یم ستین یاگه سوال  گهیبود االن تورج ساکت ننشسته بود ، حاال د نیا  ریکه اگه غ  یدونیبله ... م -

 ... دیآره ...ببخش -

 ... آماده نکن  یزیخورم ،برام چ یم یزیچ هی رونیشام ب -

 حیسکوتو ترج بنهیچشم غره مو م یشام خوردن منصرف کنه که وقت رونیبگه و منو از ب یزیچ هیسمتم تا  گردهیبرم
 ... دهیم

 موندهیافته از سر ذوق چند قدمو باق  یخندون سوگل م شهیچشمم به صورت هم میماهو ن کی بایبعد از تقر یوقت
 ... ندازم یم دومو خودمو تو بغلش یم بایرو تقر

 ؟ یتو ... خوب یچطور -

 گهیم یحق به جانب افهیو با ق کنهیخودش جدا م منواز

 ... شما یاز احوال پرس -

 ... یشناسیزندانو زندان بانشو م نیتو که بهتر از همه ا گه،ینکن د تییاذ -

 ... میبش یتا زودتر راه رهیگ  یو دستمو م کنهیم یحیمل خنده

 یرانیتونم باهاشون ارتباط داشته باشم، اونم به لطف ا یمنن که راحت تر م یاز معدود دوستا  میو مر سوگل
 ... انیداشتن خونواده شون با ک یقبل ییبودنو آشنا

 قراربود فقط برادرش ، سامان همراهمون باشه کنمیدو تا جوون جلو نشستن ...تعجب م نیبه ماش میرسیم یوقت

!!! 

 ؟ هیک  گهیسوگل اون د -

 ی، فکر کنم مادرش نوه  ادییبابام به حساب م لیمادرش فام ییجورا هیکنه ،   یم یزندگ رانیدوست سامان، ا -
 ... شهیبابام م یعمه 

 ... یکیاوه ... چه نسبت نزد -



 

حالمون  ی... دوست ندارم اول کار یباز نکن شتویخشک ، حواست باشه جلوش ن یلیخ یهست ی" ... ولقایآره دق -
 ... گرفته بشه

 ... داره فیبرج زهرمار تشر رسهیبهم م یشانس من دارم،هرک نمیآخه ا -

 ... ستاین یسخت ادیکار ز  ن،یباش ، هم نیتو فقط سنگ -

 ... باشم نیسنگ یچطور ادگرفتمینگران نباش ،خوب  -

 ... کنم  یم یبه رسم ادب سالم بلند نمیشیم نیماش یتو یوقت

 م؟یسامان خان مزاحم شماهم شد دیببخش سالم ... -

 ... نمتیب یجان ! خوشحالم دوباره م یهست میداشت -

 ن؟یکن  ینم ی... معرف نیممنون به همچن -

 ... آهان بله -

 ... گهیم ییرسا یو با صدا گردهیبزنه پسر برم یحرف ادی یسامان م تا

 ...ریعبد هستم، روزتون بخ -

و  شهیسوگل بلند م ی،همون موقع هم صدا شهیم رهیو به صورتم خ ارهیو متعاقبش دستشو جلو م گهیم نویا
 ... بنده هستن زیدوست عز یهست شونمیا  گهیم

 ...دیصورتش د یتو شهی، آثار تعجبو خوب م شهیترم رهیهرلحظه نگاهش خ پسر

 یرو تو یزیچ هیطرز حالت چشماش  زنم،یزنه زل م یترم م رهیت رهینافذش که تو اون پوست ت اهویس یچشما به
 ارهینم رونیسردشو ب یو دستا دهیادامه م  رشی!!!انقدر به نگاه خ یدونم چ ی" نمقایدق یول کنهیم یذهنم تداع

 ادیکه سامان به حرف م

 مجابت کنه ؟ ینطوریکردم ا  یفکر نم یمونه ول یما مثل عروسک م یشد پسر خشکت زد؟گفتم هست یعبد ! چ -

 کشمویم رونیزدش ب خی یدستا نیندازم، نرم دستمو از ب یم ریخورمو سرمو ز یم کهیصراحت کالم سامان  نیا  از
 ... گهینم یچیسامان ه کهیو تو جواب ت دهیم هیتک شیو به صندل گردهیآرووم برم  شم،یم رهیبه روبرو خ

 ؟ شیشناخت ی!م یهست -

 بشناسمش ؟ دینه ، زده به سرت ؟از کجا با -

 انقدر زود تو دامت افتاده باشه؟  شهیباورم نم کرد،ینگات م یجور هی -

 ... ساکت شو ... احمق -



 

تو نگاهش  یزیچ هیمنو ترسونده ،  بینگاه اون عج یدونم چرا ول ینم شه،یم یسپر یراه تو سکوت زجر آور کل
 ... داره که از درکش عاجز موندم

 ... هام بفرستم هیتازه به ر ینفس هوا هیتونم  یم مویرس یم باالخره

 ... گردهیم یزیچ هیدنبال  فشیک  یبذاره و سوگلم داره تو نگیپارک یتو نویره تا ماش یم سامان

 ...دمیتوجه به اون راهمو ادامه م بدون

تونم ظاهرشو خوب برنداز کنم،  یتازه م رهیگیچند قدم ازمون فاصله م ی، وقت شهیم یپسرم جلوتر از ما راه اون
 یبگ شهی، م شهیتو ذهنم مجسم م انیک  ی، ناخودآگاه چهره  دهیاندامش پرتر از اون نشون م  یهم قد سامان ول

شباهت نهفته هم با هم  هی دی... اما شا انیست ، برعکس ک رهیچشماش ت یول انیک  هیاز لحاظ قدو قواره شب
 یباعث شده حس کنم م نیاندازه مرموزن ، رنگ نگاهشون مثل هم ، ااز    شیجفتشون ب یداشته باشن !انگار

 ...بهم داشته باشن یتونن شباهت

کرده   یغم مخف  ایدن هیکه پشت چهره عبوسو مغرورش   انیهم هست اون پسر برعکس ک یفاحش یتفاوتا هی یول
 ... ، اون نگاهش نافذ و پر قدرت ستین

 ... شهیم رهیوباز به صورتم خ گردهیهوا برم یب که  کنمیبه نوع راه رفتنش نگاه م دارم

 ... شهیو ناخودآگاه چشمام تنگ م دارهیبرم م ترس

 ادیجلو م نطوریو هم شهیدوروبرش تو مردمک چشمام گم م یبدون توجه به آدما رهیخ رهیخ نطوریلحظه هم چند

... 

 بود؟ یاسمت چ  یگفت -

 ... یهست -

 ... !؟ اوهوم یهست -

بودن  دهیرس رتریافته و اگه سامانو سوگل چند لحظه د  ینفسم کم کم به شماره م ده،یش ادامه م رهیبه نگاه خ باز
 ... ممکن بود از هوش برم

 ؟ یخوب یهست -

 ساعت ؟ هی یکردیم یکاریچ -

 ...افتاده بود، سامان برام آورد  نیتو ماش گشتم،یم میداشتم دنبال کارت اعتبار -

 ... اوهوم -

 داشت باز؟ کارتیچ -

 ... دیدوباره اسممو پرس -



 

 ...رفتار کنه ینطوریبودم ا دهیبودمش ، اما تا حاال ند دهید رانیا  یدوبار یکیشده انگار! قبال  یطور هی -

 ... رکردهیذهنمو درگ بیرفتار اون پسر عج کشم،یم قینفس عم هیدمو  یتکون م یسر

 ییجا هی دیشناسه، شا یوقت تو رو م یلیانگار خ  کنهیرفتار م یجور هی ش؟یشناس یاونو نم  یتو مطمئن یهست -
 ! نیباش دهیهمو د

 ... شدیم رمیدستگ ییزایچ هی دیبود باالخره با یزیچ نیفکر نکنم، اگه همچ یدونم ، ول ینم -

 ... شمیم رهیده و من خوشحال از سکوت اون باز به پسر خ یبحثو ادامه نم گهیندازه و د یباال م یشونه ا سوگل

 گهیبهمون و م کنهیرو م قهیبعد چند دق سامان

پر اخم  ی...عبد ول میمون یشاپ منتظر م یتو کاف نجایطبقه باال ،منو عبد هم نیخودتون بر نیخوا یبچه ها م -
 دهیجواب م

 ؟ یتنهاشون بذار یخوا یم -

 ... فتمیبالشون راه بکه دن  یانتظار ندار -

 ؟ ارهیدلت طاقت م یچطور ؟یباهاشون اومد یچ یپس برا -

ازخودشون   رنیبگ ادی دیهمه جا دنبالشون باشم با ستی؟ من که قرار ن رانیا  نجایا  یبس کن عبد فکر کرد -
 ... ادیچقدر ز نجایا  تیامن  یدون یمحافظت کنن ، بعدم خودت م

 ... ستمیراحت ن ینطوریمن ا ،یباهاشون باش دیبا یبه هر حال حاال که اومد -

 ... از دست تو -

جور  هیداره ،  یبیو دوستشم به دنبالش ... لهجه عج رهیگیده و ازمون فاصله م یبه بحث ادامه نم گهید سامان
 قیپسر دق انقدر تو رفتار اون  یچ یفهمم برا ینم نکهیاز همه جالب تر ا  ی،برام جالب ، ول کنهیکلماتو ادا م  ظیغل

 !شدم

گشتن ندارم،اما سوگل هنوز داره   شتری، اصال حوصله ب ستمیا  یم یکنار  کنمویکه الزم دارمو انتخاب م  ییزایچ
 ... رهیتا تنم آرووم بگ نمیشیماساژور م یها یاز صندل  یکی ی، رو گردهیم

 ...نگاه هی ینیمثل سنگ یزیچ هی،  شهیمانع م یزیچ هی یبه افکارم مسلط بشم ول کنمیم یبندمو سع یم چشمامو

 نیهوس باز ... هم ای ستی... چشماش اصال هرزه ن شهی...نگاهم تو نگاهش قفل م کنمیچشمامو باز م یال  آرووم
آرووم باشم واسه   کنمیم ی،سع ادیدزدم، باز جلو م یدمو چشمامو نم یعقب گرد نکنم،دل به دلش م  شهیباعث م

 . زنمیبدو پس مکشمو افکار   یم قینفس عم هی نیهم

 تموم شد ؟ دتونیخر -

 ... بله، تموم شد -



 

 ! چه زود -

 ... حوصله نداشتم ادیز -

 ن؟یحوصله ا یب نطوریهم شهیهم -

 ...ستمیاهل جنبو جوش ن  ادیکال ز  ی، ول شهیگفت هم  شهینم -

 ؟ دیخر نیایم ییتنها شهیست؟همیهمراهتون ن یچرا کس -

 . دونستم یالاقل خودم م  لشویکاش دل  کنم،ینگاهش م مات

 ... ندازم یپرسشگرش م یچشم تو چشما شمویبلند م یصندل یرو از

 ؟ یچ یبرا یهمه کنجکاو نیا -

مرد جذابو  هینفر،  هیاگه اون   یباج ندم، حت یگرفتم محکم باشمو به کس  ادیمن  ست،یخوره ، برام مهم ن یم کهی
 ... مغرور باشه

 ... اگه رنجوندمتون  دینداره ، ببخش یخاص لیدل -

 ! قابل درک شده ری، برام غ یعاد  ریرفتارتون غ نمیب یم نکهی، ا ستیحرفا ن نینه اصال بحث ا -

 گهیم ی، با لحن شرمنده و دلخور ادیم جلو

 ... دیمنو ببخش -

 دهیمرموز تر از قبل ادامه م یول کشهیآه بلند م  هیو  گهیم نویا

 بیشما منو عج یپا بذارم ... ول ریز ویکس  یخصوص میحر ایبشم،  یعادت ندارم باعث رنجش کس  وقت چیمن ه -
 ... ندارم یقصد بد چیه نیپروا بشم، اما باور کن یباعث شده ب نی...ا نینداز یگمشده م  هی ادی

 گمیلحنش شرمزده و پر درد که ناچار م انقدر

 ... ستین یاوهوم ... متوجه م ، مشکل -

که سرم   نطوریتونم حرفاشو درک کنم،هم یگمشده! نم  هی زنه؟یحرف م ی، داره از چ رمیگ  یم یبیدلشوره عج یول
 ... سر شونم نهیش یم یش فرار کنم دست رهینگاه خ ریاز ز  کنمیم یو سع ریز

 " شد داشیاز کجا پ  نی" ا ادینفسم بند م گردم،یهوا برم یب

 ؟ یکن  ینم یمعرف -

 . دمیدهنمو به زور قورت م آب

 ... اومدن  رانیدوست سامان هستن ؟تازه از ا -



 

 ییبا ابرو نیچرخه ، کامال متوجه اضطرابو استرس من شده ، واسه هم یم انیمنو ک نیب نطوریهم پسرنگاهش
 . دهیدست م انیو با ک ادیگره کرده جلو م

 ! اوردمیبه جا ن دیخوشبختم ، من دوست سامان هستم، عبد ... ببخش -

 ... یهستم، برادر هست انیکرده باشم، ک  یمعرف ادینم ادمی -

اگه   یحت گهیبکنم ، د یخوام اعتراض یم ادویکرده ،خونم به جوش م  یدوباره منو خواهر خودش معرف نکهیا  از
،اما سرانگشتاش مزخرفاتش ادامه بده  نیخواد به ا یدلم نم گهی، فقط د ستیهم بفهمن برام مهم ن هیسوگلو بق

 ... شهیخفه شم ، مثل هم دیفهمم که باز با یره ... م یشونه م فرو م یتو

گم   رویمس نکهیا  ینشستن برا جایخانوم ا یهست دمیاطراف، من د  نی! واقعا شرمنده م ، سامان هم نطوریکه ا -
 ... ستمیبا شونیدادم کنار ا حینکنم ترج

 ... نداره یفکر بوده و هست ، تعجب یب شهیسامان هم -

 . ادیرسه و پشت بندش سامانم م یسوگل از راه م دهینکش قهیدق به

 ...نیمنور فرمود نجارویا  ان،یجناب دکتر ک نیافتخار داد  نجاست،یا  یک  نیبه به ، بب -

 سامان؟ یبردار یدست از لوده باز یخوا ینم -

 توهم رفته ؟، حاال چرا باز اخمات  میباشه ، تسل -

رو تنها  یهست یفهمم به چه جرات یندارم ، نم یکار  یو رفت ی، دوستتم که گذاشت چیه یخواهرتو ول کرد -
 ! یگذاشت

کم کم وقتش   گهید یکن  یبرن دانشگاه، فکر نم دیبا گهیبزرگ شدن، تا چند وقت د گهیاونا د  ان،یتمومش کن ک -
 رن؟یبگ ادیکردنو هم   یشده مستقل زندگ

 تیچند ساعت مسئول یتون ینه ، پس اگه نم یخوبه چه وقت یمستقل شدن هست یبرا یدونم چه وقت یخودم م -
 ... گم سوگل  یبه تو هم م نوی... ا یرو خط بکش یبه بعد دور هست نیبهتره از ا یقبول کن

من  یکه برا  یهست یبزنم که تو ک ادیهمه فر یخواد جلو یخوره،دلم م یهمه لجاجتو تکبرش حالم بهم م نیا  از
 ی، چرا به خودت جرات م شهیکه مستقل شدنو نشدن من به تو مربوط م  یمن ی کارهی، تو چ یکنیم فیتکل نییتع
 . نتونم نفس بکشم شهیو باعث م شهیتو گلو خفه م ادمیفر شهی، اما مثل هم یریبگ میمن تصم یکه به جا  ید

به صورتم بزنم ... واقعا اونجا موندن از توانم خارج  یآب  هیتا بتونم  رمیگیازشون فاصله م  گمویآرووم م  دیببخش هی
 ... شده

کدوم   چیه نایا  یشنوم ، ول یرو م کنهیاعتراض م  انیشماتت بار سامان که داره به ک یلحظه صدا نیتو آخر فقط
 !! ستیخورم ن یشدن م ریهمه تحق نیکه من از ا  یواسه زخم یدرمون



 

 یقد ی نهی، تو آ کنهیآب حالمو بهتر م  یزنم،خنک یبه صورتم م یو آب یبهداشت سیسرو هیرسونم به  یم خودمو
 ادیکه سمتم م  نمیب یسوگلو م

 ؟ یخوب یهست -

 یچیخواد بهمه نشون بده من ه یم یکنه ، چطور  یم رمیچطور تحق ینیب یخوب باشم ؟نم یچطور انتظار دار -
 ... گرهیم میمن تصم یحظه به لحظه زندگل ی، اونکه برا ستمین

 !شد؟ داشیپ ییهویاصال از کجا   نیآخه ا -

 یداشته، البد م یمنظور خاص هی امیبا شماهاب ییداده تنها تیرضا نکهیدونستم از ا یم یدونم ! ول یچه م -
 ... نه ایخواسته بفهمه بهش راست گفتم 

 حد شکاک ؟ نیتا ا یعنی -

 ... یکنیکه فکرشو م  یزیاز اون چ  شتریب -

 گهیندازه وم یبهم م ینگاه چندش آور شهیکه تموم م  حرفم

 ؟ یخوریم ی، پس تو به چه درد یمرده شورتو ببرن که امروزمونو هم خراب کرد -

 رونیب ییبهش بدم از دستشو یجواب نکهیبدون ا نینداشته واسه هم یتیوقت کل کل کردن برام جذاب چیه
 ... انیکرم سمت   یم امویم

با اونا  گهید کنمیم ی، سامانو عبدم باهم مشغول حرف زدنن، از ترس شماتت دوباره سع ستادهیا  یکرده و کنار  بق
 . راست برم سمت خودش هیچشم تو چشم نشمو 

 !؟ میبر -

 زد؟ بتیکجا غ  هوی -

 ؟ میبر یندار یبه صورتم بزنم ... اگه کار یآب  هیجا بودم ... خواستم  منیه -

پاو اون پا کردن به حرف  نیا  یبزنه، که باالخره بعد کل یحرف هیندازه ، انگار منتظر که  یم یصورتم نگاه سرد به
 ... ادیم

 ... شام منتظرت نباشه یبه صنم گفته بود -

 ...هم ندارم یدیخر گهی، من حاضرم د ستیمهم ن گهید -

 ... میهمه باهم بر میتون یم یاگه بخوا -

 گمیم دمویتکون م ی، سر شهیبشم، باورم نم ونهید کینزدتعجب  از

 !واقعا ؟ -



 

 ... فقط مراقب رفتارت باش اد،یبدم م ی، منم از بدقول یبه هر حال به دوستات قول داد -

 ... اوهوم باشه ... هستم -

 گمیگردمو چشم تو چشمش م  یدوباره برم ی، ول رمیگیم یرمو ذوق زده نفس یقدم جلو م هی

 ... یخوشحالم کرد یلی... خ انیواقعا ممنون ک -

 ... ازش ندارم  یادی، انتظار ز یبرام کاف نمیکنه ، هم  یهم نم یزنه اما اخم ینم یلبخند

 پرسهیم ادویکنارم م  سوگل

 ؟ یدفعه؟پس چرا نرفت هیشد  یچ یهست -

 .. هم نکردم یاصرار  یمن حت اد،یهمراهمون ب خوادیخودش گفت م م،امایدونم !بهش گفتم برگرد ینم -

 ... نگران نباش شهیباالخره اونم رام م -

 !؟ یچ -

 ... واسه پنج نفر رزرو کنه زوی، م گمیکه شبمون خراب نشد، االن به سامان م  نیولش کن، مهم ا یچیه -

 ... یباشه مرس -

 ... شنیعبدوسامانم باهم هم قدم م  انویکنار من ، ک  گردهیو برم کنهیو سفارشات الزمو به سامان م رهیم سوگل

 هی نمیا  ای گهیداره راست م یعنی شه،یم دهیکش  زنهیکه ازش حرف م  یذهنم سمت اون پسرو گمشده ا دوباره
 !واسه نفوذ به ذهن دخترا دیروش جد

 زنه به پهلوم یکردن رفتارشم که سوگل م  زیخودم مشغول آنال یبرا

خب عبدم چشماش سگ داره  یبگما داداش جونم از همه شون سره ، ول ؟ البته یدختر غرق کدومشون شد یه -
، با همه  دمیاون ند  هیشب یست ، تا حاال کس گهیطور د هی انیک  میخودمون یهست یانگار، قدو باالشو هم نگو ، ول

شه  یمدل نم چیه کنه،یانگار همه رو وادار به احترام گذاشتن م  یجور هی، یازش متنفرباش  یتون ینم شینچسب
 ... شد الشیخیب

 . کنمیبا بهت نگاهش م گردموی، بر م کشهیسرم سوت م فشیتعر از

 ... زمیتو دلت نمونده ، راحت باش عز یزیچ یمطمئن -

 ... جنس متفاوت هیداداش جونت  ن،یهم گهینه د -

 ... هم داره ییجمع کن خودتو چه رو -

 ...کشهیآه پرسوز م  هی یشیندازه و نما یباال م ییابرو

 گهیم انویبه ک کنهیرزرو کرده ... رو م زیکه سامان م  یبه رستوران میرس یم یرو ادهیساعت پ میبعد ن باالخره



 

 ... ، مطمئنم شهیم یادموندنیشب به  هیامشب  -

 ... دوارمیام -

 یلحظه ها هیدنج واسه گذروندن  یجا هیکم ،   یبا نور اهویندازم، آروومو دور از ه یم یرستوران نگاه یفضا به
 یبرا ی، ول شهیندازه و لبام به خنده باز م یبنده صورتم گل م یذهنم نقش م یکه تو  یخاص ... ناخودآگاه بافکر

 ...زنمیرو مشکوک نکنم افکارمو پس م یکس  نکهیا

 یارشو به گارسون بدم به جاتا سف ارمیندازم ، سرمو که باالم یبهش م ینگاه هیدارمو  ینفر من منو رو بر م نیاول
داده ، معذب  هیتک شیصندل ینشسته و به پشت نهیدست به س شه،یباز نگاهم تو نگاه اون پسر قفل م یهمه چ

 لکنم سمت سوگ  یندازمو رو م یم ریدوباره سرمو ز رشیاز نگاه خ

 ... کنهیم میخواد دست برداره ؟ داره عصب ینم نیسوگل ا -

 ... پرسه یاز اون وقت تا حاال داره راجع به تو ازش م  زیر هیگه   یدونم ! سامانم م یچه م -

 یکس  یخصوص میمن تو حر گهی، م هیرفتارا چ نیمنظورتون از ا گمیکاراشو! بهش م  یفهمم معن ی؟نم یچ یعنی -
 ... سوگل یادع  ریکرد، کاراش غ  یحرمت یب دیبا یچطور گهیدونم د یندارم، من نم یبد شم،قصدیوارد نم

 ... بفهمه انیترسم ک یحق باتو، م یبگم، انگار یچ -

 ... جواب پس بدم شونیبابت رفتار مسخره ا دیحاال حاال ها با چارهیمن ب ده،یمطمئن باش تا حاال فهم -

 ... ادیکاش سامان بهش نگفته بود باهامون ب -

 یگ  یاومد ، به خصوص که تو هم م  یاز آب در م  یآدم  نیهمچ هیدونست دوستش  یم دیاز کجا با  چارهیاون ب -
 .. رفتار کنه یطور نیسابقه نداشته قبال ا

دونم  یرو ندارن ، نم دنشیچشم د لیفام یکه دخترا  رهیگیو خودشو م نیانقدر سرو سنگ  گم،یباور کن راست م -
 !شده ینجوریچرا ا

مسئله رو  ادیز انیک  دوارمیقرار داده، فقط ام یبد طیکارش منو تو شرا  نی... با ادمیتکون م یسر کنمویم یپوف
 ...رهینگ یجد

 ... شده ، نگاه کن رتیاس  یبه نظرم بد جور یول یهست -

 انیرمو رومو سمت ک یم یبندازم ، فقط به سوگل چشم غره ا یکنم برگردمو به صورتش نگاه  یجرات نم یحت
 ... کنمیم

 ست؟یاعصابت که خرد ن  اد؟یخوشت م طشیاز مح -

 یبازم اگه تو نم یرو انتخاب کنه، ول ییچه جور جاها دیبا یدون یشناسه ، م یسامان منو م ست،ینه ... بد ن -
 ... بذارم ییجاها نیمحال بود پا تو همچ یخواست



 

هامو کنار هم  دهیکنم شن  یم یباز سع یگشاد شده و دهن  ییبا چشما کنه،یم ریی... باز رنگ نگاهم تغ شمیم شوکه
 "بذارم ییجا نیمحال بود پا تو همچ یخواست یرم" اگه تو نمبذا

 ریز یبرا یتونن واسطه خوب یوقت نم چیفهمم ، کلمات ه یم کشهیدستم م یکه سرانگشتاشو رو  یتازه وقت یول
 ... و رو کردن احساس باشن

 کنهیگوشم ..بعد آرووم زمزمه م  کیدرست نزد اره،ینرمش در حال گرم شدن که سرشو جلو م یانگشتا  ریز دستام

... 

 ... بمونه ادتیخونه باهات حرف دارم ، یتو -

 یم رونیبندمو نفسمو ب یذارن، چشمامو م یم م نهیس یوسط قفسه  خیگوله   هی شه،انگاریعضالتم شل م  تموم
!لعنت به من ...لعنت به من زود ستین شتریب یباز هی زشیحرکات محبت آم نیزدم تمام ا یحدس م دیفرستم، با

 ... باور

 گهینشسته م ریبه عبد که حاال آروومو سر به ز رهیو خ دهیم هیتک یصندل یبه پشت نباریکشه و ا  یعقب م  سرشو

 ؟ یخواهر دار -

 !؟ یچ -

 ...زنیعز  یلی؟خواهرا خ یدار یخواهر دمیپرس -

 ... تره کیدونه دارم، هشت سال ازمن کوچ هیزن،یعز  یلیبله ... حق باشماست خ -

 ...تونه خطر ناک باشه یخواهرش چقدر م یبرادر رو هیتعصب  یدون ی، پس م نطوریکه ا -

و روشو  دهیتکون م یسر نیواسه هم دهیفهم انویمنظور ک قایاحتماال تا حاال دق  شه،یجاش جابه جا م یتو عبد
 ... کنهیم گهیسمت د هی

 گه  یسمت سامانو م کنهیدست گرفته ، رو م یبد جور مجلسو تو انیک  یول

 !یدار ینینازن نیبه ا یدوست هی یسامان جان تا حاال نگفته بود -

 ... من یبرا نیدوست نازن هیواقعا  یگیخب راست م یجان، ول انیمون هستش ک لیعبد در واقع فام -

 !بودمشون ؟ دهیچطور تا حاال من ند -

 ...میشیمزاحمشون م رانیا  شهیما هم نطرف،یا  ادیبار م نیاول -

اونو   نباریمتوجه حالتش شده ، ا انی...ک کشهیم یطوالن ینفسا انیاز رفتار ک  یو عصب دهیمدام پاشو تکون م عبد
 گهیو م دهیمخاطب قرار م

کنن ناراحت   یهم در مورد شما کنجکاو هیبق نکهیبراتون جالب ، از ا گرانید ی، فکر کردم چون زندگ دیببخش -
 ...نیشینم



 

 گهیم یو با لحن سرد کنهیم یاخم  عبد

 ... نیاز خودم بپرس  نیتون یم نیدار ینداره،هر سوال ینقطه کور چیمن ه یزندگ -

کارش   نیاز ا  یم،ولینفس راحت بکش هیذاره ما هم  یو م کنهیبحثو کات م گهیو د دهیتکون م یفقط سر انیک
ش اعصاب  رهیخ یجرات نکنه سرشو هم بلند کنه و با نگاه ها گهیتا آخر شام اون پسر د شهیباعث م ادیوشم مخ

 ... زهیمنو به هم بر

به خودم مسلط باشم ،تا ترسو  کنمیم ی، سع کنمیآماده م  یجرو بحث طوالن هی یخونه خودمو برا میرس یم یوقت
 ... خودم برم سراغش دمیم حیترج نمیاز چشمام نخونه واسه هم

 ... شمیوارد اتاقش م زنمویم در

 ... زنهیبا خودش حرف م ی نهیآ  یو تو کنهیگره کرواتشو شل م  داره

 ؟ یخواست یم یزیچ -

 ! یباهام حرف دار یگفت -

 ... یبه تو، شجاع شد نیآفر -

 ... داشته باشم ینکردم که بابتش ترس یکار -

بلوزشم باز  یذاره و بدون توجه به من دکمه ها یکه حاال از گردنش جدا شده رو با آرامش سر جاش م  کرواتو
 ...تفاوت رفتار کنم یمشوش درونم ب یتشر زدن به هست قوینفس عم هینشمو با  یعصب  کنمیم ی... سع کنهیم

سعادت  ادیم شیداره، به ندرت پ یندازم، هنوزم برام تازگ یم یبه دوروبر نگاه نمویشیاتاقش م  یکاناپه چرم  یرو
 ... کنمیپنهونش نگاه م یایزوا یبا حسرت به همه  نیبشه واسه هم بمیاتاق نص  نیا  دنید

، غرق  دمیند نجایقبال" ا نویداره ، مطمئنم ا یکه سبک خاص  وارید یرو یمعن یافته به قاب عکس ب  یم چشمم
 گهیم یتماشاش شدم که با لحن تند

 ؟یکنینگاه م یبه چ یدار -

 در آورده ؟ نجایسر از ا یچطور نیا  یر ینم دیوقت خر چی... آخه ه دمیند نجایقاب عکسو قبال ا نیا -

 !شده انگار یدمیاپ  جایب یدارن همه ، کنجکاو یچه عادت بد -

 ... بهش شمیم رهیبا اخم خ رمویگیاز قاب عکس م  نگاهمو

 ... شنومیبگو م -

 خواست ازت؟ یم یاون پسر چ -

 ؟یکه منتظر جواب  یبهش داد یتونست بخواد؟اصال توفرصت یم یچ -



 

 ... دمیخودم د گهیکه د  نویا  زدیداشت باهات حرف م -

 ...نبود یخاص زیچ ،یحرف معمول -

 ؟ رمیبگ دهیکه نوع نگاه کردنشو هم ناد  یانتظار ندار  یبر فرض که قبول ، ول -

کردم که به نظر تو   یمن جوابگو باشم؟ من چه گناه دی... باینی،بدب ضیتو ذهنت مر ،یتو به عالمو آدم شک دار -
 !انگار تو  ی، با همه سرجنگ دار ینطوریکال نگاهش ا  چارهیب دیطور خاص بوده،شا هینگاه اون 

 یشده، نفسا یعاد  ری. باز رفتارش غ..ستهیا  یو روبروم م کنهیم یهستو با چند گام بلند ط نمونیکه ب  یا  فاصله
 ... رهیم یرو به کبود شتریکه هرلحظه ب  یممتد با صورت

 یغلط اضاف  ویبر رونیب یبذارم با کس گهی،چون امکان نداره د یدونم چطور ی... نم یمنو احمق فرض نکن هست -
بهش بفهمون اگه قرار باشه بازم  یدیاگه باز اون پسرو د  یطیهر شرا یاما بر فرض محال !هرجا ،هر طور، تو  ،یبکن

 ؟ یدی... فهم کنمیسرک بکشه نابودش م تیتو زندگ

نفسشو واسه  نجایتونستم هم یکنم، کاش م  یبره ، دردو تو عمق وجودم حس م یبازوم فرو م یتو انگشتاشو
 !رمیبگ شهیهم

 ... بود یمنظورم چ ی، مطمئنم خوب درک کرد یقابل فهمم نبود، توهم باهوش ریالبته غ -

 ...زنم یکه هست پس م  یچشمام حلقه زده رو به هر زحمت یکه تو  یاشک

 .. ولم کن -

 .. فقط خوب به حرفام فکر کن اد،یبرو ... خوابم م -

 کنمیهم جز پناه بردن به اتاقم ندارم، قدمامو تند م یکار  شه،یذارم ، اشکام روون م یم رونیکه از اتاقش ب  پامو
 ... مرگ آور دور بشم یضاف نیتا زودتر از ا

*** 

 ... زنهیچشمک م میگوش  یهنوز صفحه  ی،ول دهیشبو نشون م مهین کی کنم،ینگاه م وارید یساعت شبرنگ رو به

 ... از سوگل اومده  امیکنم، سه تا پ  یچک م اممویپ ی پوشه

 ؟یهست یدیخواب -

 ... کارت دارم جواب بده -

 ... کنم  یخواهش م یهست -

 ... سمینو یم عیافته، سر  یشور م دلم

 ؟یدیوقت شب هنوز نخواب نیشده ؟ ا یچ -



 

 .. دهیجواب م دهینکش هیثان  به

 ؟ دهیخواب انیک -

 شده؟ یوقت ، من تو اتاقمم ... چ یلیآره، خ -

 که نکرد؟  تیکار -

 ... نه ... حرفتو بزن -

 ... ، عبد شمارتو از سامان گرفته یهست -

 !؟ یچ -

 ... کردمیم یسرش خال ادمویزدمو فر یوقت شب نبود حتما زنگ م نیکنه، اگه ا  یم خیتنم  ومتم

 ن؟یدون یم نیانداخت  یکرده؟ منو تو دردسر بد  نکارویمگه زده به سرش؟ چرا ا -

 ...یخواستم خبر داشته باش ست،یحساس ن یلیخ شیشناس یعبد سامانو مجبور کرده، اونم که م  رم،یتقص یمن ب -

 ... کشهیبفهمه همه مونو باهم م انیاگه ک -

 ... عبدو دست به سر کن  یجور هینذار بفهمه، خودت  -

 ... نیزم یرو کنمیرو پرت م یگوش  دمویجوابشو نم گهیکه د  میکالفه و عصب  انقدر

چرا همه فقط به  ایروبرو بشم"خدا یچطور دیمشکل جد نیدونم حاال با ا یبکشم ، نم ادیخواد فر یم دلم
 یکاش م  اد،یسر طرف مقابلشون ب ییکنن ممکن چه بال  یدرصدم فکر نم هیفکرخودشونو منافعشون هستن، 

 !کنم  یسر اون خال ادمویتونستم الاقل فر

 ... شهیو حس بد ، دوباره خواب مهمون چشمام م الیفکرو خ ایدن هی ونیم

 ...کنهیاقمو مرتب مکه داره ات  نمیب ی، صنمو م کنمیچشم باز م یوقت

 سالم ... ساعت چنده؟ -

 ؟ یخور یده، صبحونه م کیسالم .. نزد -

 رفته؟ انیک  ستم،ینه ... گرسنه ن -

 ... آره ، صبح زود رفت -

 ... رهیبده تورج بگ سمینو یخوام م یم لهیوس یسر هیصنم  ی... راست یباشه مرس -

 ... چشم خانوم -

 ... ممنون -



 

اومده   یواسه باغبون ایکه تازگ  یپسر شیپ یخونه پشت رهیو م کنهیتورج نباشه ، صنمم از فرصت استفاده م یوقت
دورو برم نباشه راحت تر  یاگه عبد زنگ بزنه و کس  دم،یزدم فهم یداشتم تو باغ قدم م یوقت شیچند روز پ نوی، ا
 ... امیتونم با موضوع کنار ب یم

از اون   یمنتظر تماس شونیپر یبا حال رمویگیدستم م یرو تو یگوش  اهویفرستم دنبال نخود س یتورجو م صنمو
 ... نمیش یپسر م

بردارم که  یزیآشپزخونه تا چ  یرم تو ی، م شهیشکمم بلند م یصدا ست،یازش ن  یگذشته و هنوز خبر  یساعت هی
خودش باشه کار  نکهیا آشناست حدس اشماره ن اد،یلرزه و همزمان قلبمم به رعشه درم یدستم م یتو یگوش
 ...ستین یسخت

 ...دیبله بفرمائ -

 ... سالم ... منم عبد -

 ن؟یزنگ زد یچ یبرا -

 ... رمیگ  یوقت تونو نم ادیباهاتون حرف بزنم، ز دیکارتون داشتم با -

انداخته خونم به   یچه دردسر بزرگ یکارش منو تو  نینداره با ا یو براش فرق نهیب یانقدر اوضاعو ساده م  نکهیا  از
 ...ادیجوش م

 ی... واقعا نم نیمشکل بزرگ بکن هیکارتون ممکن منو دچار   نیبا ا نیدون ین؟میگیم یچ نیدار نیفهم یشما م -
 !ه؟یکاراچ  نیفهمم منظورتون از ا

خوام  یندارم ، فقط م ی، قصد بد گمیبار گفتم بازم م هی،  یکنیراجع به من قضاوت اشتباه م یتو دار یهست نیبب -
حل  دیکل  دیخودش کرده، شا ریسال چند تا خونواده رو اس یکه سال ها  یمشکل هیرو روشن کنم،  یمسئله ا هی

 ... نمتیبذار بب کنمیازت خواهش م  دم،یفهم ییزایچ هی... من  یاون مشکل تو باش

 ... تو ادسراغیبعدش م هکشیاگه بفهمه باهات حرف زدم اول منو م  انیممکن ، ک ریغ -

 ...کنم  یباهات حرف بزنم ... خواهش م دیمن با یول -

 ...گردم ، منو به حال خودم بذار  ی، باورکن، من دنبال دردسر نم ستین یراه چیه -

 ؟یراجع به گذشته خودت بدون یچیه یخوا یباور کنم نم یعنی -

 ن؟یزن یحرف م یاز چ  یدار -

دونم  یباهات حرف بزنم، باشه قبول ، م دیماجرا بگذرم، من با نیاز ا  یتونم به سادگ یازت خواهش کردم، نم -
 یبده اونطور امیفرستم ، شب بهم پ یمو برات م یدیهمه جوره دستو پاتو بسته، آ انیک  ،یدار یسخت طیشرا

 ... میصحبت کن میتون یراحت تر م



 

 هیتا بتونم  دمیکنم !به خودم وقت م  کاریچ دیونم باد ی... واقعا نم کنمیتماسو قطع م کشمویم قینفس عم هی
 ... رمیدرست بگ میتصم

 ... نداره یا  دهیانکارش فا  گهیکه د  یزیاون پسر و حرفاش شده چ  ریذهنم کال درگ یول

دونم  یدارم ، نم یشام، به اصرار صنم منم اومدم ، حس بد زیباز اومده سر م انیباالخره بعد چند وقت ک امشب
 ... نشدم ینیب شیاتفاق پ  هیتونم آرامش اطرافمو باور کنم، مدام منتظر  یها نم یچرا تازگ

 کن امروز چطور بود ؟  فیخب تعر -

راحت  ینطوریبود ا دهیچقدر آرووم ،اگه فهم ینیب ی"نکنه از تماس عبد خبرداره؟ نه بابا مگه نمشهیدلم پاره م بند
 ...برد ینمنشستو از غذاش لذت  ینم نجایا

 گمیکنمو م  یمن من م یکمی

 ... سرچ کنم ییزایچ هی نترنتمیبخوام از ا دیخوام چند تا طرح بزنم، شا یگرفتم م  ینقاش لیوسا یسر هی -

 ... یندار گهید یمدرسه وقت خال یچند روزو هم خودتو سرگرم کن، بر نیا  ست،ین ی، فکر بد نطوریکه ا -

 ست؟ین داشیپ یچند روز اریچرا مه انیک  یراست -

 ... ، قبل رفتنش بهم گفته بود گردهیبرم گهی، چند روز د یمالز یسفر کار هیرفته واسه  -

 ؟ ینگفت یزیپس چرا به من چ -

 ... ارهیبره و م یبه بعد تورج خودش تو رو م نینرفته بگم که از ا ادمیتا  ی... راست یدیچون نپرس -

 "به تمام معناست یعوض  هیهم ازم گرفت، اون  مویدلخوش ،تنهاگهیمزخرف د ینقشه  هیباز "

 دنبالم ؟ ادیچرا خود محمد نم ؟یچ یعنی -

مصرف  یب یلیخ ایتو باشه،تازه تورج تازگ یراننده  گهیتونه د یشرکت دادم، نم یتو دیسمت جد هیبه اون  -
 ... شده

 ... مصرف شده یب گهیبعدبهش م دهیبهش نم دنمیاجازه نفس کش  یحت سوزه،یم چارهیبه حال تورج ب دلم

تا ابد  خوادیتنم خسته ست دلم م ست،ین زیگر  یبرا ینقطه روشن چیه گهیسمت اتاقم، د رمیخراب م یحالو روز با
 ... بخوابم

 ...کنم  دایپ یراه خالص یچطور شه؟یم یچ یزندگ نیته ا یعنی... شمیم رهیبه سقف خ کشمویتختم دراز م یرو

انقدر کالفه و سردرگم هستم   یدارم ول دیندازم، ترد یم یبه صفحه ش نگاه دارمویبرم یبغل تخت یاز رو  مویگوش
 !اون پسر راست باشه  یحرفا دیرو به جون بخرم،شا گهیاسترس د  هیکه 



 

 کنم،یم هر یشو ذخ یدیآ  عیدارمو سر ی... لب تابمو برم شهیم زی... صبرم لبر کنمیکه برام فرستاده نگاه م  یدیآ  به
 کیقرار مالقات عاشقانه نزد هی،مسخره ست،انگار که دارم به  رهیچراغش روشن ضربان قلبم باالم نمیب یکه م  نیاز ا

 ... !دستو پامو گم کردم شمیم

 فرسته یرو بهم بزنم م یمنصرف بشمو همه چ نکهیاز ا  قبل

 ... ممنون ایدن هی ،یسالم، چقدر خوشحالم کرد -

 ... نفر سر برسه هیبمونم،هرلحظه ممکن  ادیتونم ز ینم -

 ؟یترس یم یتو از چ -

 ... ، بازم بگم دناشی... از سوالو جواب کردناش ،از شاخو شونه کش انیاز ک -

نزدم،خودت  یبا سامانو سوگل حرف یخوام بگم حت یکه م  یزیمن راجع به چ یهست نی... بب دمی، فهم ینه ... کاف -
 ... یحرف بزن یراجع بهش باهر کس یتون یبعدا م یاگه خواست

 ... باشه ...حاال حرفتو بزن -

 درسته؟ یستین انیتو خواهرک -

 بود ؟ یکار سخت  دنشیفهم -

پدرو مادرت  کننی، آره ، سخت بود ... اونا همه فکر م یهست گنیسامانو سوگل م یعالمو آدم حت  یهمه  یوقت -
 ... برادرت شیپ یمردن و با عمه ت برگشت

 ؟یبد حیدونمو دوباره برام توض یکه م  ییزایچ یبود که همه  نیا  یهمه تالش برا نیا -

 ازت بپرسم؟  یزیچ هیخوام  یم یهست -

 !؟ یچ -

 تونستم صداتو بشنوم ؟ یکاش م -

 ... فکرشم نکن ، سوالتو بپرس -

 ؟یدونیاسم پدرو مادرت رو م -

 ... آره ... مامانم ترمه بودو بابام محراب -

 شه،یخاموشو روشن م مینفسم به شماره افتاده، صفحه گوش ست،یدل تو دلم ن سه،ینو ینم یزیلحظه چ چند
 ... جواب بده کنمیخواهش م کنهیم پیهمزمان تا

 ؟یکنیم کاریچ ی؟داریشد ونهیالو ... د -

 ... یشناسم هست یمن اونا رو م -



 

 ! گهیداره م یچ نیخواد نعره بکشم، ا یدلم م کشه،یتو وجودم شعله م یزیچ هی

 !؟ یگیم یدار یچ -

 ... یکنیکه فکرشو م  یزیاز اون چ  شتریب یلیشناسم ... خ یمن اونارو خوب م -

 ؟ آره ؟ یکنیم تمییاذ  یدار -

 ... رو برات بگم یرو در رو همه چ دیمن با ی، هست نمتیبب دیگفتم با  نینه به خدا ... واسه هم -

 یم یتونم تا اون موقعم صبر کنم،تو رو خدا هرچ یمونده ،نم یتونم، تا مدرسه م چند روز یشه،باورکن نم ینم -
 ... بگو یدون

 !ستیبرادرت ن انیک  یدیتا حاال نفهم یفقط موندم چطور ،یخبریهست که توازش ب ییزایچ هیشه،ینم ینطوریا -

 یبرادرم، ول کردمیفکر م لیمن ... اوا یکه اون برادر شوهر عمه   دمیعمه م شن  یحرفا نیاز ب  ست،یدونستم ن یم -
 ...همه ش دروغ بوده دمیبعد فهم

 برادر شوهر عمه ت ؟ -

 ... دمیشن ینجوریمن ا -

 !!! نداشت یکه من خبر دارم فربد برادر  ییتا اونجا -

 !شک کنم ایدن نیا  یا حق دارم به همه چبگم، به خد  یدونم چ ینم گهید -

 نزد؟ یوقت راجع به شوهرش باهات حرف چیه -

 ادیهست مرده، من اون موقع ز یکه عمه چند سال  یدون یزد، م ینم یحرف یا  گهینه ... نه خودش نه کس د -
 ... گرفتم  ینم ی،جواب دمیپرس یم ینبود، هروقتم سوال زایچ نیحواسم به ا

 ... فهمم یم -

 ... انهیباورکنم مهتابم عمه م بوده  دیدونم با یحاال اصال نم -

چهره ت با بچه  ،یمابود یتو هم اسم گمشده  ،یهست یتو واقعا ک دمیهمون فهم قیاونو باورکن، من از طر -
ازش   یوقتنکرده، اون دخترو با عمه ش فرستاده بودن خارج از کشور ، سامان همون روز اول  یفرق یلیخ تیگ

 ی... نم کنمیم قیخودم تحق یتو برا رددارم در مو کنهیفکر م چارهیرو گفت ،ب یبهم همه چ دمیراجع به تو پرس
 ... کردم چقدر خوشحالم  داتیهمه سال پ نیبعد ا نکهیاز ا  یدون

برام،  دهینم حیتوضحرفاشو باورکنم، االن حالم از قبلم بدتره،درست  یتونم همه  یلرزه، نم یبند وجودم داره م بند
همه سوال  نیمن با ا اینشه ، خدا رونیو دیروزنه ام نیخواد ا ینه ، دلم م ایجرات ندارم بپرسم مادرو پدرم زندن 

 سرکنم؟ یجواب چطور یب

 ؟ یدنبال اون گمشده ا یحرفاتو باورکنم،اصال تو واسه چ یچطور ،یترسون یمنو م یدار -



 

 کنمویکنم تماسو قطع م  یخداحافظ نکهی، بدون ا ارهیدر انداممو به لرزه در م یضربه زدن با انگشت رو یصدا
صفحه چت مونده ... فقط  ی،هنوز رو شهیم دهیفرستم،نگاهم سمت صفحه لب تاب کش یپتو م ریرو ز یگوش

 ... آرووم بگم بله  قینفس عم هیکنمو بعد   کیصفحه رو کوچ کنمیفرصت م

 ... کردمیبه زنده موندم شک م دیبود با انیدم آزاد بشه ،اگه کنفسم حبس ش شهیصنم باعث م یصدا

 ... تو ایب -

 ؟یجان قرصاتو خورد یهست -

 ... آره خوردم -

 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 به توهم جواب پس بدم ؟ دیبا -

 ...یکنیکارمیچ یدار نمینه ... نه ... آخه آقا نگرانت بودن ، گفتن بب -

 ... گردمیطرح م یسر هینت دنبال  یباهاش هماهنگ کردم، دارم تو -

 ... ،دختره احمق فوضول رهیگی، لجم م شهیصفحه ثابت م یرو نگاهش

 ... نیدیخواستم شروع کنم که سرکار خانم سر رس یتازه م -

 ... ریآها باشه، پس شبت بخ -

 ... ریشب به خ -

 ! البته اگه بتونم  امیکنار ب  شیهمه تشو نیبا ا کنمیم یبندمو سع یم چشمامو

*** 

 یچ یهمه اتفاق برا نیفهمم ا یحوصله بلند شدن از تختو هم ندارم، اصال نم یکرده تو تختم مچاله شدم، حت  بق
 یکه به دردو دالم گوش بده، کم آوردم ، حس م  ستیکس ن  چیکسو ندارم تا باهاش حرف بزنم، ه  چیافتاده! ه

 ...خدا ی!چه حس بدزنمیکنم تو خالء دارم دستو پا م

 ... ... لعنت به همه تون انیتموم موند! اه لعنت به تو ک مهیکه حرفامون ن  فیح کنم،یعبد فکر م  یبه حرفا باز

گفت مدتها بوده دنبال من   یشناخته ، م یگفت پدرو مادرمو م  ینداشته، م یگفت شوهر عمه مهتاب برادر  یم
مدت داشتن  نیباورکنم تمام ا یعنی، دمیماس شهیهم یلبها یرو نمیشیفکر خنده م نیناخودآگاه با ا گشته،  یم

 !!! گشتنیدنبال من م

از همه ،حس نفرت از   شتری... ب کنهیم رییتغ زایچ یلیخ زنهیباشم که عبد ازش حرف م یواقعا من اون کس اگه
 ... ده بودساال مثل خره به جونم افتا نیخونواده م که تموم ا



 

ندازم " مگه من چند سالم که  یبه خودم م ینگاه نهیآ  یتو شم،یهست از جام بلندم یبه هر جون کندن باالخره
 زاریاز ناله کردن ب  شهیهم یول سوزه،یرو فقط با خودم قسمت کنم" دلم باز به حال خودم م ییهمه تنها نیا  دیبا

 زیراه گر هی یتون یم یچطور نیجون، فکر کن بب تردخ کنهیرو دوا نم ی" زار زدن دردزنمیم بیبودم ، به خودم نه
 " یکن  دایپ

 ... خودت کمکم کن ای...خدا رسمیم جهیکمتر به نت  ارمیبه مغزم فشار م شتریب یهرچ

 "فصل سوم"

 یپرتالطم بودو موجا رو ایشد ، در رهیبه افق خ دویکش  قینفس عم هیسنگ محبوبش نشست،  کهیاون ت  یرو
 یادیکرد ،ز  یخورد خوب حس م یکه به سر و صورتش م  یرو از قطره ها ایکردن، طعم شور در  یم یصخره ها طناز

 ... ایدر ییپروا یب کیبود،نزد کینزد

 " تیبه رضا میشد"بازم راض رهیسرش خ یلحظه به آسمون باال هیدادو  رونیب نفسشو

 ...شدیم کیداشت کم کم هوا تار ست،ین زیاموندن ج شتریدونست ب یتخته سنگ بلند شد، م یرو از

 ...تامل جلو رفت ی...ب دید نشیکنار ماش  شونیپر امویگذاشت ت  رونیپاشو از ساحل ب یوقت

 ! یمون کن ونهید یخوا ی، م رونیب یترمه جان باز بدون خبر اومد -

 ؟یدلم خوب زیسالم عز -

 :کنه گفت  شیداشت مخف یکه تو دلش بودو سع  یبا حرص امیت

 ... کنهیم یکارات آدمو عصب  یول دایسالم ،ببخش -

 ! میندار یتو !تو کل خوانواده آدم عصب یرفت یبه ک -

 ... کدوم  چیمعلوم بود به ه د،یکه زده بود تو دلش خند  یبه حرف ترمه

 ؟دردو دلت تموم شد؟ میحاال بر -

 گم شم؟  یترس یدنبالم؟ م یاومد  یواسه چ -

 ...کنهیم تمییاذ  یلیخ تیخودخواه نی،باور کن ا ارمیبشه من طاقت نم تیزیچ هی ترمه اگه -

 ...نگران نباش یخود یکنم ،انقدر ب  یکهنه شده، باهاش مدارا م  یضیمر نیآقا... ا  ستین میزیمن چ -

ش نشون از خبر  نهیمفرط تو قفسه س یها دنیکش  ریت نیدروغ محض ، ا هیخودشم باور داشت که حرفش  یول
 ... نداشت یخوش

 ... شمیم ونهیدارم د ینرو ،از صبح از نگران ییخبر جا یب نباریباشه،اما تو رو خدا ا -

 ... خواهر زیچشم ...چشم عز-



 

 یبودو شده بود جزئ شیو همه جا حام شهیکه هم  یتنها موجود د،یبوس امویعرق کرده ت  یشونیجلو اومدو پ ترمه
 ...از وجودش

 شیرو به نما ینخل منظره مخوف یشده بودو درختا کیگذاشتن هوا کامال تار  امیت یخونه  اطیپا تو ح یوقت
 ...کردو پشت سر ترمه راه افتاد  یاخم  امیگذاشته بود ...ت

 ... دیچیتو فضا پ دهیناز سع یبعد صدا قهیدق چند

 ... که  یاز نگران  میقربونت برم ؟مرد یاومد -

شو ول کرد افتاده دنبال من،  یپسر،که کارو زندگ نیاز ا  ن،اونیکاراتون بردار  نیدست از ا نیخوا یشما ها نم -
 ... کمی نیاونم از تو،به خودتون مسلط باش

 عوض تشکرت ؟  ،یرو دار یلیترمه به خدا خ -

 ... خواهر نداشته ش یبو ،ینگران یداد... بو یمحبت م یبو د،یرو بوس دهیجلو رفتو صورت سع ترمه

 ... عمه سالم -

 ؟ینگران نشد نایتو مثل ا زم؟یعز  یماهت خانوم خوشگله ...چطور یسالم به رو -

 ... شلوغش کنن یخود یعادت کردن ب  نایدمم ، ا ریخودتم ،کال د نینه عمه، من ع -

 ... از وجودش بود  یهاش فرستاد، اونم جزئ هیبه ر قینفس عم هی دویکش  نهیسر ماهکو تو س ترمه

 ده؟یماهان کجاست سع -

 ...بره اردو دیبخره ، فردا با یخوراک رونیبا محمد رفته ب -

 ... چند روزه چقدر ذوق داره بچه ما نیا  دمیعمه به فداش، د -

ها هم که  یذاشتش ، تازگ یلحظه هم آرووم نم هی یبابا عل یضیاز مر  یتخت به پهلو جابه جا شد، نگران یرو
 ... باشه یتونست مثل قبل خوب مراقب عل یشده بودو نم یمقدار دچار فراموش هی سویمادرش گ

 یرفتن که نم ینم رباریز یکنن ول  یتا همه با هم زندگ نجایا  انیگفته بود که ب  شتریبار ب گه،هزاریدنده بودن د هی
دود زده  یبود از هوا یهرچ نجایا  یشد،هوایم یفکر بودن عصب یب نقدریا  نکهیازا  یرفتن،پدر مادرخودش بودن ول

روزا  نیهاش ا یشدن از شهرشون دور بشن ... دلنگرون یجوره حاضر نم چیه یو عل سویتهران که بهتر بود ،اما گ
 ... شده بود شتریب

کنن، اون   یزندگ نجایا  انویگرفتن ب  میکه همه شون تصم  یگذشت ، از اون روز  یسال از اون روز م 14از   شتریب
و تالطمش بود و  ایکه عاشق در  یشده بود ،دختر گوشیهم باز یوسالو رد کرده بودو حسابد زشیعز  یروزا هست

در عرض چندماه خدا هم جونشو ازش گرفت هم  یزد، قلبش باز فشرده شد، چطور یاون م  هیشب شیسرکش
زود از پا  یلیخ کردیبدون اونا بتونه بازم ادامه بده،فکر م شدیکرد، اون موقع ها باورش نم  دینفسشو ناپد



 

...هنوزم  دیکشی... اما اون هنوز زنده بود ،هنوز داشت نفس م یلیاز اون ساال گذشته بود ،خ  یلیخ ی..ولادیدرم
 ... زد یتو دلش سو سو م یدیام  هی

فاصله  ایدن هیروزا ...مگه چند سالش بود هنوز  نی، چقدر مدام درد داشت ا دیش رو مال نهیکف دست قفسه س  با
 هی هیاون که باعث شده بود شب  ؟یکه روحشو خراش داده بود چ  یدرد یجور دردا داشت ، ول نیتحمل ا ویریبا پ

 ...ههم نداشته باش زاشویعز  یحوصله خنده ها یهفتاد ساله ،حت رزنیپ

رو گول  یکس  چیکردنا ه  ینقش باز نیا  یرفتارکنه ، بخنده و باهاشون همراه باشه، ول یعاد  کردیم یهرچندسع
 ... زدینم

نذاشت، البته  امیکنه ت  یزندگ ییالتماس کرد تا بذاره تنها  امیبه ت یهرچ یشدن هست دیرفتن محرابو ناپد بعد
 ...اجازه نداد بعد اون شب ترمه تنها بمونه  گهیوقت د چیبر علت بود ،ه دیهم مز دهیسع

ون رو شروع کردن مونده بودن ، پر از عشقش یکه زندگ  یهنوزتو همون خونه ا یرفتن محراب ،ترمه و هست بعد
رقمه  چیترمه ه یهواشون رو داشته باشه ،ول شتریاونا تا بتونه ب  یخونه  ادیخواست که ب یمدام از ترمه م امیت
 هیشب ده،یکشیباشه که محرابش نفس م ییعمرشو جا  یخواد باق یم گفتیم زدویزجه م رفت،مدامینم رباریز

 ...قبول کرد اممیمدت به حال خودش باشه ، ت هینبود، همه گفتن بذار  یمجنونا شده بود،رفتاراش عاد

خودشون رو  مهیسراس دویخبر بهشون رس یوقت یشدن هست دهیدزد ،بعدی... اون شب ، اون شب لعنت یول
 ...جون ترمه روبرو شدن مهیبود ، با تن ن یروز مظهر عشقو دلدادگ هیشده که  نیرسوندن به اون خونه نفر

 بود، یکه به سرو صورتش زده بود کار  ییها ضربه

 .بود صیزخما تو سرو صورتش قابل تشخ یهمه سال جا نیبعد ا هنوز

 ...لحظه هم ترمه تنها بمونه هی ینذاشتن حت دهینه سع امینه ت گهیاون بود که د  بعد

 دیها اومد سراغشون، مهتاب باز ناپد ونهیهم بود ، همون روزا بود که فربد مثل د گهیداستان مرموز د هی یول
 کردیچه کار م دیبا د،حاالیرس یداشت به مرز جنون م گهیدلشو، ترمه د زیخواست عز یشده بود، اون مهتابشو م

 !کسش اونم حاال نبود  نیتر زیخواهر عز زشیمهتاب دوست عز

شون،  یشده بود، زندگ دیشبح نا پد هیزده ؛فقط نبود ... مثل  بشیشِب کجا غ هیدونست مهتاب  یکس نم  چیه
مهتاب  ویممکن بود به فکرشم برسه که هست یشد ... اما کمتر کس دهیازهم پاش  یواقع یخونواده شون ،به معن

 !!!فرض محال بود هی نیباهمن، ا

ها و  همه دوستا و آشنا ها ،آخر سرم سرد خونه نیب مارستانا،یب یهمه  یکردن، به همه جا خبر دادن، تو  جستجو
 ... کردیم خیکه فکرشم مو به تن آدم س  ییجاها

از طرف اون   شهیهم یبرا یکه همه چ  گشتیازش م  یرد هیداشت دنبال  سیاز مهتاب نبود، پل  یجا خبر چیه اما
 ... مدفون شد انشیذهن اطراف یتو شدیبه اون مربوط م ینابود شد و هرچ



 

فرار کرده، پرونده همون جا بسته شد،  رانیاز ا  شیمیکه مهتاب با عشق قد  دیشخص ناشناس خبر رس هیطرف  از
 نیا  ره،یبگ دهیتونست اشتباهات مهتابو ناد یگذاشتو رفت، مگه چقدر م  شهیهم یدنبالشو نگرفت، برا گهیفربد د

 !همه باخت شترازیمهتاب ب دیوسط شا

 یرابطه شونو با عل یکس نداشتن ، حت  چیباه یمراوده ا چیه گهیکردنو د  یمادرش خودشونو از همه مخف پدرو
 ییآبرو  یو ب ییرسوا نینبود تا ا زشونیبود که محراب عز نیشون ا یتنها دلخوش دیهم قطع کردن ،شا سویو گ

 ... ادناز دست د   شهیهم یمهتابم مثل محراب برا کردنیفکر م دی، با نِ یرو بب

*** 

 ... رمایمن دارم م رونیب یایب یخوا یعمه نم -

 :زدو گفت یجون یبراش لذت بخش بود، خنده ب شهیماهان هم یصدا دنیضعف رفت ، شن دلش

 ... دلم زیعز  امیعمه به فدات، دارم م -

 ...داد یکه ترمه براش جون م  یزیبود، چ امیت هیشب قایبود ، چشماش دق ستادهیپشت در ا ماهان

 ؟ییآقا  یر یکجا م  یدار -

 بهت نگفت؟ دهیمامان سع گه،یاردو د -

 ! یدونستم امروز قرار بر ینم ی، گفته بود، ول زمیچرا عز -

 ؟یکنیقرآن ردم م ریعمه از ز -

 ... تو جون بخواه پسر قشنگم -

خنده هاش قشنگ بودو  نطوریخودشم بود هم یاگه هست  دیکرد، ترمه بغضش گرفت شا  یخنده قشنگ ماهان
 ...رسوند یاونو به عرش م

مردونه و با ابهت  ام،یبود ،درست مثل ت یپسر عاقل یپشت سر ماهان راه افتاد، هنوز ده سالش نشده بود ول ترمه
بچه  ادیهاش همه رو  یدندگ هیو  یهم از ماهان بزرگتر بود،اما خودسر یسه سال نکهیماهک با ا کرد،امایرفتار م

 نداخت یم دهیسع یگ

 "فصل چهارم"

 یهست

کنم ،   یم نیذهنم سبک سنگ یممکنو تو یراها یرسم ،همه  یم جهیکمتر به نت  ارمیفشار م شتریه مغزم بب یهرچ
بتونم  دیکنه،شایم یبه خاطر دوستش هرکار ست،ین ینانیکه اطم  اهمیبه برد اد،ی یازم بر نم  یکار  ییخودم که تنها

 !رمیکمک بگ  اریاز مه

 ...ارزه  یبه امتحانش م یول ادِ یز کسشیبهش اعتماد کرد !ر شهیم هیاز بق  شتریب یول یدونم چطور ینم



 

 ... نه ایبرگشته  اریدونه مه ی، اون حتما م انیبرم سراغ ک رمیگیم میتصم

 ... ستین یخبر چیاما ه  ستمیا  یم قهیدو دق یکی...  ادینم ییزنم، صدا یم در

 رم سروقت صنم یحوصله م یب

 اومده ؟  انیکه ک  یصنم ... گفت -

 ... هست برگشتن یساعت میآره خانم ن -

 ! ، انگار قفل کنهیدروباز نم زنمیدر م یپس چرا هرچ -

 رن؟یگیدارن دوش م دیشا -

 !کردیدر اتاقشو قفل نم گرفتیقبال دوش م -

 ... دهیدونم! البد کارشون تو حموم طول کش یداشتن ، چه م یکار شخص  هی دیاز دست تو دختر، خب شا -

 .. نگاه چندش آور بهش بندازم هی شهیکه باعث م  کنهیمسخره مخنده  هی

 گم؟ی؟ مگه دروغ م هیچ -

 ... باهاش دارم یدوباره در بزنم کار واجب رمیخجالت بکش... م -

 ... شهیلبش جاخوش کرده مشغول کارش م یکه رو  یندازه و با خنده ا یباال م یا  شونه

 ... شهیبرعکس تصورم درباز م دم،یتکون م رمویگیدرو م رهیدستگ دوباره

 ... نمیبب یطیخواد فکر کنه منتظرم تا اونو تو هرشرا یندازم ، دلم نم یم ریسرمو ز بالفاصله

 ... در قفل بود،فکر کردم هنوزم بسته س دیببخش -

 ؟ یدار کاریچ نمیتو بب ایب ؟یانداخت  ریچرا سرتو ز -

 یانجام کارا  ایاز دوش گرفتن   یاثر  چیه کنم،یتنش نگاه م یکه هنوز تو  یرونیسرو صورت خشکش و لباس ب به
 ...ستیزد ن یکه صنم ازش حرف م  یمزخرف

 گهیم دیکه ازش بع  یکه با لحن آرووم  کنمیقفل بودن در فکر م لیبه دل دارم

 شده ؟ یزیچ -

 هان ؟ -

 ؟ یگردیم یزیدنبال چ -

 ؟یدرو چرا قفل کرده بود -

 ؟ کردمیقبلش باتو هماهنگ م دیبا -



 

 نیواسه هم ست،یوقت قفل ن چیدر اتاقت ه ینبود، آخه خونه که باش نیواسه خودت !منظور م ا یگیم یچ -
 !تعجب کردم

 ... کار داشتم -

 ... شدم حیباشه توج -

 " مطمئن یلیخ یآقا  یرو پنهون کرد یاتاق چ  نیفهمم تو ا یباالخره که م"

 ؟ یپس اون تابلو کجاست ؟ برش داشت انیک -

 ... دارم یقرار کار هی رونیبرم ب دیدختر جون؟ حرفتو بزن ،با یدار کاریکارا چ  نیتو به ا -

 ... شهیم زونیم آو افهیندارم، ق یحس خوب رونیخواد دوباره بره ب یم نکهیا  از

 ؟ یتو که تازه اومد -

 ... لرزونه یچشماش تنمو م یسرد ی، ول رمیگیسرمو باالم نمشیخوب بب نکهیا  ی، برا ستهیا  یروم م یجلو ادویم

 ؟ یشینگرانم م -

 ... داره یمعلوم که نه ، چه ربط -

 ... شد یطور هیچشمات  رونیخوام برم ب یگفتم م -

 ... نه -

 گذره ؟  یم یچ کتیهان؟ تو ذهن کوچ یفکر کرد یجوجه کوچولو با خودت چ -

 ... رهیگیدستش م یموهامو تو نیو پائ ارهیدن دستشو باال مچشم بهم ز  هی یتو

 ... رهیگیم

 ... شمیچقدر نرمن ... مثل ابر -

از   انوی! کستیانگار حالش خوب ن  ی، ول زنهیداره با خودش حرف م ایفهمم بامن  یاز حرفاش ، نم  شمیم جیگ
 !!!لطافت گفتن

 ... مزاحمت شدم دیبرم ... ببخش دیبا -

 "کنم "چه دستاش سرده  یم خی،  رهیگیدست آزادش بازومو م با

 ؟ یفرار کن یخوا یکجا عروسک ... بازم م -

 ؟ یبا من -



 

فشار دستاش مورمور  ریپوستم ز گرده،یندازه، چشماش م یم یبه صورتم نگاه گهیبار د هی کنه،یتنگ م چشماشو
 ...ستیشده ... اون حالش خوب ن

 گمیم دوباره

 ؟ یمن با انیک -

که تا امروز   ی،حالت دهیحالت خاص بخش هیبه صورتش  یول ست،ین یخنده هاش عاد شم،یم یجور هیخنده،  یم
 ... کنهی، فاصله رو باز کم م دمیند

خواد  یم دیخوام بازم مسخره م کنه،شا یهم نم یخواد نعره بزنم، ترس وجودمو پر کرده، از طرف یکم دلم م  کم
 ...مسخره رو دوست ندارم یباز نی... من ا کنهیم تمییداره اذ یبده، ول یمنو باز

 !دمیند ینطوریوقت اونو ا چیکنه... حاضرم قسم بخورم ه  کاریخواد چ یخدا م...

 ... زنه ، حالت تهوع دارم یصورتم م یقلبم تو کنمیحس م ره،یگیجلو تر، ضربان قلبم اوج م ارهیم سرشو

 ؟ یکنیم رکایچ یدار کنم،یخواهش م انیک -

 !!! ندارم ... نکنه حماقت کنه دنمیکش  غیجرات ج یبه شماره افتاده ، حت نفسم

 ... کنه، اشک تو کاسه چشمم پرشده  میتحقر نیشترازایبذارم ب دی، نبا رمیگیتوان دارم به کار م یهرچ

 ... کوبمیش م نهیبا مشت به س کشمویم رونیاز حصار دستاش ب  خودمو

 ...... برو کنار...بـــرو ونهید یکنیم کاریچ یدار -

 ؟ یدیترس -

 دبترسم؟یبا یچ یبرا -

 ... یهست یلرز یم ی... دار دهیرنگت پر -

 ... زدمیگرفته داشتم خودمو گول م  گهینفرد هی یمنو جا نکهی، تموم مدت به گمون ا رهیگیگر م  تنم

 !!!رفتاراشو هضم کنم ، آخه چطور ممکن نیا  یچطور

 ... بذار برم ستیحالت خوب ن -

 ؟یکرد  خیحالم خوبه، چرا  -

 ... انیک  یکنیم تمییاذ  یدار -

 ... انیبگو ک گهیبار د هی -

 !امشب چش شده؟  نی، ا کنمیکم کم به سالمت عقلش شک م  دارم



 

 دهیو تکونم م رهیگیمات چشماشم که بازومو م نطوریهم

 ... گهیبار د هیفقط  -

 گمیبکنه م گهید تیخر هینکنه  نکهیاز ترس ا  دهیخنده داره ! باز تکونم م یلیمن خ یمونده خواهش کنه، خدا کم

 ... بذارم برم ان،یکنم ک  یخواهش م -

 ؟یشیم تییاذ  یدار -

 ... آره -

 ... یبش تییاذ  دیچرا با ن،ینوازشت کردم هم کمی،  ستادمیشده؟ من فقط کنارت ا یچرا ؟ مگه چ -

بهش بگم چشمات، طرزت نگاهت که منو  دیبا یحاال چطور ای؟خدایازم حرف بکش  یخوا ی... م یاحمق روان ...
 ... ترسونه یم

 ؟ کنهیم تتیداره اذ یچ گه،یبگو د -

 ... نیخواد برم اتاقم هم یفقط دلم م ست،ین یزیچ -

 رم،یخواد بم یجلو، دلم م ادیباز م رم،یگیمدام نفس م نی، هنوز بدن لرزه دارم، واسه هم کنهیم یسرمست ی خنده
 ...کنهیم رمیغافلگ  نباریا  یول

 ... کشهیو آرووم م رهیگیلپمو م کشنیکه لپ بچه هاشونو م  ییبابا ها مثل

 ! آخه  یشیبزرگ م یپس تو ک -

 برم؟ -

 ؟ یرفتن مشتاق یکه حاال انقدر برا  یاومد  یچ یاه .. برم ...برم ... اصال برا -

 گمینه ؟با من من م ایبرگشته  اریخواستم بدونم مه ی، هان م ارمیمغزم فشار م به

 نه ؟ ایبرگشته  اریاومدم بپرسم که مه -

 ... کنه  یغرش م  یببرزخم هی مثل

 ؟ یهمه وقت منو گرفت نیسوال مسخره ا نیا  یاحمق ، برا -

 اومدم تو اتاقش؟  یچ ی... پس فکر کرده برا ستین یازینداره، به اثباتم ن یروان تعادل

 ... رونیبرو ب -

 برم؟ -

 ... ستین یدیوقت به تو ام چیبذار برم، حاال برو، بذار تنها باشم، برو بچه ، برو، ه یگفتیساعت نم هیمگه  -



 

 ... من هنوز جوابمو نگرفتم یول -

 گهیم یا  خفه ییطرفم، چشماش سرخ سرخ شده، با صدا گردهیبرم دوباره

 ... برگشته -

 ... کنمیباالخره نفس حبس شدمو آزاد م امویم رونیاز اتاق ب  گمویم یاوهوم

 ... تونم بشناسمش یوقت نم چی، ه هیک  گهید نیا...

 یاون لحظه ها رو فراموش کنمو تمرکزمو بذارم رو  ضیاحساسات ضدو نق  یهمه  شهیباعث م اریبرگشتن مه خبر
 ماجرا کنم؟ نیرد ااونو وا  یچطور نکهیا

 "شکرت ای" باالخره صبح شده ، خداامیم رونیزنمو از تخت ب یم یغلط  توجام

 ...شهیکه تماس برقرارم  خورهیسه تا بوق م رم،یگیم ارویشماره مه عیسر

 ... یسالم منم هست -

 بانو؟ یاز ما گرفت  یما ،چطور شده سراغ یکوچولو  یسالم بر آهو -

 مسافرت ؟ یر یم یدار یچرا بهم نگفته بود ؟یبرگشت یک -

 کرده ؟  ینامرد شهیگفتم بهت بگه! نکنه مثل هم  انیاومدم، به ک  روزید -

 ... تو خونش یاون که نامرد -

 ... مایحرفا نداشت نی، از ا یباز که بدشد -

 شه؟یمشکل دار م گمیمن که م ستین یمشکل یگیتو م -

 ؟ یدار کاریچ هیتو خوب باش، به بق -

 از مهرسا چه خبر؟ -

 شده؟ یچ یبگ یخوا ی... نم یخوبه ، مشغول نامزد باز -

 ؟یکنیکالسارو شروع م  یک -

 دلت برام تنگ شده؟ -

 ... نکن ، جوابمو بده تییاذ -

 خوبه؟ گهیاول هفته د -

 ؟یامروز وقت دار  یزودتر،برا شهینه ، اگه م -

 ... ...خوب مچتو گرفتما یگفتم دل تنگم  یدید -



 

 گمیم یمیبا لحن مال کنموینثارش م یروان هی، تو دلم  دهیبلند سرم یقهقهه  هیو  گهیم نویا

 ... کنمی، خواهش م ایکارت دارم ، امروز ب -

 یبشم ،ک یدچار شکست عشق یها ، بعدا اگه منو نخوا کنهیاحساسات م  ریدرگ یمارو اول جوون یچطور نیبب -
 ... اب مامانمو بدهجو  دیبا

 ...یبهت ساخته ها، قبال مالحظه کارتر بود یلیسفر خ نیا  نکهیمثل ا -

 ... بود یعال  یلیآره ... آبو هواش که خ -

 ؟ یایحاال م -

 ... ساعت شش منتظرم باش یباشه، برا -

 ... کنمیممنون، جبران م یلیخ -

 ... گفته باشم  شماینم یها راض یراحت نیمن به ا -

 ... هاش ادامه بده یبه مسخره باز نطوریخواد هم یاگه دل به دلش بدم م  کنم،یتماسو قطع م گهید

 ؟یکنیحاال بهم کمک م -

ترسم مخالفت کنه ،  یم یلی... خ گفتینم یزیبودو چ رهیدادم به لبام خ یم حیمدت که داشتم براش توض تموم
 ! نمیهامو برآب رفته بب یدواریام  یتونم همه  یواقعا نم

 ار؟یمه یگینم یچیچرا ه -

 ... مشکل کمیباورش  -

 قابل باور برات ؟ ریماجرا غ نیا  یچرا ؟ چ -

 ؟یکرده؟ اتفاق  داتیپ یچطور -

 ... گفتیم نطوریا -

 !یکردم انقدر زودباور باش  یفکر نم -

 ... ندارم یا  گهیمن ، چاره د دیام  یمجبورم بهش اعتماد کنم ، اون تنها روزنه  -

 شه؟یم یبفهمه چ انیاگه ک  یدون یم -

کن تا بتونم رو در رو باهاش   دایبرام پ یراه هیدردسر بندازم، فقط  یخوام تورو هم تو یباور کن نم دونم،یم -
 ... حرف بزنم

 ... فکر کنم دیبا -



 

 ... برزخ بمونم یتو نطوریمن هم یبذار یخوا یم یعنی؟  یبه چ -

 نیخود هم یدون یم ،یرو زود باور کن یهمه چ دینبا ،یتجربه ا یخامو ب یلیخ ،یهست یجوون یلیتو هنوز خ -
 انیبه ک گهیزخم د هی ینطوریافراد فرستاده باشن تا ا  نیاز هم  یکیآقارو   نیچقدر دشمن داره، اصال ممکن ا انیک

 ...بزنه

و  نجایبا عمه م اومدم ا نکهیدونست، اسم پدر و مادرمو ، ا یرو م یاون همه چ  ،یکنیم دهیچیموضوعو پ یدار -
 ... گهید یزایچ یلیخ

 نکهیتونم درک کنم چقدر به ا یم ،یکنم هست  دتیخوام نا ام ی، من نم ستین یسخت ادیکار ز  دنشونیفهم -
 لیدوباره خونوادت تبد دنید شهیهم ی،برا یاگه راهو اشتباه بر  ی، ول یدار اجیاحت  نیخونوادت واقعا ک یبفهم

 .. کنهیبرات ممنوع م دنمینفس کش گهیبفهمه د انی... اگه کشهیم یافتنیدست ن یآرزو  هیبه 

 یبرا یفکرکن اگه اون برگرده و من نتونم باهاش حرف بزنم همه چ نمیبه ا یول کنه،یم نکارویدونم، مطمئنم ا یم -
 ستیمهم ن گهیبفهمه ، د انیخوام... اگه تالشمو بکنمو ک یزنده بودنو نم نطوری، من اصال ا شهیتموم م شهیهم

 دنید یبرا یکار  چیکه چرا ه  ستمیشرمنده ن مخود شیپ گهیافته ، الاقل اون موقع د  یم یبعدش چه اتفاق
کنه تا من بتونم دوباره مامان   دایپ یراه هیدرصد فکر کن که عبد واقعا راست بگه و  هی یدوباره اونا نکردم، ول

 .... ... اون وقت نمیرو ببترمه 

باالخره  یکردم خوددار باشمو مثل بچه ها رفتارنکنم ول  یسع یلیترکه ، خ یحرف بغضم م نیبعد زدن ا ناخودآگاه
 ... شکست یاون بغض لعنت

 گهیذاره و آرووم م یدستام م ی، دستاشو رو زنهیپام زانو م یجلو اریمه

ندارم،  انیاز ک  دنیترس یبرا یلیخواد بشه! من دل یم یاصال به درک مگه چاشکارو ... باشه قبول ،    نیهدر نده ا -
 ... راحت التی، همه جوره هستم، خ یخوا یم نطوریاگه خودت ا  یفقط به خاطر تو ، ول مینگران

 " یممنون که هوامو دار ایخندم" خدا یم ه،یهق هق گر ونیم

 ؟ کنهیقبول م یمطمئن اریمه -

 ! زنهیحرفش حرف نم یرو انمیک  یکه حت  هیدونم تو وجود اون دختر چ ینم زنه،یحرف مهرسا حرف نم یرو -

 ... ترسمیم یلیمن خ یول -

 ؟یبش الشیخیب یخوا یم -

 ... نه -

 یاتفاق  چیمطمئن باش که ه یندار یرو هم از خودت دور کن ، تو قصد بد یمنف یها یپس محکم باش، انرژ -
 ... افته  ینم

 ... ممنون ی... بابت همه چ دوارمیام -



 

 ... نکردم خانوم کوچولو یکار -

 گه؟ید زنهیپس مهرسا خودش زنگ م -

دم  یم حیتوض یحدود هی، بهش موضوعو تا  کنهیفردا شب ازت دعوت م یبرا انویزنه به ک یآره ... شب زنگ م -
 ... باشه انیکه درجر

 ...بازم ممنون -

 ... برم ، کالس امروزم که کنسل شد گهینداشت ... من د یبازم قابل -

صنم تو چهار  یگوشت  کلیخوره و بالفاصله ه یبه در م یکه تقه ا  شهیکنه و از جاش بلند م  یم یمردونه ا ی خنده
 ...شهیچوب در ظاهر م

 ن؟یریم نیخان دار اریمه -

 بود ؟ یبله، امر -

 شه؟یم ی! پس کالس چیزود نیبه ا -

 ؟یچ یعنی -

 ...ومدین ییصدا چیآخه ه -

 شما تکرار کنم؟ یبارم برا هی نیخوا یبود ، م یجلسه امروزمون تئور -

 گهیو م دهیبه سرو گردنش م یقر صنم

 ...ستین یازینه ، ممنون ، ن -

 گهیوم زنهیم یکه صنم متوجه نشه چشمک  یو رو به من جور زنهیم یپوزخند اریمه

 ؟یایحتما باهامون ب دیفرداشب آماده باش ،با یسفارش نکنما برا گهیجان د یخب هست -

 دمیمثل خودش ادامه م شمویمنظورش م متوجه

 .. شناسم یرو نم ی، آخه من که کس شهیباور کن روم نم -

 ... یشیآشنا م  یاییخب م ؟یگیم یدار یچ یهست -

 ! دهیکه اجازه نم  انیک -

راحت  انمیک  الیخ نکهیا  ی، برا نمتیب یزنه ، خاطرت جمع باشه، پس فرداشب م یحرف مهرسا حرف نم یاون رو -
 ...دنبالت امیکنم خودم م

 ... باشه ممنون -



 

 ست؟ین یخب صنم خانم امر -

 ... نه آقا به سالمت -

 ...ایبه اربابتم سالم برسون،حواستم باشه گزارشتو درست بهش برسون -

 ... بارونش کنه ریت نیا  شترازیب اریتا مه ستهیا  ینم گهیو د کنهیم یاخم  صنم

 نت تا به عبدم خبر بدم، چراغش مثل دفعه قبل روشن یرم تو یم عیسر

 آقا عبد؟  نیخوب -

 ...شدمیم دیداشتم نا ام گهیمنتظرت بودم ... د یلیممون ، خ -

 ! رو در رو باهاتون حرف بزنم دیمن با -

 ؟یکن  دایپ یراه یباالخره تونست -

روشون شناخت کامل داره، شما هم به عنوان  انیرستوران با چند تا از دوستام قرار گذاشتم ، البته ک هی یآره ، تو -
 ...نیشیم یمعرف اریدوست مه

 ه؟یک  گهید اریمه -

 ... بدم بیقرارو ترت نی...اون بهم کمک کرد تا بتونم ا انیساله ک نیهستش، و دوست چند انومیمعلم پ -

 ... لحظه بودم نیجان ، چقدر منتظر ا یهست یخوشحالم کرد یلیخوبه، خ -

 ... نمتونیبیبرم ، خواستم زودتربهتون خبر بدم، فردا م دیبا گهیمن د -

 ... خداحافظ ر،یروزت بخ نمت،یمشتاقم باز بب یلیخ -

 !!! نشم مونیکه بهش کردم پش  یفرستم، کاش از اعتماد یم یشکلک خداحافظ هیفقط  گموینم یزیچ گهید

 خودش خبر داره ؟ -

 بهم نگفت ؟ یزیپس چرا چ -

 ؟ شهیم یچ نمیباشه ، بب -

داره  قایدونم دق ینم یدونم مخاطبش مهرساست، ول ینه!م ای کنهیتا بفهمم باالخره قبول م انیزدم به دهن ک زل
 ... رو بفهمم یینها جهیفقط منتظرم تا نت گه،یبهش م یچ

 ...ایکنیم م ونهید یباشه ، باشه، مهرسا دار -

مهم دارم،  یلیخ یقرار کار هیاصال حرفشم نزن ، تازه   اد،یها بدم م یمسخره باز نیاز ا  یدونیتوکه بهتر از همه م -
 ... تونم کنسلش کنم یعنوانم نم  چیبه ه



 

 ... کاه نرسه  ریآب ز  اریفرستم، فقط دعا کن دستم به تو و اون مه یرو م یخب، قبول ، هست یلیخ -

 ... سالم برسون خداحافظ -

 ... سمت من گردهیذاره و برم یم یعسل  زیم یرو رو یگوش

 ؟یخبرداشت -

 ... ساده ست یمهمون هیعصر قبل رفتنش بهم گفت،   اریمه -

 بشنوم ؟ گهید یکیاز   دیمن با ؟یبهم نزد یپس چرا خودت حرف -

 بهت گفته ؟ زوینبود ، تازه صنم که همه چ یازین -

 گهیم یو با لحن محکم کنهیتنگ م چشماشو

 گهید یزنم عمل کن یکه م  یی؟ توهم اگه خوب به حرفا یریگینم ادیتو چرا  کنه،یعمل م  فشیاون داره به وظا -
 ...ادینم شیپ نمونیب یمشکل چیه

نداره مثل  یلی، اون مستخدم خونه ستو من خانوم خونه ، پس دل یرو متوجه نشد یزیچ هیانگار تو   یجدا ؟! ول -
 ... میهم باش

 !؟ یچ -

شدم به صورت متعجبش ...  رهیگشاد شده و خ  یاز کجا اومد! چشمام حساب  گهیمسخره د یجمله  نیدونم ا ینم
 گهیوم کنهیم یصدا دار یخنده 

 !، حق باتو ، چرا تا حاال بهش فکر نکرده بودم؟ یگی! چه جالب ! راست منطوریپس که ا -

 دهیادامه م  بارهیکه تمسخر ازش م  یو با چهره ا کنهیرو کم م نمونیب یو فاصله  زنهیم گهیپوزخند د هی

 خانوم خونه ؟ هان؟ یتا حاال شد یاز ک  ینگفت یراست -

 گهیادمیبا فر شهیکه تموم م  زشیتسمخر آم جمله

 ؟ یخونه ا نیتو خانوم ا یگفت  یمغزت فرو کرده هان؟ ک یتو فویاراج  نیا  یگستاخ ، ک  یدختره  -

برمو اونو  شهیهم یتونم برا یچرا نم زارمیهمه ضعفم ب نیچقدر از ا ستادم،یفقط جلوش ا یمجسمه سنگ هی مثل
 هاش تنها بذارم ؟ یپست یبا همه 

 گهیشدش م دیکل  یندوناد نیو بعد دوباره زمزمه وار و از ب شهیساکت م کمی

ملکه ها رو  یمن ادا یرو دادم، حاال واسه  یادیاز خودم، جلوت کوتاه اومدم،بهت ز  ،اشکالیستینه ، تومقصر ن -
چشمام  یخانوم داره ، اونم ... اونم ...اه.. اه ... برو گمشو، از جلو هیفقط  نجایهه ... خانوم خونه، ا ؟یاریدرم

 ... شهیبرو ... هم شهیهم یدور شو، برو به درک، برا



 

ترسونتم، مثل همون  یباز داره م شه،یسرخ م شتریو صورتش هرلحظه ب دهیگفتن ادامه م  راهیطور به بدو ب نیهم
 ...ذارمیخونه بشه... نم نیخانوم ا یذارم کس ی....برو ...برو ... من نمزنهینعره م گه،ید یحمله عصب هیدفعه شده، 

 !؟یزندون آزاد بشم ؟ک نیقراره از ا یک  ایلرزم، نفسم تنگ شده،خدا یم

 ...و تکرار مکررات خاتشیو توب ایتورج، اومدن دوباره برد یچشم غره ها دنیصنم،دوباره د ادیفر یصدا دوباره

 ! تحمل کنم طویشرا نیکشم، خودت کمکم کن، چرا مجبورم ا  ینم گهید ایشدم، کم آوردم، خدا جیگ

 نیتونم خانوم ا یوقت نم چیفرستم، حق با اون من ه یموقع باز شد لعنت م یکه ب  یندازمو به زبون یم ریز سرمو
 ... خونه باشم

 ...شهیسرم ظاهرم یباال ایکردن با انگشتامم که برد  یباز مشغول

 ؟یبازکار خودتو کرد -

حرف اضافه  چیترسونه ،جرات ندارم ه یم حساس شده، منو باکاراش یلیخ اینگفتم به خدا، اون تازگ یخاص زیچ -
 ... خونه بزنم نیا  یتو یا

 ... اون داغون  یو روح یبهت بگم اوضاع جسم دیچقدر با -

 ن؟یکنیم شیباز بستر -

 ...دهیآرام بخش بهش زدم، فعال خواب  هی ست،ینه الزم ن -

 ...دهیبا کاراش آزارم م یلیشد،خیخسته شدم... کاش تموم م گهید -

 ... تنهاست یلیدرکش کن ... خ کمی -

 ...برم نجایخواد از ا یدلم م ستم،یبلد ن ست،یتونم، در توانم ن ینم -

 ؟ینابودش کن یخوا یم -

رفتارکنم، باورکن  یچطور دیدونم در مقابل اونو خواسته هاش با یآخه؛ من واقعا نم  یازمن دار  یچه توقع -
رو  زایچ نیروبروشدن با ا یبرا یمن تجربه کاف ره،یوقتا کنترل اوضاع از دستم درم یبعض یتابع محضم ول شهیهم

 شترازینزنم ، اما ب یمورد ینکنم، حرف ب یبزرگتراز سنم رفتار کنم، کار اشتباه کنمیم یسع یلیمن خ ایندارم، برد
 ...ستیازم ساخته ن  یکار  گهید نیا

 ... جو رو عوض کنه یمصنوع یخنده  هیبا  کنهیم یو سع گهیم یفهمم یو م کشهیم یبلند آه

 ؟یحاال تو چرا دمغ -

 ...برنامه فردام بهم خورد -

 ؟ یچه برنامه ا -



 

از دوستاشم قراربود   گهیرستوران ،نامزدشو چند تا د میو خواهرش بر انومیمعلم پ اریبعد چندوقت قرار بود با مه -
 ...انیب

 ار؟یبا مه -

 ؟ شیشناسیآره، م -

 ... یپسر خوب م،یکه باهم روبرو بش  ادینم شیپ ادیز یسال، ول یلیشناسمش، خ یم -

 !بدشد یلی...خ فیمهرساخواهرشم تنگ شده بود، ح یدلم برا یلی... قابل اعتمادم هست، تازه خ یلیخ -

 .شهیم رهیصورتم خ یخارونه و تو یگردنشو م  پشت

 ...ینش رشی،مراقب باش اس یجوون جذاب -

،  فتهیب نشونیب یاتفاق  هیشد قراره  کیدختر نزد هیپسر به  هیتا  نیکنیاه ، از دست شماها، چرا همه ش فکر م -
 ...افکار مسخره رو  نیدور ا نیزیبر

 ؟ نیاز ا  ریغ -

 ...شترینه کمتر نه ب م،یفقط باهم دوست باش یمثل دوتا آدم عاد میتون یمعلوم ... ما م -

در مقابل جنس مخالف فعال  عیذهنشون سر کنه،یصدق نم ادیدر مورد مردا ز یقشنگ ول یلیطرز فکر خ نیا -
 ... حس ممکن نیمردا جذاب تر یبرا تیحس مالک شه،یم

 ...که من واقعا ازش متنفرم  یآره ... حس -

 ؟ یپس باورش دار -

 ...ستیکس ن  چیه ای زیچ چیکس مالک ه  چینه ...ه -

 کنهیدور م تیواقع دنیآدمو از د  یباف اینباش دخترکم،رو ایرو ریدرگ ادیز ی، ول دتیاز عقا  ادیبراوو... خوشم م -

... 

من هنوز همون  گهیزنم"دخترکم... چه قشنگ گفت دخترکم ، راست م یپس م دمویکه شن  ییواژه ها تموم
 "وقت نکردم چیکه ه  یخوام، کار یم مویدخترکوچولوام ، چرا توقع دارن که زود بزرگ بشم، من کودک

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار -

 !هان؟ -

 ست،یراحت ن انیاز بابت ک  المیمونم ، خ یم نجای،شبو هم روقتید زنم،یحرف م انیمن با ک رنکن،یفکر تو درگ ادیز -
 ...نگران نباش کنمیم شیصبح راض

کنمو   دایاز خونوادم پ  یاثر  هیممکن  یچطور گهیکه اگه نتونم به اون قرار برسم د  کنمیفکر م نیشبو به ا تموم
 ... خوره یفکر مثل خوره مغزمو م نیا



 

حالم  رمیدوش که م ریدم تن خسته مو به آب بسپرم ... ز یم حیترج شمویزارو نذار از جام بلند م یبا حال صبحم
 رونیزنمو از حمام ب یبه افکارساده م م ی، انقدر خودتو عذاب نده" خنده کج شهیم یطور هی" باالخره  شهیبهتر م

 ... انیسروقت ک دبرمیبا ام،یم

 ستهیا  یدرهم روبروم م ی افهیپله ها صنم با ق نیرسم پائ یم یوقت

 کجا؟

 ...انیک  دنیخوام برم د یم

 !حالش بد بشه یکن  یکار  هیباز  که

 ...نداره، برو کنار یتو ربط به

 ...رهیژست مسخره کنار م  هیو با  کنهیلبشو کج م ی گوشه

 گهیم شمیکه دور م  چندقدم

 ... خان رفتن تو باغ ایبا برد ست،یاتاقش ن  تو

 ... کنمیراهمو سمت باغ کج م گمویم یاوهوم

که پشت   انویتونم سرک ینشستن ، فقط م قیآالچ  هی یتا متوجه من نشن، ته باغ رو رمیسنگفرشاراه م یرو آرووم
حرف  یخواد بفهمم دارن راجع به چ یدلم م نن،یدرختچه ها تا منو نب نیب رمیآرووم م  نم،یبه من نشسته رو بب

 !کنه  شیبتونه راض ایگم کاش برد  یتو دلم م زنن،یم

 انیک  کنم،یم زیگوشامو ت  زنن،یشخص خاص حرف م هیدارن راجع به  شه،یکم زمزمه هاشون برام واضحتر م  کم
 ...ذارم یتونه ، نم ینم گهیمدام م

 ... حرفاشون بشم دنیمشتاق شن شتریب شهیزنه باعث م یکه م  یو حرف ایبرد یصدا

 ... برسونه بیآس  یممکن به هست یول

 ... دم ینم یاجازه ا  نیوقت بهش همچ چیممکن، ه محال

 ...پس لطفا انقدر قاطع حرف نزن ،یشناسیکه اونو بهتر از همه م  تو

 ... ارمیبرسونه من طاقت نم بیآس  یشرف به هست یاگه اون ب  ایبرد

"محال  گمیم کنمویم ینگران من باشه ! پوف انیک  شه،یدود از سرم بلندم گهیبا اون لحن م انیکه ک  یحرف نیازشند
 "کنهیم یباز لمیف امیبرد یممکن، البد داره واسه 

حسرت،  هیآروز ،   هیشده به  لیاون نابود کردن تو تبد  یحساب شده قدم بردار،برا گمیم نیهم یمنم برا نیآفر
 ... خواد برسه یدلش م یپس نذار به هرچ

 ! رمیتونستم نفسشو بگ یم کاش



 

 یحماقت دوباره همه چ هیبا  یفهم ی، چرا نم ایکنیم ونمید یدار گهیاه از دست تو ...د  کنم،یخواهش م انیک
 ... اولش  یسر جا گردهیبرم

که انقدر خطرناک که   یکس  زنن،یازش حرف م  انیو ک ایکه مدام برد  هیخواد بدونم اون شخص ک یدلم م یلیخ
 ! باشم نندهیکه فعال مجبورم فقط ب  فیخودش کرده... اما ح ریهم درگ انویک

دور  ستادمیکه ا  ییهنوز بحث راجع به اون شخص ثالث ادامه داره ، کالفه از جا یول ستم،یا  یم گهید یکمی
 ... کنم  یراض انویهر طور شده ک دی، با کنمیبه اونا انتخاب م دنیرس یبرا گهید ریمس هی شمویم

 .شنیو ساکت م کننیمن خودشونو جمعو جور م دنید با

 ان؟یک  یبهتر ا،یبرد سالم

 . موقعمو بشنون یکنن و منتظرن تا علت حضور ب  یجواب کوتاه بسنده م هیبه  جفتشون

 گهیم انیرو به ک عیچون سر شهیانگار متوجه منظورم م  ا،یدوزم به برد یمظلوممو م نگاه

 ... تونم برسونمش یمن م شیببر یتون یدعوت داره ، اگه نم ییبهم گفت امشب جا یهست

 صورتم یتو شهیبراق م انیک  بالفاصله

به  گرانیواسه کردن د ویو زار هیبا گر ستیقرار ن ،یبزرگ ش یخوا ینم ؟چرایرو واسطه قرار داد گهید یکیباز  تو
 ...یهمه خواسته هات برس

 رهیگیرو م ونهیم ایکنم که برد  یندازمو سکوت م یم ریز سرمو

 شلوغش نکن، من برسونمش؟ یخود ینگفت پسر ، من مجبورش کردم حرف بزنه، حاالم ب یزیکه چ  اون

 ... دنبالش ادیشرفش ب یقراره خود ب ست،یالزم ن  نه

 ؟یگیم ارویمه

 یهست یحاال اجازه داره برا دمیدوبار به روش خند کنهیدونه، فکر م یحد خودشو نم ی... لعنت ی کهی... مرت آره
 ... رهیبگ میتصم

 ایبه برد کیلبخند کوچ هیخوددارباشم، فقط  شهیدم مثل هم یم حیترج یخواد ذوقمو نشون بدم ول یم دلم
 گمیم انیرو به ک زنمویم

 ... تونم دعوتشونو رد کنم یم یشیم تییاذ  یکنیاگه حس م  واقعا

 ... دهیجواب م عیسر

 ... گردونه، فقط حواست به کارات باشه  یدنبالت خودشم برت م ادیخودش م اریبرو ، مه ست،ینه الزم ن نه

 ؟ یمطمئن



 

 ... کار دارم  ای... حاال برو ، با برد آره

دعوتو قبول کنم، من از جنس  نیبود محال بود بذاره ا یعاد  طیاگه در شرا  زنه،یاز حد مشکوک م  شیب رفتارش
 ... باور کنم لشویدل یب یها یتونم باز یوقت نم چیخودشم ، ه

بودم زمان  دهیشن شهیهم ست،یدل تو دلم ن نم،یراحت عبد و بب الیتونم با خ یمنم بدنشد، حاال م یخب برا اما
 !!!خوام برسونه یکه م  ییزایمنو هم به چ یزود نینداشتم به ا دیام  یول کنهیمشکالتو حل م یهمه 

 هگیم ینشستم که با نگاه مشکوک اریکنار مه  نیماش تو

 ؟یکن  نانیبه اون پسرو حرفاش اطم یتونیم واقعا

 گمیپرحرص بهش م یبانگاه

 باشه؟ رمیگیم میحرفاشو بشنوم بعد تصم نمشوی... بذار بباریمه میراجبش حرف زد قبال

 ... اوهوم

 نکهیا  یدارم ...برا ازین دارید نیبفهمه من به ا دیاما با  کنمیشو درک م ینگران کشهیم یو پوف کالفه ا گهیم نویا
 پرسم یسکوت نکنه م

 نگفت؟ یزیکه چ  مهرسا

اون   یحرفا دیمثل تو معتقد بود با یاومد، ول  یدوراز ذهن به نظر م یادیاونم موضوع ز  یتعجب کرد، برا اولش
خودمون مثل  نیب نطوریموضوع هم گه،ینم یزیچ نیراحت به رب التیگرفت ، اما خ  میبعد تصم دیپسرو هم شن

 ...مونهیراز م هی

 ... شهیمشکوک م نیکه رب  ینطوریا  خب

 ...نباش یچیبا تو اومده، پس نگران ه ییآشنا  یکجاست؟ اتفاقا قرار مهرسا بهش بگه که عبد برا  مشکلش

 ... کشمیخجالت م نی،من از رب شهیبدم یلیخ یوا

با تورو داره ، حاال اگه  ییکه عبد قصد آشنا  میوانمود کن یجور میخوا یهر دو تون بهتره ، م یبرا نیباش ا مطمئن
راحت تره  یلیکه واقعا هست خ  یزیاز چ  یمسئله ا نی، رفعو رجوع کردن همچ دیفهم یزیچ انیبر حسب محالم ک

 ... ، پس بهم اعتماد کن

 !جز اعتماد کردن ندارم یراه یفعل طیدر شرا گمینم یزیچ گهید کنمویم یپوف

 ؟ یواسه ساعت هفت رزرو کردم بهش خبرداد زوی،من م یهست یراست

 رسن؟یم ی... خبر داره، مهرساو نامزدش ک آره

 ... مهرساست ی، نگران نباش، صاحب باغ از دوستا رسنیقبل ما م اونا

 ... راحت شد المی... خوبه خ نطوریکه ا  آهان



 

تو گفتنش  یبگه ول یزیخواد چ یانگار م  ییجورا هی!ادیفه به نظر مکال  اریمه ی،ول میگذرون  یراهو تو سکوت م یباق
 گمیکه به ادامه ش اصرار داره م  یاز سکوت  یرونه ، عصب یوقفه و بدون حرف بازم م یب یساعت میداره ، ن دیترد

 ؟ یشده دوباره ؟چرا انقدر تو هم یچ

 گهیو دلخور م کنهینگاهم م مغموم

 حد برات مهمه ؟ نیدوباره خونوادت تا ا دنید

 "یسوال یچ گهید نی"اکنمینگاهش م بابهت

از خونوادت   ی، اونام حاال جزئ یدادیهات توجه نشون م یهم به دورو بر یکمیدونم، اما کاش  یست م مسخره
 ... هستن

 ... ستنین میکه خونواده واقع  یریبپذ دیتو با نوهمیا  یقبول دارم، ول آره

 ...کنهیوبازم سکوت م دهیتکون م یو سر کنهینگام م رهیلحظه خ چند

*** 

باغ بزرگ  هیداره ...  یسنت یدورازشهر که فضا ییجا هی،  ومدمیاطراف ن  نیتا حاال ا یقشنگ ی، جا میرس یم باالخره
 ... که مهرسا ونامزدش نشستن  ییسمت جا کنهیم ییراهنما ارینخل ...مه یپر از درختا

هم سنو سال منم همراهشون اومده ،  بایدختر تقر هیهشت نفره نشستن،  زیم هیپشت  نمشون،یب یدور م از
 ... ستنیا  یم شنویبلند م ننیب یمارو م یوقت

 گهیم ادویجلوتر م مهرسا

 ...دلم برات تنگ شده بود یلیخ یخانوم سالم

 گمیتو جواب مهرسا م دمیدست م نیبا مهرسا و رب نکهیا  نیح

 ... نیشمارو آقا رب نطوری، هم نمتونیب یخوشحالم دوباره م یلیخ ن،ی، منم به همچن ممنون

 گهیزنه وم یم یچشمک نیرب

 ... یکاف  یخال نیهمون رب اد،یخوشم نم شوندیمن راحت باش، من از پسوندو پ با

همکالم نشدم ، مهرسا  ستادهیا  نیکه کنار رب  یهنوز با اون دختر یکنم ... ول  یم یتودل یخنده  گمویم یچشم
 گهیم نیواسه هم شهیمنو اون دختر بهم م جیمتوجه نگاه گ

 یم اد،ی، من ازش دعوت کردم که باهامون ب نیرب یجان دختر خاله  نینکردم، نگ یمعرف دیجان ببخش یهست
 ... خواستم جمعمون جمع باشه

 ... نیخوشحالم ، و ممنون که دعوت مهرسا رو قبول کرد دنتونید از



 

 دارید نیاول  نیانگار تو هم  یول بی، عج یندازه، چهره معصومو ناز دار یم ریو سرشو ز کنهیم یحیخنده مل دختر
 !کردم  دایبهش پ یحس خوب

 الیخ یچرخونمو ب یم ی! سر ستیاز عبد ن  یهنوز خبر ی، ول انیسفارش گرفتن م یگذشته که برا  قهیدق چند
 ...شهیم ونیعبوس عبد از دور نما  یکه باالخره چهره   شمیبا اون پسر م اریصحبت مه

 ... سمتش رمیم شمویاز جام بلند م  ناخودآگاه

 ... دوزه یو نگاهشو تو چشمام م ارهیسرشو باال م شهیتا متوجه من م یول ر،یز سرش

 ... سالم

 ن؟یکرد  ری... پس چرا انقدر د سالم

 ده؟ی؟ چرا رنگت پر یخوب تو

 ن؟یوقت شناس باش کردمی...فکر مستین ی، مشکل خوبم

سرم مجبور  اد،آخریخواست همراهم ب یآوردم ، سامان م  یم یقانع کننده ا لیاومدن دل  رونیب ییتنها یبرا دیبا
 ... شدم به زور متوسل بشم

 گمیو م دمیتکون م یسر کنمویدرک م حالشو

 ... اون طرف ،دوستام اونجا نشستن  نیایست،بین یمشکل باشه

 یکردنو سع  یبه احوال پرس کنهیشروع م دنشونیبه محض د یافته ول  یتوهم پشت سرم راه م یبا چهره ا عبد
 ... رفتارکنه یعاد  کنهیم

،جمع  نهیمن بش یرو به رو شهیکنه و عبدم مجبور م  یاشغال م  ارویکنار مه  یو صندل شهیاز کنار مهرسا بلند م  نینگ
 ... میشیمنتظر م مویدیسفارش شامو م شهیکه کامل م

مدام  نیهم یکالفه شدم برا  کشمیاون پسر م  یحرفا دنیشن یکه برا  یکه حاکم و انتظار زجرآور  ینیجو سنگ از
 .شهیانگشتام گرم م  یلحظه رو هی ی، که تو دمیپاهامو تکون م

که فقط من   یو جور ارهیگوشم م  کیسرشو نزد اریندازم،مهیم یبه منشاء اون گرما نگاه کنمویسرمو بلند م نرم
 گهیبشنوم م

 ؟ یانقدر مضطرب  چرا

 ... تونم منتظر بمونم ینم گهیزودترحرفاشو بشنوم، باور کن د خوادیباشم؟ دلم م دینبا

 ...رونیزنه ب ینداره! نگاش کن داره رگ گردنش م یمصاعد ادیانگار حال ز  اونم

 گهیکنه دوباره م  یکه م  یخنده آرووم نیو ح گهیم نویا  اریمه

 نارحت شده؟ دمیمن بهت چسب نکهیداره !نکنه از ا فیتشر یرتیغ  یادینظرم ز به



 

 ... بشه مونینکن از اومدنش پش یکار  هی، تو رو خدا  ینطوریاخالقش ا  کنم،یخواهش م اریمه

 گهیم یتو هم ی افهیق با

 ؟یشناسیاز کجا انقدر خوب اخالقشو م  تو

 ... گهیسوگل ها، اون بهم گفت د لیفام نکهیمثل ا ستا،ی!!! امشب انگار حالت اصال خوب نوا

 ! که تو دامن ما انداخت  یشیآت  نیبا ا رمیگیروز نفسشو م هینرسه،  دهیدستم به اون ور پر مگه

 ... بکن یخواست یامشبو آرووم باش، بعدا هرکار  هی باشه،

هوا  یکه ب  نیهم یول گه،ینم یزیتا اومدن شام چ گهیو د نهیشیصاف سر جاش م رمیکه م  یبعد چشم غره ا اریمه
 . شمیروبرو م یگردونم با دو جفت چشم برزخ  یسرمو برم

سر جنگ  چارهیبا من ب ایدونم چرا کل دن یدزدم، نم یبازمو نگاهمو ازش م یاون طرز نگاه ، خودمو م  دنیترس د از
 ! دارن

 یبیعبد هنوز تو سکوت مطلق فرو رفته، استرس عج  ی، ول شهیسرو م نیرب ارویگاه مه  یگاهو ب  یها یبا شوخ شام
 ! شده باشه مونیدارم"نکنه از گفتن حرفاش پش

 ... ماجرا بشه تیواقع دنیتونه مانع فهم ینم یچیزنم، ه یبدو پس م افکار

 ... کنهیشوکه م م نیرب یکه صدا  کنمیم یبا غذام باز بایتقر رمویبا خودم کلنجار م دارم

 پسر ؟ یخان انقدر از حضور ما ناراحت عبد

 ...هم از مصاحبتتون لذت بردم یلیخ ،یچه حرف نیا  کنمیخواهش م نه

 ! دهینشون نم نویسکوتت ا یول

 ... مینطوریا  شهیمن هم نیباورکن

 یلیخ نیماهم آروومو کم حرف ، شما دوتا کنار هم باش یدونم دختر کوچولو یبد ،تا اونجا که من م یلیخ نکهیا
 ... بگمونم بهتر باشه نیبش الیخیرو ب یحاال همه چ نی... هم شهیکسل کننده م

 یچیاز ه  چارهیتونم تو صورت عبد نگاه کنم،اون ب ی... نم خندهیسرو ته خودش م یو به حرف ب گهیم نویا  نیرب
 دهینکش هیبه ثان یندازه ، ول یم ریلحظه ز هیسرشو  شه،یم شتریکنه و گره ابروهاش ب  ینگاهم م جیخبر نداره، گ

 ... کشهیصدا م پر یو نفس شهیرنگ نگاهش عوض م

 نیبوده که باعث شده با وجود ا نمونیب یجاذابه ا هی نیمطمئن باش ست،ین نیکنیهم که فکر م ینطوریا  نه
 ... میبشناس شتریب گرویهمد میبخوا طیشرا

 گهیو م دهیتکون م یسر نیرب



 

 یببر اونطرف باغ، مطمئن باش کس ریبگ وی، بلندشو دست خانوم یدرست، پس چرانشست نیا  کال،یپسر ، بار نیآفر
 ...، ضمانتش بامن شهیاونجا مزاحمتون نم

تونه درست تر باشه،مثل  یاالن م  یدونم چه رفتار یهوش شدنم، تموم تنم گر گرفته، نم یزور خجالت درحال ب از
 ...افتم  یدنبال عبد راه م شمویرباط فقط از جام بلند م هی

از نوع   کنمیحس م ییجورا هیبرام قدم برداشتن آدما پر معنا بوده،  شهیراه رفتنش، هم یبه نحوه  شمیم رهیخ باز
زنمو جلو  یم ایداره ... دلو به در یبرد، محکمو پر جذبه قدم برم یشون پ یدرون تیبه شخص شهیراه رفتنشون م

 .دمیشونه به شونه ش راهو ادامه م رمویتر م

 ناراحتتون کرده؟ یچ نیبگ نیخوا ینم

 ادیباالخره به حرف م ی... ول شهیم رهیحرف به مردمک چشمام خ یب

 ... ای یبود ینطوریهم شهی، هم یآزاد  یلیروابطت خ تو

 !به موضوع بحثمون داره یفهمم رفتار و روابط من چه ربط ینم خورهیبرم بهم

 شه؟یمربوط م نیبد حیراجع بهش توض نیخوا یکه م  یزیموضوع به چ نیا

 ... یبرام سخت هست هضمش

 ...محتاطو آروومم یلیهستن خ نجایکه ا  ییتازه من نسبت به تمام کسا ن؟یبزرگ شدم، چه توقع ازم دار نجایا  من

 گم؟یم یچ یفهم یم ستن،ین ینطوریخونواده تو ا یول

سنگم شده  ریبدونم، اگه انقدر براشون مهم بودم ، از ز نویدونم که ا یازشون م  یبنده، من چ یراه گلمو م بغض
 ...کردنیم دامیپ دیبا

 ... ینیبیکه م  نیهم م،ینطوریمن ا اما

 ... یعوض ش  دیبا یول

دونم االن  یبدم، من نم رییخودمو تغ یا  گهید اهرکسیبه خواست شما  ستیقرار ن ست،یدرکار ن یشدن عوض
 ! یمشکل شما با من چ قایدق

 یبه اون پسر اجازه بد دیبدون حجاب، لباس نامناسب، روابط آزاد... چرا با ؟ی؟! به خودت نگاه کرد یدون ینم
 ... بهت فهمونده باشن نویدومت الاقل ا یخونواده  دوارمیمرد، ام هیبشه، اون  کیانقدر بهت نزد

 چیبذاره، ه میخصوص میپا تو حر دمیکس اجازه نم  چیطم ،به همحتا شهیمن هم کنه،یم یرو ادهیداره ز گهید
شناسم، اون حق  یدونم ،حرمتا رو م یبشه، من خودم حدمو م کیبهم نزد گهیمنظور د هیکس جرات نداره به 

 گمیتو صورتشو م شمیکنه ... براق م  نینداره به من توه

 اریدوما مه ن،یشیمتوجه منظورم م نیهاتون بنداز یبه دوروبر ینگاه هینداره، یرادیا  چیکه پوشش من ه  اوال
از اون   یعضو  چیکه تا حاال ه  یکمکم کرد، کار  دیمشکلمو فهم نکهیدوست که به محض ا هیدوست،  هیفقط 



 

بود ،من  اریدرست باشه!حق با مه مابرام نکردن ...اصال از کجا معلوم حرف ش نیزن یکه ازش دم م  یخونواده ا
 ...ستمیکه اصال ن  یزیمن، محکوم شدن به چ یجواب اعتماد مسخره  نمیا  کردم،یتون اعتماد مانقدر زود به  دینبا

 گهیم یکنه و با لحن تند  یچشماشو گشاد م کنم،یحس م نیشیکه هر لحظه سرخ تر م  ییشدنشو از چشما یعصب

 ی، ول یبودن نبود داشدنیهمه سال منتظر پ نیکه همه ا  ینبودو تو اون هست نطوریخواست ا یدلم م چقدر
 !!!ستین یدیترد چیمتاسفانه ه

 ... داره تی، پس واقع اهشیس یچشما ین یبه ن زنمیم زل

 ...خوام بهت بگم یم یخوب گوش چ حاالم

 " فصل پنجم"

 ... اومد  یپچ پچ م یاز جاش بلند شد، صدا  دویش کش هیسرخ از گر یچشما یرو یدست

 !دونست چرا دلش آروومو قرار نداره ینم یاشت، ولصمعو دوست ند  استراغ

 ام؟یت یتو مطمئن -

 !وجود داره یادیاما انگار تشابه ز  ستم،ینه ... ن -

کنه و   زیگوش ت  شتریخواست ب یزدن! م یحرف م یداشتن از چ امیو ت دهیقلبش بازم باالرفته بود، سع ضربان
 ... موضوع بحثو بفهمه که ماهک پشت سرش حاضر شد

 .. سادنمیبرابر اصل شماهستما،منم عاشق گوش وا یمن کپ گنیپس راست که م -

 ...واسه خودت دختر، فقط نخواستم مزاحمشون بشم یگیم یچ -

 ... درسته یگیتو م یباشه عمه جونم باشه ، هرچ -

گذاشت ،   یرو باز تو خمار چارهیبه ترمه زدو با خنده وارد آشپزخونه شدو ترمه ب یبود کال ،چشمک یسرتق دختر
 ...شدیبازم منتظر م دینبود با یچاره ا

 شده؟ یزی...چریسالم صبح بخ -

 ... به ترمه انداختن ینگاه مضطرب امیو ت دهیسع

 بشه؟ دیبا ینه خواهر من ، چ -

 !نیشونیحس کردم پر -

 ... راحت التیخ ستین یزیزم،چینه عز -

 !شدیازشون گرم نم  یبود، آب دهیفا ینشست، بحث با اونا ب زیتکون دادو پشت م یسر ترمه

 ... یفتین تیباز از کارو زندگ یخوام برم سر خاک محراب ، خواستم بدون یداداش امروز م -



 

 ...تمیست من نگران سالمت گهید زیخانوم، حرف من چ ییمن تو ی، تموم زندگ یچه حرف نیدورت بگردم ا -

 ... خوره آخه ، اگه گناه نبود صدبار تا حاال خودمو به اونا رسونده بودم یبه چه دردم م یسالمت -

 :براق شد تو صورتشو گفت دهیسع

 ترمه؟ یتوباز شروع کرد -

 ن؟یالزم ندار  یزیچ رونیب گم،ینم یچیه گهیباشه باشه ، قبول ...من د -

 ... هست ی، ممنون ... همه چ زمینه عز -

نداشت،از جاش  شتریحوصله بحث ب نکهیا  یصبحانه تو سکوت مطلق فقط چند لقمه خورد، اونم برا زیسر م ترمه
 ... بود شده بود مامن آرامشش یشد که چند سال ییجا یکوتاه راه  یخداحافظ هیآرووم بلند شدو بعد 

*** 

اون همه صالبتو   شدیم یمچاله شد ... هنوزم باور نداشت، چطور د،قلبشیسنگ قبر محراب دست کش یرو
 ...خروارها خاک مدفون کرد، هنوزم بغض داشت ،درد داشت ریرو ز یمردونگ

 ... کرد  یم یتاب یبا اون بود ب یوجودش برا هنوزم

 !!! محراب بودن یسخت بود ب چه

 ... مهربون شهیون هما  یاون بود ،برا  یبرا شهیبه حرف اومد، دردو دالش هم باز

دوست دارم  یلیترمه امروز دوشنبه ست ، دوشنبه آخر ماه، خ یگفت  ادتی، امروز دوشنبه آخر ماه ...  ییسالم آقا -
 !!! معرفت یب یمن چ ی، ول یدیآرزوهات رس  یبه همه  یدی، د یرفت یدیامروز برم... د

بغض  گفتویباز م یکرده بود که شده بود تکرار مکررات، ولآخر هرماه تکرار    یجمله ها رو دوشنبه ها نیا  انقدر
 کردیم تیشکا گفتویم کرد،بازیم

 !!!محراب بودن یچه زجرآورد بود ب واقعا

وجودمو  ادتیدلم ، هرچند که  زیخوشم عز ادتیدونم، منم خوشم، با یم یهست گه؟ید یمحرابم، اونجا خوش -
 ... نیمحراب ، بب ی، تموم تنم زخم دهیخراش م

 یاون م  یفقط برا تیبازم تا ابد یکند شده بود ول  گهیکه د  یپاره ش اشاره کرد، به قلب کهیگفتو به قلب ت  نویا
 ...دیتپ

 "نفسم یستین گهیکه د  فیمحراب، چه ح فیبا خودش زمزمه کرد" چه ح د،ینفس پر صدا کش هی

هاش اونو  ییتو تنها شهیرو که هم یکرد ... محراب سرسخت  یاون ساال جون کند تا باالخره محرابو راض  چقدر
روزا بود  نیهم یمحراب !!! از ترمه عاشق تر بود ،برا چارهیب ی،ول کردیاحساس خطاب م  یب کرد،یسنگدل خطاب م

 ...مرگ مجسم یعنی رابمح یب یدونست ترمه  یکه م  ییروزا نیا  یزد ، برا یکه اونو پس م



 

... با بند بند وجودش شدیبود که ترمه اگه خدا پرست نبود قطعا محراب پرست م دهیباور رس نیدونستو به ا یم
 ی، پس خود خواه کشهیکنه، ترمه زودتر از خودش پر م  یدور نیاز ا  شتریحسش درک کرده بود که اگه ب یبا همه 

باشه،  زیلبر یندکه کم بود، ولآخر هرچ  یساال ونداد... گذاشت ا تیکرد... باالخره قولشو شکست ... باالخره رضا
 ...زیلبر زی...لبر ی، از هر باهم بودن ی، از هر عشق یاز هر حس  زیلبر

زمزمه  یمحراب ، به همون عاشقانه ها یآخر خوش بود ، به همون جون دلم گفتنا  یترمه دلش به همون روزا حاال
 ...پرستش باشه قیترمه، ال یاونقدر که برا  دیآخرم جذاب بودو محکم ، شا  یکه تا لحظه   یشده از زبون مرد

 :روحشو به آسمون دوخت .باز زمزمه وار گفت یب یبلند کردو چشما سرشو

همون محراب خودخواهو مغرور گذشته که  یپس ؟ چرا باز شد یزن یمحراب ؟ چرا صدام نم یکن  ینگام م یدار -
دل  هیباشم؟ من خستم ، دلم  شتیپ یذار یچرا نم انصاف؟  یب یریگی، چرا دوباره ازم فاصله م زدیدائم پسم م

 ... خواد یبا تو بودن م ریس

 .شد کشیباز نزد دریهاش به آسمون بلند شد، بابا ح هیهق گر هق

 !!! دخترم ید یخودتو آزار م یبابا ؟تو که باز دار یخوب -

 . گرفتیآرامش م  شهیمرد ، هم رینگاه کرد ...از اون پ ریبا جونو دل س درویبابا ح یسر بلند کردو چهره نوران ترمه

 ؟ یسالم ... بابا خوب -

 ... شمیم شونیپر نمیب یحالو روز م نیبگم! تو رو که با ا یچ -

 ... رهیگیم شیسوزم بابا ، قلبم داره آت ی، دارم م ستیدست خودم ن -

دونم چقدر دوستش  یبه خاطر اون نکن ، تنشو نلرزون ، م ن،یتورو بب یتاب یب ستین یبه خدا اون مردم راض -
 ... کارو نکن  نینکن بابا ، با خودتو با اون ا ی، ول یداشت

،  دیدل اونم شده خند یخوش یتونست حرف بزنه، برا ینم رمردیحرف اون پ یرو د،یکش  قینفس عم هیباز  ترمه
 ...شاد کرد درویباباح یجون بود ول یب

 ... زمیبرات بر یچا هیداخل  میم، بلند شو بربلند شو دختر  -

 ... زشی،بعد نجوا با عز رمردیاون پ  دهیچروک یاز دستا  یعادت شده بود، خوردن چا  نمیبلند شد، ا ترمه

 ...دیگرفتو آرووم سرکش  ویچا

 ؟یبد تیبه زندگ یسرو سامون هی یخوا یترمه جان نم -

 !سامونم بابا ؟ یمگه حاال ب -

 ... یادامه بد  تیبه زندگ جهینت یب فیبابا...ح یجوون یلیتوهنوز خ ه،یکه منظورم چ  یدون یم -



 

 یدونست که از ترمه روح یحرف بزنه، اون چه م رمردیبا اون پ یزد ، دوست نداشت با لحن تند یلبخند محو ترمه
شبونه شو  یها یو منتظر که خدا جواب دعا دادیادامه م  لیدل یبود که داشت ب ینمونده ، فقط جسم خسته ا

 ... بده

 ... برادرش شد یخونه  یکردو راه  یاون گوش داد ازش خداحافظ  یشگیهم یحتایبه نص نکهیا  بعد

 . برگشتو باز غرق افکار سوخته ش شدو نغب زد به گذشته ش ادهیراهو پ تموم

 ... خانومم یشیم تییترمه اذ -

 ... لذت داره یلیزن خ هی یبشم، کار خونه برا تییاذ  یچ ینه ، راحتم، برا -

 ... گن  ینم نویزنا ا یهمه  -

 ...ستنیزنا عاشق ن یهمه  نکهیا  یبرا -

 ؟ یتو هست -

 ؟یشک دار -

 زدیم شیاونو آت  دویچک یسبزش م یکه دونه دونه از چشما  ییشدن کاسه چشم محراب افتاد ، اشکا سیخ ادی
 یاز وجودشو با خودش م  کهیت هیکه انگار   یی، اشکا شدیم ریاشکاش سراز  دیشنیعشق ترمه ماز    یوقت ای، تازگ

 ...زدیم رونیکندو ب

 دویکشیم رونیترمه دستاشو ب یتن خسته شو مرهم بود ، ول شهیکه هم  ییدستا د،یبوس یم گرفتویم دستاشو
 کردیکه صورت محرابو تر کرده بودو پاک م  ییبه جاش اشکا

 پسر ؟ یر یدکتر نم هیشده ها ، چرا  ادیچشمات ز تیحساس -

 ... رم یم یرم خانوم یم -

 یمن دار یبرا دمیخواست به محراب بگه نفهم یخواست خودشو گول بزنه، م ی، م یکنیم هیگفت چرا گر  ینم
بود ، خون  دهیکه د  ییاون اشکا  یخودشم همپا شیی، تو تنها شدیمگه م یانگار ! ول  کردیم یباز ،یزیر یاشک م

 ..کردیم هیگر

 حمام ؟ ارمیرو ب یترمه هست -

 یهاشو م هیشده ،گر یها وسواس یچرا تازگ دیفهم یمحراب م د،یکش  یبار دوش گرفتنش چندساعت طول م هر
اشک   یبرا ییخواست ، تنها یم ییترمه تنها یخواست کنار ترمه باشه، ول یم کرد،یم یقرار یب یبرد اونجا ... هست

 ... نشدن دهید ختنویر

 ؟ ایتازگ یمحراب، چرا عجول شد ارشیب -

 ... تابت ترمه جان ، مثل باباش یب -



 

 ... باشه ایبا ح رهیادبگی دیبا ینداره ، اما هست ایباباش ح -

 ... تلخن ، از جنس زهر یلیخنده ها خ نیا  دیفهم ینم یول یهست د،یخند یمحرابم پا به پاش م د،یخند یم ترمه

 خانوم ... خانوم ، حواست کجاست ؟ -

 دیاومد ، نبا  یاومد،اگه راننده به موقع ترمز نکرده بود ،االن معلوم نبود چه به روزش م  رونیب االتشیاز خ  ترمه
 . اون بشن  یدردا ریدرگ دیکرده بودن که با  یچه گناه چارهیمردم ب کرد،یم یمباالت یب

ا حواس جمع ترراه بره، همه که گناه نکرده بودن که بخوان جور حال راهو ب یکرد باق  یزدو سع بیخودش نه به
 !خراب اونو بکشن

از پشت   ییمونده بود که صدا رهیخ کشیبراش نموده بود ،به غروب آفتاب شهر کوچ یینا گهیخونه د دیرس یوقت
 ... سر مجابش کرد از غروب دل بکنه

 ... سالم -

 .به صاحب اون صدا نگاه کرد رهیخ رهیخ برگشتو

 :پر از اشک گفت ییو با چشما شهیسوخت، سوزناک تر از هم یداد، دلش به حال اونم م یگذشته شو م  یبو اونم

 ؟ییآقا فربد شما -

 زشیزد تا عز یزجه م دویکشیانتظار م  یا  شهیرو که فربد پشت اون در ش یرفت اون روز ینم ادشیوقت  چیه
مونه  یداشت که عشقش زنده م دیاون ام  یکرد،ولیکه مهتاب با مرگ دستو پنجه نرم م  یروززنده بمونه، همون 

برش گردونه ،  یتونست فراموش کنه که اون مرد لحظه به لحظه کنار عشقش موند تا دوباره به زندگ یم ی،چطور
خرش!مهتاب نامرد همه شونو شد آ یکرد تا خدا اونو ببخشه ، اما چ  هیمهتاب گر یکه پا به پا  ییچه شبا و چه روزا

 .گذاشتو رفت

 شتری، خوب شد که رفتو ب نهیخوب شدکه محراب نبود تا اون روزا رو بب زنن،یم شتریکرد باز دارن به قلبش ن  حس
 . نشد ریتحق نیاز ا

 ترمه خانوم ؟ یخوب -

 ...که همه باهم بودن  ییاون روزا  یبرا یدلتنگ ،یدلتنگ ی... از رو دیخند ترمه

 ...زنده م شکر ستم،یبدن -

 خوبه، چه خبر؟ -

 کجا؟  نجای! شما کجا!ایچیه -

 ... نمیبب امویهواتونو کرده بود، خواستم تو و ت یدلم بدجور -

 ... حتما تا حاال برگشته اممیداخل ، ت میبر ایب ،یخوش اومد -



 

 ... زنگ خونه شو نو زدم، هنوز برنگشته -

 ... بشه داشیپ گهیداخل االن د میکه نداره، بر  یجدا ؟! باشه ، فرق -

 ...خونه شد اطیپشت سرش وارد ح ره،یبگ دهیکه اصرار ترمه رو ناد  یخسته بود ، خسته تر از اون یلیخ فربد

 ...صدا زد اطیاز همون داخل ح  ترمه

 ... میمهمون دار ای؟ب یخوا یصاحب خونه مهمون نم -

که توجه ترمه   یزیشکسته شده بود، چ رویچشمش به فربد افتاد ، چقدر پ اطویچادر به سر اومد داخل ح دهیسع
 ... به چشمش اومد یلیخ دهیسع یرو جلب نکرد ول

 ؟یستادیا  اطیتو ، چرا تو ح ایفربدخان، ب یخوش اومد -

 ن؟یممنون ، شما خوب -

 ... رسهیم امیتو، االنم ت دیبفرمائ م،یماهم خوب -

 ییرایسمت آشپزخونه که از مهمونش پذ عیزودتر از اونا رفت داخلو سر دهیشدو سع یپشت سرترمه راه فربد
 ... کنه

 یروز هیباز وارد خونه شد ، تاچشمش به فربد افتاد گل از گلش شکفت ،باالخره فربد  یبا رو اممیساعت بعد ت مین
 ... کیدوستاش بودو بهش نزد نیاز بهتر

 !طرفا نیپسر؟ چه عجب از ا یچطور-

 !مزاحم شدم -

 ؟ یکن  یفربد خان؟ تعارف م میداشت -

 ... دل تنگتون بود -

 ...یخوشحالمون کرد یخوش اومد -

 ... نداشت یگوشه نشست، اصال" حالو روز خوب  هیکردو   یخنده تلخ فربد

تونست درک کنه مهمونش  ینم ینکنه ول یبیمهمونش احساس غر کردیم یسع دویخند یگفتو م  یم یول امیت
 ...کردیشادش نم ایدن نیتو ا یزیچ گهیوقت بود که د یلیخ

 کمک کنه  دهیشام شب به سع یدادو بلند شد که برا تیحرف زدو مجلسو گرم کرد ،باالخره رضا یکل  نکهیبعدا امیت

... 

 ...رو کرد سمت ترمه دوید متیفرصتو غن فربد

 ؟ یندار یخبر یهنوزم از هست -



 

 !!!خبر یخبر ب یخبر بود، ب یلرزه، هنوزم ب یحس کرد قلبش داره م هترم

 ؟یپرس ینه ... چرا م -

 ...مسخره بود یلیشدنش خ دیناپد -

 ... مگه داره، سرتاسرش مسخره ست ایدن نیهم ا یمنطق زیچ ا،یدن نیا  یمثل همه چ -

رفت، به نظرم گم شدن جفتشون  شهیهم یمهتابم برا یخواد بفهمم چرا همزمان با گم شدن هست یدلم م یلیخ -
 ...از حد مرموز بود  شیزمان ب هیتو 

 ... خودش رفت یمهتاب که گم نشد ، خودش با پا یول -

 یهمش م یرفتن محراب داغونش کرده بودول م،یباهم خوش بود یلیباورکنم، ما خ نویوقت نتونستم ا چیه -
 ... من زنده ست دیگفت به عشقو ام

 ...شرفو خورد یبچه بود،بازم گول اون ب یلیکه خ  یگول خورد، درست مثل وقت -

 ! کنم  ینه ...باور نم -

 ...باشه یگیکه شما م  ینطوریخواد ا یدلم م یلیخ -

 ... منم -

 دیسکوت کردوباز پرس یکمی فربد

 سرخاک محراب ؟ یریبازم مدام م -

 ! تونم نرم ی، مگه م گشتمیداشتم از اونجا برم یاومد  یوقت -

 !میباهم نابود بش هویما  یباعث شد همه  یفهمم چ ینم -

 :کردو گفت  یتلخ یخنده  ترمه

 ... دمیفهم یخواست م یدلم م یلیمنم خ -

محرابو  ادیاونو   بیکوتاه گفتو پناه برد به اتاقش ...فربد عج  دیببخش هیکه تموم شد از جاش بلند شدو   حرفش
 ... براش مشکل شده بود دنیانداخت، نفس کش  یبش مپر التها یروزا

خواست خونه برادرشو  یوقت دلش نم چیشال روشن، ه هیشو هم با  یعوض کردو روسر  دیچادر سف هیبا  چادرشو
کمد که نگاهش   یذاشت تو یمثل عزاخونه کنه ، اون ماتم تا ابد مال قلب خودش بودو بس... داشت چادرشو م

انگار   دیکشیروش م یهر موقع دست ،وقت بود سراغش نرفته بود یلیکمد، خ  یافتاد به دفتر چه خاک گرفته باال
 ...اون روزا رو کرده بود  یدلش هوا بیامشب عج  یول زدن،یقلبشو خنجر م

دفترو سرجاش گذاشتو مهمونش افتاد،  ادیبرداشتو خاکشو با دست پاک کرد، خواست دفترو ورق بزنه که  دفترو
 ... شدیصبح م ریبراش د شهیکه هم  یشب یمرور خاطراتو گذاشت برا



 

 ...نبود امیاز فربدو ت  یسالن خبر یبرگشت تو یوقت

 ده؟یکجان سع  نایپس ا -

 !داشت ییحرفا هیبزنن، انگار فربد  یقدم هی رونیرفتن ب -

 ... رو کمتر حس کنه ینبود هست شدیاون باعث م  دنیکردو رفت سراغ ماهک ...د  یاوهوم  ترمه

 عمه؟  زیعز  یچطور -

 ... قربان شما،خوبم عمه جان -

 ؟یخونیم یچ یدار -

 ... یاضیر -

 ؟ یشکل نیا  افتیپس چرا ق -

 ... متنفرم یاضیاز ر -

 ...متنفربود یاضیاز ر  ،اونمیبرابر اصل مادرت یمطمئنم تو کپ گهیحاال د -

 ...آره بهم گفته -

 بودم؟ شیبهت گفت که من معلم خصوص نمیا -

 ...با بابا آشنا شده یچطور نکهیا  یآره گفته، همه رو مو به مو ، حت -

 !کرده بود  فیدختر تعر نیا  یرو برا زایاون چ  یبودا! چطور یفکر یعجب آدم ب  دهیترمه گرد شد، سع یچشما

 ... باهاش داشته باشم یصحبت هی دیبا -

 ... شون با بابا رو برام بگه ییبار کامل از اول آشنا هیعمه تو رو خدا، تازه قول داده  -

 !دخترو ای رمیمادرو بگ یحرفا، واله موندم جلو نیدرستو بخون،دخترو چه به ا -

، اون هنوزم بچه  دادیم یحساب یگوش مال  هی دهیبه سع دیاومد، با  رونیکردو از اتاق ماهک ب  یاخم مصلحت  ترمه
 ... بود

 :و گفت دهیراست رفت سراغ سع هی

 ؟یکرد  فیماهک تعر یرو برا یهمه چ یراست یتو راست -

 ؟یدر مورد چ -

 ...گهید گمیم امویبا ت تییآشنا -

 ... آره گفتم -



 

 !شهیباورم نم -

 ... البته سربسته -

 داشت؟ یکف دستش، چه اشکال  یذاشت یکمو کاست م  یرو ب ،همهیخواست مالحظه کن ینم ییخدا -

 ... دیشن یم گهید یکیگفتم از   یمن نم -

 ... یبه خدا،هنوزم همون دختر سرتقو لجباز یتو هنوزم بزرگ نشد دهیسع -

 ... رفتار کنه دیبا یبدونه چطور دیکه با  شه،باالخرهیدختره ، فردا پس فردا عاشق م -

 گرفت ؟  ادیالگوش ،رفتار درستو   یوشد یاالن تو از خودت گفت  یعنی -

 ...تند بود یادیز ششیآت  زتی، خان داداش عز یکنیترمه چرا منو سرزنش م -

دختر درست بشو نبود ،  نیشد،ا رهیکه صورتشو پر کرده بود خ  یو خنده قشنگ دهیباالداده به سع ییبا ابرو ترمه
 !!! حاال حتم داشت گهید نویا

به  دیکه گرفته خدابا  یدختر بهم زده و سرمشق نیکه ا  ییچشمو ابرو کلویقدو ه نیدونم با ا یم نقدریفقط ا -
 ... دادمون برسه

بود  دهیقربون صدقه ش رفت، زبون سع دویرو کمر ترمه کش یکردو پشت بندش دست  یخنده بلند نباریا  دهیسع
 ..دیکشیم رونیمارو از لونه ش ب گهید

 " فصل ششم"

بفهمه  انیتونم... اگه ک ینم ست،یرو که عبد گفتو هضم کنم، در توانم ن ییزایچ نیا  یدر حال دوران ، چطور سرم
 ! کشه  یجفتمون رو م

 یحت ست،یکار ساز ن  یبشه ، ول یخال شیتشو ادیم از حجم ز نهیفرستم بلکه قفسه س یم رونیپر صدا ب نفسمو
 ... لرزونه یعبد تموم تنمو م  یفکر کردنم به خواسته 

 یامیگرفتم نه پ  ینه باهاش تماس گهید ست،یتا شروع مدرسه ها و نقشه عبد نمونده، دل تو دلم ن ترشیروز ب دو
، پشت پا زدن به همه  رمیجوانبو در نظر بگ یچند روزو بهم فرصت بده تا خوب همه  نیگذاشتم، ازش خواستم ا

 ! جونم تموم بشه متیممکن بود به ق زیچ

*** 

... پشت  شهیاون شروع م  یچهره  دنیبا د لیروز تعط هیخونه مونده ، بعد مدت ها صبح  انمیو ک لیتعط امروز
 ... ستیحواسش به دوروبرش ن یصبحونه نشسته ،ول زیم

 ...ریسالم ...صبحت بخ -

 ... ممنون ، مال توهم -



 

 یببر زخم هیه مثل ک  ییجدا از وقتا کنه،ینقطه نامعلوم نگاه م هیحائل چونه ش کرده و داره باز به  دستشو
 ... کنهیکه دل سنگم آب م  یمونه، جور یبه ماتم زده ها م شتریش ب افهیوقتا ق ی، باق شهیوحشتناک م

 ! نه گهیم ایآره   گهیم ای ا،یزنم به در یم دلو

 ... انیحوصله م سر رفته ک -

 ...دوزه یکنه و بهم چشم م  یدل از اون نقطه نامعلوم م یسرسخت با

 اد؟یازم برم  یبه نظرت کار -

 گمیم دمیکه شن  یباال داده از جواب ییابرو  با

 ... آره -

 !؟یمطمئن -

 دمیبه خودم جرات م کشمویم قینفس عم هیندازه،  یدوباره داره دستم م یعنیترسم ،  یم باز

 ... گرفته  یلیدوباره برم مدرسه ، دلم خ دیبزنم ، از فردا با یگشت  هی رونیخوام برم ب یم -

 ؟ یقرار بر یبا کس -

 ... نه -

 گذره؟  یکه خوش نم  ییتنها -

 ؟ییایتوهم ب شهینم -

 گهیو باتعجب م شهیم شتریابروهاش ب  گره

 ؟ امیمنم ب -

 ؟ یتون ینم -

 ؟ امیهمراهت ب یخوا یکه م  یتونم، مطمئن یچرا م -

 ... شهیخوب م یلیخ میباهم بر یایخب آره، اگه ب -

 گهیو م کنهیاز حرفام کج م  دیلباشو به نشونه ترد نباریا

 ... ارزه ، برو حاضر شو  یباشه، به امتحانش م -

 گمیم شمویاز جام بلند م  عینشه سر مونیپش نکهیا  یشده باشه! برا یراض یراحت نیبه هم شهینم باورم

 ... من برم حاضر شم -

 ؟ینخورد یزیتو که هنوز چ -



 

 ،مگه نه ؟ گهید یخر یم یزیچ هیتو راه برام  -

 ! ممکن ریکه غ  یدون یمحال ، خودت خوب م -

 ... حاضرشم رمیمن م ست،یباشه اشکال نداره،اصال گرسنه م ن -

بندم ، فقط به خودم فرصت  یم یدارمو موهامو هم دم اسب یکوتاه برم  دیسف نیج هیبا  ییتاپ طال هیعجله   با
 ..ادیدرب یحال یو صورتم از ب رهیرنگم جون بگ یب ینه ، فقط اونقدر که چشما ادیره،زیصورتم رنگ بگ یکمیدم  یم

 ... تو اتاقش رمیاجازه م  یزنمو ب یهنوز آماده نشده ... با ذوق صداش م انیک  نیپائ امیم یوقت

ست،  دهیورز یادیپهنش، اندامش ز یافته به شونه ها  یتنش، نگاهم م رهیت نیج هیو فقط  ستادهیبهم ا پشت
 ... گرهیو مچمو م گردهیهوا برم یدم ، ب یقطعا جون م فتمیمشتو لگدش ب ریروز قرار باشه ز هیاگه 

 دختر جون؟ یشد رهیخ یبه چ -

 ... یچیه -

 . ادیکنه و جلوتر م  یم یکج  خنده

 ؟ یدیاون عطرو بهم م -

 . سمتش رمیگیدارمو م یداره ، برش م یقشنگ شهیش کنم،یکه اشاره کرده نگاه م  یعطر  به

 گهیم ی، با لحن خاص زنهیآن چشماش برق م  هی

 ... بزن -

 کارکنم؟یچ -

 ... ، برام بزن یچیه -

 !من؟ -

 ... ستین یسخت ادیباور کن کار ز -

 . کنمیم یاسپر  برمویصورتش م کیعطرو نزد  شهیضربان قلبم باالرفته! ش لیدل یفهمم چرا ب ینم

 ... نجایاونجا که نبض نداره ،بزن ا -

 کنهیاشاره م  نمیب یکه نبضشو واضح م  ییگلوش جا  ریز به

 . زنمیم اون قسمت م گهید یکی

 ... بزن نجایا  گمید یکیخوبه ،  -

 "کارا آخه  نی" منو چه به ا کنهیبه پشت گوشش اشاره م نباریا



 

!  بیگرمش مخلوط شده ... سکوتش برام عج  یو با نفسا دهیچیتندعطر تو فضا پ یفاصله رو کم کنم، بو مجبورم
که داره انتظار   یخوره ، شده مثل کس یدونم چرا ازجاش تکون نم یچشماشو بسته ، نم ارم،یهوا سرمو باال م یب
 !کشهیرو م یزیچ هی

 یرفتارشو نم یگرفته م ، معن  جهیفاصله م قابل فهم، سرگ نیتنش از هم یگرما  کنمی، حس م گذرهیلحظه م چند
 ینطوری! منم مسخ شدم انگار، هم ستیمساعد ن ادیانگار حالو هواش ز  یکنه ، ول  ینم می، کار گهینم یزیفهمم، چ

 ... موندم به صورت گر گرفته ش خکوبیم

 ... نکن -

 کنمینکردم، جمله مو بلند تکرار م یخورم، من که کار یم کهی

 !نکردم یمن کار -

 ؟ یکنیمنگاه  ینطوریچرا ا -

ازش ندارم   یترس چیبار که ه نیتعجب داره، اول یخودمم جا ی، سرخ سرخ شده، برا کنهیشو باز م یطوس یچشما
 ...خوام ازش فرار کنم ینم ی... حت

 نمیدزدم ، منتظرم بب یکرده، نگاهمو نم  خیشده ، دستام  نیپشت سرم سنگ کنمیحس م ده،یادامه م  نگاهشو
 . شهیم یآخرش چ

 دهیتکون م یبره، کالفه سر یمو هاش م یال  یو دست کشهیسرشو پس م اد،یبه خاطرش م یزیآن انگار چ  هی یول
 گهیم یگذره و با لحن مرتعش  یچشمام م یو از جلو

 .. شمیمنتظر باش االن حاضر م رونیب قهیچند دق -

 ... باشه -

 ... امیم رونیکه تا امروز تجربه ش نکردم از اتاقش ب  یبا حال سردرگم

کوتاه،حاال باالتنه شو پوشونده ،   نیآست  یبلوز اسپرت سرمه ا هی شه،یروم ظاهر م یجلو دهینکش قهیچند دق به
 .کنمیخورم، ابرازش م یشده ، لبخندمو نم شهیتر از هم پیخوشت

 ... یبهت اومده، جوون تر شد یلیخ -

 ... من جوون هستم بچه جون -

 ... شهیم نیریلحنش کامال شوخ ته دلم ش نکهیبرعکس از ا شم،ینم یکنه عصب  یبچه خطابم م نکهیا  از

...حس  نمیش یجلو م یصندل یو منم کنارش رو نهیشی،خودش پشت رل م ستین یرو شکر از راننده هم خبر خدا
حس به حس  نیا  هیدمو به تشب یداشتن ...به افکارم پرو بال نم تیامن  هیشب یحس هیداره با اون بودن ...  یخوب

 .خوب که هست هچ گهیته دلم م یزیچ هی... اما باز  کنمیپشتو پناه داشتن بسنده م

 . کنمیو آدماشو تماشا م رونیرونه و من لبخند به لب ب یم یهدف خاص یب ابونایخ یتو یدو ساعت یکی



 

 ؟یخسته نشد -

 کنمینگاه م زنهیتوش آرامش موج م بیعج  نباریکه ا  یبه صورت گردمویبرم

 ؟ ینه ... خسته از چ -

 کنه ؟  ینشستن ، خسته ت نم رمردیهستن، کنار من به قول خودت پ جانیتو دنبال ه یهم سنو ساال -

کرده باشه   یخواسته ها و نخواسته هام توجه ای قمیبه منو عال ادی ینم ادمیوقت  چیخارج از تصورِم ، ه گهید نیا
 ! ستیهم درکار ن یحس کسالت چیحس خوبم ، ه نوجای!!! اما من واقعا برعکس تصورش ،پر از ه

 ... ارمیبگو تا خودم چشماشو از کاسه درب ؟یرمردیگفته تو پ  یک -

 گهیوبعد م کشهیصورتش م یو رو ارهیخنده، کف دستشو باال م یم برمیکه به کار م  یلفظ به

 ! یدونستم انقدر قانع ینم -

 ... ستمیبد ن یکنیمن اونقدراهم که تصور م ،یمنو بشناس یدرستو حساب یوقت نخواست چیه -

 گهیم یگرفته ا  یو با صدا کشهیآه بلند م  هی

 ... ماجرا فقط منم یدختر ،آدم بده  یستیتو بد ن -

 گمیم نیخوام دوباره توخودش بره واسه هم یشده، نم نیلرزه ، صداش باز غمگ یدلم م باز

 ... ییایداداش دن نیتو بهتر نکهیا  یعنی، یکنیارومیکار دن  نیزجرآور تر یدار ویامروز وقتتو به من داد  نکهیا

 ... کنهیو با اخم نگام م گردهیبرم

 ،کدوم کار زجرآور هان؟ نکهیدختر جون، بعدشم ا ستمیمن داداش تو ن نکهیا  اول

 ... یزنیپرسه م ابونایتو خ یکنار من دار  نکهیا

که از   یدوسر بساز وید هینکن از من  ی... پس سع ستیهم در کار ن یاجبار  چیه نجام،یبه خواست خودم ا من
 ...نبرده ییبو چیه تیانسان

 یروزم خراب نشه و همه  نکهیا  ی... برا گهیم ییزایچ هیلب  ریو ز دهیادامه م  شیو به رانندگ رهیگیازم م  روشو
دل خودمم که شده  ینشن، برا نیباشمو چشمام غمگ یعاد  کنمیم یجا به باد نره ، سع هیکه گرفتم   یحس خوب
 ... شمیم رهیخ رونیباز به ب کنمویصورتم م یچروکا نویاون چ  یلبخندو جا

 . کنمیدستم حس م یبگم که دستشو رو یزیچ هیخوام سکوتو بشکنمو  یگذره، م  یم یساعت مین

دارم،  زیسورپرا هی، منم برات  زیمن نفرت انگ یحتروز تو خراب کنه،  یچیه یاجازه ند  یکه به خودت قول داد  حاال
 ؟ میباهم بخور یزیچ هی رونیب میبر



 

همراهش  گمویم ی،با خنده قبول ادیذهنم نم یاولش تو  یجلمه  یبرا یکه جواب  شمیحرفش ذوق زده م نیاز ا  انقدر
 ...شمیم ادهیپ نیاز ماش

که تا حاال از   یی،کال جاها دمیتا حاال ند نجاروهمی، ا شهیداره وارد م یقشنگ یسنت یکه فضا  یرانیرستوران ا هی تو
 !انگشت شمارن  دمیشهرهزار رنگ د نیا

 رانم،یا  دنیترکرده، باز تموم وجودم پر شده از حس دوباره د نیفضا رو دلنش میمال یلیخ تیال  کیموز هی یصدا
 . یقشنگ یلیخ یجا شم،یاطرافم م  یمحو تماشا زنمویبغضمو پس م

من تموم ذهنم  یدونم ول ی، اونو نم میهرکدوم تو افکار خودمون غرق مویخور یغذامونو م  ینیسکوت دلنش تو
 "زیکه به خودش نسبت داده " من نفرت انگ  یکلمه ا  ریحاال درگ

به ازش   یا  نهیتونم ک یبخشم،نم یمن زود م ست،یحتم دارم حاال ن یبوده ، اونم تو گذشته ،ول ییوقتا هی دیشا
 . بمونه ینگفته ا زیخوامم چ یدل داشته باشم ، نم

 ؟ انیک

 ... بله

 ؟یکنیفکر م ینطوری... چرا ا ستمیازت متنفر ن  من

 گهیو م رهیگیدست م یدستامو تو اره،یذاره و دستاشو جلو م یم نیدستشو پائ یچنگال تو قاشقو

 یبرات باشم، ول ی، گذشتم انقدر تلخ بود که نتونستم همراه خوب ستمیازت دلخور ن  ،یکن  ینقش باز ستین الزم
 ... دمیبهت قول م کنهیم رییتغ یهمه چ

 !هارو کمرنگ کرد یتلخ نیا  شدیکاش م  ره،یگیم دلم

 ینم لشویخبرم مارو سرراه هم گذاشت ، دل یکه من ازش ب  یاتفاق  هی گم،یرو م تیباور کن دارم واقع انیک  یول
اتفاق   نمونیکه ب  ییزایچ نیا  یبازم با همه  یکه مال خودم بود دور کرد، ول  ییزایمنو از همه اون چ یدونم ول
زمان بتونه حرفمو بهت ثابت  دیشا رم،یبگ دهیکه با تو داشتمو ناد  یبشمو گذشته ا یتونم منکر همه چ یافتاد نم
 . یخواست از زبون خودم باورش کن یدلم م یکنه ! ول

رنگ نگاهش  ست،ین شهیست، مثل هم گهیجور د هیامروز اصال   خنده،یچشماش م نمیب یبار که م نیاول  یبرا
 !!! پر از حرف نگفته ست کنمیحس م ست،ین یخاکستر گهید

که اونارو بخوره،   کنهیمجابش م یا  زهیفهمم چه انگ ینم شم،یم رهیروش خ یبخار پز شده جلو یها یسبز به
 !نداره یجالب ادیمطمئنم طعم ز

 . ندازم یم یزنه نگاه یکه باز خمار شده و غم توش موج م  ییبه چشما کنمویاکراه سر بلند م  با

 سوال بپرسم ؟ هی

 ... یروز تو ... مختار امروز



 

 یمزه رو بخور یب یها یاون سبز  یتون یم ینداره، چطور یجانیه چیه تیهمه تکرار ، زندگ نیاز ا  ینشد خسته
 دستت هستش؟ یتو شهیدستبند هم نیچرا ا ای؟

 ... دمیکشیمزخرفاتم دست م نیمجبور نبودم از خوردن هم اگه

 گهیو م کنهیم یخنده تلخ شهیش که تموم م جمله

 ... دستبندم نیخورد، اما حاال مجبورم ... و در مورد ا یغذا هم حالم بهم م  نیشکل ا دنیروز از د هی یدون یم

 ...شهیقدم م شیخودش که پ شهیو برعکس هم ارهیکامل باال م  سرشو

که   ییروین یدونم چقدر گذشته ول یتونم خودم باشم، نم یحس اتصال دارم، نم خوره،یتو نگاهم گره م نگاهش
 . ، نفسم تنگ شده ادیز یلیخ رمیگیاز چشماش م

 !!!فهمم یمن زبون نگاهو نم زد،یم یحرف هی کاش

 . به خودم مسلط بشم کنمیم یم به جوشو خروش افتاده ،از ترس ادامه ش ،سعتو وجود یزیچ هی

 . کنمیزورم که شده زبون باز م به

 !دستبند نی؟ ا یدیجوابمو نم-

 ... کنهیگفتم " بسنده م  یروز هی دی"شا هیفقط به  شتریب حیتوض یجا به

 . رهیگیکارش نفسمو م  نیبشم، اون با ا رنگاهشیخوام باز اس یندازم ، نم یم ریز سرمو

 گهیم میرس یکه م  نیافته ، دم ماش  ی، جلوتراز من راه م میشیجامون بلند م از

 قبول کردم شنهادتویبود خوشحالم که پ یروز خوب امروز

 یترسم ، برا ینگاه داغ م نیمن از ا یوقت مهربون نباش چی" کاش ه شمیم رهیبرجسته ش خ یباز به لبا یدهن با
 "ترسمیخودم م

 ... یبود، ممنون که بهم اعتماد کرد یمنم عال یبرا

 . زنه ینم یحرف گهیبه عمارت د دنیو تا رس شنهیو پشت رل م رهیگیم ینفس

 شیبه گستاخ ذارهینم انیک  ی، ول حیتوض هیبه جفتمون انگار منتظر  رهینگاه متعجب خ هیصنم با  میرسیم یوقت
 ادامه بده

 درست نکن یزیشام چ یبرا میخورد یزیچ هی رونیب یهست منو

 ... آقا  چشم

 ... گهید زیچ هی آهان

 آقا؟  بله



 

 خونه پچ پچ کنه مفهوم بود؟ یتو یراجب به روابط منو هست یخوام کس ینم

 ""کدوم روابط آخهشمیم جیصنم من گ شترازیب

 ...آقا  چشم

 ... سالن یتو میریقهوه دم کن ، م هیبرو  حاالم

 ... االن  نیهم بله

 گهیبهمو م کنهیرو م شهیکه با صنم تموم م  حرفش

 ؟ یا  خسته

 ...نه

 ... خوام یسالن ؟ م یتو یای یم

 ؟ یخوا یم یچ

 ... یتا خودت بفهم ایب

 . افتم  یپشت سرش راه م دمویتکون م یسر فقط

هوش شدنم "واقعا  یدر حال ب جانیکنار سالن ! از شدت ه  یانویسمت پ شهیم دهیقدماش کش شهینم باورم
 "بزنه انویپ خوادیم

بره سمت اون دستبند مرموزو  یآرووم دست م  کنهینگاهش م نیو غمگ کشهیروش م یدست ستمیا  یم کنارش
 . شهیکه روبروِم قلبم مچاله م  یزیچ دنی، با د کنهیبازش م

 . سمت مچ دستش برمیهوا دست م یب کنمیم کاریبفهمم دارم چ نکهیا  بدون

 ان؟یک  هیچ نیا

 ...کنهیم یاخم

 ... یادگاری هی

 شمیم رهیپر بغض به چشماش خ ارمویسرمو باال م شهیم رورویباز ز دلم

 ان؟یک  یکرد  یخودزن

... گر کنهیکه صورتمو تر کرده رو پاک م  ییاشکا  ادوی، دستش باالم کنهینگاهم م رهیخ رهی، فقط خ دهینم یجواب
 . ، هرمان دستاش کشنده ست رمیگیم

 ... بزنم ادیخواد فر یم دلم



 

 گهیو زمزمه وارم نهیشیتب زدم م یلبا یرو ادویباالتر م دستش

 ...تاب یب ینگو خانوم کوچولو یچیه سیه

 ادیو صورتش جلوتر م کنهیدستش داره نوازش م کنمی، حس م ستین یتسلط چیه گهید کنهیکارمیبا من چ داره
 .گردونهیهام برم هیصنم نفس رفته رو به ر یکه صدا

 گهیلب م ریموقع چشماشو ،ز یبستن ب نطوریهم نمیب یم انویقهوه تون آماده ست ...مشت شدن دست ک آقا
 . شنومیم ی"بذارشو برو" فقط چشم آرووم

 گهیم یگذشته با لحن خاص  هیثان  ندچ

 ؟ یآهنگ بزنم حوصله شو دار  هیخواستم برات  یم

گذره!   یسال م یلیزده خ ینشسته و آهنگ انویکه پشت پ  یبار نیاز آخر  ستیممکن ن نیا  ارمیدارم پر درم واقعا
 نکارویا  یاصال رو  یخواد دست بندازم دورگردنشو تموم حسمو بهش منتقل کنم ول یدلم م یاز شدت خوشحال

 . ندارم

 ... یبگم!واقعا شوکه م کرد یدونم چ ینم

، قفسه  کشهیدکمه ها م یشو رو دهیکش  یو انگشتا نهیشیم یصندل یرو ی، با ابهت خاص زنهیلبخند کم جون م هی
 . بودم یروز نیچقدر منتظر همچ دونهیحبس شده در حال انفجاره ،خدا م ژنیاکس  ادیاز حجم ز  نمیس

 شمیم قی، عم کنهیسالن رو پرم یفضا ییبایز یآشنا  یو نوا نهیشیدکمه ها م یرو یبه طرز هنرمندانه ا انگشتاش
تونم  یکه جسمش رو احاطه کرده "چرا نم  یآروومش ،به حجم اندوه  یبسته  یبه حرکت انگشتاش به چشما

 "انیبشناسمت ک

 ستین ینیهستم که زم ییو من هنوز غرق در صدا گذرهیم زمان

 یکه به اون چشما  یزیبرانگ نیخرم و سر آخر نگاه تحس ینت رو هم به جون م نیو آخر کشمیم یقیعم  نفس
 ندازم یم یخاکستر

 !هم بهتر بود شیاز نسخه اصل  ی، حت انیک  ینکردن باور

 شهیم قیه ش عممردون لبخند

 ؟یدونیآهنگو م  اسم

 ... خندمیم منم

 ... یونانی، نوازنده  یانینوامبر ...اثر  آسمان

 گهیوم دهیتکون م یسر

 ...کنهیکه واقعا آروومم م  یزیتنها چ ،یریاساط  ینوا هی...رینظیب واقعا



 

افته،   یم انیدور مچ ک دهیو پوست چروک یقهوه ا یکه دوباره نگاهم به اون دستبند چرم  کشمیم یآسوده ا  نفس
 یرو دارمویدستبندو برم نمیشیکنارش م  یصندل ی، رو کنمیباشه ، فاصله رو کم م دمیخواد تو معرض د یدلم نم

 سوزونه یپوستمو م ساشهرم نف یول زنهیپلکم نم یبندم ، شوک زده از حرکت من حت یدستش م

 ...نکن

 !نکردم یکار

 ... نده عادتم

 "عادت ندم مرد مغرور  ی"به چ کنمیاستفهام نگاهش م  با

 گهیو کنار گوشم م زنهی، موهامو از پشت سرم پس م ادیتر م کیباز نزد سرش

 ... یخوبه که هست یول

حسش  تونمیم دیکه شا  یزیغوطه ور شدم انگار، تنها چ  یادراک  یممکِن ،توب ریلحن اون و حس حال من غ فیتوص
 هی ی، اما تجربه  کشهیهمه حس رو به رخم م نیبار ا ریشدنم ز رونیبدنم که و یکنم لرزش تک تک سلول ها

 . کشونهیگذشته منو به جنون م  یفراتر از تموم حسا یحس

وقت ،  یتماس ب نیپوست گردنم متورم شده از ا یگذاشت ول  شهیم یاسمشو چ  دونمینم ستیبوسه ن هیشب
 ... ستین یتوان گهیشدم، د نی، سنگ کشمیسرمو پس م

قهوه  ی، حت شهیازم دورم  یحرف چیه یو ب رهیگینمونده ازم فاصله م ینفس گهیکه د  یلحظه درست وقت نیآخر  تو
 . شهیم دیشبح ناپد هیو مثل  رهیگیم دهیرو ناد دهیکه بوش شامه رو قلقلک م  یتلخ ی

، ازاون باخت  زنهیم ادیت رو فر یشگیکه بازنده بودن هم  ییماتا ویمـــات...از اون کش وی؟کشیشد شیحاال ک تا
 ؟ یبهش عادت کن یدوست دار بیکه عج  ییها

خواد هم خنده ...هم شوک  یم هیبازنده ...روحمو حسمو همه رو باختم... دلم االن هم گر هیاالن همونم ...   من
 تونه باشه ؟ یم یحس تازه چ نیاسم ا  ایزدم هم آرووم ... خدا

 سوزهیدلتون م شهیم شتریذارم به خصوص که حاال عشقوالنه هاش داره ب یبراتون پست نم گهید نیاگه نقد نر  اما
 ها

 شهیبه من هم یگذشته ،چ  یمن هست به یچ شهیبندم تازه باورم م یچشمامو م کشمویتختم دراز م یرو یوقت
 !!!تازه متولد شدم دیشا ایبزرگ شدم ،  دیرو شدم انگار ... شا رویحس گذشته ... ز یتنفر زده وب

از   یخواست که براش بگم ...ازتموم حسم، از حالم...حت یم دویدیکه الاقل بغضمو م  ینفر بود ، کس هی کاش
 . کس  چیه ستیکس ن  چیه فیح یتوهمات ...ول

دارم به مرز جنون  ان،یک  فیتعر یب یعبد فکر کردم هم به رفتارا  یدو روز هم به حرفا نی، تموم ا ستیروِز بازم ن دو
 .شدیآسون ترم  دنی...کاش بود ! الاقل نفس کش دیترد نیاز ا  رسمیم



 

 نیآزار دهنده تر  نیو ا گذرهیداره به بطالت م می، تموم زندگ رهینم ی، دستو دلم به کار رمیاتاقم رژه م  یتو مدام
که   ییبه جا دی، شا شمیم رهیموهام خ نیبه پائ فرستمویم رونیمِن، نفسمو پر صدا ب یروزها نیحاالت ا فیتوص

نگاهم باز  نه،یشیلبم م یگوشه   یجون یب یخنده  اهو  یگفته بود! ب  مشیلمسش کرده بودو از نر انیروز ک هی
 گردموی" برمستین یخبر چی"ه کشمیانتظار اومدنش رو م  یسمت پنجره اتاقو هنوز به طرز احمقانه ا شهیم دهیکش
 ارهیاز قبل درم  شتریو اندام صنم تو قاب در لجمو ب شهیدر باز م خوره،یبه در م یکه تقه ا  کشمیتخت دراز م یرو

 گمیم ییوبا ترش ر

 !؟یخوا یم یچ

 ...کارت داره  نیجان آقا پائ یهست

 پرم یفنر از جا م مثل

 اومده؟  مگه

 ... اوهوم

 دم؟یکه من ند  دیرس ی... ککنمینگاه م اطویساعت دارم به ح هیمن  یول

 گهیحرف من م نیباالداده از ا ییبهتو ابرو با

 ن؟یپائ یایاومدن ... حاال م  یاز در پشت  خب

 ... امی...االن م اوهوم

توجه به اون سمت کمدم  ی، ب کنهیم ینینگاه مشکوکش هنوز روم سنگ یول رهیگیو از در فاصله م دهیتکون م یسر
 ! روزا نیشدم ا یوسواس دیانتخاب کنم ، شا  یتالباس مناسب رمیم

 دمینپوش یمهسان لباس باز یاون جز شب عروس  یتا حاال جلو رهیکه روش دست گذاشتم ضربان قلبم باال م  یزیچ با
رنگ چشممو  یسرخاب یکوتاه عروسک  راهنیپ هیجز  یزیخاص انتخاب کنم و چ زیچ هیخواد  یاالن دلم م  یول
 ستین یمشکل گهید ینطوریا  پوشمیهم م رهیساپورت ت هی،  دهیسف یادیز کنمیم ی... به ساق پام نگاه رهیگینم

 . امیبچه به نظر ن یادیچشماش ز یجلو وامخیراجب به من بکنه ، من فقط م یا  گهیاصال دوست ندارم فکر د

خوام  ی،اما انگار نم ستیترس ن یاز رو  گهید یبازم استرس دارم ول نباری... مسخره ست ، ا کنمیفوت م نفسمو
 . جفتمون بهتره یبمونم برا یفهم یاسترسو بشناسم تو ب  نیجنس ا

 رسمیدارم ، روبروش که م یمحبوبش نشسته و چشماشو بسته ، نرم قدم برم یصندل یپله ها رو یروبرو درست
 زنهیبهم م اتمویبا کالمش تمام ذهن یکه حضورمو حس نکرده ول  کنمیم دایحتم پ

 !یهست نینگاهت سنگ چقدر

 ندازمیم ریسرمو ز دمویدهنو نرم فرو م آب

 ؟ ی... کارم داشت سالم



 

 نهیشیکاناپه محبوبش م  یرو نباریو ا شهیحرف بلند م ی، ب دهیسالممو نمجواب  شهیهم مثل

 ...ایب

 !شدم انگار ی، قلقلک کنمیم تیباز ...فاصله رو رعا کینزد یادیعطرش ز  نم،یشیکنارش م  دمویتکون م یسر

 . شهیم یندازه ،نگاهش طوالن یبه سر تا پام م ینگاه

 ؟یرفت یم ییجا

 گمیکه ممکن داشته باشه م  یخورده از برداشت اشتباه هول

 ...ندارم برم یی... من جانه

 .ستیراهم ن ی،ب کشمی، خجالت م شمی، تو خودم مچاله م کنهیبه باال تنم م یچشماش اشاره ا با

 !؟ پس

راستم  یشونه  یو رو شهیدستش از دور گردنم رد م کنهیم رمیخوام بلند شم که غافلگ یده، م یادامه نم  حرفشو
 لرزم ... حق دارم ...حق ندارم؟ ی، م شنهیم

... شهیهوا بسته م یکه ب  یی... چشماقیآه عم  هیعطر تند...   هی،  شهیم یشونه هام خال یکه رو  یدم... بازدم هی
 ... روسنهیکه به اوج م  یی... صدارسهیکه هرلحظه به انتها م  یضربان

 ... یهست یدیم یخوب یبو چه

 !باشه انیزده محال ک انیمرد عص نیبلند بخندم ... نه قهقه بزنم... ا یحاال با صدا دی، با ادینرم باالم سرم

 ؟ یگینم یزیچ

 ...ستمی...مقصرم ن ستمی... بلد نکنمیم سکوت

 . دهی... لبخند جاشو به التهاب لب هاش م رهی... دستاش کنار مرهیعقب م  سرش

... به یتلخ لعنت یکه بد گذشت... به اون لحظه   ییساال... به روزا نیا  ی... به همه  کنمیروزه دارم فکر م چند
 ... یهست یبدون دی...با یبدون دیبا یاز همه به تو ... ول  شتری... ب یهمه چ

 گمیلرزون م ییپر ترسو با صدا ییپردرد کرده ، باچشما نمویس گهیراز د هی دنیتنگ شده از انتظار شن نفس

 ؟ دبدونمیرو با یچ گهید

 ؟ یاییم ییجا هی همراهم

 یامر عاد  هیکه الاقل اوج گرفتن ضربان قلبم   دهیلحن صداش بهم هشدار م یمردد بشم، ول ایبترسم  دینبا قائدتا
 . ستین

 !کجا؟



 

 ؟ یخوام برم ساحل ، حوصله شو دار یم

 موهام نیکردن با پائ  یکنم به باز  یم شروع

 ... امیم

 گهیم ندازهیگذشته م  انیادکیکه منو   یو با لحن جد نهیشیسرشونه م م دستاش

 ... عوض کن  لباستو

 ستیبه اجبار اون با شیچند وقت پ نیکه تا هم  یرفتارش ، مرد رییتغ نیاز ا  رسمیبه جنون م یجد ینبارجدیا
 .بود یا  گهید زیکه در خور شان اون باشه ، حاال خواسته ش ازم چ  دمیپوش یم یلباس

 کنه  حیدرخواستشو توج کنهیم یسع یخونه ، ول ینگاهمو م بهت

کوچولو رو   یا  شهیعروسک ش  هیمن فقط حکم  یکه برا  ی... تو ... همون هستکردمیوقت باور نم چیه یدون یم
 ... نطوریداشت بتونه ا

 کنهیسکوت م رسهیحرفش که م ینجایا  به

 ادیاون به حرف م  یحرفشو بشنم، ول یبخوام باق ستمی، واقعا مطمئن ن فرستهیم رونیپرصدا ب نفسشو

 عروسک کوچولو؟  یکنیکارمیبا من چ یدار

 کنمیبهش نگاه م زننیکه برق م  ییباچشما شهیتر ازهم مظلوم

 ؟ یبپوش گهید زیچ هی یریم

 ...رمیم

 !باشه اما منم مسخ شدم انگار نیمحال بود جوابم ا یا  گهیهرشخص د ایبود  گهیهر زمان د اگه

افته منم   یو راه م زنهیم یلبخند کم جون ام،یم نیپائ عیسر کنمویخنک عوض م یدست بلوزوشلوار نخ هیبا لباسمو
 ... سپرم یم ریباز خودمو به دست تقد شمویم نیسست سوار ماش ییبا قدم ها

از حد به چشم   شیب ایدر ییبای... ز یبی، صحنه عج کنهیساحلو انتخاب م نیتر کیرونه و نزد یم یساعت مین هی
رسونم به آب ، دستام  یخودمو م کنمویقدمامو تند م انیک  الیخ ی، ب شمی... نا خودآگاه پر از حس خوب مادیم
 . شمیجدا م ایدن نیتو آبو از ا رهیفرو م یمانع چیه یب

 !؟یرو دوست دار یدونستم انقدر آب باز ینم -

 ... یدون یراجب به من نم زایچ یلیقبال هم بهت گفتم ، تو خ -

 کنهیطرف تر اشاره مچند متر اون  یخال یو به صندل برهیشلوارش م بیج یو دستاشو تو دهیبارسرشو تکون م چند

. 



 

 ... یاون صندل  یرو مینیبش ایب -

 ... باشه -

 یباز، دلم م شمی، معذب م کینزد یادیتنش ز یذاره ، گرما یو دستشو پشت سرم م نهیشیبهم م دهیچسب کامال
 !باشه یخوام چه طور یدونم م یفهمم ، نم ینباشه، اصال حال خودمم نم ینطوریخواد ا

دل دل کردنا عادت  نیمتنفربودم اما اون برعکس من انگار به ا ینیازمقدمه چ  شهیکنه ، من هم  یسکوت م بازم
 . داره

 ؟ یگینم یزیپس چرا چ -

 بگم؟ یزیمگه قرار بود چ -

 !میتماشا کن رسنویکه به ساحل م  یتا باهم موجا نجایا  میایب یخواست یباورکنم فقط م یتوقع ندار -

 گه  یگوشم م  ری، ز ادیتر م کیبرده ، سرش نزد نیعطرش تمرکزمو از ب  یگرده طرفم، نبضش تند شده ، بو  یبرم

 ... خسته م یبه قول تو تکرار یزندگ نیاز ا -

 ! شمیادراک م  یدونم چرا دارم در مقابلش ب یفرستم، نم یم رونیمنقطع ب نفسمو

 دهیوار باز ادامه م زمزمه

 !!! بود گهید طور هی یکاش همه چ -

 گمیم نیهم یحس که نتونستم در مقابلش محکم باشم خودمو سرزنش کنم برا نیخوام تا ابد با ا ینم

 ...رو بدونم یهمه چ دیبا ی!تو گفتیراحت بش دیحرف بزن، شا انیک -

 ... گهیم نیپائ یفرسته و با سر یم رونیبنده و نفسشو پرصدا ب یم چشماشو

 حرفام کسلت کنه؟ دیشا -

 ... شمیدوم سراپا گوش باشم ... مطمئن باش کسل نم یتو بگو، من قول م -

 .شهیمنو خودش عوض م یبرا زایچ یلیخ گهیم ییزایو چ ادیلحن ممکن به حرف م نیحال تر یب با

 هیپسر پر شر و شور ،چشماش  هیجوون تر از حاال بودم  یلیدرست همسن االن تو بود ، منم خ دمشید یوقت -
که   یی، از اونا دمشید یمهمون هی یتو رانیرفته بودم ا یتو ، وقت یچشما نیبود... معصومو پٍر حرف ، ع یجور

وقت  چیبود ، من ه یچرا اونجا بود! ول دونم یخورد، نم ینم یکنه ، اصال به اون مهمون  یداد م یتوش ب یهمه چ
آدم خاصو   یسر هیمنو داشتن  یخصوص میکه مجوز ورود به حر  ییشدم، کسا یاون نم  هیشب ییدخترا ریاس

 نیاصال هم  دیدونم شا ی... نمیافتنیکدومشون نبود... پاکو معصومو دست ن  چیه هیسرشناس بودن ، اما اون شب
 گوشه نشسته بودو با اخم  هیفقط  یخیمجسمه  هی هیبشم ، اما اون شب جکاورفتاراش باعث شد نسبت بهش کن

دونسته که قرار  ینم دمیاونبار نشد، بعدا فهم  یبشم ول کشیکردم نزد  یسع یلی، خ کردیبه دورو برش نگاه م



 

از   د،بعد اون ماجرا با اون دوستش قطع رابطه کرده بو یبه اصرار دوستش اومده بود ، حت اد،یب ییجا نیهمچ
هوشو  ی، اما همه  یفرو رفته بود ، برگشتم دب نیآب ،تو زم  یقطره  هیمثل  یکنه، ول  داشیرابطم خواستم برام پ

ازقبل پرسو جو کردم   شتریاونبار ب  ران،یتمرکز نداشتم، باز رفتم ا گهیبود، د دهیترس یاون چشما  یحواسم فقط پ
نگفتم، نه از مالو ثروتم نه از پستو مقامم، فقط گفتم  ودمبهش از خ نمش،یبب گهیبار د هیتا باالخره تونستم 

 ...شدیمال من م دیلش باورم نکرد، اما من اراده کرده بودمو اون باعاشقم، او

 دهیادامه م  یبا لحن کشدار انیکه داشته ،که باز ک  یپاک یایسمت اون دختر و دن کشهیپر م ذهنم

 امونیاونم دلشو باخته بود، دن  یشد بگ یکم کم م  گهیگذشت، د  یبودمش م دهیکه د  یسال از روز اول هی بایتقر -
تو شمال  میپروژه عظ هیکار تو   هیکه داشتم بهونه   یپشت سرهم یها بتیغ  ی، برا شدیم یکیداشت  گهید

دروغ  نیاول  نیخاک تعلق ندارم ، ا وآب  نیبه ا گهیسال د یلیدونست من خ یکشورو آورده بودم، اون هنوز نم
 یاون پا  یبودم، جوون بودمو پر از عطش خواستنش ، ول یعاص  شتریدور بودنا خودم ب نیبود، اما از ا نمونیب

درست  یشیخونواده نما هیتاب تر بشم،  یبهش ب دنیرس یبرا شدیباعث م نای،همه ا زایچ یلیبند بود به خ
پدرو  هیبودم،  دهیوقت طعم داشتن شون رو نچش چیکه ه  یمن ی... اونم برا طکردم،پدرو مادرم کجا بود اون وس

 بایخونواده ش تقر رفت،یم شیداشت خوب پ ی، همه چ یدستو پا کردمو فرستادمشون خواستگار تهیمادر فرمال
 ی ربارهرو د یجواب آخرو از پدرو مادرش گرفته م همه چ یموافقت کرده بودن ، با خودم قرار گذاشته بودم وقت

 یکنه، طعم متفاوت زندگ  فیخونواده ش تعر یخواد موضوعو برا یبهش بگم و اون هر طور که م یتو دب میزندگ
عشقش   یچشما دنیسر به راهو آرووم که جز خند انیشده بود ، شده بودم ک رورویز امی، دن دمیچش یرو داشتم م

 ... خواست ینم ایدن نیاز ا  یزیچ گهید

نشسته  شیشونیپ یکه رو  یدرشت ی، اخم تموم صورتشو پوشونده ، عرقا کنمینگاهش م کنهیلحظه سکوت م هی
تموم  یخواد سکوت کنه ، با تلخ ینم گهیخودش انگار د یکنم ول  تشییخوام اذ ینشون از حال خرابش داره ، نم

 دهیادامه م

خونواده  لیتحو گهیمشت دروغ د هیگذشته مو با   یرو نابود کرد ، همه  یشرف تو لحظه آخر همه چ یب هی یول
 ی، باز همه چ میکس تو زندگ  نیتر کینزد کردمیه تا اون روز فکر مک  یش داد، بازم از پشت خنجر خوردم از کس

رفت که  یمطلق فرو م یکیپرتگاه ... داشت روزو حالم باز تو تار هی یبود لبه  دهیتموم آرزوهام پر کش خت،یبهم ر
 کنه،یمونه ، گفت ترکم نم یبازم باهام م دهیو فهم دهیکه شن  ییزایاون چ  یخودش نجاتم داد ، گفت با همه 

 گهید م،یزندگ یهمه  ی، شد همه  نجایبا خودم آوردمش ا م،یگفت نفسش گره خورده به نفسم، باهم فرار کرد
 کنهیخوشحالم نم یزیچ گهیدارمو د یهمه چ کردمیاون فکر م  دنیکه تا قبل از د  یمن ا،یدن نیخواستم تو ا یم یچ

 ... یچ یعنی یواقع یزندگ دمیفهم یتازه م

ندارم،  یاصال حس خوب  ن،یسنگ یادیماجرا از زبونش برام ز یادامه   دنیره سمت شونه ش ، شن یهوا م یب دستم
که   یجسد غرق به خون کس دنیچشماش تجسم کنه، د یجون دادن عشقشو دوباره جلو یخوام لحظه  ینم

 . کننده ست  رونینفسش به نفسات گره خورده و

 ؟ یادامه ند  گهید یخوا یم



 

که تو کاسه چشماش   ییاون اشکا  دنید ی، باورکردنش سخت ول ارهیافتاده بودو باال م  نیکه تا حاال پائ  سرشو
 . توهم باشه ایتونه دروغ  یجمع شده نم

 ادامه ندم ، هان؟  گهی؟ چرا د چرا

 ...یکنیم تییخودتو اذ یدار

؟!  یبدون یخوا یاومد؟چرا نم  یمن چ زیسر عشق عز یبدون یخوا یشد؟نم یآخرش چ  یبشنو یخوا ینم یعنی
 ؟یترس یم

 ؟ ی! از چ بترسم

 .کنهیو با تمسخر نگام م دهیباال م ابروشو

 باورکنم؟ یعنی

 !رو ؟ یچ

 ... قاتلم هیمن  یدون یکه نم  نیا

 امیم رونیاز حصار دستاش ب  کشمویم نعره

 ... مزخرفاتو نیکن ا  تمومش

 ... زنهیم ادیو فر شهی، بلند م کنهیفضا رو پر م کشیستریه یخنده ها یصدا

 ... کنهیرو عوض نم یزیقاتلم ، انکار تو چ هیرو تمومش کنم احمق ، من  یچ

 ... خوام بشونم ، خفه شو یفهمم ... نم ی؟ نم یگیم یچ یدار

 بای، تقر دهیو فشار م رهیگ  یخوام خدا " مچ دستامو م ینم نیتر از ا کیتار اروی" دن کنهیجلو ،فاصله رو کم م ادیم
 . شمیازجا کنده م

 ... یبه حرفام گوش بد یپس مجبور ،یخودت خواست ،یگوش بد  دیبا ،یبشنو دیبا

 ... خوام ... ولم کن ینم

 انیک  کنن،یجور خاص نگاهمون م هیحساس کرده ،همه  یدور و برمون رو حساب یدادمون آدما غویج یصدا
 نکهیاز ترس ا  یبکشم تا تنهام بذاره ،ول ادیخواد سرش فر ی، دلم م کشهیو م رهیگیمچ دستمو م شه،یمتوجه م
 ... افتم  یهم که هست خراب تربشه دنبالش راه م ینیدخالت کنه و اوضاع از ا یمباداکس

 "توهم محض بود هیهاش  یخوب یهمه  یعنی ایشده!"خدا یعوض  دمیعوض شده ،شا  دوباره

به  کنهیشروع م یو با سرعت سرسام آور یصندل یرو کنهیم ترسم،پرتمیشناسمش دوباره دارم ازش م ینم دوباره
 ... ستهیا  یم یمیعمارت به نسبت قد  هی یو جلو یفرع هی یتو چهیپ یم کنهیکه رد م  ابونویروندن ، دو سه تا خ



 

خودم  یاتفاقاتو برا  نیا  یتونم همه  یلرزه،نم ی، تموم تنم م شهیم اطیوارد ح میش ادهیپ نیاز ماش  نکهیا  بدون
"اگه  رهیگ  یکه زده نفسم م  ییداشتن حرفا قتیآن از تصور حق  هیقاتل باشه !  انیکنم ، چطور ممکنه ک  یجیه

کرده تا بهش اعتماد   یمدت نقش باز نیتموم ا هاگ  ،یچ ارهیواقعا قاتل باشه و بخواد همون بال رو هم سر من ب
 " یکنم چ

رو هم ندارم، بدنم مثل تشنج زده ها مدام  یحرکت اضاف هیکه جرات   یخواد اما انقدر عصبان یراه نجات م هی دلم
 !ستین یزیراه گر چیه یبزنمو ازش دورشم ول ادیخواد فر ی، دلم م زهیر یبهم م شتریاعصابمو ب  نیلرزه و ا یم

 زنهیخش دار شده تو سرم زنگ م تیانکه حاال از زور عصب  صداش

 ... شو ادهیپ

 ؟یمنو کجا ببر یخوا یم

 ... شو ادهیپ گفتم

 دمیخوام بفهمه تا سر حد مرگ ترس یمتوجه ضعفو ترسم نشه ، نم نیا  شترازیتا ب دمیهم فشار م یرو دندونامو
 . کشم  یسستمو پشت سرش م یقدما شمویم ادهیپ نی،آرووم از ماش

 زنهیم ادیباز فر شه،یم رهیعقبو به حرکات نا موزون من خ  گردهیبرم یعصب

 ... یریتو هم بم ستیقرار ن نترس

 شدم تو صورتشو گفتم براق

 ...یرو کشته باش یکه کس  یستیحرفا ن نی، تو هم اندازه ا دمینترس من

هوا  یب ی، ول نمینحسشو نب ی افهیدم تا قبن یچشمامو م زنه،یدهنم حالمو بهم م یخون تو یو داغ یشور طعم
 . کشهیندازه و همراه خودش م یدستاشو دور بازوم م

 فیدود زده و کث یفضا دنیفرش خاک گرفته کف سالن، با د یرو کنهیو پرتم م کنهیسالنو با کف پاش باز م در
 ... کشهیو م رهیگیو بازومو م شهیباز دوالم دهینکش قهیافتم، به دق  یدورو برم به تهوع م

دوتا  ریزنه، تصو یاز روش کنار م  دویروش نصب شده ، پارچه سف یبزرگ یکه تابلو  یواریکشونتم سمت د  یم
 ... شهیروم ظاهر م یبراق جلو یجوون با چشما

 زنه یگوشم نعره م  کنار

 ... سعادت من بود یهما نیکه ازش برات گفتم، ا  یریاون عشق اساط  نی... خوب نگاش کن، ا نیبب

 گهیگوش خراشش م  یو وسط خنده ها زنهیقهقهه م دوباره

 ... کیخزون نفرت زده تار هیبود ، زیمن ... چه مسخره ،از بهار متنفرم،اون پائ یزندگ بهار



 

 کهیافته ... هزار ت  یم نیزم یرو یروبروش، تابلو با صدا بد یبه تابلو زنهیو چنگ م کنهیو هوا ولم م نیزم ونیم
 !همه نفرت از کجا سرچشمه گرفته نیدونم ا ی، نم برهیبهار م یچشما ی، به عمد انگشتاشو تو کنهیش م

تو پاک بود، چرا  یتو معصوم بود؟ کجا یکجا  یآخه لعنت  زد،یبه چشمات، لعنت به چشمات که آدمو گول م لعنت
 ؟؟؟ یکرد  یچرا باهام باز ؟یداد بمیفر

 "خدا یداد یدرمون نم ی" کاش درد ب ستیبراش ن یجواب چیکه ه  شهیپشت سر هم بافته م ییطور چرا ها نیهم

فرستم که باز حمله ور  یم رونینفس حبس شدمو ب کنمویسکوتش استفاده م نی، از ا کنهیلحظه سکوت م چند
 سمتم شهیم

 رو کشته باشم آره ؟ یتونم کس یهان؟ پس که نم ستمیحرفا ن نیکه قد ا  پس

 ... زده به سرت تو

، نعره هاش  شمیشدنن، تو خودم مچاله م یخونه در حال متالش یها شهیش کنمیکه حس م  کشهیم ادیفر یجور
 . کشونهیآدمو به جنون م

 یه جونشو مذره ذر  دیکمش بود ...با  دنی... مرگ کمش بود، تو خون غلط دمی.... زده به سرم ... به جنون رس آره
 ... رهیراحت بم ینطوریذاشتم ا یم دیگرفتم ... نبا

اون   قیگه محال ال  یکه م  ییزای! چ زنهیاون دختر حرف م  رازیغ  یکنم مبادا داره در مورد کس  یکم دارم شک م  کم
 ! باشه یعشق آسمون

 ... دادیتقاص پس م دیمرگ کمش بود ، اون پست فطرت با آره

 زنهیم ادیفر باز

 ... مرگم نبود قیکثافت ال  اون

که   ییموجا نی، ع کنهیم کهیت کهیت ادویدم دستش م یزنه ، هرچ یم یصورتش رو به کبود یشدت فشار عصب از
 ... زنه یم واریکوبن خودشو به درو د  یخودشونو به صخره ها م یبیمه یبا صدا

، کشون کشون  شمیمردونش م یدستا ریبگم که باز اس یزیم چخوا یحال روزش ،م دنیاز د  شهیپاره پاره م دلم
 !ندارم دنمیتوان ترس گهید یدر انتظارم، حت یدونم چ ی، نم رسهیکه به طبقه دوم م  ییبرتم سمت پله ها یم

 ... بد فرجام یاون الهه   یافته به چشما  یباز چشمم م کنه،یاز اتاقا رو باز م  یکی در

 !!! زنهیهمه نفرت خاطراتش همه جا موج م نیفهمم چرا هنوز با وجود ا یاون ،نم  یاتاق پر شده از عکسا  کل

شدنامون  یکی یما باشه، قرار بود محرم همه  نیب نیریش یاتاق قرار بود شاهد تموم لحظه ها  نی؟ ا ینیب یم
 ... رهیمون شکل بگ یاتاق ، ثمره زندگ  نیهم یتو نجایباشه، قرار بود ا



 

 یداره، م یرو بر م کنهیم ییخودنما دیتخت سف یرو که باال یرسونه به تختو عکس یسست شده خودشو م یتن با
 یمالفه ساتن یشه رو یخوره و پخش م یقاب تو سرو صورتش م یها شهیروبروش، خرده ش واریکوبتش به د

 ... زهیر یم نیزم یش هم رو هیتختو بق

 یحالمو خراب ترکرده ،ول ادیم رونیخشکم ب ی نهیکه از س  یممتد یه هاکنه ، سرف  ینم یاری گهیترسم ، قلبم د یم
 ... کنهیم یسوزه که غرق خون باز داره خودزن یخودم دلم به حال اون م شترازیب

 ... تونم تحمل کنم ی، نم شمیجام بلند م از

 زنمیم ادیخودش فر مثل

رو ثابت  یچ یخوا ی؟م یکنیم کاریبا خودت چ یتحمل ندارم ... دار گهید انیتمومش کن ...تورو خدا ... ک انیک
 ؟یکن

لحظه  هیخوام  یچون نم اد؟یخونه به چشم م یچرا عکساشو نابود نکردم؟ چرا خاطراتش همه جا یبدون یخوا یم
 ... مرگ مجسم یعنی،  نیهم یعنی یعاشق  ن،یهم یعنیهم فراموش کنم عشق 

 شهیش زیت یها کهیندارم که پام ت یهمه فشار منفجر بشه ، کار نیندارم هر آن ممکن قلب خودم از تحمل ا یکار
به خون نشستش برم منم سرنوشت  یچشما یاگه جلو  نکهیندارم به ا یگرفته ، کار  یبه باز نویزم یرو یخرده ها

 ... کنم  دایخرده هارو پ شهیهمون ش

خوام  یخوام خودشو نابود کنه ...نــــــم یبزنه، نم رونیگوشتو پوستش ب  یخوام خون از ال ینم گهید فقط
 گمیزنمو م یرسونم کنار پاهاش ، زانو م یافتم ، خودمو م  ی،به التماس م نمیخودم بب یمرگشو با چشما

 ... کنمینکن ... تو رو خدا ... بهت التماس م ان،یک  نکن

 ؟یمرگمو نداشت ی؟ مگه هر لحظه آرزو ینیرفتنمو نبودنمو بب یخواست یمگه نم ؟یخواست ینم نوی؟ مگه هم چرا

 زنم یادمیفر

 ... نمتیبب ینطوریخوام ا یخوام ، نم ی، نم ونهی... نه د نـــــه

 ؟مگهیشد ینم رهیبا تنفر به چشمام خ شهیبگو الاقل! مگه هم یزیچ هی؟ پس  یلعنت یخوا یم ی؟پس چ یچ پس
 ؟یکرد  یمنو تجسم نم یب یتو خلوتت روزا شهیهم

 زنه یآخرو م  یگه ضربه   یکه م  یجمله  با

 ؟ یتنهام بذار یخواست ینم مگه

بار چشمام  نیاول  یو برا شهیلبام بسته م ا؟یخدا گهیم یداره چ نیارتفاع نا معلومو دارم، ا  هیسقوط از  حس
 ...انیهستن که به حرف م

،اونم تو سکوت مطلق فرو رفته ، نگاهش نافذ تر از  شهیتندش کم کم آرووم م ینفسا شم،یم رهیبا اشک خ بهش
 ... رهیگیو ضربان قلبم آرووم م کنهیتو عمق وجودم نفوذم شهیهم



 

 ...رمیتو آغوشش فرو م شمویکنده م  نیهوا از زم یآن وسط اون همه آرامش ب  هیدونم چقدر!  یگذره، نم  یم زمان

 یتنش داره پوستمو م یفعال شده ، گرما بیحس المسه م عج یندارم، ول دنیندم، اصال توان دب یم چشمامو
کنه به نوازش   ی، شروع م کنمیصورتم حس م یاشکاشو رو  یسیو خ شهیپهنش قاب م یسوزونه، صورتم با دستا

وسط درست  نیا  یزیچ هیحاال  یکه نبود ! ول  یزیباشه، اصال چ ینطوریحسم ا دینبا ختن،یکردن موهامو اشک ر
 ...دی...نبا شدیم ینطوریا  دیانگار! نبا  شمیچرا دارم غرق م ست،ین

 ییخواستم برسم به جا یست،نمیکه تصورش هم برام ممکن ن  یزیلغزه سمت چ یمطلق روبروم پام م یدو راه تو
 یبا حضور من به آرامش م دیماجرا بود؟ چرا اون با نیا  یحماقتو به رخم بکشه ،عطش کجا هیکه تپش قلبم 

 ...که ته ته تموم اوهاماتمم نبود  یزی... چ دیاما رس  د؟یرس

 گهیم یبم یبرام مهم ، پر بغضو با صدا زیاز همه چ  شتریاون که ب  یناله  یگِم خودم باز صدا  جویگ  یایدن تو

 ... خوام دوباره نابود بشم ینم یهست

 یچطور یعنیپر از تمنا و خواهش رو ...  یلحنو باور ندارم ، لحن نی، من ا شهیتو وجودم جا به جا م یزیچ هی باز
 یلیطف هیبه من فقط به چشم  شهیکه هم  یتگریذهنم پر شده از دست حما یساخته ها یهمه  یباورکنم وقت

 یت،واقعا هضم خواسته ش کار راح دهید وباز جزو مد رفتارش ر شیچند ساعت پ نیتا هم یاحتی،  کردهینگاه م
 ... کنه  یرو حل نم یزیانکارشم چ  یول ستین

 یکمبودش تو  شهیکه هم  یزی، چ کنمیرو تجربه م یحال نیبار چن نیاول  شم،یمردونش جا به جا م یدستا نیب
 .زدیچراغ قرمز مدام چشمک م هیمثل  میزندگ

دادم ،  بتیفر شهیخواد االن قهقهه بزنه و بگه باز مثل هم یدلم م ییجورا هیانقدر برام دور از ذهن بود که   یول
 !!! رمیکه بخوام از تو آرامش بگ  یهست یکردم ، اصال ک  یباهات باز

 گهیملتمس تر از قبل م یول

 ...نی، درد دارم ، بب ستمی... خوب ن ادیز یلی، خ یتنهام هست یلیخ -

هم نتونسته بودم  بهیغر  هیبه چشم  یکه تا حاال حت  ی، من داره یکوبش تند  ذاره،یقلبش م یو رو رهیگیم دستمو
 !!! دستام حس کنمو آرووم بمونم رینا منظمو ز تمیر نیبتونم ا یکنارش باشم، چطور

پهنش  نهیس یرو مویشونیذاره ، پ ینم یول ستین یزیخوام خودمو گول بزنمو بگم چ یندازم، م یم ریز سرمو
 ... فرستم یهام م هی، عطر تنشو با ترس به ر دهیفشار م

 "خدا هیچ نیریدرد ش نیا  یمعن "

 ... ارهیذاره و سرمو باال م یچونه م م ریز دستشو

آخه   کنه،یدرشت اشکش صورتشو پر م یو گوله ها شهیم رهیبا عجز بهم خ ان،یچشماش هستن که به حرف م باز
جلوت هق بزنه  ینطوریا  یفتگیمظهر تکبرو غرور و خودش یکردیکر مکه تاحاال ف  یباور کرد اون کس شهیم یچطور

 ! گوشت خواستنتو تمنا کنه  رکنا  یدیند یزیکه تا حاال ازش جز نفرت چ  یباور کرد آدم شهیم ی! چطور



 

قهقرا  نیکه بتونم از ا  گردمیم یواژه ا هیبه خودم مسلط بشم، دارم دنبال  کنمیم یسع دمویدهنمو فرو م آب
 دهی،اما باز مهلت نم امیم رونیب

 ؟یازم متنفر  یهست -

 ... وقت نبودم چینه ... ه -

 سوزه؟ ی؟ دلت برام م یکنیبهم ترحم م یدار -

 ؟ یتو چرا باورم ندار -

 هیشب یزیچ هیبسته ش نشسته ، نگاهش هزار رنگ شده،  شهیهم یلبا یکه رو  ی، خنده ا کنهیم یقشنگ ی خنده
 ... حرفاست نیلجباز تراز ا ی، ول یپنهونش کن یدار یکه سع  یذوق هی

و  خورهی، لباش تکون م ستین یفاصله ا چیه گهیچسبونه ، د یم میشونیشو به پ یشونیو پ ارهیجلوتر م سرشو
 کنهیمستاصلم م شتریب

 ... بگو تا باورت کنم یزیچ هیپس  -

 یخودم هنوز معن ینم بگم تا باورم کنه ! وقتتو یم یچ ره،یگیافته و ضربان قلبم اوج م  یباز به شماره م نفسم
 ... کنم  یرفتارشو درک نم

 ؟ یپس چرا ساکت -

 ... تو چشمام شهیم رهیوباز خ کشهیو سرشو پس م ذارهیو دو طرف صورتم م ارهیباال م دستاشو

 !دختر ؟ یری؟ تو چرا انقدر نفوذ نا پذ یتونم بفهمت هست یچرا نم -

ازخون   شهی، هم کنهیم یزیصورتش هنوز داره خونر یکه رو  یبرم سمت زخم یجواب سوالش دست م یجا به
 ... نکنه یروحمو زخم نیاز ا  شتریاون زخمو بپوشونم تا ب  یخودم رو یاالن حاضرم با دستا  یبودم ول یفرار

 یبرا یخواد تا مرهم ینوازش م شتریکنم دلش ب  یبنده ، حس م یو بعد آرووم م کنهیاز درد تنگ م  چشماشو
 !!! رو به باور رسوند یبشه با هاش کس دیدونم شا یزخماش ، نم

 ...آروومم نکرده بود  ینطوریا  یچقدر دستات نرمن!تا حاال کس -

 ... نجایسرتو بذار ا اینگو ، ب یچی... ه سیه -

بچه حرف گوش کن  هیپام بذاره، مثل  یخوام سرشو رو ی، ازش م دمیم کهیتخت ت یبه پشت کنمویدراز م پامو
 ... بنده یپامو چشماشو م یذاره رو یحرفام شده، سرشو م عیمط

 یراه کدوم ! خسته از سواال نیبود تا بهم نشون بده درست تر یکی،کاش  زنمی، چندبار پلک م شهیکم آرووم م  کم
 ... به صورتش شمیم رهیذهنم ، خ یگ  شهیجواب هم یب



 

پس زده و  زنه،غرورشویم ادیفر ویکس  یکه حاال ب  ی، به چهره کس کنمیبهش نگاه م گهید دید هیاز بار   نیاول  یبرا
 ...به تمنا افتاده

 یبرا ییایدن هیمظطربش  نویغمگ  شهیهم یمرد به تمام معنا... چشما هیجذابن ،  یواقع یصورتش به معنا یاجزا
 ...خودش

موج  یخواست موهاشو لمس کنم، موها یدلم م نمشیداشتم نب یگوشه از قلبم که خودمم سع  هی یتو شهیهم
 ... کردن  یم طنتیگرفته شدن ش  یبه باز یکه برا  یرنگ یدار قهوه ا

 !ادین شیپ یوقت فرصت چیه گهید دیا،شایزنم به در یدلو م ینه ، ول ایدونم اجازه شو دارم  ینم

دونم  یهمه سال تظاهر به نفرت! چراشو نم نی، به ا خندم ، به اون یموهاش ، به خودم م یچرخه ال یم انگشتام
 !!! از جنون  ییکور سو  هی دمیاز نفرت، شا  یهستش ،حت یکه خال  یخوام ، حال یخوامم بدونم ، حالو م ی، نم

 ... برمیم کینزد سرمو

 ؟ یداریب انیک

حاال  ی،ول شهیخواب م ریزود اس یلیخوره خ یکه م  یی، به خاطر داروها داریب ایدونم خوابه  ینم گه،ینم یزیچ
 !که داره خواب مهمون چشماش شده باشه  یحال خراب نیدونم با ا یم دیبع

 گهینه ،م ایدوباره بپرسم خواب  امیبرم ، تا م یتر م کیسرمو نزد دوباره

 .. خواد بخوابم یدختر ، دلم م یخور یتکون م چقدر

 نجا؟ی؟ ا ینجوریا

خودش بودو لذت هاش بابامم که  شهینداشت ...هم یمن وقت یاصال برا  دم،یوقت تو آغوش مادرم نخواب چیه
 ...اون سرگرم معشوقه هاش بودو مادر سرگرمِ   دمیدیوقت نم چیه

فکر کردن به اونو گذشتش  یبرا یانقدر تو گذشته خودم گم بودم که وقت  دم،ینشن یزیحاال از گذشته اون چ تا
 ... خدا رمیگیبزنم، دارم غم باد م ادیخواد فر ی، بغض بدجور گلمو گرفته، دلم م نداشتم

دردش  یبگم که دوا یچ دم،یکدومشون رو نچش  چیکه خودمم طعم داشتن ه  یبدم، من شیدلدار یمن چطور حاال
 !خودش بگه راحت بشه دیباشه! شا

 ان؟یک  یحرف بزن یخوا یم

جرات  یبشه، ول نیتر از ا میمبادا اوضاع وخ نکهیلرزه از ا یصورتش ، تنم م کینزد ارهی ی، م رهیگیدستمو م نرم
 دنیبه بوکش کنهی، شروع م کنمیکه من فکر م  یزیچ ی، به جا گذرهیم هیدستمو هم ندارم ، چند ثان دنیپس کش

 ... دستام

، منو تو از  ارهیدرش ب یینخواست از تنها یوقت کس چیمن که ه ی، درست مثل دستا یهست دهیم ییتنها یبو
 ... یکس  ی،فرو رفته تو منجالب ب میجنس هم



 

 کرد ؟  یبراش کار شهیم

 ... نهیشیپره و رو بروم م یهوا از جاش م یب

 ؟ یخوا یخوام ... توهم م یم من

 خواد!؟ یم یمگه اون چ شم،یزنه شوکه م یکه م  یحرف از

چهره  یول دهیبه نگاهش ادامه م نطوری، هم گردهیم یدونم دنبال چ یچرخه، نم یمردمک چشمام م نیب نگاهش
و جاشو به خشم  کنهیهوا کم کم رنگ عوض م یکه تو چشماش داره، ب  ی،ذوق رهیتو هم م شتریش هر لحظه ب

 . دهیم

جذر  هیمنتظر  دینداره ، هر آن با، رفتارش اصال ثبات  گهیم یزیلب چ ریو ز دهیمدام به چپو راست تکون م سرشو
 .کنمیواژه رو انتخاب م نیتر یمعن یب فتهیدوباره به اون حالو روز ن نکهیو مد باشم ، از ترس ا

 م؟یشه بر یم

 ؟ ینداد جوابمو

 ... انیبرم ک دیبا من

 غره  یشدش م دیکل  یدندون ها نیموقع باز بشه" از ب یکه ب  ی"لعنت به دهن رهیاز کوره در م  یببر زخم هی مثل

 ... باز رودست خوردم، باز حماقت کردم کردم،یکه فکرشو م  یهمونطور زیحدسم درست بود، همه چ پس

 . صداش به آسمون بلند شده دوباره

 احمقم، چرا ؟چرا ؟چرا؟  نقدریچرا من ا ایخدا

 ... ، دوباره شروع نکن کنمیخواهش م انیک

از جنس هم ، از رنگ هم   ن،یرو شروع نکنم هان؟ مگه تموم شده بود که شروعش کنم ! همه تون مثل هم یچ
 ...رونیب نیکنیتون پرتمون م یآشغال از زندگ  کهیت هیمثل  شهیکارتون با آدم تموم م  ی... وقت

 یتاب مقابله با زبون گزنده شو ندارم ، پوزخند دم،یگوش م  گهیکه م  یاتیجون فقط به چرند یمجسمه ب هی مثل
 گهیو دوباره م زنهیم

 یبه خواسته هات برس دیبره به درک ... تو با انیخوره؟ک یبه چه دردت م انیک  کار؟یچ یخوا یم انویک  گهید آره
 ... یرس یکه م

 مثل خودش یکی شمیو م شهیم زیحرفش صبرم لبر نیا  با

 ی، چ یو هست یبود میزندگ یها هیزاو یکنار زدم؟ تو تو همه   میتو رو از زندگ ی؟من ک یزن یحرف م یاز چ  یدار
 ! با خودت یکرد  الیخ



 

 هیارزش   یحت یبهم ثابت کن یخواست یآره ؟ م  یفرار کن یعوض  یبا اون پسر یخواست یم نیهم یبرا پس
که   یزیخواستم نشونت بدم حسم بهت فراتر از چ یکنم م  رییخواستم تغ یکوتاهو هم ندارم ؟ من م  یخداحافظ
... خوب نشون ستین جبرانشواسه  یراه گهیکه د  ی... اشتباه یاشتباه کرد  ی؟ هست یاما تو چ  یکنیفکرشو م

وقت  چی... هی... آره خوب نشون داد یکن  انتیبعد خ یعاشق کن  یتون ی، تو هم م یهرزه ا هیکه تو هم   یداد
 ... وقت چیه یبخشمت هست ینم

محال از نو بنا بشم!تن  گهی! من دکنهیم کهیت کهیت دمی،شا کنهیو خرد م شکونهی، م یرحم یمثل چکش ب حرفاش
 .ستین یمن گهیمبارزه کردن نداره ... اصال د ستادنویطاقت ا گهید دمیضرب د

خودش حکم صادر کرد ،  شهیمنذاشت حرف بزنم، نذاشت از خودم دفاع کنم، بازم مثل ه ی،حت زنمیم یپوزخند
 . کردو خودشم اجراش کرد  نییخودش مجازاتو تع

 "فصل هفتم"

هاش، چند بار دست برد تا دفتر  ییگفتو برگشت به اتاق تنها  یریرفتن که بخوابن ترمه هم شب به خ امیو ت فربد
، چشم به سقف اتاق  دیراز کشتختش د یشد،آخر سرم رفتو رو مونیهر بار پش یخاطراتشو برداره و ورق بزنه ول

 ... دوختو شروع کرد به ذکرگفتن تا باالخره خواب مهمون چشماش شد

 ... زمیترمه جان ، ترمه بلند شو عز-

 ! ?شده یچ -

 ؟ یکردیم هیگر  یچرا داشت ن،یبلند شو نازن ،یدیدیخواب م یگلم ، داشت  یچیه-

 ؟ یخواب بد ، ترمه به فدات ،خوب هی...  دمید یداشتم خواب تورو م -

 خانوم ؟ یزنیآره خوبم، چرا همه ش نفوس بد م -

 ... ترسم یترسم محراب، م یم ست،یدلم گرفته، حالم خوش ن -

 کرده؟  شونتیپر یخانومم؟ چ یاز چ -

 ... یتنهام گذاشته بود ،یمحراب، رفته بود یتو نبود -

 ارم ، کجا رو دارم برم مگه؟تنهات بذ  ینفسم ، آخه چطور شهیمگه م -

 ... یترسم باز چشم باز کنمو نباش ی، بخواب کنارم ، م نجایا  ایب -

 ... یتوبگ ی، اصال" هرچ یتو بخوا یچشم ، چشم بانو، هرچ-

 !؟ یای یپس چرا نم -

 ... زمیتونم عز یاالن که نم -

 !چرا؟-



 

 ... ستیبذار صبح بشه بعد، االن وقتش ن-

 ... کنمیکنارم، تورو خدا ،خواهش م  یایخوام ب یاالن م  ا،ین بنه ...اال  -

 ... ینیبخواب ، خواب خوب بب ریبگ زم،یاصرار نکن عز-

 ... بره ی، بدون تو خوابم نم ای، ب امحرابیب کنم،ینه ... خواهش م -

 ... بخواب-

 ... کنمیخواهش م ایمحــــــــراب ...محـــــــراب... ب -

محراب  ،یگ  شهیسوخت، بازم همون کابوس هم یدرشت عرق پر کرده بود، ته گلوش م یصورتشو دونه ها سرو
نداشت که کنار ترمه  نویرنجور شده بودو توان ا فویآخر از بس نح  یتنهاش گذاشته بود، روزا ینطوری" همقایدق

شد ،  داریشب از خواب ب یها مهین هترم یبار وقت نیآخر  رفت،یشدو تا صبح از زور درد راه م یبخواِب ، بلند م
 یعنیزدن،  یداشتن خودشون رو گول م شد،یمحراب زده نم یماریاز ب  یخونه حرف یوقت تو چیه د،یمحرابو ند
 داریب شونیاون خواب بد پر  دنیبا د یخواسته بود، ترمه هم موافقت کرده بود، اون شب وقت نطوریمحراب ا

 ... شب هاش شتریشده بود کابوس ب نیتکرار کرد، بعد رفتن محراب ا توجمال  نیهم دیشدو محرابو کنارش ند

فرستادو  رونینفسشو پر صدا ب کرد،یخواب زجه زده بودو محرابشو صدا کرده بود حنجره ش ذق ذق م یبس تو از
 ...اشکاشو با پشت دستش پاک کرد

صورتش  یکه رو  یقشنگ یب با خنده خوا یجذاب محراب تو یچهره  دنیداد، د یاشک امونش نم  لیس یول
آب   وانیل هیحالشو بهتر کرد،  کمیتازه  یتخت بلند شدو پنجره رو باز کرد، هوا یداد ، از رو یبود روحشو خراش م

کنار گذاشتو رفت سمت کمد، دست برد و   دویبازچشمش افتاد به در کمد بسته، ترد د،یبرداشتو الجرعه سرکش
 ... دفترو برداشت

 دیدفترو باز کردو بوکش یال  آرووم

 هشتم فصل

 "و پنج سال قبل ستیب"

تخت بلند  یصورتم ، از رو یشه تو یم ریخوره و دوباره سراز یفرستم، سر م یمو پشت گوشم م ییخرما یموها
 ... داره یدست از سرم بر م یبندم، کالفگ یموهامو م ییطال یکش مو  هیبا  شمویم

 یدم، سع ینم تیحرفا اهم نی، به ا یدار یگن ترمه چهره معصوم  یندازم، همه م یم یاتاقم نگاه  یقد نهیآ  به
 ... شه معصوم بمونه یکه م  ییکنم فقط قلبم تا اونجا  یم

هستن لذت  زیکه برام عز  ییزایاز صبحت کردن با چ  ،یکنم، دوستش دارم، عاشق نوشتم اونم از بچگ  یباز م دفترمو
 ... همه با خدا شترازیب دیرز سرخ و شاشاخه گل  هیشده  یبرم، حت یم

 شیبه رضا یاونم راض  م،یراض شهی، هم میخداروشکر، راض ستین یدغدغه ا رم،یگ  یآرووم م  سمینو یوقت م هر
... 



 

 ی! اما تو جوابشون م یحسو دار نیکه ا  یسر خوش یادیز دیشا گنیم ا،یدوروبر نیخندن، هم یوقتا بهم م یبعض
 ...باشم یراض دیبخندم، چرا نبا دیهست چرا نبا ییبایز نهمهیا  یگم وقت

 ... شیبه رضا می،راض میمن باز راض یندازن، ول یم دستم

برام  نیکه فقط هست ، هم  ییزایبا لبخند از خواب بلند شدم،به خاطرهمه اون چ شهیامروز بازم مثل هم  ایخدا
 ؟؟؟یزنم کالفه ا یباهات حرف م نکهیخوام، فقط داشته هامو برام حفظ کن، خدا جون از ا ینم ادتری، ز یکاف

 ...یستیحتم دارم ن یستین

 ... ذارم یم یبندمو کنار یکنم، دفترو م  یدردو دل م گهیجلمه د چند

تا مثل  نیرم پائ یزنه م یآمادس، مامان صدام م  شبیاز د  شهیسرکالس باشم، لوازمم مثل هم دیبا 8 ساعت
 ...نمیقبل رفتن صورت ماهش رو بب شهیهم

 یمیرو دوست دارم، بعد خدا صم یتونم درکش کنم اونو بابا عل یکه م  یاندازه تموم حس  دمی، شا ایتموم دن قد
 ... دوستامن نیتر

 ... یمامان ریصبحت بخ سالم

 ، سردردت بهتر شده ؟ یمامان ، تو خوب زیعز  سالم

 خوبم خداروشکر، بابا کجاست ؟ بله،

 ...زمیبر ییبرات چا نی، بش زمیعز  ادی یم االن

رو  یاز نون داغ  کهیت هیبرمو  یدست م ارم،ی یخودم نم یبه رو یسوزش داره ول شبیهام از درد د قهیشق هنوز
 ...کنه  یز اشتهام رو تحرک مسال هنو نهمهیداره ها بعد ا ی... چه بو کشمیدارمو بو م یرو بر م دهیخر یکه بابا عل

 ینگاه م یحیرم سمتش ... بهش با لبخند مل یم شمویداره، بلند م یشدن پا نشون از اومدن بابا عل کینزد یصدا
 ... کنم

 ؟ ی، بابا بهتر ترمه

 ...نینگران نباش خوبم،

 یهواشم، حس م یب یبوسه ها نیزنه ، عاشق ا یموهامو بوسه م یو رو رهیگیم نهیس یجلو و سرمو تو ادی یم
 ... رهیم رونیاز کف سرم ب  شهیکه از بدن جدا م  یکنم درد مثل روح

 ترمه جان ؟ یامتحان دار  امروز

 !!! ستمیآماده ن  ادیکنم ز  یحس م یبابا، ول بله

 ... دخترم تک ، تک تک شهیتو درسا، مثل هم یآمادگ  ریگه غ  یبهت دروغ نم یچیراجع به ه حست

 ... اعتماد به نفس دادنتونم  نیهم حتاجم



 

 ... ازاون دوتا  شتریهم ، منم ب سویخنده مامان گ یم بابا

جان لحنش  سویگه گ  یم یسال وقت نهمهیها تو حسرتشن ، هنوز بعد ا یلیکه خ  ییعاشق مامان از اون عشقا  بابا
 ... زنه یبا همه کلمه ها فرق داره ، صداش م

 ... جان سویگ-

 ... زمیجانم عز-

 رفت ؟ یک  امیت-

 ... ساعت چهار بود ، مهراب اومد دنبالش باهم رفتن-

 خانم؟ یچرا صدام نکرد-

 ... سرو صدا بره یخواسته ب یشدم، وگرنه م داریب یاجازه نداد، منم اتفاق-

 !پسر چرا انقدر مالحضه کارشده؟ نیدونم ا ینم-

 ... شما به عذاب یتعارفا نیهنوز که هنوز از دست ا نیجان، مامان مه یبه خودت رفته عل-

 ... کنه من بچم  یمن فرق دارم خانومم ، مادر من هنوز فکر م-

 ؟ یکن  یفکر م ینطوریا  امیبعد چرا خودت هنوز راجع به ت-

با متوجه با شه،یم رمیندازم، داره د یم یدستم نگاه یرو یبره، به ساعت مچ یدستشو باال م میبه نشونه تسل بابا
 ... داره یجونش بر م سویو دست از سر به سر گذاشتن با گ شهیم

 بابا؟ میبر-

 نیریماست و البته جزء ش یزندگ یبخشا نیتر یروند جزتکرار نیساال، ا نیمثل همه ا اد،ی یواسه بدرقه م مامان
 ... هست ناشمیتر

 ... کنه  یکنم ، بابا اخم م  یباز م اتمویکتاب ادب  نیراه ب یتو

 ... یکاف  یخوند یهرچ ،یریگیببندش بابا، دوباره سر امتحان سردرد م-

 ...چشم-

 خی روزیهمه جا از برف د شم،یم رهیخ رونیبه ب نیماش شهیکنه ، از ش  یصلوات دلمو آرووم م هیبندم،  یم کتابو
 ... بازم دوستش دارم یشده ول اهمیس فویآلوده کث  یهوا نیحاال با ا نکهیبا ا یحت ادی یبسته، از برف خوشم م

سال ازم بزرگتره، مامان  9 کیکه جونم به جونش بستس، نزد  ی! برادر امیبه خاطر ت دیدارم، شا بیدلشوره عج هی
خواسته  نیتر نیریگن شدم ش  یحاال م یول ام،ی یم ایخواستن که ناخواسته من به دن یبابا بعد اون بچه نم

 ... خونم یاز چشماشون م  نوین اشون، باور دارم چو یزندگ



 

سال ازم بزرگتره، مامان  9 کیکه جونم به جونش بستس، نزد  ی! برادر امیبه خاطر ت دیدارم، شا بیدلشوره عج هی
خواسته  نیتر نیریگن شدم ش  یحاال م یول ام،ی یم ایخواستن که ناخواسته من به دن یبابا بعد اون بچه نم

 ... خونم یاز چشماشون م  نویشون، باور دارم چون ا یزندگ

 رازیکنه و از ش  یپدربزرگم فوت م یاز وقت  یبابا عل ،یکار  تیمامور هیبا آقا مهراب دوستش رفته واسه  شبید امیت
دوست  هیشن  یو از همون ساال م شهیآشنا م  ریباشن با عمو ام نیخونواده مامان مه کیتهران تا نزد انی یم

 ... ادامه دارشده  نطوریهم یدوست نیاکه    ینطوریکه دختر خاله مامان و ا  ممیزن عمو مر ،ینجون جو

 یلینداره به هر حال برام خ ی، اما فرق نیبب اویکه ب  شهیم یزن عمو بحث ایخاله  میبهش بگ نکهیوقتا سر ا یبعض
مهتاب دخترشون با من هم سِن و باهم  یبزرگ تره ول امیاز ت  یمهراب پسر بزرگشوِن که دوسال زن،آقایمحترم و عز

 ... میهست یهمکالس

 ستادهیدر ا یدارم ، مهتاب جلو یکنه که مراقب باشم، آرووم قدم بر م  ی، بابا بازم سفارش م شمیم ادهیپ نیماش از
 ... ادی ی، با ذوق جلو م

 ؟ یخانم، خوب یچطور-

ندارم، همه جوابا  گهید یشه، استرس یان شروع مدوستم، امتح نیتر نیام  دیو شا نیدم،بهتر یدست م باهاش
 یبزرگ تیبودن حما کیدارم و بازم نزد یکنه ، حال خوب  یچشمام عبور م یصفحه کتاب باز باشه از جلو نکهیمثل ا

 ... کنم  یرو دورو بر خودم حس م

 شونینیب یهمه وقت نم نیا  یبدون نکهیجنوب باشن ، و ا دیماه با کی" قایتاب برادرش ، دق یمثل من ب مهتابم
 ... کنه  یم شتریب تویدلتنگ یرو ندار یصداشون رو بشنو نکهیامکان ا  ادمیز یو حت

" خودت هواشونو کنمی... رومو به آسمون بلند م ی، دلنگرون یکیخورده، با مهتاب همراه شدم، حرفمون  حیتفر زنگ
 "داشته باش

 ییسر زده جا گهیم شهیکارو ندارم، مامان هم  نیا  یشون، رو امتحان پس فردا برم خونه  یخواد که برا یم مهتاب
 !!!اگه اطاق خواب خونوادت باشه  ینرو حت

هم مپسند... جمله  گرانید یبرا یپسند یخودت نم یدم بهش، حرفاش برام طالست،هر آنچه را برا یم گوش
 ... دارم مانی،بهش ا یقشنگ

 ... ارمی یکنه، دلشو به دست م  یکنم، اخم م  یمهتاب تشکر م از

 ... دم باشه، به زن عمو بگو من فردا مهمونتون هستم یقول م امی یفردا، فردا م یبرا بذار

 ... خندم یشه، بهش م یجمع م دشیدرشتو کش یکنه چشما  یم ناز

 !قول مردونست هیکه قول ترمه   یدون یدم، م یقول م امی ی، فردا م گهیناز نکن د-

 یمن منتظر بابا عل یگرده ، ول  یبر م ادهیکنم، فاصله اون تا مدرسه کمتر پ  یم یخنده ،ازش خداحافظ یم نباریا
 ... مونم یم



 

 یداره با چند تاپرسنل، ول یشرکت حسابرس هیو حاال  ییشرکت داره ، اون بازنشسته اداره دارا هیاطراف   نیهم بابا
 ... خانم رو بخوره سویخونه باشه و نهار ، دست پخت گ دیبا شهیظهرا هم

 گمیپرسه ... آرووم م یامتحان م  جهیدم، از نت یم یسالم شموی، سوار م شهینم یانتظارم طوالن  ادیز

 ... میخداروشکر راض-

 !ینگران بود یخود یبابا بازم ب یدید-

 ... ستیامتحان ن  گهید یرنطویکه بدون دلشوره سر امتحان رفت، ا  شهیبابا، نم یعیطب-

 ... کنه  یمهربونش رو پر م یخنده و چند تا چروک اطراف چشما یم

 ...سفارش داده یواسه نهار کل سویزودتر که مامان گ میبر-

برعکس  نیشدست و ا یزیبرنامه ر میزندگ ،یشگیروال هم هی نمیزوج ، ا یسه بار اونم روزا یهفته ا د،یخر میر یم
 ... ده یبه من آرامش م ارهی یم یکنواختیبراشون  گنیکه م  هیبق

 عیزنه، من سر یم یبابا چشمک اد،یمرتبو خوشگل جلوم شهیمامان مثل هم ده،یچیخونه پ یگرم تو  یغذا  یبو
 ...شه یاعتراض مامان بلند م  یکنمو همزمان صدا  یدمو صحنه رو ترک م یم یسالم

 ییتونن باجا یم 6اونم راس ساعت   قهیده دق یزنه ، روز یم زنگ 6ساعت  امیمامان گفته ت ستیتو دلم ن دل
که اون لحظه دلمو   یینوا رنیرو رد کنه ، زنگ تلفن قشنگ 12بزرگ  هیتماس داشته باشن، منتظر نشستم تا عقر

 ... کنه  یم نیریش

 ...الو سالم-

 ؟؟؟ یرفت یخداحافظ یداداش، فدات بشم بازم ب -

 ...زمیسالم ترمه خانم ، اجازه بده دختر نفس بکشم ،بعد منو به رگبار ببند عز -

 ...صدام بزن ، آخه پسرم انقدر نامرد یبر ینه داداش باهات قهرم، چقدر شب بهت گفتم خواست -

 دختر ؟ یبشه، دوباره بغض کرد تیاشک  یاون چشما  یفدا امیت یاله -

 ...گهید یکن  یم تییداداش اذ -

 هیبه خدا، منم درک کن دختر، تازه آخرشبم که قد  ستیدست خودم ن ره،یگ  یدلم م یموقع خداحافظ یخانوم -
 ... که  یو سفارش کرد یسال خداحافظ

 ... یبد یلیخ -

 .. ادامه بدم  دیفهمم نبا یم ره،یم یچشم غره ا مامان

 ... خواد باهات حرف بزنه از من خداحافظ، مراقب خودتم باش یم یداداش مامان -



 

 ... رسونه یمهرابم سالم م یراست نطور،یباشه خانم گل، تو هم هم -

 ... ممنون ، لطف دارن -

 ... مامان جان ایب -

شم، مامان با یخوام شاهد اشکا یکنم، نم  یکشه ، بغض م  یآخرش بازم به اشکو آه م  امیمامان با ت یصبحتا
موافق  ریو عمو ام یغصه خوردن، بابا عل  ختنویشغلو انتخاب کردن کار همه شده اشک ر نیدوتا ا نیا  یازوقت

ارتش   ییهوا یرویحاال شدن جز ن رفتنواما   ،یبودن اما زن عمو مامان مخالف بودن که اونا برن دانشکده افسر
 !!!گروه ضربت  یمامور مخف یاونم چ

از ماو خونواده   رینشن، غ ییشناسا دینبا یحت نکهین از نوع وحشتناکش ، بد تر از همه ااو  تنیدر حال مامور مدام
شده،  ییهوا یرویسروان و مهراب سرهنگ ن امیدونن ت یاونا خبر نداره ،همه فقط م  یاز شغل واقع  یکس  ریعمو ام

 ... تا سالم برگردن ازینذرو ن شهیشه و کارمون م یهمه حبس م نهیرن نفس تو س یهربارکه م یول

کشم " دورت بگردم چقدر   یخواهر به فداش، لباساشو بو م یتو اتاقش سر جاش ، اله یرم تو اتاقش ، همه چ یم
 " معرفت یب یرفت یبعد م نمتیبب یذاشت یتو آخه، م ینامرد

 .... ایخدا

 !از جنس خودت  خواهدیم یمرهم دلم

 کینزد

 خطر یب

 بخشنده

 ... منت یب

باشه روش  یترسم ناراض یکنم ، م  یحساس ، فقط نگاهش م دیسجاده شد نیا  یکنم، رو  یشو پهن م سجاده
که تا حاال تو   ییکادو  نیگه بهتر  یم امیرفته بود مکه ، ت شیچند سال پ یوقت نیمامان مه هینماز بخونم ، هد

 ... ره یسجاده رکوع م نیا  یکنم، چقدر قشنگ رو  یعمرش گرفته، بهش نگاه م

کنم ،   ی، دوباره بغض م رهیگ  یکشم ، نفسم از عطر جا نمازش م  یکه از خاک تربت دست م  حیدونه ها تسب یرو
 ... امی یم رونیذارمو از اتاق ب یبندم، سرجاش م یم شیاصل  یسجاده رو از تا

از منطقش   رو دوست دارم، یاضیر م،یدار یعموم  یاضی، فردا امتحان ر رمی" درگدایامتحانات و من شد  فصل
 یحواسمو پرت م میگوش  امکیسپرم ، آالرم پ یبه ذهن م سموینو یفرمول ها رو دونه دونه م اد،ی یخوشم م

 ... کنه

 ... مشکل دارم ترمه -



 

 کوتاهش  یخونم چه برسه به نوشته ها یاز چشماش م  یمنظورش رو حت گهیکرده، د  یسیخالصه نو شهیهم مثل

... 

 ... رمیگ  یشو م شماره

 شده باز ؟ ی؟ چ یسالم ، چطور -

 ... هم دارم گهیدونم ، چند تا مشکل د یترمه جواب مسلئه صفحه .... رو نم -

 خوب منظور ؟ -

 خونه مون ؟ یایم -

 ...ایاونجا بودم ، زشت به خدا، اصال" تو ب  شیسه روز پ نیمهتاب من هم -

 دنبالت ؟ ادیکه، به بابا بگم ب  ارمیتونم همه رو با خودم ب یدارم نم اجیمن به جزوه ها احت -

 ... امی یم رمیگینه بابا زده به سرت مگه ؟ باشه از دست تو االن آژانس م -

 ... باشه پولش بامن -

 ... شده نیسنگ یادی، حسابت ز یخواد انقدر فضلو بخشش کن ینم -

 یگمو راه  یبه مامان م ارم،یتونم نه ب ینم اد،یز یلیدارم خدوستش  اره،یتا ازدلم درب رهیقربون صدقه م یکل
 ...شمیم

 ... کنه  یزنم زن عمو درو باز م یزنگو م یوقت

 خاله ؟ یخوب زمیعز  یچطور -

 ... خوبم زن عمو -

 ... پاره شیکنم آت  یم مونتیزن عمو پش نیروز از گفتن ا هی -

 داره خوب ؟ یچه فرق -

،  ییکه عمو  اممیهستنو تو اون ت ییاون دوتا که بابا  گهیدونم د ی، م یفهم یبار بگو خاله خودت فرقشو م هی -
 ... وسط قبول نداره نیمنو ا یکس

 هیآغوش نرم که مثل آغوش مامان ازش هد  هیبعدم  کنمویبوسه بزرگ م هی دیپرمو صورتشو که مثل برف سف یم
 ... رمیگ  یم

خواهر داره که اونم بعد از ازدواجش رفته  هیمارو با بودن اونا پر کرده، مامان تک فرزندو بابا هم  ییتنها خدا
 ...مییتنها شهیشمال ما عمال" هم

 !زده بشیخودش غ نجایمهتاب کجاست ، منو کشونده ا نیخاله ا -



 

 ... رهیگ  یخانم گل، داره دوش م ادی یاالن م -

شه گفت  یهم نم یزیپخش اتاق، چ شهیتو اتاقش ، جزوه هاش مثل هم رمیگمو م  یبهش م زیدلم چند تا چ تو
 ...یشیبشه مقصر تو شناخته م ادیکمو ز  یزد وگرنه هرچ دی، دستم نبا

دنبالم، بلند  ادیب 9قبل از اومدن به بابا گفتم ساعت  9 کیساعت نزد م،یکن  یشروع م ادوی یربع م هیبعد  باالخره
 ...رهیگینم که مهتاب جلو مو مجمع ک لمویوسا شمیم

 کجا ؟ -

 ... ادییم 9بابا ساعت  گهیبرم د -

 ...نجایخاله و عمو امشب مهمونن ا ،یبر ستیالزم ن  ییجا -

 ... داکنهیقراره ادامه پ یها تاک یخاله باز نیا  ستی، معلوم ن رهیگ  یم خندم

 ... سربه سرش بذاره یکمیزن عمو ، هوس کردم  شیرم پ یم

 :گمیپشت سرشو م رمیم

 ؟ نیکن  یخودتون رو خسته م نیزن عمو باز دار -

 ... تو صورتم ادی یو براق م ی، جد داکردهیپ یبه واژه زن عمو آلرژ انگار

 ... قول یوگرنه قول ب یچیه ایزن عمو ، خاله  یزن عمو ب -

 !!! ینامرد نیپرم، ا یجا مثل فنر م از

 ... باشه ، چشم قول قول ، ترمه ستو قولش خاله جون، تورو خدا برام تمومش کن -

 ... شهینم گهید ریبرو خودت لوس نکن دختره زبون باز، نخ -

 ...ندازم دور گردنش یشمو دستمو م یم کشیخوابشو خوب بلدم، نزد رگ

 ! قشنگت ، تمومش کن برام باشه کلیاون ه  یخاله جون ، ترمه فدا -

که هنوز اندامش رو دخترو نشون   کیداره، قد بلند و اندام بار یفوق العاده ا کلیکنه، ه  ینازک م یچشم پشت
 کنه، نصفشو انجام داده  یقاب برام ترمه دوز هی دیبهم قول داده تا ماه ع شه،یاخمش باز م  یکمیده،  یم

خواد نقره  یم یاونم هر بار وقت  ز،یعز  یلیخکه برام   اتمیکنم به معلم ادب  شیاما هنوز نصفش مونده، قراره هد -
کنمو دوباره مشغول   ی، خودمو براش لوس م یجد دشیتهد نباریکنه اما ا  یکه قابو تموم نم  گهیداغم کنه م

 شیرزما خندمی، منم م نهیش یخنده م شیگوشت  یلبا یکنم، رو  یم فیفرم تعر یچقدر رو نکهیاز اندامشو ا  فیتعر
 ... شهیتموم م

 یموضع م رییتغ یمیبه حالت مافوق صم یاز حالت رسم  یدوباره مهمون شهی، مثل هم رسنیبابا از راه م مامانو
 ... ده



 

صبح  5 کی، نزد نطورنیهمه هم ست،یدل تو دلم ن ان،یکه قراره داداشمو پسر عمو مهراب ب  یجمعه ستو روز فردا
گردن چون به عنوان   یبر م یعموم  یمایبا هواپ رنیکه م  یسر یها تیمامور یوقتا برا شتریب نه،یشیپروازشون م

همه شون به  ینفر یگروه س  نی، ا ننک  یشرکت م اتیشنو بعد داخل عمل یوارد اون شهر م یلباس شخص هی
 ... کنن  یرفتو آمد م قیطر نیهم

 یبرا میامشب مهمون ماهستن تا فردا همه باهم بر  رمیخونواده عمو ام م،یکه بر  میاستقبالشون اجازه دار  یبرا
 ...استقبال

 " کن  ریشب آخرم به خ نیا  ای" خدا نمیشیم سرسجادم

دست  گهیبار د نکهیا  یکمکم کن فقط رو  ای"خداکنمیاز سر شوغ... دستمو بلند م  نباریا  ادی یامون م  یبازم ب اشکام
 "به دامانت بشم رو داشته باشم

 شومیم دیناام یام که وقت  آموخته

 شودیبا تمام عظمتش ناراحت م خداوند

 . . . شوم دواریکه به رحمتش ام  کشدیعاشقانه انتظار م  و

کنم، ترس   ینم دایپ یحس خوب نیتو ماش دنی، من از خواب دهیمهتاب خواب م،یفرودگاه ریصبح تو مس 3 ساعت
 کشمیم قیجو نامناسب متورم شده، نفس عم دنیاز د  میعصب  یکنه! آسمون مه گرفتس، رگا  یانگار وجودمو پر م

 "خودت هواشونو داشته باش جونمجمله دارم که بگم" خدا هیقرارم فقط  یب نطوریکه ا  یی، مثل تمام وقتا

 ینگاه نهیکنه، عمو از تو آ  ینفسش تنگ، خر خر م ریکنار مهتاب نشستم، سرش کج شده و مس  ریسر عمو ام پشت
 .. شم یم رهیمصممش خ شهی، به چهره هم ندازهیم

 ؟ یترمه عمو ، بازم دلشوره دار -

بدم ، دروغ تو شب برام وحشتناک تره  یدونم چه جواب ینم شهیبه هدف خورده، عضالتم منقبض م رشیت
 ...گم  ی...راستشو م

 ... آره عمو دلشوره دارم -

 ؟ ید نداراعتقا  یی؟ مگه به پشتوپناه بودن اون باال ینگران شهیعمو جان چرا هم -

و باورم پشتو پناه بودن  یکه تنها دلخوش  یمنو شناخته، درصورت ینطوریبودم که ا فیلرزه،چقدر ضع یپشتم م رهیت
 ...گم  ی، بازم راستش رو م ییهمون باال

 ! بر علت شده دیهوا هم مز نیا  ست،یدست خودم ن شهیچرا عمو باور دارم،اما مثل هم -

 !؟ یچ یتوهم بخواب، دلشوره برا ده،یمهتابو چه راحت خواب نیبخواب گلم، بب ریبگ -

 ... چشم -

 ... تونم ردش کنم یقلبم اومد، نه باورش داشتم نه م رعقلویمس نیب ییجا هیچشم از  نیا



 

،  شنیم ادهیبابا پ نیاز ماش  ممیبابا هم ...مامانو خاله مر سته،یا  یضربان قلبم اوج گرفته، عمو م م،یشد کینزد
 ...زنم یمهتابو صدا م

 ...پاشو خوابالو -

 ...شهیم نیخوب سنگ طیخوره، خوابش تو همه شرا یم کیتکون کوچ هی

 ...ها شهیم ریبلند شو د -

 ... کنه  یچشماشو باز م نیترس ب با

 ؟ میدیرس -

 ...بله -

 ... یدیخواب ی، خوب م یموند داریتوبازم مثل جغد ب -

 ... شهیم ریشو، داره د ادهی، حاال پ تیادآوردیممنون از  -

 ... افته  یو دنبالم راه م شهیم ادهیپ نیتموم از ماش یکرخت  با

 ...میکش  یساعت تا زمان فرود مونده، تو سالن انتظار انتظارشون رو م مین م،یدار یبا هم قدم برم همه

کنم بزاق دهنم خشک   ینقدر ذکر گفتم که حس م... ا شهیاعالم م  مایبلند گو شماره پروازشون و فرود سالم هواپ از
 ... دم یم رونیشده ...نفسمو پر صدا ب

کنم تا مسافر منم از راه   یدارنو تماشا م ی" همه چشم به راهبایساک به دست که تقر نیها مسافر شهیپشت ش از
 ... برسه

 یها شهی، به ش گهیهنوز متوجه نشدن ، چند قدم د هیرم، بق یشدنشون رو ، جلو م کیکنم ، نزد  یم حسشون
زنم ،  ینفس کم دارم، پلک م اد،ی یمهتاب با ذوق جلو م دن،یهم اونا رو د هیحاالبق شم،یم کیکامال" نزد  یقد
 ... نشهدادم تا باز  میکه به غده اشک  یاز فشار  نباریسوزه،ا یهام م قهیشق

 !شدم انگار دهیجالب !د !تیجمع نیب نن،یب یدم، منو م یتکون م دست

 ... همه اضطراب باعث شده نتونم عضالتم رو کنترل کنم نیشه، ا یباز م یبه خنده خشک دهنم

 ... کنم  ینگاهم حفظ م یتسلطو رو شه،یسمتشون، سرم مظلوم کج م رمیم

 ... هیکاف  گهیتعلل د شم،یم کیگرمو مطمئن ، بهش نزد  شهیکنه مثل هم  ینگاهم م امیت

 ... داداش یخوش اومد -

کشم،   یبوم ره،یگیم نهیبرم به آغوشش، سرمو سفت تو س یندارم کجام، دل بدفرم گرفته از نبودنش ، پناه م یکار
 ... یغربتو خستگ  ی، بو یدلتنگ یده، بو یم یمهربون یبو



 

 گهی...وم شهیم رهیلرزونم خ ی، به چشما کنهیاز خودش جدا م  منو

 ! خوشگل خانم سنیندت خبل یباز که مژه ها -

هم برسه، مهتابم مثل من  هیکنم تا نوبت به بق  یم تیرعا گهیفاصله رو د رم،یگیخندم ازش آرامش م یم بهش
 ... کنه  یم یتاب و داره تالف یب

با دل پر  شهیکه مثل هم  ممیدارن، عمو و خاله مر یدلتنگ ایدن هیکنم، به مامان ، جفتشون قد   یبابا نگاه م به
 ... اومدن

 ... ترسم یترسم ... م یبدم، م یفرصت نکردم سالم هنوز

 ینفس گرفتنا نی، ا ستیکارساز ن  گهید قینفس عم یکی نیکشم، واسه ا  یم قیترسم صدام بلرزه ، نفس عم یم
 !دارم ازین شتریب ژنیحاال انگار به دستگاه اکس اد،ی یتر به کارم م کیکوچ  یممتد واسه اضطرابا

؟ "  ید یسالم" ... قول م هی" فقط در حد  رهیگ  یدم، فرمون نم یقفل شده و عضالت گردنم گرفته، فرمون م سرم
 " دمیقول م

 شهیشجاعت و اعتماد به نفسم هم ستم،ین ییکمرو  ایبرم، دختر ترسو  یکه هست باال م  یبا هر جون کند سرمو
 !شدم انگار ضیمر یچند وقت ول قایدونم دق ینم ارم،ی یکه کم م  یچند وقت یزبون زدبوده، ول

 یدناینفس کش یکنم صدا  یم یسع موینیسپرم به ب یهامو م هیبه ر ژنیفرستادن اکس فهیبندم، وظ یم دهنمو
 ... رو آزار نده یبلندم کس

... باالخره  دمیفشارش م رم،یگیدست م یکه شده مامن آرامشم رو تو  یزیبرمو اون چ یم بیج یآرووم تو  دستمو
 گمیم

 ... سالم -

، منم  شهیم یکه از آب خال  یوانیکنم، مثل ل  یسرم خوب حس م رگیمو نیخروج خونو ازآخر اره،ی یباال م سرشو
 یماجرا نیکجا ا  یحال مسخره خراب ، نفس تنگ نیخندم، به ا یبنده، به خودم م یم خی... تنم  شمیم یاز خون ته
 !؟آبروم کنه  یخواد ب یست که م

 یره و سبز یپر پشتش کنار م یشه و مژها یلحظه پلکاش باز م هیصورت جفتشون رو جذاب کرده،  شیر ته
 !بخشه باز یم یبلند گمونم زنگ شیو ر رهیپوست ت ونیچشماش م

 ... کنم سالمش ترک خوردست  یده ، سرد ... خشک ... انقدر که فکر م یم جواب

 ... سالم -

 ... .کوچولو  یداشت یتوقع گرم...

 . رهیگ  یرگ گردنم م دم،یسرمو تکون م محکم

 " زارمیکلمه ب  نیاز ا  یدون یبهم نگو کوچولو نم"



 

 ...اومد  یخوشت م یروز هی...

 "زاریب زارِ ی، ب زارمیحاال ب "

 ...زارمینگفتم نگو ب...

 گم  یم استغفار

 " نکن، نگو کوچولو تمییخوب اذ "

 ...ینخودتو گول بز  یخوا یم ...

 " شم یاثابت به خودم بزرگ م  یشده برا یدم بزرگ شدم، حت ینشونت م "

 یها هیحالت ، رنگم شب رییتغ کمیبا دیسف یادیپوستم ز ده،یدونم رنگم پر یم دارن،یکنار تازه واردا قدم بر م  همه
 . شهیمرده ها م

 .رمیگیکشم،روموازش م  یکنه، ازش خجالت م  یکنه، از خجالت تو اون سرما پشتم عرق م  ینگاهم م بابا

آروومم کن   شم،یکنم ... آرووم م  یدستم مشت م یدوباره تو بحویتس یشده ! دونه ها میزیچ هی دهینکنه فهم"
 . مامن آرامشم

 دانمیآنچه را که من نم  یدانیتو م ایخدا

 و در ندانستن من تالطم ها ستیدانستن تو آرامش در

 مشت تالطمم را آرام سازخود با آرا تو

 میخونه ما تا امروزو همه باهم باش انینهار ب یبرا شهیقرار م یخودشون، ول نیسمت ماش رنیبرگشت همه م واسه
... 

 یکنه ول  یم فیبا آرامش از سفرش تعر شهیاونم مثل هم  میکن  یم چیسوال پ ایدن هی امویبرگشت ت ریمس یتو
مامانو بابا  نکهیو واسه ا رهیگیشونو با اشرار کامال" فاکتور م یریدرگ یکامال" معلوم سانسور شدست، چون بخشا

که داره مالحضه   میفهم یخوب ماهم م یول ردنک  یکنترل م  اتویکه اونا فقط از دور عمل  گهیتوفکر نرن م یادیز
 ... کنه  یم

 !ش...اونم دلتنگ انگارتو اتاق رهیراست م هی میشیوارد خونه م یوقت

 ... سمیاما دوست دارم بنو  ادی یتو اتاقم ، خوابم م رمیم منم

 یرو یحت ی،ول سمینو یسال گذشت ... م هیچند ساعت که برام قد  نیا  یاز تموم لحظه لحظه ها  ،یهمه چ از
 ... خودم بخونمش یندارم که برا نویا

 .خونم یجمله رو بلند م هی فقط



 

 یعنیبا ابهت ، پر جذبه، مقتدرو محکم... چرا ؟؟؟ چرا !!!  یروح ... مغرور ... مثل کوه ... ول یسرد ... خشک ... ب"
 "تکرار مکررات تا ابد؟؟؟ یعنی!!!شهیتا هم

 ،پسیبزرگ ش یخوا یدرکار نباشه، مگه نم ییایرو یمگه قول نداد ،یکاف  گهید یباف ایذارم ... رو یکنار م  دفترو
 ...نیرو بب تیواقع

 هیخوام بخوابم،  یفکر کنم، م زیچ چیکسو ه  چیخوام به ه ینم رم،یکلنجار م  یِ منطق یادیمغزم که ز یتو یصدا با
 !!!نفر بود هیخواب  یکاش الاقل تو  ی... ول قیخواب عم

 !رشدهید یلیخ ایخدا پرم،یزنه، از جا م یسرم زنگ م یمامان تو یصدا

 جانم مامان؟ -

 ؟یشیبلند نم زم،یعز  رسنینامیاالن خاله ا -

 ...امیم رمویگ  یدوش کوچولو م هیبلند شدم ،  یچرا مامان -

 ...باشه مادر زودباش -

 . ادی یخوابالو خوشم نم یده ، ازچهره م وقت یم یدوش ، آب بهم انرژ ریرم ز یم عیسر

با  یاسی یسارافون ریز هیتخت،  یذارم رو یم دیشلوار سف هیبا  دیسارافون سف هی عیکنمو سر  یخشک م موهامو
 یبابا عل نویبخشه، ا یروح م دمیبنفش به صورت سف فیاز ط  ییرنگا اد،ی یکنم، بهم م  یشال همرنگشم انتخاب م

 .گهیم شهیهم

 ...اعتماد به نفسم کمکم کنه  تیتونه به تثب یخوب، م یندازم، همه چ یبه خودم م ینگاه هی

 ...کنه  یو داره نگام م ستادهیپله ها ا نیبابا پائ ام،ی یم نیئاز پله ها پا  یوقت

ره  یالغر کنه بعد کالهمون م  شهیم ییجون دوباره هوا سویگ  نیا  یگ  یوورجک ،نم یدوباره تو خوشگل کرد -
 ...توهما

به اون چند  ام،یب میکنه اون دوتا پله آخرم پائ  یو کمک م رهیگی، بابا دستمو م باشونیز یعاشق  نیخندم به ا یم
 ... شمیم دیسف یتارا نیدلتنگ ا یروز نباشه حت هیندازم ، چقدر اگه  یم ینگاه قشیکنار شق  دیتا تار سف

 ...نتونستم کمکش کنم نکهیازا  شمیهمه جارو پر کرده، شرمنده م یخونگ یغذا  یبازبو

 ... یکرد  ییشرمنده، همه کارا روتنها ایدن هی یمامان -

 ... نیجبران کن یبعد نهار با مهتاب حساب نکارایا  یبه جا ز،یبرو دختر زبون نر -

 ... گردم  یم زمیدنبال عز شمویگموازش دورم  یم یبلند چشم

 پس ؟ یکوش  یداداش -

 گهیرو بهم م ادوی یم رونیب اتاقش



 

 ... جونم فنچم -

 ... مزه یب -

 زم؟یعز  یخوا یم یچ -

 ... نمتیخواد بب یدلم م گه،ید رونیابیب -

 ...رهیمردونش ضعف م یخنده ها یخنده، دلم برا یم

 امتحانا چطور بود؟  نمیکن بب  فیخوب تعر -

 ... کنه  یم شیده و نظراتشم چاشن یگوش م  قیکنم ، خوب و دق  یم فیبراش تعر خالصه

 ...کنه  یروح از بدنم تموم وجودمو پر م هیده...حس تخل یگل انداخته که باباخبراز اومدن مهمونا م  صحبتامون

پشت سرش مهتاب، بعدم  ادوی یضربان قلبم منظم باشه ، اول عمو م تمیکنم ر  یم یکشمو سع  ینفس م آرووم
 ... ستین داشیکه هنوز پ  گم،ید یکیمن منتظر  یول م،یخاله مر

خوام بپرسم پس مهراب خان کجاست که  یباره، م یاز سرو روم م  یکنم اما کالفگ  یم یسالمو احوال پرس باهمه
 ...شهیدامیسرو کلش پ

 ...ادیمطلق م یو جاش نفس تنگ رهیم ژنیاکس  دوباره

 هیواقعا"  ایتاب من  یب دیمنشاء ش د اد،ی یخاص بودن از کجا م ایتفاوت  نیدونم ا یخاص ، نم شهیهم مثل
 ! جنس متفاوت

 نیا  یادگاریام که   یشیته ر اد،یبه نظر ب یتره از حالت عاد دهیبراقو باال زدستو باعث شده چشماش کش موهاش
 نیا  نیکرده ، ب  لیرو تکم پشیو خوش دوختم ت یبلوز وشلواز مشک هیسفر هنوز مهمون اون چهره مردونست، 

 ...درخشه یم نیمثل نگ بیسبز که عج یها لهیفقط اون ت یگ  رهیهمه ت

...چرا؟ چرا! رهیگ  ینگاهشو ازم م عیسر یکنه ول  یم یماش طالقچشمم با چش هی" کسر ثانقایلحظه همون دق هی
 !!! تونه باهام راحت باشه یکنم مثل قبل نم  ی؟ چرا فکر م شهیکنم در برابرم معذب م  یحس م ایچراتازگ

 نیدست بردار، دست بردار از ا ا،ترمهیرفتن ، دوباره غلط زدن تو رو یطرفه به قاض هیدوباره  ال،یوهمو خ دوباره
 ...موهوم االتیخ

 ... رمیکنه دوباره سرمو باال بگ  یکوبه و وادارم م  یم واریزنه ، به درو د یقلبم تند م یول ندازم،یم ریز سرمو

 اکمکمیکنه ، خدا  یم شتریکوبش قلبم اضطرابمو ب  یصدارو بشنوم ، صدا نیخوام مدام ا ینم ه،یصدا چ نیا  ایخدا
 ... کن

 ... گم  یفقط م دوباره

 ... المس -



 

 ... شهیتکرار م هیثان  هی یهمون تکرار نگاه تو دوباره

 ... سالم -

 !؟ نیادامه شم،فقط هم  منتظر

 ... سالم ...

 .ارمیتودلم اداشو در م کنه،یجمله روانتخاب م نیتر یمعن یخونه ... ب یانتظارمو از چشمام م  انگار

 ترمه جان ؟ یخوب -

 یشد؟! نم مالیاالن غرورم پا  یعنی... چه حساس شدم!  رمیروش کنارم یدمواز جلو یتکون م یتفاوت سر یب
 !دونم یفهمم ، نم

 مویهست ینخود شهیسفر اون دوتا گل سرسبد منو مهتابم که مثل هم یبه صحبتا شهیم دهیدوباره کش یمهمون
 گوش به فرمان، من آروومم ،

 ... عادت دارن  شیشگیهم ینق نقا نیه به ازنه هم یگم اما مهتاب ، بد قلق نق م  ینم یزیچ

 ... واسه بزرگ شدن یتجربه ا هی نمیکنم ا  یحس م کنم،یم یکارارو سر  هیو خودم بق نهیخوام مامان بش یم

 یمنو مهتاب کس ریخوام که غ یکنمو م  یهم رد م مویکمک خاله مر  یکنم، حت  یآماده م  قهیرو با سل یچ همه
کوچولو   یرنگ یها وهیگرفتم م  ادیفوکوس کردن ، تازه  وهیساالد م یهمه رو نمیچ ینهارو م زیتوآشپزخونه نباشه، م

دونه بر  هیکردم، هرکدوم قبل غذا   یخالآناناس که توشو تا نصفه   هیشده وسط  دهیکه چ  یچوب یخایس یتو
 شهیه خوشمزه تر از همباعث شد نییشده، درست مامان درستشون کرده اما انگار تز یغذاهام عال  دمانیچ دارن،یم

 ...ادیبه نظر ب

 قهیچند دق شه،ینم دهیشن ییصدا گهیاونم بعد برخورد قاشق و چنگال د  ییشن، جز تک صداها یمشغول م همه
به اون  یخوام نگاه یم ان،یم یشدن و به نظر راض قیندازم، همه عم یبه همه بشقابا م ینگاه اجمال هیگذره،   یم

 زیدونم ت یرم، م یبا خودم کلنجار م ده،مغرور، دوباره رنگ گردنم سفت ش یبندازم، همون اصل کار یاصل کار
 یتفاوت یاحترامو ب  یاز رو  نکهیا  ایبره از خوردن ،  یخوام بدونم داره لذت م یزنم، م یم ایدلو به در یهوش، ول

 ... مشغول هیمثل بق

 !!! که تواون لحظه خارج از تابو تحملم  یزیچشوکه از  شم،یشوکه م یول ارم،ی یباال م سرمو

هوا دست  یشم ، ب ینگاه پرسشگرش !!! دستپاچه م نیکرده با ا  ریاون منو غافلگ  ایفهمم من مچ اونو گرفتم  ینم
واسه دادن هوا بهم  یسخاوت گهید ایکنم دن  یبا سوزش دستم حس م یول نیبرم سمت پارچ آب ، سرم پائ یم

 ... نداره

 ! حنیتوض هیانگار منتظر   یرنگ یها لهیاون ت  نباریمونه ،اما ا یپارچ آب ثابت م یرو دستش



 

 گهیتونه ضربان قلبمو تو اوج نگه داره، د یمدت م هیواسه  یطالق نیندازم ، ا یم ریدارم، سرمو ز یبر م دستمو
 !تونم انگار ینم گهی،د زمیلبر

 گهید یدچار تزلزل شده، حت ممییشنوا یکنم حت  یحس م شمویخشک م یصندل یحرکت رو یشم باز، ب یم مظلوم
 ... تونن به مغزم نفود کنن یصدا ها نم

انگار! چون با تکون دست مهتاب که کنارم نشسته و   دنیگذره، همه دست از غذا خوردن کش  یم قهیدق چند
 ...رمیگیپس م مویاریگذاشته هوش  برهیو یاعصابمو رو

 دختر؟ ییکجا -

 ...نجایهم -

 ...خنده یمسخره م -

 گم ، روحت کجاست؟  یجسمتو نم -

جواب  هیو  شهیکه از منو مامان م  یممتد یتشکرا یحواسمو بدم پ شمیمجبور م نباریکنم، ا  یاخم نگاهش م  با
 ... چهیپ یخاص توگوشم م ییصدا هیبدم ... یمعن یب

 ... خوشمزه بود یلیممنون خ -

 ؟ نیکن  یمسخره م نیدار -

 ... کنه  ی، از سوالم چهرهش بازم درهم رفته ... سرد نگاهم م میریخوام مچشو بگ یم

 ...ادیبرب یعال  ییرایپذ هیاز پس   ینطوریبه سن شما احسنت داره ا یمسخره کنم! دختر دیچرابا -

که   یشدم، طور بهیانقدر غر  هوی تیمیاون همه صم  ونیم یشدم شما، از ک یدونم از ک یبه سن شما" نم یدختر"
 !بوده ییمنباب آشنا یمهمون نیانگار ا

محض  یتفاوت ی، ب دمیذهنم رو نم االتیبه وهمو خ گهید شمویبلند م کنم،یبسنده م یممنون خشکو خال هی به
 ... ته فعلم شهیم

 کنهیطرفه آماده م هینبرد  هی یکه داره خودشو برا  یکس  هیدونم چهرم االن شب یم یرفتارکنم ول یکنم عاد  یم یسع
تو افکارم مجوز  ی،اما تا خودم نخوام دخول ارهیحس درب نیداره به قلبم نفوذ کنه و منو از ا یشده ، مهتاب سع

 ... رهیگینم

روباهم  یاتیسر هیو انگار دارن  ریمهراب خانم که سرشون ز امویمشغولن ، ت ییجورا هیجمع ، همه  شیپ گردمیبرم
 ! کننیمرور م

 ... افته سمت من  یخنده و نگاهش م یم امیت

 "!!!گفته؟  یزیمحراب چ یعنی ره،یگینفسم م"



 

تو دلم " داشتن  نهیشیحس گس م هی شه،یو بعدازم دور م کنهیخنده مسخره م هیسمتم،  ادیوم شهیبلندم امیت
 "کردن؟یمنو مسخره م

 ...گهیده و رو به همه م یم لمیتحو ثیخنده خب هی...دوباره  گردهیبعد با چند تا بسته بر م قهیو چند دق رهیم

 ... هاست یهم که باشه نوبت سوغات یخوب نوبت -

 ... امیسمت ت رمیو م زنهیاز ذوق برق م  چشمام

 برامون داداش ؟ یآورد  یچ -

 !!! یدختر جون ، چرا انقدر کم طاقت نیبش ریبگ -

گردم سمت منبع صدا ،از اون ابهتو از   ی، برم یترک یار مانگ  هویهاش ،که  یواشکیاز اون   اد،یخنده م هی یصدا
 گهیکنمو د  یانگار، کز م  شهیمچاله م رهیگ  یخنده اون به من! دلم م ی،اما م یخنده ا نیهمچ دیبع لیاون شما

 ... گمینم یزیچ

 ... آوردن  زیدوتاچ یهر کس یبرا ه،یطرف صاحب هد رهیگ  یها رو دونه به دونه م بسته

دنو  یباالخره به خودشون زحمت م رسه،یهم مثل هم، نوبت به منو مهتاب م ونیخانم مثل همه و آقا یکادوها
 ... شنیمبل بلند م یاز رو

 ... بده به من نارویا  امیت -

 " جارقم زده هیهمه تحولو  نیسفر ا نیا  ایانقدر بمو مردونه بود   شهیصداش هم "

 ؟یگ  یدخترا رو م یکادو -

 ... بله -

 ...رگو پوستم ریو بازم همون انفجار خون ز یهمون نفس تنگ دوباره

 گهیآرامشمو ازم گرفت، د  یکارمو ساخت، همون اول  یخوادم، همون اول ینم یادگاری گهیخوام، د ینم هینه هد"
 !!! اونو به صاحبش برگردونم  یروز هیبتونم  ستمیمطمئن ن یندارم وقت یتاب امانتدار

 ... محراب جان دیبفرمائ -

خواد اونجا باشم ، دوست ندارم باورم بشه  یکنه ... دلم نم  یخنده مرموز م هیده و  یبسته رو دستش م امیت
 ... مجبورم شهی...اما مثل هم ارمییدارم کم م

ر مجبورم تموم مشاممو ازش پ ستین یراه فرار گهیانقدر که د  کینزد یادیعطرتلخش ز  ره،یگ  یم امیرو از ت بسته
 ... رهیگی" مهتاب با ذوق بسته رو مشمیدارم خفه م ایسمت مهتاب" خدا رهیگیشو م یکیکنم ... 

 ... خان امیشم از طرف ت یکیاز طرف من ،   شیکی -



 

نفر آخر ، اگه نفس کم آوردم  شدمیم دیهمه عذاب واجب بود حتما" با نیا  یعنی ایکنه " خدا  یم یتشکر مهتاب
 "یچ

 .. اگه قابل باشه از بندست  شمیکی نی، ا امیت یکادو  نیخوب ترمه جان ، ا -

 " " اگه قابل باشه از بنده ست کنمیچندبار جمله شو تو ذهنم مرور م گه،یم یچ دمینفهم

 گهیکنه و م  یخنده مروموز م هی... رمیگیرو آرووم از دستش م بسته

 یسوغات دنیرس ریبه خاطر د ادی، حدس زدم به احتمال ز نیریه مچشم غر  نیمدام دار میما اومد یاز وقت  دمید -
 ! هاست

 ... لباش جداکنم یخواد چنگ بندازمو اون خنده مسخره رو از رو یکنم دلم م  یم اخم

تو  یکنم، دوست دارم جفتشون رو خفه کنم اما داتا"خوددار  یم شیهمراه اممیت نباریزنه ا یقهقهه م دوباره
 ... یخونم جار

 ... که  یتو هم گرفت یاخماتو باز کن خانم کوچولو سوغات -

کنم که از گفته هات   یباهات م یکار  هیروز  هیکلمه حساسم ،   نیدونه من به ا ی،" هنوز نم شهیتر م ظیغل  اخمم
 زنه، قشنگ گفت خانم کوچولو مگه نه؟؟؟ یکنم توسرم زنگ م  یکه حس م  یلحنش طور ی" ولیش مونیپش

هم که  یعطر  یمنو مهتاِب ، حت یبرام جالب تفاوت اندازه کادو یادیکه ز  یزیچ ی، ول هیدونم توش چ ینم هنوز
 !فرق داره انگار یکی نیبرامون آورده مثل همه ، اما !!! ا امیت

 ... خونه یاز نگاهم م  نویدارم، ا دیترد ر،ینفوذ ناپذ شهیندازم، مثل هم یبه چشماش م ینگاه سرسر هی

 ه؟یتوش چ یبدون یخوا ینم -

 ... ندازم ینگاه ملتمس به مهتاب م هی

 اول من بازش کنم؟ -

 ... اوهوم -

 ...باشه -

 نیآدمک با چهره غمگ  هیقلب ، که  هیخوشگل شب یلیخ یجامشع هی اره،یدر م ینیتزئ یدست فیاز داخل ک  کادوشو
 ... زنه یره، مهتاب نق م یضعف م یاون جامشع  یدلم برا زونیازش آو

 ... دلمون رفت گهیخوب بازش کن د -

تا مرز  هیو بق رهیبگ میمن گر دنشیتوش باشه که بعد از د یزیکنم قراره چ  یدونم چرا حس م یترسم ، نم یم
 ! برن شیقهقهه پ

 ...زنمیم ایکنمو دلو به در  یرو تو دست جابجا م ییکادو  فیک  دیبا ترد دوباره



 

 یزنم ول یباره کنار م هیدونم کتاب باشه! کاغذو  یم دیبع یکتاب داخلش ، ول  هیشده شب چیکادو پ  یزیچ هی
 ...کشم تو ابرا  یطرفم پر م هیشمو از  یکردم خودم غرق خجالت م  یبراش سفسطه باف نهمهیکه ا  یزیچ دنیباد

اسم کتاب دستم   یوقت بودم دنبالش بودم ... رو یلیکه خ  ی، کتاب ی...اونم چ شهیکتاب ...قلبم مچاله م  هی
 . کشمیم

 ... تییاز عشق تا ابد ...

 ییغمای بیاد  دونیاستاد فر  نوشته

 !بود ادشیاز کجا   ره،یگ  یم بغضم

 !تونم باور کنم ینم شه،یاشک توچشمام حلقه م  زنه،یم یندازم، لبخند کمرنگ یبهش م یقدرشناسانه ا نگاه

کتاب زده بودن ،   شگاهینما هی میتو ذهنم مونده بود، اونجا که بود یکتاب  نیدنبال ا یاونبار که به مهتاب گفت -
شده  فیتوص نیریکتاب ش  نی، اما تو ا یتلخ زیچ یواقع یایعشق تو دن  نکهیجالب بود، با ا یول دمش،ید یاتفاق

 ...بود

ذهنم عاجز  ینگفته، ول یخاص زیچ ،یرنگ یها لهیتو اون ت شمیم قیعم  یترس چیه یب نباریکنمو ا  یتنگ م چشمامو
 ... تونم داشته باشم یالاقل االن نم  ایاز کالمش ندارم ،   یاز درک منظورش ! برداشت

 نش؟یشما خوند -

 ... میبود کاریب ادیبا اجازتون بله، خوب اونجا شبا ز -

 هیبودم، حاال هد ناملموسش یکتابو واژه ها  نیکنم، چقدر عاشق ا  یندازم، دوباره به کتاب نگاه م یم ریز سرمو
 "کارکنمیشده " حاال من با توچ میموجود زندگ نیزتریکنم عز  یکه حس م  یگرفته بودمش از کس

 ... پره یشده من م قیوسط حس عم امیت

 ... براش دست گرفته بودن یکتاب، بچه ها کل  یرفت تو یکرد مارو اونجا ، شبا فرو م  ونهید -

قاپه و بلند  یهوا م بوتوی، س زیت امیت ام،یکنه سمت ت  یو پرت م دارهیبرم وهیظرف م یسرخ بزرگ از تو بیس هی
نگاه  نم،یبب ادیمتعارف ز ریغ  ایبشر کارا نیاومده امروز من از ا  هیانگار آ  شه،یخنده، از تعجب چشمام گرد م یم

 ...نهیش یم سرجاشو آقا وار  کنهیخودشو جمعو جور م عیسر ره،یگ  یخاصمو م

 ... به اتاقم برمیچند لحظه پناه م یکنمو برا  یرو ترک م صحنه

 عیسر یول ان،یب نیدم اون چند تاقطره اشک سمج پائ یزنم ، اجازه م یها بغلش م ونهیکنمو مثل د  ینگاه م کتابو
 ...دارم ادیز یمعن یفعل ب یزیآبرو ر  یاز راه برسه برا  یاالن اگه کس  ام،ی یبه خودم م

هست، جاش همونجاست که  یزی" مگه با ارزش تراز اونم چکنمیذارمو درشو قفل م یتو صندوقچم م کتابو
 ... میایم رونیاز اتاق ب  عیسر گمویتو جواب خنده مسخره نفس لوامم م نویگذاشتم" ا



 

منتطر  دیحاال حاالها با ادیشم ، چون احتمال ز یم رابیس دارید نیمن از ا کشهیتا غروب طول م موندنشون
 ...باشم

هام گرفته ! چند تا نفس  هیخروج هوارو از ر یتو گلوم سفت شده انگار و جلو یزیچ هی ده،یرس یخداحافظ وقت
قربون  ایدن هی ممیکنه ، خاله مر  یتشکر م یمهمونا، عمو حساب یباق یکنم حواسمو بدم پ  یم ی، سع کشمیم قیعم

 شهیکنه، خداروشکراونم که هم  یمهمونم م زنشآبدار حال بهم   یبا اون ماچا شهیمهتابم که مثل هم ره،یصدقم م
 ... کشم  یآخر شدنها نفس آخرو هم م  نیاز ا  یکیبار تو هی، و قطعا"  یآخر

 ...کنمیقدم عقب گرد م هیخوام،  یرو نم یکینزد نیا  شه،یم کینزد بهم

 ... ممنون خانم یبابت همه چ -

 یسرمو آرووم باال م اد،ی یخانم کوچولو خوشم م گهینم گهید شه،یکنه ، گلوم دوباره سفت م  یمحکم ادا م خانمو
 ... ارمی

 ... با ارزش یادگاریتشکر کنم بابت اون  دینکردم، من با یکار -

 ... با ارزش شهیآره کتاب هم -

 شهیگه کتاب هم  یباارزش ،م یادگاریگه   یزنه، نم یم دمیام  فیظر یبا تبر به ساقه ها شهیدونم چرا هم ینم
 . جمله م نیآخر  شهیتلخ م یخداحافظ هیو  شهیدوباره لبام جمع م باارزش،

سوزه،  یاما قلبم هنوز داره م  دهیپوستمو قلقلک م یکنه ، سوز زمستون  یهوا باز م یپنجره اتاقمو ب یشده ، ال شب
 ادهی، اون مثل ماز یلبخندمم راض نیدونم خدا به هم یبارون ، م یخندم به شکرانه قطره ها یانگار! م  میبارون دار

 ...ستیخواه ن
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دارم،  یرم سمت صندوقچه، کتابو بر م یقلبم ، ذره ذره سرد بشه، دوباره م شیذارم تا آت یبندمو م یرو م پنجره
 ... یلیاز خ  شتریب یلی، خ زیبرام عز

کنمو   یزمزمه م یافتم که چند وقت  یم یادشعریاستادم، بعدم   یزنم ، عاشق نوشته ها یصفحه اولو ورق م چند
 ...ادیاز آب در م  ینوشته خوب سمی،اما شمرده بنو ستمیملکه ذهنم شده، خطاط ن

 شدیجا ،م هیروز  هیشعرم، کاش  نیکنم، عاشق ا  یکنم ، آرووم شروع م  یبا جوهر قرمز انتخاب م سیخودنو هی
 ... و بخونه نِ یشعرو اونم بب نیکه ا

 امیسر و سامان یب یهمه با

 ... امیشانیبه دنبال پر باز

 ستین چیه امیفرسودگ طاقت



 

 ....امیآن  یشدن رانیو یپ در

 یبلکه نگاهم کن امآمده

 ...امیطوفان یآن لحظه  عاشق

 ستمین یکس  یگرما  دلخوش

 ... امیتا تو بسوزان امآمده

 هابا عطش سال امآمده

 ... امیشانعشق بنو  یتو کم تا

 شدم ایبرگشته ز در یماه

 .... امیرانیو بم یریتو بگ تا

 ... دانمتیحادثه م نیترخوب

 ام؟؟؟یدانیحادثه م نیترخوب

 بزن ابر مرا باز کن حرف

 ... امیاست که باران  یزمان رید

 هاستبزن، حرف بزن، سال حرف

 ... امیصحبت طوالن کی یتشنه

 خوب من؟؟؟ امیکشیبه کجا م ها

 !!!امیمانیبه پش ینکشان ها

گم، هنوز انقدر جرات اعتراف به دوست   یخونمش ،دوستش دارم نوشته هامو م یم یبار با لحن بغض گونه ا چند
 !دوست دارم بینوشته رو عج نیا  یندارم ، ول یداشتن کس

 ! اومده رفته ،دل درد دارم  دمیگذشته، ع  یماه چند

 ؟یدون یتو م ایدونه دل درد دارم ... "خدا ینم یخودم، کس شیخودم، فقطو فقط پ یی،اما تو تنها رمیگیم بهونه
 "وسط قلبم خوب نگاه کن نجا،یدرست هم نجا،یا  یزیچ هیسخت ، سفت شده 

خودمو  رم،یگذشته، حوصله ندارم، سردرگمم، با خودم کلنجار م  میماهو ن کیسه ماهست، االن  نباریا  سفرشون
 هیسرخدارو درد آوردم از بس دردو دل کردم،  شه،یدوباره حالم بد م شهیکنم، تموم که م  یبادرس مشغول م

 یشه به اتاقم وقت یبسط م نایا  همههمه و  یبرم ،ول یاما دوباره به خودش پناه م  شمیخجالت زده م ییوقتا
 ... زه رو از خودم گرفتماجا  نیاجازه ندارم اون ترمه تو اتاق باشم،خودم ا  امیم رونیب



 

کنم، دوباره   یکمکش م  شمویذارم، دوباره نگران مامان م یم یشم، دوباره سربه سر باباعل یسرخوش م دوباره
 ... اتاق  رونیهمون ترمه ب شمیم

 یکنم، م  یم یخواد که برگرده، عذر خواه یو م شهیم میتاب پاپ یترمه ب اره،ی یدووم نم ادیحالت ز نیا  یول
 ...شنینم چمیپاپ گهیهست اونا د ی! اما هرچ کننیمراعات حالمو م ای،  دنیفهم یزیدونم چ ی، نم رنیپذ

 ... شبونه ازیشده مدرسه ، خونه مهتابو رازو ن حمیگذره، تنها تفر  یهم م یپ روزا

 یو همه جا حساب بهشتیآواخر ارد  ره،یداره کم کم رو به گرما م گهیدوباره نمونده ، هوا د داریبه د شتریب دوروز
 ... دلم هنوز درد داره یسرسبز شده ول

بوده، تابو تحمل اضافه ترشو  نیبرام سنگ یهمه روزه دار نیا  رم،یخودمو بگ یجلو یچطور نباریدونم قراره ا ینم
کنم ... دلم مدام شور   شیاسترس وارس  یهم شد ب قهیچند دق یخواد فقط اجازه داشته باشم ، برا یندارم، دلم م

 ینم یاتفاق  ونه،ید شهینم شیزنم ...طور یمحس مسخره رو پس  نیگمو ا  یزنه، همش تو ذهنم استغفار م یم
 ...منت مراقبش، تو فقط دعا کن ،فقط و فقط دعا یافته ، خدا هواشو داره، خدا ب

 میاستقبال بر  یبرا میتون ینم مویمرز مهران بودن، ما مدرسه ا کی، نزد نهیش یصبح پروازشون م 11ساعت  نباریا
 یاول کنار هم باشن، خدا  یساعتا نیخواد ا یکه دلشون م  ادیز یانقدر دلتنگ  ر،یقراره همه برن خونه عمو ام ی، ول

 !!!شیبود انگار!اونم از نوع نور ودسالنود روز نبود که ، ن ی" نود روز، ولقایمن سه ماه، دق

 ...اماروحم پرواز کرده دوباره  نجساتیفهمم، جسمم ا ینم یزیدرس چ از

 یعنیدم، االن  یگوش نم  میبر ادهیپ ایگه ب  یمهتاب که م یهست، به نق نقا سیسرو یتاکس هیدر مدرسه  دم
 !هم بکنم یرو ادهیپ طیشرا نیفقط مونده تو ا

 ... کشمیمهتابوهم دنبال خودم م شمویم ادهیپ نیاز ماش  عیسر

 ...کنم  یقاپمو دروباز م یمهتاب م دوازیکل  اد،ی یاز داخل خونه م  ییسرو صداها هی

 یکنم... زانوهام م  ی... نه ...نه خواهش منمیخوام بب یخره...نم یدور سرم م ایمن... دن یخدا ی... اما... وا اما
 ؟؟؟ یعنیمونم  یزنده م ایخار به پاش بره...خدا هیلرزه، من طاقت ندارم 

 ...شمیخدا دارم خفه م ست،ی، نفس ن ستی، هوا ن نیشدم به زم خیمشوش م یدر با دهن باز و ذهن یجلو

 ... زنه یپسم م مهتاب

 ؟یستادیا  نجایچرا ا ونهیکنار د  برو

 ... بشه دیچشمام ناپد یجلو ریکنم بلکه تصو  یمثل وز وز مگس مزاحم ،چشمامو باز و بسته م صداش

 ...واضح یلیخ یلیهست، واضح اونم خ اما



 

 یرم، نگاهم م یجلوتر م ستادن،یهمه کنارش ا زنه،یم رونی... چشمام داره از حدقه ب رمیلروزن جلو م یپاها با
اون   یترمه فدا رنندازیننداز نامرد، ز ری، ز یننداز لعنت ری" ز ندازهیم ریسبز خستش ، سرشو ز یکنه، با همون چشما

 ...ننداز ...ننداز ریچشمات بشه، ز

فقط ترمه  ره،یم ادمیره، مهراب مغرورو  یم ادمیمحرمو نا محرم  ره،یم ادمیفضاو مکانو  کنم،  یم کاریفهمم چ ینم
 یزنه ... زجه م یکنه و زجه م  یصورتشو لمس م یرو یبره و زخما یهوا دستشو جلو م یکه ب  نمیب یرو م ونهید

 ... شهیم یزنه و عاص

 ... یکنه، باور ندارم اما انگار چشماش بارون  یکوتاه تو عمق چشمامو مظلوم نگاه م  یلیلحظه خ هیلحظه ، هی

 ... امییم رونیاز بهت ب  نهیشیشونه هام م یکه رو  یبادست

 ؟ یخوب ترمه

 ... ارمی یتاب نم گهید نباریکه با آتل بسته شده ، ا  یورم کردش و مچ یافته به انگشتا  یم نگاهم

مارو دق  نیخوا یم م،ی، چقدرالتماس کرد میبود آخر اون همه قولو قرار، چقدر گفت نیباخودتون، ا نیکرد  کاریچ
 !م؟یزنده بش مویریقراره هر لحظه بم ن،یبد

 !!انگار  البیس ستیکرده ، اشک ن  سیصورتم خ هیگر

 ... شم یبراق م امیصورت ت تو

 ؟ نیهمه مون رو دق مرگ کن نیخوا ی، م نیخوا یم نویهم آره

 ونهید چم،یموجود بار ارزشو دارن که بدون اونا ه هیده، هر کدومشون برام حکم  یتکونم م رهیگ  یم بازوهامو
 !شدم انگار

مشکالت خودشم داره ، بعدشم  یدلم هرکار زیدق مرگ کدوم، عز ،یزن یتو م یچه حرف نی، نه خواهر من، ا زمیعز  نه
 ... ساده بوده یریدرگ هیکه ،   فتادهین یاتفاق

 ... ادییدر م غمیج

عضو گروه   نیشد یمنم باورکردم، مگه الک یروز انداخته تون؟ توگفت نیساده به ا یریدرگ هیساده،  یریدرگ هی
 امیافتاده ، بهم دروغ نگو ت  یچه اتفاق دونهیروز بندازنتون،خدا م نیساده به ا یریدرگ هیتونن با یضربت، مگه م

... 

 ...ذاره یم نهیس یو رو رهیگیبا دست سالمش م سرمو

 یم یعصب  شتریهمه رو ب اتیشلوغ باز نیاالن همه ناراحتن، تو با ا  زم،یبشم،آرووم باش عز کتیدل کوچ قربون
 ... ، آرووم خواهرگلم ، آرووم باش عشقم یکن

صورتش  یرو یزخمو کبود یاون همه جا  دنیاز کوره در رفتم، د  ینطوریا  هویدونم چرا  ینم رم،یگ  یکم آرووم م  کم
 شهینگاه کنمو ندارم، از اون ترمه هم یکس  یتورو نکهیا  یکشم ، رو  یکرد بود! از همه خجالت م  عیعقلمو ضا



 

 یول شهیم یبه بعد چ نیدونم از ا یافتاد، نم  قبود که اتفا  یزیچ د،امایبع یرفتار پر حرف نیهمچ یآروومو منطق
 ... مونه یمثل قبل نم یچیه گهیدونم د یم

 ره،یگ  یکنم ، دلم م  شیوارس ریذاره باز س یدزده ، نم یندازم، نگاهشو ازم م یبهش م ینگاه هیدوباره  یچشم ریز
 ...کارو دارم  نیا  ینه االن وقتش و نه رو یخوام زار بزنم، ول یم

 ...اون آرووم ترم  شی، پ امیرم کنار ت یم دوباره

 شده ؟ یبگو چ برام

 ... زنهیچشمام زل م به

 ؟ یخودت بود نیا  ترمه

 ... ید یبه من گذشت ،اون وقت بهم حق م ینود روز چ نیا  یبدون اگه

نگاهمو  عیرواز نگاهم بخونه وهم دارم، سر یزیچ نکهیترسم، از ا یشده، ازنگاهش م زیر یکنه باچشما  ینگاه م بهم
 ...کشم روش  یکبودو ورم کردش، نرم دست م  یدوزمش به انگشتا یدزدم، م یم

 شده ؟ یبگو چ داداش

 ستانیتو س یگروه قاچاقچ  هیشون ، با  ینیشدن گروه زم ریکنه، از درگ  یم فیتعر ییزایچ هی اطیو با احت سربسته
 هیو  شهیم یری، درگ ایقاچاقچ گاهیزنن به مخف یشبونه پاتک م اتیعمل  هیاونجاهم نبودن، تو   یکه از انگار بوم

حمله  قیاز طر  دیوارد عمل بشه، تا شا ییهوا یروین ادی یآخر سر دستور م  شن،یتعداد از سربازاشون کشته م
 شنیکننو اونام مجبور م  یه محمل کوپترشونیبه هل گهید گاهیمخف هیاز   ایبتونن اونارو هالک کنه که گو ییهوا
 ...بشن ریدرگ ینیزم ننویبش

خورد، قطعا" همه شون درجا  یهدف م رابهیاز اون ت  یکیشده بود ، اگه  خیکرد مو به تن همه س  یم فیتعر یوقت
عالم غصه دارم که   هی شمیطنوریخوام بهش فکر کنم، هم یزنه، نم یتصورشم حالمو بهم م شدن،یتو هوا منفجر م
 ...ندارم یخال یاضافه ترش جا  یقلبمو پر کنه ،برا

 ...زهیر یسمت بابا و مامان،بابا آرووم اما مامان دستمال به دست داره اشک م رمیم نباریا  شمویم بلند

 ؟ نیکن  یزندگ یجیمرگ تدر نیبا ا ینطوریهر روز و هر شب ا نیخوا یم ن؟یبگ یچیه نیخوا ینم شماها

 ...رهیگ  یدستمو م یعل  بابا

 ...دخترم نیبش

 ...نمیش یکنمو م  یبغض نگاهش م با

 یدونم ، ول یگلم، اوناراهشونو انتخاب کردن، خطر داره م  میموضوع حرف زد نیچندم ما راجع به ا نباریدلم ا زیعز
اونا   ن،یادامه ند  میبگ میتون یمگه م شه،یتر م نیما فقط بارشون سنگ یتاب یخواسته خودشون بوده، با ب نیا

دونم محرابم مثل  یبره ، م چکدمشونیه یخار به پا یدونم تاب ندار یتعهد دارن بابا جان، توهم آرووم باش ،م



 

 یو ب یکه بخوان برن دلنگرون  یباربعد نای، حاال ا یکن  یم تشونییکارات فقط اذ  نیباباجان با ا یول زیبرات عز امیت
 ... کنه  یسفرو براشون سخت تر م یتتو سخ یتاب

 !دارم، ندارم یمنم حق شه،یم یوسط چ نیحق من ا یحق با اون ول رم،یگیکنم از حرفاش آرامش م  ینگاه م بهش

 "ایکنم" چشماش چقدر خسته بود خدا  یاز محرابو ندارم، بهش نگاهم نم  یعذر خواه  یخوام، رو یهمه عذر م از

شدم من  یظاهر، چه ظاهر ساز یاز رو  یول رم،یگیشم ،دوباره آرووم م یباشم، دوباره خانم م یکنم عاد  یم یسع
 ...روزا نیا

اصرار داره از   میخاله مر ذاره،یسربه سرم م ریرو لبم، عمو ام یکنم، لبخند مصنوع  یحس نم یمزه ا م،یخور یم نهار
 !بازم دل درد دارم یمزه کنم، ول یهمه چ

مون بامن، مزه دلخواهشون دستم  یخصوص یها یتو مهمون ختنیر یبوده ، چا نیهم شهیهم زم،یریم یچا
خنده داره، حتما"  یخوردن اون اصل کار یخوره ، خاله سبک، بابا و مامانم سرد، اما چا یم نیاومده، عمو سنگ

 !شدم انگار یوسواس زنم،یباشه، با چشمام سانت م یخال وانشیسر ل دیبا

 غی... در غیبخونه ، اما در نمیتونست هم یندازم،همه خوب ، اگه خوندن حرف دل بلدبود، م یم ینینگاه به س هی
 !وقت بلدنبوده چیرو ه یکه انگار احساس شناس

ترمه  یگه وقت  یکه عمو م  ییاز اونا  ناش،یریزنم از اون ش یکنن ، لبخند م  یتشکر م رم،یگیهمه م یرو جلو یچا
 ...خنده یم ایخنده انگار دن یم

 ... کنم  یم ینیو دوباره پشت سرم از تجمع خون احساس سنگ رهیرسم بهش، دوباره ضربان قلبم باال م یم

لحظه صورتشو  هی ی،برا رهیسرشو باال بگ شهیمجبور م یول ست،یبه صورتش ن مینگاه منم مستق نیپائ سرش
 یکوتاه و بلند رو  یگوشه لبش، خراشا  قیگونه برجستش ، ترک عم  یرو یلرزه ، کبود یکنم، تنم م  یم یوارس

 ...ندارم دنیتحمل د بندم،ی،چشمامو م شیشونیپ

 شیآت  ن،یکنم، چشماش خسته و غمگ  یخدا... مظلوم نگاهش م شمیبغض دارم، دارم خفه م زنه،یم یسرفه ا تک
کنمو چشماشو   یآن حس م  هیکنه،   یم ینگاه وانویداره ، داخل ل یروبر م ییخونم، چا ینگاهشو نم ی، معن رمیگیم
فهمم  ی، نم رهیگینفس م هیشده،  شادکنه ، مردمک چشمش گ  یده و دوباره بازش م یبنده و محکم فشار م یم

 شم،یازش دور م  عیتاب ادامه ندارم، سر شم،یم چارهیباره ! ب یاز نگاهش م  صالیانگار است  یفهمم ...ول یخدا نم
 ...کنم  یفرار م گهیکنم! آره د  یفرار م

 ... شده کتریتا حسش بهش نزد ختمیشده باز ، باز تو اتاقمم، باز حرف دارم، باز سرسجاده انقدر اشک ر شب

 ست؟ یآسمانت چه مزه ا  ایخدا

 !!! طعم عسل هیشب یزیچ هی دیکنم شا  یم حس

 میخورده ا نیکه فقط زم  ما



 

 ...شمیاند  یم گاه

 نداشته باشم ایاز دن  چیاگر ه  ستیهم مهم ن چندان

 باشد و باران یمرا بس که کوچه ا نیهم

 ...که زالل تر از باران است  ییوخدا

 ها را ـــهیکنم ثان  یبه ســر م دست

 ...دلـــم

 ...خواهــــد یاتفاق ناخوانده م  کی

 ...سخت است یشمار لحظه

 بدنت بخواهند حرف بزنند یسخت است تمام اعضا چقدر

 ...ندیخواهند بگو یچه م ندانند اما

 ...ماندن و رفتنم انیم

 …ماندن یبرا یاست و نه حوصله ا  یرفتن یپا نه

 شوم یمهربان م یمادر یدلم، گاه یبرا

 …گذرد  ی: غصه نخور، ممیگو  یکشم م  ینوازش بر سرش م دست

 …یبزرگ شد گری: بس کن دمیگو  یشوم،محکم م یپدر م یدلم، گاه یبرا

 …ایبرمش به باغ رو یم رمیگ  یشوم مهربان ،دستش را م یم یهم دوست یگاه

 از دست من خسته است  دلم،

 ...خواهد پر از ماندن یم یرفتن دلم

 ...ییایدن یجاذبه  نی،تو همان ناب تر ایخدا منتظرم

 ... زنن یگم که در م  یم ااهللی، دارم ذکر  رمیگ  یدستام محکم م یشو تو یادگاری حیتسب

 بابا ؟ یداریب ترمه جان -

 ...شمیم رهیبابا خ یکنمو به چهره دوست داشتن  ی... دروباز مشمیذارمو بلند م یسجاده م یرو حویتسب

 ... دارمیجونم بابا ،آره ب -

 داخل؟ امیب -



 

 !!! بابا یکن  یم یچوب کار -

 ... دوزه یکشه و بهم چشم م  یشه ، بو م یاتاق م  وارد

 !تو اتاقت ادی یم یخوب یچه بو -

 ... اسیعطر  -

 ... ده یاوهوم ، خوش بو ، به آدم آرامش م -

 ... شهیم رهیکنار تختم خ  زیم ی، به کتاب رو شنهیتخت م یرو

 !نهیشیبه دل م بی... شعراش عج یسهراب سپهر -

 ... نمیش یکنمو منتظر حرفاش م  یم یکه بابا باهام هم نظره ، خنده نمک  خوشحالم

 ... باباشنوم  یم -

 ... کنه  یو نگام م دهیباال م ابروشو

 ... زمیخواستم باهات صحبت کنم عز یترمه جان ، دخترم ، م -

 ... جونم بابا ، بگو -

هوش بشن،  یبود ب کیبا خالت نزد دیدوتا رو د نیتوفرودگاه ا یوقت یدون یناراحت، صبح نم یلیمادرت خ -
 یکل  ن،یایشماهام ب نکهیتا آرووم شدن، تازه تاقبل از ا میکرد  یالک  حیو توج میتو گوششون خوند ریانقدر منو ام

کنه اما   یم یتو خوددار یخراب بابا، جلو یلیبروز ندن ، مادرت حالش خ یزیشماها چ یکه جلو  میتوپو تشر رفت
 ینطوریباشه تو هم ااگه قرار   ا،یباهام راه ب کمیکمکم کن بابا،تو   ست،یدل تو دلش ن شه،یاز درون داره داغون م

 ...شهیم دهیکش  یروان مارستانیکار همه مون به ب  گهیتا چند وقت د یناآرووم بش

 ... رمیکنم از دست جفتشون دلگ  یاخم م  ست،یدست خودم ن ییگه ،اما خدا  یکردم حرفاش درست، حق م  بغض

 ... خودخواهن یلیبابا اونا خ -

 ...ده یکنه و سرشو تکون م  یم یپوف بابا

 یدوتا رو ال نیخودمون ا یواسه دلنگرون میدلم ما حق ندار زیسرخونه اول ، عز میدختر جون دوباره که برگشت -
به خودت  ا،یبابا جان کوتاه ب م،یبر علت بش دیمز دیدردسر دارن ، ما نبا یخودشون به اندازه کاف م،یمنگنه بذار

تونن  ی، طرحشون که تموم بشه م شهی.زود تموم مدوره شون سه سالت ، انشا ا. نیکه ا  یدون یمسلط باش، م
تونم  ینم یی، بابا جان بهم کمک کن، من تنها شهیهمه مون راحت م الیخ ینطوریثابت مستقر بشن، ا  یجا هی

 !!!غصه اضافه تر  هیتو هم بشه  یمادرتو آرووم نگه دارم، تو پشتم باش، نذار ناراحت

رو هم تحمل  گهیسالش گذشته دوسال د هیصبور باشم،  دیکنم چاره ندارم، با  کاری... چ زنیر یگوله گوله م  اشکام
 ... کنم  یم



 

 ...دم خودار باشم، از طرف من مطمئن باش یباشه بابا ، قبول ، قول م -

 ... خانم گل من -

 شهیم قیکنه وآرامش به رگام تزر  یبوسه، بغضم فروکش م یمو م یشونیذاره و آرووم پ یپشت سرم م دستشو

... 

 یحرف امیمامان از دلنگرون یجلو گهیکنم د  یم یکه به بابا قول دادم سع  ی، از روز کیسال نزد انیپا یامتحانا
 یذارم، سع یمحل نم یبه ترمه اتاق ادیز گهیکم آرووم شده ، د  هیرو سپردم دست زمان ، درونمم  ینزنم، همه چ

 ... نهینب طمهذره و درسم لچند وقت هم بگ نیباشم تا الاقل ا یکنم عاد  یم

 یشده م یزیهمونطور که خواستم برنامه ر یهمه چ م،یخداروشکر راض م،یامتحانات  ریرفتن، منو مهتابم درگ بازم
 ... امتحان  نیگذره ، امروز آخر

 ... کارش  یپ رهیم شهیتموم م مید یهم م نویخدارو شکر ترمه، امروز ا یوا

 ... موافقم -

 !!! کنه  یباالداده نگام م یابرو  با

 !؟ هیچ -

 !ترمه ؟ یخودت -

 ... انکرالصواتت ظاهرشده  یروحم که با اون صدا میزینه عز -

 ! تموم شدن امتحانا نهیاونم تو زم  یمن موافق باش یآخه سابقه نداشت با حرفا -

 ...حوصله ندارم گهیفرق داره،د نباریا -

 ... ذاره یم میشونیپ یودستشو رو ادی یخنده و جلو م یم ثیخب

 !که  یتبم ندار -

 ...تیظرف یب ؟یپر روشد دمیدوباره توروت خند -

 ... توصورتم ادی یم براق

کردن ،گفتم   یامتحان تموم شد ،همه بچه ها ذوق م  نیآخر  یوقت شیرفته بود،من بودم که ترم پ ادمیدیببخش -
 ... تون یباز ونهید یپ نیزودتر امتحانا تموم شه بر نینیکه همش دنبال ا  نیمشت خنگ به درد نخور هیشما ها 

 یبهش بگم مهتاب جان اون ترمه مرد!!! تودلم به خودم م یعنیکنم ...   یکشمو اخمام توهم م  یم قینفس عم هی
 ... ستیکه تلخ ترازگر  ییخندم، از اون خنده ها

 ... یکه حاال واسم غار غار نکن  دمیچ ینوکتو م شهیمثل هم دیکه ،ف همون با  یندار اقتیل -



 

 ..رهیگیروم م یو جلو ارهیدر م فشیک  یاز تو  نهیآ  هی

 ... برگشت به خودت یگفت  یهرچ -

 اشیدن نکهی، به ا شیساده دل نیخندم، به ا یافکار بچگونش م  نیبه ا شه،ینمودار م میتو دل یخنده ها نباریا
کنم ، کاش   یدوباره بغض م دهینکش هیبه ثان یدغدغه هاش چقدر پوچن!!!ول نکهیچقدر هنوز بچگونه س، به ا

بود، کاش انقدر  یدغدغه هام انقدر واه اشساده بود، ک کویانقدر کوچ  امیمنم افکارم بچگونه بود، کاش منم دن
 یکاش وقت  ،یلعنت به همه چ ،یجداکرد امیشدم، لعنت به تو، لعنت به تو که انقدر زود منو از دن یزود بزرگ نم

پس کو ! چرا  زم،یبرام عز ایدن هیکه قد   یواسه کس یادگاری هی نی، ا یگفت  یوقت نم چیبودم،ه کیانقدر کوچ
 !؟ یکرد  رونمینبودم؟ چرا و زتیوقت عز چیمن که ه ،یدرو فراموش کر  زتیعز

کدوم راه   چیه یول زنم،یم ادیسرخودم فر سوزه،یخودم دلم م یفرستم، برا یخندم، به خودم لعنت م یخودم م به
 ریتقص یاون ب  نکهیداره ا تیکه واقع  یزی، تنها چ شنیندارن، همونجا تو اعماق وجودم خفه م ایدن نیبه ا ینفوذ

 !!! ماجرا نیماجراستو من ابله ا نیا

 خسته ام خدا یلیخ

 خسته تر از هرشبم امشب

 :نوشت یگوشه ا  شدیم کاش

 ایخدا

 ...خسته ام یلیخ

 ...نکن دارمیصبح ب فردا

 لیتبد یبه روز مرگ یهمه چ فتاده،ین یاتفاق خاص  گهیخدارو شکر بعد اونبار د یرفتنو برگشتنا ادامه داره ول نیا
بره همه  ادویکه ب  گهیزمستون د هی کنم،یباره، به آسمون نگاه م یامسال، داره برف م  میدار یشده، زمستون سرد

 ... بگذرون ریروهم به خ تچند وق نیا  ایخدا ره،یگیمو دل من آرووم  شهیتموم م یچ

کنن، چه بار   یم یدگیبه اعمالمون رس دمیجا شن هی ره،یدلگ شهیجمعه هم یجمعه ست، دلم گرفته، عصرا عصر
 !!!دارم که انقدر دلم پر درد ینیگناه سنگ

 ... رو ندارم ششیهنوز گنجا ایکن بگو دست بردارن، خدا  یونیتو پا در م ایکشم، خدا  یم نفس

 ...ارهییمامان از پشت سرم حواسم رو سر جاش م یصدا

 ترمه مادر؟ -

 ... سویبله مامان گ -

 ... بگم یزیچ هیخواستم  یم -

 ... کشهیرم سمتش، اخماشو تو هم م یم عیباز!سر رهیگینفسم م شه،یکنم، بند دلم پاره م  یتعجب نگاهش م با



 

 هو؟ی یچته دختر، چرا جن زده شد -

 افتاده ؟  یشده مامان ؟ اتفاق یزیچ -

 ... آدمو  یترسون ینشده ! م یزینه دختر چ -

 ؟ یپس چ -

 ییماچهارتا رنیبگ ی، بابا و عموتم قراره سه شنبه رو هم مرخص میدار یلیهفته دو روز تعط نی، آخر ا زمیعز  یچیه -
 ... ارتیز میبر

 ... کنم  یبهت نگاهش م با

 ؟ ییهویموقع ؟ چرا انقدر  ی! چه بارتیز -

 ...گردن  یشد، داداشتو محرابم که دوشنبه شب بر م یاما کار بابات جور نم  م،یوقت قراره بر یلیخ زمینه عز -

 ؟ نیر یم ینیزم -

 ...میگردیجمعه هم برم م،یپرواز دار 10 زم،ساعتینه عز -

 ... دهی، امام رضا منو نطلب رهیگیم دلم

 ... میای یخوب ماهم م -

 یدوباره راه شهیاونام خسته سفرن نم  گرده،یهمه وقت برم نیبعدشم داداشت بعد ا زم،یعز  یتو که مدرسه دار -
 ؟ یتنهاش بذار ادی یدلت م ،یباش ششیپ دیشن، با

 !به سالمت، قسمت نبوده البد نیبر ست،ین ی؟ باشه حرف یذار یرو نقطه ضعفم م دست

 ...برما نیخوام دلچرک یترمه، نم ایبغض نکن -

 ... چشم -

 ...شمیگرم م  ره،یگ  یجلو ، بغلم م ادیم

 ی، بغض نکن مادر فدا میبر ییبار بعد باهم دوتا دمیقول م شه،ینم نبارویاما ا  زم،یعز  یایب یدونم دوست دار یم -
 ... اون چشمات بشه

بذاره و  نجایخندم دوست ندارم دلشو ا یزنه ، به روش م یچشمم پس م رینوک انگشتش اون قطره اشکو از ز با
 ... بوسه یکنه و صورتمو م  یبره، نگام م

 دیبا انهیگفتن مخف  م،یاستقبال بر  یبرا میبازم اجازه ندار دیروز طول کش 45 نباریدوشنبه ست ، ا امروز
 امیبابا مدام با ت رم،یم یاز دلشوره م  میدار ان،ی یم ینیو از راه زم ادهیشده باشن ز ییشناسا نکهیبرگردن،امکان ا
 میله له بزن دیبا 2حساب تا  نیشبو رد کرده، به ا 12 وارید یساعت رو رسن،یم گهیدوساعت د کیتماس داره، نزد

 شه،یراحت نم المیکنم، تا نرسن خ  یسوزه، مامانو بابا اصراردارن برم بخوابم، قبول نم یم یخواب ی، چشمام از ب



 

 نیهوا ضرب گرفتم ، پلکام سنگ نویزم ونیکاناپه نشستمو با پام م  یافته، رو  یلکم ممدام پ ارموی یاما دارم کم م
 ...فهمم ینم یزیچ گهیو د شهیم

دم تا جام بهتر  یزنمو سرمو تکون م یکنم، تو خواب لبخند م  یحس م یداریخواب و ب ونیرو م یمطبوع یگرما
چندبار  شه،یکنم، باورم نم  یکنه ، چشم باز م  یم شتریمو ب یاریگوشم هوش  کینزد یزیچ هی کیتمیر یبشه، صدا

 ... رتمیگ  یخنده و محکم تر م یزنم ... بهم م یپلک م

 ... نیداداش بذارم زم -

 !خانوم خانوما ، جات ناراحت ؟ هیچ -

 ... شهیکشمو گونه هام داغ م  یم خجالت

 ... یطور نیسختم ا گه،ید نیبذار زم -

 ... ذاره یداغ شدم م یگونه ها  یبوسه کوچولو رو هیخنده و  یم بلند

 خنده یباره، اما صورتش هنوز م یاز سرو روش م  یخستگ شم،یذارمو محو تماشاش م یم نیزم یپامو رو آرووم

... 

 ؟ نیدیرس یک -

 ... شهیم یساعت مین -

 ... خوابم برد دیببخش -

 ... بشه یفهمونه صبحتا قراره خصوص یکنه بهم م  یگرم دعوت م  یچا هیواسه خوردن  امویمامان که ت یصدا

راحت شه، توبرو من  الشونیخ رنیرو بگ یخوان آمار همه چ یقراره صبح برن ، م نایبرو بخواب خانم کوچولو ، ا -
 ... چند روز دربست فقط در خدمت خودتم نیا

برم به تخت خوابو به  یگمو پناه م  یم یریتو کارشون بشم ، شب به خ یفوضول الیخ یکه ب  ادی یخوابم م انقدر
 ... شه یم نیدوباره پلکام سنگ دهینکش هیثان

هم تا به تا  مویرو فرش ییدمپا شمویبلند م یکنم، با کرخت  یچشمامو باز م نی، ب میشده، به زور آالرم گوش صبح
 هیباز مونده  مهیاقش که ندر ات نی، فقط از ب دهی، خواب امیسمت اتاق ت رمیم شم،یحوصله آماده م یپوشم ، ب یم

 ... نیپائ رمیندازمو م یم ینگاه سر سر

 9سر به شرکت بزنه و قبل از  هیباباهم  مویخاله مر شیمامان قراره بره پ شن،یم یو مامان جفتشون باهام راه بابا
 !!! دیطلب یسوزونه، چقدر دوست داشتم منم م یحرمش دلمو م یسمت فرودگاه، دلم گرفته، بازم بو فتنیراه ب

 ... گهیو دوباره م کشهیم نهیفهمه ،سرمو تو س یکشم ، مامان م  یآه بلند م  هی

 رفت؟ ادتیخانم گل قولو قرارمون  -



 

 !!!چقدر سخت یرو کنار بذارم، ول یکنم لوس باز  یم یسع

 ... ارنیب یبرامم حتما سوغات ن،یمراقب خودتون باش یلیخ -

 گه  یم یشه و به باباعل یباز م یبه خنده قشنگ اخماش

 ... خواد یم یسوغات یگفت، خانوم  یدخترت چ یآقا گوش داد  یعل -

 !خندن یم یول یدونم به چ یخندن، نم یم باهم

 ... ندازم یم ریشه و سرمو ز یحالو هوام عوض م ناخودآگاه

 ... ستیفکرا ن نیسربه سرش نذار خانم، دختر من تو ا -

و شاهزاده با  ندهیواسه آ ریخ یچسبه دعا یکه بهشون م  یزی... بشنو و باور نکن، االن دخترا تنها چ زمینه عز -
 ... دیاسب سف

 ... چرخونم یگمو سرمو به سمت پنجره م  یم یسمت مامانو بلندو خشن مامان شمیبراق م معترض

 هیتا  شمویاز حد خجالت زده م  شیب شهیها هم یمدل شوخ نیخوان حالو هوام عوض شه اما ازا یدونم م یم
 ... نگاه کردن به بابا رو ندارم یمدت رو

کنم سربه مهر بمونه ازشون   یم یکه سع  یکنمو با بغض  یبازم نگاهشون م سته،یا  یدر مدرسه م یجلو بابا
 ... کردم  یبدون اونا دق م ییبرگشته وگرنه من تنها امیخداروشکر ت کنم،یم یخداحافظ

 ... سمتم ادیم زونیآو  یبا لبو لوچه ا ده،یزودتراز من رس شهیمثل هم مهتاب

 رفتن ؟ -

 .. اوهوم -

 ؟ میرفت یکردن ماهم م  یم یزیبرنامه ر گهیجور د هیشد  ینامردن ، حاال نم یلیخ -

 ...گم  یدلخورم اما م ییجورا هیخودمم بد گرفته، ازشون  دلم

 ... نق نق نکن گهیتنها برن، توهم د نبارویدوست داشتن ا -

 ... سرکالس میریباهم م رمویگ  یشه ، دستشو م یم زونیدرشتو خوشرنگش باز آو یلبا

 اد،ی یپشت رول نشسته، چقدرم بهش م امیت نباریاما ا  سته،یا  یپام م یبابا جلو نیکه ماش  میدر مدرسه ا یجلو
 یعادت داره سر به سر مهتاب بذاره ، وقت  امیت م،یشیده و باهم سوار م یم یزنه، مهتابم سالم یبه روم لبخند م

 ...گهیم مینیش یم

 جوجه اردک زشت ،توبازم اخمات توهمه؟ -



 

 یخوشگذرون یپ نارفتنیحاالم که بابا و مامان ا ن،یگذرون  یخوش م نیدار نیحرف نزن ، خودتون دائم تو سفر -
 وسط، برگ چقندر ؟ نیا  میهست ی، پس ما چ

خرده  دیکه دائم با  چارهیمن ب ی! ولیزیچ هی یرو بگ تتیخاص ی؟ حاال اون داداش ب یبزنحرفا رو  نیا  شهیروت م -
 ... ینه خوشگذرون ارت،یهام رفتن ز چارهیشلوغش نکن ، اون ب یخود ی؟ ب یخان داداشتو اجرا کنم چ شاتیفرما

 ...گه  یم ثیخنده و خب یم میداد لمیعقب   یصندل یبه ما دوتا که بق کرده رو نهیآ  یو از تو گهیم نویا

بخت  هیبکنن بلکه  یزیچ ییدعا هیمن خبر دارم، رفتن  ن،یبب اویهم رو دوششون بود که ب ینیبار سنگ هی تازه
 ... دقو باخودش ورداره ببره نهیشما دوتا آ ادیب یبرگشته ا

خندم  یبه کاراشون م رون،یپرت کنه ب نیماش شهیاز ش  امویکم مونده ت  گهی، د شهیمهتاب بلند م غیج غیج یصدا
دوتا  هیشب میهام که شد یمحتاط ...تازگ شهیباهم راحت بودنو ما دوتا هم یادیبوده، اون دوتا ز نیهم شهیهم
دوتا  نیما با ا یخواد جا یدلم م بیعجهست   یدونم چرا! اما هرچ ینم شن،یهم معذب م دنیکه از د  بهیغر

 ... شد یعوض م

 ... داخل میکنه باهاش بر  یو اصرار م شهیم ادهیمهتاب پ ر،یدم خونه عمو ام میرسیم

تو و خان  یاونجا تازه نوکر  میایخانم ب نیقراره من و ا یوقت یکن  یم یبرو تو ورووجک ، برو تو ،آخه چرا اصرار الک -
 ن؟یستیخوب ن واریجرز د یشما دو واسه ال ییخدا م،یداداشتم بکن

 ... کنم  یم یدار ونیدارم م شهیو منم مثل هم شهی، بلند م امیخنده ت یگفتن مهتابو قهقه   راهیبدو ب دوباره

 ... رمیسرمو باالبگ شهینگاه باعث م هی ینیکنم ، سنگ  ینگاه م میو کالفه به ساعت مچ نیپائ سرم

 ینم کنه،ینگام م یشده بهمو با اخم نامفهوم رهیفرورفتن، خ نیاالن آب شدنو تو زم  زیچ نیکنم بهتر  یم حس
خوشم  شنیها که هر روز دارن محکم ترم شهیر نیدووند ! اما ازا شهیما ر نیب هویاز کجا   یهمه سرسخت نیدونم ا

 ... دوزمیزده بهش چشم م رسره ، است ی، دوباره ضربان قلبم باال م رهیگ  یگلوم م  اد،ی ینم

 ریو با خجالت سرمو ز شهیرنگ چشماش، دلم قلقلک م هیچقدر شب ده،یو سبز پوش یسرمه ا یست ورزش هی -
 ... ندازمیم

و با  دمیم یباسر سالم شمویم ادهیده ، منم بالاجبار پ یم یو سالم رونیب رهیم نیاز ماش  شهیمتوجه ش م امیت
 ...رمیگ  یم یسر جواب

 تو ؟ انی یچرا نم -

 ... تو و بنده رو بکنن ینوکر ستنیحاضر ن گنیاما آقا م  گمیم نویمنم هم -

 ... ندازه یم ینگاه امیده و با تمسخر به ت یابروشو باالم  یتا هی محراب

 ...،اصرار نکن ستین یخوب ترمه جان اگه راض یشه ، ول فهیاون که وظ -

 !!! زارمیب گهیم یتونم بفهمم چ ینم نکهیاز ا  زارمیحالت ب نیفهممش، از ا ینم ایخدا



 

 گمیکنمو م  یم مسلط باشم ، صدامو محکم مکنم به خود  یم یسع

 ... نجایا  امییما م ایمنزل ما  نیایشما ب ای مییندارم، عادت کردم محراب خان، به هر حال ماهم تنها یمن مشکل -

ندازم "  یبهش م یزیبا اخم نگاه ت گموی، اما م یجمله ا نیدم، سخت بود گفتن همچ یم رونیپرصدا ب نفسمو
دم چشمام  یتو بتپه اما اجازه نم یبرا هیبتونه هر ثان دیمثل خودت، قلبم شا شمیسرجنگ داره باهام انگار! منم م

 شهیرو واسه هم دنتینباشن مجوز د نطوریا  هروح مبارزه کنن، اگ یمثل خودت خشکو ب دیبشن، اونا با رتیاس
 " سوزونم یم

 تیقرار باشد چشم ها اگر

 کنند  میدوجا نگونهیا

 ات  شهیمھ مآنھآالن تا   نیمھ از

 ! را باخته ام هیقاف

 !! شوند یجادو نم گریتا جادو نکنن د نهایا  ریقولم را بپذ پس

 گهیلحظه م نیکنه و توآخر  ی، متعجب بدرقه م م نیماش یگردم تو  یبرم

 داخل ؟ نیایپس کجا ؟ مگه قرار نبود ب -

دم ... اگه  یبعد فردا...قولم نم ک،یرستوران ش هی میری، م مییشب مهمون شما یخونه، ول میبر دیاالن که نه ،با -
 ... کنمیهمه درست م یبرا یخونگ یغذا  هیحالشو داشتم 

 ...بره یم بشیداخل ج یو دستاشو با ژست خاص شهیم لیو به عقب متما رهیگیباال م سرشو

 ... نیلیهر طور ما -

 گمیدم م یم نیپائ نویماش شهیکه ش  نطوریهم

 ... کنه  یباهاتون هماهنگ م امیساعتشو ت -

کنم انقدر که   یهنوز برقرار، حس م یریارتباط تصو  ی،ول شهیقطع م یده ، ارتباط صوت یاجبار تکون م  یاز رو  یسر
 !!!ستین یقرار یدارم، االن وقت ب یکردم خشک باشم ، هر آن ممکن از درون بشکنم،اما خودمو آرووم نگه م  یسع

 ... خوشم اومد ایخوب حالشو گرفت -

 افتاده؟  لیکنه از دماغ ف  ینکنه فکر م ن،یشده ا ینطوریچرا ا -

 هیکشه مثل اعالم  ینعره که م هیبرن که  یبچه ها ازش حساب م نیهمچ شینیخواد اونجا بب یترمه دلم م یوا -
 ...واریچسبن به د یم

 داره مگه ؟ یریخوددرگ -



 

 یبگما فقط کاف نمی، البته ا شهیازش حساب ببرن وگرنه سنگ رو سنگ بند نم  دیباالخره فرمانده ست، سربازاش با -
 نکهیهم گهیم اد،یذاره خم به ابروشون ب ینم یگذره ول  یداره، از جونش م یزی،چ یمشکل هیکدومشون   هیبشنوه 

رو داشته باشن، همه رو  یزیچ یدغدغه  دیانب نجایا  گهیعذاب د  نیاز خونواده هاشون دورن خودش بزرگتر
انقدر مرد من   نکهیوقتا از ا یلیسوءاستفاده کنه ، خ تشیاز موقع  دمیبار ند هی یخورن ترمه، ول یاسمش قسم م

 ...بود ریناپذ یحد خستگ نیمثل اون تا ا شهیشم نم یخسته م یکی

 !!! اول از همه از خودم  شم،یته مدم، من درست برعکس اونم زودخس یگوش م  امیت یحسرت به حرفا با

از   ادی یخوشم م ستین نیوقت چهرش غمگ چیه نکهیشم، از ا یخنده، از خندش غرق لذت م یبلند بلند م امیت
کنه   یم یبرام واژه مردو تداع یزیاما ته دلم باور دارم که چ  اد،ی یکنه خوشم م  یبا غرور به اطرافش نگاه نم نکهیا

 ... دم یم حیترج یشگیهم یبه خنده ها ظویاون اخم غل  یدونم ! اما حت یابهتو غرور ، حماقت محِض م

 ... ادیتلفنش تموم بشه و به حرف ب امیتا ت شمیزنمو منتظر م یپس م افکارمو

 ... به هدف خورد، رستوران آفاق جا رزرو کرده رتیخوب ترمه خانم ت -

 چقدر ؟ شیورود یدون یده به سرش ، مرستوران آفاق ؟ مگه ز  -

 ...میکن  یراض رویوز دیبخشه ، بعد ما با یدرستش کن، شاه م اویحاال ب -

 ... راه نیبگم،اما انگار فعال سکوت بهتر یدونم چ ینم -

 ... زود باش ترمه -

 ...داداش امی یاالن م -

نگاه کردم،اما اون  نهیشدم انگار! صدبار به خودم توآ یوسواس نباریاما ا  شهینم یوقت آماده شدنم طوالن چیه
 شهیاون هم  ام،یندارم،اما دوست دارم خوب به نظر ب یجاشو به شکو استرس داده، قصد دلبر یشگیاعتماد هم

 !دامن بزنه میبه دستپاچگ نیخواد ا یخوبه، دلم نم یادیاز ز  ادتریز

آزاد   یکنم به هوا  ی، حس م رهیم یاهیچشمام س یزنه، جلو یم مباز صدا امیزنن، ت یدنبالمون، زنگو م انیب قراره
 !!!فتهیب یاتفاق  ستیزنم ... آرووم ، ساکت، مسلط باش ترمه ، قرار ن یم بینه نهیآ  یدارم ... به ترمه جلو ازین

 هیمونم ، امشب  یهوا معلق م نویزم ونیکنم اگه قدمام تند باشه م  یدونم چرا حس م یدارم ، نم یقدم بر م نرم
درخواست  نیکهکشان تفاوت داره، ا  هیمن قد  یبرا یباشه ول یشب معمول هیهمه  یبرا دیشب خاص برام، شا

که ممکن تا   یشب مقدس،شب هیبرام  نیاداده شده،   بیحالت ترت نیشده و به بهتر رفتهیحرف پذ یمن بوده، ب
 ! مال خودش کنه ندمویابد آ

خامشو  الیخواد آرامشم خ یزنم، دلم م یکنه، لبخند م  یم قیبهم تزر یبیکه آرامش عج  یه ا، واژ گمیا... م  بسم
اما من انسان   رهیبگ یمنو به باز یشب باز مهیعروسک خ  هیتونه مثل  یبهم ثابت کنه م نکهیا  یباطل کنه ، اون پ

 !عروسک عاشق  هیعاشقم ، نه 



 

 کنهیکه بند بند وجودم اونو طلب م  یمن یبرا دمیاون ثابت بودنو تاب آوردن، شا  یسخِت، جلو یلیخ سخِت 
 ! توان آرووم موندن شهیمفرط م یخستگ

دونه  بمویج یبرم تو یکمکم کن " دست م  ایفرستم"خدا یم رونیآرووم ب  مینیب ریاز مس  کشمویهام م هیبه ر هوارو
 ... دمیتو دستم فشار م حویدرشت تسب یها

افتم ...   یدم راه م یتکون م یکنه من برم ...سر  یزنه ، اشاره م یحرف م شیبا و گوش ستادهیا  اطیح یوت امیت
 درخونه پارک ، یجلو نشیماش

رو مثل  دشیاندام ورز  یبلوز مردونه سرمه ا هیبا  رهیت نیج هیداده،  هیو به کاپوت تک ستادهیا  نیماش یجلو
عظالت   ی، حت داکردهیپ یفرم جالب دشیکش  یآرنج باالداده و دستا  یتا باال ناشویخاص نشون داده ، آست شهیهم

 ... ونیساعد دستشم واضح نما یرو زیر

 ... رم یفعال شده اما بهش تشر م میغده اشک  یکمیرم جلوتر ،  یم

 ... سالم

لحظه  هی یتا برا رمیگ  یتا ناکجاآباد، سرمو باال م نجاستیتفاوت از ا سته،یا  یزنه و روبروم م یم نهیبه س دستاشو
 ...ناخوانا و مرموز شهیداره،فقط مثل هم یخنده، نه متعجب، نه حرف ینه م نم،یهم شده چشماشو بب

 ... امشب  یترمه بانو، ترمه بارون شد سالم

زده شده ،با شال  یقشنگ یطرحا یبلند که روش سنت نیآست  یشنل ب هی دم،یکه پوش  یکالمش به لباس  کهیت
 یزیگرفته نشه ، تنهاچ  ییساده ست که باعث شده جلوه لباس رو یبلند تنگ بادمجون یماکس هی شمیریهمرنگش، ز

 ... برق لب هیبا  یمحو بادمجون هیسا هیهم که به صورتم اضافه شده 

 ... خوشم یسنت یاز طرحا  ممنون،

 ...گه  یم یو بالحن سرد ندازهیم ریز سرشو

 ... ادی یم بهت

 ... ادی یگلوم باال م  ریشه و تا ز یجذر و مد م درونم

 ... نیدار لطف

 ... ارهی یعقب چمبره زده از خلسه درم م  یصندل یمزاحم مهتاب که تو شهیهم یصدا

 کو ؟  امیترمه ، پس ت گهیتو د ایب

 ...زنه یحرف م شی، داره با گوش ادی یم االن

 ... میشیم یراه ادوی یم اممیسمت درعقب ، همون موقع ت رمیگمو م  یم یاجازه ا  با

 ... ذاره یکنه و سربه سرش م  یم امیبار ت یزیچ هیهربارم  زنه،یذوق زده مدام حرف م مهتاب



 

 دم در ؟ یبود با تلفن دوساعت مارو کاشته بود یک  امیت

 بگم؟ دیبا

 گهیو م دهیو ابروشو باال م نهیشیصاف سرجاش م مهتاب

 ! البد از ما بهترون بودن  ست،یکه ن  یخوب ... اجبار نه

 ؟ یفرض کن بودن که چ تو

 ... نیستیبچه مثبت ن نیدیکه نشون م  امینطوریکنم شما ها ا  یادآوری، فقط خواستم  یچیه

 ...گهیم یگرده عقبو با لحن بامزه ا  یو همزمان بر م شهیبلند م امیقهقهه خنده ت یصدا

 دخترجون ؟ میگفته ما بچه مثبت  یمثبت؟! ک بچه

 ... خنده یو دوباره بلند بلند م گهیم نویا

 ... خان داداشت رودست نداره ، باور کن نی،اما ا یزیچ هی یمنو بگ حاال

اشهدشو   امیاخم کرده که اگه ت  نیهمچ شه،یکه بدن لرزم شروع م  یکی، من  امیکنه سمت ت  یاخم روشو م  با
 ... تره نیبخونه سنگ

 ... جنبه یسره جات ، پسره ب نیبش

بچسبونه بهمون  یانگ بچه مثبت  یجوجه قنار نیا  نکهیرو آب شرف نداره به ا زمیمن پتتو بر یعنیپسر،  هیچ مگه
 ؟

 ... ساکت شو امیت

تر  ظیخوره و اخمش غل یم یلحظه شوک زده تکون هیپاش ،  یکوبه رو  یهوا م یوبا کف دست ب گردهیبرم امیت
 ... شهیم

 ! یکنه قد آقاجون نداشته من سن دار  یندونه فکر م یکنم دست بردار، بابا هرک  یخواهش م محراب

 ... تیظرف یب بدبخت

 ... میشیو منو مهتاب ساکت مطلق م شهیم دهیممنوعه کش یدمگوش یبه حرفا بحثشون

کنه تا همه باهم   یصبر م رسهیدم در م یافته وقت  ی، جلو تر راه م میشیم ادهی، همه پ ستهیا  یدر رستوران م یجلو
 یکنه ، مهتابم انگار جو اونجا گرفتتش ، چون سع  یدروباز م ادوی یجلو م ییخوش آمد گو ینفربرا هی م،یوارد بش

 ...گرفته  یکنه و ژست خاص  یرفتار مکنه خانومانه   یم

 امویت یراحتم ، اما جو برا یلیخ میذات تمی، منم به واسطه شخص ییجاها نیهمچ یکه ساخته شده برا  خودش
 ! خورنو انگار آروومو قرار ندارن یمدام تکون م ن،یسنگ یادیمهتاب انگار ز



 

 داداش جا قحط بود؟ -

 !مهتاب؟ -

 ...تکون نخوره، بلند نخنده، خفقان آور به خدا نه،یصاف بش دی، آدم سختش ، با هیخوب چ -

دوتا  نی، اما ا شهیاندازه و سکوت دوباره برقرار م  یبه مهتاب م زینگاه ت هیده و  یم هیتک یصندل یبه پشت محراب
 ... خنده دار شده خورنو چهره هاشون بد یپونز کارگذاشته باشن ،مدام توجاشون وول م رشونیانگار که ز

 ... گرنیرو جلومون م منو

باالست ، بابا  بیغر  بویتا انتخاب کنه، نرخا عج ادی یشو هم من ، مهتابم جلو م یکیداره و  یبر م امیشو ت یکی
اخالقو   نیخوره و مالحظه کار ، منم انگار ا یحرص م شهی، اما مامان هم ستین زایچ نیبند ا دویوقت تو ق چیه

 هیدونم چرا ته دلم  یتونه صدتا بچه پولدارو بخره و در راه خدا آزاد کنه اما نم یدونم م یم نکهیبه ارث بردم با ا
 ... معذبم ینطوریکنم ا  یحس م یجور

 ... فهمه مخاطبم اون یم ادی ی،جلو تر م شمیخم م زیم یرو

 یبرام کاف میکه کنار هم باش  نیمن هم ن،یتو دردسر بندازخودتونو  ینطوریمحراب خان ، من واقعا منظورم نبود ا -
 ... بود

 ... گه  یزنه م یتوچهرش موج م شهیکه هم  یده و باآرامش خاص یم یشو به صندل هیتک دوباره

 ... انتخاب کن  یدوست دار یراحت ترم ، هرچ ینطوریمن ا ،یکن  یم یچوب کار یدار -

که به نظرم خوشمزه   یزیغذاها چ  نیکنمو از ب  یسکوت م نیمنظورمو بد برسونه واسه هم شترمیترسم اصرار ب یم
 کنم  یانتخاب م  ادوییتر م

 ...ادی یگرفتن سفارش جلو م  ی، گارسون برا ادی یکنم خوششون م  یکه انتخاب م  یزیمهتابم از چ امویت

 گهیکنه به محراب و م  یکنن ...پسر رو م  ینظرشون رو اعالم م همه

 و شما قربان ؟ -

 ... نیاریب نیهمه از هم یبنده هم تابع جمعم ، برا -

خوشمزه  شهیکه طعم غذا از هم  یکنه ،طور  یم یآدم تداع  یرو برا یآرامش خاص  هی کشیتار مهین یو فضا طیمح
 یجدا م میاز ماه  یکیکوچ  یها کهیفرو رفتم،آرووم با چنگال ت گهیعالم د  هیکنم تو  یحس م اد،ی یتر به نظر م

 ... دمیفروش م یکنمو با لذت خاص

کنه ، انگار نگاهش روم   یشم ، مبهوت نگام م یم ریکه غافلگ  زمیبر یدنیخودم نوش یذارم تا برا یم نیزم چنگالو
کنم به   یم یدارم ، سع یآب برم  وانیل هیبرمو  یدست م عیرم،سریگینگاهمو م شمویثابت مونده، دستپاچه م

بلعه و مهتابم بدتراز  ی" داره مبایتقر امیتمشغول خوردنن،  الیخ یمهتاب ، ب امویت یپ اون ،حواسمو بدم  یجا



 

بمش توجهمو دوباره از مهتاب سمت خودش  یصدا یول شمیمهتاب م طونی، محو چهره ش رهیگیاون، خندم م
 ... کشونه  یم

 ؟ شهیدختر چرا بزرگ نم نیا -

 گمیم یمنم ، با لحن مظلوم مخاطبش

 شما؟ نیدار یمشکل کترایما کوچ یایبا دن -

 ! عقب مونده  یادیخودش ز یایاون از دن  ای یفاصله گرفت ادیز اتیدونم تو از دن ینم ینه ، ول -

 ... کنه  یگه و بهش اخم م  یم یمعترض داداش مهتاب

 ؟ گمیخودت قضاوت کن مگه دروغ م -

 گهیکنه و رو بهش م  یبهم م یچندش وارنگاه یبا حالت مهتاب

که   یکنم ، نه ... کال" باکس  یتافته جدابافته هستن ، باهاش حال نم لسوفن،یف شونیا  یدون یبابا مگه شما نم -
 ... کنم  یفهمه حال نم یم یلیخ

 !انگار  ادای" خنده هم بهش م کنهیم یو چهرشو نمک شهیم زیدرشتش ر یچشما خنده،یم محراب

پره  یکنه، فاز باال م  یم یساعت توکالس با معلممون بحث فلسف هی نهیشیم گم،یخنده نداره که، خوب راست م -
 ... "کال

 ؟ یستیپس چرا تو مثل اون ن ن،یبود دهیبهم چسب یمثل دوقلوها شهیشما دوتا که هم -

 ستیکنه ، معلوم ن  یرفتار م رزنایاز حاال مثل پ  نیاون باشم، ا  هیشدم بخوام شب ریمگه از جونم س ر،یزبونتو گاز بگ -
 ! بشه یبعدا" قراره چ

 ... شهیم رهیکنه و به مردمک چشمام خ  یتنگ م چشماشو

 !!! باورش سخت -

، منم فقط  نیکن  یکه شما تصور م  ینه اون گهیکه مهتاب م  میمن نه اون ن،یکن  یزود قضاوت م نیجفتتون دار -
 ... نیدارم خودم باشم هم یسع

 نیا  یلباش از تلخ یو حت دهیخشم پنهون م هیتونگاه جاشو به  یاوتتف یم براش گرون اومده انگار، اون ب جمله
 ... شهیحرف جمع م

 !کنن ؟  یم یظاهر ساز هیبق نکهیمنظورت ا -

 !برداشتو کرد؟ نیکنم، ماِت ماِت ... چرا ا  یباره، مات نگاهش م یکه داره م  یاز سرو روم به خاطر برداشت  تعجب

 ! نداشتم یمنظور نی" همچاصال



 

 ... دادیرو م یمعن نیحرفت هم یول

 قهی، شق میشناستم که بفهمه االن تو چه حال ی، انقدر خوب م ندازهیبهم م ینگاه هیتا اون موقع ساکت ،  امیت
 ... سوزه یهام داره م

 ... ها ، گفته باشم یخواهر من نازک نارنج نیکنم بحثو تموم کن، ا  یجان خواهش م محراب

 رم،یگیکنه اونم بدجور، دوباره دل درد م  یراجع بهم م یفکر نیهمچ نکهیاز ا  رهیگیخنده ، دلم م یگه و م  یم نویا
 ... محکم نویچهرم هنوز سنگ ینه خوشمزه نه متفاوت، ول اد،یم ییایبه نظرم نه رو یزیچ گهید

دارم دلم  یحس بد هیزنه ،  ینم یحرف میای یم رونیاز رستوران ب  یتا وقت یو حت شهیغذا تموم م  یتاوقت گهید
 ...شب تموم بشه نیا  یخواد با دلخور ینم

تلخ ترم  ظیبه چهره جذابش که حاال با اون اخم غل نهیاز تو آ  نم،یشیمن پشت سرش م یموقع برگشت اتفاق نباریا
 !ده یقلقلکم م یکیافته انگار   یهربار نگاهم بهش م ایدونم چرا تازگ یندازم، نم یم یشده نگاه

 درست کنم ؟ نیدوست دار یفردا چ یحاال برا نیخان بابت امشب ممنون، شما به قولتون عمل کرد محراب

داره  دهیخوره و نشون م یم ی، توجاش تکون نهیش یم شیگوش  یلبا یرو انهیلبخند موز هیجوابمو بده  نکهیا  قبل
 ...کنه  یفکر م

 ... شهیکنن حالم گرفته م  یبعد رستورانا خوب درست نم شمیم یی... نه اصال ولش کن هوا خوب

 ...شیسمت صندل شمیم لیکنمو متما  یصدامو بلند م یعصب  خشکو

 ؟ نیکرد  یهوس چ دمیمن که نفهم نیشه واضح تربگ یم

 ...گه  یده و تلخ م یبره و پشت سرشو ماساژ م یم دست

 ... خواد یم یفسنجون جا افتاده خونگ هی، دلم  فسنجون

خاله  ادی ینم ادمیکرد که از همه وحشتناک تر باشه،   دایرو پ یزینامرده، گشتو گشت چ یلیخوابه، خ یم بادم
خواد ... کاش  یخواد ... دلم م یزده باشه، دلم م یحضرت واال فسنجون دوست دارن حرف نکهیوقت از ا چیه

 !کردم  یدلشو داشتم خفش م

 ... کنم  یدرست م ست،ین یحرف باشه

 گهیم زونیآو  یو با لبو لوچه ا شهیمعترض بلند م مهتاب

 ... نیریش یخود ، غذا قحط مگه ، اه ، حالم بهم خورد ، نفرت دارم از غذا یب

 ... پزم خوب شد؟ حاال ساکت شو یتو مرغشو جدا گونه م یبرا

 ... شهیسازه ودوباره تو خودش مچاله م یم یشکلک



 

خواد که زودتر برن، اصال" حوصله خودمم  یم نباریتو ، اما دلم ا انیاصرار داره ب  امیداره ، ت یدر خونه نگه م یجلو
 ... ندارم

 ...کنم  یبا اخم نگاهش م ستادمویسالن ا ی، تو رنیکننو م  یم مخالفت

 ؟ یکن  ینگاه م ینطوریشده مادر فوالدزره، چرا ا یچ

 داخل؟ انیب یکن  یاصرار م  یخود یچرا ب ،ینشد خسته

 ...گهیم یزیلب چ ریو ز دهیابروشو باالم  یتا هی

 بکشم ؟ تویجور اعصاب خورد دیمن با ید یم یخونگ یقول غذا یخود یب تو

 ...دم یکنمو جوابشو نم  یکج م  یلب

 بود ؟ یرو کم کن هیمن ترمه،قض جون

 ؟ یواسه چ یروکم کن ؟یکم کن  رو

 ر؟یواگ ریهاگ نیتو ا ارمیب ریگ  یفسنجون خونگ یبعد من چطور رهیآبرومون م  ،یتون یتو که نم دختر

 ...چونمیهستم تا ترمه آروومو بپ یعصب  یاندازه کاف  به

 ... ذارم جلوتون یفسنجون عمرتونو م نیهم شده ها بهتر یکیلج تو  به

 ! یخنده طوالن هیو انگار در حال انفجار واسه  رهیباال م میبه عالمت تسل دستاشو

 !!! گهیبه بدن د میزن یم مروین هینداره فوقش  یاشکال  زم،یدختر جون، حاال حرص نخور عز باشه

 کی... نزد ندازمیم یآشپزخونه نگاه  یتو یواریذاره ، به ساعت د یرم سمتشو اونم پا به فرار م یکنون م  غیح غیج
کنه،   یغذا رو درست م  نیا  ی،مامان چطور دمید یعمال" به شکر خوردن افتادم، چندبار  کنم،یم یشب، پوف مهین

غذا چندتا   نیبه ا یبه خاطر عالقه وافر باباعل شهیهم انمام زر،یسر فر رمیاما اصال" خودم تا حاال انجامش ندادم، م
کارو خوب بلدم ، چون   نیا  ارم،ی یم رونیداره ب یشتریشو که به نظر وزن ب یکیشده داره،  ابیآس  یبسته گردو

واسه  گهیم شهیزارم، مامان هم یشعله کم م یکنمو رو  یآب سرد حلش م  یبا خودم بوده، تو شهیهم تشیمسئول
 ...از شب قبل آمادش کرد  دیبا فتهیغذا جا ب  نیا  نکهیا

 یا  گهیکارخاص د  رسم،یهم به آشپزخونه م یکمی ارم،ی یم نیحد پائ نیرو تاآخر رشعلهیکنمو ز  یپر آب م ظرفو
نماز  یبرا شهیکنم، مامان هم  یم میتنظ گهیچهار ساعت د یبرا مویساعت گوش ست،یاون موقع شب ازم ساخته ن

 ... حرارت باشه یرو یکمتر  اندم زم یم حی، ترج ترسمیاما من م  زنهیبه ظرف سرم شهیدارمیصبح که ب

 ... برم به تختخوابم یکنمو پناه م  ی،چراغو خاموش م شهیبلند م صداش امیت ادی یکه م  یسرو صدا از

حرف زدم هم سراغ آقامون  یتلفن یاما بازم دلشوره دارم ، با مامان ازصبح چندبار  ادی یبه نظر خوب م یهمه چ -
 ...کم آوردم  دیآخر فهم  یخواستم نفهمه ول یم دم،یسوال پرس ایدن هیهام گفتم ، هم  یرو گرفتم ، هم از دلتنگ



 

 ...از راه دور  شیدارم حضور پر رنگش نه دلدار ازین دیکه بهش شد  یزیچ یداد، ول میدلدار -

که دغدغه ساز   یمعناست ... اما اون یذاره، پر استرسم، دغدغم چقدر ب یو سر به سرم م رهیم ادویمدام م امیت -
 ... استیدن زیچ نیلحظه هام پر معنا تر نیا

 ... خدا یکمکم کن  دیخوام با یدارم اونم از نوع مثبتش، هوا م ازین یبه انرژ رمیگینفس م -

دم،  یندازه، سرمو تند تکون م یانگار به دلم چنگ م  یکیزنن،  یآمادست ، خودمم آماده تر، زنگ م  یهمه چ -
 ... آرووم باشو انقدر تکرار کردم که شده تکرار مکررات

اون باشم!   یخواد جا یدغدغه ، اما دلم نم یشادو ب شهیمثل هم اد،یرم، ترمه زودترم یمن م نباریاستقبال ا  یبرا -
 !قرارم انگار یب ست،ین داشیهنوز پ

خواد از  ی!!! دلم مستی، پس چرا خودش ن ادی ینفساشم م یعطرتنشم هست، صدا  ی،بو ادی یخاص م یبو هی -
 ... زیحماقتم تمسخر آم اد،ی یم سرفه یصدا دم،ی، چشمام بستس، نفهم رمیبم یدرک یب نیا

 ...کنه  یواژه هاش بشم، اما به جاش مظلوم نگاهم م زیمنتظرم تابازم دستاو -

 خواهم یتو را مظلوم نم نه…

 یکه مظلوم باش  یمستدل تر از آن تو…

 !شود؟یآسمان هم مظلوم م  مگر

دستاش  یکه تو  ینیریبرمو جعبه بزرگ ش یبگم، حتم دارم االن صدام لرزشش محسوس ، دست م یزیتونم چ ینم
 ... رمیگیهستو م

 ...آرامش بخش  یلی، خ ادی یعطرش خوشم م  از

 !!! واژها کجا نیا  یبگم نه به اندازه عطر تنت ... اما من کجا و جرات ادا خواستم

 !شدم انگار یفرستم، حرفه ا یم رونیدوباره نرم ب نفسمو

 ... داخل دی، بفرمائ نیستادیچرا سرپا ا -

 ...شهیگه و جلوتر از من وارد م  یم یاجازه ا  با

 گهیکنم ، متعجب م  ی،بهش نگاه م کشهیم بو

 ؟ یواقعا" درست کرد -

 ! نبود یکار سخت -

 ... کنه  ینگام م مشکوک

 ...نبود نجایمن ا ریغ  یکار خودم، کس  نیباورکن -



 

 ... کنم  یتا نخورم باور نم -

 ... کنم  یسرم مرتب م یخندمو شالمو رو یم ناز

 کجاست؟  امیت -

 ...ادی یاالن م -

اسپرت   رهیبلوز سبز ت هیبا  یکتون خردل  هیکنم،   شیکنم وارس  یسمت سالن ،تازه فرصت م رهیده وم یتکون م یسر
 ! کاش برگرده دوباره نگاهش کنم  اد،ی یاندامشو پوشونده، چقدر به چشماش م

 ادی یمهتاب م یصدا

 کجاست ؟  اتتیترمه کتاب ادب -

 !تو اتاق من ؟ یاجازه رفت  یتوباز ب -

 داره ؟ یبر نم شیمعن یب یکار  نیدست از ا نجاهمیا -

 "ادی یبه چشماش م یلیافته " آره خ  یآن به چشماش م  کی،نگاهم  گهیجمله رو م نیطرفمو ا برمگرده

 ... متاسفانه بله -

 ... کردم  یتو بودم خفه ش م یمن اگه جا -

کنمو سرمو   یترسم ، اخم م یکنه، از خشونت چشماش م  ینگام م زیگرگ گرسنه ت  هیتنگ کرده و مثل  چشماشو
 . ندازم یرمیز

دهنش  یدستشو جلو ارم،ییهوا سرمو باال م یشه، ب یره،قلقلکم م یخنده، دلم ضعف م یخنده ، بلند بلند م یم
 گهیو م ارهی یم

 شد؟ زونیحد وحشتناکم که چشمات آو نیتا ا یعنی -

جواب دندون شکن بهش بدم اما واژه ها رو گم  هیخوام  ی، م شهیبازو بسته م مینیب یشم ، پره ها یم یعصب
 !کردم انگار

 ... یکنه تا ابد تنهابمون  یتونه کار یم ست،یهم وحشتناک بودن باعث افتخار ن شهیهم -

 زنه یصدا م امویو ت رهیگینگاهشو ازم م یعصب

 گهیو م شهیم کینزد امیت

 ...دی، خوش آمد زیعز  یبه به ، به مهمونا -

 پسر ؟ یی، کجا یکن  یمهمون دعوت م ینطوریسالم ، ا -

 ... میبه آب بزن یتن هیواجب بود  گهیاز ما، د  دیعالمه کار کش  هیخانم  نیشرمنده ، ا -



 

 ؟ دمیمن ازت کار کش ینامرد یلیخ امیت -

 ... راحت التیکنم ترمه جان ،خ  یباز نم یحساب شونیا  یحرفا یمن رو -

 گهیکنه بهشو معترض م  یبا دهن باز رو م امیت

 ...خواد یدشمن نم گهیدونه دوست مثل تو داشته باشه د هیآدم  -

 یبهش نم میجواب گهیکنه، د  یرو روشن م یو یذاره و ت یندازه و دستشو پشت مبل م یباال م ییابرو  محراب
 ...ده

 ... زنم یبعد صداشون م کنمویخودم آماده م هیکه دوست دارم به سلق  یرو اونطور یچ همه

 گمیو طعنه م رهیگی... لجم مزیپره سره م یزودتراز همه م مهتاب

 ...کمک  یمهتاب جان ، دستت دردنکنه که زود اومد یدیزحمت کش یلیخ -

 . شنون یم و جمله آخرمو شهیم داشونیهم پ پسرا

 ...هالک شد ییتنها چارهی؟ دختر ب یمهتاب ! کجابود -

 ...خوندم خوب یداداش داشتم درس م -

تموم  شونمیدرس ا شهیموقع کار درس داره بعدش که همه کاراتموم م شهیهم نی، ا نیمحراب خان ولش کن -
 ...شهیم

 .زیم یکنه ناخونک زدن به ساالدو مخلفات رو  یتموم شروع م یکنه و با لودگ  یباز م ششوین مهتاب

 ...شهیم رهیخ زیو به م نهیشیم یصندل یده و رو یتکون م یسر محراب

 یواسه اون تست خوب نکهیاومد اما مهم ا  یکنم، به نظر خوب م  یصد بار غذارو مزه م نمیبچ زویم نکهیا  قبل
 ...داشته باشه

راحت، اما  المیاز طرف اون خ  نیظرف جداگونه گذاشتم واسه هم هیمهتاب  یبرا شم،یم قیچهره هاشون دق به
 .شهیم یچ یاصل  جهینت نمیمنتظرم بب

فهمم خوشش  ینم ،یبازم سنگ شهیاما مثل هم  شهیکنه و مشغول م  یچندبار از خورشت خوشرنگ پر م ظرفشو
 ! نه ایاومده 

 ... کنه  یم یخنده بانمک مهتاب

 داداش ؟ ینترک -

 . مضطرب شدم ستیخود ن یده ب ی،اخماش نشون م رمیگ  ینم یکلمه حس خوب  نی، اصال از ا شهیداغ م تنم

 ...عرضه  یسوال داره ب یهنوز نمردم جا یاز گرسنگ -



 

 ...چرخه یم امیمنو ت نیگه و نگاهش ب  یم نویا -

 ... زنه ینم دیسف اهیهم هالک بشه ها دست به س یاگه خودش تنهاباشه از گشنگ -

 ؟ نیغذا رو خورد  نیا  نیشما االن گرسنه بود یعنی -

 ... کنه  یکوتاه بهم م  رهینگاه خ هی

 ... مهم نیا  یدیبر علت شد، وگرنه بدم نبود به هر حال زحمتت رو کش دیمز نیخوب ا -

 ... کنه  یکالمش سوزن سوزنم م  شین

 گهیکنه وم  یپشت چشم نازک م هیندازه و بعدم  یبهش م ثینگاه خب هیمهتاب  -

تو خونه هر موقع مامان  د،یبلع یداشت م ینطوریگه ، باور کن انقدر خوب بود که ا  یترمه جون داره دروغ م -
چرا مرغش  ن،یکرد  نشیریگه چرا انقدر ش  یدفه م هیگه چرا ترش ،   یبار م هیزنه،  یغر م  یکنه ها ه  یدرست م

 ...راحت التیخ زمیبوده عز یالو، عکنه همه ر  یخالصه کالفه م اد،یدونم روغنش ز ینپخته،چرا نم

پر غرور و برنده رو ، البته با  یدونه ازاون نگاها هیندازم ،  یاون نگاه دلخواهمو بهش م  میبار تو زندگ نیاول  یبرا
 !!! نیدوز پائ

 ندازهیوحشتناکو م یدونه از اون نگاها هیزنه و به مهتاب  یبشقابشو پس م کالفه

 گهیذاره وم یدستام م یدستشو رو مهتاب

 ... ستیب سِت یاوم ... ب  شه،یبود، مثل هم یترمه جونم عال -

 ...نوشه جونت -

 گمیبهش بدم م یحال اساس هی نکهیا  یبرا رمویگیدستشو با خنده م بعدم

 ... یشور یم زیتم یلیخ اد،ی یخوشم م یبوسه، ظرف شستن تو هم عال یظرفاهم دست تو رو م -

 ... کنهینثارم م راهیکوبه و چند تا بدوب  یم زیم یشقابو رودرحال انفجار، ب قشنگ

 ...یاریدرن یزرگ باز یآهان خوشم اومد تا توباش -

 ... کشم سمت خودم  یظرف ساالدو م زنمویم یمحراب لبخند تیاز حما  یراض

از   ینقطه ا هیتونم تو  یشه الاقل مطمئن باشم م ی، بهترم انگار! حاال م شهیم قیآرامش به خونم تزر  یکمی
 ...کارساز باشم  قشیعال

گه و کنار   یم یزنم ، اه یباال آورده کنار م مهیمهتابم ولو شده روش ، با دست پاشو که تا ن شنم،یکاناپه م  یرو
 یزیچ هیخواد از رازشون باخبر بشم، حتم دارم  یکنن ، دلم م  یکشه، پسرا سرشون تو سر همه و پچ پچ م  یم

 هیبدم اما مثل خوره افتاده به جونم" حضور  بالخواد به اون فکر مسخره پرو ی! دلمم نم یدونم چ یهست اما نم
 "محراب ینفر تو زندگ



 

 یکانال عوض م  یخود یشمو ب یم یفوضول الیخ یرسم، ب یم جهیکمتر به نت  شمیکنجکاو م  شتریب یهرچ اما
هوا مطبوع ، فضاهم  شم،ی، محو تماشا م ادی یخوشم م ستم،یا  یده م یشبکه که داره راز بقا نشون م هی یکنم، رو

 !!! رم انگار یتو خلسه م شه،یم نی، پلکام سنگ

 یندازم، تو یم یبه دوروبرم نگاه ،یخبر یب نیاز ا  شهیشده ، تنم مور مور م شیکنم هوا گرگ و م  یکه باز م  چشم
 رم یم رونیب شمویاز جام بلند م  عیرکجام، س  ادیم ادمیچرخونم کم کم  یزمانو گم کردم، سر م دم،یتختم دراز کش

... 

 شه،یم دهید ییرایفقط از چراغ خواب گوشه سالن پذ فینور ضع هی ست،یهم روشن ن یچراغ اد،ی ینم ییصدا -
 ...داره یاما وهم برم م  ستمیترسو ن

بره ، چشمامو گشاد  یکنه ضربان قلبم باال م  یم شتریترسمو ب دهیتک هیسا هی امی یم نیاز پله ها کامال پائ  یوقت
خورم ،  یسر م نمویب یآخرو نم  یبدم، قلبم از زور ترس مچاله شده، پله ها صیکنم تا راحت تر بتونم تشخ  یم

 اد،ی یانگار! چون اشکم در م  ادیفشارش برام ز یافتادن همراه با اون استرس قبل  نیاما ا  ستین ادیتعدادش ز
 .دارم جهیبندم ، سرگ یچشمامو م

 شد ؟ یترمه چ -

 !!! ادا شده  ایر یوقت پسوند دارشده اسمم اما حاال ب یلیخ شه،یاون همه حس بد تنم داغ م  ونیم

،  ادی یکنه اما مستاصل به نظر م  کاریخواد چ یدونم م یشده روم ، نم زیخ میکنم، ن  یچشمامو باز م یزور ال به
 ...کنه  یتر م ظیو بغضمو غل چهیپیدم، درد تو آرنج دستم م یبه خودم م یتکون هی

 ؟ یدیترمه ؟چرا جواب نم یخوب -

 "یفهم یمردم نم"

 ... نشده یزیخوبم، چ -

 ...مردم ازترس ؟ید یپس چرا جواب نم -

 "،خدا نکنه ونهید ریزبونتو گاز بگ "

 کجان! چرا چراغا خاموش ؟  هیبق -

 ... نی، هم ارنیرفتن ب امیسر درد داشتم، مهتاب جزوه هاشو جا گذاشته بود با ت -

 گمیم نمویشیصاف م شمویخوره، بلند م یاون حالت چمباتمه زده خودم حالم بهم م  از

 ... بودم نیمن که پائ -

 .. نهیش یلباش م یرو یکنه و خنده مهربون  یم یزنه و به چهره م نگاه ساده ا یم چراغو

 ... درست نبود یبود دهیاونجا خواب  یگفتم ببرتت تو اتاقت، اونطور  امیخوابت برده بود، به ت ونیزیتلو یپا -



 

 شهیم ،یبد حیتوض شتریب شهی؟ م دمیخواب یم یاونطور  دینبا یدرست نبود ؟! از چه لحاظ درست نبود؟ واسه چ"
 " صیتو بحران تشخ یدوباره منو نذار

 ! ینگفت یچشمات عالمت سوال شده ها، نگ -

 گهیم یو با لخن غلط انداز شنهیروبروم م ادوی یم کتریخنده و نزد ی... م ندازمیم ریکشمو سرمو ز  یم خجالت

چندروز از ما  نیقرار بود ا یشد دختر جون، بعد ک ی، هم تنت خشک م یخورد ینبود ، هم سرما م یزیروت چ -
 کنه ؟  ییرایپذ

 ... چشماشزنم به  یزل م یظیندازمو با اخم غل یم میشونیبه پ ینیچ

 ... کنم  یچند روز نقش خدمه شمارو باز نیفراموش کرده بودم قرار ا دیببخش -

 گهیو م رهیگیم یحق به جانب افهیق یخجالت چیه یحرفاست ، ب نیرو تر و مغرور تر از ا پر

 ... فراموشت نشه گهیپس مراقب باش تا د -

 یخواد خفه ش کنم، حرصمو از چشمام م یدلم م یرحم چیه یب نباریخواد ...ا یگرفته در حد مرگ ، دلم م  لجم
 !!! ینه تابو توان یدارن نه تسلط یخونه، چشمام عقب موندن انگار، نه توازن

دارم کالفه  گهید اد،ی یرم تو آشپزخونه، اونجا هم م یافته ، م  یپشت سرم راه م شم،یچشماش دور م یجلو از
 ! داد یبهم م یقدرت هیکاش خدا   شم،یم

 ... باال یکنه ، از باال ، بازم از باال ، از اون باال  یکم ، شک زده نگام م  یلیگردم ، فاصله م باهاش خ  یم بر

 !انگار  ی، ناراحت شد دیببخش -

 ؟ ینه! ناراحت واسه چ -

 ... شمیممنون م ،یمسکن بهم بد هیلطفا  شهیم -

 ... ستادمیا  الیخ یکنه و من ب  ی، هنوز سرش درد م چهیپ یکنم درد تو تموم تنم م  یم حس

 ؟ ادیدردتون ز ارم،ی یاالن براتون م -

 ... شهیم شتریآره داره ب -

 ن؟یتون یتون... م ینیتو ب نشیزیبر دیسوزونه ، با یسرو مغز آدمو م یموثر ول یلیبابا برام گرفته خ یقطره ا هی -

 ... ، فقط خوبم کنه اری،برو ب ستیآره.. مهم ن -

 نیقطره آخر نیا  شه،یکه سردردام کنترلش از دستم خارج م  ییفقط مال وقتا نایممنوعه م، ا یراغ داروهاس رمیم
 شیکشم ، قشنگ مغزم آت  یآخرمو دارم م  یکردم نفسا  یواسه بار اول استفاده ش کردم حس م ی، وقت زیتجو

 . دیدردم پر دهینکش قهیبه دق یگرفت ، ول



 

 !!! ستین یاما چاره ا  شم،یکه ممکن حسش کنه خودم پر ازدرد م  یاز درد  رم،یگ  یرو جلوش م قطره

 ... سوزشش وحشتناک ن،یمراقب باش یلیخ -

از   یبندم ، ول یشوکه نشه ، چشمامو م کنمی، خدا خدا م رهیگ  یقاپه و سرشو باال م یهوا قطره رو از دستم م یب -
 ... سمتشرم  یهوا م یب ادوی یگه نفسم بند م  یکه م  یبلند یوا یصدا

 ... شدم ونهیدارم، دوباره د یبسته ، بغض تلخ خی تنم

 ؟ یچ ادیسرت ب ییبال هیسوزونه، اگه  یآخه، مگه نگفتم بدجور م  یدنده ا هی، چقدر  یمغرور چقدر

 یم نیزنمو کامال" سوم شخصو از جمالتم حذف کردم، داره مثل مرغ پر کنده باال و پائ یوسط بلند بلند حرف م اون
 ... یپره و صورتش در معرض کبود

 ... شم اونم ازمن بدتر ی، دارم خفه م ادیکنم همراهم ب  یمجبورش م رمویگ  یلباسشو م نیشمو پائ یم کشینزد

رسه  یکه به ذهنم م  یزیشم ، تنها چ یم یهمه چ الیخ یکنه، ب  یده و ناله م یصورتشو مدام تو هوا تکون م سرو
 ... دم یرو انجام م

 ... کنم  یحمومو باز م ید دوش دستسر  آب

 ... زانو بزن -

سرو  یکنم فقط دوش حمومو گرفتم رو  یم کاریدونم دارم چ ینم قیزنه ... دق یکف حموم زانو م  یحرف چیه یب
 ... زنه یصورتشو اون بازم دارم بال بال م

لرزه  یکنه ... م  یم سشیو کف دستاشو حائل تن خ ارهی یم نیزنه و نفس نفس زنون سرشو پائ یپس م دوشو
 !!! گرفته باز  می، لرزشش محسوس ، گر

 ؟ یبهتر -

گه ، دوباره   یمن م یدلدار یفقط برا نویا  ستیدونم که خوب ن ی، م ارهی یم نیپائ دیچند بار به عالمت تائ سرشو
 ...شم سمتش یبراق م

 ... به مغز برسه ممکن باعث سکته بشه یادیده خطر ناک ، اگه زما نی!ا یچقدر گفتم، آخه چرا انقدر لجباز -

که   یزیبا چ ی، ول شهیم رهیو بهم خ ارهییگم که سرشو باال م  یجمله هارو م نیخش دار ا یبا حرصو با صدا انقدر
 ... دم یعمال" کنترلمو از دست م  نباریا  گهید نمیب یم

 ... کشم  یم غیکنه ، ج  یم یزیداره خون ر شینیب

 ... ادی یداره خون م تینیب -

که از   یخون کس دنیخود داره، د یجا گهید تیوضع نیتو ا طویشرا نیحاال تو ا دم،یترس یاز خونم م  شهیهم
 ... کنه  یتر نابودت م زینفست عز



 

 ... زنم یم ادیهاشدم، فر ونهیشه و دوباره مثل د یم دیشد میگر

 ... رهیمحراب داره ازت خون م -

تر بشه و همه  قیباعث شده خون رق زهیر یکه از صورتش م  یکنه ، آب  یکشه و نگاه م  یم شینیپشتو به ب دستشو
 ... ره و هر لحظه ممکن از حال برم یم یاهیچشمام س یکنه ، جلو  یصحنه حالمو بد م نیا  دنیجارو پر کنه، د

 ... ده یو تکونم م رهیگ  یشه، مچ دستامو محکم م یحال خرابم م متوجه

 !قهقرام انگار تو

 ترمه ... ترمه ... دختر چت شده ؟ -

 !شده زیوهم انگ ثهیچشمام مثل ارواح خب یزنه و چهره خون آلودش جلو یتو گوشم زنگ م صداش

 ... بگو یزیچ هیترمه حرف بزن ...  -

 ... گذره  یم هیثان  کنم ...چند  یزنه، بغض م یم رونیمثل فواره ب شینیده، خون از ب یتکونم م دوباره

فهمم کجاست، فقط درد  یاز تنم که نم  یا  هیناح هی یتو ادیدرد ز هیبد،  یلیخ یلیحس خ هیحس بد دارم،  هی
 !!! دارم ، درد

خواد  یدلم م چهیپ یذهنم م یتو یمبهم یها یصدا هی ام،یبه خودم ب شهیباعث م یسوزه ، ول یصورتم م انگار
 ... امیب رونیب یسردرگم نیکنم از ا  یم یبندمو سع یخواب باشه، چشمامو م دمیکه د  یینایهمه ا

چشم بهم زدن محرابو با خودش  هیکنه و تو   یادا م  یاون صحنه کلمات نامفهوم  دنیو با د ادیهوا داخل م یب امیت
 ... بره یم

 ... رونی؟ بلند شو بشورمت ببرمت ب یترمه ...ترمه مرد -

 !!! بود نجایمامان تنگ شده ، کاش ا ی، دلم برا ادی یزنونه م فیظر یصدا هی

 کنم  یغصه بود! خودمو جمعو جور م  یصفت تا حاال کجا نیدونم ا ینم شم،یغرق خجالت م  نمیب یکه م  مهتابو

... 

 ...رونیبرو ب -

 ! یافت  یپس م یدختر دار رون؟یبرم ب -

 ... امی یشورم م یخودمو م رون،یبرو ب گمیم -

 گه  یره و پشت سرش م یم رونیگه و ب  یم یا  باشه

 ... ارمی یحوله و لباستو برات م -



 

کردم کار   یاصال" فکرشم نم  یشورم، چه افتضاح یکشمو بعد خودمو م  یحموم پر از خون ، همه جا رو آب م کف
 ...دیکش  یها بکشه ول نجایبه ا

پشت گردنم  کهیچ کهی، موهامو خشک نکردم چ ادی یم امیت دادیدادو ب ی، صدا امی یم رونیپوشمو ب یم لباس
 ...ده یآزارم م  امیزبون ت شیچکه و همراه با ن یم

 ؟ یکرد  نکارویچرا ا شهیفهمه تو که ادعات م یاون نم -

 ... ادی یو جلوتر م شهیمتوجه من م امیت گه،ینم یچیده و ه یتکون م یسر

 هان ؟ ید ینظر م یاری یکه ازش سردر نم  یزیتو چ یخود یچرا ب -

 ... کنم  یازش استفاده م  شهیسر درد داشت ، من خودمم هم -

 ... گه  یم یو با لحن خشک رهیگ  یلبشو به دهن م یعصب

 یکار  یبگ یخوا یبازم م ای،  نارویا  یفهم یکرده، م  یزیخونر شینیب ادیکنه، از فشار ز  یممکن بود سکته مغز -
 ترمه ؟ یاری یدر م ی، چرا بچه باز یدون یرو م ی، همه چ ینکرد

 " یشماتتم کن ینطوریا  ی، پس حق ندار رمیم ی، منم حالم بده، منم اصال ، که دارم م میمنم عصب"

درآورد، به من  یقدباز شهیکرد، مثل هم  ی، اما لجباز زهیبر ادیز دیخودشون بود، من گفتم ، گفتم که نبا ریتقص -
 ... ارنیدر ب زفهمویچ یآدما  یادا  شهیدوست دارن هم شونینداره که ا یربط

 ... ریگردن بگ  یرو که کرد یبارم که شده اشتباه هیترمه درست صحبت کن ، واسه  -

ترمه بچست، ترمه کوچولو،ترمه  گهیخوره، آره د یبهتون بر م شه؟یم یهان ؟ چ شهیم یدرست صحبت نکنم چ -
 ... که بخواد اظهار نظر کنه  استیدن نیکار ا  یفهمه، ترمه کجا ینم

آرووم اما ...االن از اون اما هاست، در حال   شهیشه،همیبازو بسته م شینیب یپره ها اد،ی یجلو تر م یعصب  امیت
 !انفجار

 ساکت باش، تو اصال معلوم هست چه مرگته ؟ -

 ریرو ز هیو مدام بق نیکن  یرو از باال نگاه م هیبق نوینیب یانقدر خودتونو بزرگ م  نکهیاما از ا  ستیمرگم ن چیه -
 ... ادی یبدم م یفهم ی، م ادی یبدم م نیکن  یدستو پاتون له م

 ... شکنم ی...اگه بزنه م ستیبره، حقم ن ی، اما دستشو تو هوا م شهیم یدونم چ ینم

 ... ؟ ولش کن بچه رو امیت یکنیم کاریچ -

 ... شکستم شتریب یکی نیزد، با ا یم کاش

 ... ایخدا

 ...ام  بچه



 

 !گرفته ام  یرو به باز یهمه چ گنیم

 ...ارویرو ...تلخ یزندگ

 ... رو ایدن یرو ... آدمها ایدن

 !مگه ؟ یگناه بزرگ  هی... چگهید هیبچگ خوب

 ... زارمیب یِ گناهم بچگ  نکهیاز ا  من

 ... زارمیب ارمیدر م یبچه باز گنیشم چون م یگرفته نم  یبه باز نکهیاز ا  من

 ...ایبزرگم کن خدا تو

 ... زارمیب یشدنو ندارم، من از بچگ دهیاز باال د  نهمهیطاقت ا من

اثبات   یبرا هیهرثان ارمینشدم تا بتونم تاب ب یکنم ،هنوز انقدرقو  یصحنه رو ترک م رشدنویتحق نهمهیندارم ا باور
 ... برام باشه یخوبتونه کمک  یخودم بجنگم، فعال" گذشتن از اون همه حس بد م

 ! زارمیب یاز انگ کودک  ایفهمه، خدا یکه حسمو م  یواسه درد و دل کردن با خدا تنگ شده، اون تنها کس دلم

حاال ... حس  یول دمیوقت حس تلخ شکستو نچش چیدارم سبک بشم، ه ازیکنم ن  یکنم، حس م  یباز م دفترمو
 ! تونم برنده باشم یکه اونا هستن نم  ییایکنم ، تو دن  یم

 روزها نیا  ایخد

 یاز هر زمان  شتریب

 !! دارم خودم باشم دوست

 بخاطر خودم بخواهد خواهدیدارم هرکس مرا م دوست

 ... خودم را کرده است یهوا یدلم کم دیشا

 ...نیهم

 یکاغذ م  یرو که دلخواهمه رو رو یزنمو تو هرصفحه متن یشم ، برگه ها رو ورق م یسبک م سموینو یم دارم
 ...ارمی

 تو ؟ امیترمه ب -

 ... کنم  یم یتختم مخف ریشمو دفترو ز یم دستپاچه

 ... ایب -

 .... شه یتخت ولو م یسمتم، رو ادی یکنه و م  یباز م یادیبا ضرب ز درو



 

 ؟یتو اتاقت غمبرک بزن یایکه ب  یمهمون دعوت کرد -

هاش  یفکر یاون اما انقدر هست که دلم از ب  ایدونم چهره من معصوم تره  یکنم، نم  یچهره معصومش نگاه م به
 ... رهینگ

 ... دیخسته بودم ببخش یکمی -

 ...بهم نیسگو گربه افتاد نیشده؟ چرا ع یچ دمیما که آخر نفهم نمیبب -

 ... سوال داشت یجا یدیفهم یم -

 ... شه یم قیکنه و اخمش عم  یحرص نگام م با

 ... بره یرو آب ببره تورو خواب م ایفکر کنم اگه دن یجد یجد -

 ... به خداترمه جونم ادی یخواب، چقدر خوابم م یآخ گفت -

 ؟ یشب درس بخون یاریجزوه هاتو ب یمگه نرفت -

 ! ینه بابا ولش کن دلت خوشه ها، آخرش که چ -

 ... فهممش ینم گهیشه د یازم دور م  یلیکنم، داره خ  یتعجب بهش نگاه م با

 یم گه،یدانشگاه د یبر دیبشه ؟باالخره با یها مهتاب، مگه قراربود آخر چ یمسخره ا یلی؟! خ یآخرش که چ -
 ؟ یعنی یاون کارم نکن  یخوا

بذارمش دم کوزه، بعدشم  رمی، مدرکمو بگ یخوره، برم دانشگاه که چ ینم یکیترمه ، دانشگاه به درد من  نیبب -
نمره  هیخودمو واسه  میخود یکنم، ب  یکارو م  نینداره،خوب از اول هم یاصال"به رشته م ربطکه    یبرم سرکار
 ... دمیپر ادایب رمیه خواستگار توِپ پولدار گیفردا  نیدم، به جون تو ترمه اگه هم یتر دق نم نیباالترو پائ

 .پرونم یفاز م یکی نیا  با

به  یعنیذاره ، اه اه دختره حال بهم زن،  یحرفا رو بشنوه زندت نم نیهم داره ، خاله ا یخجالت بکش چه رو -
 ؟ یچی! هی، نه برنامه ا یکارش، نه هدف  یبره پ ی، بعدم شوهر کن یبخواب یفقط بخور یااومدیدن

خربزه  یرو بچرخونم که نگرانش باشم ، هرک یزندگ هی ستیتو لحظه خوشم، من که قراره ن زمیعز  نمیآره، من هم -
 ... شنهیلرزشم م یوره پاخ یم

 ؟ یعاشق بش  یدوست ندار یحت -

 ...شهیتخت ولو م یزنه، رو یم قهقهه

باشه نه خودم  بندمیپا یکدوم دختر! نه معلوم که نه، من االن عاشقم فردا فارق، نه دوست دارم کس  یعاشق -
 ...اینگفت یترمه جون ، نگ ارهی یباشم ، عشق اسارت م یکس  بندیپا



 

 یحرفا هیزنه شب یکه م  ییحرفا یزنه ، ول ینم یخوب یحرفا رم،یگ  یخندونش م یلرزه ، چشمامو از چشما یم تنم
 قِ ی، دق شیتونیز یزنم، تو عمق چشما ی، بهش زل م ادی یاز آب در م  یاشتباه  صمیدوباره تشخ ست،یبچه ها ن

 ... قیدق

ترن مرموز!  کیکردم از نفس بهم نزد  یکه فکر م  یی... چقدر دورن کسارینفوذ ناپذ یسنگ ی!چشمایموروث نیا  پس
 ...خنده یمن م یچشمام به همه حماقتا یکه جلو  یزیمهتاب ذهن من با چ نیفاصله ست ب ایدن هی

 ده یچشمام تکون م ی، انگشتاشو جلو کشمیم قیعم  نفس

 ادگار؟یعمو   داریب ای یخواب -

 ... زنم یم یلبخند آرووم بهش

 ... ایر یدختر جون، از دست م رینگ لسوفارویف نیا  افهیانقدر ق -

 !وارونه انگار لسوفیف هی ی... ول یتر لسوفیاالن که توازمن ف ...

هنوز دلخوره ازم ، به وقتش از دلش در  امیرن، ت یم رونیب امیگه که با ت  یزنه و بهش م یمهتابو صدا م محراب
 ...میخواب یبدون شام تو اتاق من م یهمونطور موییاشتها  یجفتمون ب ست،یاما حاال وقتش ن  ارمی یم

رسه ، به جسم  یبه گوشت م یداریاز خوابو ب  یتو حاله ا یاذانم وقت  ی، عاشق صدا شمینماز صبح بلند م یبرا
 ... شم یم دارکردنشیب الیخ یب شه،ینم داریکنم، حتم دارم ب  یمچاله شده مهتاب نگاه م

گمو با همون چادر نماز   یکنم، الـ...اکبرو م  یم یبیعج  یاحساس خشک  ته گلوم نمیش یگمو م  یرو که م سجده
 ... رم یم رونیب

 ... نسازم یدارم تا دوباره مشکل یروشن، آرووم قدم بر م نیو انگار بازم همون چراغ گوشه سالن پائ کیجا تار همه

 ... لرزونه یقلبمو م ییصدا هیتا پله مونده که  چند

 کنه  یجمله رو تکرار م هیکه مدام   یآرووم زجه مانند  یصدا

 "العفو  یالعفو...اله  یالعفو ... اله  یاله "

نشسته و دستاش رو به  یبابا عل دیسجاده سف یرو شه،یبغض آلود کم م ی، فاصله م با اون صدا امیتر م نیپائ
نفسام  یاز صدا  ینجواگونش با خداشو بشنم، حت یخواد صدا یلرزه، سکوت مطلق ، دلم م یآسمون بلند، تنم م

 ...شمیزارمیب

 ... جونش یب ینفسا ایدن نیمجسمه که فقط اتصالش به ا هی، مثل  شمیم ثابت

رو تجربه  یبیحس غر نیچقدر حالتش خاص، مطمئنم تاحاال همچ شتر،یدردگلوم ب شه،یم ادیگه، بغضم ز  یم بازم
 ... نکردم

، از  گردهیهوابر م ی... ب شمینکنه دستپاچه م رمیغافلگ  نکهیو ازترس ا رهیضربان قلبم باالم زنه،یم یسرفه ا تک
 ... با اون نگاهش شمیم خکوبمیکنم، م  یم یترس قالب ته



 

 ... دم یتمرکزمو از دست م یستادیا  نجایبخواب، ا ریبروبگ -

 !!! کنم  ریتعب یبه چ نویا  ایکنه، متوجه حضورم شده ، خدا  یهوا معلقم م نویزم ونیحرفش م نیبا ا بازم

 گهیندازه، و آرووم م یم ریز سرشو

 ...کنه  ینوبت اجابت م یموقع دعاهارو ب نیوقت فراموش نکن، خدا ا چینماز صبحو ه-

کنم از   یمثل مترسک فقط تماشا م ستادمویا  نجایا  نکهیکنه، از ا  یم یو دوباره تک صرفه خشک رهیگ  یازم م  روشو
آب   وانیل هیسمت آشپزخونه،  رمیاومدم، م  نیپائ یچ یافته برا  یم ادمیسوزه ، تازه  یگلوم باز م  اد،یخودم بدم م

 "سرشب سرماخورده یده "البد از آب باز یصرفه خشکش آزارم م یخورم، دوباره صدا یم

 !!!برم یم یمرددم انگار ول کنم،یآبو تا نصفه پر م  وانیل

 ... ذارم یکنارسجاده مآبو    وانیل شمویخم م ستمویا  یشده، کنارش م لیبه زمزمه تبد صداش

 ... ممنون ترمه خانم -

 ... شهیم نیریته دلم ش گهیکه م  یخانوم نیا  از

 ... کنم  یخواهش م -

 !ستیمناسب حال من ن یکینزد نیدورشد، ا دیرفت ، بازم با دیبا دوباره

کنم ، من   عیگرفتم ضا  ازشیکه از رازو ن  یخوام با فکر کردن بهش آرامش یخوابم نم یم عیتواتاقم،سر گردمیبرم
 ... تونم خوددار باشم یهنوز نم

" عجب شمیبلند م عیهم رد شده ، سر 9کنم ساعت از   یچشم باز م یوقت بخوابم اما وقت ریندارم تا د عادت
 " کردم من  ییمهمون نواز

 ... رمیگ  یم یخونه رو پر کرده،انرژ یقهقهه شون فضا ی، صدا امی یم رونی، از اتاق ب دهیهنوز خواب مهتاب

 ... رم سمت آشپزخونه یکنمو م  یم یسالم بلند -

 ... ترمه سایوا -

 ... ندازم یم ینگاه امیبه چهره آرووم شده ت گردمویبرم

 ... جونم داداش -

 ... گرفته  یجلو صورت نازش رنگ عذرخواه ادی یم

 ...خوام یمعذرت م شبیبابت د -

 ... تو دلم زهیر یحس خوب م ایدن هیبوسه،  یمو م یشونیو پ کشهیم نهیشه و سرمو تو س یم کینزد بهم

 ...شمیم ریکنم تا جواب محبتش رو با چشمام بدم که غافلگ  یبلند م سرمو



 

ربطش  کشم،یخجالت م دهیشدن د دهیبوس نیمنو ح نکهیاز ا  کشم،یکج شده ، خجالت م  یبه خنده مهربون لباش
 ... م داغو تن شهیصورتم سرخ م یفهمم ول یرو نم

 ...ستیتونم ، دست خودم ن ی... نم شمیچشماشون دور م یاز جلو  عیسر

خوامو  ینهار م یکه برا  ییزایتا چ خچالیسمت  رمیخونه مشغول کردم، م یخودمو با کارا گذرهیم قهیدق چند
 ...ارمیب رونیب

 ... ستمیا  یثابت م  نیسرم پائ نطورکهیکنه،همیم یسرفه ا تک

 ... رونیب میبر میخوا ی، م یدرست کن یزیخواد چ یظهر نم یترمه جان برا -

 ؟ ومدیخوشتون ن روزید یاز غذا -

 .ستهیا  یکنه و روبروم م  یکم م  یکمیشو  فاصله

 ؟یذار ینم یچاپلوس یبودکه تا حاال خوردم پا یخورشت نیاگه بگم خوشمزه تر -

 ... کنم لرزش صدامو کنترل کنم  یم یسع

 زود باورم؟ هیمن  شهیاگه بگم حرفتونو باور کردم باورتون نم -

 ... کنه  یذاره و چشماشو تنگ م یلباش م یرو دستشو

 یدستش باز یرو یچرخونه و با ساعت مچ ی!سرشو مدیبه رنگ ترد یزیچ هی دینم،شایب یم یزیچ هیچشماش  ته
 ...کنه  یم

 ...بهمون سور بده زتیعزدرست نکن، امروز قراره داداش   یزیهر حال چ به

 گمیشمو م یم کشیذوق زده نزد -

 به چه مناسبت ؟ -

 ... بنده یدهنشو م مونیراه پش مهیبگه اما ن یزیکنه که چ  یباز م دهنشو

 ؟ نیمناسبتش رو بگ نیخوا یشد پس ؟ نم یچ -

 ... بهتره یاز خودش بپرس -

واسه  یراه گهید نیواسه هم رهیرفته دوش بگ امیدم ...ت یادامه نم  گهیندازمو د یباال م یشونه ا الیخ یب
 ... بهتره یکاریسراغ کتابام ، فعال از ب رمیمونه ،م یسور امروز نم دنیفهم

 ... کنه  یم میپشت سرش قا شویبهمو گوش شهیم رهیکنم، مهتاب با ترس خ  یباز م دراتاقمو

 شده ؟ یشکل نیچته دختر ؟ چرا چشات ا -

 ... یچیه -



 

 ؟ دهی؟ پس چرا رنگت پر یچیه -

 ... نشده یزیچ -

 ره،یگ  یره و روشو ازم م یعقب تر م  ،یهنوز پشتش مخف ی، گوش شمینم شیپاپ زنه،یتو ذهنم جرقه م یزیچ هی
افتم" من امروز عاشقم   یم لسوفانشیجمالت ف ادی ش،یکار  یاون مخف  ریهنوز ذهنم درگ یتختم ، ول یرو نمیشیم

 !زد؟ یحرف م یداشت باکس یعنیلرزه... یفردا فارق " تنم م

 ... گهیباشه خودش م یزی...اگه چ زارمیکنم ، از آدم شکاک ب  یم یخط خط افکارمو

 !شده انگار زونیکنارم ، چهره ش آو  ادی یباشه ، م میجزوه درس یکنم تمرکزم رو  یم یسع

 شده مهتاب؟ یزیچ -

 بشه مگه؟ یقراره چ یچینه ، ه -

 ... میشنونده خوب شهیمن هم یحرف بزن یکیالزم با   یوقت فکر کرد هیبلدم ،اگه  یمن راز دار -

 ... یباشه مرس -

 ... ارهی یم رونیقفسه کتابام ب یاز کتابامو از تو  یکیو  شهیم بلند

 ... ازش  ادی یخوشم م سه،ینو یسهراب قشنگ م -

 !گه انگار  یشعر م یجور ماورا هیآره ،  -

 ... یبا همه فرق دار یتو هم مثل اون -

 !ترسم یحسادت نباشه ، از حسادت م ای...خدا رمیگ  یشو نم یندازه که معن یم یگه و بهم نگاه  یم نویا

 ... یفرق دار هیبا بق شتریدارم !؟ به نظرم تو ب یچه فرق -

 ... رهیکشه و م  یراهشو م الیخ یذاره و ب یخنده، کتابو سرجاش م ریزنه ز یم یپق

 !ره؟یگی... چرا داره ازم فاصله مشمیم قیرفتارش دق به

با نوشته  دیسف دستی نباریپوشم اما ا یم یلباس سنت هیچند وقت  نی، بازم مثل ا میشیرفتن آماده م رونیب یبرا
 ... یشعر گونه مشک یها

 یشد یمادر روحان هیشب یادیز رونیب اریخورده اون موهاتو ب هیا تورو خد  یول ینطوریا  یش یترمه خوشگل م -
... 

 ... شیسرت کن ینطوریا  ادی یلباس م نیآخه به ا -

 ...دختر یدنده ا هیچقدر  -



 

 خوب شهیبده بعد روزمون خراب م ریگ  یکی میکن  یرو ادهیز یفقط کاف ،یشناس یهارو م ونهید نیمهتاب تو که ا -

... 

 ...میدردسر دار یکل  شمینطوری، مطمئن باش هم یفرشته ها شد هی؟ شب یدوراز چشم یلیحاال خ یفکر کرد -

 ... ینیب یرو هم خوشگل م هیبق یتو خودت خوشگل -

 ... شهیم رهیبهت بهم خ با

 من خوشگلم ؟ -

 خوب آره، تعجب داشت انقدر؟ -

 ! خوب آره داره دنیاز زبون تو شن  ینه ... ول -

 ... ونهید -

قبل  هیکنه اصال" شب  یکه در موردم فکر م  یزیکنم چ  یحس م شه،یم یجور هیدونم چرا شناختش از من داره  ینم
 ...ستین

ترم ، فرم لبامونم مثل هم ، کوچولو  دیسف دینداره ، من شا یفرق ادیمثل هم، صورتمون هم ز قیو قوارمون دق قد
روشن و لخت  ییمن خرما یتو موهامون باشه، موها دیوتمون شاگونه هامون هم برجسته س، تنها تفا  ،یو صورت

 ...و مجعد ی، اما مال اون مشک

 یول رهیت یاز قوه ا  یحاله ا هیروشن با  یمن قهوه ا یباهم فرق داره هم رنگش هم حالتش ، چشما چشمامونم
 !!! یتونیز دی...شا یسبزو عسل نیب یزیچ هیاون   یچشمام درشت، اما چشما یرنگ

کنه من   یکنم اون از من قشنگتره و اون فکر م  یفکر م شهیهم رفته من هم یحالت،اما رو یب کویکوچ  بایتقر یول
 ... میسبقتو ازش دزد یگو

رفتارشون شکل گرفته تا ظاهرشون  یمهرم به آدما از رو شهیسررشته ندارم ، هم یشناس بایمسائل ز نیتو ا ادیز
 ... زنه یم ادیفر تویجفتمون معصوم یرو حتم دارم ، چشما یزیچ هی یول

نفس حبس شدمو  م،یافت  یراه م گن،ینم یزینگاهم وهم دارم، چ ی، از تالق نیسرم پائ ستادن،یپله ها ا نیپائ
 ... داشته باشم یدم روز خوب یم یدواریدمو به خودم ام یم رونیب

 ...شهیم یطوالن ریمس

 مون؟یبر یکجا م  یداداش دار -

 ... کنه  یم میصورتم تنظ یرو رو نهیآ

 ؟ یدار یمشکل م،یخوش بگذرون میر یم میدار -

 کجا ؟  یگ  ینم ینه ... ول -



 

 ... یفهم یصبرکن خودت م -

 ... داره یمناسبت هیمحراب خان گفتن  -

 ... گه  یخارونه و م یسرشو با انگشت م پشت

 ...می! خواستم دور هم باش ینه بابا مناسبت چ -

 م؟یریکجا م  میخودت، الاقل بگو دار لی، باشه م یبگ یخوا یپس نم -

 ... نینگران نباش ادی یرزرو کردم ، خوشتون م روزید شه،یشلوغ نم ادیشهر، ز رونیب کیباغ کوچ هی،  زمیعز -

 ... نداره پسر عمو ، من همه جا خوشم یمن فرق یبرا -

 ... گذره  یشازده خانومن که همه جا بهشون خوش نم ،یدونم توهمه جا خوش یم زهیم زهیآره ر -

 ... گذره ، بسکه نکبت گنده دماغ  یسرم ، به درک که بهش خوش نم یفدا -

 ... دم سمت جاده یکنمو نگاهمو م  یم یمدل حرف زدناش عادت دارم، خنده محو نیا  به

 !ستیانگار نفساشم ن  یاون سکوت مطلق داره، مطلق مطلق، حت  یول

 نیپر درخت، عاشق ا یول یجاده خاک هیبه  میرس یزنه م یبه حومه، دور آخرو که م میرس یم مویشیر دور مشه از
 ... ادی یحاله مانند به نظر م یو همه چ شهیشاخه ها رد م نیاز ب  دهیمدل جاده هام که نور خوش

 یادیز نیباغ پر درخت، ماش هیتو دل  یرستوران سنت هی،  یقشنگ ی. فضامیشیم ادهیپ مویکن  یپارک م نویماش
 ...ست،یاون اطراف ن

 میافت  یرنو ماهم تماشا کنون پشت سرشون راه م یجلوتر م پسرا

تا چند تا تخت اون طرف ترمون هم  یدورو برمون خلوت ، حت م،ینیش یکنه م  یکه محراب اشاره م  یتخت یرو
 ... یخال

 ینظر م ریکه متوجه نشه ز  ی! جورادیچرخونه و مضطرب به نظر م یمحراب که مدام سرشو م یره پ یم هواسم
 ...رمیگیو آخر سرم ناچار نگاهمو ازش م شهینم رمیدستگ یزیچ رمش،یگ

 ؟ یجاست مارو آورد نجایآخه ا  امیت -

 گهیکنه و م  یاخم م  امیت اد،یکالفه و معذب به نظر م  صداش

 ... خوب که یلیپسر؟خ هیمگه چ -

 هست؟ تیهمراهمون حالدوتا دختر  -

 ؟ یعنی میبوغ نجایمنو تو ا دیببخش -

 ؟ یش قهیبا مردم دست به  نجایا  یبشون نارویا  یخوا یم -



 

 ...به کارمون نداره یهم کار ی، حاال که خلوت کس یکن  یشلوغش م یخود یتو حالت خراب ها چرا انقدر ب -

 ... ارهیجور جاها ب نیداره ا یابله آدم خواهرشو ور نم  اد،ی یبدم م نشیاز هم -

وحشتناکش ، تا  ی، از اون مدال یادیکنه، متعصب ز  ریچرخه ، خدا آخرو عاقبت امروزو به خ یاونا م  نیب نگاهم
 یم نیزم ی، کالفه پاهامو رو رزهیخوام به اون روز فکر کنم، اعصابم بهم م ینم دم،یشدنشو به چشم د یحاال عصب

 ... کشم

و به مهتاب  ارهی یسرانگشتاش سرخ شده، سرشو باال م یکه رو  یذاره طور یم زیم یه و روکن  یمشت م دستشو
 ی، عصب ارهیشو جلو تر ب یکنه تا روسر  یندازه و بهش اشاره م یم یکز کرده نگاه  یکه مثل موش گوشه صندل

 ... باشم یکنم عاد  یم یچرخه، سع یتعلل نگاهش سمت من م یده و بعد کل یتکون م زویم یآب رو  وانیل

منتظر  رمویگ  یبره ، لبمو به دهن م یو ضربان قلبمو باال م شهیشعله ور چشماش دود م شیهمه تالشم با آت یول
بنده و روشو کامال" به  یلحظه چشماشو م هیکنه و   یم شتریندازه و اخمشو ب ینگاه تندو گذرا بهم م هیمونم،  یم
 ... کنه  یم لیمتما گهیطرف د هی

 یزود نیخندم "به هم یخواد، به خودم م یشدم، دلم آرامش م یعاص  گهیهمه کوبش قلبم د نیکنم از ا  یم یپوف
 ؟ یجازد

 یول رسه،یخوش غذا به مشامم م یکنه، بو  یگارسون غذارو سرو م  رم،یگ  یضرب م نیزم ینوک انگشت پام رو با
 !اشتهام انگار  یب

 !!! سردرگم دیخوام معذبش کنم، هنوز کالفست، هنوز شد یکنم، نم  ینگاهش م نرم

 !!! ی، ول ستیش ن یحواسم پ شم،یدم، تو سکوت مشغول خوردن م یادامه نم  نگاهمو

 شد؟ ینطوریلرزه، چرا ا یدلم م ست،ین یتوجه یواسه ب یزیگر  گهیشه ، د یپخش م زیم یکه رو  یآب  وانیل با

 شد محراب خان؟ یچ -

 ... اممیخنده ، ت یکنه و به خشک کردن، مهتاب م  یشروع م عیداره و سر یبر م دستمال

 ؟ یچته پسر؟ چرا دستو پاتو گم کرد -

 !نگاه کنه یا  گهیجور د ستیتند، انگار بلد ن یاز اون نگاه ها  بازم

 ... تا خودم نبستمش ام،یدهنه تو ببند ت -

 ... زنه تو چشماش یو زل م شهیخشک م امیت یلبا یرو خنده

 ؟ یدیرو د یشده محراب کس یچ -

 ... گهیم آرووم

 ! ستمیهنوز مطمئن ن -



 

 ... شه طرفش یبراق م یندازه ، محراب عصب ینظر به اطراف م هیو  چرخونهیسر م امیت

 همه بفهمن ؟ یخوا ی؟ م یکن  یم کاریچ یدار -

از   یکالفگ  بیعج  یکنه به نوشتن،ول  یو بعد شروع م ندازهیبهش م ینگاه هیداره و  یبر م شویگه و گوش  یم نویا
 ... باره یسروروش م

 ...شمیخم م زیم یرو اموی یم جلوتر

 شده؟ یزیچ -

 ... دزده یخوره و دوباره نگاهشو م ینگاهش تو نگاهم گره م هیثان  هیکنه ،   یگرده و نگاهم م  یبرم

 ... نجایا  میمد ویم دینبا -

 ؟ نیگ  ینم یچیشده مگه؟ چرا ه یچرا ؟ چ -

االن سر اون   میساِل دنبالش یلیکه خ  ینفر هی کنمیحس م یول ستم،یدختر، آرووم باش، هنوز مطمئن ن سیه -
 ... پشت سرتو نشسته زیم

 ...دم یدارم، آب دهنمو آرووم فرو م بیوحشت عج زایچ نیلرزه، از ا یم بدنم

 ... بمونم نجایخواد ا یترسم ، دلم نم یمن م -

 ... دستاشم مشت شده و قرمز ره،یگ  یو لبشو به دهن م کنهیبنده و سرشو به آسمون بلند م یم چشماشو

 خطرناکه ؟ یلیکار کرده مگه ؟ خ  یداداش چ -

 ...دم یگوش نم  شنهاداتتیبه پ گهیبار د رممیکنه، بم  کارتیخدا بگم چ امیت -

 ! باشه نجایاالن ا  وونیح نیدونستم، ممکن ا یآخه من چه م -

 ... یبدون نویا  یکه بخوا  یدون یم یتو چ -

 ...میایب کیکنه که نزد  یو به ماهم اشاره م ارهی، سرشو جلو م رهیگ  یکنه و روشو ازش م  یم یاخم  امیت

 ... زنم بهش یمظلوم زل م شه،دوبارهیم کیتلخش دوباره نزد عطر

 ... گم  یم یچ دینیبب نیخوب گوش بد -

 ...من سرا پاگوشم یدونم ول ینم مهتابو

 ... نیبر دیاالن با  نیهم -

 گهیو م کشهیتوهم م یاخم  مهتاب

 ! ! ماکه هنوز غذامون هم تموم نشدهمیکجا بر  م؟یبر -



 

 کنم؟  تیحال دیبا گهیزبون د هیبه  ،یبر دیبا یعنی،  یبر دیگم با  یبهت م -

 شده؟ یچ نی" بگقایدق نیخوا ینم -

 ... نــــه -

خارونه  یشو با انگشت اشاره م قهیکنه و شق  یم یشم، پوف یم خکوبیاش انقدر قاطعانه و محکم که سرجام م  نه
 ...ندازه ینگاه گذرا م هیو 

 ! نیکن  یکه شما فکر م  یینه اون مدال ی، ول یقاچاقچ هیبه نفع خودتون ، اون  نیکمتر بدون  یهرچ -

 ه؟یچ ی؟! مگه قاچاقچ یچ یعنی -

 ... گهیم یده ، مردد ول یم رونیو نفسشو پرصداب کشهیم شیگوشت  یبه لبا یدست

 ... آدم -

 ... ! من یخدا یآدم ! وا  یکنم "قاچاقچ  یم یرو که زده تو ذهنم حالج یباز مونده و دارم حرف دهنم

 ... بشه یریممکن درگ م،یوقت دنبالش یلیخ م،یخبر بد دیمابا ن،یحاال بر -

ده ، مهتاب دست  یم حیرفتن توض یبرا میقانع بش نکهیفقط واسه ا نقدرشمیبده ، هم یشتریب حیخواد توض ینم
 ...گهیم زویم یرو شهیخم م یداده، عصب هیتک شیصندل یو بق کرده به پشت نهیبه س

 ... امروزمون  حیاز تفر  نمیا  ایب -

 گهیم زویم یکوبه رو  یمحراب مشتشو م ره،یگیموقس، جوابشم م یدونم اعتراضش ب یم

 گهیربع د هیدادم، تا  غامیاز بچه پ  یکیبه  ام،ی یمهتاب ، تا دم در همراهتون م ستین یاالن وقت بچه باز -
 ... نیریباهاش م یحرف اضاف چیبدون ه رسه،یم

 ... ادامه

 ...گه  ینم یزیو چ رهیگ  یروشو ازش م مهتاب

 مفهوم بود؟ -

 ... کنه  یسکوت م بازم

 ... کردن قالبم  یبنده در معرض ته شه،یم شتریتحکم صداش ب نباریا

 ...بله داداش بود -

 ... مجسه شدم هیبه من، شب کنهیم رو

 ؟ یشما چ -



 

 ...گمیو چهره صدپله مسخره تر م زونیآو  ییگرد شده و با لبا  یبا چشما همونطور

 ... "بله ، کامال -

 یتکون م یخنده خاموش ، سر هیکنه ته چشماش   یاما حس م  طیتو اون شرا یمعن یب دیکنم، شا  یم یحس هی
 ... هواست یاون خنده ب  ری، ذهنم فقط درگ شهیم یفهمم چ ینم گهیکنه، د  یم کینزد امیده و سرشو به گوش ت

 ...مونه یثابت م  یگوش  یضرب گرفته ، نگاهش رو زیم یانگشتاش رو  با

 یول م،یای ی، ماهم پشت سرتون م نیبرگرد نیکه اومد  یاز همون راه  یتوجه جلب نیو باکمتر نیاومد بلند ش -
 ... نیراه نزن نیب یحرف چیه

رفتارکنه که انگار مشغول حرف  یخوام که جلوتر بره و من به دنبالش و طور یاز مهتاب م  شمویازجام بلند م  آرووم
 ...میگرفت  دهیحضور پسرا رو ناد مویزدن باهم

االق با   ای دهیتا حاال اونا رو ند یافته، حتم دارم اون عوض  یزنه و با اخم پشت سرمون راه م یشو م یآفتاب  نکیع
 ...کنن  یشنو ظاهرشون رو هم حفظ م یراحت از کنارش رد م یلیچون خ دهیند یلباس شخص

ها رو  شهیش کمی راننده ستاده،یدر باغ ا یجلو یکامال" دود  یها شهیبا ش یبنز مشک هیدر  یجلو میرس یم یوقت
 ...میخوام که سوار ش یکنه و از مون م  یمحراب در عقبو برامون باز م اد،ی ینم رونیخودش ب یده ول یم نیپائ

 ...مید یده و ماهم باسر جواب م یم یسالم شیدود نکیو از پشت ع ارهی یسرشو عقب م پسر

 ... نظر داره ریو دورو برو ز ستادهیا  رونیب امیت ی، ول شهیسوار م محرابم

 فربد جان ؟ یخوب -

 ... ممنون جناب سرهنگ -

،  ادی یبه نظر م امی" هم سنو سال تبایگن، پسرتقر  یم یزیدر گوش هم چ واشیدنو  یم یدست مردونه ا باهم
 !کرد  سهیک  دیاما مثل خود محراب اخمو پر جذبست، بازم ماستا رو با

 ... کنه به من  یداره و رو م یبر م شونشیپر یچشما یاز رو  نکویگرده پشت سرش، ع  یبرم

، احتمالش هست  نیتو ، خونه شما امن تره، کنار هم باش شیپ ادی یرسونه خونه، مهتاب م یفربد شما رو م -
 میگرد  یتا ما بر م ادوی یپشت سرتون م گهید نیماش هیاز بچه با   یکیکنه،   بتونیتعق یکی مویشده باش ییشناسا

 ... ده یم کیدم خونه کش

 ... کنه، اشک تو چشمام جمع شده  ی... مضطرب نگاهم منطوریلرزه، لبهامم هم یم چشمام

 میریگ  یهمه احتماالتو درنظر م میدار اطیافته، ما فقط محظ احت  ینم یاتفاق  چیترمه جان، ه یبترس ستیالزم ن -
... 

 .. ، مهتابم رنگ به رو نداره رهیگ  یمهتابو م دست



 

از طرف شما راحت باشه تمرکزمو   المیاگه خ  ن،یکدومتون بترس  چیخوام ه ی، آرووم باش خانم، نم زمیمهتاب عز -
 ؟ نیفهم یتونم ، م ینم نیکارم ، اما اگه بدونم نا آرووم  یذارم رو یم

کوبه ، گلوم سفت شده   یمحکم م نهیلرزه، تاب نگاهشو ندارم، قلبم باز تو س یگه، دلم م  یآخرو رو به من م  کالم
 ... نینگاهمو بب یخوام تمنا یندازم نم یم ریباز! سرمو ز

 ... مراقب باش یلیخوام آب تو دلشون تکون بخوره، خ یبرو فربد جان، جون شما و جون دخترا، نم -

 رهیدستو پنجه نرم کنه ت وونیمشت ح هیبمونه وبا  نجایخواد ا یم نکهیخونم،فکر ا یاز صداش م  یحت استرسو
 ...تونستم بهش فکر نکنم یه، کاش ملرزون یپشتمو م

 ذاره یسر مهتاب م یو دستشو رو کشهیپس م عیبوسه ، دستشو سر یدستشو م یو رو رهیگ  یدستشو م مهتاب

... 

 ... کارو نکن  نیوقت ا چیه گهید -

 ... شه یگه و ازش جدا م  یم یبا بغض چشم مهتاب

 گمیکنمو م  یشده، نگاهمو ثابت م ی، به هر جون کندن شمیتحمل ندارم دارم خفه م تابو

 ؟ نیبمون دی، حاال حتما" شمام با ییآخه تنها -

 ... شهیم بتیبار نص هی یخنده از اون قشنگاش که سال یم

ما واسه  رسن،بعدشمیم گهید قهیاحتماال" تا چند دق  ان،یبچه ها دارن م شه،یکه معلوم نم  یینه ترمه بانو تنها -
آدم اصال" به   نیا  انه،یحدس من درست باشه  ستیتازه اصال" معلوم ن گه،ید میدید میتعل یضربت یکارا  نیهم

 نیبر اد،ی ینم رونیلونش ب یاز تو  یراحت نیادونم خودش باشه ، اون به   یم دیاد،بعی ینم رونیب یراحت نیا
 ... منم راحت شه الیزودتر، تا خ

گردم اما قلبم همون پر تبش جا   یخودم بر م م،یافت  یکنه، و راه م  یم یسفارشات هی عیبازم سر ادوی یجلو م اممیت
 !!! مونه یم

 یکنم چرا شو نم  یالـ... ،سرمو به آسمون بلند م  ایالـ...   ایالـ...   ای" رمیگیشو تو دست محکم م یادگاری حیتسب
، به خاطر من تنها نه به خاطر  گهید یکنه" خودت هواشونو دار  یزودتر اجابتم م ینطوریکنم ا  یحس م یدونم ول

 ... داشته باش وهواشو ن شتریب ایکه چشم انتظارشونن... خدا  ییکسا  هیبق

 ... زهیریو افکارمو بهم م شهیپسر بلند م یصدا

 از کدوم طرف خانم ؟ -

 !؟ یچ -

 ... برم یاز کدوم طرف  دیبا دمیپرس -

 ... سمت نواب دیآهان بله، لطفا" بر -



 

" قایکنه که دق  یرو انتخاب م ییکال" کسا  ایشغل  نیا  صتیدونم خوص ینم شم،یساکت م دمویم بهش آدرسو
 ...ستیتو جمالتش ن ریکلمه انعطاف پذ  هی یمثل خودشن! مغرور، خشک و پر جذبه ... حت

باورم  رون،یب امی یکنمو م  یم یتشکر خشکو خال هی شمیم یعصب  د،یترمز شد هیاونم با   سته،یا  یدر خونه م یجلو
 ... ادیخواد ب یخونه هم م یباور کنم همراهمون تو دیاما ظاهرا" با  شهینم

 ...گه  یزنه به پهلوم و آرووم م یچشماش، مهتاب م یهنوز رو شیدود نکیع

 ...بده خدمت آقا ، چه رو دارم هست به خدا یزیچ یآفتا  هی -

 !زشت، البد خان داداشت بهش سفارش کرده سیه -

 ...بگه تو خونم باهاشون برو دمیمن نشن -

 ...کنه  یم اطیخوب حاال توهم، جرم که نکرده داره احت یلیخ -

 ... سمت اتاق خوابم رهیو م شهیم الیخ یب گهید مهتاب

 ؟ ارمیبراتون ب نیدار لیم یزیچ -

 ... چشماش برداره یاز رو  نکویوگرنه فکر نکنم ابدا" دلش بخواد اون ع شهیم مجبور

 ... روح، اما یچشماش ب یمونه، قد خود محراب جذاب ول یصورتش ثابت م یرو نگاهم

متفاوتش  یزنه ول یتو چشم نم ادیانگار! ز  یسوختگ هی هی، شب ادی یم یعاد  ریاون زخم کنار چشمش ! به نظرم غ  اما
 !کنم تامعذب نباشه  لیکنم نگاهمو از اون نشونه به چشم چپش متما  یم یکرده ، سع

 ... نیبهم بد یفنجون چا هیشم  یممنون م -

 ... کنم  یاالن آماده م -

از آموزششون   یجزئ نمیکنم ا  یم دایداشته باشه، حاال حتم پ یکنه چهره مهربون  ینم یسع یحت گه،ینم یا  گهید زیچ
 !!! نذاشته یاثر  امیت یآموزشا رو  نیبوده، فقط موندم چرا ا

 !!!خودم زیفرق داره ، چون داداش عز هیخندم، اون با بق یدلم م یتو

 کنه اما از نوع مردونش  یم ی، داره کنجکاو نمیتونم هنوز حرکات مرموزش رو بب یآشپزخونه از اونجا م  یرم تو یم

... 

دونم محراب قطعا" قد چشماش بهش اعتماد داشته که مارو دستش  یم نکهیکنم، با ا  یآماده م  یچا هی عیسر
 ...بره نجایخواد زودتر از ا یم ، دلم ممعذب کمیسپرده اما 

 ...کنم  یذارمو منتظر نگاهش م یظرف شکالت جلوش م هیرو با  یچا

 ومد؟یدوستتون ن -



 

 ... کنه  یشو مزه مزه م ییندازه و چا ینگاه بهم م هیاستفهام   با

 ... گم  یمراقبمون باشه رو م ادویکه قرار بود پشت سرمون ب  یکس -

پشت  یکس  نیمتوجه نشد یعنیبود،  ازیبهشون ن شتریآهان، بله ، فراموش کردم بگم، همونجا موندن،اونجا ب -
 اومد ؟  یسرمون نم

 ... میمتوجه بش دیکردم نبا  یمن فکر م -

 ... ذاره یم زیم یخنده و فنجون رو رو یچشماش م ته

 ... نیحستون قابل ت یزهوشیگم ، ت  یم کیبهتون تبر ن،یگ  یدرست م -

 ... نگفتم یخاص زیچ -

 ... زنه یم ادی، چشماتون فر ستیهم الزم ن یخاص زیچ -

 ستینگاهو نداره ، جلوش خلع صالحم انگار، نگاهش هرزه ن تیاصال" اون معصوم  یمحراب ، ول هیشب یلیخ درست
 ... ... اما گستاخ هست

 ! دنبال واژه نباش فمیتوص یپس برا م،یباش رینفوذ ناپذ میادگرفتیما  -

بفهمه  نویخوام ا یکنم اما نم  یکشه، در مقابلش احساس ضعف م  یبه چالش م اتمویخورم، داره ذهن یم کهی
 ...ذارم یرو کنار م یسیکشمو رودربا  ی!اخمامو توهم م

 ن؟یباش نجایا  دیبا یحاال تا ک -

 گهیم یندازه و با لحن تلخ یپاش م یرو پاشو

 ... م باشهکه الز   یتا زمان -

 ... نیصدام بزن دیخواست یزیبه درسم برسم، چ دیپس با اجازه من با -

 ...نیبه کارتون برس نیتون یم ن،یمعذب باش ستیالزم ن -

رم سمت آشپز  یدارمو م ی" فنجونو از جلوش برمدهیتو خونه خودم به خودم دستور م یمعن ی" پسره بشمیم یکفر
شم، دغدغه  یفکر کردن به اون م الیخ ینبودم، ب یطیشرا نیکنم، تا حاال تو همچ  کاریچ دی" باقایخونه، مرددم دق

 ... ذارم یگردمو جلوش م  یآب بر م  وانیل هیاز اونن، با   ییرایمهم تر از پذ یلیهام االن خ

فعال"  یهستن ول یتیخوام بدونم اونا تو چه وضع یم ست،یرم سمت اتاقم ، دل تو دلم ن یگمو م  یم یاجازه ا  با
 ... ستین دنیواسه فهم یراه چیه

 گهیکنه و م  یخونه ...نگاهم م یداده و جزوه م لمیتخت  یرو مهتاب

 رفتش؟ -



 

 ... دارن فیتشر نیهنوز همون پائ زمینه عز -

 ... ادی یرو داره ازش خوشم نم یلیخ -

 ... رهیولش کن حرفشو نزن، داره جون از حلقم در م -

 ؟ یگ  یبه خاطر اونا م -

 !فتهیب یترسم براشون اتفاق ی، م شهیم یدونم چ ینم گه،یآره د -

 ایبره  یورو اون ور م نیآدم ا  یعنیآدم   یگفت قاچاقچ  یگم ترمه ، م  یحرص نخور، م یخود یب شهینم یچز -
 بدنشونو ؟ یاعضا

 یعنیآدم   یگن قاچاقچ  یم یبود وقت ومدهیبخشش فکر نکرده بودم، به نظرم ن نیبه ا کنمینگاهش م مبهوت
 ... دهیو تکونم م ارهی ی، مهتاب دستشو جلو م دهیکنم رنگ پر  یبدنشون هم جزء ش باشه، حس م یممکن اعضا

 ؟ یترمه خوب -

 !!! وحشتناک یلیوحشتناک مهتاب، فکر شو بکن، خ یلیخ -

 ... دمید لمشویمن ف -

 ... دوزم یگرد شدمو بهش م  یچشما

 !مستند؟ -

 ؟ ینیبب یخوا یاوهوم، م -

 ... که گفته  یلمیسراغ ف رهیراست م هیو  ارهی یم شویمونه و گوش یجوابم نم منتظر

 ... نگاه ترمه -

 یزنه ، بهش ب یزِن، به زور گرفتنش،دستو پا م هیلرزه،  یتنم م شویصفحه بزرگ گوش یمونه رو یثابت م  چشمم
 ... اد،ی یخوابوننش ، نفسم بند م یم ییصحرا یمارستانیتخت ب هی یاعتنان، رو

زنه،  یخونه که فوواره م درن،یسره م هینافشو  ریگلوش تا ز  ریدارنو از ز یچاقو بلندو بر م هیطور زنده زنده  همون
 یروش داره اتفاق م یکه جلو  یزیبازم از چ یول دهیخودشم قبال" د نکهیکرده،حالم بده، با ا  خیتنم  زارم،یاز خون ب
 ...کنم بهش  یرو م یش پربده، عصبافته رنگ

 ... مزخرفاتو نیزده به سرت، جمعش کن ا ،یروان -

 ... دیترمه، قشنگ شمکشو در یدید یوا -

 ... کنم  یخفت م یمزخرفاتو نشون من داد نیا  گهیباره د هیخوره،  یمهتاب به خدا داره حالم بهم م گهیبسه د -

 ...ندازه یخنده و دستم م یبهم م یول دهیترس خودشم



 

 ...بچه ننه ترسو -

 ...امی یم رونیکنمو از اتاق ب  یم یاخم  بهش

داده و چشماشو  هیتک شیمبل نشسته و به پشت ی! چون ثابت رو دهیانگار خواب  یهنوز هست ول مهمونمون
 ... زنم یم یبسته، تک سرفه ا

 ... نهیشیکنه و صاف م  یباز م چشماشو

 ؟ نیهنوز نرفت -

 مزاحمتون هستم ؟ -

 ؟ نیالزم ندار  یزیچ ،یچه مزاحمت ر،ینخ -

 ... نه ممنون -

 ... کنم  یخواهش م -

 ...رهیگیکنه ، تماس م  یکه اومده رو چک م  یامیندازه و ظاهرا" پ یم ینگاه اد،ی یم شیآالرم گوش  یصدا

 سالم ، چه خبر؟ -

 ... چهره ش آرووم یگه !ول  یم یو داره چ هیدونم مخاطبش ک ینم

 ... دربست نشستم از جامم جم نخوردم نجای، بنده هم هم ستین یخبر چیراحت، ه التینه خ -

از   یگذشته چون تو مکالمه شون اثر  ریبه خ شه،پسیسمت محراب، ناخودآگاه ضربان قلبم تند م رهیم حدسم
 ... ستیاسترس ن

 ... ، فعال" خداحافظ گمیباشه بهشون م -

 ...گهیکنه و روبهم م  یو تماسو قطع م گهیم نویا

 ... نه ایهست  یخواست بدونه مشکل یگم، م  یجناب سرهنگ بود ...محرابو م -

 ،طرف خودش بوده؟ دیاوهوم، کارخودشون به کجا رس -

 ... راهن یبرم، محراب گفت تو دیبا گهیمن د ومده،ین شیپ یظاهرا" مشکل ینداد ،ول یحیدونم توض ینم قیدق -

 ... نیباشه ... ممنون لطف کرد -

 ؟ ستین یصداتون کرد،آهان گفت ترمه بانو! ترمه بانو امر یبود، محراب چ فینکردم ، وظ یکار -

 ...رمیگیخودم رو م یاما جلو  رهیگ  یم خندم

 ... ممنون یلیخ ر،ینخ -



 

 ... بااجازه، روز خوش -

 گهیم یلحن خاصگرده و با   یخوام بدرقش کنم ، بر م یم

 ... ، خودم راهو بلدم ستیالزم ن -

 ...نیهر طور راحت -

 .. نیکن  یاز طرف من از اون خانم خوش اخالقم خداحافظ  یراست -

 !ذاره یده و خداروشکر تنهامون م یادامه نم  گهید ستم،اونمیا  یگمو تو جام م  یم یچشم تلخ بله

 ...رم سمتش یخوره، با عجله م یزنگ ممهتاب که تلفن  شیخوام برگردم تواتاق پ یم

 ... دیالو بفرمائ -

 ؟ ییالو ترمه جان تو -

 گم  یبه جاش م یبگم ،جانم، آره خودمم ...ول یواشکیخوام  ی،اما ته دلم م ادی ی، شرمم م شهیحبس م نفسم

 ؟ نیای یم یشد ، ک یشما؟ چ نیبله خودمم، خوب -

خاموش بود، مجبور شدم  شی، شماره مهتابو گرفتم گوش میگردیبرم میترمه جان آرووم باش دار ستین یمشکل -
 ...نیدونستم االن نگران یزنگ بزنم خونه م

 ... حالمو یفهم یآره نگرانم، چه خوب م...

 حاال خودش بود ؟ م،یدلواپس بود ن،یخوب کرد -

 ... دمیم فیتعربرات  اتشیخونه با جزئ میای یعجله نکن، حاال م -

دونه من فقط کنجکاو  یخونمو به رخم بکشه، اما نم یکنجکاو  یخواد درصد باال یهمراه ، م یبا شوخ لحنش
 ... کنه  یمو ارضا م یتا ابد کنجکاو نینه ... هم ایخوام بدونم سالمن  یخودشو چشماشم ، م

 ... باشه ، منتظرم -

 رفت؟ یفربد ک یراست -

 ...االن  نیهم -

 ... نیحال بازم مراقب باش نیباشه ، با ا -

 رو االن دوست ندارم ییمهتاب ، تنها شیرم پ یخنده لباهمم ، م یچشمام م کنم،یگمو تماسو قطع م  یم یچشم

... 

 باالخره رفت؟ -



 

 ... هم برات فرستاد... گفت به اون خانم خوش اخالقم سالم برسون یغامیچه پ یآره ، تازه اگه بدون -

 ... خوام نرسونه مگس مزاحم یم -

 ... شم یاتاقم م  یکنمو مشغول جمع آور  یم یا  خنده

خداروشکر اون  ام،ی یم رونیبندمو از حموم ب یم کیموهامو با حوله کوچ اره،ی یدوش آب سرد حالمو جا م هی
که   ییبه چشما شم،یم قیدارم، به چهره م دق یسرم بر م یرمو حوله رو از رو یم نهیآ  یجلو ست،ین شمیمخل آسا

از خودم   کنن،یتب دار شدنو دارن تجربه م حسکه کم کم   ییو به گونه ها شه،یشون داره کم کم نمودار م یتاب یب
که مبادا تلخ   زنهیم بیجور نه هی ایجور شماتت  هی دیشم، شا قیتونم به چشمام دق ینم ایتازگ شکمیخجالت م

کشدار تاکه   یتمناها نیممتدو ا یکوبشا  نیدونم ا ینم ینشه ول یکنم که روحم خاکستر  یرو م میادامه بدم، سع
 ... خوام فقط و فقط از خودش یبمونن ، کمک م اموشتونن تو وجودم خ یم

خوام سشوارش کنم که مثل عجل معلق  یهنوز نمداره، م یدارم، آبش گرفته شده ول یموهام بر م یرو از رو حوله
 ... رسه یسر م

 تو؟ یچطور -

 ... مونم یخوب م یرفتار کن زادیه مثل آدماگ -

 ... ترمه ایچندش -

 ؟ یشیم یباشم راض ونهیکنم قابل نداره ، مثل تو د  یخواهش م -

 ... ستیبدم ن یموضع بد رییتغ یکمیآره خوب  -

 ... کنمیاوهوم بهش فکر م -

 ... یکن  یم یکار خوب  نیآفر -

شه و دوباره استرس  ی، چشمام گرد م چهیپ یکه صداشون توخونه م  مید یبه جرو بحث ادامه م میدار همچنان
 ... افته  یبه جونم م

 ؟یدیجن د هویچت شده  -

 ... امی ی، تو برو االن منم م یکرد  یداره هنوز موهامو خشک نکردم بس که وراج یچه ربط -

 ...رهیم رونیندازه و ب یم شیمشک یموها یکنه و شالشو رو  یباالداده نگام م ییمشکوک با ابروها یکمی

به  یکمیکنم   یموهامو خشک م عیسر ست،ین یوقت فرمان بردار خوب چیقلبم ه یکنم آرووم باشم ، ول  یم یسع
 ... رم یم رونیرسمو ب یخودم م

داره  نهیمبل نشسته و دست به س هی یاون رو  یمهتاب سالنو پر کرده، ول امویت یغش غش خنده ها  یصدا
 ... کنه  یتماشاشون م



 

 ... سالم -

 یحس کردم گونه هام رنگ گرفته دلم نم رونیاومدم ب  یکنم ، داشتم م  یم لیکنه، سرمو به راست متما  یم نگام
 ... متوجهش کنم یخواد زود

، جواب  ارهیدر م یپرسم مسخره باز یم یورووجک که هرچ نیاز ا  ومد،ین شیکه پ  یمشکل ،یسالم خوب -
 ... دهیسرباالم

 ...داکردناتیدوست پ نیمسخره بود توهم با ا یلیهمکارت، خ یخیخوب داداش اون مسجمه  -

صحبت کنه ته دلم  یشه بامن جد یکنه م  یحس م نمیب یم نکهیگه ، فقط از ا  یم یشنوم مهتاب چ ینم گهید
 ... گرمیژست خانم مارپل رو م  نمویشیروبروش م شمویم رینا خودآگاه جو گ شه،یم نیریش

 شد ؟ یچ نیکن  فیبرام تعر قیخوب حاال دق -

 ... گهیم یپر خنده ا یبا صدا امیت

 ... چیآخرشم ه  میدر آورد یگانگستر باز  یبابا کل یچیه -

 ... گهیندازه و م یم امیبه ت یو با اخم نگاه گردهیبرم

 ... کنم  فیتموم شد ساکت شو، بهش قول دادم که براش تعر تیاگه دلقک باز -

نبود تا چشمامو  یخواد االن کس یده، دلم م یهست قلقلکم م یجوشه، هرچ یپوستم م ریز هیچ نیدونم ا ینم
 !کردم  یده رو خوب لمس م یکه داره روحمو نوازش م  یزیبستمو چ یم

 یم مویداره رگو پ اده،یکنه نفوذ نگاهش ز  ینگاه م ینطوریا  یچقدر وقت شه،یزنه و به جلو خم م یم یسرفه ا تک
 ...سوزونه

 ؟ میخوب از کجا شروع کن -

 یها، دستشو کناره لبش م یگرد شده و دهن باز زل زدم بهشو منتظر ادامه حرفشم ...شوخ شده تازگ  یچشما با
 !رهیخندش روبگ یخواد جلو یذاره ، انگار که م

توجهات لحظه به لحظه  نی... از ارهیگ  یحرف نگاهم، تنم گر م یتا حاال همش پ یاز ک  ا،یپروا شدم تازگ یب یچ
 ... کنم با خودم  یم کاریلرزم، دارم چ یقلبم به چشماش م

 گهیو م گرهیده و روشو ازم م یتکون م زیفهمه، سرشو ر ینگاهمو م یرگیخ

اون بود فرستاده بودن   هینفرو که شب هینقشه بود،  هیاون شخص توسط ما   دنیدر واقع د نیاوهوم ... خوب بب -
کس   یاصل  سیدر واقع کال" رئ د،یجد اتیعمل  هیظاهرا"  م،یمن ما چقدر رو اون شخص شناخت داراونجا تا بفه

 مویبود دهیفهم نویکنه تا لو نره، ما ا  یم رییجا بزنن مرتب تغ یاصل  سیرئ یخوان جا یکه م  یکس  ی، ول گسید
 ! محکمون بزنن ییجورا هیخواستن  یکرده بودم ، اما انگار اونا م  یرو شناسا یقالب سیرئ

 اونجا؟  میدونستن ما قراره بر یاز کجا م -



 

 نجایکرده ا  یکه اونجا ازش استفاده م  یردمون رو زدن، آقا با کارت اعتبار زتیداداش عز یبه خاطر سهل انگار -
 ... کرده  یم داشویهم خر

 ... سمتش ادیم یعصب  امیت

 ستمیدونستم س یفقط با اون کارت انجام دادم، بعدشم نم دمویخر هینه و  داشیپسر، خر یگ  یچرا چرتو پرت م -
 تونن ردمونو بزنن ؟ یم ینطوریتونستم حدس بزنم ا یم یچطور ،یو مال اونا انقدرقو فیما انقدر ضع یحفاظت

خونه تون رو هم  نایالزم باشه بعد برگشتن عمو ا  دیشا ،یمراقب باش یلیبعد خ نیاز ا  دی، با یدیحاال که فهم -
 ! شده باشه ییممکن شناسا ن،یعوض کن

 ...خونه برم نیخواد از ا یکنم... چقدر بد اصال" دلم نم  ینم دایپ یحرف حس خوب نیا  از

 ... دلم زیتو هپروت عز یرفت ییهویکه   نیبر دیاالن با  نیکنم، نگفتم هم  یترمه خواهش م یوا -

 ...سمت آشپزخونه رهیداره و م یو قدماشو تند بر م شهیده و بلند مدز  یکنم... نگاهشو م  یزده نگاهش م شک

هوا تلخ  یب متیپس اون صم هویچرا  نکهیفهمم و بدتر از همه ا یروزاشو نم نیرفتارا یناگهان رییتغ نیا  علت
 !!!شهیم

 خچالویسمت در  رهیو م کشهیتو موهاش م ی" ، کالفه دستبایشم تقر یچهارمش م کیافتم ،   یسرش راه م پشت
 ... کشهیسره سر م هیداره ، و  یازش آب بر م

 وانویل نکهیا  ی، به جا رمیازش بگ  وانویخوام ل یکنم و تا م  یم یدست شیپ یبذاره ، ول نکیس یتو وانویخواد ل یم
 ... یزنم به همه چ ی، گند م رمیبگ

 نشیرفتن قفسه س نیزنه ، باالو پائ یبهم زل زده و نفس نفس م شه،یم کهیو هزار ت شهیاز دستش ول م  وانیل
 لرزه یدلم م نم،یب یرو خوب م

 ... لرزونه یپرده گوشمو م ادشیفر یها رو جمع کنم که صدا شهیخرده ش شمیدوالم

 ... رونیبرو ب -

 یزیبزنه ، چ ادیم فرو خشکم زده، توقع نداشت ستادمیا  شهیعالم خرده ش  هیوسط  ان،ی یم عیسر امیو ت مهتاب
 ... زنه ینشده که! اشک تو چشمام حلقه م

 ... ره یتو کف پام فرو م شهیخرده ش هیخوام پا مو بردارم که  یم

 ... زنهیم ادیفر دوباره

 ... ونهیتکون نخور د -

 ...زنهیعربده هم سراون م  هی امویکنه به ت  یم رو

 ... خردست شهیببرش اون طرف، کف پاش پر ش رشیبگ ایمنو نگاه کن، ب نسایمثل ماست وا نطوریهم -



 

 گهیو م اشیغضب  ریکنه از اون م  یم نگام

 !!! تو آشپزخونه آخه یای یم ییچرا بدون دمپا -

 ... یحاالانقدر دادبزن ستیخوب الزم ن یلیخ -

 ،یعصب  یآرووم ک  یبد، ک یخوب ک یک  نیفهمه ا یره، چقدر وحشتناک که آدم نم یم نیباال و پائ مینیب یها پره
 ... شمیم ونهیبه دادم برس دارم د ای؟ خدا یوحش ینگران ک یخشن، ک یمهربون ک یک

 یسع یلیکنم، خ  یم یمخف نشیتوس یخجالت چیه یزنه، سرمو ب یو بغلم م رهیگ  یم رپامویز ادوی یجلو م امیت
 ... خوامیتازه م یهوا ایدن هی نینشه واسه هم ریکردم اشکم سراز

 ...واضح یلیخ یلیواضح خ یخوام مرورش کنم ، ول یزنه، نم یگوشم زنگ م  یتو شیعصب  یصدا

 !دوباره دل درد دارم انگار کشهیرمیدونم چرا تحکمو ضربش پر رنگ تره، قلبم ت ینم یهمراه ، ول یبا نگران صداش

 ... کنه  ینگام م امیت

 که نشد؟  تیزیترمه چ -

 تنها باشم؟ شهیداداش م -

 ... مطمئن شهیکنه مهربون و مثل هم  ینگاه م بهم

 ترمه؟ یدرد دار -

 ... خوام برم پامو بشورم یکه نشده م  یخاص زینه چ -

 ارم؟یبرات چسب زخم ب -

 ... اگه الزم بود خودم دارم  اد،ی یخون نم یاونطور  ست،ینه به خدا الزم ن -

 ...شهیگه و ازم دور م  ینا مطمئن م یا  باشه

 ؟ یشه خواهشم کنم درو ببند یم -

 ... زمیباشه عز -

تا هم کف پام  رمیگ  یدوشو کوچولو م هیرم سمت حمام اتاقم،  یشه،میم ریاشکام سراز  لیس رهیم رونیاتاق ب  از
 ...ادی یکامال"بند م  شیزیخونر رآبینبود، ز ادیشسته بشه هم اشکام، خونش از اول ز

رو که  ییمامانو جا یدلم هوا دارمیرو بر م یگوش  اد،ی یبه چشمم م مییزنه، تنها یدلم زنگ م رونیب امی یم یوقت
 ...رو کرده کشهینفس م

 !لرزه، کاش االن منم اونجا بودم یخوره، دلم م یتا بوق م چند

 ...یالو سالم مامان -



 

 زم؟یعز  یسالم قربونت بشم مادر خوب -

 ! نایرینگ یموقع سراغ هیشما،  یها یاز احوال پرس -

 ...به حرف زدن بگذره فیوقت کمه ح یادتم،ولیبه خدا همش به  گه،یمادر گله نکن د -

 ... ممنون نظرلطفتون مامان خانم یلیخ -

 ... خنده هاش تنگ شده یخنده دلم برا یم مامان

 ترمه ؟ شتیمهتاب پ -

 ...نجانیآره مامان همه ا -

 ست؟یکه کمو کسر ن  یزیچ -

 خوبن ؟ ناینه خدارو شکر ، خاله ا -

 ...کنن  یم فیک  یآره اونام دارن حساب -

 ...دست بابا محمد یدیرو م یاوهوم خداروشکر، گوش -

 ...زنم، از من خداحافظ یصبرکن االن صداش م زمیآره عز -

 بابا؟ یالو ترمه خوب -

 ؟یخوش ینیب یقربونت بشم، مارو نم ییسالم بابا -

 !!بودن نجایمهربونش تنگ شده، کاش ا شهیهم یصدا یخره، دلم برا ینازمو م کنم،یبابا دخترونه ناز م یبرا

 کنم،  یم دیهامو تاک یزنمو بازم سوغات یحرف م گهید یکمی

 ...حالم بهتره یکمی

 !!!واسه دوباره دردو دل کردن دمیواسه نوشتن شا دیتنگه ، شا دلم

 ....کشمیم نییو آسمان را پا برمیرا باال م دستم

 .....!را نشان آسمان دهم نیزم یبزرگ خواهمیم

 ....بداند تا

 ....من ی گمشده

 .......در آغوش او نه

 ......انتهاست  یخاک ب نیدر هم که



 

 .....خواهم گفت شیبرا میها یاز دلتنگ  انقدر

 ....سرخ شود تا

 .....دینم نم بگر تا

 .....کنمیم شیرها انوقت

 .....دانمیم و

 .....هرگز نخواهد دانست یکس

 ....یآن غروب باران  غم

 !!!!!!!.......من بود یها یاز دلتنگ  همه

 یچرخونم ، کس یسر م اد،ی یکنم بدم م  میخودمو قا نکهیاز ا  ن،یرم پائ ی، م یلینه خ یگذشته ول  یساعت چند
 !!! ستین

 ن؟یستیداداش، ن امیت -

 ... چشماش یو دستش رو دهیرم سمت اتاقش ... دراز کش یم اد،ی ینم ییصدا

 ؟ یدیخواب -

 گهیم یداره و با کرخت یبرم دستشو

 ؟یخوا یم یزیجانم چ -

 بچه ها کوشن؟ -

 ... لباس عوض کنه دیدوبار با یروز یشناسیسر رفتن خونه شون، محرابو که م هی -

 ست من ناراحت شد؟از د -

 ...نیکار داشت هم  یکمیمهتابم  ره،یبره خونه دوش بگ دی؟گفت با ینه دختر ، واسه چ -

 ...رفتن یم دینبا شد،یم ینطوریا  دیزنه، نبا یتودلم چنگ م یزیچ هی

 ست؟ی؟ گرسنت ن یباشه ، شام چ -

 ... خوردم ییسرپا یزیچ هی زمینه عز -

 ... بخوابم پس رمیباشه... من م -

 از حاال ؟ -

 !درس خوندم یکمی دمیندارم آخه ... شا یا  گهیکار د -



 

 ...ریاوهوم باشه، شبت به خ -

 دیشا یاما گذر  شمیخوشحال م رم،یگ  یم یبرگشتن، بهشون خوش گذشته براشون خوشحالم، سوغات نایا  مامان
 !تظاهر هیشب

 ...چشم به راه باشم دیمدت با هیاونا باز رفتن، بازم من تا   آخه

 !شدم دهیسرخ پالس بیس هی هیگم شب  یتو دلم به خودم م یخندم وقت یبه خودم م ست،یدوباره خوش ن حالم

 !!! ُمرده است ادیز یشوم که کم یم یکس  هیمبهم دارم ؛ شب یحس یستین یوقت

 ... سمشینو یکنم، دوستش دارم، م  یجمله رو باخودم مرور م نیا

 ن،یریش ی...دلش غم داشت اما از اون غما یدر کودک یپر التهاب عاشق یگذشته از اون ساال  یلیاون ساال خ  از
 ...بود دهیکه تازه حس عشقو فهم  ییاون وقتا  یاون ساال ، برا  یبرا دیکش  یدلش پر م د،ینفس پر صدا کش هی

همراه بود،  یود با سردرگمپخته و واضح شده ب نکهیاون وقتا اون حس گمو ناشناخته بود اما حاال ! با ا  چقدر
 !کردیم ینیسنگ یادیز کمی یالیخ یتحملو صبرو ب گهید

 ... شدیم دیکه با  یزیاز اون چ  یشتریب یلیو فقط عاشق بودن ، بزرگ شده خ یخبر یفاصله گرفته ، از ب حاال

 ... اون قطعا " داشت  یسخت بود! اما ارزشش رو برا دیکه شا  یعشقشو رفت، راه  امویت راه

گروه تجسس شده بود، به لطف اونا هم طرحشو   هیکرده بودو عضو   لیاونم مثل برادرشو محراب درسشو تکم  حاال
گذروند ، البته نه به   یاون دوره سه سال رو م  ستیبه عقب انداخت تا بتونه آماده تر بشه ، اونم با یسال هی یبرا

 !!! پسرا یسخت

مدت  هی شیگذروندن دوره آموزش  یداد فعال" برا حیحال ترج نیبا ا الزم نبود از شهرش دورباشه ، اما  نکهیا  و
 ... صبرکنه

 یبرا نیمشغول بودن و ا دیسمت جد هیکه پسرا برگشته بودنو حاال تو شهرخودشون با   شدیم یسال هی کینزد
 ... باشه یخوب یلیخ تیتونست موقع یترمه م

مدت مجبور بودبه  نیاومد به خصوص که تو ا  یبه تنش م بیلباس فرم عج شد،یاز فردا صبح مشغول م  دیبا
ش کمک کرده بود هم  هیهم به خودشو روح نیکنه، که ا  یو رزم نیسنگ یمدام ورزشا شتریب یبدن یخاطر آمادگ

 ... بشه دهیباعث شده بود اندامش موزونو ورز

مخالفت  یحساب می، مادرشو مر دیرو تو خونه مطرح کرد بلوا به پا شد، مهتاب خند مشیکه تصم  یروز چقدر
 تشیکه حما  یوسط تنها کس نیاز همه مخالف بود، ا  شترینبودن، محرابم که ب یراض ادیز رمیکردن، بابا محمدشو ام

 ...بود امیکرد ت

گفت که راهشو انتخاب کرده... کم کم و به مرور زمانو برگشتن   ستادویبود اگه اون همه جلو شون ا یراض حاال
 ... مسئله کنار اومدن نیبا ا گهید ییجورا هیو محراب همه  امیت



 

شو خوند، همه اون لحظه ها براش  ییجاها هی یبه اتاقش انداخت دفتر خاطراتش رو برداشت، گذر ینگاه کل هی
رو حس کنه و تو وجودش داشته باشه ،هنوز عشقشو سر  ییزایچ هیکه کمک کرد   ییمقدسو ناب بودن لحظه ها

 ...اشته بودبه مهر گذ 

منتظر  دویورز یبه جاش نجابتو غرورش نره، فقط صبورانه عشق م ادیقراره ب یخواست اگه عشق یدلش م هنوز
 :بود تا اگه معبودش بخواد به خواستش برسه ... بازم گفت

 " تیبه رضا میبازم راض ایخدا"

 دی، شا سهیننو یزیمتن آخرو نوشت، باخودش عهد کرد فعال" چ ،یزندگ یداد، بو یعشق م  یبو دیبوکش دفترشو
 !!! عشق  نیخواست ا یشروع دوباره م هی

 ..گــــــــــذارمیم ــــــــــدیدفتـــــــــــر شعــر م را سف یباق

 . . .تـــــــــــو بودن نوشــــــــــــتن نــــــدارد ، درد دارد یب

بود که  یاما خوب راه  سویمامان گ یسوخت از دلنگرون یکرد، دلش م  یبغض داشت، به روش نگاه نم مامان
 ... داد یادامش م  دیعاشقش بودو با

آقا محرابم که همون   امویبابا به خدا ت م،یبا هم صحبت نکرد نهمهی؟ مگه ا یباهام قهر کن ادی یمامان دلت م -
 ... ذاره آب تو دلم تکون بخوره یباش داداشم نمدلم، مطمئن  زیعز  یجان ، چرا نگران

 :پر درد تو صورتش زل زدوگفت یقرمزو دل ییبا چشما سویگ

 یماجراجو هست یجناب عال نکهیاز ا  میدونم اون حواسش به تو هست، اما نگران یمراقبت ، م امیدونم ت یمن م -
 ...ترسم یم یاز همه چ  شتریو دنبال خطر، از خود تو ب

 ...رو تو دست گرفت سویگ  یبه خودش گرفت دستا یمعصوم افهیق

خالفکارا  نیدورو بر ا دمیخوام راه دور برم ، بابا به خدا قول م یتورو خدا، خوبه نم گهیدورت بگردم بغض نکن د -
 ؟یشد یخوبه ، حاال راض یزیچ یگانیدم برم تو بخش با ینپلکم، اصال" قول م

پرونده  نیتو خطرناکتر یسرک بکش یاالن نر  نیاگه هم  یستیور کردم، ترمه نمنم با یآره جون خودت تو گفت -
 ... شون

 ... فدات شم یاز دست تو ، مامان جونم اله  ایخدا -

 ...دیاز راه رس  یکرد که عل  یم یرو به زبون خودش راض سویگ  داشت

 ... نمینجاببیا  ایدلم ، ب زیعز  یلباس خوشگل شد نیبابا، چقدر تو ا زیبه به ترمه عز -

 یاخم  سویادامه نده، گ  گهیکردکه د  سویبه گ یاشاره ا  ی... عل دیخز یبابا عل نهیتو س دویدخترونه و ناز خند ترمه
 ... ازشون فاصله گرفت  دویتوهم کش



 

گفتن   هیبق میگفت  یزیچ هیتاحاال  یخواهون داشته که حاال داشته باشه، ما ک یحرف ما ک نیگیراست م گهیآره د -
 ... میایبه حساب نم یچیدوتا خونه منو اون ه نیبه خدا، تو ا میمر هیگ  یباشه، راست م شیچشم که دوم

 دیره سر کار، امروز روز اولش ، با یدختر داره م نی؟ا یکن  یم یبه فدات آخه چرا اوقات تلخ یجان ، عل سویگ -
 زدلمیخونه عز ینم یگفته حرف شمارو کس  یک  ییشما تاج سر ما ،یتازه مضطربش کن نکهینه ا یبد یبهش دلدار

!! 

من ، برو آقا جون  ریندازه تقص یشه م یم رشیموقع د هیکردتو برسون   زیبرو دختر عز زم،یجان برو عز یبرو عل -
 ... برو

 ...دیاومدو صورتشو بوس  سویگ  کیرو نداشت، نزد زایچ نیجدا بشه دل ا سویطور از گ نیهم ومدیدلش ن ترمه

 ...رهیربونت بشم ، بخند تا منم دلم آرووم بگق -

 ...رهیبگ دهیدل ترمه رو ناد یتونست خواهشا یباشه مادر بودو نم یپاره شد، هرچ سویدل گ بند

 نباریهاش سپردو ا هیعطر تن مادرو به ر  دویکش  قیتفس عم هیترمه  د،یکردو اونو تو آغوش کش  یمادرونه ا خنده
 ... زد رونیراحت تر از قبل از خونه ب

که ترمه   یزیبودو بود، محکمو پشتو پناه و همراه، چ یم دیکه با  ییهمراهش بود، مثل همه وقتا شهیمثل هم بابا
 ...داشت ازیاز حد ن  شیبهش ب

 ... از ته دلش خدا رو شکر کرد  یدختر نینگاه پدرونشو به ترمه دوختو به خاطر داشتن همچ ستاد،یا  یعل

 ترمه جان ؟ یحاضر -

 :خنده دندون نما کردو گفت هی ترمه

 ؟ یاریهاتو به زبون ب یدلنگرون یخوا یبابا نکنه شما هم م -

 یم یچ نیا  ری،مگه غ نیخوشو آروومم که شما ها باش یوقت آرووم گرفتم، من وقت یلیدلم، من خ زینه عز -
 !خوام؟

 ... نیکن  یکه بهم القا م  یداره و آرامش تیکفا  ایدن هیبرام  رتونیخ یممنونم، دعا -

 ... برو دخترم خدا به همراهت -

فقط  یبه اونجا سر زده بود ، ول یدوبار یکیجدا شد، استرس همه وجودش رو گرفت ، قبال"  یاز عل  نکهیا  بعد
 ... شدیوارد اونجا م دیبا دیجد یروین هیکنه ، اما حاال به عنوان   دایپ یشتریب ییآشنا  نکهیواسه ا

 !!! درانتظارش یچ قایگذاشت که معلوم نبود دق  یلب زمزمه کردو قدم تو راه ریرو چندبارآرووم زخدا اسم

 ... اوصاف هنوز استرس داشت  نیبا همه ا یارشد، ول  یها یرویجزء ن اممیاونجا محراب بودو ت  فرمانده

 ... شد یگفتو راه  یهم گذاشتو بازم بسم الـ ...  یرو پلکشو



 

 نیا  دیچقدر بدکه مدام با د،یکش  قی، چند تا نفس عم دیکوب  یقلبش پر صدام ستاد،یراب ادر اتاق مح یروبرو
 !شدانگاریداشت خسته م گهیکرددیحاالتو تجربه م

معطل کنه، کف دستاش عرق کرده بودو  ادیتونست ز یمحراب هماهنگ شده بودو االن منتظر اون بود پس نم با
 ... ممکن هر آن خفش کنه نشیکرد نفس حبس شده تو س  یحس م

 ...رو دوباره تودستش فشارداد، در زدو وارد شد یادگاری حیادامه بده، تسب  ینطوریتونست ا ینم گهید یول

 ینشه ول رهیکرد خ  ینشسته بود، سع زشیبودو پشت م نیمحراب سرش پائ ستادیروش ا یاتاق جلو  یتو یوقت
 ...اعترافو نکنه  نینتونست ا

 "ادی یبهش م ابهت  نیچقدر ا"

 یا  لهیسبزش دوباره ت یانداخت ...چشما  یکرد، محراب سرشو باال آوردو به چهره ش با اخم نگاه  یسرفه ا تک
 ... هم نتونست کتمان کنه نویزدن انگار!ا یشده بودن، برق م

 طیمح نیو تو ا نجایا  نکهیاز همه ا  شتریبود، و ب ادگرفتهیخوب  نویداد، ا یسالم نظام هیباال بردو  عیسر دستشو
 ... با اون نداره ییآشنا  چیرفتار کنه که اصال" ه یطور دیبا

 ... سالم قربان ، ترمه رادمند هستم -

 :روز بود ، دستشو جلو آورد و گفت نیچقدر منتظرا خت،یته دل محراب فرو ر یزیچ هی

 ... خانم رادمند دینیبش دیبفرمائ -

کرد که   ینگاه م نیبودو داشت به زم نیزد ، سرش پائ یم بیکرد آرووم باشه و مدام به خودش نه  یسع ترمه
 محراب بلند شد یصدا

 خانم راد مند ؟ نیداد ینیبخش کارگز لیپرونده تونو تحو -

 ... بله ، انجام شد -

 ن؟یکجا مستقربش  دیفعال با نیدون یخوب م -

 ... محول نشده یهنوز بهم پست -

 یباشه که فعال" بسته شده تا دوباره سرنخ یناقص یتونه، بخش پرونده ها یبخش براتون م نیدر حال حاضر بهتر -
 ...ادیازشون بدست ب

اومد به   یکنه، به نظرش م  ریاونو درگ  یزود نیکرد محراب به ا  یبا تعجب نگاهشو بهش دوخت، فکرشو نم ترمه
 شنهادیبهش پ یخوب زیخوب حاال چ ی! ول ینیکارگز  یگانیسته بخش با" بفر تایهم که شده اونو نها یخاطر لجباز

 ... شده بود

 نیخودتونو نشون بد نیتون یفرصتو بدم ، م نیخوام بهتون ا یزودباشه امام کمیالبته موافقم که براتون ممکن  -
 ...نیشیم سیپل یبرا یخوب یروی، تا بتونم باور کنم ن



 

 ... کنم قربان  یم مویتموم سع -

 ... خوش فرمش گذاشت یلبا یکردو دستشو جلو  یپف محراب

شروع  نیتون یم بیبه ترت دینیناقصو بب یو اتاق پرونده ها یستوان کرم شیپ نیبر نیتون ی... خوب م دوارمیام -
 نشیاگه ب  ن،ویاریبرام ب دهیکه به ذهنتون رس  یزیگزارش از چ  هیو آخر هر هفته  نیکن  یبه مطالعه، نت بردار نیکن

بشه  یدگیتا رس نیهفته اونو مطرحش کن انیپا جلسهزودتر از  نیتون یم نیدیرس یمهم یلیموضوع خ هیهم به 
 باشه یتونه براتون کاف یاون بخش مربوط به سرقتا م  نیر ینم ییجنا یبگم ، فعال" سراغ پرونده ها نمی، البته ا

... 

 !شده بود دواریبهش ام یادیز یخود یب د،یتکون دادو اخماشو توهم کش یسر ترمه

 .. نیمعترض نش یخود یخانم رادمند پس ب نیرس یشم م ییبه بخش جنا -

 ...نگفتم یزیمن که چ -

 :آوردو گفت  نیچند قدم جلو اومدو فاصله شو کم کرد، صداشو پائ محراب

 ... یبگ یزیچ ستیناراحت، پس الزم ن یکنه چ  یخوشحالت م یدونم چ یسال م نهمهیبعد ا -

 ادیفر شیفتگیش نباریا  نیدونست اگه لرزش چشماشو بب یچشماش نگاه کنه م یتو میکرد مستق  یسع یحت ترمه
 ... اومد  رونیگفتو از اتاق ب  یبا اجازه ا زنه،یم

هم که پرونده  یبا اتاق خودشو اتاق دویساله متاهل بود کل پاسگاهو د ی" سبایخانم تقر هیکه   یستوان کرم همراه
 دهیکش  یسخت یلیداشتنش خ یکه برا  یروز اول عاشق کارش شد ، عاشق کار نیمربوطه بود آشنا شد ،از هم یها

 ...بود

 ...تونست روش مانور بده رو انتخاب کرد یم شتریب یرو که به گفته کرم ییاز پرونده ها  یکی

 " منطقه غرب تهران بزرگ یها یپرونده سرقت از طال فروش"

 !!!دیاز توش فهم  ییزایچ هی شدیازش گذشته بود اما انگار م  یدوسال کینزد

هفته  هیروشو تو  هی، همه هم به  شهیانجام م  یسرقت یتا طالفروش 7خالصه مطرح شده بود که از حدود  تو
 ... یمتوال

 ... شب مهیاونم ساعت دو ن  یسرقت، از هفتا طالفروش هینظرش جالب اومد... هر روز  به

 شه،یگزارش م  سینفر به پل هیاطالعاتم توسط   نیمطرح نشده بود، ا یتیشکا چیتا حاال ه یحت نکهیترش ا جالب
 یتیشکا شنیکدوم از مال باخته ها حاضر نم  چیه یانجام شده ول  یفهمن که سرقت یکننو م  یمراجعه م روهاین

 نکهیراجع به ا یاطالعات  چیه یکنن ول  یم تیوارد مغازه شده و قصد سرقت داشته کفا یکه فقط کس  نیبکننو به ا
 ... دن یچه مقدار طال کم شده نم



 

جرمو مرتکب شده مال باخته ها رو  نیکه ا  یکس  ادیپرونده نوشته شده بود که به احتمال ز نیا  یریگ  جهینت تو
 ! بروز ندن یزیترسونده و مجبورشون کرده که چ

 یزنن ، از چ ینم یکدوم حرف  چیکنن، چرا ه  یتیفکر رفته بود که چرا مال باخته ها حاضر نشدن شکا یتو بیعج
که به نظرش   ییکردو نکته ها  یخودش تو ذهنش مرور م یترسونده شدن که سکوت کردن، داشت سواالرو برا

 ..هوا باز شدو شوکش کرد یکرد که در اتاقش ب  یم یاومدو نت بردار  یم

 نهم فصل

 " یهست "

*** 

 !!!کابوس  هی دمیشا ای!  استیرو هی هیشب شتریجا با هم هضم کرد! ب هیمسائل رو  نیهمه ا شهیدونم چطور م ینم

 ! باورش کنم یکه افتاده و من مجبورم در کمال ناباور  یاتفاق

زنه، نفس ندارم ، حس  یشده ... دلم شور م رانیا  ییهوا میحر کیرو ترک کرده و نزد یدب ییهوا میحر مایهواپ
که   ییمن ... جا رانیکه بهش تعلق دارم ... ا  ییبه جا گردمیکه دارم برم  یانگار از وطنم دور شدم ، در حال  کنمیم

 هیشده ...  یدلم خال یتو یزیچ هی یول کنم،یدا میبهش پ دنینداشته هامو با رس یکه همه   ییمتولد شدم، جا
 !ستیسرجاش ن یزیچ

 . از گذشته و سرنوشتم شده بود  یهضم کنم ... اون بخش میاز زندگ  انویکنار رفتن ک  یراحت نیتونم به ا ینم من

 ! رو نداشت یدلم اومد تنهاش بذارم! اون جز من کس یراه گلمو بسته ، اصال چطور یبدجور بغض

موندن من  یلرزه ، اون برا یافتم بدنم م  یچشماش م خبندونی یآب شده   یاون لحظه ها و قطره ها  ادی یوقت
به  فویموجود ضع هی کنمیرهاش کرده بودم، از خودم متنفرم ، حس م یبودو من درکمال نامرد ختهیاشک ر

 ! ستین یراه برگشت گهید یدردنخورم ... ول

 دیشا کنم،یم یو سربرگشتنت یکارا  ی؟گفتم " آره " گفت "خودم همه  یبر یخوایواقعا م دیروز حرفشو زد، پرس اون
 ی، منم جسمتو نم ستینجانیروحت ا گهید یزمان باشه !!!هست نیاالن بهتر  دی، شا کردمیمن داشتم اشتباه م

 " خوام

روز قبل برگشتنم  کی اریو مه ایشد، برد یممکن بود ،ول ریچشم بهم زدن درست شد، باورش غ هیتو زیچ همه
 !من از سنگ شده بودم انگار یکارو نکنم ، ول  نیاصرار کردن ا  ان،بهمیک  یاومدن خونه 

 :کشوندو گفت  یمنو گوشه ا ایبرد یحت

 ... شهیخراب م یهمه چ ی، بر یهست نکن

 ... برم دیمن با یول

 اد؟یسر اون م ییبعد رفتنت چه بال نکهیبه ا ؟یکنیفکر نم انیلحظه هم به ک هی یعنی



 

 آرزوشو داشت  شهیکه هم  یگذشته ش ،به زندگ  یبه زندگ گردهیافته ، مطمئن باش برم  یبراش نم یاتفاق  چیه

... 

 ... کارا کرد  یلی، اون به خاطر تو خ یهست یانصاف  یب یلیخ

 !؟ یچ مثال

 ! یبکن یتون یفکرش رو هم نم یکرده که حت  ییبدون کارا ی... ول دادیم حیخواست خودش توض یدلش م اگه

 یکار  چیخود من ه یوقت برا چیحرفا همه ش دروغ محض ... اون ه نی! است؟ین یزیچ دونم یخوب م یم
 ... ترحم و اجبار بوده یکرده از رو  ینکرده، اگرم کار

همه سال تورو کنارخودش نگه داره ، چه  نیداشت ا ی، اون چه اجبار ییچشمو رو یو ب یحرفت ته نامرد نیا
 ؟یهست هیحرفا چ نی؟ ا یترحم

 ... موندنو ندارم نجایتحمل ا گهیبرم ، د دیمن با یدرسته ، ول یگ  یتو م یدونم! اصال هرچ ینم

اون   یتونستم از چشماش خشمو غضبو بخونم ،ول یتاسف تکون دادو با اخم ازم دورشد، م یاز رو  یسر ایبرد
 .کردیم میکردم ازشون متنفرم راض  یکه تظاهر م  ییزایلحظه کور شده بودم، فقط رفتن از اون عمارتو دور شدن از چ

 !!! حاال اما

 ... راهم بشه یهم پا یراحت نیکردم به ا  یدرصدم فکر نم کینشسته م که  یکنار کس  حاال

 حالت خوبه ؟ یهست

 !دونمیازش نم  یچیکه ه  یتونستم همراهش بشم در صورت یچطور بهش اعتماد کردم ، چطور من

کنه و با خودش به   دایمن، اونو مامور کرده تا منو پ کینفر از اقوام نزد هیکه   نیدونم ا یکه ازش م  یزیچ تنها
 ! آب از سر من گذشته  گهید یبرگردونه، خنده دار ول رانیا

همه  ی! چطورارمیبود از تعجب شاخ درب کیکنه نزد  یخودش از عبد خواسته که منو همراه انیک  دمیفهم یوقت
 !!!کرد  رییمقدمه تغ یب نجوریا  زیچ

 .کنهیم حمیعبد مجبور به توض  یافکارم غرقم که صدا  تو

 ؟ی؟ خوب ید یجواب نم چرا

 !بد باشم؟ دیخوبم، چرا با آره

 !حالت خوب نباشه دمی، ترس یوقت ساکت یکل  دمید آخه

 م؟یرس یم یممنون ... خوبم، ک نه

 ... گهیربع د کی کینزد



 

 ... دارم استرس

 ... یدونم ، حق دار یم

 االن اونجاست؟  مامانم

 ... نه

 !؟ چرا

 ... شون شیپ رمیم نیاز اونجا با ماش  میشیم ادهین ، ما بندر عباس پ  گهیشهر د یتو اونا

 استقبالم ؟  یبرا ادینم

 ... اون هنوز خبر نداره  یهست

 "؟ چرا؟واقعا

 ... مینت رو بهش بدخبر برگشت یراحت نیبه هم میتونست ینم

 !؟ یچ یبرا

 تمییدا یعنی،  میآماده ش کن  مینداشت یشد که وقت ییهوی یکسالت داره، انقدر همه چ  کمی یول اینش نگران
 ... بهتره ینطورینخواست ، گفت ا

 م؟ییدا

 ... دهیم حیرو برات توض ی... بعدا خودش همه چ آره

بدترم  گهینبودم، حاال که د یآدم کنجکاو  ادیز رم،یگ  یم یدمو انگشتامو به باز یتکون م صالیاست  یاز رو  یسر
 !شدم یواقعا دچار افسرده گ دمیدونم شا یشدم ، نم

چرا  زنهیکه عبد ازش حرف م  ییخواسته برگردم؟ دا یک  رم؟یچرا دارم م رم،یکجا دارم م  ستیاصال برام مهم ن  چون
 تونه باشه ؟ یم یمن چ دنیعکس العمل مامانم موقع د  نکهیا  یحت ایه؟ زد شیبرگشتنم خودشو به آبو آت یبرا

 ریزدم ز یاالن م  نیاگه واقعا در توانم بود هم  یندارم، حت یجانیه چیمجهوالت ه نیفکر کردن به تموم ا یبرا
 انیکه عطر تن ک  ییداد ، جا یگذشته مو م  مویبچه گ یکه بو  ییبه اتاق خواب خودم ،جا گشتمیو برم یهمه چ

 !کردمپشت سرمو خراب   یکه تموم پال  فی... ح فیح ی... ول زدیتوش موج م

 ؟یایشد بامن ب یراض انیشد که ک یواقعا چ یهست

 !دونم ینم خودمم

 !؟یدون ینم

 ! باشه نیا  لشیدل ستمیمطمئن ن یعنی



 

 ؟ینداز یدستم م یدار

جز  یزیاون موقع چ  ،یراحت نیبمونم ... اونم قبول کرد، به هم نجایخوام ا یخوام برگردم، نم یفقط گفتم م من
که بهم کرده   یراحت به اون همه سال محبت یلیخ یذهنم نبود ، حت یاز اون جا دور بشم تو  نکهیفکر کردن به ا

 ... اومدم  رونیبود پشت کردمو با قهر از خونه ش ب

 ؟یمونیپش

 ... اقرارو عبد هم بدونه  نینداشت ا لیدل اد،امایهم ز یلیکردم خ، من بد   شهیچشمم پراز اشک م ی کاسه

 !!! دونم ینم

 !یمحبتاشو جبران کن یتونست یروز هی دیشا

 ... دوارمیام

و  رانیا  ییهوا میپشت بلندگو ورود به حر یکردم که صدا  کاریچ قایفهمم دق یخودممو نم یتو حالو هوا هنوز
 ... کنهیرو اعالم م مینیشیم گهید قهیتا چند دق نکهیا

همه  نیکه ا  یزیبه چ دمیرسیواقعا داشتم م یعنیکرده بودم!   کاریمنگ شده و چشمام سرخ سرخ، من چ سرم
 !سال آرزوشو داشتم ؟

کمتر مثل بچه   کنمیم یو سع گهیوقت د هی یذارم برا یفکر کردن به گذشته رو م امویم نیپائ مایهواپ یپله ها از
 .به عبد کنمیزنمو رو م یچشمامو پس م یغم تو  نیهم یها رفتار کنم ، برا

 م؟یکجا بر  دیبا حاال

 م؟یگردی، با اون برم ستادهیمنتظرمون ا نجاینفر ا هی

 شناسمش ؟ یم

 ... خبر داره که از اونم خواستم بمونه اونجا و اوضاعو آماده کنه تییاز برگشت تو فقط دا  ست،یاز اقوام تو ن  نه

 .دمیآب دهنمو فرو م  کشموینفس پر صدا م هی

 ... گهیخوش آمد م ادویجلو م زنهیهفت ساله م ایشش  ستویجوون ب هیکه   راننده

 ... میمنتظرت بود یلیخ ،یخوش اومد سالم

 ... کنمیبا تعجب به عبد نگاه م گردمویخبر داره ! برم یاون که از همه چ  پس

خوام  یگفتم م  یوقت کنه،یکرد، بندر کار م  یرو ازش مخف یزیچ شهیمن، منصور ، نم یپسر خاله  نینباش ا نگران
 ... نشد یبه همکار یراض دینکش رونیبا تو برگردم تا کل ماجرا رو از زبونم ب

 ... میزحمت بنداز یتو شونوینداشت ا یلزوم



 

 ... کنم  نانیاطم  یتونستم به هر راننده ا یالزم بود، نم  ینتیلحاظ ام از

به اون منصور خان خوش مشرب  یسالم سر سر هیفهمم ، به جاش  یرو نم یمحافظه کار اطویهمه احت نیا  یمعن
 ... دمیم

 ...... ببخش که عبد مزاحم توشد سالم

 گهیزنه وم یبه عبد م یپوزخند منصور

 ... یبرام گفته بود گهید زیچ هیبراش،  یشد یکه زود عبد خال  نمیب یم

 ... هم ممنوع یشو، مزه پرون سوار

 ... و منو عبدهم به دنبالش شهیخنده کنان سوار م منصورم

حس  ییجورا هیبندم،یچشمامو م نمویشیتفاوت م ی، منم ب نهیشیعقب م  یصندل یتصورم عبدم کنارم رو برخالف
 ... شهیراحت تر م گهید یایدن هیورودم به  ینطوریا  کنمیم

،  شهیم قتریبغضم عم ادویچشمام م یاون عمارت داشتم جلو  یکه تو  ییبازم تو تموم طول راه مدام روزا اما
موفق  ادیباورکنم اما ز دویخوانواده جد هیداشتن  دیکه توش با  یبه حال فکر کنم، به حال کنمیم یهرچند سع

 ستمین

 ... ندازم یم یو به صورت عبد نگاه گردونمیگذشته ، بدن درد گرفتم ... رومو برم  یدوساعت یکی

 " دهیخواب"

هوا مثل برق گرفته  یب هویذارم ،  یبازوش م یبرمو رو یبشم ، دستمو جلو م ادهیپ نیدارم از ماش ازین دیشد یول
 ... کشهیو بعد خودشو عقب م شهیم رهیو به دستم خ کنهیها چشماشو باز م

 شده ؟ یزیچ -

 ... آره -

 ... کنهیبه سروصورتم نگاه م باتعجب

 ؟یکنینگام م ینطوریشم خب ، چرا ا ادهیپ دی؟ با هیچ -

 ...نگه داره گمیدخترجون؛ باشه االن م میترسوند -

 گمیم ادیخواد به حرف ب یعبد م  تا

 ... ییبرم دستشو دیبا ؟ینگه دار نجایا  شهیم -

 ... به چشم خانوم کوچولو یا -

 گمیصورتش م یبراق تو ت،یمیهمه ابراز صم نیاز ا  یعصب



 

 ؟ یابونیخانوم کوچولو ، خوبه منم به تو بگم غول ب یبه من نگ گهیحواست باشه که د -

 ... یکاف  یهمون منصور صدام کن ست،یخوب ن زمینه عز -

 ؟ یدونست ی... میزه ام یب یلیخ -

دهنش  یما تعجب کرده ول نیبحث ب یدونم از چ یکنه، نم  یهاجو واج به منو منصور نگاه م نطوریهم عبد
 ! مونده نطوربازیهم

، همه جا  دمیچیبه خودم نپ نیاز ا  شتریرم تا ب یم عی، سر میشیم ادهیپ ییو سه تا زنهیم یکنار  نویماش منصور
دستامو  فیکث  ییدستشو یتو نکهیتحمل ا یحت گردم،یبرم رمویزارو نزار م یمجبورم ، باحالت گهید یول فیکث  یادیز

 ... سمت عبد رمیبشورم ندارم، با حالت اعتراض م

 ... ؟ حالم بهم خورد یکجا بود منو فرستاد  نجایآخه ا -

 ... یدخترجون ، تو هم که عجله داشت شدینم دایپ نجایبهتر از ا یجا -

 گمیسمت منصورو م کنمیخشم رو م شدت از

 ... دستامو بشورم اری، آب ب یکنیمنو نگاه م یسادیچرا وا -

 ... کنمیدستش نگاه م ی، با چندش به ظرف تو ارهیآب م  شهیش هی نویسمت ماش رهیم یبدون معطل منصور

 ؟ زهیتم -

 ... گهی، زودباش د زهیانقدر وسواس نداشته باش ، آره تم -

منصورم که اسمشو  نیو موقر، ماش زیاون الاقل نو هستش ، ظاهر جفتشون تم  کنمیدستش نگاه م یصابون تو به
 نیشورمو سوار ماش ی، با هزار زور و زحمت دستامو م زنهیدورو برم حالمو بهم م یزایچ یول ز،یدونمم تم ینم
 ...شمیم

 عبد زبون نفهم بهت گفته ؟  نیا  نارویا  ا،یشته باشرو دا یکه اونطرف داشت  یزندگ یتون ینم نجایدختر خاله ا -

 فرق داشته باشه؟ دیچرا با یدونم، ول ینم یچینه ... من هنوز ه -

جا به اون  چیه ست،ین یکه تو داشت  یآب به اون فراوون  ست،ین یکه بود  یی، مثل جا کیشهر کوچ هیاونجا  -
الاقل   دی، پس با دهیاصال ند  یآنچنان  یو رستورانا یآنچنان  یها یغذا  یکس  نجایا  ست،یخواد ن یکه دلت م  یزیتم

 ... یخبریهنوز ازش ب کهم هست   گهید یزایچ یلیتازه خ ،یموارد آماده کن نیا  یخودتو برا

 ... شمیم رهیبه صورت پراز اخم عبد خ مبهوت

 عبد؟  گهیم یچ نیا -



 

 یمهمتره، برا یاون از همه چ  ،یبه مادرت فکرکن دیتو االن فقط با ی، ول قتی، هرچند که حق زنهیم ادیحرف ز نیا -
که االن دور گردنت   یدستمال نی، ا یریبپذ دیاالن با  نیرو از هم یموضوع هی یکرد ...ول  یفکر هی شهیم زایچ هیبق

 ... الجراستالزم ا   گهید نیسرت باشه، ا یرو شهیهم دیافتاده با

 ... تحمل کردم یادیز نجاشمیتونم! عادت ندارم، تا هم ی،من نم یچ یعنی -

 ... یانقدر آزاد باش  یتون یاونجا نم  ،یعادت کن  یکی نیبه ا دیبا یول -

رسما به غلط کردم افتادمو دلم  ست،یدر توانم ن ربدم،ییانقدر خودمو تغ  ییهویتونم  یمن نم ره،یگیگلومو م  بغض
تونه  یم کنمیکه حس م  یزن دنیبه آغوش کش کنهیکه االن دلمو آرووم م  یزیتنها چ دیبزنم ، شا ادیخواد فر یم

 !رو پرکنه میزندگ یتموم خالء ها

 رهیگیاونجا و درکنار خوانواده م بگذرونم ضربان قلبم اوج م  مویبه بعد زندگ نیکه قراره از ا  ییشدن به جا کینزد با

... 

 یزنم بهشو چشمامو م یعبد، چنگ م  یمردونه یبرم به دستا یهوا پناه م یبه شماره افتاده و از استرس ب نفسم
 کشهیم رونیدستام ب نیدستشو از ب دهیبه لحظه نکش کنه،یم میدستش عصب یگذره و گرما  یم هیبندم ... چند ثان

 گهیو م

 ... نکاروینکن ا -

 ... استرس دارم -

 ... صلوات بفرست -

 ؟ کارکنمیچ -

 ... ولش کن یچیه -

 صلوات بفرستم ؟ -

 ؟ یستیآره ... حواسم نبود بلد ن -

 ... داده ادیبلدم ... عمه مهتاب نمازخوندنو هم بهم  -

 گهیوم کنهیبهم با آرامش نگاه م یقشنگ یخنده  با

 ... یصلوات بفرست تا آرووم بش نطورهیبرات خوشحالم، پس حاال که ا -

 ... باشه -

 یرسم ، عبد تکون یکه عبد ازم خواسته و ناخودآگاه به آرامش م  یزیبه گفتن چ کنمیبندمو شروع م یم چشمامو
 گهیده وم یبه خودش م

 ... زنگ بزنم امینگه دار تا به ت نجایمنصور هم -



 

 ! تاخونه که هنوز مونده -

 ... میتا باهم بر نجایا  ادیخوام ب یدونم، م یم -

 ... باشه -

 شیقبل یو حرفا دهیکه م  یحاتیتوض نیو با ا دهیاطالع م  دنموینفر حرف زدنو رس هیبا  یتلفن کنهیشروع م عبد
 قهیچند دق ی، ول شهیو ناخودآگاه چشمام بسته م رهیباز ضربان قلبم باالم زنهیحرف م مییداره با دا زنمیحدس م

 ... کنم  بازبالجبار چشمامو  دهیم مییدا دنیعبد خبر از رس  یبعد که صدا

 ... برگردوندنم تالش کرده یبرا نهمهیکه ا  یشمو برم سمت کس ادهیپ نیاز ماش  کنهیمجبورم م عبد

و من تو  زنهیهوا بغلم م یب ادویزده سمتم م جانیه یافته ... باصورت  یوجودم به جوشو خروش م یتو یزیچ هی
 ... شمیآغوشش گم م

 نطوریا  یدارم ول یمنم حس خوب اد،یبدش نم دنیاز محبت د  ایدن یکس تو  چیدارم ، ه یچه حس قایفهمم دق ینم
 هنوز برام ناشناخته ست ...چ دنیمحبت د

 ندازه یم نیگوشم طن  یتو راشیگ  یصدا

 زم؟یعز  یمن ... خوب ی، چقدر دلم تنگت بود هست دنتی، چقدر خوشحالم از د یعروسک قشنگ من ، خوش اومد -
 ... من یهزار بار شکرت، باورش سخت خدا یشکرت ... خدا ای! خدا نمتیب یتونم باور کنم دوباره دارم م ینم

، دل تو دلم  کنهیو خداروشکر م زهیریاشک م  دم،یدل م دهیصداقت م یکه بو  ییبهت زده به اونو حرفا یصورت با
 !فرو رفتم یبزنم ، اما انگار توشوک بزرگ یخوام حرف یست،مین

 ... می، بر زمیعز  میبه فدات ... بر ییدا -

 گهیم ادویباالخره به حرف م عبدم

 اوضاع چطوره ؟  امیت -

 دهیسع یهم اومده ،اولش ترمه تعجب کرده بود، ول جهیما جمع شدن، مادرتم هست ، خاله خد یهمه خونه  -
 ... نگرانم یلیکنه حالش بد نشه ، خ  م،خدایامشب دور هم باش  میخوا یکرد که مثال م  حشیتوج

 ... دهیهاشو م ی، خدا خودش هواشو داره ، جواب صبور شهینم یزیمطمئن باش چ -

 ... دوارمیام -

 ... کنهیآوردن ماتشکر م  یوهمراهش از منصورم برا کشهیوباز به آغوشم م نهیشیو کنارمن م شهیهم سوار م ییدا

 فیرو برامون تعر یهمه چ دیبه وقتش با یول ،یدونم خسته ا یم یخواد باهات حرف بزنم،ول یدلم م یلیخ -
 ... یکن

 ... کنهیسرمو بازم سر و صورتمو غرق بوسه م یرو کشهیو دست م گهیم نویا



 

 گهیعقب و بهم م  گردهیبرم عبد

 ؟ ی، آماده ا میرس یم میدار یهست -

 ! دونم ینم -

 ... نترس یچیمن همراهتم از ه -

- 

 ... آشنا تره  هیباشه اون نسبت به بق ی، هرچ کنهیعبد ذهن آشفته مو آرووم تر م  یدلدار

 گه،یلب م ریز ییزایچ هیو  دارهی، عبدم کنارم قدم برم کنهیلحظه هم ول نم هیدستامو  ییدا شم،یم ادهیپ نیماش از
 !کردیآتشفشان استرسو اظطراب زودتر فروکش م  نیکاش ا

 اطیو وارد ح گهیشده... بسم ال...م جانیه ریاونم مثل من درگ  رهیگیونفس م ستهیا  یچند لحظه دم در م ییدا
 ییصدا چیه نم،یتونم بب ینخلو م دهیسربه فلک کش یاز درختا  یا  هیومن فقط سا کیتار بای...هوا تقر شهیم یبزرگ

 ... ستین ییصدا چیبازم ه گه،یچند قدم د اد،ینم

 ...شهیبلندم ییدا یصدا

 ... میمهمون دار ایجان ، ب دهی... سع دهیسع -

خواب و  هی یخواد چشمامو ببندمو فکر کنم همه چ یرفته ، دلم م لیتحل رومیشده، تمام ن خکوبیم نیبه زم پام
 !محض بوده الیخ

چشم  ان،یم رونیب یپسر از در اصل هیدخترو  هیچند تا زنو  اد،ی یم ییصدا ها هی، باالخره  گذرهیلحظه م چند
 گهیم یلرزون یزن با صدا هی...  کننیبا شک بهم نگاه م یدوختم به همه شون، همه با بهتو بعض

 !!!چه خبره نجایا -

 ...شهیمحسوس بلندم یبا لرزش ییدا یصدا

 ... گمشده تو آوردم ترمه -

 .... شیپ یاسم بوده و چند تا عکس ، که مال سالها  نیدونم هم یکه راجع به مادرم م  یزی... تنها چ ترمه

 یصورتش منو به شک م شیتشو ادوینفر جلوتر م هی یول ست،یراحت ن ادیکدومشون مادر من ز  نکهیا  صیتشخ
 ... ندازه

 !منم اون باشه یگمشده   کنمیحس م یفاصله داره ول ایدن هیذهن دارم  یکه ازش تو  یریبا تصو هرچند

 ... حرکاتشم یمجسمه فقط محو تماشا هیجلوتر، من هنوز مثل  ادیم

 ام؟یت یگ  یم یچ -



 

 ! همه سال نیترمه ؟ اونم بعد ا شهیباورت م -

 ... رهیم یدیو لباش رو به سف شهیرنگ به صورتش نمونده ،چشماش هرلحظه گشادترم چارهیب زن

 ... نکن یباهام باز دمیقسمت م زاتیتورو خدا ... تورو جون عز امیت -

باورکنم همون مامان  دیکه انگار با  یسمت زن ره یوخودش م شهیم کمیو به جاش عبد نزد کنهیدستمو ول م ییدا
 ... خودم یترمه 

گل شکفته   هی نیحاال برش گردونده، ع ش؟یخواست یساال ازخدا نم نیا  یترمه؟ مگه خودت تو همه  یگیم یچ -
 ... داره، درست مثل همون روزا یچه صورت ناز نیبب ده،یکش  یچه قد نی، بب یا  شهیعروسک ش  هی... مثل 

 گهیدوباره م یی، دا ادیم قینفس عم هی یصدا

 ... تو ترمه، باورکن یچشماشو نگاه کن ، اون هست ی، عسل نیاصال چشماشو بب -

 یدستاش از رو شه،یم ریلرزه و اشک که سراز یمردمک چشماش م شه،یچشمام گم م یاد،توعسلیجلوتر م زن
 . شهیمون بلند مبه آس ادشیفر یزنه و صدا یزانو م نیزم یو رو شهیصورتم جدا م

 ایانصاف من که نابودشدم ، جون دادم ، خدا  ی... ب ی؟ بهم برش گردوند یخـــــدا ... خــــــــدا ... پسش داد -
 ؟؟؟ ی... پسش داد یبرش گردوند

من هنوز ماتو مبهوتم، دستامو همونطور  یهمه بلندشده ول ی هیهق هق گر ی... صدا زنهیو زار م کنهیخدا م خدا
 ... گهیافته وبازم  یم ریو سرش ز رهیگینشسته م

برات ...  رمیترمه قربون قدمات ... بم یتنم ... اومد یپاره  یمرگت بشم؟اومد شیپ یمادر ؟اومد یاومد -
 چقدر؟؟؟ نمینازن یدیکش  ییچقدرتنها

هاشو ندارم،  هیگر  دنیتحمل د گهیکرده که من د  هی، انقدر گرذارم به حال خودش باشه یبندمو م یم چشمامو
 رم،یگیم ی، ازش حس خوب یشده ، مادرم زن دوست داشتن یخاص ییحالو هوا هیچرخن،  یهمه مثل پروانه دورم م

همه سال منتظرش  نیکه ا  ستین یزیدونم چرا احساسم اون چ ینم یول کنه،یکنارم نشسته و نوازشم م  نطوریهم
 !!!بودم

 یزیچ هیفهمم ، انگار  یحال خودمم نم یساال بد به روزش آورده، ول نیسوزه، معلوم نبودن من تو ا یبراش م دلم
 !ستیسر جاش ن

 یآدما فراموش کنمو حس کنم باالخره همه چ  نیا  دنیرو با د ییهمه سال تنها نیتونم ا ینم ستیخودم ن دست
 !!! تموم شده

 نی، بعد ا شی!!! نفسش، هست شدی،مگه ممکن بود، مگه م ختیر یصدا اشک م یکنارش نسشته بودو ب  ترمه
 !فاصله ازش نفس بکشه یهمه سال برگشته باشه و االن ب

 !!!هاشو داده بود یباالخره خدا جواب صبور یعنی



 

 هی هیشب شد،یباورش نم ... هنوزمدینوازش کردو آه کش ختویاشک ر  خت،ینوازش کردو اشک ر دویدست کش بازم
 ... شوک بزرگ بود

بهش  زشیکسالت آور ،عز  یکرد تو همون لحظه ها  یکه اصال فکرش روهم نم  ییتونست توباورش بگنجونه جا ینم
 ... برگردونده بشه

بازم  یامتحان سختو تموم کنه ، ول  نیخواسته بود که ا ییاز اون باال  ادیز یلیدعا کرده بود، خ یلیخ ییخدا اما
 ... براش نمونده بود یدیام  چیه گهید دیکه شا  ییتموم شد، جا ییخدارو شکر خوب جا

 شیقربون اون قدو باالت بشم، ترمه پ یدیمادر، چقدر قد کش ینگاه کردو با خودش گفت" چقدر نازشد یهست به
 " تو تحمل کنم یو دور ییهمه سال جدا نیتونستم ا یمرگت بشه، چطور

 ... کردیشکر م ختویر یگفتو اشک م  یم نطوریهم

چرا  کرد،یم تشییبگه، چرا داشت اذ امیبه ت ادیاز دهنش درم  یخواست هرچ یدلش م دشید یاول وقت  ی لحظه
 بود مگه؟ یشو برگردونده، مسخره باز یگفت هست  یداشت م

 یهوا هست یب نجوریهمه سال هم نیممکن بود بعد ا یبخوره؟آخه اصال چطور یتوانشو داشت بازم باز مگه
 ...مسخره بود یادیبرگشته باشه؟ مسخره بود ز

کنو خودتم   رونیخونه ب نیدخترو از ا نیخواست بگه ا یبکشه، م ادیخواست سر جفتشون فر ی، م کردینم باورش
 ... شدنو ندارم رونینکن، من طاقت دوباره و لیذل نیاز ا  شتریبرو و منو ب ،یکه تا االن بود  ییبرو جا

دلش خواست بازم گول  دیفرصت دوباره بده!شا هیخواست به خودش  دیشا د،یتو وجودش لرز یزیچ هی بازاما
بده، پس  شیتونست باز یاون که نم  گفت،یقسم خورده بود، اون که دروغ نم امیگفته بود ، ت  امیبخوره ، آخه ت

 زد؟یحرفا رو م نیچرا داشت ا

 !!! شو برگدونده ؟ مگه ممکن بود یگفت هست  یم چرا

وقت نتونست  چیکه ه  یلرزون یبه همون چشما ... عسل دیرس د،یباالخره رس یجلو ... قدماش لرزون بود ول رفت
جا  نیجا بود که تونست نفس حبس شده ش رو آزاد کنه ، ترمه ا نیجا بود که باورکرد، ا نیفراموشش کنه ... ا

 ... برگرده یبود که تونست باز به زندگ

*** 

 ، یرو گفت ، بعد اون همه وقت پنهون کار یجمع نشستو همه چ ونیم امیت

رو برده  یکه بارفتنش همه چ  یدختر گشت،یترمه م یساال دنبال گمشده  نیا  یبه حرف اومد، تو همه  باالخره
 ... بود

 از ترمه بود  یهم که جزئ یاز جونش دوست داشت، هست  شتریتفاوت باشه ، اون ترمه رو ب یتونست ب یم مگه

... 



 

 نکهیسر از اونجا درآورده ، ا یبود چطور دهیفهم نکهیگشت، ا  یکه داشت دنبالش م  یگفت از تموم مدت  براشون
سر از اون شهر و اون عمارت در آورده  یچطور قایدونسته دق ینم یکنار مهتاب بوده ول  یساال هست نیا  یهمه 

 !؟

داده  حیتوض انیخود ک نکهیا  یاون بوده ، و حت  تیساال تحت حما نیتموم ا یکه هست  یگفت ، از کس  انیک  از
پاک شده و فقط  یاز هر نوع اتفاق احتمال  یریجلوگ یاون دختر برا  تیپزشک تمام گذشته و ذهن هیکه با کمک 

 ... کم جون از پدرو مادرش  گومرنک  ریتصو هیکرده و   فیبوده که مهتاب براش تعر ییزایدونسته هاش از چ

کارم فکر   ینجایبه ا یاونا حت  شدیرو ، باورش نم یاز همه هست  شتریبرد ، ب یهمه رو تو بهت فرو م گفتویم امیت
بهش  یاز گذشته خودش ندونه و هرچ  یچیبچه پنج شش ساله رو پاک کرده باشن که ه هیکرده باشنو ذهن 

 باورکنه!؟ گنویم

و  ارهیهمه بال رو سرش ب نیتونسته بود ا یچطور شد،یکم کم داشت از مهتاب متنفر م  گهیحرفا د نیا  دنیباشن
 ... دم از دوست داشتن اون بزنه

بعد، ازش خواست آرامشو به خونه  یحرفارو بذاره برا یازش خواست باق  ام،یت یجون شده بود بعد حرفا یب ترمه
 ... خوند چارهیراحت از صورت اون دختر ب یلیخ شدیاسترسو غمو م  شویتشو ره،یهم آرووم بگ یبرگردونه تا هست

رو با دست  یروشن هست یتخت آرووم گرفت اونم رفتو کنارش نشست، موها ینفسش رو یخواب وقت موقع
 ... دیارز  یم ایدن هیکه باز مجوز نوازش کردنش رو داشت خودش   نیمهم نبود هم یچیه گهیپس زد ،د

خواب  یبره و تو قیخواب عم هیچشماشو بستو بعد اون همه سال باالخره تونست  دویدراز کش نشینازن کنار
 کنه  فیمحرابش تعر یماجرا رو برا یهمه 

 خانومم؟ یکنیم کاریچ یترمه جان دار �

 ... کنمیغذا درست م  یهست یدارم برا �

 ؟ یانقدر ذوق زده ا  ی...حاال واسه چ زمیدستت درد نکنه عز �

 ! نفسم برگشته یدون یوا مگه نم �

 ... که همه ش ور دل تو نشسته  نی؟ ا یبرگشته ؟! مگه کجا رفته بود خانوم �

 چند سال منتظر بودم تابرگرده؟ یدون ینکن، حوصله ندارما، م تمییمحراب انقدر اذ �

 ؟ یبود یبچه تازه سه ساله ش شده، چندسال منتظر چ نیترمه حالت خوبه؟ا �

همه وقت زجه زدم تا خدا دوباره اونو بهم  نیچقدر ا یدیند یعنی! ایاریاون رومو باالم  یدار گهیمحراب د �
 یهمه ش الک کردمیاومدم کنارت برات درد و دل م  یهمه سال م نیا  یعنیمحراب  یمعرفت یب یلیبرگردونه ؟ خ

 بود ؟

 خانوم؟ یگ  یم ونیهز یترمه ؟ دار یگیم یچ �



 

تنها  نطوریسراغت ، بذار هم امیدخترم برگشته نم گهیبرو محراب برو... حال خوشمو خراب نکن ، حاال که د �
 ... یبمون

 آب قند برات درست کنم؟  هی یخوا یم م؟ینیبش میترمه جان بر �

 ... الزم نکرده  رینخ �

 ؟یزن یم هیحرفا چ نی! ایترسون یمنو م یآخه دار �

 !!!محراب �

بود! فاصله شو  نجایکرد، پس چرا محراب ا  یمحزون یخنده  ستادویمحراب ا یشدو رو برو ریچشماش سراز اشک
... خواست  یبه صورت محراب ، سرد سرد بود ، درست مثل همون روز... همون روز لعنت دیکم کردو دست کش

 !!! بزنه اما انگار دهنشو قفل زده بودن یادیفر

گلو   یکه تو  یادیبا فر هوی... شدیم کشینزد ریبه زمهر شتریصورت محراب ب یه سرماهرلحظ یتقال کرد ، ول بازم
 ... دیخفه شد از خواب پر

برگشت  یحت نکهیداشت، از ترس ا یبد جهیسرگ اره،یداره باالم کردیباال بود که حس م یقلبش به حد ضربان
 یرو تو یلرزون چشم بازکردو هست یه، با تنبنداز  یبه دور و برش نگاه یهم خواب باشه جرات نداشت حت یهست

 ... دیخواب کنار خودش د

 !!! برگشته یهست شدیاومد ...هنوزم باورش نم  نیتخت پائ دوازیکش  یراحت نفس

حرکت موزون و آرووم شروع  هینخل نشستو پاشو تکون داد ، تاب با  یکنار درختا  یتاب فلز یرو اطیح یتو رفتو
 ...به عقب و جلو رفتن کرد

 ... دادیم یحس خوب چه

چشماشو باز  نینرم ب اد،ینفر م هی یپا یکه حس کرد صدا  کردیچند سالو مرور م نیبا خودش اتفاقات ا داشت
 ... دید امویت یکردو قدوباال

 ... نهیتاب بش یرو اممیتا ت دیکنارکش  خودشو

 ترمه ؟ یدیهنوز نخواب -

 ؟یهمه مدت سکوت کن نیدلت اومد ا ی... چطورشمیم ونهی! دارم دامیبخوابم ت یچطور -

 ... کنم  دوارتیام  یخواستم الک ینگران بودم، نم ادیتصوراتم غلط از آب درب نکهیترمه،ازا دمیترس یم -

 سر مهتاب بوده؟ ریز نایا  یباور کنم همه  یچطور -

 ... کرده بود  فیعبد تعر  یبود، برا تشیتحت حما یکه هست  یخود اون پسر همون یول شد،یمنم اولش باورم نم -

 با مهتاب رابطه داشته؟ -



 

 ...کم تره  یلیفکر نکنم! سنو سالش از مهتاب خ یعنینه ... -

 کارو کرده ؟  نینگفته مهتاب چرا ا -

 ...مک خواست منم نه نگفتمکارا کار نداشتم، اون از من ک  نیبه عبد گفته من به ا انینه ...ک -

دختر بچه رو باخودش  هی یچ یساال نخواسته بفهمه مهتاب برا نیتو تمام ا یعنیمسخره ست ،  یلی!؟ خیچ یعنی -
 ...ادیکرده ! با عقل جور در نم  تشیبهش کمک کرده و حما لیدل یطور ب نیآورده اونجا ؟ هم

ترمه،  یدوست داشتن یلیاالن کنار ماست، خ  یهست نکهیمهم ا ست،یمهم ن گهید یلنگه، ول یکار م  یجا هیآره ...  -
 ... به خدا رهیدلم براش ضعف م

 ... ستاره چشمک زد ایدن هیرو فراموش کردو تو ذهنش  یانگار واقعا همه چ  یناز هست یچشما ادآوردنیبا  ترمه

 ... خدا بود هیهد نی، بهتر لیدل یب لویاالن نفسش کنارش بود با دل  نکهیداشت ، ا یتیمگه اهم واقعا

 ... شدن رهیبهم خ دنیکه تا حاال آدم ند  ییمثل کسا کنم،یهمه شون نگاه م به

 ... دونم یفقط اسماشون رو م حاال

 !!!کنجکاون انگار  یادیفقط ز ست،یکدمشون بد ن  چیه نگاه

 ... سخت برام یادیفشار اون همه نگاه بودن ز ری، ز اطیرم سمت ح یم شمویجام بلند م از

 زنهینفر صدام م هیقدم از در سالن فاصله نگرفتم که  چند

 ؟یهست -

 ... دمیتکون م یندازم، ...سر یم یبهش نگاه گردمویبرم

 ... بله -

 ؟یریکجا م  یدار -

 ... دارم اجیتازه احت ی، به هوا اطیح یتو -

 ؟یالزم ندار  یزیچ -

 ؟ ینه ! مثال چ -

 ... یروت نشه بگ دیدونم ! گفتم شا ی... نم یهرچ -

 !خجالت بکشم دیبا یندارم، از چ ینه ، من مشکل -

تو  ادیبهش ندارم ، فقط کاش ز یندازه، حس خاص یباال م یو شونه ا کنهیبا بهت نگام م شهیکه تموم م  حرفم
 ...دستو پام نباشه ، اصال حوصله ندارم



 

که باز   رمیبگ یکه سراغ  رمیهنوز نتونستم مامان صداش کنم، م ست،یزنم تا حالم بهتره بشه، ترمه ن یقدم م یکمی
 ...شهیاون دختر تو چهارچوب در ظاهرم

 ؟یخوایم یزیچ -

 ؟ یتو چرا همه جا هست -

 ...آخه بابا گفته حواسم بهت باشه -

 ... ترمه شیخوام برم پ ی... حاال برو کنار میمرس -

 ؟ یگیه رومعم -

 ... اوهوم -

 ... ... چند تا شمع برد که نذرشو ادا کنه رونیرفته ب -

 ... باشه -

 ... افته  یو دنبالم راه م کنهیبا بهت بهم نگاه م بازم

 ؟ یهست -

 ... بله -

 چند سالته ؟ -

 ... رفتم تو هفده شیهفته پ هی -

 ... سالمه زدهیمن س -

 ... خوبه -

 ؟ یاونجا تنها بود -

 ... بودم انیبا ک شهیفوت شد، بعدش هم شینه ... عمه مهتابم بود ، سه سال پ -

 ه؟یک  گهید انیک -

نبود،  نجایا  هیداشتم،اصال شب یخوب یدونم! فقط بدون تنها نبودم ، زندگ یخودمم درست نم یعنی،  یدون یتو نم -
 ... سرجاش بود یهمه چ

 ؟یبرگشت یناراحت -

 !!! دونم ینم ینه ... راستشو بخوا یعنیآره ... -

 ... دوستت داره یلیاون خ  گرده،یروز برم هی یهست گفتیم شهیساال منتظرت بود،هم نیا  یعمه همه  -



 

ست، انگار که اومده باشم مسافرت،  گهید یجا هیخودم  یبرام سخت بهش عادت کنم، زندگ یدونم، ول یم -
 ... خواد زودتر برگردم به اتاق خودم یلم مد یمسافرتو دوست دارم ول

 ...رمیم ینباشم م دهیمامان سع شیروز پ هی! من اگه یگیم یفهمم چ ینم -

ساال کنار  نیا  یاگه منم تو همه   دیبگم خب شا دیبگم! با دیبا یندازم، چ یم ینگاه اهشیدرشتو س یچشما به
 ... تونه باشه یراه م نی!!! اما فعال سکوت بهتر یاحساس رو داشتم که تو دار  نیمادرم بودم هم

 ادیکه باز به حرف م  رمیگ  یازش م  نگاهمو

 ؟یبخور ارمیب یزیچ هی یخوا یم -

 ؟ یآب بهم بد  وانیل هیفقط  شهیبخورم ... م یزیمن عادت ندارم وسط روز چ ،ینه ... مرس -

 ... ارمیآره ...االن برات م -

که منتظر طعمه ش نشسته باشه نگام   یشکارچ هیاون پسر بچه مثل   نم،یشیم یگوشه ا  هیسالن  یگردمو تو  یبرم
 ... کنهیم

 ؟ یکنینگاه م ینطوریتو چرا ا -

 ... ی؟! نه ... فقط خوشحالم که برگشت یچ -

 ؟یری... مدرسه نمیمرس -

 ... لمیچرا ... امروز پنچشنبه ست ، تعط -

 ...آهان -

 ... ادیم رونیشپزخونه باز آ  دهیهمراه سع ماهک

 ... گفتم نره ها ،اما گوش نداد  ا،ینکن یبیغر  گرده،یدخترم ، ترمه االن برم -

 ... ... من راحتم ستین ینه مشکل ؟یواسه چ یبیغر -

 ... نگام نکرده یجور نیا  یرفتارش، تا حاال کس نیاز ا  ادیبهم ... خوشم نم شهیم رهیروبرومو خ نهیشیم دهیسع

 شده؟ یزیچ -

 ! زمینه عز -

 ... نیکنیبه آدم نگاه م یجور هیآخه شماها همه تون  -

 تییاذ  یلیخ یاله  رمیبم ،ینکرد یفرق چی، نازو تو دل برو ، ه یهات افتادم، مثل االنت خوشگل بود یبچه گ ادی -
 مگه نه ؟ یشد



 

 یوقت کمبود چیکه بود، من ه  انمیبود، مهربون بود ، ک شهیعمه مهتاب هم  ست،ین ادمیاز اون روزا   یزیچ -
 ... خواست مامانو باباهم کنارم بودن یوقتا دلم م ینداشتم، اما بازم بعض

دلتنگشون کرده باشه ،  میدور دمی، بهشون حق م کنمینم یممانعت کشه،یجلوترو سرمو به آغوش م ادیم دهیسع
 ! شمیم تییاذ  شتریعادت کنم وگرنه خودم ب  اتشونیاخالق  نیبه همه ا دیانگار با  ییجورا هی

کس   چی، ه شمیم یدارم عصب گهیشده ، د رهیچند ساعت که مامان ترمه برگشته و مدام فقط به صورت من خ االن
 !!! کنه  یمنو درک نم

 ؟ زمیعز  یالزم ندار  یزیچ یهست -

 ...الزم ندارم  یزیدوباره ؟ نه چ نیچرا بغض کرد -

 ...شهیم لیو بغضش به هق هق تبد زنهیرسه دوباره بغلم م یهم که مجلوتر ،ب ادیم

 ... نینکن هیخواهش کنم انقدر گر شهیم -

آرزو شده   هیتو  یدوباره  دنی... د ستیبه خدا دست خودم ن یکنم، ول  تتییاذ  دینبا یگیببخش نفسم راست م -
 آروومو قرار داشته باشه ؟  رسهیبه آرزوش م یوقت یدیرو د یبود برام ، آدم

 ! نیکنیم تییخودتونو اذ نیدار ینطوریا  یول -

 فیکه پشت سرهم رد  زیالفاظ محبت آم  ایدن هیو دوباره  کنهیو بو م کشهیم نهیو سرمو به س شهیم کمینزد دوباره
 ...شهیم

 گفت ؟  یاز ما برات نم  یزیوقت چ چیمادر، مهتات ه یهست -

، مدام ازم  نیمهربون بود یلیگفت خ  یم شهیهم یصحبت کنه، ول ادیاومد ز  یم شیکال" پر حرف نبود ، کم پ -
 ... خواست براتون دعا کنم یم

 بود؟ یمرگش چطور -

افسرده ها شده بود ،   هیهام که شب یآخر  نیبود ، ا نیغمگ  یلیخاص گرفته، تموم مدت خ یماریب هیگفتن   یم -
 شویتاب یب یلیرو بهم گفت، اون روزا خ نایا  انیشش ماه رفت فرانسه، ک یدرمان یدوره  هی یزد، برا یاصال" حرف نم

اصال" اجازه ندادن تو   ی، ول یو جنازه شو فرستادن دب ارهیمدتم که گفتن نتونسته دووم ب هی...بعد از  کردمیم
 ...شهر رونیب یالیکدوم از مراسمش باشم، منو با صنم فرستادن و  چیه

 !!!ندارم یاشک  گهیمن انگار د یاشکاش شده ... ول  زبانیصدا باز دوباره م یکه ب  کنمیصورتش نگاه م به

 بود؟ یچطور مرد یگ  یکه م  انیک  نیا -

که   نینبود، اون موقع ها هم کسانیوقت  چیه یاز بد  فمیدونم، من تعر یبه اون روزا ، بد بود؟ نم گردمیبرم
 هیبد بودن  یبرا کنمیحاال حس م یاومد، ول  یم ایآدم دن  نیگرفت به نظرم بدتر  ینم لمیتحو ادیساکت بودو ز

 ... م الزم داشت گهید یزایچ



 

 یلیرو حس کنم ، به جاش خودش خ یزیوقت نذاشت کمبود چ چیه یمهربون نبود ،ول یلیخ یعنیبد نبود، ،  -
 ... بود شیکس  یهم ب نشیشتریکم بود داشت ،ب

 رو نداشت ؟ یکس  چیواقعا" ه یعنیمگه مجرد بود؟  -

 ... میکردیم یاون عمارت زندگ  یبا چند تا خدمه تو یینه ، نداشت ...ما سه تا -

 ... رمیگیاز حرفش نم  ی، حس خوب ادیبه حرف م یوقت یفهمم چرا ، ول ی، نم کنهیم رییحرفم رنگ نگاهش تغ بعد

 کرد؟یکه نم  تتییاذ  یهست -

 !ه؟یمنظورتون چ -

 ...یبگ یزیخواد چ یبود تموم شد، نم یاصال" ولش کن ، هرچ -

 ...نشد کیبهم نزد نیکنیکه شما فکر م  یوقت اونجور چیمحتاط بود ، ه یلیاون خ -

تو بار آورده  یکه دختر به خوب  نی، هم مینفسم ... خدا بهش اجر بده، من که ازش راض کنمینم یفکر چیمن ه -
 ... یستیمهتاب ن یممنونشم ، چون مطمئنم دست پرورده  ایدن هی

 ... رمیگینگاهمو ازش م کشمویم ییپرصدا نفس

 اد؟یطرفا نم نیا  ست،یاز عبد ن  یخبر گهید -

 مادر؟ یکارش دار -

 ... باهاش حرف بزنم دیبا ن؟یخبرش کن شهیم -

 ... عصربهش خبر بده  گمیم تییدا زم،بهیباشه عز -

 ... ممنون -

 ... رهیگیندازه وازم فاصله م یبهم م یزیمحبت آم نگاه

*** 

 ی!ول انهیداره  انیاز ک  یخوام بدونم خبر ی، م نجاستیشش ا کیبه مامان گفته عبد نزد ییدا ست،یتو دلم ن دل
 ... ومدهیهنوز ن

 ...زنهیبلند صدام م امیت ییرم که ، ماهان ، پسر دا یوسط سالن راه م نطوریهم

 ؟ییکجا  ی... هست یهست -

 شده؟ یچ نجامیهم -

 ... عبد اومده ، گفت صدات بزنم -



 

 ... امیاالن م  ،یباشه مرس -

 ... رونیرم ب یم کنمویدارم ، قدمامو تند م یخاص جانیه هیاتاقش ...   یتو رهیده و م یتکون م یسر

 ...شمیم کشیاومده ، بدون توجه به سرو وضعم نزد  تنها

 ؟یخوب ؟ یچطور -

 ؟ گذرهیخاله بهت خوش م یچه خبر؟خونه  ؟یسالم ... تو خوب -

 ... خوبه یادیز ییجورا هی یعنیخوبه،  یآره همه چ -

 ...برهیو سرشو باالم خندهیبلند م یباصدا

 دختر؟ یگیم یچ -

 ... چشم دنبال من هی، همه ش  کننیمعذبم م ییجورا هیمحبت دارن ،  یادیز گه،ید گمیراست م -

 ... حق دارن، بدجور چشم ترس شدن -

 ... ستمیراحت ن ادیمن ز ینطوریا  یدونم ، ول یم -

 ... یکنیعادت م -

 افتم  یخوام بهش بزنم م یکه م  ییحرفا ادیجمله ش  نیا  با

 ؟یخبرندار انیعبد تو از ک -

 ؟یپرس یچرا م -

 ... کردم  تشییاذ  یلی؟ خ یباهاش حرف نزد گهیخوام بدونم بعد اومدنم د یم -

 ... چند روز مدام تماس گرفته تا حالتو بپرسه نیچرا ، ا -

 خب چرا باخودم حرف نزد؟ -

 !باهات قهر کرده دیدونم، شا ینم -

 !، مگه بچه ست کنهیوقت قهر نم چیاون ه -

 ؟ یهست -

 ...شمیم رهیمنتظرش خ یبه چشما رمویگ  یباال م سرمو

 ... مینیب ی؟ بازم آرامشو تو نگاهت نم یکنیفرار م یزیاز چ  یتو دار -

 تونم محکم باشم!؟ ی، چرا نم شمیم یعصب  صیحالم انقدر قابل تشخ نکهیا  از



 

سرجاش  نمیرو بچ یمنتظره بود، عبد هنوز نتونستم همه چ ریاومدنم غ  یلیخ ام،یکنار ب  یتونم با همه چ یهنوز نم -
 ...خنده یو م رهیگیموهامو م نیو پائ ارهی،دستشو جلو م

 ...دیفهم شهیکنه م  یم رهیرو خ یکه مدام چشم هرکسو ناکس  شمایابر  نیاز ا -

تو رفتار  یعکس العمل  چیکرد، ه  انشیهم ب یراحت نیجمله از ذهنش گذشتو به ا نیهوا ا یچرا ب دینفهم عبد
نبود که راحت بشه ازش  یزیاون چ  یبرا یتونم" ول یباال انداختو گفت: "خب نم یشونه ا نکهیجز ا د،یند یهست

خائن تو رگو  هیآن حس   هی بود،راحت صحبت نکرده  ینطوریا  یدختر چیباه شیزندگ یوقت تو چیگذشت، ه
اهلش نبود، اهل   کرد،یم انتیتامل داشت خ یرو دست اون سپرده بودو اون ب یهست انیشد، ک یپوستش جار

 ... نبود انتیخ

 ... عوض شده  تیزندگ یتو ییزایچ هی یقبول کن دیبا ،یشه هست ینم -

 ... سخت یلیتحملش برام خ یدونم ول یم -

 یلیخ یدونست یمگه نم ،یخونواده ت بود دنیمشتاق د یلیخ دمتیکه د  یهمون دوبار میایب نکهیقبل ا یول -
 نمیب یبودو نم یاز نبود مادرش چشماش اشک  شهیزده که هم جانیه یپس چرا من اون هست کنه،یم رییتغ زایچ

 عاشق ؟  ی... کو اون هست

 ... تنهاست یلیخ انیعبد... ک -

همو  یتونن دور یهست که نم نشونیب یزیچ هیانداخت، حس کرده بود   ریحرف سرشو ز نیا  دنیاز شن  عبد
ازش دست بکشه،   یراحت نیبه ا تونسته یعالقه داره چطور  یواقعا به هست انیاگه ک  دیفهم ینم یتحمل کنن ، ول

ه لحظه هم ازش دور باشه، ی یذاشت هست یجونشم که بود نم یپا شدیعوض م  انیمطمئن بود اگه جاش با ک
 !!! ازش گذشت  یراحت نیبه هم شدیکه نم  یزیناب بود چ زیچ هی یهست

 ... خودش بود اریبه اخت ینبود، همه چ یاجبار  چیکه ه  یدی، د یخواست هست ینطوریخودش ا -

 گمیحاال که اومدم همه ش با خودم م ینداشتم ، ول یدیام  چیکرد ، درست تو همون روزا که ه  رییتغ یزیچ هی -
 !کنم  دایکاش اصال آرزو نکرده بودم که خونواده مو پ

به  دیدرست بشه، به هر حال با یهمه چ ستیمدت کم قرار ن نی؟معلوم تو ا ی، مگه چند روزه برگشت یحق دار -
 ینباش، اصال م انمی، نگران ک دمیخودش ، بهت قول م یسر جا گردهیبرم یمطمئن باش همه چ ،یخودت زمان بد

 ! یآرووم بش  ینطوریا  دیباهاش حرف بزن، شا یخوا

تونم باخودم  یزودتر م ینطوریحرف بزنم، ا رمویباهاش تماس بگ دیبا کردم،یفکر م نیآره ، خودمم داشتم به هم -
 ...امیکنار ب

دونم چقدر  یمن م یبزنه ، ول یتونه بهت حرف یکن، مادرت هنوز نم  تیرعا شتریب یکمیدختر خوب، حاالم  نیآفر -
 هیشب یاگه بخوا  ،یهست کیکوچ  طیمح هی نجایا  ،یمردم دچار مشکل نش نیا  ونیم نجایدارن که تو ا نویاسترس ا
 یو زندگ یدرس بخون دی، با یباش نیکه تا آخر عمرت خونه نش  یخوا ینم ،یشیم تییاذ  شتریخودت ب یاونا نباش



 

 یکن زود تر بش  یسع گمیبهت م نیبه خاطر هم یباش گرانیمنت د رباریز یتون یدونم نم ی، م یتو خودت بساز
 ... یباش دیکه با  یزیاون چ  هیشب

 انداخت  ریکردو سرشو ز  یاوهوم  یهست

 یتا باهاش حرف بزن رمیگیم انویک  یاز اونجا هم شماره   ا؟یدر میدنبالت بر امیفردا ب یخوا یم -

 ... ممنون شهیخوب م یلیآره ... خ -

 شیکه پ  ییکنه، وقتا  دایتا دوباره حسو حال اون وقتا رو پ ایخواست زود تر برسه لب در یتو دلش نبود م دل
 ... بود زیوغم انگ رهیت نجای، مثل هم نیبب کیرو از نزد ایاوقات اجازه داشت در  یبودو گاه انیک

 یهماهنگ کرده بود برا امیمنتظر عبد باشه قدماشو تند کرد، عبد شب قبلش با ت نکهیو بدون ا ایلب در دیرس
داد  حیترج دیرو هم پرس یبا ترمه مشورت کردو نظر خود هست یوقت یمخالفت کرد، ول امیاولش ت  ،یآوردن هست

 ... به عبد اعتماد کنه شهیمثل هم

که کرده بود   یتموم سفارشات اره،بایخودش ن یکرد به رو  یسع دویگاه مردمو د  یگاهو ب  یراه نگا ها طول تموم
 یعاد  ریرفتاراش غ ایشهرش، اصال حرکاتش جلف  یمتفاوت از زنا و دخترا ایدن هیمتفاوت بود،  ایدن هی یبازم هست

 !دادیجدابافته نشون م یظاهرش بد جور اونو تافته  ینبود، ول

هم  یلیبلند که تازه خ نیآست  شرتیت هیبود با  دهیپوش دیسف نیج هیتنها  یکه کرده بود هست  یتموم تالش با
 ... سرش نبود یوقت رو چیه بایکه تقر  ینخ دیشال سف هیبلند نبود، و 

ود که پاتوقش ب  ییشد ، هرچندجا ادهیپارک کردو پ نویماش عیبشه سر یهست کینزد یمبادا کس نکهیترس که ا از
 ...کردینم بیع  یکار از محکم کار  یحضور نداشت ول یمعموال کس

 :شدو گفت یهست کینزد

 رفت ؟ ادتیقوالت  یباز همه  -

 ... نگو یزیچ قهیخوام نفس بکشم چند دق یولم کن ، م -

 ... که  ستین یخوشگل یسرت،برا یرو یتو بذار یروسر دیبا یهست شه،ینم -

 ... خوام ینم -

 نطوریهم شهیتلخ گذشته ، اون هم یاون روزا افتاد، رواز  ادیگفتو چند قدم ازش فاصله گرفت، عبد   نویا  یهست
 ... دنده هیبود، سرتقو لجبازو 

ها و مراقبت  یگرد بود ... بازم همون دلواپس  ایاون روزاش بود...چقدر دن  هینکرده بود درست شب یفرق چیه اصال
چند سال دلهره و عذاب وجدان  ایمتوجه باشه ، فقط قرار بود دن یذره ا یخود هست نکهیها بدون ا یها و نگران

 !کرده بود زمان بود  رییکه تغ  یزیتنها چ ،شده بود مثل اون روزا  یآخه همه چ  اره،یبراش به ارمغان ب



 

رفت جلو و خودش شالو  نه،یرو بب شمایاون ابر  یخواست کس یتفاوت باشه، اصال دلش نم یتونست ب ینم عبد
 ... گذاشت  یهست یموها یرو

 ؟ یکنیم ینطوریچرا ا ست؟ین یکه کس  نجایا -

 :که پشت بهش بود گفت  نطوریکردو روشو ازش گرفتو هم  یاخم  عبد

 ... نه ایباشه  نجایهم ا یا  گهینداره که کس د ی، پس فرق ستمیمنم بهت محرم ن -

 ... ماسه ها یو شالو از سرش برداشتو پرت کرد رورو کم کرد نشونیکالفه فاصله ب  یهست

خوام  ینم م،ینطوریمن ا ،یکنیفکر م یندارم تو چ یکار  ست،یمهم ن زایچ نیخواد ، دوست ندارم، برام ا یدلم نم -
 ...یبد ریینکن منو تغ یعوض شم ، تو هم سع

 :عبد گذاشتو گفت  یصورت گر گرفته  یهاش جلو اومدو کف دستشو رو یبدخلق یهمه  ونیم بعدم

 هی، مثل  شدمیبشه دچار ترسو استرس م کیبهم نزد یکس  نکهیبودم ، از ا زاریگوش کن عبد ، من از لمس آدما ب -
 ینطوریتونم نسبت به تو ا یاما نم  دمشون،ید یم گهیچشم د یکابوس بودم برام، از مردا وحشت داشتم، به 

کنارت باشم وحشت   نکهیترسم عبد، از ا ینمرفتار کنم، من ازت باهات  گهیجور د هی، ازم نخوام  ستمیباشم، ن
 ... کنم  ینم دایپ یحس بد یبهم دست بزن ایبهت دست بزنم  نکهیندارم، از ا

بود  ونهیاون د  گفت،یم یرفت، اون دختر داشت چ یتو قهقرا فرو م شتریهر لحظه ب یهست یحرفا دنیبا شن عبد
رو  یرفتار هست نیتونست ا یرفت نم یبا خودش کلنجار م شتریب یخودش دچار سوءتفاهم شده بود? هرچ ای

 یزیخواست چ یم ایتجربه کنه  وتازه ش یایداشت اعتماد کنه و کنار اون دن یسع یهست دیفهم یهضم کنه، نم
 !رو بهش بفهمونه که اصال قصد نداشت باورش کنه

از   یبرداشت درست شهیرو نشون بده االن نم شیزمان الزم داره تا خود واقع دیبعد به خودش گفت"شا یول
 "رفتارش داشت

به  اوردهیسردر ن یافکار هست  دویعقا  یکه از تمام  یکرد الاقل تا زمان  یسع دویکش  یقیفکر نفس عم نیا  با
 . پرو بال نده اتشیذهن

 :گفت  ستادویا  یهست کنار

 ؟ یهست گمیم -

 ...هوم -

 دختر؟ هیهوم چ -

 !بر فرض که بله ...حاال حرفت رو بزن -

 ؟یریگیجبهه م یدار -

 ؟ یدر مورد چ -



 

 ... یکنیبرعکسشو عمل م گمیمن م ی... هرچ یهمه چ -

 :گفت  یعصب  یعبد زل زدو با لحن  اهیس یدادو به چشما شیشونیبه پ ینیچ یهست

 یتون یبله قربان گو بودم ، م شهی، کل عمرم هم دمینشن یا  گهید زهیمن تو کل عمرم جز جبرو زور و دستور چ -
 ی، اما حاال چ امیب رونیبودکه بتونم از اون زندون ب نیکردن خونواده م ا  دایپ یبرا ادممیز اقی، اشت یبفهم نویا

 شتریاز اونم ب  یشما ها حت ان،یهمون زندان ک ربونبگم ق دیبا کنمیشدن که حس م دایپ گهیمشت آدم د هیشد 
 ... نیبریآدمو سر م  یحوصله 

 . گفت  ییانداختو مغموم هست  یباال داده بهش نگاه ییبا ابرو عبد

 به اشک نشسته به حرفش ادامه داد ییبا چشما یهست اما

هرچه قدرم که بد بود الاقل  انیک  ؟یبد حیبرام توض شهیبا قبل کرده هان ؟م یاوضاع چه فرق  گم،یمگه دروغ م -
فرشته بوده و من خبر  انیک  نمیبیم کنمی... حاال که فکر م دادینم رینوع حرف زدنو راه رفتنم گبه پوششم به 

 ...نداشتم

 :و گفت یهست یشد به چشما قیرو کم کرد ، دق نشونیبه عمد فاصله ب عبد

 شه؟یختم م انیهشت تاش به اسم ک یگیکه م  یاز هر ده کلمه ا  یمتوجه هست -

 عبد دوخت  یسرشو به دوطرف تکون دادو باخشم نگاهشو به چشما یخورد ، عصب یا  کهی یهست

 ... شهیعشق که لجاجت سرش نم  ؟یکن  یلجباز یخواست یم ؟یاومد  ؟چرایپس چرا ولش کرد -

 "گهیخودش م یداره برا یچ نیرفت"ا یهست نفس

 !وسط نیا  یا  غهیچه ص گهیعشق د  ؟یزنیحرف م یتو از چ -

 ... مطمئنم یادیز انیهرچند از طرف ک زنه،یم ادیفر نویا  تیقرار یمطمئنم، ب گهیشک داشتم اما االن د -

 مشوش به حرف اومد یهست

 ...به من نداره یحس چیاون ه  ،یکنیاشتباه م  یعبد تو دار -

اما خب واقعا   ،یاحساسات بش  نیا  ریزوده که درگ یادیتو ز یخانم کوچولو، هرچند برا ستیدر کار ن یاشتباه -
 ..گرفت  دهیناد شهینم انویک

به خودشم مطمئن نبود  یبه اون داشته باشه !حت یواقعا حس انیک  شدیاوج گرفت باورش نم  یقلب هست ضربان
 . باشه شیحادثه زندگ نیتونست قشنگ تر یم انیهرچند داشتن ک

 نیمطمئن بود ا گهیحاال د کردیعادت م  دیعبد گذاشت، عبد گر گرفت، اما با  یقالب شده  یدستا یرو دستشو
 :زدو گفت یپلک نیهم ی، برا ستین کنهیکه اون تصور م  یاصال جور  یرفتار هست

 ...حرفتو بگو -



 

 ...ازمن متنفربود  شهیداره، اون هم یبه من حس انیوقت حس نکردم ک چیعبد ؟من ه  یزن یحرفو م نیچرا ا -

 یلینم انقدر دوستت داره که ازت گذشته، اون خشما اتفاق افتاده! اما االن مطمئ نیب یدونم تو گذشته چ ینم -
 ... یمعشوقت بگذر یدل خوش یاز خواسته خودت برا  یبتون یعنیتونست مانع اومدنت بشه ... عشق  یراحت م

 نخواست که بشنوه و با لجاجت باز ادامه داد یعنی د،یجمله آخرو نشن یهست

که براش دردسر   ستین یکس  گهید ینطوریبراش بهتر بود ، از شرم خالص شد، ا ینطوریمانع اومدنم نشد چون ا -
 ..درست کنه

 ... گفت  یم یا  گهید زیچشماش که چ یول -

 " واقعا امکان داره یعنیداد " رونیو بغضشو ب دیکش  یقینفس عم یهست

تونست انقدر روشن فکر  یاما هنوز نم  کردیافتاد ، عبد حسشو درک م  نیدرشت اشک از چشماش پائ یها دونه
 یکنه ، سرفه مصلحت  یهمراه ختویریعشقش اشک م  یکه مثل ناموسش بودو داشت برا  یکس  یباشه که وقت

عشق   نیبخواد تازه به ا نکهیذاشت تا ا یم یخبر یبهتر بود اون دخترو تو ب دیکردو به خودش لعنت فرستاد ، شا
 دویکش  ییغلط ، نفس پرصدا  ایدونست درست بوده  یدو نمکه زده بو  ییاز حرفا  یسر به مهر دامن بزنه، عصب

 :گفت

 ... ترسم خاله باز نگران بشه ی، م میبر گهیبهتره د -

 تا باهاش صحبت کنم ؟ یریبگ انویک  یقرار بود شماره  یول -

بچه گانه  یادیحرف بزنه هرچند کارش ز انیبا ک یحرصش گرفته بود محال بود الاقل امروز اجازه بده هست عبد
 !!! یبود ... باالخره که چ

 ... میزن یبهش زنگ م گهیروز د هیخاموش بود..  شیامروز گوش -

 ! بود ریدرگ بیگفتو هم راهش شد، اما ذهنش عج  یحال یب یباشه  یهست

 یبرگشته بود ، اما اون روز به روز مغموم ترو ب یبه حال عاد یگذشته بودو زندگ  یاز اومدن هست  یماه چند
 یموضوع حرف م نیراجب به ا امیرفتار شده بودو مدام با ت رییتغ نیکه ترمه متوجه ا  ی، طور شدیحوصله تر م

 . خواست یزدو ازش کمک م

و ترمه به  امیت ینگرفته بود، نگران یهست یمات زده  یجز چشما یحرف زده بود، اما جواب یبا هست یچند بار امیت
ازش   ی... اما خب کاردهیذره ذره جون م نجایداره ا یدونست هست یعبدهم م  یکرده بود، حت  تیهم سرا هیبق

 .بود دهیکه با هاش گرفت شن  یتماس نیآخر  ورو ت نیا  ن،یرو بب یخواست هست ینم گهید یحت انیساخته نبود، ک

 یهستافسرده بشه !   نیاز ا  شتریب چارهیخواست دختر ب ینم دینگفت ، شا یحرفو به هست نیوقت ا چیه اما
 . خواست یرو نم نیو عبد ا شدیشمع ذوب م هیداشت مثل 



 

درسش  گهیمدرسه هم ثبت نام کنه و قرار شده سال د یحاضر نشد برا یخراب بود که حت شیاوضاع روح  انقدر
 ... صدا یشکست ب هی یعنی نیرو ادامه بده و ا

 !بده رییتونست اوضاع رو تغ ینم یزیکار از کار گذشته بود فعال چ  اما

 یدلش نم یزنگ خورده بود اما حت شیگوش  یچند بار شیزد، از ساعت پ یحال تو جاش غلط یشده بود، ب صبح
 .صداش باشه دنیرو نداشت که مشتاق شن یکس  ه،یخواست بدون اون طرف خط ک

 خورد یشدو مکرر زنگ م یتماس قطع نم کرد،یفرق م نباریانگار ا  اما

آن حس کرد قلبش از جا   هیانداخت ، شماره از اون طرف بود،   ینگاه یگوش  یآخر باالخره به صفحه   یلحظه  تو
اجازه رو ازش صلب کرده،   نی، ومطمئن بود آقا ا رهیبگ یوقت صنم باهاش تماس چیکنده شده ، سابقه نداشت ه

 !اما حاال

 :گفت  یپر اضطراب یتامل دکمه اتصال رو زد و الو یب داد،یبد م یگواه  دلش

 ... الو -

 ... سالم خانم -

 افتاده؟  یشده ... اتفاق یصنم؟چ ییسالم ... تو -

 ؟ زمیعز  یخانم ، سالمت یخوب -

 :صنم دوباره مشوش گفت ینیکالفه از مقدمه چ  یهست

 نه؟ ای یحرف بزن یخوا یهمه خوبن ، حاال تو م ییمن خوبم ... مامان ، دا -

 .باالخره به حرف اومد یکردول  یباز من من صنم

 ؟ نجایا  یگردیبرنم گهیخانم د -

 شده دلت تنگ شده برام ؟ یچ -

 .. نگران آقام شتریقابل تحمل تر بود ، اما من ب یهمه چ یبود نجایدلتنگتم... ا یخب آره من که حساب -

 !!!نگران آقا -

 افتاد  یبزرگ ینیابروهاش چ  نیگرفتو ب  نفسش

 شده؟ یچ نمی، درست حرف بزن بب یگ  یم یچ -

برگشته حالو روزش وحشناک خانم ، اصال خوب  یاما ازوقت  میاومد ، همه نگران بود  یکه کال خونه نم  لیاون اوا -
 !یگشتیکاش برم  ست،ین

 ؟ یکنیم تییاذ  یصنم دار -



 

چند روز دکتر اومده  نیس ااز ب  دهیکسم گوش نم  چیترسم... به حرف ه یم شه،ینه به خدا...داره ذره ذره آب م -
 ...زده بشیهم هست که دوباره غ ی... دو سه روزمیشد دینگرفته همه نا ام جهیرفته و نت

دختر دل تو دلم  یبه عبد بگم ... منو ترسوند دی؟بایدونم چطور یکنم اما نم  یخوام کمک یدونم صنم، م ینم -
 ...ستین

 ... نمیپر پر شدنشو بب یسوزه ،من چطور یجان آخه به خدا دلم م یهست -

رو قطع کرد، اما انگار اتصال خودشم  یکوتاه گوش  یخداحافظ هیبا صنم حرف زدو بعد  گهید یچند کلمه  یهست
متوجه  یخبر غرق شده بود که حت یانقدر تو ب  زدویپلکم نم یبود که حت یا  قهیقطع شده بود! چند دق ایدن نیبا ا

 . حضور مادرش هم نشد

داد،انگار اوضاع واقعا داشت از  ینم یخوب یرو دوست نداشت ، بو یحسو حال هست نیجلو رفت، اصال ا ترمه
 !شدیکنترلش خارج م

 افتاده؟  یشده مادر؟ اتفاق یچ -

 یهست یسر شونه  یبده. ترمه مستاصل دست یبود که بخواد جواب دهینداد ، اصال ترمه رو ند یجواب چیه یهست
 زدو دوباره صداش زد

 ؟یگ  ینم یچی، چرا ه یجان خوب یهست -

شده سوگل  یشد " چ قیترمه عقب رفتو به صورتش دق د،یکش  یبلند نیبلند کردو ه یترس خورده سر یهست
 " شده یشکل نیمادر چرا چشمات ا

 ... اصال حواسم نبود  دیببخش -

 .تکون داد و نرم دستشو نوازش کرد یزد ، هنوز حاضر نبود مادر صداش کنه ، سر یلبخند محزون ترمه

 ؟یبزن یحرف یخوا یم -

 ... نه -

 !چرا؟ -

 ! بگم یدونم چ ینم -

 ... نکن نفسم یگ  بهیبا من غر -

 ؟ هیچ یدون ینه ... م -

 شد یحرف هست یتو سکوت منتظر ادامه  ترمه

 ! افتاده  یاتفاق بد  انیک  یآخه... انگار برا  ستم،یمطمئن ن قیخودمم دق -

 ؟ یدی؟تو از کجا فهم یچ یعنی -



 

 ...صنم گفت -

 ؟ هیک  گهیصنم د -

 ... نداره یاصال حال خوب  انیگه ک  ی، م کنهیسال اونجا کار م یلیخدمتکار عمارت ، خ -

 :گذاشتو گفت  یسرد هست یدستا یرو یداره ،دست یاز چ  شهیر ینگران نیدونست ا یدل ترمه پاره شد، نم بند

تا من بتونم باهاش حرف بزنمو  رهیآقا رو بگ  نیا  یشب از عبد خواستم تا شماره  هی،  یهمون موقع که برگشت -
بزنه، گفت  یحرف یخواد با کس یکنم، اما عبد گفت اون فعال نم  یکرده تشکر  تیهمه سال که ازت حما نیبابت ا

راجب به اون  شتری، کاش ب یهمه چ بیجمرد ،برام ع نیداره ا یخاص تیصبر کنم تا وقتش برسه، شخص دیبا
 ! یگینم یزیدونم تو هم که چ یازش نم  یچی!من هیگفتیم

دونم که جزو  یم نقدریهم تشیشناسنش، از کارشو موقع یم یاسم تو دب  نیصدوق... همه به ا انیدکتر ک -
باهاش در ارتباط  ادی....من ز تشیاما در مورد شخص  بردن،یازش حساب م  ییجورا هیپر نفوذ بود، همه  یآدما

 یهم م یخونه نبود، وقت یاکثرا تو  شد،ینمباهام هم کالم هم  یحت نجایا  امیب نکهیتا چند ماه قبل ا یعنینبودم ، 
 .کرده بود  رییتغ کمیچند وقت آخر  نیرفت تو اتاقش، اما ا یم عیاومد سر

 !کردیچشمش مرور م یشده بودو انگار داشت گذشته رو جلو رهینامعلوم خ ینقطه  هیبه  یهست

و بد خلق بود، جوابمو  یعصب  شهی، هم شیبشناس یتونست یمغرور که اصال نم ییمرد تنها هیتنها بود...  یلیخ -
 ...یازش متنفر باش  یتونست یبود که نم یجور هیچشماش  ی، فقط در حد چند کلمه اونم به زور، ول دادیدرست نم

 کردو ادامه داد  ینیگفتو با دست قطره اشک سمج رو پس زد،ف  نویا

 ... آوردم  یداشتم از تعجب شاخ در م هیچ بشیهمه حسو حال عج نیعلت ا  دمیفهم یوقت -

 :ترمه زل زدو دوباره گفت یبرگشتو به چشما نباریا

عشق به اون روزو حال افتاده   به خاطر اره،یتونه دلشو به رحم ب ینم یزیچ چیاز سنگ و ه  کردمیکه فکر م  یکس -
 ... بود

که   یلحظه بود، لحظه ا نیسوزوندن ، چقدر منتظر ا یبه هق هق شده بودنو دل ترمه رو م لیصدا تبد یب یاشکا
حرف دلش رو به اون بزنه، حال  یخواست هست یکه داره بگه ،چقدر دلش م  ییکنارشو از حسا  نهیدخترکش بش

 .خوب نبود ادیز یهست

 ... یکن تا سبک ش  هیکنم دخترم ، گر  هیگر -

 هیدونست که دلش گر یدونست! فقط م یشو هنوز خودشم نم یاصل  لیاما دل  خت،یپر صدا تر اشک ر یهست
 .خوادیم

 ؟یهست یکارکنیچ یخوا یحاال م -

 ... تونه بهم کمک کنه یبا عبد حرف بزنم، اون م دیدونم با ینم -



 

 ... یش حرف بزنتا باها نجایا  ادیب گمیبهش م -

 ... یمرس -

خواست ترمه رو مامان صدا کنه و دوباره به آغوشش پناه ببره... اما انگار  یبگه، دلش م یمونده بود چ یهست
 یزدو باالخره اون کلمه  ایشدو آخر دلو به در رهیمنتظر ترمه خ یبه چشما دیلحظه پر ترد هیهنوز معذب بود! 

 ممنوعه رو گفت

 ... واقعا ممنون مامان -

 دیرو به آغوش کش یبود دستاشو باز کردو هست دهیکه انگار از فرش به عرش رس  ترمه

 ...نمیمامان به قربونت ، دورت بگردم نفسم، جون مادر...جون دلم، نازن -

 "به داده هات شکر ایگفتو بلند خدا رو صدا کرد "خدا  نویا

 یتو نکهیحوصله ا ی، حت دیکشیرفتو انتظار عبد رو م یراه م اطیح یمدام تو یگذشته بودو هست  یساعت چند
 یهم مهمونشون بود، اصال از نگاه ها دهیبه خصوص که دختر خواهر سع کرد،یش م ونهیخونه منتظر عبد باشه د

د کر   یسوده رو بهش معرف ارنواومدو بهش گفت مهمون د   دهیسع ییزن دا یاومد، وقت  یاون دختر خوشش نم
 ! دینگاه اون دختر پشتش لرز ریچرا از ت دینفهم

غضبو نفرت از   نیعلت ا  دیزدو کندو کاو کرد اما بازم نفهم یم یشرق بیاون دختر که عج  یبایصورت ز تموم
 ! کجاست

 .شد زونشیسمتشو ازگردن آو دیشد، دو دایعبد پ  یکه باالخره سرو کله   کردیسوده فکر م یبه رفتارا داشت

 !یکرد  ریچقدر د یسالم ... وا -

 "کنهیکارمیچ نجاینگاه آزارش داد " سوده!!!اون ا هی ینیبلند کرد سنگ یسر عبد

 رواز دور گردنش باز کرد یهست یکردو دستا  یپوف

 دختر ؟ یکنیکارمیچ -

 ... منتظرت بودم یلینکردم ... خ یکار -

 .دلش سوخت کردیزده ش م جانیه بیکه عج  یاز لحن مظلوم و بچه گانه هست  عبد

 ؟ یداشت کارمینکن ، چ زونیباشه حاال لباتو آو -

 عبدو مخاطب قرارداد  دویاز راه رس  دهیموقع سع همون

 ... زمیعز  اتویسالم پسرم ب -

زد تا داخل بره، اون خوب ازحسو حال  یبود تشر ستادهیدر منتظر ا یگفتو به سوده که تو پاشنه   نویا  دهیسع
 . خواهرش خبر داشت ینازپروده 



 

 :به سرو گردنش دادو گفت یقر سوده

 ست؟ هیبودنش فقط واسه بق غمبریپسر پ -

 ..قضاوت نکن یخود یپس ب یدون ینم یچی...آرووم دختر... تو هسیه -

نشستو زل زد به  یگوشه ا  دن،یهم رس یزدو داخل رفت ، عبد و هست نهیباال دادو دستشو به س ییابرو  سوده
 :بردو گفت کیسرشو نزد یبه عبد نشسته بود . هست دهیه چسبک  یهست

 ... باهات حرف بزنم دیعبد با -

 ... خب بزن -

 تو اتاق من ؟ می!برشهینم نجایا -

 ! یهست -

 :گوش عبد آرووم گفت  ریتر بردو درست ز کینزد سرشو

 !نیجور هیبزنم، چشماش  یاون دختر حرف  یخوام جلو  یخب نم -

 ... سوده اهیس یچشما نطوریهم رفت،یم ومدویدستش م یمدام رو یهست یمعذب بود ، دستا هنوز عبد

 ... ، پاشو گهید میبر -

 یتو اتاقو درو بست . عبد کالفه از حرکت هست دیحرفا بود، عبدو کش نیبه ناچار بلند شد،اون دختر مصر تراز ا عبد
 :گفت  دویکش  یپوف

 ... شنومیخب بگو م -

 ... خوام برگردم یم -

 !؟یچ -

 ..ستیخوب ن انیخوام برگردم ، حال ک یم گمیم -

 خوام برگردم ؟ یکه م  یچ یعنی! یهست یگیم یچ یدار -

 ...داره اجیاون بهم احت  نمیبب انویک  دیبا -

 !یدختر جون،توکه به خون اون تشنه بود یاجیچه احت -

 مطمئنم نویداره ا اجیتونم؟ اون االن به من احت یبشم ، م دهیکه برام کش  یباره منکر تموم زحمات هیتونم  ینم -

... 

 :گفت  یبود، با لحن تلخ یفراتراز حس قدردان ینگران نیمشکوک نگاهش کرد، ا عبد



 

 کارکنم؟یچ دیحاال من با -

 ... نمشیزودتر بب دیمنو ببر اونجا ... با -

 تو ام آخه؟ ی کارهیمن ببرمت؟ من چ -

 شد رهیعبد خ  اهیس یبه چشما یهست

 ...همه کاره -

 !گفتیداشت م یعبد رفت، اون چ  نفس

 ...همه به تو اعتماد دارم عبد شترازیمن ب -

 !؟یچ امی، ت یپس خاله چ -

 ... ای... تو باهام ب کننینم یندارم، به اونا بگم برام کار یمن به اونا کار -

 بگم آخه؟ یچ هیتونم، به بق یمن نم -

 زمویکه همه چ  یی، اون روزا یافتاد  یروزا م نیبه فکر ا دیبا یاعتمادمو جلب کن  یکرد  یاون موقع که سع -
 ... اومدم  یلعنت یگذاشتمو باتو

 ... ... من یهست -

 .به اون بود دشیروشو به عالمت قهراز عبد گرفت، اون حق نداشت بهش نه بگه ، تموم ام یهست

 ...شهیکه نم  ینطوریحرف بزنم ا امیبا مادرتو ت دیبا -

 ... نمیبب انویخوام زودتر ک یفقط م دونم،یمن نم -

پروا  یب یکه هست  دیترس نیاز ا  ی، ول یزنیم نهیخواست بگه چه خبره چرا حاال مدام سنگ اون مردو به س یم عبد
 . خواست بشنوه یبگه که اصال دلش نم یزیتو چشمش زل بزنه و از چ

هم به سوده ننداخت، سوده هم با نگاه  ینگاه یکرد، حت  یسر سر یخداحافظ دهیاومدو از سع  رونیاتاق ب  از
 .سردش بدرقه ش کرد

 کرد؟  ینطوریخاله عبد چرا ا -

 ... بهش گفته یزیچ هیدختر  نیحتما ا -

 ...ادیشده خوشم نم داشیپ ییهویدختره که  نیازا  چیباهم دارن؟ه یچه سرو سر -

 ...شنوهیم سیه -

 ... لوس یخب بشنوه ... دختر -



 

دختر هنوزم تو هم بود.  یبود اخما دهیفا یبه سوده رفت ، اما ب یبه صورتش زدو چشم غره ا یچنگ دهیسع
 .ستادیا  یهست یجلو دهیسع

 رفت؟ ینطوریشد دخترم، چرا عبد ا یچ -

 ...رهیهمه ش طفره م یول ،یازش خواستم منو ببره دب -

 افتاده ؟  یاتفاق  ؟ی... واسه چ یدب یبر -

 ... ستمی!هنوز مطمئن ندونمینم یعنیاهوم...  -

 ... حالش بهتر شده کمیخدا تازه  یاون بنده   ،یباز اون زنو سکته بد یخوا یم یگیم یدار یچ یهست -

 ...گردمیبرم رمویکنم ، م  کاریخوام چ یمگه م -

 !!!ییتنها ؟یبا عبد بر -

 :متعجب سوده انداختو تو جواب سوالش گفت یبه چهره  ینگاه یهست

 ...نجایتنها اومدم ا یکه باهاش از دب  یآره ... همونطور -

 گه؟یخاله راست م -

خونواده ش بگه  یرو برا یشدن هست دایپ اتیهنوز حاضر نشده بود جزئ دهیبود، سع دهیمخاطب سوده سع نباریا
 .کردیم یاز حد کنجکاو  شیحاال سوده داشت ب ی، ول

 ... شناخت یاز عبد نم  ریرو غ یکس  یکرد ...باهمم برگشتن ، اونجا هست  داشیآخه عبد پ  گه،یآره گلم راست م -

 ...گردمی... االنم بخوام برم بازم باعبد برمیینداره زن دا یفرق -

 یبده که خدا رو شکر سرو کله  یچشماش گرد شدو مونده بود چه جواب یهست یسر رهیهمه خ نیاز ا  دهیسع
 :که داد گفت  یسالم نیشد، رو کرد بهشو ح دایترمه پ

 زد خانوم ؟ بتیترمه جان دوباره کجا غ -

 زمیعز  یخاله ؟خوش اومد یسوده تو خوب ،یجان خوب دهیسالم سع -

 :و گفت یدورو بر، رو کرد سمت هست نیهم گفتیم دهیبه سع نکهیا  نیح ترمه

 ومد؟مادر عبد ا -

 ... االن رفت  نیاوهوم ... هم -

 ؟یموضوعو بهش گفت -

 ... برم دیمن واقعا با ی... ول نیاجازه بد  دیبا ییگفت شما و دا -



 

 ... میریباشه مادر خودتو ناراحت نکن، اصال باهم م -

 ... خوام با عبد برم یمن م یول -

برم اون  بهیغر  یپسر  هیخوام با یم گهیم ستادهیا  یچطور نیبب ایح یب ی"دختره  دیکش  یکردو پوف  یاخم  سوده
 "کندنیکه پوستمونو م  میور آب، حاال اگه ما بود

به عبد نداره ، اما  یحس یالاقل هست  ای ستیو عبد ن یهست نیب یحس چیوسط ه نیخبر نداشت ا چارهیب دختر
 .داشت یحسادت دخترونه ش دست از سرش بر نم

 خوبه؟ میریم ییسه تا اصال  اد،یباشه مادر عبدم م -

 ... میزود تر بر دی، فقط با دونمینم -

داد که بره ...  یم داجازهیپس با کنهیکه توش بزرگ شده رو م  ییجا یزود هوا ای رید یدونست هست یم ترمه
 .آماده کرده بود  شیوقت پ یلیخودشو از خ

خبر نده ؛ دوست داشت سر  انیاز عبد خواسته بود به ک  یسفر ... هست یآماده   یگذشته بود و همه چ  یروز چند
 ! دونست یفقط عبد م نویو ا ستین دارشیمشتاق د چیه انیکنه، هرچند خبر نداشت ک  ریغافلگ  انویزده بره و ک

بعد  تونهیتازه مطمئن شد که م دوینفس راحت کش هینشستنو کمربند ها بسته شد باالخره  مایهواپ یتو یوقت
 ... نهیرو بب شیمیقد یه مدتها همخون

 یخواسته  نیدونستن ا یبودن و نم ریحس متفاوت اس هیعبد و ترمه خوب نبود جفتشون تو   یاوضاع برا  یول
 !کرد  یدلنگرونشون م نیشه و ا یبه کجا ختم م یهست

 . داشتن ازیبهش ن دیکه همه شون شد  یزیراه سکوت بودو سکوت ، چ یتو

 نشستو اجازه خروج بهشون داده شد، مایهواپ یساعت بعد وقت کی

ترس  ینداشت. هست یبشه ، ترمه اصال حال خوب ادهیتر پ عیقرار گرفتو ازش خواست سر یپشت سر هست عبد
 :خورده رو کرد به ترمه و گفت

 شده مامان؟ یچ -

 ... حالت تهوع دارم کمی،  زمیعز  یچیه -

 ... تون کنه نهیمعا میبخوااز دکتر فرودگاه   میتونیم میشد ادهیاالن که پ -

 ... شمیاالن بهتر م  ست،ینه مادر الزم ن -

 .دادیداشت کار دستش م گهید فشیترمه نشون از حال خرابش داشت، قلب ضع ینگران بود ،رنگو رو یهست یول

دکتر  هیکه   کردیهنوزم داشت اصرار م یقرار گرفتن هست ژهیو یها یتاکس یفرودگاه که رد شدنو جلو یراهرو از
 ترمه همچنان مخالف بود ی،ول نهیترمه رو بب



 

 !از دست تو مامان -

 ...جان ، انقدر حرص نخور یخوبم هست -

 :رو کرد به ترمه وگفت عبد

 ... گرمه  یلیهوا خ نجایهتل، ا میپس بهتره زودتر بر -

 ؟ نیای؟ مگه بامن نم یهتل واسه چ -

مردو  نیا  دیباالخره من با م،یزنیبهتون م یسر هیبعدش ما هم  ن،یبب انویبرو ک هتل، تو میریمنو عبد م زمینه عز -
 .ازش تشکر کنم  نمویبب کیاز نزد

بره ، اونقدر غرور  ییدعوت جا یهتل رزرو کنه ، اصال دوست نداشت ب هیاز قبل با عبد هماهنگ کرده بود تا   ترمه
خواست خودش از اونا دعوت  یاگه م  انینذاره ، ک یکس  میهنوز تو وجودش مونده بود که ندونسته پا تو حر

 ... نهو ازش تشکر ک نیذاشت تا اونو بب یقرار م ییحتما جا یول کرد،یم

*** 

 ی دهیرنگ پر یبه مقصد مدام به چهره  دنیآدرس رو به راننده داد، اما تا رس  یشدنو هست یسه سوار تاکس هر
 .از دست دادن ترمه واقعا دوراز تصورش بود  داد،یپاهاشو تکون م یکردو عصب  یترمه نگاه م

 ام؟یباهات ب یخوا ینم یمامان مطمئن -

 .نفسش کردی... نرمو محزون،چقدر قشنگ صداش مدیخند ترمه

 ؟ یهست یمن خوبم ، عبدم هست ، نگران چ زم،ینه عز -

 ... ترسمیم دونم،ینم -

 خوبه؟ رمیدکتر م هیراحت بشه  التیخ نکهیا  یاصال برا  ستین یچیتو بشم،ه یفدا -

 !دادیم یخوب یچه بو د،یترمه رو بوس یگونه   یهست

کرد به خودش مسلط باشه ،   یشد و سع ادهیکردو پ  یاز ترمه و عبد خداحافظ  یهست دنیعمارت رس  کینزد یوقت
بود که  یفعل تنها نیحل کنه . در حال حاضر ا ییتمام مسائلو مشکالتش رو خودش تنها گرفتیم ادی دیاون با

 .مصر به انجامش بود

 یدر کار، لبخند یدیخبر نداشت کل انیپس نداده بود اصال ک انیانداخت، اونو به ک  یدستش نگاه یتو دیکل  به
 !کنه  ریتونست صنم رو هم غافلگ یم یحت ینطوریبرجسته ش نشست، ا یلبا یرو

شناخت که پارس نکنه ،  یرو م یانقدرم هست  زدیدرو باز کرد، سگ رو بسته بودن اونم توجاش چرت م یال  آرووم
 یگال و درختا  یاومد، حت  یبه نظر م شهیعمارت رنگو رفته تر از هم  اطیقدم برداشت ح نیپاورچ نیپاورچ یهست
 ! طراوت قبلو نداشتن گهیهم د



 

 یبلند غیج ادیم دمیصنم تو د یو اندام گوشت شهی، در که باز م نمیخوام زودتر صنمو بب یم ست،یتو دلم ن دل
 .کشنهیم یبد یافته و با صدا  یم نیزم یکه تو دستِش رو  یو بشقاب کنهیم یبلند نیه چارهیدختر ب کشم،یم

 .بوسم یشو م رموگونهی، جلو م رهیگیخندم م کنه،یهاجو واج نگام م منطوریه

 صنم؟ یچطور -

 ؟یخانوم خودت -

 ... گهی!خب خودمم دزنهی... روحم االن داره باشما حرف مزمینه عز -

 !یکردم حرفمو گوش بد  یفدات شم ... فکر نم یاله  یآخه!!! وا -

 یو با صدا کشهیدلم براش تنگ شده، خودشو عقب م یمنم حساب گمینم یزیچ ده،یفشارم م یپره بغلمو حساب یم
 گهیم یلرزون

 ؟ییتنها یاومد  ی... با ک شدمیم ونهیداشتم د گهید ،یچه خوب که برگشت -

 .. نه ... با مادرمو دوستم اومدم -

 وا ! پس کوشن کجان؟ -

 ... رفتن هتل -

 هتل ؟ یواسه چ -

 ...شون ینیب ی، حتما م انیم یراحت نبودن، ول نجایدونم، انگار ا ینم -

 نمتیب یچقدر خوشحالم که دوباره م یقدمون شون به چشم ... وا -

 ...نطوریمنم هم -

 پرسم یکه ذهنمو مشغول کرده رو م  یسوال دیحالشو درک کنم ، اما باالخره با تونمیزنم ، م یم یلبخند بهش

 برگشته ؟ انیصنم ک -

 گهیم زونیآو  ییکنه و با لبا  یم اخم

 !!! کجاست  دونمینه ... اصال نم -

 ازش خبر نداره؟  ایمن ... برد یخدا یوا -

 !گهینم یزیاونکه چ  ستم،یمطئن ن -

 گهیو دوباره م شهیآه از نهادش بلند م  ،یصندل یشونمش رو یم رمویگیم دستاشو



 

 ینم یزیچ نکهیبه کنار ... ا ناینداره، اخالقش صد درجه بدتراز قبل شده، حاال ا یجان آقا اصالحال درست یهست -
 ... کنهیم ونهیتو اون معده بدبختش داره همه مون رو د زهیر یرو م یو اون کوفت کشهیم گاریخوره مدام س

 ..دهیبه حرف منم گوش نم یدونیتو که م یمنم دلنگرونشم، ول ،یگیم یفهمم چ یم -

 ...ییآقا مهم باشه فقط شما  یبرا ایدن نینفر تو ا هیخانم، اگه  یگیم یچ -

 !؟دونهیم یزیصنم چ یعنی ندازم،یم ریز سرمو

 . پرو بال بدم اتمیخوام به ذهن ی، نم کنمیعوض م  بخثو

 گه؟یبهم م یزیحرف بزنم چ ایبه نظرت با برد -

 ...گرفتیلحظه هم آرووم نم هیدکتر خبر داره که آقا کجاست ، وگرنه خودش  کنمیمن حس م -

 ایبرد یرم تا شماره  یاتاقم ببره، و خودم م  یچمدونمو تو خوامی، ازش م شمیاز کنار صنم بلند م  گمویم یاوهوم
 . رمیرو بگ

 .شهیتا باالخره تماس برقرار م هخور یتا بوق م سه

 ...ازش خبرندارم  گمیم ؟یداد یریصنم تو باز گ -

 .گرفته  یمنو با صنم اشتباه کنمیم سکوت

 قطع کنم؟ یندار یازش،اگه حرف  خبرمیب گمیم ؟یصنم...صنم چرا ساکت -

 ... سالم -

 گهیم ی، سالم مبهوت

 !سالم ... شما ؟ -

 ؟یمنو نشناخت یصدا یبگ یخوا یم یعنی -

 !ممکن ریغ  نیا -

 چرا؟ -

 !شهیباورم نم -

 ، زود بگو اون کجاست؟ انمیتو عمارت ک نجایمن االن ا ،یباور کن دیبا یول -

داغون تراز قبل بشه، بذار به حال خودش بمونه... مگه دستم به اون صنم دهن لق  یخوا ی، م یبرگشت یچ یبرا -
 ...کنم  کارشیچ دونمینرسه ، م

 ... نمشیخوام بب یم -



 

 ... چشمو رو یسره ب رهیخ ی، دختره  شینیخوام نب یم -

 ... باهاش حرف بزنم دیبا ا،یبرد نمشیخوام بب یم -

 بشه؟ یکه چ -

 ... دلم تنگ شده براش -

 شه؟یسرت م تمیمگه تو عاطفه و انسان -

 ؟ ایبرد یگیم یدار یچ -

 ...شهینابود م یچقدر بهت گفتم بر ؟یهست نیاز ا  ریغ  گم،یمگه دروغ م -

 ...رفتمیم دیمن اون موقع با یول -

خودت  یشدنش رو با چشما رونیتا و یشده؟برگشت دایدوباره سرو کلت پ یچ ی...باشه ، حاال برا یخب ...رفت -
 ؟ ینیبب

 ...نمشیبب دیگفتم که دلم براش تنگ شده، با -

 ...نهیخواد تورو بب یاون نم،   ستی... به خواست تو نیلی، خ یاحمق -

 ... به نفع همه ست ینطوریا  یدونیخودتم خوب م کنم،یخواهش م ایبرد -

دونم اون احمق هنوزم چشم  یکه م  فی... ح فیح ،یاون گذاشت  یکه پا تو زندگ  یلعنت به تو... لعنت به روز -
که اون داره هر   ی... مطمئنم با حالو روز یآماده کن  یهر برخورد یخودتو برا دیبا یدنبالت، ول امیبه راهت ... م

 ... ازش ساخته ست  یکار

 ... دمیباشه قبول ... قول م -

 ... دنبالت امیم گهیساعت د کی -

من اون موقع واقعا کر شده  یکارو نکن ول  نیبهم گفت ا یلیخ ،یاز دستم عصبان  کنهیو تماسو قطع م گهیم نویا
 . بودم

و چشمه  شهیم قیبغضم عم نمیبیرو سر جاش م یهمه چ کنمویدرو باز م یبه اتاقم بزنم، وقت یسر هیخواد  یم دلم
 جوشه یاشکم م

بودم  نجایکه ا  یروز نیعوض نشده ، از آخر  یچیکه قبال بود ، ه  یهم همون یرو تخت یحت شم،یتخت ولو م یرو
 شهیو وارد م زنهیکه صنم در م  شمیم رهیچرخمو به در خ یمن قد تموم عمر بوده ، م یانگار برا  یول گذرهینم یلیخ

 ادیو جلوتر م زنهیم یست ، لبخند وهیآب م  وانیل هیدستش  ی، تو

 .. یتنها باش کمی یبخوا دیگفتم شا  ی، ول امیزودترب خواستمیم -

 ...ممنون -



 

 زنهیم یو لبخند قشنگ شهیمتوجه نگاهم م ندازم،یبه اتاق م ینگاه

 کردیانگار حس م  یرو عوض کنه، هست یزیچ یجا ای ادیکس حق نداره تو اتاقت ب  چیفتنت دستور داد هآقا بعد ر  -
 ...یگردیروز برم هیتو 

 .کنمیمنتظر نگاهش م دمویفرو م بغضمو

 بگم؟ یزیچ هی یول کردم،یزمیاومدمو اتاقو تم  یبار م هیفقط من هرچند وقت  -

 !هوم؟ -

 میبگرد میتونست یکه نم  یدونیم زد،یم بشیهوا غ یب هویاومد تو اتاقت!   یوقتا که خونه بود ، م یآقا گاه -
 ... نجایاومده ا  یمعلوم بود م یدنبالش، ول

 ؟ یدیاز کجا فهم -

 ...کردیجابه جا م لتمیوسا یکه تکون خورده بود ، حت  ی، روتخت گارشیته س ذاشت،یکه هر بار جا م  ییزایاز چ -

 ... یکنیاشتباه م -

 گهیم یمصنوع یو با خنده  کنهیکج م  یمظلومانه ست ، لب لحنم

 داشته باشه؟ یزیچ یخونه جن نیکه ا  یکنیفکر نم -

 گهیدوباره م دیبا ترد کنم،یم یآرووم  ی خنده

 گفت؟  یزی؟ چ یبا دکتر حرف زد -

از طرف   یمنتظر هر نوع برخورد دیگفت با  یول نم،یبب انویک  خوامیدنبالم، بهش گفتم م ادیم گهیساعت د هیآره...  -
 ... اون باشم

 ؟یکمکت کنم حاضر ش  یخوا یراحت شد، پس خبر داشت نامرد، م المیخب خداروشکر... خ -

 ... تونم یخودم م ینه مرس -

 ... یقد چند سال بزرگ شد یچند وقت که رفت نیا  کنمیجان حس م یهست -

خب  یمهربونن ول یلیخ دمیهرچند خونواده جد ست،یمثل قبل ن طمیشرا گهیعوض شده صنم، من د  زایچ یلیخ -
 ... امیکنم خودم از پس کارام برب  یسع دیمن با ست،ین نجایا  هیشب یچیه

 نیهم یبرا ستیاالن وقتش ن  یبدمو از خونواده م بگم ، ول حیتوض شتریبراش ب خوادیدلش م یلیکه خ  دونمیم
 گمیم

 !کنم...باشه  فیرو برات تعر یفرصت مناسب همه چ هیتو  دمیل مقو  -

 ... خوام راجب به مادرتو خونواده ت بشنوم یدلم م یلیآره ... حتما بگو خ -



 

 . نبرد جانانه آماده کنم هی یتا خودمو برا شمیو بلند م رهیگیخنده م م شیکنجکاو  از

 شه،یم دایسرو کله ش پ ریساعت تاخ میهستم، باالخره بعد ن ایبرد دنیپر حرص منتظر رس کنمویم یانگشتام باز  با
به خودش زحمت  یداده ، حت هیتک نشیو به ماش ستادهیدم در ا زنمیم رونیاز باغ ب  کنمویم یبا صنم خداحافظ

 .رهیم نیشده به چشمام تا باالخره فاصله مون از ب رهیخ نطوریبکنه ... هم یسالم دهینم

 ...سالم -

 ... دنتیاز د  ستمیسالم ... خوشحال ن -

 ... دونمیم -

 ؟یدار کارشیحاالچ -

 حاتیتوض یلیبدم، اونم خ حیرو براش توض زایچ یلیخ دیبا نمشیبب دیتلفن که گفتم ، دلم براش تنگ شده با یپا -
 ... بهم بدهکاره

هست منم از  یهرچ یول کنهیم یروباز یفهمم داره نقش آدم عصب ی، م شهیو پشت رل م کنهیم یپوف ایبرد
 . شمیم یرفتارش عصب

 ... آره؟یمیرفته خونه قد -

 . کنهیبهت نگام م با

 ؟یدیمگه تو اونجا رو د -

 ... اوهوم -

 ! یگیدروغ م -

 ... داره بهت دروغ بگم، خودش منو برد اونجا یلیچه دل -

 .دمیم رونیهواش نفسمو ب یسمتم ، هاجو واج از حرکت ب گردهیو همزمان برم کوبهیترمز م یپا محکم رو با

 ونه؟ید یکنیم کاریچ -

 تو اون خونه؟ یتو واقعا رفت یهست -

 ؟یکنیآره ...آره ...آره... چرا حرفمو باور نم -

 بهت گفت؟ یآخه ! اصال چ -

 ... رو یهمه چ -

 ! رممکنِ یغ  گهید نیا -

 ؟یدونستیتو م -



 

 ...یمن دکترش بودم هست -

 ؟ینگفت یچرا به کس -

 ...دکترش دوستشو محرمشم بودم رازیغ -

 ... یسوال برد ریرو ز تینداره تو شرافت کار یربط -

 ...کردمیم یاون بودم اون دخترو سالخ  یمنم اگه جا -

 ...آدم بود  هیهمه  شترازیزن تنها بود، ب هی... از جفتتون متنفرم... اون ایبرد شهیباورم نم -

 زمیریدستام خونشو م نیبا هم نمشیبب یروز هیبود ... اگه  فیرذل کث هی ،یاون آدم نبود هست -

 "گهیداره م یبسته بشه "اون چ مینوبت من که ازبهت راه تنفس نباریا

 مگه اون دختر نمرده ؟ ؟یگیم یمعلوم هست چ ایبرد -

 ... نه -

 ؟ آره ؟ دهیهمه سال داره خودشو زجر م نیمن قاتلم ، ا گهیاونو کشته ، م  گهیم انینه ؟ زنده ستو ک -

بود  یبستر یروان مارستانیسال تو ب کی کینزد یدونیاون کثافتو کشته، م  التشیآره... اون تو تخ  ،یآره هست -
 ... رو به راهش کنم کمینداشت، من مردمو زنده شدم تا تونستم دوباره  یمتحرک فرق یبا مرده  انی؟ ک

 اونو کشته؟  کنهیپس چرا فکر م -

 ... باور کرده نویو ا ختهیر فویکه خون اون خوک کث  رفتهیپذ نویا  رفته،یپذ نویچون ذهنشو ادراکش ا -

 حس بود ؟ نیکرده بود که مستحق ا  کاریچ -

... اونم از  فیکث  انتیخ هیاز   ریغ  یبندازه، هان؟ چ یحالو روز نیمرد عاشقو به همچ هی تونهیم یبه نظرت چ -
... انتی؟خ ینیبیم یبعد چ ،یکه دارو ندارتو به پاش گذاشت  ی...کس یباهاش قسمت کرد اتویکه دن  یطرف کس

 ... ممکن طیشرا نیتر فیاونم تو کث

، دوباره با  لرزهیگلوش م  بیس کنمی، حس م کشهیم ییو آه پرصدا ندازهیم ریسرشو ز رسهیحرفش که م ینجایا  به
 پرسمیخواهش م

 ... رو ندونم ممکِن دوباره خطا کنم یبهش گذشته ، اگه همه چ یبهم بگو چ ایبرد کنمیخواهش م -

 توصورتم شهیم براق

تو قشنگ  ،یکردیباهاش نم نکارویذره محبت تو وجودت بود ا هی، اگه  ی، اگه عاطفه داشت یتو اگه شرف داشت -
، داشت  یهست شدیداشت خوب م انیک  ،یضربه رو بهش زد نیبدتر کردیدرست م رو یکه داشت همه چ  یوقت

 ... یلعنت یتو یول شد،یعوض م



 

تخت ولو  ی.رو کنهیقبل از خودم متنفرم شترازیو منو ب شهیم لیتبد ییصدا یب یمردونه  ی هیبه گر بغضش
 گذرهینم یلیبودم خ نجایکه ا  یروز نیعوض نشده ، از آخر  یچیکه قبال بود ، ه  یهم همون یرو تخت یحت شم،یم
دستش  ی، تو شهیو وارد م زنهیکه صنم در م  شمیم رهیچرخمو به در خ یمن قد تموم عمر بوده ، م یانگار برا  یول
 ادیو جلوتر م زنهیم یست ، لبخند وهیآب م  وانیل هی

 .. یتنها باش کمی یبخوا دیگفتم شا  ی، ول امیزودترب خواستمیم -

 ...ممنون -

 زنهیم یو لبخند قشنگ شهیمتوجه نگاهم م ندازم،یبه اتاق م ینگاه

 کردیانگار حس م  یرو عوض کنه، هست یزیچ یجا ای ادیکس حق نداره تو اتاقت ب  چیآقا بعد رفتنت دستور داد ه -
 ...یگردیروز برم هیتو 

 .کنمیمنتظر نگاهش م دمویفرو م بغضمو

 بگم؟ یزیچ هی یول کردم،یزمیاتاقو تماومدمو    یبار م هیفقط من هرچند وقت  -

 !هوم؟ -

 میبگرد میتونست یکه نم  یدونیم زد،یم بشیهوا غ یب هویاومد تو اتاقت!   یوقتا که خونه بود ، م یآقا گاه -
 ... نجایاومده ا  یمعلوم بود م یدنبالش، ول

 ؟ یدیاز کجا فهم -

 ...کردیجابه جا م لتمیوسا یکه تکون خورده بود ، حت  ی، روتخت گارشیته س ذاشت،یکه هر بار جا م  ییزایاز چ -

 ... یکنیاشتباه م -

 گهیم یمصنوع یو با خنده  کنهیکج م  یمظلومانه ست ، لب لحنم

 داشته باشه؟ یزیچ یخونه جن نیکه ا  یکنیفکر نم -

 گهیدوباره م دیبا ترد کنم،یم یآرووم  ی خنده

 گفت؟  یزی؟ چ یبا دکتر حرف زد -

از طرف   یمنتظر هر نوع برخورد دیگفت با  یول نم،یبب انویک  خوامیدنبالم، بهش گفتم م ادیم گهیساعت د هیآره...  -
 ... اون باشم

 ؟یکمکت کنم حاضر ش  یخوا یراحت شد، پس خبر داشت نامرد، م المیخب خداروشکر... خ -

 ... تونم یخودم م ینه مرس -

 ... یقد چند سال بزرگ شد یچند وقت که رفت نیا  کنمیجان حس م یهست -



 

خب  یمهربونن ول یلیخ دمیهرچند خونواده جد ست،یمثل قبل ن طمیشرا گهیعوض شده صنم، من د  زایچ یلیخ -
 ... امیکنم خودم از پس کارام برب  یسع دیمن با ست،ین نجایا  هیشب یچیه

 نیهم یبرا ستیاالن وقتش ن  یبدمو از خونواده م بگم ، ول حیتوض شتریبراش ب خوادیدلش م یلیکه خ  دونمیم
 گمیم

 !کنم...باشه  فیرو برات تعر یفرصت مناسب همه چ هیتو  دمیقول م -

 ... خوام راجب به مادرتو خونواده ت بشنوم یدلم م یلیآره ... حتما بگو خ -

 . نانه آماده کنمنبرد جا هی یتا خودمو برا شمیو بلند م رهیگیخنده م م شیکنجکاو  از

 شه،یم دایسرو کله ش پ ریساعت تاخ میهستم، باالخره بعد ن ایبرد دنیپر حرص منتظر رس کنمویم یانگشتام باز  با
به خودش زحمت  یداده ، حت هیتک نشیو به ماش ستادهیدم در ا زنمیم رونیاز باغ ب  کنمویم یبا صنم خداحافظ

 .رهیم نیشده به چشمام تا باالخره فاصله مون از ب رهیخ نطوریبکنه ... هم یسالم دهینم

 ...سالم -

 ... دنتیاز د  ستمیسالم ... خوشحال ن -

 ... دونمیم -

 ؟یدار کارشیحاالچ -

 حاتیتوض یلیبدم، اونم خ حیرو براش توض زایچ یلیخ دیبا نمشیبب دیتلفن که گفتم ، دلم براش تنگ شده با یپا -
 ... بهم بدهکاره

هست منم از  یهرچ یول کنهیم یروباز یفهمم داره نقش آدم عصب ی، م شهیو پشت رل م کنهیم یپوف ایبرد
 . شمیم یرفتارش عصب

 ... آره؟یمیرفته خونه قد -

 . کنهیبهت نگام م با

 ؟یدیمگه تو اونجا رو د -

 ... اوهوم -

 ! یگیدروغ م -

 ... داره بهت دروغ بگم، خودش منو برد اونجا یلیچه دل -

 .دمیم رونیهواش نفسمو ب یسمتم ، هاجو واج از حرکت ب گردهیو همزمان برم کوبهیترمز م یپا محکم رو با

 ونه؟ید یکنیم کاریچ -



 

 تو اون خونه؟ یتو واقعا رفت یهست -

 ؟یکنیآره ...آره ...آره... چرا حرفمو باور نم -

 بهت گفت؟ یچ آخه ! اصال -

 ... رو یهمه چ -

 ! رممکنِ یغ  گهید نیا -

 ؟یدونستیتو م -

 ...یمن دکترش بودم هست -

 ؟ینگفت یچرا به کس -

 ...دکترش دوستشو محرمشم بودم رازیغ -

 ... یسوال برد ریرو ز تینداره تو شرافت کار یربط -

 ...کردمیم یاون بودم اون دخترو سالخ  یمنم اگه جا -

 ...آدم بود  هیهمه  شترازیزن تنها بود، ب هی... از جفتتون متنفرم... اون ایبرد شهیباورم نم -

 زمیریدستام خونشو م نیبا هم نمشیبب یروز هیبود ... اگه  فیرذل کث هی ،یاون آدم نبود هست -

 "گهیداره م یبسته بشه "اون چ مینوبت من که ازبهت راه تنفس نباریا

 مگه اون دختر نمرده ؟ ؟یگیم یهست چمعلوم  ایبرد -

 ... نه -

 ؟ آره ؟ دهیهمه سال داره خودشو زجر م نیمن قاتلم ، ا گهیاونو کشته ، م  گهیم انینه ؟ زنده ستو ک -

بود  یبستر یروان مارستانیسال تو ب کی کینزد یدونیاون کثافتو کشته، م  التشیآره... اون تو تخ  ،یآره هست -
 ... رو به راهش کنم کمینداشت، من مردمو زنده شدم تا تونستم دوباره  یمتحرک فرق یبا مرده  انی؟ ک

 اونو کشته؟  کنهیپس چرا فکر م -

 ... باور کرده نویو ا ختهیر فویکه خون اون خوک کث  رفتهیپذ نویا  رفته،یپذ نویچون ذهنشو ادراکش ا -

 حس بود ؟ نیکرده بود که مستحق ا  کاریچ -

... اونم از  فیکث  انتیخ هیاز   ریغ  یبندازه، هان؟ چ یحالو روز نیمرد عاشقو به همچ هی تونهیم یبه نظرت چ -
... انتی؟خ ینیبیم یبعد چ ،یکه دارو ندارتو به پاش گذاشت  ی...کس یباهاش قسمت کرد اتویکه دن  یطرف کس

 ... ممکن طیشرا نیتر فیاونم تو کث



 

، دوباره با  لرزهیگلوش م  بیس کنمی، حس م کشهیم ییو آه پرصدا ندازهیم ریسرشو ز رسهیحرفش که م ینجایا  به
 پرسمیخواهش م

 ... رو ندونم ممکِن دوباره خطا کنم یبهش گذشته ، اگه همه چ یبهم بگو چ ایبرد کنمیخواهش م -

 توصورتم شهیم براق

تو قشنگ  ،یکردیباهاش نم نکارویذره محبت تو وجودت بود ا هی، اگه  ی، اگه عاطفه داشت یتو اگه شرف داشت -
، داشت  یهست شدیداشت خوب م انیک  ،یضربه رو بهش زد نیبدتر کردیرو درست م یکه داشت همه چ  یوقت

 ... یلعنت یتو یول شد،یعوض م

 . کنهیقبل از خودم متنفرم شترازیو منو ب شهیم لیتبد ییصدا یب یمردونه  ی هیبه گر بغضش

 ... بخشمت ی، نم یهست یرو خراب کرد یتو همه چ -

باور  دیبا ویروزو حال انداخت، من چ نیمنو به ا نیکه برام رج به رج بافت  ییدروغا ا،یبرد ستمیمن مقصر ن -
 ! دارم شیتو زندگ یبودم ازش که حس کنم نقش دهید یچ کردم،یم

 گهیوم بندهیدرسته چون چشماشو م یحد هیحرفام تا  فهمهیم انگار

که ازش   یبچه ا نی،گفتم ا ی"بچه ا گفتیم کرد،یرو بهت بگه ، اما مقاومت م یبه اون احمق گفته بودم همه چ -
، پس چرا  یدونیخطارو م نیتو که خوب خمو چم ا یستیروزو حال انداختت ، تو که بچه ن نیچرا به ا یزنیدم م

 بود؟ یجوابش چ یدونی" میشد رشیدرگ

 شمیم قیچشماش دق ین ین به

احمق به تمام   هی یاحمق بود هست  هی، اون  دمیدیم شیخاکستر یبود که هر بار پس چشما یجوابش نم اشک -
 یباخته بود...لعنت شیاز پ  هی، اون  ارهیمحکمو مغرورو درب یآدما  یکه فقط بلد بود ادا  یاحمق احساسات  هیمعنا... 

 ... سوزهیم نی، دلم از هم

 !زارمیخوام بشنومو بگه، من از سفسطه ب یکه م  یحرف ستیاونم انگار بلد ن  فهممیحرفاشو خوب نم یمعن

 ... کنهیروعوض نم یزیبا خودش حرف بزنم ، بحث کردن با تو چ دیمن با ا،یبرد ششیمنو ببر پ -

 . گذرهیتو سکوت م ریکل مس  نباریافته، اما ا  یندازه و دوباره راه م یبهم م یخشم خورده ا نگاه

دم گرفته  یکه تو هوا  ییبه تکو توک رهگذرا ره،یگیضربان قلبم اوج م میشیم کیبه اون عمارت منحوس نزد یهرچ
 " کنم" اونام قد من دلهره دارن  یم ینگاه زننیشهر قدم م ی

 ایسمت برد کنمیو رو م دمی، آب دهنمو فرو م میرس یم باالخره

 ... ایخوام تنهابرم برد یم -

 ... کنهیباز نم یکس  یدرو رو -



 

 ... بده دوی... کلدونمیم -

 ...ستیدرکار ن یدیکل -

 باورکنم ؟ یانتظار دار -

 ... امیازش سربزنه، بذار منم باهات ب  یممکن هرکار یبر ییتنها یهست -

 ...بزنه بیتونه بهم آس یخوام تنها برم، اون نم یم -

 ...ترسمیم -

 ...گردمیم برمبده ، من خود دوینگران نباش ، کل -

 ... نشه، حواستم خوب جمع کن یطوالن ادیکن ز  یسع مونم،یمنتظرت م نجایمن هم یباشه تو برو ، ول -

 ... دمیبهت قول نم -

 ... دختر جون یسر رهیخ یلیخ -

 ... دهینم ادیبه آدم  گهید یزیشماها بزرگ شدن چ ونیم -

 ... برو تا اون زبونتو کوتاه نکردم -

 شمویم ادهیپ نیندارم، آرووم از ماش یاسترس  چینشون بدم ه ی،ول یهرچندظاهر کنمیم یسع زنمویبهش م یلبخند
 . دارم یاز دورن چه حالو روز  دونهیفقط خدا م یول دم،یبراش تکون م یدست

اونبار با   رو که یکنه،راهیم یزنگ زده بهم دهن کج یلوال شه،یباز م یبد یچرخونم در با صدا یقفل م یتو دویکل
در حال  نهیرو هم... قلبم توس یدوم کنم،یپله رو رد م نیاول  رم،یهزار ترسو استرس رفتمو باز با همون حس م

 نهیس ی کنم،قفسهیم یشده پله سومو چهارم رو هم ط یبه هرجون کند بندمیم یشدِن،چشمامو لحظه ا یمتالش
که هر لحضه   یاز اشکا  زنهی، چشمام ذوق م ستمیا  یم ونیا  ینداشته باد کرده ، رو یکه بازدم  یدم ادیم ازحجم ز

 ... من هستن یمنتظر اشاره 

 ست،ین نجایچرخونم ، ا یفرو رفته، چشم م ی، سالن تو سکوت مرگ بار شمیباالخره وارد م رمویگیرو م رهیدستگ
، بازم چند تا  کشونمیمسستمو سمت پله ها  یقدما ست،ین یباال باشه کار سخت یاز اتاقا  یکی یتو نکهیحدس ا

 !ادینم ییصدا چیه گه،ید یلعنت یپله 

 "ستین نجای"نکنه اصال اکنمیم یبه اطراف نگاه مشکوک

بازم  کنمیمونده رو هم رصد م یسه اتاق باق ست،ین انیاز ک  یاثر  چیتخت ه ی، رو کنمیدر اتاق خوابو باز م آرووم
 ... کتابخونه ست  هی شم،یمونده ، واردم گهیاتاق د  هی شه،ینم بمینص یزیچ

 یدود ینترس" بو یهست ستین یچی" هزنمیترسمو پس م کنه،یقفسه توجهمو جلب م نیباز کنار آخر مهیدرن هی
 هی،  میکشیم یسرک دارموی، نرمتر قدم بر م دمیخواستم رس یکه م  یزیفهمونه باالخره به چ یبهم م دهیچیکه پ



 

که   یتراز اون دهیتو تنم رخنه کرده ، ژول یجسم مچاله شده گوشه اتاق افتاده و دود همه جارو پر کرده ، حس تلخ
 ! تونه باشه یاز اونم نم  ریغ  یکس  یش کنم ،ول هیتشب انیبه ک

 !!!دیاخواب انگار!خواب مرگ ش ی، ول ادیتندش م ینفسا یسرش ... صدا یباال رسمیقدم ... دو قدم ... م هی

 ی، حس ستین ییصدا دم،یسر شونه ش ، تکونش م نهیشی، دستم م زنمیاون مرد مچاله از غم زانو م  یرو جلو
 ...ستین ینفس ی... حت ستین

 ان؟یک  ان؟یک -

 "انی" کگمی، نفسم رفته ... دوباره م کنمیسکوت مطلق... بغض م بازم

 . زنمیوجودش ، زار م یبنده از سرد یم خی، تنم  دارمیبرم وارید یاز رو  سرشو

 ...کنمیخواهش م انیک -

 . نی... فقط همیسرخو خاکستر ستین گهید یدیسف کنه،یرو به زور باز م شیخاکستر یچشما یال

 ؟ یهست یتوک -

 !!!انیک -

 ؟یهست یتو ک گمیم -

... هق  زنهی... پس مزمیری... اشک مخندهیسوزه ... م ی... پلکم مشهی... مبهوت م کنمی... بغض م زنهیم پلک
 ... زنمی... زار مزنهیم ادی...فرزنمیم

 ؟یلعنت یهست یتو ک -

 . کنهیم یجیباور مرگو برام ه ادشیفر یصدا

 ! شناسمت ینم -

 .کنهیو نابودم م شهیزهر م کالمش

 ... کنمیخواهش م انیک -

 .. یبه من دست نزن عوض -

 !!!انیک -

 ...یآشغال عوض  هی...یفیم نزن... تو کثدست نجستو به -

 ؟یگیم یدار یچ -

 ... خوره... ازت متنفرم ی... حالم ازت بهم م دمید فتوی... خودم خود کثدمتی... خودم ددمتید -



 

ببازم... حاال  دینبا ی، ول کشونهیمنو به قهقرا م شتریب ادیم رونیکه از دهنش ب  یکیو کلمات رک کشهینعره م باز
 . دمیتکونش م رمویگی، سرشونه شو م شمیم کی، باز بهش نزد ستیوقت باختن ن

 ... انیک  ایبه خودت ب -

از ترس به رعشه افتادم،   اد،یو سمتم م شهیچشم بهم زدن بلند م هی، تو  نیرو زم شمی، پرت م دهیشتاب هلم م با
 ... به چشمام زنهی، زل م کنهیبلندم م نیاز زم  یو مثل پرکاه رهیگیمو م قهی

 ؟ یرفت یچ ی؟ اصال برا یباالخره برگشت -

 ...دمیدیخونواده مو م دی...بارفتمیم دیبا -

 بود ...نبود؟ نجایتو ا یخونواده  -

مثل  ی...حتستین شهیشناسم... نگاهش مثل هم ینم انویک  نی... من ا کنهیم ی...اخم شمیم رهیچشماش خ به
 یریبه چشماش نفوذکنم ، اما تاث کنمیم ی! سعنهیبیازم متنفره... انگار اصال منو نم  کردمیکه فکر م  ییاون وقتا

 !نِ یرو بب یخواد که هست ینداره اون نم

 یآرزو  ،بازیتخت خواب لعنت ی، باز پرت شدن رو یتکرار یبرتم سمت اتاق خواب... باز صحنه ها یکشون م  کشون
 ...مرگ

 .شمیحس م ی، از ترس ب زنهیم مهیخ روم

 نیبا هم یکردیم یع*ش*ق *ب *ا*ز*  یبا اون کثافت عوض یداشت یاتاق وقت  نیهم یخوب نگاه کن ... تو -
تاوان پس بدم؟  دی... اما چرا من ! چرا من با ارمیخواست از کاسه درش ب یکه دلم م  یی...چشما دمتیچشمام د

 یزجربکش دمیکه من زجر کش  ییالقد تموم اون سا  دیبا فیثک  یهرزه  ی... تویعذاب  نیشرف مستحق ا یب یتو

 ...زمیخونتو بر دی...آره ... با زمیبر فتویذره ذره خون کث دی... بایتقاص پس بد دی،با

 یاهیو چشمام س شهیلبم پاره م یافته ...گوشه   یکه سرم به دوران م  ادهیز یصورتم به حد یدستش رو ضرب
... ستین یزیراه گر گهیبهار تصور کرده و د یمتنفرم ازاون بهار هرزه متنفرم... اون منو جا ایدن نی... از ارهیم

 دیرسی... کاش مرگ مشهیمن داره نابود م یپاکه هم  ی... به حال مردسوزهیبندم... دلم به حالش م یچشمامو م
 ! خوام ینفس هم نم یحت گهی، من د

خواد که  ی...نم نهیبیاشک چشمامو نشونش بدم ... نم  کنمیت م... فقط فرص ادیها پشت سر هم فرود م ضربه
 کنمیگرفته م زمزمه م  شیقلب آت نیخاموش شدن ا یآخر برا  ی... تو لحظه نهیبب

 ... انیدوستت دارم ک یلیخ -

... شتاب زده کنار کنهیبه اندامش وصل شده باشه خودشو به عقب پرتاب م یبرق انیکه جر  یکس  هیشب قایدق
 ستین یجون گهید یول زنهیم مهی...دوباره روم خ شهیخوره ... باز به جلو خم م یم ی، سکندر ستهیا  یتخت م

که تا خود آسمون خدا   یو آخر نعره ا شهیتر م دیخوره... تکون ها شد ی... تنم تکون م شهی...چشمام بسته م
 ... رسهیم



 

 !!!یهسـتـــــــــ -

اما کو گوش   ره،یاز هزار بار تذکر داده بود که از اونجا فاصله بگ  شتریب ای، برد رفتیرژه م یکاوریدر اتاق ر پشت
 . اومد  یزانوهاش فرود م یشنوا...دستاش مشت شده بود و مرتب رو

نداشت فقط داشت نفس  یفیحال خودشم تعر د،یدیلحظه ها رو با چشم نم نیمردو ا یمرد ... کاش م یم کاش
 .بود یخوب لیآدم نداشت ... مرگ مجسم تمث  هیبه  یشباهت چیه گهید د،یکشیم

داشت بهش دهن  شهیجون تر از هم یترو ب دهیدستگاه تک مویعالم س  هی ریز شینزدک شد هست شهیبه ش دوباره
 .کردیم یکج

 .کردینم شیهمراه شیغده اشک  گهیبود که د ختهیاشک ر  انقدر

 شدیکه تازه داشت باورش م  یکس  یبرا ،یهست ی! برایک  یبود اونم برا ختهیاحساس اشک ر  یمغرور و ب انیک  آره
 !شهیبدون اون واقعا نم

 !نفرت داشت ؟ اقتیروِح سرخورده ل یآدم ب  هیاز خودش متنفرم نبود ،مگه   گهید یتکون داد حت یسر

 !نبود نمینفرتو نفر قیال  یحت اون

 .کردینم یاری گهینشست ، پاهاش د نیزم یسر خوردو رو دستاش

 .جون اماسربلند کرد یسرش به وز وز دراومد، سربلند کرد، ب یباال ییآشنا  یکه صدا  دیگزیپوست لبشو م داشت

 یخواست، وجودشو ... بودنشو ... حت یمنفوربود، روشو گرفت اونو نم یا  گهید یعبد حاال از هر لحظه   افهیق
 چیه شد،ینم داشیتو اون روزا پ یخواست ، اگه اون نبود، اگه اون لعنت ینم کشدویکه اون توش نفس م  ییهوا

 !افتاد  یکدوم از اون اتفاقا نم

 روش خم شدو دستشو گرفت ، براق شد توصورتش و دستشو پس زد عبد

 ؟ یخوا یم یچ نجایا -

 سرش اوده ؟ ییاز ما جداشد، بگو چه بال  شیچند ساعت پ نیهم ی... هستانیافتاده ک  یچه اتفاق -

 .بود شیخود لعنت یکرده بود ، اما مقصر نبود ، مقصر اصل  انیسرش اومده بود ...ک بال

 ! دونم ینم -

 ... نهیاون اومده بود تو رو بب  شه؟یمگه م -

شده بود، نگاهشو  رهیبهش خ نیو غمگ دهیبشه، زن تک رهیو به اون خ رهیزن باعث شد نگاه از عبد بگ ینجوا یصدا
 !به رحم اومد انمیدل ک یجون بود که حت یزن جلوتر اومد، انقدر غم زده و ب د،یندزد

 ؟ نیبزن یحرف هیترمه ... دخترم چش شده ؟ تو رو خدا  م،ی... من مادر هست انیسالم آقا ک -



 

من  ویزدیداشتنش له م یتو تمنا یعمر داشت  هیکه   یدخترتو کس گفتیم دی! باگفتیم دیبا ینداشت، چ یحرف
 روزو حال انداختم؟ نیزدم، من به ا

انگار اونام از   ومدین ییصدا گهیگذشت، د  قهیافتاد ... چند دق  ریگفتن نبود، سکوت کرد،باز سرش ز  یبرا یزیچ
 رونیبود از سالن ب ی، بلند شدو به هر جون کند شدیشده بودن ! اما اون داشت خفه م دهیجواب نا ام دنیشن

 .تماس برقرارشد دهیرو گرفت، به دو تا بوق نرس اینشستو شماره برد نشیماش ینداشت، توزد ، واقعا توان تفکر 

 زد؟ بتیکجا غ  هوی!  انیالوک -

 ...شدمیداشتم خفه م نم،یتو ماش رون،یاومدم ب -

 ...کردیخدا داشت دق م یبنده  ؟یدیمادرشو د -

 ؟یبهشون گفت یچ -

تا  شهینفر مزاحمش م هیکه   گشتهیاطراف خونه ات م  ابونیدارم بگم !به عبد دروغ گفتم، گفتم داشته تو خ یچ -
 دیمدام به خاطر تو با نکهیاز ا  انیافته ... از خودم متنفرم ک  یروز م نیو به ا کنهیبدزده، اونم مقاومت م فشویک

 ... همه دروغ نیا  رباریز زنمیدارم عق مچشمش خون...  هیچشمش اشک بود  هیدروغ بگم متنفرم، مادرش 

 ... ادیب یذاشت یم دی...نبا یتو لعنت ریهمه ش تقص -

 ... اون مصمم بود  ان،یک  رمینتونستم جلوشو بگ -

 ... رو ندارم یکی نیمن تاب ا ایبرد ؟یبشه چ شیکنم؟ اگه طور  کاری... حاال چدینبا ،یذاشتیم دینبا -

 ...یکردیعواقبشم فکر م  دبهیاون موقع که زده بود به سرت با -

تو حال خودم نبود... اگه نگفته بود ، اگه اون  یدونیم ینکن، تو بهتر از هرکس حتی... نص ینکن لعنت حتینص -
 !!! ایبرد دادمیاز دستش م  شهیهم یبرا دمید یآخر نم  یبرق چشماشو تو لحظه 

 چارهیدختر ب یداده بود حیرو براش توض یاگه همون موقع همه چ  ست،ین تیف حالبهت بگم ... تو که حر  یچ -
 شیاصل  یخونواده  دی، اون باالخره با یرفت ، هرچند آخرش که چ ینم گرفتوینم مویاز حست اون تصم  یخبریتو ب
 ...دیدیرو م

اون رو هم به چه کنم چه کنم   انیتماسو قطع کرد، ک یا  گهیحرف د یآخرو با خودش زمزمه وار گفتو ب  ی جمله
 . انداخته بود

مچاله شده بودو  یبود مادرِش گوشه ا دهیکه حاال فهم  یرفت، زن یگذاشتو دوباره به اتاق هست  زیم یرو رو یگوش
توجه بهشون درو باز  یانداختو ب  ریز یتا چشمش به اون افتاد سر کرد،یم یعبد هم داشت طولو عرض سالن رو ط

 .کرد

قدم شد ،  شیخودش پ ایبپرسه که برد یپاچه رو به عبد ازش خواست تا از دکتر در مورد حال هست دست ترمه
 :ترمه کردو گفت دهیبه صورت رنگ پر ینگاه



 

 شهیخوب م نیکنیکه فکرشو م  یزیبوده، زودتراز چ یضربه ناگهان هی... فقط  ستین ینگران یجا ن،یناراحت نباش -

... 

 :شدو گفت کیهول خورده نزد ترمه

،  نیبزن یحرف هیاومده؟ تورو به خدا   میسر هست یچ نیبگ نیخوا ینم ن،یراستشو بگ نیخوا یدکترشما هم نم -
 ... کنمیدارم دق م

 رمیگیاحتماالتو در نظر م  میهوش شده ، ما فقط دار یخورده و ب ییسرش به جا ست،ین یزیخانم گفتم که چ -
 ...نیباهاش حرف بزن نیتونیاون وقت م  د،ایبه هوش م گهیوگرنه تاچند ساعت د

 :گفت  یبا لحن مظلومانه ا ستادویا  یغم زده و مغموم گوشه ا  ترمه

 ؟ نمشیلحظه بب هیالاقل   شهینم -

اما   داد،یحقو به اون زن رنجور م نیا  دیکه دوستش کرده بود ، با  ی... الاقل به خاطر کثافت کاردادیاجازه م  دیبا
 اونا رو ناراحت کنه  نیشترازایخواست ب ینم ایبود و برد یصورت هست یاثر ضربو شتم هنوز رو

 ... باشه ؟ نهیبیرو م یکه هست  نیباش یکس  نیدم فردا شما اول یقول م یفعال نه...ول -

ازش   یا  گهینشست، فعال جز دعا کار د مارستانیب یصندل یبه عالمت توافق تکون دادو باز رو یفقط سر ترمه
 !ساخته نبود

 کنارش نشستو خواست ازحالش بپرسه که ترمه به حرف اومد  عبد

 افتاده؟  یچه اتفاق قایدق یدونیعبد جان توهم نم -

 ... انیو ک یهست ونیدعوا م هینبود،  یافتاده کار سخت  یچه اتفاق قایدق نکهیچشماشو تنگ کرد ، تصور ا عبد

 ترمه گفت یباورش نداشتو برا یبودول دهیشن ایکه از برد  یزیآورد، چ  یبه زبون م نویا  دینبا اما

 فشیتا ک شهینفر مزاحمش م هی ابونیخ یاون اطراف بزنه ، تو  یدور هیداشته  یهست یوقت دهیشن انیاز ک  ایبرد -
 ... ادیخواسته مقاومت کنه که اون بال سرش م یرو بدزده ، اون احمقم مثال م

 اون موقع خونه نبوده؟  انی! کرونیه برفته بود یچ یبرا -

 ...شهیجا بند نم هیخاله  یشناس ینه ظاهرا... دخترتو هم که م -

 کردن؟  دایپ شرفویدختر....حاال اون ب نیاز دست ا  یوا یا -

 ... نه بابا .. همون موقع فرار کرده -

 !ستیماجرا ن تیواقع نیدونست ا ینم یاون شخص ضارب کردو چشماشو بست ول  یحواله  ینینفر ترمه

 نینداشت، هم یفیاصال تعر  یهست یاومد حال جسم  یمضطرب به نظر م شهیبرعکس هم ایشده بود ، برد صبح
صورتش کمتر شده بود اما  ینکرده بود ، هرچند اثر ضربه ها رو رییتغ یزیچ یبهش سر زده بود ول شیدوساعت پ



 

رو  یتا ترمه هست دادیشده اجازه م رهرطو دیباشه ، تازه با یهمه چ یجواب گو دیداد که با یحال حتم م نیبا ا
 ... تونست تعلل کنه ینم نیشترازایب گهی، د نیبب

 . ستادی، قدم تند کردو روبروش ا دیپا تو سالن انتظار گذاشتو ترمه رو د یوقت

 ن؟یرو ببن یهست نیخوا ی... م ریسالم صبح بخ -

 ... برام مونده ایدن نیکه تو ا  یزی... دخترم تنها چ شمیدکتر ...واقعا ممنونتون م یسالمآقا -

 ...دیطولش ند شتریهم ب قهیچند دق نویآرووم باش  ن،ینکن یتاب یداخل، فقط ب دیبفرمائ -

 ؟ نیشما بگ یچشم چشم ..هرچ -

 ! نمشیبیعبد کجاست ؟نم  یراست -

 ... داشت یوره سر درد بدبخ ییچا هی نی، رفت پائ ادیاالن م -

 ... کارش دارم  نیبگ نشیدیاوهوم ... د -

 ... بله چشم -

امون صورتش رو پر کرد، دلش سوخت   ی، اشک ب دیکشیداشت آرووم نفس م نشیگفتو وارد شد، نازن  نویا  ترمه
 یافتاده ! نم  یدونست چه اتفاق یخوب مراقبت کنه دلش سوخت... نم یباز نتونسته بود ازاون امانت نکهی... از ا

و زخماش دوباره اونو به جنون  یسرو صورت هست دونستیم نویبه حالو روز دخترش اومده ، فقط ا یدونست چ
 ! کشونده

 خندهیداره به روش م ایو حس کنه دن رهیبگ یجگرش خون شد، باز تا اومد نفس دویکش  یصورت هست یرو یدست
 ! براش رو کرده بود گهینحس د زیچ هی یلعنت یایدن

 یب یخواست تا چشماشو باز کنه، ول یبازم غصه خورد ، نجوا گونه از هست یدادو تو دل رونیرو پر صدا ب نفسش
 !بود دهیفا

 نیتر کینزد یرفت ، عبد رو رونیافتاده ب  ریز یپرستار گوشزد کنان وارد اتاق شد با سر یبعد وقت قهیدق چند
 . داشت دنیترمه واقعا د افهیخورد ، ق کهیزن  دنینشسته بود، با د یصندل

 هوش نشه زود سمتش اومد یب چارهیزن ب نکهیا  ازترس

 ؟ یخاله ترمه ! درد دار -

 ؟ سر دردت کمترشد؟ ی... تو بهترزمینه پسرم، خوبم عز -

 .لب هاش کنه یچاشن یکرد خنده هرچند مصنوع  یخسته سع یبا چشما عبد

 !طور بود؟چ یخوبم خاله... هست -

 ... نکرده رییهنوز تغ -



 

 !کردیمهمون نم یآرامش ابد  هیصدا زجه زد ، چرا خدا اونو به  یباز از اعماق وجودش ب دیاشکش جوش  یکاسه   باز

 ... دکتر باهات کار داشت عبد جان -

 !بامن ؟ -

 ... اتاقش  یسر بر هیآره پسرم...گفت  -

 ... تا من برگردم نینیجا بش نیباشه چشم...پس شما هم -

 ... یخدا که خوش خبر باش دیباشه برو ... به ام -

 . تلخ یها یازاون شور  زدیرفت ، دلش شور م ایتکون دادو سمت اتاق برد یسر عبد

 .بود ستادهیپشت پنجره ا ایزدو وارد شد ، برد در

 ... سالم -

 .شد رهیبه چهره جذاب عبد خ برگشتو

 ؟یکارو کرد  نیچرا ا -

 !کرد  یمتعجب اخم عبد

 کدوم کار؟ -

 ...دیعبد ... نبا  شیبرد یم دینبا -

 ... باشه شیاوال که خواست خودش بود ، بعدم فکر کنم انقدرحق داشته باشه که بخوادکنار خونواده اصل -

 ... تنها شد یلیخ انیمرد ... ک یبد کرد -

 ... گهیم نویاز ا  ریغ  یزیاالنش که چ  تیبه نفعش بود؟ وضع انیک  شیبودنش پ نیکنیفکر م یعنی -

 گهید نیهم یاومده برا  یسر هست ییدونه چه بال یحس کرده بود که عبد حرفاشو باور نکرده و حدودا م ایبرد
 انکار نکردو حرفشو زد

ازش   تونهینم یدونم وقت یبازم لجاجت کرد ، نم ینداره، ول یحال مساعد انیاشتباه خودش بود...بهش گفتم ک -
 ! دل بکنه چرا ولش کردو رفت

 :گفت  یعبد تکون خورد با لحن تند  ی نهیقفسه س ونیم یزیچ هیحرف  نیا  دنیشن بعد

 دکتر؟ یزنیحرف م یاز چ -

 !یکودن باش  ادیجفتشون نفسشون به نفس هم وصِل، به نظر نم یدون ینم یعنی -



 

 شهیم مونیخودش پش نِ یرو نب انیعادت ، چند وقت که ک  یباشه از رو یزیبچه ست، اگرم چ هیهنوز  یهست -
 نیا  گهیدم د یکرد اما اجازه نم  یقبول کرد، بچه گ کنهیافکار بچه گانه ، بهش گفتم اومدنت کارو بدتر م  نیازا

شونم، احمق  ینامردو سرجاش م انیاون ک  مبه وقتش یول برشم،یبا خودم م ادیحماقتو تکرار کنه، به هوش که ب
 !روز انداخته نیرو به ا یدونم اون هست ینم کنهیفکر م

 .پر اخم ادامه داد ایبرد

رو فراموش کنه  یزیچ دیکه با  یپس کس ده،یعشقو باور کرده وحاال ترس  نیچشمات ا ،یزنیخودتو گول م یدار -
 ... پسر، نه اونا ییتو

 ... رهیبگ میخودش تصم یهست میبذار دیاصال با -

 ... کنهیشو اثبات محال االنش خواسته  -

عشق تندو اول   نیمحض بود، ا قتیرحم شد، حرفاش حق یب یایبرد ی رهیسوخت خ یکه به وضوح م  ییچشما با
 !کردیالاقل آتشفشان وجودش رو که آرووم م  یول کرد،یرو عوض نم یزیهمه خودش باور کرده بود، انکار اون چ

 .حوصله قصد ترک اتاقو کرد یب دویکش  یپوف

 هنوز حرفم تموم نشده؟ یر یکجا م -

 !دونم یهرچند مقصودتو هنوز نم دم،یمنم شن ینمونده؛ شما گفت یحرف گهید -

 ... چرا مونده -

 .انداخت  ایبه صورت رنگ گرفته برد یبا استفهام نگاه عبد

 ...بمونه انیک  شیپ دیبا یهست -

 "دنیبود"خند نیتنها فعل ممکن هم د،یخند عبد

 ... چشم میماهم گفت یدکترجان، شما گفتباشه  -

 ... ترمه برگشت شیجواب حرفشو بده درومحکم بهم زدو باز پ ایتا برد ستادینا یحت عبد

 :دی! ترمه مشوش پرسزدیم یاز حد عصب  شیعبد ب  د،یترمه شد، تن ترمه لرز کینزد یوقت

 کارت داشت؟  یشد عبد جان، دکتر چ یچ -

 ... نبود یخاص زیگفت، چ  یم یهست تیداشت در مورد وضع -

 !تونست به خود منم بگه یکه م  نارویخب ا -

 ... نیندار یفهمه حال مصاعد یبامن صحبت کنه، باالخره دکتره م دهیآره، اما گفت بهتر د -

 م؟یکن  کاریچ دیعبد؟ با  شهیم یحاال چ -



 

 !دونهیباشه رو فقط خدا م نجایا  دیبا یتا ک نکهیا  ی! خطر رفع شده، ولادیمنم موندم، احتماال تا فردا به هوش م -

 :گفت  دویکش  یینفس پرصدا یهست

 مونمیم یهست شیبرو پسرم، من پ ،یافتاد  تیاز کارو زندگ  یحساب نجاشمیپسرم، تا هم یبرگرد دیعبد جان تو با -

... 

 !تنها بذارم نجایرو ا یکه شما و هست  تونمیخاله، کجابرم؟ نم یگیم یچ -

 ... یمن باش ریکه اس  شهینم ،یبر دیبا یول ونتم،یممنونم پسرم، به خدا که مد -

 ... باهم یول میریرو نخور، م یکیباشه خاله، حاال تو حرص من  -

 ... بچه م باشم شیپ دیاما من با -

 خاله ترمه؟ -

 !جانم -

 .زدیحرفش رو م دیترمه نگاه کرد، ظالمانه بود اما با دهیرنگ پر یبه چهره  عبد

 ... تابش بود یب یمدتم هست نیکه ا  یدونیخودتم م کشه،یداره زجر م یاز نبود هست  انیک  گفتیم ایبرد -

 عبدجان؟  یبگ یخوا یم یچ -

 !گفتیم دیبا یچطور د،یصورتش کش یکف دستاشو رو  عبد

 ن؟یبه حرفام اعتماد دار -

 .. آره مادر بگو -

چند  نیتو ا یبود هست دهیداشت، ترمه خودش خوب فهم قتیحق یهرچند تلخ، ول دیعبد رو شن  یحرفا ترمه
 .زدیپرسه م گهید یجا هی شهیروحش هم یوقت فقط جسمش رو مهمون اونا کرده، ول

مگه  یبود، ول دهیکه انتظار کش  ییسخت تر از تموم اون سال ها دیحرف سخت بود، شا نیا  رفتنیبود، پذ سخت
عاشق   هی شتریست، اون مادر بود از همه ب گهید یجا شیکه دلخوش  یاز کس  دنیت کشنبود! دس نیهم یعاشق

ترمه  ره،یبگ شیاز هست  روحق  نیتونست ا یکه با گوشتو پوستش عشق رو لمس کرده بود چطور م  یبود، کس
 .تونست انقدر سنگدل باشه یرفته بود نم یکه خودش تا مرز مرگو دلداگ  یا

 . بود دهیرو د یبار هست نیاول  یافتاد که برا  یروز ادی

شده بود، به عشق  سیشهر دور افتاده تو جنوب، آخه ترمه هم پل هیشدن به  یاعزام م  اتیعمل  هی یبرا دیبا
خواست،  یرونم نیکرده شو تو بطن خطر بب  زیکه عز  نیخواست ا ینم نویمحراب ا یمحراب همکارش شده بود. ول

 !حرفا بود نیکه ترمه لجوج تر از ا  بیعج  یول

 .مجاب خواسته اش شد ومدویبرن پسش



 

مقرِشون  تیکه تحت حما  یرخوارگاهیمونده بود که سرگرد ازشون خواست برن به ش یروز به سفرشون باق کی
 .بود

حفظ  یبرا گناهیبچه معصوم و ب هیکردن،   یبچه انتخاب م هی دیترمه آرووم بود، اون روز با یول یعصب  محراب
 .گهیهزار تا بچه د یپناه یو ب تیمعصوم

 !هم نبود یانگار چاره ا  یسخت بود ول هضمش

محراب اجازه  ظیغل  یشد، اخما یم یدوسال نگهدار ریز یکه بچه ها  یراست رفتن سمت سالن کی دنیرس یوقت
 .عالم حس تلخ نگاهشون کرد  هیبا  ستادویبشن، همون دور ا کیداد بچه ها بهش نزد ینم

جوابشودادو بعد با لحن  یداد، محرابم با سالم نظام یمحراب شدو سالم کیبود، نزد دهیزود تر رس یهارون سرگرد
 :گفت  یمحکم

 . نباشه، آرووممو مظلومم نباشه نیریخوشگل نباشه، ش م،یخوا یپسر م هی

 :ترمه گفت یول دیخند یهارون

 فروهان حالتون خوبه؟ یهم هست، آقا یبچه ا نیهمچ مگه

 .انداخت  یزیبه چهره متعجب ترمه نگاه ت محراب

 نیگ  یم یهم ناآرووم، معلوم هست چ یوقتا آرووم گاه یهم بعض ننیریها همه شون هم خوشگلن هم ش بچه
 !اصال؟

 ... کنه وخوشگل باشه  یزبون نیریستم ندارم شدو ره،یجوب نم یکه گفتم، با دخترا آبم تو  نیدونم، هم ینم من

خواست به اون بچه  یدلش نم د،یفهم یحرفشو م یآورد، معن  یمحراب داشت بهانه م د،یترمه هم خند نباریا
که تپلو مو   ییعاشق دختربچه هابوده و هست، به خصوص اونا  شهیدونست که هم یکنه، ترمه م  دایپ یحس
 .شهیخلع صالح م یچطور ییبچه ها نیبود در مقابل همچ دهیبارها د ن،یفرفر

 :رو کرد به سرگردو گفت نیهم واسه

 ... که گوشه سالن نشسته و کز کرده  یخوام، همون یمن اون دخترو م قربان

گوشه نشسته و   هی زونیآو  ییمظلوم با لبا یانداخت که چطور  ینگاه یبرگشتو به اون دختر تپلو موفرفر محراب
و نگاهشو ادامه بده،  ارهیتونست تاب ب ینفسش تنگ شد، نم د،یرکشیبشه، قلبش ت ریاشکش هر آن که سراز

 .روشو از اون فرشته کوچولو گرفت

 پسر بچه باشه هی دینه، با یکی نیشه ا ینم

، دختر کوچولو دستشو دور گردن ترمه  دشیاون بچه شد، بغلش زدو بو کش  کیرفت، نزد دویراهشو کش ترمه
 .صدادار شد شیحلقه کردو گر

 ...خودمونه یاز همکارا  یکیجان، اون بچه دختر  محراب



 

 .انداخت  یبه صورت هارون یآشفته نگاه  محراب

خونه شون و پدرو مادرشو کشته بودن،  یبودن تو ختهیکنن، اشرار ر  یم دایشش ماهش بود پ یپارسال وقت اونو
کسو نداره، مادرش اهل   چیو هالک کنه، اون بچه ه رهیبچه تونسته بود سردسته شونو بگ نیپدر ا نکهیا  یبرا

آوردنش   یوقت کردن،یم یلب مرز زندگ بایاهر، تقر  کینزد ییجا کینداشته،  یگرجستان بوده و پدر شم اقوام
 .سوزهیدلم به حالش م یلیر، خقرا یبودو ب کیکوچ  یلیخ نجایا

 .شد قیکرد به خودش مسلط باشه و دوباره به چهره محراب دق  یتکون دادو سع یحرفش سر نیبعد ا سرگرد

به  دینبا فتهیبراش ب یرو نداره اگه اتفاق یکس  نکهیبه واسطه ا یخواد فکر کن یمراقبش باش، دلم نم محراب
من هستن، جونم به جون شون بسته ست، اگه قد چشمام بهت  یهمه مثل بچه ها نایا  ،یجوابگو باش یکس

 سرکن پ  دمیدادم، رو سف یرو بهت نم یکار  نیوقت اجازه همچ چیاعتماد نداشتم ه

تونست به چهره معصوم اون  یاز زور اون همه فشار، نم  دیترک یتو عمل انجام شده قرار گرفته بود، داشت م بازم
 .نه و آرووم بمونه، اشک کاسه چشماشو پرکردبچه نگاه ک

اومد، اون دخترم محکم ترمه رو بغل   یاون دخترو به آغوش گرفته بود و به طرفش م  د،یسمت ترمه چرخ نگاهش
 . کرده بود

داد احساساتش  یاجازه م  دیرفت ، نبا یم تیمامور نیداشت به ا یا  گهید زیچ یگرفت تا قلبش نلرزه، برا  نگاهشو
 .به عقلو فکرو هدفش غلبه کنه

 :گفت  یلرزون ییافکارش غرق بود که ترمه با صدا  تو

 زنن؟ یصدا م یفرشته کوچولو رو چ نیا  قربان

ترمه سرشو  د،یوچادرشو کش ستادیترمه ا یپا نیپسر بچه که از همه بزرگتربود،جلو اومدو پائ هی یهارون یجا به
 :گفت  یشد. پسر با لحن خاص رهیه ناز پسر خانداختو به چهر   ریز

 ... یهست

 .تکون داد یسر دویخند ترمه

 دلم ؟ زیعز  یگفت  یچ

 :دوباره گفت نشیریکوچولو با اون زبون نازو ش  پسر

 خاله یاسش هست  ،یهست

 .گذاشتو پسرو بغل کرد  نیرو پائ یداشت، هست یدرشتو نافذ یبغضش گرفت، پسر چشما ترمه

 آقا کوچولو؟  یقشنگ تو چ اسم

 ... نایش



 

اون پسرو   یحرف زد، وقت یسرو صورت پسرو که خودشو به اون چسبونده بود غرق بوسه کردو باهاش کل ترمه
 یپس م د،یرس یروبرو شد، تعدادشون به زور به ده تا م گهیگذاشت با چند جفت چشم معصومو منتظر د  نیزم

 . رهیاوناروهم بغل بگ  ریدل س هیتونست 

 :که لرزشش محسوس شده بود رو به محراب گفت  یبا صدا دیبچه ها رو د یتاب یب یوقت سرگرد

 نیکه ح  نیاشرار  یشون بچه ها هیبق یدخترو اون دو تا پسر، ول نیخودمونن، ا یروهاین یتاشون از بچه ها سه
 یاز گذشته هم خبر داشته باشن دارن زندگ  نکهیکنارهم بدون ا  نجایا  پدرو مادرشون کشته شدن، اما یریدرگ

 !وقت بزرگ نشن محراب چیکاش ه  کنن،یم

خواست، اما  یمادرانه رو م نیرو بانفساش گره بزنه وچقدر دلش ا یهمون روزبود که عهد بست هست قایدق ترمه
 .!نتونسته بودبه قولش عمل کنه گهیخب نتونسته بود د

 .گره رو باز نگه داره  نیا  ادیسمتش ب یکه خود هست  یباز مجبور بود تا روز حاال

معصوم نفسش  یدوباره چشما نکهیحاال قبل ا نیهم دیرفت، اگه قرار بود برگرده با یسر هست یباال گهیبار د هی
 !رو اصال نداشت دوباره ش دنیلرزون ،و بعد ند یها یاون عسل  یدوباره  دنیبره، تحمل د نجایازا  نهیرو بب

انتظارها   نیخودش اون رو بخواد، ا یکه هست  یشد درست تاروز ینداشت، منتظر م یشد، اشکال یمنتظر م بازم
 .شده بود نیبا گوشتو پوستش عج

 !زمانه بود وبیع  ترمه

دوباره مال اون شده  شیمحال بود، مگه ممکن بود!!!هست یایرو کی ایخواب  کیمثل  د،یگنج  ینم انیباور ک تو
 یب یچشما یال  یسرش نشستو حرف زدو درد دل کرد تا باالخره بعد از چهار روزکشنده هست یبود، انقدر باال

 .کرد  ایحس دن نیرمقش رو بازکردو اونو مهمون قشنگ تر

 .، از ته دل دیرو گرفته بود خند بونشیکه اون لحظه گر  یحس نیتر گانهیبا ب انیک

نرمال برگشته  طیظاهرا به شرا یرو چک کردن، همه چ یاتیعالئم ح  رشدن،یسراز یپزشک مید، کل ترو صداز  ایبرد
 .تونست به بنده ش داشته باشه یکه خداوند م  یته لطف یعنی نیبود! و ا

 ؟یبهم بد یقول هی دیبا انیک

 .بود یکم  زیحاضر بود شاهرگش رو هم بده، قول که چ انیک

 مرد؟ یقول چه

 .شد نیریش ایبود! ته دل برد دیبع انیلحن محکم از ک نیا

 !باشه یتونه دوست داشتن یگذشته نم  انیمتولد شو، ک تازه

 !که حاضرم قسم بخورم تو رو هم به شک بندازه  یانیک  شمیم شم،یم عوض

 .باور کن نویا  ان،یدوستت داره ک بذار، هنوزم یینگاه دوباره اون باال یفرصتو پا نیا  شه،یم نطوریهم مطمئنم



 

 .مطمئن بود نویا  گهیسرشو باالگرفت، حاال د انیک

کردو به   یازش خداحافظ  یکه هست  یلحظه ا کردیوقت فکر نم چیگوشه چشمش رو با دست پاک کرد ، ه  صنم
به  یبه هر حال هست د،یدیماجرا مقصر م نیرفت بشه کابوس شبانه ش، اون خودش رو هم تو ا انیک  دنید

 یتفاوت باشه، دست یب تونستیپس نم اد،یب انیک  دنیبرگشته بودو اون ازش خواسته بود به د شیعاد  یزندگ
رو  یشکر داشت که خدا دوباره هست یفرستاد، هرچند بازم جا رونینفسش رو ب دویکش  یهست رنگیصورت ب یرو

 .به اون برگردونده بود

ترمه سرشو  د،یوچادرشو کش ستادیترمه ا یپا نیپسر بچه که از همه بزرگتربود،جلو اومدو پائ کی یهارون یجا به
 :گفت  یشد. پسر با لحن خاص رهیانداختو به چهره ناز پسر خ  ریز

 ... یهست -

 .تکون داد یسر دویخند ترمه

 دلم ؟ زیعز  یگفت  یچ -

 :دوباره گفت نشیریکوچولو با اون زبون نازو ش  پسر

 ...خاله یاسش هست  ،یهست -

 .گذاشتو پسرو بغل کرد  نیرو پائ یداشت، هست یدرشتو نافذ یبغضش گرفت، پسر چشما ترمه

 آقا کوچولو؟  یاسم قشنگ تو چ -

 ... نایش -

اون پسرو   یحرف زد، وقت یسرو صورت پسرو که خودشو به اون چسبونده بود غرق بوسه کردو باهاش کل ترمه
 یپس م د،یرس یروبرو شد، تعدادشون به زور به ده تا م گهیند جفت چشم معصومو منتظر دگذاشت با چ  نیزم

 . رهیاوناروهم بغل بگ  ریدل س هیتونست 

 :که لرزشش محسوس شده بود رو به محراب گفت  ییبا صدا دیبچه ها رو د یتاب یب یوقت سرگرد

 نیکه ح  نیاشرار  یشون بچه ها هیبق یتا پسر، ولدخترو اون دو  نیخودمونن، ا یروهاین یسه تاشون از بچه ها -
 یاز گذشته هم خبر داشته باشن دارن زندگ  نکهیکنارهم بدون ا  نجایپدرو مادرشون کشته شدن، اما ا یریدرگ

 !وقت بزرگ نشن محراب چیکاش ه  کنن،یم

خواست، اما  یمادرانه رو م نیرو بانفساش گره بزنه وچقدر دلش ا یهمون روزبود که عهد بست هست قایدق ترمه
 .!نتونسته بودبه قولش عمل کنه گهیخب نتونسته بود د

 .گره رو باز نگه داره  نیا  ادیسمتش ب یکه خود هست  یباز مجبور بود تا روز حاال

معصوم نفسش  یدوباره چشما نکهیحاال قبل ا نیهم دیرفت، اگه قرار بود برگرده با یسر هست یباال گهیبار د هی
 !دوباره ش رو اصال نداشت دنیلرزون ،و بعد ند یها یاون عسل  دنیبره، تحمل د نجایازا  نهیو ببر



 

انتظارها با گوشتو پوستش   نیخودش اون رو بخواد، ا یکه هست  یشد درست تاروز یشد، منتظر م یمنتظر م بازم
 .شده بود نیعج

 !زمانه بود وبیع  ترمه

دوباره مال اون شده  شیمحال بود، مگه ممکن بود!!!هست یایرو کی ایخواب  کیمثل  د،یگنج  ینم انیباور ک تو
 یب یچشما یال  یسرش نشستو حرف زدو درد دل کرد تا باالخره بعد از چهار روزکشنده هست یبود، انقدر باال

 .کرد  ایحس دن نیرمقش رو بازکردو اونو مهمون قشنگ تر

 لهیباالخره بعد هرگز پ انی، از ته دل.ک دیرو گرفته بود خند نشبویکه اون لحظه گر  یحس نیتر گانهیبا ب انیک
 .دیدیخن ایدور خودش رو کنار زد و به دن دهیتن

 یعاد  طیظاهرا به شرا یرو چک کردن، همه چ یاتیتو اتاق، عالئم ح رشدنیسراز یپزشک میرو صدازد، کل ت ایبرد
 .تونست به بنده ش داشته باشه یکه خداوند م  یته لطف یعنی نیبرگشته بود! و ا

 ؟یبهم بد یقول هی دیبا انیک -

 .بود یکم  زیحاضر بود شاهرگش رو هم بده، قول که چ انیک

 مرد؟ یچه قول -

 .شد نیریش ایبود! ته دل برد دیبع انیلحن محکم از ک نیا

 !باشه یتونه دوست داشتن یگذشته نم  انیتازه متولد شو، ک -

 !که حاضرم قسم بخورم تو رو هم به شک بندازه  یانیک  شمیم شم،یعوض م -

 .باور کن نویا  ان،یبذار، هنوزم دوستت داره ک یینگاه دوباره اون باال یفرصتو پا نیا  شه،یم نطوریمطمئنم هم -

 .مطمئن بود نویا  گهیسرشو باالگرفت، حاال د انیک

کردو به   یازش خداحافظ  یکه هست  یلحظه ا کردیوقت فکر نم چیگوشه چشمش رو با دست پاک کرد ، ه  صنم
 !رفت، بشه کابوس لحظه هاش انیک  دنید

برگشته بود و اون ازش خواسته  شیعاد  یبه زندگ یهست د،یدیماجرا مقصر م نیهر حال اون خودش رو هم تو ا به
نفسش  دویکش  یهست رنگیصورت ب یرو یتفاوت باشه، دست یب تونستیپس نم اد،یب انیک  دنیبود دوباره به د

 .برگردونده بود ونشکر داشت که خدا دوباره اون رو بهش یفرستاد، هرچند بازم جا رونیرو ب

بعد  کردیکه حس م  یبود! مرد روروشدهیهم ز ایرو آورده بود انگار کال دن یهست انیچند ساعت که ک نیهم تو
محاکمه ش بره و طناب دارو خودش دور گردنش بندازه با خواهش و تمنا خواسته  زیم یتا پا دیبا یبرگشتن هست

 .ممکن کردنا بود ریمرد غ انمیمحال ممکنات بود! اما ک نیمراقبت کنه، ا شیبود از هست

 !بود دهیعمارت هزار رنگ ند  نیکه تا حاال تو ا  ییزایته دلش، واقعاچه چ نیریبا همون حس ش دیخند



 

رو برگردونده بود خونه، به  یتختش دراز بکشه، هست یباعث شد پنجره رو ببنده و دوباره رو رینفس گ یگرما  هرم
 ایبرد یخدمه سپرده بود مثل جونشون مراقبش باشن، خودش هنوز توان روبرو شدن باهاشو نداشت، حت یهمه 

برگشت به خونه  یبرا یمخالفت یهست دونستیآوردنش به خونه رو به عهده گرفته بود، سردرگم بود، م  تیمسئول
 !کردیکالفه ش م  نیاز طرف اون باشه و هم  یمنتظر چطور برخورد دیدونست با ینداشته اما نم

 .با گوشتو پوستش حس کرده بود شیچند روز پ یکه هست  یحس درست

بود، تشنج  یهنوز کار سخت یبه اعصابش مسلط بمونه ول یطیبه خودش قول داده بود تحت هر شرا هرچند
 !ونیمخرب تراز اف دیبود وشا ادینوع اعت کیاعصاب هم 

صورتش خسته تراز  یجا خوش کرده رو شیته ر د،یکش  شونشیپر یموها یال  یرو فوت کردو دست نفسش
 .متنفربود دهیاز مرد ژول  یهست د،یکشیبه سرو صورتش م یدست دیبا داد،ینشونش م شهیهم

وان  یچک چک آب رو ینفس حبس شده ش آزاد شد، چشماشو بست ،صداحمام رو که بازکردباالخره  دوش
مثل  نیریش شد،یم نیریش دیتلخ حاال با یهوا لبخند زد، مرد روزها یشده بود، ب یخوش آهنگ یحمام سمفون

 !خام الیخ شدیم یعسل، وگرنه عاشق

مرد  انیکنه، ک  رییتونست تغ یکرده بود! اون م  ویانگار تموم وجودش رو ش  د،یارز  یم یشدول یطوالن اصالحش
 .سخت بود یروزها

 ا؟یبرد -

 جانم پسر؟ -

 خواب بود هنوز؟ -

 ... آره ... اثر داروهاست، نگران نباش -

 ؟ نمشیبرم بب -

 کن؟یفکر م یخودت چ -

 !دونم ینم -

 ؟یدیبه اون گفتم نرو، گوش نداد، تو گوش م -

 ...دلم تنگ شده براش -

 ... گفت  نویاونم هم -

 !دل تنگ من بود؟ -

 ؟یبه خدا، هنوزم شک دار یا  ونهید -

 !براش نداشتم یجز دردو بدبخت یزیباورش سخت، من چ -



 

 !گهیهاست د یباز ونهید نیبه هم شی. قشنگشهیدردسر که عشق نم یعشق ب -

 نرم؟ یگیپس م -

 ...فعال نرو گمیم -

 ... باشه -

 .اشاره کرد  ایکردو به برد  یبازدمش رو تو مشتش خال هرم

 ...نیبش -

 .تکون دادو نشست یسر ایبرد

 ا؟یشدن برن برد یچطور راض -

 ...داد صیتشخ نطورینزدم، مادرش ا یمن حرف -

 !بره و دخترش رو دوباره تنها بذاره؟ نکهیا -

 ...که دنبالش بوده برسه  یبره و بذاره دخترش به آرامش نکهینه ... ا -

 !بود یآدم جالب -

 ...زدیم یفرشته ها هیاصال آدم نبود! شب  دیشا -

 !معصومو پاک بود نطوریماردش افتاده بود، مادرش هم هم ادی دمیگفتو نفسشو فوت کرد شا  نویا  ایبرد

 ان؟یک -

 ...بله -

 دیبا ،یقضا و قدر باش دنبال دینبا نیبعد از ا یرو دگرگون کرد، ول یاتفاقات افتادو همه چ  نیا  یهمه  ن،یبب -
 گم؟یم یچ یفهم یم شه،ینم یو اشاره و تب نگاه راض مایبا ا نباریا  یهست ،یقدم ش شیخودت پ

 یلیتونستم از خ یبود، وگرنه م الیمن از سمت دان ینگران یدونیخودت خوب م ا،یبرد یگ  یم یفهمم چ یم -
 ...بگم یبه هست زویهمه چ شیوقت پ

 یلیخ نکهیپس بجنب قبل از ا د،یکه حقش بود رس  یزیخب حاال که موضوع اونم حل شده، اون کثافت به چ -
 ...بشه رید

بزنه،  روحشیب یبه خونه  یهم بلند شد تا باالخره بعد چند وقت سر ایتکون داد، برد یگفتو سر  یباشه ا انیک
 .شدیداشت عذاب آور م گهید ییتنها یها یتازگ



 

سرش به عقب  ک،یدورو نزد یو ستاره ها یاهیعمارت شد، شب بودو س  اطیوارد ح دویپوش یکوتاه  ینخ شلوارک
 کی هیشب یزیچ هی دادیداشت آزارش م یزیچ هیبلندش نشست،  یشونیپ ونیم قیعم  یسپر کرد، اخم نهیرفتو س

 .قلب نا آروومش بود یوقت! خوب فکر کرد، صدا یب یصدا

 گهیپا تند کرد، د د،یکشیم یسرک یسرکش هنوز گاه انیک  ینره، ول یداده بود فعال سراغ هست داده بود، قول قول
 .تونستینم

شب گذشته بودو  مهین کیگرفت، ساعت از   شیباالرو پ یطبقه  یپله ها ریراست مس کیرو رد کردو  یاصل  سالن
 .نداشت یا  نندهیمطمئنا ب ییپروا یب نیخدمه حتما خواب بودن، پس ا

 نشستو بازش کرد رهیدستگ یش رو دهیکش  یدر اتاق باز بود، انگشتا یال

زانو زدو کنار تخت مثل بخت  کرد،یبغض باز داشت گلوشو متورم م ستاد،یا  یسرهست یقدم برداشتو باال نرم
 .ختیرو، تماشا کردو اشک ر ییبایز لیبرگشته ها نشست، تماشاش کرد اون تمث

 .عروسکش، نرمو خوشرنگ بود  یاشد سمت موه دهیهوا کش یب دستش

 !از دستت دادم  شهیهم یبرا کردمیفکر م ،یهست شهیباورم نم -

 .شو اقرار کرده بود یفتگیبلند ش یابروش باالرفت، با صدا  یتا کیکه زد   یحرف از

 !سرجاش نبود یزیچ کی د،یتنش لرز ،یهست یاومد درست مماس شد با پوست متورم شده   کینزد سرش

 "دارهیب یعنیذهنشو قلقلک داد" یا  انهیحس موز د،یپس کش سرشو

 "لبش کج شد"چه بهتر ی گوشه

بود  یزیخودش چ یکر کنده   ینفس ها یتاب داد، صدا یهست یموها نیشو ب ینیاومد، نوک ب  کیبازنزد سرش
 .آورد  یبه روش م شویتاب یکه ب

کجا و تب تند   انیک  ی،وا ننینابتر نویک ترصورتش بهش فهموند احساساتش هنوزم پا  یرو دهیاشک چک  قطره
 !کجا  یعاشق

 !از سنگ نبود، بود؟  یول یرو نوازش کرد، هست یهست یانگشتاش چونه   سر

 ... خوام ینشونه م، چشماتو م هیدنبال  -

 .مونده بود یادیهنوز راه ز دنیفشرده شد، تابخش شتریب یهست یچشما

 ... نکن عروسکم غیچشماتو ازم در -

نگفته  ادیکه غمباد نشه حجم ز  گفتیکه گفته باشه، م  گفتیدنبالشم نبود، فقط م ره،یگینم یدونست جواب یم
 !هاش

 ...اون روز روز آخر بود  ،یدیرس یهم نبود، خوب وقت یانیک  ینبود یوقت یهست -



 

 ی. هستادیفرود ب انیصورت ک یچند سال مشت بشه و رو نیا  یبود تا تموم عقده ها یجمله کاف نیهم دنیشن
 . مرگو اصوات کرده بودن یکه لبهاش واژه   یبه صورت دهیزده بود، مشت کوب

 ... بشنوم یزیچ خوامیخفه شو نم -

 ...رمیخوام بم ینم گهیمن د ،یعوض شده هست  یهمه چ یول -

 "یهست"

 مینتونسته ترم دمید بیهنوز تن آس لرزهیعکس العمل وحشتانک هستم، بند بند وجودم داره م  کیمنتظر هرلحظه
 .ازمرگ بشنوم  یزیچ خوامیبفهمه نم دیبا یبشه، ول

گلوم   خیضربان قلبم به ب کنه،یروح منو رصد م یب یگذشته و اون بر خالف تصورم هنوزم چشما  یا  قهیدق چند
 .زنهینگاهش حرف م یو اون تو سکوت داره با باز دهیرس

گوشم   ریز ادویم کیاما بالفاصله سرش نزد  ارم،ینگاه معصومش رو تاب نم بندم،یخورمو چشمامو م یم یتکون
 .لرزم یکه به خودم م  گهیم یزیچ

 ... یا  شهیمنم دوستت دارم عروسک ش -

 .ادعا  یآروومو مهربونو ب  دمش،یصفات ند نیکه تا حاال با ا  یبه صورت شمیم رهیگشاد شده خ  ییچشما با

 :گمیبغض م پر

 ...انیبرو ک -

 ... ومدمیرفتن ن یبرا -

 ...تنهام بذار م،یعاص  ان،یخسته م ک -

 ؟ییهمه تنها نیاز ا  یخسته نشد تونم،ینم گهید -

 ؟یرینفسمو بگ یخواستیم شیچند روز پ نیکه نرفته هم  ادتیعوض شده؟  یزیچ -

 .کنهیرو دوا نم یاالن درد  تیمظلوم اد،یبه خودش ب دیسوزه از حرفام اما با یدلم م شه،یم قیعم  اخمش

داره، به بودنت به حضورت، به  ازیبه تو ن انیک  یفهم یدارم، م ازیمن بهت ن ،یعوض شده هست  زیهمه چ -
 ...نگاهت

 :گهیخوره و م ینجواگونه تکون م رگوشمیز لباش

 ...به عشقت -

 .خشم ینه از رو نباریبندم ا یم چشمامو



 

شه و تو خودم فرو  یکج م  یواشکی یانکارش کنم، لبم به خنده تونم   یکه نم  دهیرس یوجودم به آرامش تموم
 .رمیم

 !مغرور انیلحن از ک نیا  دنیشن ستین یکم  زیتا کالمش رو تو ذهنم حک کنم، چ دهیو اجازه م شهیبلندم ازکنارم

فهمونه  یبهم م چهیپ یهام م قهیشق یکه تو  یاما درد  شم،یبه پهلو م دمویم رونینفسمو ب رهیم رونیاتاق که ب  از
 !بازم جزو مدکنه تونهیم انیک

 !افکار دخترانه ام باشه  یبرا یفردا روز بهتر دیبخوابم، شا کنمیم یسع نباریا  دمویتکون م صالیاست  یاز رو  یسر

هام  قهیدرد شق کنم،یپلکمو باز م یال  کنه،یم ارمیخوره و هوش یبه در م یغرق شدم که تقه ا  نیریش یایرو کی تو
 :گمیترسونه م یکه لرزشش خودمو هم م  ییخسته و صدا یبهتر کرده. با تن دمویکمتر شده و د

 ه؟یک -

 تو؟ امیب تونمیم ایمنم برد -

 نیحال تر یجون تر از قبلم کرده، با ب یکه خوردم ب  ییو داروها یهوش یچند روز ب نی، ا شمیم زیخ میجام ن تو
که طلبکاره   شهیچهره ش برعکس هم شه،یوارد م اطیو با احت کنهیدرو باز م یال  داخل، ادیب دمیلحن ممکن اجازه م

 !زنهیتوش موج م بیعج  یبار آرامش نیا

 خانم کوچولو؟ یبهتر -

 !حسم انگار یاما ب  ستین ادی! دردم زدونمینم یعنیخوبم ...  -

 ...نداره شتریعلت ب  هیقطعا  ی! ولیاریدووم ب یتونست یدختر جون، من موندم اصال چطور یحق دار -

 .شمیحرفش م یافته و منتظر ادامه   یابروهام م  نیب ینیچ

 ... تو صد بار جون بده ینفر چشم انتظارت که حاضر به جا کی یدونستیم -

 میشونیپ یرو یو دست شهیم کمینزد اد،یتا دوباره به حرف ب شمیمنتظر م ندازمویم ریسرمو ز ن،یحرفش سنگ هضم
 .کشهیم

 ...یدار ی... بدن مقاومیبدنت عاد یخدا رو شکر دما -

 .شمیبا انگشتام م یمشغول باز دمویتکون م یسر

 ؟یاز مادرت خبر دار  یهست -

 .ندازم یخسته ش م یلرزون نگاهمو به چشما ییچشما با

 !بازم تنهام گذاشتو رفت شه،یخبر ندارم، باورم نم -



 

 هی تیبود دل خوش دهیفهم نکهیبه خاطر تو رفت، به خاطر ا ؟اونیکنیم تیقصاص قبل از جنا یبازم که دار -
 گهیمادرا د نینمونه ا یخاک تب زده ست، به خاطرتو بازم ازخودش گذشت، خوش به حالت هست نیتو هم ییجا
 . شهینم دایپ

 !رفتیمهربون بود، اما کاش نم یلیدونم ... خ یم -

 ... دختر خانم یدرک کن انتویاطراف  شتریب یریبگ ادی دیبا گمیبازم م -

 ...نبودم نجایوگرنه االن ا کنمیم یدارم سع -

بهش کمک  دیکنه و تو با  رییخواد تغ یم مون،یحرف زدم، به کل از گذشته ش پش یلیخ انی...با کزمیعز  دونمیم -
 ... یکن

 .خونهیمو ازچشمام م یادراک  یب کنم،یم نگاهش

به خاطر اون  یکمکش کن  یدار فهیتو وظ گمیم گهیجور د هیاصال   کنم،ینگاه نکن که به عقلت شک م ینطوریا -
 ...برگرده یعاد  یتا به زندگ یکمکش کن  دیکه به گردنت داره، با  ینیهمه سال د

 !رمیجبرو بپذ نیا  دیمنم با دیشا رکنه،ییتغ اتیوقتا جبر الزم تا دن یانگاربعض

 نیذره از ا هیخسته م، دلم  گهیسپرمش دست تو من د یدارم، م مانیا  باتیبه عشق ز ،یدارم هست مانیبهت ا -
 ...خوادیشما رو م یحالو هوا

 دیمنم با دیشا نم،یبیرو م ایبرد یبارکه دارم اون رو نیاول  یبرا دیشا کنه،یم یقشنگ یمردونه  یو خنده  گهیم نویا
 !رو پاک کنم انمیاز اطراف  اتمیدستمو تمام ذهن رمیپاک کن بگ کی

خواد داروهامو حتما سروقت بخورم  یم نکهیا  نیو ح کنهیهم م گهیسفارشات د یسر کیو شهیبلند م ازجاش
 :گهیم

 ...هم کم باستیهم ز یفرصت بده، فرصت عاشق انیبه خودتوک کمی -

 کنهیکه فکرم  یفهمونه اونقدر یدور آدم بهش م ییکسا  نیداشتن همچ کنم،یجونم بدرقه ش م یب یچشما با
 !ستیمصمرثمر ن

رو نشون  شیداره خود واقع یهمه چ بیروزا عج نیا  دم،یبار به ذهنم اجازه پرواز م نیا  کشمیتخت دراز م یرو
 !زنم یدرجا م دنیو من هنوز در ِف فهم دهیم

حضورش نا  یول رهیم ادویم انیتخت مشغول استراحتم، ک یکه رو  شهیم یاالن چهار روز  شمیجام بلند م از
 .ی! سخت هست اما شدنامیبذاره تا با خودم کنارب خوادیمحسوس، انگار م

 رهنیپ هیکوتاه اما شب  دارم،یبرم دمیکه تا حاال نپوش  یگلبه  ینخ رهنیپ هی نشیاز ب  کنمویلباسامو باز م درکمد
 .تا بعد از حمام بپوشمش دارمیبرش م یول رهیگیمادربزرگاست، خنده م م



 

از   یخال یحت شمیم یخال کنه،یوجودمو پرم یسپرم، حس خوب یآب م  یخودمو به خنک کنمویز مآب رو با  دوش
از قبل از الغر   ستم،یا  یم نهیآ  یجلو دارم،یمو برم یحوله تن امویم رونیاز حمام ب  شهیکارم که تموم م  ،یا  نهیهر ک

 !!!چرا دونمیتر شدم اما نم

 .شمیمشغول خشک کردن موهام م یتو دل یپوشمو همراه با خنده  یحوله رو م عیخجالت سر از

کودک درونم فعال   کنمیدونم چرا حس م یببافم نم یموهامو دوگوش کنمیهوس م نهیشیکه تو تنم م  یگلگل  لباس
 !شده

خونه تو  رم،یم نیپائ کشمویم ی! آهستین انمیاحتماال ک  ست،ین یکس  کشمیم یسرک کنمویدرو باز م یال  نرم
 !ستین یفرو رفته، از صنمو تورجم خبر یسکوت مشکوک

اون   هیافتم، قدمام شب  یم طنتاشیو ش یجود ادی ده،یبادخنک پوستمو قلقک م ستم،یا  یم هیتهو ستمیس یجلو
 ... شهیم

 ده،یچیکه تو اتاق پ  یخاص یست ... مرتب و مرموز! بو شهیبزنم، مثل هم انیبه اتاق ک یسر هی کنمیم هوس
و  یچشماتو ببند دهی"چقدر نرم، جون م کشمیروش م یدست نمویشیتخت م یرو زه،یریتو تنم م یبیرخوت عج

 "یبخواب

 .انیدرم یبه باز اهامیو رو شهیهوا بسته م یچشمام ب کنم،یتختو دستامو بازم م یندازم رو یپشت خودمو م از

چشمامو بازکنم ندارم، خودمو  نکهینگاه راه گلومو بسته، جرات ا کی ینیسنگ کنمیگذشته که حس م  قهیدق چند
 "ستیتو اتاق ن یکس  یهست ی"توهم زدزنمیم یبه نفهم

که روم زوم شده قلبمو به تپش   یا  شهیش یچشما کنم،یبه سوختن، چشمامو باز م کنهیم شروع م نهیقفسه س اما
 !دم انگارمن مسخ ش یول اد،ییوجلو م دارهیندازه، نرم قدم برم یم

 کنم،یبه عضالت منقبض شده فکش نگاه م نه،یشیتخت م یده و کنارم رو یتنم تاب م یخمارش رو رو یچشما
مجبور به سکونم  ادویدستم م یبخورم که دستاش رو یتکون خوامیم د،ید شهیهاش رو م قهینبض تپنده شق یحت

 .کنهیم

و حدس  ادیم کیبه چشماش، صورتش نزد زنمیزل م دهینفس بر زنه،یبافته مو چنگ م یو موها شهیخم م روم
نگاه مخمورش رو با  ده،یاجازه نم  ام،یب رونیبه خودم تا از حصار دستاش ب یتکون ست،یسخت ن ادیز مشیتصم

 .کنهیم ییجوشه و خودنما یم یاشک  یقطره  کنه،یمثال پرم یب ییو تموم وجودم رو گرما دوزهیتمنا بهم م ایدن کی

 :گهیخاکستر شده م ییو با چشما کشهیعقب م  سرشو

 ... کنمیخواهش م یهست -

خواسته ش  دونمی. هنوز نمزنمینم یبلعم اما حرف یعطر تنش رو م  کشه،یم نهیو سرمو به س کشهیدراز م کنارم
 .ادیکه دوباره به حرف م  هیچ

 ... اون کارو نکن  گهید کنمیخواهش م -



 

 .شمیم زیخ مین کنمویدستامو حائل تنم م دمیکه شن  یزیزده از چ شوک

 !یزنیحرف م یکدوم کار ؟ از چ -

 ... دمیترس یمجبور بودم، م -

 ان؟یک  یگیم یچ یدار -

تو  میدیم دیخواستم حواسم بهت باشه، با یفقط م د،یبه ذهنم رس نیفقط هم ،یمن چشم ترس شدم هست -
 .گذرهیم یاتاقت چ

 .افته  یو نفسام به شماره م بندهیم خیتنم  ره،یچشمم رژه م یاتاق بودم جلو  یکه تو  یساعت کی تموم

 :گهیم یلرزون یبا صدا دهیکه د  ییزایاون برعکس من مجذوب شده از چ  اما

 !شهیانقدر چشمات قشنگ م  یکشیخجالت م یوقت دونستمینم -

 .پرمیهوا از جا م یب رسه،یدستم م یاناخن ه ریسوزنه تا ز یو پوستمو م جوشهیکه تو مغزم م  یمذاب مواد

 ... انیک  یپست یلیخ -

 ... من مقصر نبودم عروسک -

 ...یستیوقت مقصر ن چیتو ه شه،یمثل هم -

 .دوزه بهم یو پر اشک چشم م بندهیم یا  هیثان  یخمار شده شو برا یچشما

تموم شه؟  یهمه چ شهینم ؟یدیدیآرووم نباشه ! د  گهیمرد مجنون که د هی؟یهست یدیمجنون د هیتا حاال  -
 ...کنمیبهت التماس م ،یهست ستین یمانع

 :گمیم شمویصورتش براق م تو

 ان؟یک  یخوا یم یتو از من چ -

جلو  اد،یوجلو م دهیهرلحظه به اوج انفجار برسم اما به خودش جرات م تونمیکوه آتشفشان م  کیدونه مثل  یم
 .کشهیم نهیو باز سرمو به س چهیپیدستاشو دور شونه هام م ادویم

 ... من ی خوام،ملکهیازت م  ویمنم همن ،یخونه باش نیخانم ا یخواستیمگه نم -

 نباریو ا رهیبا اخم کنار م زنم،یهم بدم هم خوب، دستشو پس م ،یمرداب، حسو حالم نگفتن یرو یمثل حباب جم،یگ
 !ستین ییانگار هوا  خوام،ینفس م زنم،یم رونیافتاده از اتاق ب  ریز یبا سر کنه،یسکوت م گهید

بود، خرد کردن اون کوه غرور و دوباره ساختنش، اما فراموش کردن تموم  نیوقت بود ته خواسته هام هم یلیخ
با اون  یبده تا من بتونم برا حیرو برام توض یهمه چ دیبا انیباشه، ک یراحت نیتونه به هم یاتفاقات گذشته نم
 .بودن به باور برسم



 

دارم با خودم خلوت کنمو تموم  ازیبرم به اتاقم، ن یبادکرده و به دوران افتاده، باز پناه م اهیبادکنک س کیقد  سرم
 یغیست، ت اگونهیو رو یریتونه همونقدر که اساط یم انیمحاکمه بکشونم، بودنم با ک زیم یگذشته و حالم رو پا

 !هاست دهیشن نیمن مرموزترازا انیبشه و شاهرگم رو بزنه،ک

 یفاصله شماره شو م یخواد که تازه عادت کرده بودم مادر خطابش کنم، ب یرو م یزن یآرامش دهنده   یصدا دلم
 دهیمادرانه هاشم، به دوتا بوق نرس دنیتاب شن یمن ب یباشه! ول تونهیم یدونم برخوردش چظور ینم رم،یگ

 .کنهیو بغضو به گلوم مهمون م هیچیپ یم یگوش  ینازش تو یصدا

 !مامان ترمه سالم

 .زنهیم شمیآت  قیآه عم  کی یصدا

 مادر؟ دردت کمتر شده؟ یخوب نم،ینازن سالم

 ؟یجسمم خوب شده باشه، روحم ناآرووم، بازم که تنهام گذاشت ستم،یمعلوم که خوب ن نه،

 .بودم مجبور

 ؟یاجبار  چه

 مادر؟ یپرس یچرا م یدونیخودت علتش رو م یوقت

 !برات تنگ شده دلم

 زم،یبه روت باز عز شهیخونه هم نیکه در ا  یدونیاز حسابو کتاب گذشته، م  گهیمنم د یها یدلتنگ دونم،یم
 نفسم؟ یدون یم نارویا  یرو داره، همه  دنتیدوباره د یهست که لحظه به لحظه آروز نجاینفر ا کیکه   یدونیم

 .مامان ترمه دونمیم

 چطوره، بهتر شده؟ انینازت، احوال آقا ک یبه قربون اون صدا ترمه

 .بهت بگم یزیچ کیخواستم  یمامان، م خوبه

 .زمیعز  بگو

 .مبرم دارم ازین دشیزنگ زدم به تائ نیهم یاما برا  ست،یبگم! گفتنش راحت ن یچطور دونمینم مرددم

 .از من خواسته باهاش ازدواج کنم  انیک  مامان

کالم رو   نیا  یوقت دیچرا با شد،یم یتو گلوش داشت سرطان یغده باد کرده   د،یاز ته دل کش  قیآه عم  کی ترمه
داره کنار جگرگوشه ش  ازین کردیحس م یهر زمان شترازیبشه؟ االن ب بشیتنها حسرت نص شهیمثل هم دیشنیم

 .ست شهیهم زترمه دل خون تر ا دیفهم یم دینبا یبغضشو پس زد، هست عیسر یباشه، ول

 !کردیخواسته شو مطرح م نیزود ا ای ریباالخره د ؟یدونست یمگه نم مادر

 !نیخبر یهست که شما ازش ب ییزایچ کی ترسم،یاما م  دونم،یم



 

 شیرو به آت ایداشتن اون دن یبرا یتونیم ،یبا قلبت بهش اعتماد کن یتون یم نیبب زم،یدلت رجوع کن عز به
 ؟یبکش

 :گفت  دویکش  قینفس عم کی ترمه

 ؟یاز خودتم بگذر  یبا اون بودن حت یبرا یتون یم یهست

! مامان ستیممکن ن یبدون اون زندگ کنمیتجربه نکردم، اما حس م انیک  ریاز غ  یتا حاال حس عشق رو با کس من
 .دوستش دارم یلیخ

 گهید یمال اون شد یوقت یفراموش کن دیاما نبا  کنه،یم تیحس کفا نیعشق هم  یجان، برا یهست یکاف  نیهم
 ؟یهست یدیقول م ،یکن  دیترد یحق ندار

 .دمیقول م ستم،یکردن بلد ن  انتیخ من

 .نمتیبب نجایا  انیبا ک ستین رید ادمیکه ز  یروز کیمنتظرم تا  نمت،یخواد زودتر بب یم دلم

 .منتظرم باش مامان باشه،

از قلبش حاال آرووم   یبزرگ یتکه  کیبازم قول داد، انقدر حس خوب از ترمه گرفته بودکه  یبازم گفتو هست ترمه
 .لباش نشست یرو یکردو لبخند  یاز ترمه خداحافظ  زد،یمنظم م تمیبودو با ر

هر عکس  ونیگستاخ م  یبا اون چشما بیکه ترمه بهش داده بود، عکس محراب عج  ییسر وقت عکسا رفت
 یاون روز  ادیبود،  دهیاز محراب شن  یادیز ییزایترمه بود چ شیکه پ  یتو کل اون چند وقت کرد،یم ییخودنما

 یعشق محراب م  تو دویکش  یکه چقدرترمه عذاب م  نیا  گفت،یمحراب م یافتاد که ترمه داشت از دل سنگ
راه افتاده  نشونیب یحساب یدعوا کیکه   یش اعتراف کنه، از اون روزسوخت، اما محراب مغرور حاضر نبود به عشق

 .بود

 یدعواشون شد.داشت قربون صدقه هست یچ یکه اون روز اصال برا  نیوقت که اصل ماجرا رو نگفت! ا چیه البته
 .شد داشیهوا پ یرفت که محراب ب یم

 .مامان یبشم خوشمزه  تیعسل  یقربون اون چشما ،یخانوم یمامان فدات بشه، هست-

محراب  یسرو کله  هویاز اون عروسک کوچولو که   گرفتیبودو داشت دل ضعفه م یهست یطور محو تماشا نیهم
 .یراست رفت سراغ هست کیشدو  دایپ

 .تیخاص یب یدلش گفت:بهتر، از خودراض تو

 " ابروش باال رفت "من با اون بودم  یتا کیگفته بود   یکه تو دل  یزیچ از

 یگفته ها  یگفتو برا  یم یسربه تنش نباشه" ه خوادیبود، دلم م شیبا حرص تکون داد " آره با خود لعنت سرشو
 !شد یخودش متعجب ترم

 !سابقه بود یها ب یرحم یب نیا  آخه



 

 یکردو روشو برگردوند، اما محراب با لحن شوخ  یهاش شده، اخم یباز ونهید ی رهیهم متوجه نبود محراب خ اصال
 :رف اومدبه ح

 .خداشفات بده -

 ؟یچ-

 !کنهیکه فکر م  ییبنده خدا کیفقط دعا کردم در حق  ،یچیه-

 ؟یکنه چ  یفکر م-

 .یچیه-

 !!!گهیبگو د یاگه مرد -

ها  یفسقل نیا  هیدونه که چقدر شب ینم چارهیب شه،یم لسوفایف هیزنه شب یبا خودش حرف م یکنه وقت  یفکر م -
 .شهیم

 !محراب دست بردار نبود ی. ولیتوجه بهش دوباره رو کرد به هست یانداختو ب  ییصورت محراب نگاه گذرا به

 ؟یکرد  تییخانم، امروز چه خبر؟ خاله ترمه رو خوب اذ یخب هست -

 !یا  غهیچه ص گهیخاله ترمه د ؟یچ -

 !با بهت نگاهش کرد محراب

 بگم ؟ بگم ترمه خانوم خوبه؟ یپس چ-

 ؟یرو درآورد یترمه خانوم غیج ،یکرد  تییهان عمو جون؟ ترمه خانمو خوب اذ -

شده بود به جفتشون ،آخر سرم  رهیخ زونیآو  یهم با لبو دهن چارهیگفتو با انگشت به ترمه اشاره کرد، بچه ب  نویا
 !دیدور سر ترمه چرخ ایگفت که دن  یزیچ

 ...ماما... ماما-

 !بود یدنیمحراب د یآتشفشان چشما  یول د،یخند یم یهوا منقبض شد، هست یعضالت ترمه ب  تمام

 ترمه؟ گهیداره م یچ نیا-

 !دونم ینم -

 ؟یکن  یکارمیبچه چ نیبا خودتو ا یترمه تو دار ؟یدون ینم-

 .ش حبس شدو خدارو صدا زد نهیس یتو قفسه  چارهینفس دختر ب د،یجاش بلندشدو دست ترمه رو کش از

 !محراب



 

 !شدیجون م یبه ترمه دوخت، ترمه عمال داشت ب زشویبرگشتو نگاه ت محراب

 !شده مگه یمحراب؟ چ یکن  یم ینطوریچرا ا-

 .نگو یچیه س،یه-

 :دیوسط اتاقش، نگاهش هنوز شماتت باربود! با غضب غر دیرس

بزنم،  یخواستم حرف یاون نم  یفهمه، جلو یرو م یبه خدا همه چ یبچه ست، ول کیاون فقط   یکن  یفکر م تو
 ترمه؟ یکنیم کاریچ یتو دلش بمونه، دار یزیدوست ندارم چ

حاال  یول نن،یزم یموجودات رو نیناظما وحشتناک تر کردیفکر م شهیتاسف تکون داد، هم یاز رو  یسر ترمه
 !دونسته یترسو وحشتو نم یقبل اصال معن قهیچند دق نیبود تا هم دهیفهم

 :گفت  یانگشت اشاره شو سمت ترمه گرفتو با لحن تند  محراب

 ؟یتو اون بچه رو دوست دار -

 !نفس بشه یاگه قرار بود از ترس ب  یحت داد،یجواب م دیبا ترمه

 .آره، دوستش دارم -

 !!!جلوتر اومد، تلخ شده بود باز محراب

 "؟؟؟ یهمه ش خشونتو تحکم بهش داد ای ،یهم گذاشت یزیچ یمهربون یتو دلش رعفت ایزمزمه کرد "خدا ترمه

و لب  ی. پس بچه بازیجد یصحبت کنم، جد یباهات جد شهیبار واسه هم کیخوام  یمنو ترمه، من م نیبب-
 کن، مفهوم بود؟  لی،ناز کردنو واسه چند ساعت تعط دنویورچ

اد، محراب از کوره در رفتو مچ دستشو تکون د  یسکوت کرد و فقط سر یخواست محرابو خفه کنه، ول یم دلش
 .دیکش

 مفهوم بود؟ دمیپرس -

 .آره، مفهوم بود-

 .نثارش کردو مچ دستشو مالش داد یلب روان ریز

 :رفتو با تشر گفت یدوباره چشم غره ا محراب

 .نیبش -

 .تخت نشست یتختش اشاره کرده بود ،ترمه آرووم رو به

محراب  گه،ید یگذشته باز حواسش رفت جا  یلعنت یمثل تموم وقتا د،یچیهوا تو مشامش پ یتن محراب ب عطر
 .باز تشر زد د،یفهم



 

 ؟یبچه رو دوست دار نیترمه حواست به من باشه، گفتم تو ا-

 !دنبالشم نبود گهید دیتوش نبود، شا یغم به چشماش نگاه کرد، محبت  با

 !هم تو اون چشما نبود یامشآر   گهید یگرفته، حت  شیچشم گرفت از اون جنگل آت دیام  نا

 :اومدگفت  یم رونیب قیچاه عم کیکه انگار از ته   ییبا صدا آرووم

 .ادیز میلیآره خ-

 .شد راحت از چشماش خوند یداشتو م یکه به هست  یبه محراب انداخت، عمق عشق ینگاه صالیاست  با

 !نبود نطوریاالن اوضاع ا  ستادمیا  یحس م نیا  یخودِم، اگه از همون اول محکم جلو ریخدا، همه ش تقص یا -

 یریماجرا تاث نینخواستنت تو قبول ا ایپس فکر نکن خواستن  ،ینبود رندهیگ  میماجرا تو تنها تصم نیا  یتو یول -
 !ذاشت یم

 !یدیپس م یهات تاوان بد یسر رهیها و خ یلجباز نیروز بابت همه ا کیترمه  -

به بعدم کم  نیکم نذاشتم، از ا  نجایکه کردم، تا ا  کردمیرفتار م نطوریا  دیمحراب خان، من با ستین یسر رهیخ نایا-
 .ذارم ینم

ماجرا ها  نیا  یوقت یفکر کرد اد؟یسرش ب ییبدون تو قراره چه بال یفکر کرد ،یفکر کرد چارهیاصال به اون بچه ب -
اصال   ستن،یبرات مهم ن هیاصال بق  ،یفکر کن یستیاصال بلد ن  ایبرگرده،  شیعاد  یقراره به زندگ یتموم بشه، چطور

 یدار یفهم یترمه نم ،یکنیم یقربان گرانویکه د  یخودت اتاثب  یانقدر پ  گذره،یم یدورو برت داره چ یستیمتوجه ن
 !یگرد  یبرنم یباز نیفقط تو تنها از ا تیمامور نیبعد تموم شدن ا یدون ی! نمیکنیم یخطر ناک یچه باز

 .محراب نگاه کرد یبا بهت، به صورت کبود شده  ترمه

 نیبرم، پس لطف کنو ا یمسخره اونو با خودم م یباز نیذارم اون تنها بمونه، من بعد از تموم شدن ا یمن نم-
 !مونه یمال من و مال منم م یکش مکشو تموم کن، هست

 .ادی یزنه و جلو م یبکشه نعره م شیخواد به آت یرو م ییایکه دن  ییاژدها  کی مثل

 !مال تو بشه ستیترمه بفهم اون قرار ن ست،یدست تو ن یاون بچه اسباب باز-

 !!!دیکرد شا  یم هیزد، خون گر یزجه م ترمه

 !رمیم یتونم،م یمن بدون اون نم یول-

سره همه مون  ییدونم قراره چه بال یدر انتظار جفتتوِن، م یدونم چ یکه م  نیا  یگم، برا  یم نیهم یبرا یِد لعنت-
 .ادیب

 :ش گذاشتو گفت نهیبه س نهیمثل آتش فشان فوران کرد، س ترمه



 

رو بشه  رویهم ز ایازم جداش کنه، اگه دن  یذارم کس یاون دختر من، مال من، نم  شــــــه،یمال من م یهست -
 .دم ی؟نمــــــ یفهم یدم، م ینم یاونو به کس

شده بود به اون  رهیخواست بجنِگ، خ ینفس کم آورده بوداما م ،رفتیم نیباال و پائ دیش شد نهیس قفسه
 .محرابم اهل کم آورن نبود یخواست که مجابش کنه؛ ول یگرفته و م  شیآت  یچشما

فرق داره، ترمه بزرگ  یذهنت ساخت یکه تو  یزیبا اون چ ایترمه دن ؟یآسون  نیبه هم ،یراحت نیبه هم یفکر کرد-
 .یبساز یتون ینم یخوا یکه م  یاونطور  ارویشو، ترمه باور کن دن

 یهمونطور امویتونم دن یدم اگه بخوام م یسازم، به همه نشون م یخوام م یکه م  یهمون طور امویسازم، دن یم -
 .که دوست دارم بسازم

 نیدردشون از هم دنیفهم یحرف همو نم د،یجون دست به صورتش کش یبا درد تکون داد، ترمه ب یسر محراب
 !بود

با خودش گفت:  یموهاش فرو برد، دل ترمه رو چنگ زد انگار! ترمه مغموم تر از هر لحظه ا نیدستاشو ب محراب
 "خوام بسازم یکه خودم م  یشو اونطور هیاگه نتونم بق  ینامرد گهیبا تو بسازم، پس د امویتونم دن ینم ی"آره لعنت

 ! داشت باز موند بود، دل درد رهیچشماش ترشده بود، محراب بهش خ کاسه

 !یتون یشه، نم ینم -

 .هق زد ترمه

که باشه انگار اونم   یهست شه؟یمگه م ای!خدا یکه، بدون اون، بدون هست  ارمی یکه خدا، تاب نم  رمیم یم"
 "!رمیم یهست! خاطراتش هست، هواش هست، اونم نباشه که م

 !شهیاون دختر من م  ،یچه نخوا یبرم محراب، چه تو بخوا یرو با خودم م یهست-

 !دیفهم یمحراب براق شد، ترمه رو نم دوباره

 اتیدن یکه دوست دار  یاونطور  دیکه با  ییتو ،یکه احساس دار  ییآره؟ فقط تو  یکه مهم  ییوسط فقط تو نیا-
 یکنیچرا فکر م ،یمحبت یالهه   ،یعشق  یالهه   یکنیندارن؟ چرا فکر م یحس هی! بقستنیمهم ن هیساخته شه آره؟ بق

 ؟هـــــان؟ یآرووم بمون  یخوا یکه م  ییفقط تو

 یحرفاش پر حرف؟ چرا درک نم نقدریفهممش؟ چرا ا یدرکم خدا؟ چرا نم یرفت"من احمقم خدا؟ من ب جیگ  سرش
 "خواد بگه یم یکنم چ

 !سوخت انگار یتنش مثل مواد مذاب قل قل زد! داشت م د،یصورت محراب چرخ یتو اجزا نگاهش

 !ادیمحرابم به حرف ب نکهیا  الیبه خ دیبه حرف اومد، شا ترمه

فرصتشو  ،یمحراب وقتشو داشت ،ینوازشش کن ،یوقت نگاهش کن چیه دمیچون ند دم،یازت ند  یچون مهر-
 .یاجازه شو داشت  ینامرد حت ،یداشت



 

از   ـــایبگم، خدا یچطور گهید ی! ولرشدهیاس  یادراک  یب یاونم تو قهقرا  اینه!  ای رهیگیحرفمو م یدونم معن ینم"
 "واضح تر؟ نیا

 .یانصاف  یب یلیخ ،یمعرفت یترمه، ب ینامرد یلیخ -

 !احدو واحد درد داشت کالمش، پس چرا بازم سکوت، بازم غرور، بازم کتمان؟  یداشت کالمش، به خدا درد

 کرد، چرا؟؟؟  یمحراب به عشقش اعتراف نم چرا

 .زد رونیاز خونه هم ب  یحت ید، مثل هزار بار قبلز  رونیترمه فاصله گرفت، ازاتاق ب از

درمونده  یبود. بچه  یهوش یبود در معرض ب دهیکش  غیاون دوتا از بس ج  یاز ترس عربده ها  چارهیب یهست
 نداشت، داشت؟ یاون گناه  ایخدا داد،یجون م یکس  یداشت از زور ب

 خودش رو آرووم کنه؟ یبود که تن گر گرفته  یآروومش کرد، اما ک  ترمه

ساعت بعد  کیجون تازه به کالبدشون بدمه،  هیتونست  یرفت حمام، آب حال جفتشونو بهترکرد، آب م یهست با
 !ننیخواب رنگ آرامش رو بب یتو نکهیا  الیبه خ دیشا دن،یبدون غذا خواب یخسته از اون روز لعنت

چراغ خواب  د،یو گرفته بود، از شدت ضعف از خواب پرجونش یکشمکش بدجور  نیگذشته بود، ا  یساعت چند
 !بود ومدهیاتاق محراب خاموش بود، هنوز ن

 یچرا کار ایبود باز" خدا کیمحراب نزد یبو د،یکش  قینفس عم کیبود،  کیسمت آشپزخونه، همه جا تار رفت
 "که ازش متنفر بشم  یکن  ینم

 .مبل دونفره نشست یبود، رو دهیب از سرش پرانداخت، سه صبح بود، خوا  ینگاه وارید یساعت رو به

بود باز" من  جهینت یبود، ب ندهیکه ش  ییزایکه گفته بود، به چ  ییزایمحراب، به همه چ یحرفا یکرد، به همه   فکر
 " وقت نرسه چیاونم ه  دیرسم، شا یحرفاش نم یبه معن

 .شدیم کیصبح داشت نزد 5انداخت،   یبه ساعت نگاه باز

جانماز محراب رو کرده بود، رفت سمت  ینداشت، دلش هوا یاثر  گهید الیفکرو خ شد،ینماز بلند م یبرا دیبا
 .رو برداشت چندتا سبحان ال...گفت حیتسب دش،یپهن بود، بو کش شهیکه هم  یسجاده ا یاتاقش، نشست رو

 .گرفتیوضو م دیحساس بود، پس با حشی" محراب سرتسبیاون شب افتاد، محراب گفته بود" وضو دار  ادی

 قشیمن واقعا ال دیشا ایبود " خدا دهیگرفتو دوباره سرسجاده نشست، درد دلش با خدا بازم به عرش رس  وضو
 یلیمن عشق تحم ایخدا رم،یرو با زور ازت بگ یبهم بد ستیکه قرار ن  یزیخوام، دوست ندارم چ ینم نوی!!! ا ستمین

 "سپرم یکه هست دست تو م  یصالحم هرچ ازماما ب  ست،ین یمانع چیخوام، اون االن شوهرم، بهم محرم، ه ینم

 .نبود یقرار یب یبرا یلیدل گهیرو دست خودش سپرده بود پس د یروشن شده بودو ترمه هم آرووم. همه چ هوا

تخت محراب دراز  یبرنگرده! رو گهیامروز د  دیبود، دلشوره شو پس زد، با خودش گقت:شا ومدهیهنوز ن محراب
 !اومد  ینم شیپ یفرصت گهید دیشا د،یکش



 

 رونیب یول د،یرس یحال روز داشت به جنون م نیتونست، با ا یگرده خونه، اما نم  یخواست برم یدلش م محراب
بود باالخره  ینبود! هر طور یکم  زیچ زانشیعز  یبرا یدلنگرون کرد،یقرارش م یب گهیطور د هیبودن از خونه هم 

کل شبو راه رفته بود، تموم عضالتش   ت،هم نداش یبود، دغدغه ا لیرو گرفتو برگشت خونه، روز تعط مشیتصم
 .سوزه یکوره داغ م  کی یکرد تنش داره تو  یحس م کردویدرد م

 نیهم یبرا دن،یخواب یم شتریب لیتعط ینشدن، روزا داریهنوز ب یباز کردو وارد شد، مطمئن بود ترمه و هست درو
 .ممکن وارد خونه شد یصدا نیبا کمتر

 .اندامش سست شد  دیکه د  یزیاز چ  یبود خودشو رسوند به در اتاق ،ول یراه رفتن نداشت، با هر جون کندن ینا

 .تامل راه رفته رو برگشت یبود. ب دهیتختش خواب یفرشته معصوم رو کیمثل  ترمه

به اتاق انداخت، مچاله و  یبود، بلند شدو نگاه دهیاز سرش پر  گهیخواب د یدونست چقدر گذشته ول ینم ترمه
 خکوبیم نیاومد پاش به زم  رونیکه از اتاق ب  نیهم یول ،یسراغ هست رفتیم دیاومد ، با  نیدلنگرون از تخت پائ

 .شد

من! پس حتما  یبرگشته؟ وا ای"خدا دیمبل دونفره چمبره زده بود و صورتش سرخ سرخ بود، تنش لرز یرو محراب
 .. دلش مالش هم زددیچیمحراب تو فضا پ یناله  ی" آرووم جلو رفت، صدادمیتختش خواب یاحمقا رومثل   دهید

 شیشونیداره، دستشو جلو برد، پ یدیکرد معلوم بود تب شد  یکه م  یممتد ینشست، از ناله ها نیزم یرو کنارش
، دستو پاشو گم  نیحالو روز بب نیمثل کوره داِغ داغ بود. اشک تو چشماش حلقه زد، طاقت نداشت محرابو تو ا

 .کرده بود

 یفیکردو تکون خف  ینگرفت، بلندتر صدا زد، محراب ناله ا یمحراب، صداش زد، جواب یگذاشت سره شونه   دستشو
 .خرد

 .ها رهیگیبدنت درد م نجایتو اتاقت ا میمحراب؟ محراب جان، بلندشو بر -

 :تب زده شو باز کرد، ترمه دوباره گفت یچشما یال

 .تختت یتو یبر کنمیکمکت م  گه،یبلند شو د-

 .لبش به خنده کج شد گوشه

 .صداش کنم ومدیبود، دلم ن دهیفرشته روش خواب هی -

 "نداخت یراه م یدادو هوار حساب کیحرفا  نیا  یبه جا دیوگرنه االن با گهیم ونی"داره هز دیخند ترمه

 .بلند شو تا کمکت کنم -

بود،  نیتنش سنگ یبود که مقاومت کنه، بلند شد، ول یحال تر از اون یمظلوم نگاهش کردو دستشو گرفت، ب ترمه
 !تاب کرده بود یتنش ترمه رو ب یاما داغ  د،یدوباره نگاهشو دزد دویخودشو به زور باال کش

 .تخت آرووم نشست یرو



 

 .دراز بکش-

 یروزیآدم همون محراب د  نیا  شدیتخت، ترمه باورش نم یرو دیو حرف گوش کن، دراز کشبچه کوچول کی مثل
 !باشه

 .دیشن یلب ریز کنمِ یگفتو خواهش م  رلبیز یسرش مرتب کرد، محراب ممنون ریز بالشو

هوا به حرف  یاز تخت که فاصله گرفت برگشتو باز نگاهش کرد، چشماش سرخ سرخ بود، دلش سوخت، ب  ترمه
 :اومد

 !دونم ینم نویتب چه وقت ا یول ،یتب کرد ارم،یرم برات قرص ب یم -

تخت نشست،  یکنارش رو  شش،یبعد ترمه با دوتا قرص برگشت پ قهیتکون دادو روشو ازش گرفت، چند دق یسر
 .که تخت خورد بازش کرد  یمحراب بسته بود، با تکون یچشما

شده بودن، سرشو آرووم باال آورد، جون نداشت انگار! صورتش از  دیکه از تب سف  ییآبو گرفت سمت لبا  وانیل
 .زد یاز آبو با قرصا فرو دادو تک سرفه ا  یکمیسر محراب گذاشت،  ریدرد مچاله شد، دستشو ز

 "باشه رونیتو دست جابه جا کرد "انگارمجبور بوده تموم شبو ب وانویکردو ل  یاخم  ترمه

کرده بود، ترمه خواست بلند بشه که   شیبالش گذاشتو چشماشو بست، حرارت تنش عاص یسرشو رو محراب
 .اجازه نداد

 ترمه ؟ ینر شهیم -

تن ترمه  ی. سلول هادیشد فهم یرو راحت م نیبود، حالش خوب نبود، ا یجور کیگر گرفت، نگاه محراب   تنش
 .نوسان گرفته بود

 :دگفتیکش  یم شیکه قلب ترمه رو به آت  یفتو با لحنمچ دستشو گر  نباریاومد بلند شه که ا  باز

 .نرو کنمیترمه خواهش م-

 یرو د،یکش  رونیمچ دستشو ب د،یکوب  یوارمیتاب خودشو به درو د یب نهیانداخت، قلب ترمه توس  ینگاه بهش
 .پر نبضش ی نهیس یشد. درست رو لیتنش متما

مبرم داره،  ازیمحراب حاال مطمئن بود به ترمه ن شد،یم کینزد یادراک  یبه مرز ب شتریترمه ب گفتیکه م  یواژه ا هر
 :دوباره گفت

 .قرارم، تو رو خدا آروومم کن یترمه بمون، ترمه ب-

 !شدیمگه م یرفتار کنه ول یکرد عاد  یسع د،یکش  قینفس عم کی ترمه

 یعنیکه هنوز روم ثابت مونده ندارن!؟ چشماشم   یگرفته رو نشون کرد " گوشام که مشکل  شیاون جنگل آت  دوباره
 "بمونم؟ ششیباورکنم ازمن خواسته پ



 

نشد، نگاهشو گرفتو  یطوالن ادیشد، هر چند ز رهیمحراب خ یبه عمق چشما یآورد ول  یداشت نفس کم م نکهیا  با
 .بود یهنوزم خجالت چارهیانداخت، دختر ب  ریسرشو ز

 چیانگار تابو توان ترمه هم سر اومده بود! محرمش بود پس ه  داد،یجواب م ییجا کیتحملو پس زدن هم تا  اما
تن  یکرد ول  یپر تپش محراب گذاشت، اولش خودش هم باور نم هیسن یآوردو رو  نینبود، نرم سرشو پائ یمانع

 !باورو براش به حتم رسوند. چشماشو بستو در دل دعا کرد که کاش زمان ثابت بشه نیگرفته محراب ا  شیآت

تب  یمحراب بسته بودو داشت تو یسرشو آرووم برداشت، چشما د،یکرد، دلش لرز  یوا تک سرفه اه یب محراب
 .سوخت یم

 .گفت، تختو دور زد و کنارش نشت  یکنارش بلند شدوهرچه باداباد  از

طاقت نداشت بغضشو روون کردو  گهیچرخوند. د یکردو سرشو مدام به چپو راست م  یخواب ناله م یتو محراب
 .اشکاش شد  یمون دونه دونه هاصورتش مه

 .بود شهیترمه ثابت شد، لحنش داغ تر از هم یچشما یچشماشو بازکرد، نگاهش دوباره تو یناخواسته ال محراب

 ترمه؟ یزیر یاشک م  یدار-

 !بده یلیحالت خ-

 .درد دارم-

 :اخم هنوز مهمون صورت جذابش بود، به حرف اومد  یگفتو دوباره چشماشو بستو طاق بازشد، ول  نویا  محراب

 .نجایدرست ا ن،یبب -

 !ش اشاره کرده بود، قلبش بودانگار نهیقفسه س یرو ییجا کی به

 .محراب بسته بود یش، چشما نهیس یدست برد سمت قفسه  ترمه

 یده واسه دست گذاشتن رو یداره جون م نیکه مبادا محراب چشم باز کنه و بب  نیازا  دیلرز یتن ترمه م اماتموم
 !مال اون باشه شیگوشه ا  کیخواست  یوقت بود دلش م یلیکه خ  یقلب

که براش   یا  نهیقفسه س یغرورو. دستش ثابت شد رو  یفراموش کرد، حت ابودویدن نیتو ا یآخرسر هرحس  اما
 .ابودیدن یجا نیامن تر

 !ناسور یخوش نیا  یشده بود برا یامون انگار سد  یب یسرفه ها اما

 .شد رهیکرد خ  یکه مدام ناله م  ییمچاله شده بودو با عجز به لبا صورتش

بود، محراب داشت با  ختهیباره به جونش ر کیکه   یشیآت  نیکرد، تنش سوخت از ا  رشیمحراب بازم غافلگ یول
 .کردیچشماش التماس م



 

هاش پر شد از عطر تن مرد محبوبش، انقدر نفسشو حبسش  هیسرشو تو گردنش فرو برد، ر دویدراز کش کنارش
 .دیچیش پ نهیتو س یکرد که درد

کرده بود،   ریخودشو اس یخبر یتو خالء وسط مرز ب ییجا کیزده بود ، اون  یمحراب انگار کالخودشو به نفهم اما
 !کنه  رونیکه از نخواسته هاش ساخته بودو و  یوگرنه محال بود تموم بت

! از خجالت نیخواست که بب ینم دمیشا د،ید یموند، محرابو نم یبالشو گردنش ثابت م ونیو شد، سرترمه مپهل به
 .در حال ذوب شدن نبود یزدگ

 نهیکرد قفسه س  یکه حس م  دیکوب  یسمت خودش، انقدر قلب ترمه تند م دشیدستشو جلو آوردوکش محراب
 !ماراتون رو نداره نیا  شیش گنجا

 .تن محراب یشیپناه گوله شده بود تو گلوله آت یگنجشک پ  کی مثل

 یدست محرابو تو ره،یخواست آرووم بگ یطاقت نداشت، م گهیدر حال انفجار بود، د شیهمه تشو نیاز ا  مغزش
 !صورتش دمیشا ایسرش  ریدستاش گرفتو گذاشت ز

به رگاش، نفس حبس شده  یخون ایهاش وصل شده  هیبه ر ژنیکه اکس  یکس  هیشب دیبود انگار! شا یطور کی
 .ش آزادشد

ترمه فرو برد،  یموها نیتو افکارش غرق شده بود که محراب دستشو دور شونه هاش تاب دادو صورتشو ب ترمه
 !مثل قبل نبود گهیاون وسط د  یزیچ کی

 :دوباره به حرف اومد محراب

 . درد دارم ترمه -

 .حرفا بود نیتموم وجود ترمه رو پر کرده بود، حال محراب خراب تراز ا استرس

ساخت و  یم یاز امروز از نو  دیرو با ایکردو از جاش بلند شد، دن  یمحبوبش مخف یعکسارو تو جعبه   یهست
 .ذاشت یهمون گذشته م یگذشته رو برا

 الیاتاق لباسشو عوض کنه رفت داخل حمام و با خ  یتوکه   نیا  یبه جا نباریبرداشتو ا یاسیدست بلوز شلوار  کی
 !دنبودیبع یچیه ونهید انیراحت مشغول شد، از ک

نشوند،  شیصورت عروسک یهم رو میمال شیآرا  کیسرش بست و  یاومدو موهاش رو هم باال  رونیحمام ب از
 .کردیبا وقار رفتار م یواقعا مثل خانم ها دیبا

 .خودش رو رسوند عیاومدو صنم رو صدا زد، صنم سر  نیپله ها پائ از

 بله خانم ؟ -

 رفته؟ انیصنم ک -

 !شهیم یساعت کیبله،  -



 

 ؟یکنیدرست کنم کمکم م کیخوام ک یم -

 درست کردن؟ کیک  ویاز محاالت ممکن بود! هست  گهید نیا  ،یشد به هست رهیباال داده خ ییبا ابرو صنم

 .کنمیبله، کمک م -

 .ایپس ب ،یمرس -

 .چشم -

 یدوساعت یکیکرد،   شیپنهون همراه یآشپزخونه شدو صنم هم بابهت  یبا صالبت مختص خودش راه یهست
 .خواستن آماده شد یکه م  یزیمشغول بودن تا باالخره چ

 صنم به نظرت خوب شده؟ -

 .زمیجان، حتما خوب شده عز یرآرآره هست -

 !زکنمیسورپرا انویخواد ک یدونم! دلم م ینم -

 :زدوگفت یجا رو نداشت، لبخند مسخره ا کی جانیهمه ه نیتحمل ا چارهیب صنم

 کمیک  نیا  ششیبرگشت برو پ یشب وقت کردم،یداشتم دق م ینبود یجان، وقت یهست ییجا نیچقدر خوب که ا -
 براش ببر، خب؟

 .اوهوم؛ باشه -

 .گل دختر  نیآفر -

 !دیکه تورج نا غافل سررس  کردیاضافه م  ید تا دونه توت فرنگکه خلق کرده بود چن  یداشت به اثر یهست

 .ایلحظه ب کیصنم  -

 شده؟ یچ -

 .کمک  ایب دهیسفارشات آقا رس یچیه -

 .سفارشات کم مشتاق نبود دنبالشون راه افتاد دنید یهم که برا یگفتو باهاش رفت، هست  یباشه ا صنم

که با سرعت   یشده بود به سه مرد رهیمتعجب خ یآورده بودن، هست  لیوسا یسر کی یشرکت خدمات کیاز   کارگرا
 :انداختو گفت  یبه هست یآوردن! تورج نگاه  یم رونیب ونیرو از کام لیداشتن وسا

 م؟یرو به کجا ببر نایخانم نظرتون ا دیببخش -

 بهت نگفته؟ انی! مگه کدونمیمن نم -

 !گفتن از شما بپرسم  شونیا -



 

 هست؟ یچ یبرا ناینزده، حاال ا یمورد حرف نیمن در ا از من؟ اصال به -

 یسر کیچراغ خواب همرنگشو  دویشد، تخت دو نفره و کاناپه سف رهیخ یانداختو به هست  لیبه وسا ینگاه تورج
 !اتاق خواب دو نفره رو پوشش بدن  کی دیبا دادینشون م ،یشکل نیا  لیوسا

 :ربطش گفت یمتوجه از سوال ب یاجازه اظهار نظر نداشت، هست  چارهیتورج ب یول

 !بهتره میبزنم، خودش بگه کجا بذار انیبه ک یزنگ کیبذار  -

 .کنن  یرو خال لیبچه ها فعال فقط وسا گمیباشه خانم، پس م -

 .رو گرفتو منتظرشد انیک  یشماره  اره،یتکون دادو رفت تا ته ماجرا رو درب یسر یهست

 .تماسو برقرار کردو مشتاق به حرف اومد یهست یشماره  دنیه محض دب انیک

 !جان یسالم هست -

 !رو هم به تعجب انداخت یمتعجب بود که هست یبه حد صداش

 افتاده؟  یاتفاق -

 ن؟یسوال داشتم هم کیفقط  ؟ینه، چه اتفاق -

 .زمیبگو عز -

 یهست یقشنگ بود، لبا یلیالفاظ از زبون اون کوه غرور خ  نیا  دنیداد، قشنگ بود، شن یعشق م  یبو زمشیعز
 .نبود یوقت شناس خوب یکه هست  فیکردن نبود اما ح  تییهوا غنچه شد، وقت اذ یب

 .مراقب حرف زدنت باش -

 !یهست -

 :دوباره گفت دویکش  ینفس یجد

 ؟یآوردن! تو سفارش داد  لهیوس یسر کیزنگ زدم بگم  -

 :که خورده بود گفت  یالاز زد ح  یحال یب انیک

 .آره -

 ؟یواسه چ -

 .شهیالزم م -

 !یچ یبرا شه؟یالزم م -

 شه؟ یالزم م  یچ یبرا یدون ینم -



 

 !کنمیخواهش م انیک -

 .یتحمل ندارم هست گهیکنم خواهش نکن، من د  یخواهش م -

 .شده بود ینیب شیقابل پ ریواقعا غ انیبلند شد، ک یاز سر هست  دود

 م؟یتخته ها رو کجا بذار رویت نی! حاال ایگیم یفهمم چ یمن که نم -

 .تو بحث عوض کردن داشت یتبحر خاص یکرد، هست  یبلند یقهقه  انیک

 .ببرش تو اون اتاق ته سالن -

 ان؟یک  یمطمئن -

 .انقدر مطمئن نبودم  میتا حاال تو زندگ -

 !یول -

گاو صندوق دست تورج بهش   دیخوام، کل یگذشته رو نم  گهیمن د ،یاون ورود ممنوع مال گذشته هاست هست -
 .پوشه ست یسر کی ریز یجعبه فلز کی یاون اتاق تو  دیبگو بازش کنه، کل

 !نیرو بب یاجازه داده اون اتاق مخف  انیشد ک یگفتو تماس قطع کرد، باورش نم  یحال یب یباشه  یهست

بودو  دهیکه تازه قد کش  ییهمون ساال شیوقت پ یلیرو خ نینداشت، ا یکننده ا  دیبازد چیاتاق تا حاال ه  اون
تورجم اجازه ندارن وارد اون اتاق بشن،  ایصنم  یمهتاب بهش گفته بود، گفته بود حت کردیم یداشت کنجکاو

 !بود دهیوقت اون اتاق رو ند چیخودش هم ه یحت

 .تورج رو صدا زد عیسر

 م؟ینیا بچرو کج لیبله خانم؟ آقا گفتن وسا -

 .آره -

 کجا؟ -

 .اتاق ته سالن -

 !مات زده شد یهم مثل هست تورج

 ن؟یمطمئن -

 !داخل گاو صندوق گذاشته دویاوهوم، گفت کل -

 .کنم  یباشه، االن بازش م -

اجازه   شیکنجکاو  شهیبود مثل هم دهیتکون دادو همراهش رفت ، صنمم که آخر صحبت هاشون رس یسر یهست
 .تفاوت باشه ینداد ب



 

 .انداخت  یبه هست یدر گاو صندوق رو باز کردو نگاه تورج

 .خانم دیبفرمائ -

 زیاعصابش رو متشنج کرده بود، انگار که قرار بود چ  لیدل یب ینشست و پوشه ها رو جابه جا کرد، ترس یهست
 !دیلرز یرو کشف کنه مدام دستاش م یوحشتناک

 :برداشتو رو به صنمو تورج گفت دویمرموزو برداره، کل دیکنه و اون کل  دایرو پ یتونست اون جعبه فلز باالخره

 د؟یایشه دنبالم ب یم -

 .خودشو راحت کنه الیخواست خ یرفتن، اما م یگفتم اون دوتا دنبالش م  یاگه نم  البته

 .داد رونینفسشو پر صدا ب دویاشاره کرده بود رس  انیکه ک  یاتاق  به

 .بسته وارد شد یدر چرخوندو با چشما یتو دویکل

 !ننیرو با مجوز بب یا  نهیاومد انگار که بعد هزار سال تونسته بودن گنج  یکدومشون در نم  چیه یصدا

که غرور از چهره شون   یزنو مرد یچشماشو باز کرد. اتاق پر بود از عکس ها یال  رینفس گ یبعد چند لحظه  یهست
 !چشماش جون گرفت یجلو ینا معلوم ریمرد جلو رفت و انگار تصو یمحو تماشا یهست د،یبار یم

 ریبه تصو یبراش آشنا بود! نگاه بیرعجیمرد داخل تصو د،یبزرگ خاک گرفته کش یتابلو یرو یرفت و دست جلوتر
شد، حتما  رهینداشت، دوباره سر چرخوندو به مرد خ فشیتوص یبرا یشتریب زیبود، چ بایانداخت، ز  یزن نگاه

 !بود دهید ییجا کیت اون چشما رو قبال داش

 !دمید ییجا کیمردو قبال  نیمن ا -

 .ستادیا  یهست یجلو رفتو روبرو تورج

 .کردیم یکاراشو براش سر  یجا همه  نیاومد ا  یم یهستن، پدرم مشاورش بود وقت انیپدر آقا ک شونیا -

 !به صورت تورج انداخت یبرگشتو با استفهام نگاه یهست

 بایاز آبو گل در اومدن تقر  الیو دان انیآقا ک  یوقت یعنیاومدن،   یجا نم نیا  ادیز کردن،یم یزندگ رانیا  شونیا -
 !داشته یدوم یخودش زندگ یبرا رانیگفتن تو ا  یطور که م نیرفتن، ا یاومدنو زود م  یبار م کی یفقط سال

 !دهیشن ییجا کیاسمو هم قبال   نی! مطمئن بود االیدان

 ه؟یک  گهید الیدان -

 !اخالقش اصال خوب نبود  کنه،یم یزندگ رانیسال ا یلیانگار از آقا بزرگتر بود، خ  یبرادر بزرگ آقا، ده، دوازده سال -

اوضاع   ده،یعکس رو هم قبال د  یو اون مرد تو دهیشن ییجا هیاسمو قبال   نیبازم فکر کرد مطمئن بود ا یهست
 !شدیم دهیچیداشت واقعا پ



 

 ؟یدیرو ند شونیا  گهیتورج د-

 !ومدنین یدب گهیسال د یلینه خانم، خ-

 .اتاق  نیتو ا نیاریب لویباشه، وسا-

 شه؟یم یالچیوسا نیا  فیپس خانم تکل-

 .تو اتاق من نیاریدونه از اون عکسارو ب کیفقط  ،یعمارت پشت  نشونیببر ننیبب بیآس  نیبدون ا-

 .چشم خانم-

پناه برد به اتاقشو  ده،ید ییجا کیکه قبال اون آدم رو   نیهنوز تو فکر صاحب اون چشمابود و طمئن از ا یهست
 .بازم به فکر فرو رفت

 !تو ذهنش جرقه زد یزیهوا چ یب کرد،یمختلف اون عکسو نگاه م یایکه داشت از زوا  شدیم یا  قهیدق چند

پشت پرده  دیفهم یم دیهوا عروقش به جوش اومد، با یمحراب داشتن! ب یبه چشما یچشما شباهت خاص اون
 !تونست بهش کمک کنه یترمه م دیپنهون شده، شا یزیعکس چه چ  نیا  ی

 .دیچیپ یگوش  یتو دهیسع یترمه رو گرفت و منتظرشد، چندلحظه بعد صدا ی شماره

 د؟یالو بفرمائ -

 .کرد  یمهمون بود سالم آرووم امیو ت دهیسع یکه تموم اون مدت خونه   نیزده از بابت ا خجالت

 .جون دهیسالم سع -

 .دیکش  یفیخف غیج یهست یصدا دنیاز شن  دهیسع

 زم؟یعز  یجان، قربون صدات بشم خوب یسالم هست -

 چطورن؟ ییبچه ها و دا ن؟یممنون، خوبم. شما خوب یمرس -

 دینبا گفتیاما ترمه جان مخالف بود، م  م،یحالتو بپرس مویزنگ بزن میخواست یلیبه خدا خ زم،یعز  میهمه خوب -
 .متیتحت فشار بذار

 .ندارم یشک نیتو ا ن،یمهربون یلیخ امیت ییدونم که شما و دا یجون ممنون، من م دهیسع یمرس -

 .زمیعز  یکنیفکر م ینطوریخوش حالم که ا -

 ست؟یجون مامان ن دهیسع یرو گفتم، راست میحس قلب نیباورکن -

 دخترم؟ یندار یدهم بهش، بامن کار یرو م یبود نتونست جواب بده، االن گوش اطیداخل ح زمیچرا عز -

 .دمینه ممنون، خوش حال شدم صداتون رو شن -



 

 !شد رهیمتعجب بهش خ امیرو برد تا بده ترمه بده، دم در ت یگفت و گوش  یممنون دهیسع

 با ترمه کاردارن؟ ده؟یشده سع یچ -

 .با ترمه صحبت کنهتماس گرفته  ،یِ هست -

 .نمیرو بده به من بب یگوش  ؟یجد -

 .گفت  یپرتبو تاب یرو گرفت و الو یگوش  امیت

 ؟ییدا یجان خوب یهست -

 .داد یبازم شرمنده سالم یهست

 .رمیکه نشد زودتر تماس بگ  دیدل براتون تنگ شده ببخش ن؟یخوبم، شما خوب ییسالم دا -

 ست؟ین یمشکل یحاال خوب زم،یسرت عز یفدا -

 .شمام یخوبم، فقط شرمنده  یینه دا -

 .واضح بود یکالم هست  یلب نشوند، پختگ یرو یهست رییهمه تغ نیاز ا  یلبخند امیت

 .نمتیخواد زودتر بب یدلم م یلیخ -

 .جون ییدا نطوریمنم هم -

 .کم کم  شهیتاب م یبه مادرت، داره ب دمیرو م یگوش -

 .جون ییدا یمرس -

 .برگشت دهیسع شیرو به ترمه دادو دوباره پ یگوش  امیت

 .دیچیپ یآرووم ترمه تو گوش  یصدا

 زم؟یسالم نفس مامان، جونم عز -

 مامان؟ یخوب -

 افتاده؟  یخوبم دخترم، چه خبر؟ اتفاق -

 .شد دشیترمه متوجه ترد د،یلبش رو گز یخواست بگه گوشه  یکه م  یزیدودل از چ یهست

 ؟یهست یبگو مادر، نگران چ -

 ازتون بپرسم؟  یزیچ هیخواستم  یم -

 زم؟یجانم عز -



 

ذهنمو  یلیکه خ  دمید یزیچ کینم،یعمارت که تا حاال اجازه نداشتم داخلش رو بب  یاز اتاقا  یکی یمن امروز تو -
 !مشغول کرده

 جان؟ یهست یچ -

 .ترمه گفت، ترمه هم سرا پا گوش شده بود یکه افتاده بودو برا  یاز اتفاق  یخالصه ا یهست

 تونم بکنم؟ یم یمن چه کمک ه؟یخب حاال منظورت چ -

 !به بابا محراب شباهت داشت یلیاون مرد خ  کنمیمامان حس م -

 !به اون یچ یبه محراب؟ برا -

آلبوم   یرو قبال تو عکس اون آقا  کنمیبابا بود ،اصال حس م هیبود، نگاهش شب یطور نیدونم! برداشت من ا ینم -
 !دمیتون د

 تو آلبوم من؟ -

 .آقا هم تو اون عکسا بود  نیانگار ا  ن،یعکسارو نشونم داد  یکه هست؟ اونبار که همه   ادتونیبله ، -

 !یهست ینگرانم کرد -

 ،خب مامان؟ نیبعدنظرتونو بهم بگ دش،ینیخوام اون عکسو براتون بفرستم بب یم -

 نه؟ ای شناسمشیم نمیبفرست بب زم،یباشه عز -

 .فرستم یبراتون م رمیگیتابلو عکس م یممنون مامان، من االن از رو-

 .منتظرم زمیباشه عز-

 .ترمه فرستاد یعکسو برا  نیصورت مرد زوم کردو واضح تر یسراغ عکس رفت، رو عیکردو سر  یخداحافظ یهست

بعد رو  دویدور خودش چرخ یکمی! رهیتونه آرووم بگ یدونست چرا نم یهوا اوج گرفته بودو نم یقلبش ب ضربان
 .شد رهیخ رونیبه ب ستادویبه پنجره ا

رو بشناسه  یواقع انیذهنش بگنجونه و ک یجا اونو تو کیتونست  ینم یبود که هست ییپراز رازو رمزا انیک  یزندگ
 !ترس آرامشو بازم ازش گرفته بود نیو ا

در  یافکار مسموم دست از سرش بردارن، که صدا  نیفرصت بده تا ادراز بکشه و به خودش  یکمیخواست  یم
 .مانع شد

 تو؟ امیب شهیم -

بپرسه! به هر حال  انیدر مورد اون عکس از ک یزیخواست فعال چ یکرد، نم  ادتریآشوب درونش رو ز  انیک  یصدا
 .زدیم یحرف دیتا مطمئن نشده نبا



 

 .انیتو ک ایب -

 .تو قاب در جا گرفت دیسف یست ورزش کیبا  انیک

 شهیکه تو تموم رگو پوستش ر  یتونست عشق یدوخت، نم انیک  یخاکستر یمسخ شده نگاهشو به چشما یهست
 !گرفتن  دهیرو ناد انیدوونده بودو پس بزنه، سخت بود ک

 :دیرو از صورتش کنار زدو پرس یهست یتخت نشست، موها یجلوتر رفتو رو انیک

 ؟یخوب -

تابش بد  یروزها قلب ب نیآورد، ا  یکم م  انیانداخت، در مقابل ک  نیآب دهنشو آرووم فرو دادو سرشو پائ  یهست
 .کردیفرم رسواش م

 ؟یداشت یخوبم، کار -

 ؟یدیرو د لیوسا -

 !هنوز نه -

 چرا؟ -

 .نمیخواستم آماده بشه بعد برم بب -

 ؟یدیاتاقو که حتما د  یخوبه، ول -

 !همه سال اون اتاق ورود ممنوع بود نیچرا ا دمیاوهوم، فقط نفهم -

تونستم هر روز با  یتو اون اتاق هستو نابود کنم،نه م یزیتونستم هر چ ینه م طیتو اون شرا زم،یالزم بود عز -
 !خوام راجب بهش صحبت کنم یشه نم یزجر بکشم. حاال هم اگه م شتریاون اتاق ب  دنید

 .برد یهست یچونه  ریزدو دستشو ز یلبخند مرموز انیانداخت، ک  ریگفتو سرشو باز ز  یفهمم یم یهست

 عروسک؟  یدزد یچشماتو ازم م -

 یتو تک تک اجزا ق،یبشه، نگاهش کرد، دق قیرو با دست قاب گرفتو مجبورش کرد تو چشماش دق یهست صورت
 !اون که بود  یالاقل برا  ایبود،  یخواستن زشیصورتش، همه چ

 ؟یسته -

 .کرد اون نگاه  یصاحبش خاکستر م ینفوذ کرد، مثل رنگ چشما انیک  ینرم باالتر اومدو اونم به چشما سرش

 ؟یهنوزم دوستم دار -

 نیخواست به ا ینم گهیچون خودش هم د دیتونست آزارش بده شا ینم گهیفعال شده بود، د شیاشک  غده
 .گذاشت و به حرف اومد  انیک  یشونه  یادامه بده! سرشو جلو بردو رو  یباز



 

 ...تونم یانقدر که نم  یحت شه،یاز هم  شتریب -

 .کرد  یهمراه انیهوا بسته شدو با ک یتموم موندو چشماش ب مهین حرفش

اون ناب   یبرا یهست دادیچشماشو لبخند خاص رو لباش نشون م یکه عقب رفت، اشک جمع شده تو  انیک  سر
 .قصه هاست نیتر

 .ادیکه مطمئنم خوشت م  ییجا کی میخوام بر یم ؟یپوش یلباس شب م هی -

 .گفت  ینفس حبس شده شو آزاد کردو چشم یهست

 .منتظرم نیپس من پائ -

 .باشه -

صورتش کرد، تموم اون عاشقانه ها و لطافت  یاز جاش بلند شدو دوباره اخمو چاشن  شهیپر ابهت تر از هم انیک
 .بود یها فقط مختص اتاق هست

به  یآب  دیهوشش کنه از جا بلندشد، با یکه هر آن ممکن بود ب  یا  جهیحسش رو تکون دادو با سرگ یتن ب یهست
 .زدیسرو صورتش م

خودش انتخاب  انیبود که ک یطالئ یآماده شد، لباسش همون لباس مشک  عیگرفتو سر  یا  قهیدوش پنج دق کی
 .و پوشوندتن برهنه ش یکت کوتاه نازک مشک  کیبار  نیکرده بود، منتها ا

آماده شدن   ییتنها یهم کرد، بد نشده بود، الاقل برا یمیمال شیخوش حالتش رو هم باز گذاشتو آرا یموها
 .خوب بود

 .پله ها صنم رو صدا زد یرفتو از باال رونیاتاق ب  از

 یم دیفهم ستاد،یشده بود روبروش ا نتشیز یقشنگ یکه خنده   یگل انداخته و صورت  یصنم با اون لپ ها یوقت
 .باشه دواریبه خودش ام نایاز ا  شتریتونه ب

 جان؟ یهست یخوشگل شد یلیخ -

 !واقعا؟ -

 !ادیلباس بهت م نیباور کن، چقدر ا -

 بد نشده به نظرت؟ دم،یکتو روش پوش  نیباز بود، ا یادیز -

 :به سرو گردنش دادو گفت یقر صنم

 !حساب کرد شهینم گهیقا دآ  یها، رو یاریوقت درش ن کیفدات بشم  -

 .شده بود یانقدر که چشماش اشک  د،یصدا خند یگفتو بازم ب  نویا  صنم



 

 .نکن صنم تییاذ -

 !تونه باور کنه به خدا یخب، آقا کال اخالقش عوض شده، آدم نم ستیدست خودم ن -

 یزایچ یلیخ دیبا ستادیا  یم گهید قهیصنم دور شد، اگه چند دق دیاز محدوده د  دویکش  یینفس پر صدا یهست
 .دیشن یرو هم م گهید

 :گفت  یبلند یشده بود که صنم با صدا انیاتاق ک  کینزد

 گه؟یفردا د یبذارم برا شه؟یم یچ کیپس ک رفت،یم ادمیداشت  یوا -

 !میخور یم میگرد  یشب برم ؟یفردا واسه چ -

 .شد حشیکردو منتظر توض  یاخم  یزد، هست یباز تک خنده ا صنم

برات  ییایکه اون گرفته بود احتماال قراره شب رو  یامشب بردت گردونه! با اون ژست  انیدونم آقا ک یم دیمن بع -
 !بسازه

 .از کوره در رفت  نباریا  یهست

 صنم؟ یگیم یدار یمن! چ یخدا یوا -

 .به سالمت نینگفتم، اصال بر یزیمن که چ -

 .دنازک کر  یتکون دادو پشت چشم یکالفه سر  یهست

 !شه بهم یم رهیکنه و با اخم خ  یدر اتاقو باز م دهینکش هیشم، به ثان یزنمو منتظر م یبه در م یا  تقه

 ؟یزن یچرا در م -

 !حق داره ها زده به سرش انگار صنم

 دربزنم!؟ دینبا -

 .تو ایب ست،یالزم ن  گهینه! د -

 ست،یمثل سابق ن گهید یچیه دم،یم رونینفسمو منقطع ب دن،یقلبم از زور استرس شروع کرده به لرز یها چهیماه
 !مطمئن باشم انیتونم به ک ینم گهیمن د

برق نگاهش چشماشو ستاره بارون کرده،  ده،یم زیبرانگ نینگاه تحس کیاخم جاشو به   شهیم قیکه روم دق  نگاهش
 .کشه  یموهام م یرو یو دست کنهیفاصله رو کم م

 ؟شهیبلند ترم م نیاز ا -

 بلند متنفر بود!؟ یاز مو  شهیکشه، هم  یسوت م سرم

 !کنمیکوتاهش م  رسهیقدر که م نیهم شهیدونم، هم ینم -



 

 .دهیچهره تو معصوم تر نشون م زهیر ینکن، بذار بلند بشه، تو صورتت که م گهید -

 !ترسم یمرد نا بسامان م نیزنم، من هنوز از ا یم یمحو ی خنده

 .ذارم بلند شه یباشه، م -

 .شه یباال تنه م ثابت م یچرخه، رو ینگاهش م باز

 .کشم  یخودمو عقب م ارهیکه مبادا بخواد درش ب  نیاز ترس که ا  اد،ییسمت کتم م دستش

 .شه یلرزون م نگاهش

 ؟یهست یترس یازم م -

 .راحت ترم یطور نیا  ینه، ول -

 ؟یچطور -

 .ارمیخوام درش ب یخب نم -

 .ندارم یبا اون کار -

 .بنده یاول کت رو م  یدکمه  ادویو دستش جلو تر م گهیم نویا

 .حساسن بینقطه عج نیا  یجا رو نیا  یمردا ،یهست دهیسف یادیبدنت ز -

 گمیم یتفاوت باشم، مظلوم تر از هر لحظه ا یتونم ب یگرفته شده، نم  یدخترونم به باز احساسات

 !وقت تنهام نذار چیبمون، ه شمیپس پ -

 ریبرام، ز شهیعشق م  یسمفون شن،یبار اون همه حس له م ریکه دارن ز  ییخرد شدن استخون ها یهواصدا یب
 :کنهیگوشم زمزمه م

 .تو تنهام نذار ،یهست رمیم یمن بدون تو م -

روحش فرستاده  یب یهاش فرستاد، خدا اونو واسه رنگ زدن زندگ هیرو به ر یرو گفت و عطر تن هست نیا  انیک
 .کردیجبران م عایزمان از دست رفته رو سر دیبود، با

 یباشه تا عشق ابد یتونست شب یشد. امشب م یراه یصورتش نقش بستو باهست یرو یبخش نانیاطم  ی خنده
 !جفتشون به اثبات برسونه یرو برا

راحت  انویک  نیگرفتو دوست داشت، حاال ا  یکه ازش م  یشد، چقدر آرامش رهیخ انیمطمئن ک یبه چهره  یهست
 .دیشد فهم یتر م

 .اونم حاال ستاره بارون شده بود  یچشما د،یکش  یاز سر آسودگ  یبست و آه یا  هیثان  یبرا چشماشو



 

شدنو جشن  یجمع م یحیتفر یها یکه شب ها کشت  ییاز راننده خواسته بود تا اونا رو به لنگر گاه ببره، جا  انیک
 .بود ستادهیاسکله ا  یورود یروبرو یکشت  نیمدرن تر کردن،یر پا مب ییبایز

 .کنه  یامشبش رو همراه  یافتخار  یمنتظر بود تا مهمون ها و

 .ارهیرو به زبون ب دهیکه به ذهنش رس  یزیداد چ حیانداختو ترج  شیشونیبه پ ینیچ یهست

 ان؟یک -

 .شد رهیخ یمعصوم هست یبرگشتو به چهره  انیک

 جانم؟ -

 بگم؟ یزیچ کیشه  یم -

 .ادیبه حرف ب یزد و منتظر شد تا هست یلبخند آرووم انیک

 م؟یبش یکیسوار اون  یکشت  نیا  یشه به جا یم -

 .دیبار یم یش رنگ زندگ دهیپوس یبود که از چوب ها یچوب یکوچولو  یکشت  کیبه  یهست اشاره

 !یمیقد یلیاون خ  یهست ؟یسوار اون بش یخوا یواقعا م -

 داره؟ یخواد اونو سوار شم، از نظر تو اشکال یدونم اما خب دلم م یم -

 !!!اشکال که -

هم درخواست داده  یخواننده ا یرزرو کرده بود و حت شیمدرنو از چند ساعت پ یداشت، اون کشت دیترد انیک
به  یحس خوب نینه و اک  یخواست تموم برنامه هاشو بهم برنه و بدتراز همه بدقول یازش م  یبود! اما حاال هست

 !داد ینم انیک

 ؟یتو اون کشت میریخب اگه واقعا برات مهم باشه م -

تو رفتارش  دیشن یم یحرف لشیشد، هنوزم اگه برخالف م رهیشده بود خ یکه دوباره سنگ  انیبه صورت ک یهست
 .مثل قبل نبود گهینقطه مثبت داشت. عکس العمل هاش د کیمهشود بود، اما 

 .زنانه اش رو به کار انداخت استیتکون دادو س یسر یهست

 .یرو رزرو کن یبارم اون کشت کیقول بده  یول ست،یهم مهم ن یلینه خ -

 .شده بود یراض یرو گرفت، حاال حساب یصورت مردونه ش نشستو دست هست یرو یضیلبخند عر انیک

احساسات اون   یانگار رو  ایبود، جذرومد درمثل قبل ن گهیگذاشتن، حس جفتشون د  یکشت  یعرشه   یپا رو یوقت
 !رهیبگ یتنشون رو هم به باز یخوب بلد بود سلول ها بیعج  دیهاهم اثر گذاشته بود! اون ماه سف



 

گرفته   ادیرو خوب  نیا  یبود. هست ریدرگ بیاسکن کرد، فکرش عج  انویباز صورت ک دوینگاهشو باال کش یهست
 .رو انیبود، خوندن رنگ نگاه ک

 ان؟یک  یکنیفکر م یبه چ یدار -

 .ضربه رو به روح و روانم زده نیبدتر نیخودم ساختم مقصرم! و ا یکه برا  یزندگ نیدونم چقدر تو ا ینم -

 ؟یدون یداشتنش خودتو مقصر م یچقدر برا ستاده،یکه االن کنارت ا  ینیا  ،یخودت ساخت یکه برا  یزندگ -

 .همزمان تنگ شد شو جمع کردو چشماشم یگوشت  یلبها انیک

 .گرفته بودنو پس زد  یکه باد داغ شبونه به باز  یینشستو موها یهست یگونه   یرو دستش

 !دستو دلم بلرزه شهیترس از دست دادنت باعث م یمطمئنم، ول گهید نویا  ،یخدا هست هیهد نیتو بزرگتر -

 درسته؟ یهست که بهم نگفت ییهنوزم رازها -

 .و راهش رو سد کرد یهست یتنفس هیناح یدرست رو ییجا کیفرستاد، نفسش نشست  رونینفسشو ب انیک

 ؟یدرکم کن یتون یتونم بگم، م یحاال نم -

 !دونم ینم گهیجا م نیا -

 :پشت بندش گفت یسرش اشاره کرد، ول یگفتو به باال  نویا  یهست

 .گه مطمئنم  یم نجایا  ن،یاما بب -

 .مردش رو باور کرده بود یکه مردونگ  یگذاشت، قلبقلبش   یرو گرفت و رو انیک  دست

 یم یرو خوب باز یمرد عاشق نیفرو رفت، ا شونشیپر یموها ونیم یدور شونه هاش حلقه شد وباز سر یدست
 .کرد

 .گرفت  نانیسرش رو برداشتو باز نگاهش رنگ اطم انیبعد ک یلحظه  چند

 آره؟  ،یافتاد فقط کنارم باش  یهر اتفاق یدیپس قول م -

 .باالرفت یواشکی یبه خند یلب هست ی گوشه

 .تونم نباشم ینم گهیبخوامم د -

 .کنار گذاشته بود  یغرورش رو خوب وقت  یهست د،یبلند خند انیک

 .ترکرد کیرو گرفت و باز بهم نزد یکت هست  قهی انیک

 شه؟یبرنامه داره شروع م م،یبر

 .میبر باشه



 

بلندگو به دست جلو اومد و خواننده محبوبشون رو صدا زد،  ین نشستن و مجرمخصوص خودشو یصندل یرو
شد بتونن با آرامش برنامه رو تماشا  یباعث م نیمهمان داشت و ا یبه اون عظمت تنها تعداد محدود یکشت
 .کنن

 کلیبا اون ه یبود، وقت دهیاسمش رو شن  ادیز یکه هست  کایبود به اسم جس یدختر جوون لهستان کی خواننده
 .تو فضا پخش شد یادیز جانیسن اومد ه یبلندش رو یو موها یاستثنائ

 کنه؟یبرنامه اجرا م نجایاومده ا  یچطور نی! اانیشه ک ینم باورم

 ؟یدست کم گرفت انویک  تو

 .! اما خب جالب بود برام، به هر حال ممنوننه

 .شد رهیو خکردو به روبر  یآرووم  یخنده  نهیدست به س انیک

سن اومدو  یرو یرو اجرا کرده بود، که دوباره مجر یچند تا آهنگ درخواست کایگذشته بود و جس  یساعت کی
 .سرو شام دعوتشون کرد یبا مهمون ها کردو برا یخوشو بش

 انداخت و صورتش جمع شد  یپراز ماه یبه ظرفا ینگاه یشام رفتن هست زیسر م یوقت

 اد؟یبدت م یاز ماه  هنوزم

 !گشاد شده نگاهش کرد  یبا چشما یهست

 !یبزن یلب به ماه دمیوقت ند چیه

 .سرشونه ش زد یگفتو بالفاصله دست  نویا  انیک

منو دست کم  شهیبود خانم کوچولو، منتها تو هم یکن، انقدر تعجب داشت؟ من حواسم به همه چ  نگاهش
 .یگرفتیم

 .کرد  گهید یبه ظرفا ییباال انداختو دوباره نگاه گذرا یشونه ا یهست

 کهیهم چند تا ت انیک  د،یخودش کش یهم سوپ برا یکمی ختویر یانیبرنج بر یقابل تحمل تر بود ، مقدار شیباق
 .برگشت زیظرف گذاشتو سر م یبخار پز تو یسبز

 ؟یرو برام بگ یکی نیراز ا یخوا ینم الاقل

 .پرپشتش برد یموها ونیم یدست انیک

 !تونم تحملش کنم یاندازه که نم  یم ییزایچ ادیگوشت و مشتقاتش متنفرم، منو   از

 !نگاهش پر استفهام بود یهست

هم  یشتریب حیکنه،توضیحالمو بد م زم،یمرد از خون گر هیمن  ؟یدرک کن نمیا  یتونیندازه، م یخون م ادی منو
 .ندارم



 

 .یکاف  نیخوام، هم ینم یشتریب حیتوض

سکوت فعال  زنه،پسیشون ضربه م ندهیفقط به آ انیتو گذشته ک یادیبود که کنکاش ز دهیباور رس نیبه ا یهست
 .راه بود نیبهتر

م خوند، با لهجه  گهید یآهنگ درخواست  یسر کیانجام شدو خواننده   یمفصل ییرایکه پذ  یساعت میاز ن  بعد
 !گفت که شوکه شون کرد  یزیکرد، چ  یرو خوب تلفظ نم یسیکه کلمات انگل  ینیریش

 .نداشت انیک  یبرا یزیبود! چون سورپرا یهست یحس فقط در ظاهر برا نیا  البته

و  یاز مهمون افتخار  فیشروع کرد به تعر یدختر چشم آب ستاد،یا  کایاز جاش بلند شدو کنار جس  نهیبا طمان انیک
 .اون  یدوباره  داریاز د  چقدرخوش حال نکهیا

 "شناختن یکرد "اونا قبال همو م  انیقل شیدرون یتفاوت هم حس ها یبه ظاهر ب یِ جمله هست نیا  دنیباشن

بود،  نیهم انیک  کرد،یم ریذهنش رو درگ یزود نیبه ا دیجمعو جور کردو آب دهنشو آرووم فرو داد، نبا خودشو
 !یمرموزو کشف نشدن

که هنوزم داشت   یجفت چشم آب کیکرد تظاهر به آرامش کنه، چشم دوخت به   یسع دویلباسش کش یرو یدست
 .کردیم یطناز انیک  یبرا

 :شد و کنار گوشش گفت یهست کیچند لحظه قبل فاصله گرفته بود نزد ندیکه حاال از اون حس ناخوشا  انیک

 .میبر گهید بهتره

 !رو ترک کرد یکشت  هینگاه پرسش گر بق ونیاز خدا خواسته بلند شدو باهاش هم قدم شد و م  یهست

 .مقصدشون موند دنیاونا سوارشدو منتظر شن  دنیبودو به محض د ستادهیا  نیکنار ماش  راننده

 .خونه برو

 .تکون دادو استارت زد یسر عیسر

 .کردیاون دل دل م  یصدا دنیمشوش منتظر شن انیکرده بودو ک  اریسکوت اخت یبود که هست یا  قهیدق چند

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم یهست

 بگم؟ یچ

 !؟یناراحت

 ؟یازچ

 .رفتار اون زن از

 .تونم محدودش کنم یمن نم انیبزرگ ک یلیتو خ یایدن نه،



 

روشنفکر عاشق باشه،  کیتفاوت نشون بده و به ظاهر  یو ب یداره خودش رو عاد یسع یهست دیفهم یم انیک
 .به تمام معناست یناش کیهنوز  یدونست که هست یروهم خوب م نیا  یول

 .رفتن معلوم بود یکه ممتد تو کف دستش م  ییاز ناخن ها  یذهنش حت یآشفتگ

 شناسمش؟ یاز کجا م  یبپرس یخوا ینم

 !یبد حیتوض یخوا ینم یگینداره، احتماال دوباره م یا  دهیفا دنیپرس

 .اشیاز اون قشنگاش و اختصاص  دیخند انیک

 .دختر شمیت م ونهید یکنیم یحسود یوقت یوا

 :برگشت، براق شد تو صورتشو گفت یهست

 .نکردم یحسود من

به  یادیکه انگشت شصتش ز  یفرو برد، جور یهست یتنه شو سمتش کج کردو انگشتاشو تو شونه  مین انیک
 .شده بود کینزد چارهیدختر ب یخرخره 

 .خوام یمن معشوقه ثامت نم ،یکن  یحسود دیبا ،یبکن دیبا

 بودن!؟ یباز ونهید ی ونهیبود؟ د نیفعال شد، درد داشتو نداشت، عشق هم شیاشک  ی غده

 .بودن یزبا ونهید ی ونهیبود، د نیبست، آره هم چشماشو

 دش،یکش  نیبه کروات قفل شده دور گردنش انداختو پائ یگذاشت، چنگ  انیک  یشونه  یتر بردو رو کینزد سرشو
 :گفت  زدیم ادیکه خشمش رو فر  یخودش را باز کنه! با لحن یخواست راه تنفس یکار م  نیانگار که با ا

کنه،   یبشه، برات طناز کیماده بهت نزد یپرنده  هی یوقت، حت چیجا... ه چیخوام ه ینم ان،یباره آخرت باشه ک-
تنش  یسلول ها یکه حت  کنمیم یاون موقع مطمئن باش کار  ؟یفهم یخوام م یتاب صدا بزنه، نم یاسمت رو ب

 .مرگشونو بخوان

 یتب تند رو، حت نیخواست، هم یرو م نیهم د،ینشستو سرش رو عقب کش یهست فیظر یدستا یرو دستش
 .خواست یرو م نیکنه، فقطو فقط هم  یادآوریباشه که حماقتش رو  یاگه قرار بود تب تند

 :برگشت ستادویدر عمارت ا یجلو راننده

 !ا؟یخونه  دیایم م،یدیدکتر رس-

 :گفت  دویمشوش از جا پر انیک

 !وقت شب نیداخل، کجا برم ا میریم-

 !بود دهیارباب به ظاهر متشخص رو نفهم  نیوقت حال ا چیتکون دادو با اخم وارد شد، ه یسر یعل  محمد



 

 :گوشش گفت  ریرو دوباره تو دست گرفتو ز یدست هست انیک

 کمکت؟  ادیبگم صنم ب یاگه خسته ا -

 .تونم ی! خودم میچ ینه خسته  -

 .هاش فرستاد هیدم کرده رو به ر یشد و دوباره هوا ادهیپ نیرو گفت و با آرامش خاص خودش از ماش نیا  یهست

اون   انیخود از ک یب ینشه! محمد عل ریغافلگ  یکه مدام هست  یتونست خنک تر باشه به شرط یهوا هم م یحت
 !اطالع بود  یبازم ازش ب یعادت شبانه باشه که هست  کیتونست تو جواب  یسوال م نیبود، ا دهیسوال رو نپرس

به  ایپنهون کار نیا  یته دل بکشه، اگه با همه  از  یادیهاش بذاره و فر قهیشق یخواست دستشو رو یم دلش
 !تعجب داشت یجا دیرسیجنون نم

تونستن  یآسمون، م  انیبودو ک نیشد. اون زم رهیداشت خ یکه کنارش قدم بر م  یبلند کردو به مرد پر صالبت یسر
 !بشن؟ کیبهم نزد

 .کردیعادت م  دیاومد، با  یاز دستش بر نم  یتلخو پس زد، کار افکار

 یطور ی! ولدیبود، خند یصورت یگفت، اما رنگ نگاهش صورت  یجلو اومدو خوش آمد دنشونیبه محض د صنم
 .بفهمه یکه فقط هست

 ارم؟یآقا، براتون قهوه ب  دیخوش اومد-

 !بپرس یدونم از هست یقهوه؟ نم-

 !نبود یبد زیقهوه چ شنهادینشد اما پ انیباال انداخت، متوجه قصد ک ییابرو  یهست

 .صنم ممنون اریب-

 :به حرف اومد انیکه ک  کردیتکون دادو رفت.داشت راهشو سمت پله ها کج م یسر صنم

 !کجا؟-

 !گهیبرم لباسمو عوض کنم د-

 اتاقم؟  یایم-

 ؟یواسه چ-

 قهوه بخورم؟ ییتنها یانتظار دار-

 :بردو آرووم گفت کیصورتشو نزد دویهوا خند یب یهست

 .یخوددار باش کمینه، فقط انتظار دارم  -

 ؟یفهم یدختر جون، کم آوردم م ییجایانتظار ب -



 

 داشت؟ دنمیمگه جرات نفهم د،یفهم یم

 .ییزور گو یلیبدون که خ نویفقط ا گردم،یاالن برم -

 دویشد. مچ دستشو قاپ نیریچشماش ته دل ش یمردمک عسل ونیدوختو م یمخمورشو به هست یچشما انیک
 :گفت  یگرفتوبا لحن قلدرمابانه ا  یهست یفاصله رو باز کم کرد، انگشت اشاره شو جلو

 .یخودت قبولم کرد نم،یمن هم ا،یبرو و زود ب-

 .حماقت دخترونه لعنت فرستاد نیتو دل به ا دویگز  یلب یهست

 یشد، حاال چطور کشیزدقدم بر داشتو ن نهیبا طمان یداد، هست یننو نشسته بودو خودشو تاب م یصندل یرو
 پوشم شده بود مدارا کنه؟ دیکه سف  یا  شهیش یقرار بودو با اون عروسک کوچولو

 !به دور از انصاف بود نیا

متنفر  یتاب به ظاهر مدع یب انیک  نیدونست از ا یداد، نم رونیتو جاش جابه جاشدو نفسشو منقطع ب یکم
 !شده هم سخت بود یافع  یمار خورده  انیک  یبرا یحت صشیدونست!!! تشخ یخوشحال؟ نم ایباشه 

داشت با  انیکه پا تو اتاق گذاشت به شکر خوردن افتاد، ک  نیترک وارد شد، اما هم یبا دوتا فنجون قهوه  صنم
 .کردیرو نوازش م ینگاهش هست

اون دوتا از   صورتش نشست، یرو یمحو یخنده  یواشکیزد، باز  رونیگذاشتو از اتاق ب  زیم یرو رو ینیس عیسر
 .اومدن  ینظر اون واقعا بهم م

 :کردو گفت  یتک سرفه ا انیمحض رفتن صنم ک به

 .سرد دوست ندارم یقهوه  ،یهست ایب -

 .روش گرفتو تکون داد یقهوه رو جلو یهست

 .رمیخوام برات فال بگ یبخور، م -

 .صورتش نشست یرو قیعم  یهوا اخم یب انیک

 ؟یاز خرافات متنفرم، حاال تو از کجا فال قهوه بلد -

خوادو  یرو که م ییزایتونست چ یهم نداشت اما م یبود، مهارت خاص دهیشن ییزایچ کیفقط  یعنی بلدنبود
 .کنه  یوارد باز انیک  یرو یجلو ینطوریا

 .زانو زد انیک  یپا یموهاشو تو دست گرفتو آرووم جلو نیپائ

اون   یمردش حاال محسور زنانگ یتونست حس کنه چشما یشد،انقدر که م رهیخ شیخاکستر یعمق چشما  به
 .شده

 ؟یکارو بکن  نیا  یخوا یواقعا م -



 

 ؟یترس یم -

 !؟یچ یترس برا -

 .انیک  یسرگرم هیدونم! فقط  ینم -

 .شد رهیخ یهست یکردو باز به چشما  کیتلخو به لباهاش نزد ظویغل  یقهوه  انیک

 .گرفت  یهست یشد قهوه رو جلو نیکه سنگ  نگاهش

 !کنه  کشیتونست باز به جنون نزد یداشت اما گذشته ؟ گذشته م یخاص جانیه ندهیراجب به آ ییحرفا دنیشن

تونست  یحاال م د،یکش  یدو خط فرض ییفنجون طال یشد، رو لبه  رهیدرشت ته فنجون خ زویر یبه دونه ها یهست
 .زیانگ  اسیکشدار و ق  یها بد، لب زد با لحن ینیها خوب بودو پائ ییبده، باال صیرو تشخ ییشکال کی

 یمداوم،انتظار طوالن یخوشبخت ،یخوش شانس یعنیدرشت، ستاره ها  زویر یستاره ها نم،یب یعالم ستاره م  کی -
 .انیکه محقق شده، منظورش به من ک

 .خوندساعت چر  یفنجون رو در جهت عقربه ها د،یگفتو خند  نویا

ترازو هم هست،  کی کنن،یبحث م یموضوع کیو سر  شنیدور هم جمع م یمیقد یدوستا نم،یب یجام م کی-
 .شهیبطور عادالنه تو اون دادگاه حل م یو مسئله ا یدار شیدادگاه درپ کی

ذهنش داشت  شیدونست! اما تشو ینم یلحن هست ایتلخ شبانه بود  یقهوه  ریتند شد، تاث انیقلب ک ضربان
 :باز اومد یهست یصدا شد،یم کیبه اوج نزد

 کیگل،   ی! حلقه یکرد  یوقت بهش فکر نم چیکه ه  یراثیداره، م یباور نکردن راثیم کیتاج بزرگ، نشون از -
 .که از گوشتو پوست خودت  یکه هنوز برطرف نشده، از طرف کس  یغصه ا  نم،یب یحلقه گل م

 .دیداشت کنترلش کنه غر یکه به زحمت سع  ییا صدافنجون زدو ب ریز یدست یعصب  انیک

 .مزخرفاتو نیتمومش کن ا -

 گم؟یدرست م شهیمربوط به پدرو مادرت م ان،یک  ستیمزخرف ن نایا -

 :شدش گفت دیکل  یدندونا ونیبا دست سرش رو گرفتو ازم انیک

 !افته  یب یترسم دوباره اتفاق بد یم ،یبرو هست-

 !!انیک  یول -

 .بــــرو ،یبرو هست -

تا به  کردیم یکار  دیبا یول دیفهم یرو خوب م انیرفت، حال ک رونیاز اتاق ب  دویکش  یینفس پر صدا یهست
 .ادیخودش ب



 

حتم داشت عکس اون مردو  گهیاون مردو تو ذهن مجسم کرد، حاال د  یحال نشستو دوباره چهره  یتخت ب یرو
 .بود دهیترمه د شیقبال پ

زن  ومدیدلش ن یول د،یپرس یرو ازش م یبه ترمه و همه چ زدیوقت بود! وگرنه همون موقع زنگ م ریکه د  فیح
 !شد تا صبح هم صبر کرد یم دیخواب کنه! شا یرو ب چارهیب

که   گرفتیشکل م یزیپازل چ نیلحظه هم آروومو قرار نداشت، با کنار گذاشتن تموم قطعات ا کیذهنش  اما
 !ن نبودتصورش هم ممک

 یوگرنه افکار موهومش تا خود صبح دست از سرش بر نم دیخواب یم دیتکون دادو چشماشو بست، با یسر
 !داشتن

 یآشفته، دل درد داشت انگار! طاق باز شدو چشماشو تنگ کرد، باالخره صبح لعنت  یبود، پر از خواب ها یبد شب
 .بود 7 کیانداخت، نزد  یشدو به ساعت روبرو نگاه زیخ میبود، تو جاش ن دهیرس

دوش آب رفتو تن خسته شو به آب سپرد، چقدر  ریراست ز هینبود،  یانداخت، مشکل  یشدو به دوروبر نگاه بلند
 تیدوش بودو باالخره رضا ریز یساعت مین کرد،یم یرو عمل مشیزودتر تصم دیترمه رو کرده بود! با یدلش هوا

 .اومد  رونیدادو ب

 .ستادیا  نهیآ  یجلو دویپوش یا  رهیخنک ت لباس

 "حاال وقتش بود؟ یخم شدو شکمشو چنگ زد "لعنت د،یرکشیدلش ت ریهوا باز ز یب

ترمه رو  یرو برداشتو شمار یرد شده بود، گوش8:30انداخت، از   یخورد، باز به ساعت نگاه یصدا زدو مسکن صنمو
 .گرفت

 .دلش آرووم گرفت دیچیپ یگوش  یترمه که تو یصدا

 ؟یخوب یسالم مامان-

 سالم قربونت برم، خوبم؟ صدات چرا گرفته؟ -

 ؟یدیشد عکسو د یخوبم، چ ستین یخاص زیچ-

 :که لرزشش محسوس بود گفت  ییبا صدا د،یرس یاالن داشت به مرز جنون م  نیتا هم روزیاز خود د  ترمه

 !ممکن ریغ  نیتونم باورکنم ا یمادر، اما خب نم دمیآره د -

 .زودتربگو کنمیشده مامان؟ خواهش م یچ -

بود،  کینزد رخانیکه هست به ام  یهرچ یجان، ول یباشه هست یتشابه ظاهر کیتونه فقط  یم گم،یالبته بازم م -
 .محرابو مهتاب یبابا بزرگت، بابا

 !محال ممکنات بود نیرد اآو  یرو تاب نم نیممکن نبود! ا نیا  د،یچرخ یدور سر هست ایدن



 

عشق،   نیاز ا  ییحاال جدا ییحقش نبود بعد اون همه تنها نیرفت، ا یاهیاز دستش سر خوردو چشماش س  یگوش
 !حقش نبود

به خودش  کمیتونست  یگذشت تا هست  یا  هیچند ثان د،یشن ینم یجواب چیه یول زدیرو صدا م یمدام هست ترمه
 .مسلط بشه

 .خوبم مامان، نگران نباش -

تا حاال دارم  روزیاز د  شهیتونم حالو روزتو درک کنم؟ باورت نم ینم یکن  یجان؟ فکر م یچطور نگران نباشم هست -
 !دوستشون داشت یلیبودن، خ تیزنو بچه هاش تو اولو شهینبود! هم یآدم  نیخان همچ ریام  کنم،یم یخودخور

 :ه داددوباره ادام دویکش  قیعم  یآه  ترمه

ربط  یب رفتهیبهونه م یکه هر بار با بهونه و ب  یها تیاحتماال اون مامور  نمیب یم کنمیخوب فکر م یاما خب وقت -
 !ستیماجرا ن نیبه ا

 !دونم مامان جان ینم گه،یبوده د ینطوریحتما هم -

 ؟یکن  کاریچ یخوا یحاال م -

 !شمیم ونهیدارم د رسه،یبه ذهنم نم یزیچ -

 !دادن نداشت یدلدار یبرا یزیواقعا چ د،یکش  یکرد و در دل آه  ینچ ترمه

 .کرد  یکوتاه  یحوصله خداحافظ یب یهست

اوضاع با   د،یقلب پرتپشش کش یرو یبود! از جا بلند شدو دست ختهیبهم ر یدل ترمه خراب بود، باز همه چ حال
 !تر شده بود میوخ کردیکه تصورش رو م  یزیاتفاق از چ  نیا

 .ستادیترمه ا یبه دست جلو اومدو روبرو ینیس دهیسع

 ترمه؟ دهیشده؟ چرا رنگت پر یباز چ -

 .ختهیبهم ر ی! دوباره همه چعدهیبگم س یچ -

 .دیترمه رو چسب یگذاشتو بازو  نیبرنجو زم ینیس دهیسع

 !دختر ایریگیحرف بزن ترمه، غمباد م -

 ؟یدبو دهید رویعکس برام فرستاد، تو که عمو ام  هی یهست -

 بودم، چطور مگه؟ دهیخب، آره د -

! قبال ادیو به نظرش آشنا م نهیبیبوده م انیکه مال پدرو مادرآقا ک  یمیعکس عمو رو تو اتاق قد  یانگار هست -
 .خودش بود دهیکنم، سع  دشیخواست منم تائ یبود، م دهیتو آلبوم من د نجایعکسو هم



 

 :باال دادوگفت ییابرو  دهیسع

 !نبود یآدم  نیهمچ رخانیممکن ترمه، ام ریغ  نیا -

 !ستیدور از ذهنم ن یذار ی! اما اتفاقاتو که کنار هم مشدیمنم اول باورم نم -

 :به ابروش داد و گفت ینیچ دهیسع

 دونسته؟ یمهتاب م یگ  یم یعنی -

 !گهیداشته د یلیدل هیخودش  یالبد برا  ب،یکشور غر  هیبره تو  شهیکه بلند نم  ی! به هر حال الکستین دیبع -

 اون دوتا عاشق همن؟  یگفتیمن، توکه م یخدا یوا -

 گهیجور د هیهم نزنم بچه م  یحرف شه،یطور نابود م هی یخراب، اگه اصل ماجرا رو بگم هست نیحال منم از هم -
 !پاشه یاز هم م

 .دیاز راه رس  امیبده که ت یترمه رو دلدار کردیم یحلقه زده بودو سع دهیسع اهیس یتو چشما اشک

 :مضطرب جلو اومد گفت امیت

 ؟یکنیم هیگر  یخواهر دوباره دار -

 .ستین یزینه قربونت برم، چ ؟یخوب زمیسالم عز -

بلند  عیخواست تا ترمه رو تنها بذاره، خودشم سر امی" از تفتادهین یکردو با گفتن "اتفاق  یمحو یخنده  هی دهیسع
 .ن رفتو دروهم بستبه اتاق خوابشو امیشد و همراه ت

 جان؟ امیت یخوب -

 !شهیمشکوک م شتریکه ب  ینطوریا  ده؟یشده سع یدوباره چ -

 .ازتو پنهون بمونه  یزیچ ستیکه قرار ن  دونهیروش حرف بزنم، وگرنه م یخواستم جلو یفقط نم دونم،یم -

 .دوخت دهیتکون دادو نگاهشو به سع یسر امیت

 شده؟ یچ نمیخب حاال بگو بب -

 ... فرسته و یترمه م یبرا یعکس  هی روزید یجان، هست امیت -

و  یانصاف  یته ب نیا  رفت،یقبل تو هم م شترازیهر لحظه ب امیت یماجرا و اخما یباق فیشروع کرد به تعر دهیسع
 !روزگار بود ینامرد

 .عزم رفتن کرد  دویبده لباس پوش رییشو تغ ندهیآ  تونهیچقدر م مشیکه تصم  نیتوجه به ا یب یهست

 .خبر داشت یاون قطعا از همه چ  د،یدیرو م ایبرد عیسر دیبا



 

 .گرفت  شیرو پ ایبرد یخونه  ریمس یساعت یتاکس کیدادو با  یحیتوض یصنم سرسر به

 .در زد شیخدمتکار شخص الیکه ل  شدیآماده م  مارستانیرفتن به ب یداشت برا ایبرد

 بله؟ -

 !دیدارمهمان  د،یخان ببخش ایبرد -

 !مهمون -

 !دیرو تو قاب در د یبپرسه در باز شدو هست یزیاز حضور مهمون ناخونده، بلوزشو چنگ زدو تا خواست چ  متعجب

 !؟یهست یکنیم کاریچ نجایا -

 .باهات حرف بزنم دیبا ا،یکارت دارم برد -

 روزگار یخواست تا تنهاشون بذاره، دوباره نحس الیکردو از ل  یپوف ایبرد

 !دردسرا بود نیوابسطه ا بینداشتن، اما عج یزیهاش جز دردسر براش چ یدوروبر انویاونو نشونه گرفته بود، ک  ،

 زده؟ یچه گند قهیشده، باز اون عت یچ نمیبگو بب -

 ؟یدونست یتو م -

 یکه سع  یخودشم کنارش نشستو با لحن ن،یبش یمبل راحت یرو گرفت و مجبورش کرد رو یهست یبازوها ایبرد
 :دیآرووم باشه پرس  کردیم

 !رو ینه همه چ گهیاما د  دونم،یم انیرو راجب به ک یهمه چ بایجان!؟ من تقر یخبر دارم هست یازچ -

 .یدونستیمطمئنم تو م یول -

 !حرف بزن خب دونستم؟یرو م یچ -

 .پرصدا کویستریه د،یخند یهست

 !شدم که محرمم یوار عاشق مرد ونهیبنده ستو از قضا من احمقم د یعمو  انیک  نکهیا -

 !ممکن بود ریغ  گهید نیباال رفتو نفسش گرفت، ا ایبرد یابروها

 !عاشق برادر زاده ش بشه  تونهینم انیک  ،یمحال هست -

 .باز قهقهه زد ستادویبلند شدو ا یهست

 ن؟یبرس یبه چ نیخواست یحرف بزن؟ م ا؟یبرد نشینوشت ی! چطوریجالب ییاوف عجب سنارو -

 !یدیرس یمسخره ا ی جهینت نی! چطور به همچستیممکن ن نیا  گمیدختر؟ م یشد ونهید -



 

پدر پدرم، خودش نشونم داد،  نطوریبوده و هم انیکه پدر ک  یعکس کس  ا،یبرد دمیمن عکس اون زنو مردو د -
رو  تشیسانتونه کل ان یکه م  فیخواست ثابت کنه انقدر کث یرو ثابت کنه؟ م یخواست چ یخوداحمقش، م

 سوال ببره؟ ریز

 یهم ب یهست یول ست،ین یشدن یزیچ نی! مطمئن بود که همچشدیتکون داد، باورش نم یمشوش سر ایبرد
 !بود ختهیبه هم نر نطوریا  یخود

 ؟یدید یچ قایدق نمیکن بب  فیدرست تعر -

تو  گهیداد، اما د یحاتیتوض ایبرد یبرا شدیثابت تر م  یکه هر لحظه لرزون ترو ب  یآشفته و لحن  یبا ذهن یهست
 !نبود یحالت عاد

 !یریاز هوش م  یدار ده،یپر یلیرنگت خ یخب باشه،کاف یلیخ -

 ...دارم، دارم شم،یم ونهیمن دارم د ا،یمزخرف نگو برد -

آدم چقدر تحمل   کیدر حال انفجار بود، مگه  قیعم  یهاش از زور سوزش قهیگذاشت، شق  شیشونیپ یرو یدست
 !داشت

بار بود  نیچندم یبرا نی! اارهیسرم براش ب کیخواست تا  الیاز ل  عیکاناپه دراز بکشه و سر  یکمک کرد تا رو  ایبرد
مجبور بود بازم به خودش لعنت بفرسته، هرچند که  ایرو به مرگ شده بود و برد یحال یاز زور ضعفو ب  یکه هست

 !نبود میرقمه سه چیواقعا ه یاتفاق آخر  نیتو ا

باشه،  شهیرو گرفته بود باعث شده بود جسمش شکننده تر از هم بونشیکه از صبح گر  یبا مشکل یعصب  فشار
 .هرچند که روحش هنوزم قصد نبرد داشت

 خواد آزارم بده؟ یچرا م ایبرد -

 !دختر جون نیپائ یلیفشارت خ ؟یخودتو به کشتن بد یخوا ی...آروم باش، مسیه -

 !ایبرد ستیبرام مهم ن یچیه گهید -

 ؟یبشنو انویک  یحرفا یخوا ینم یعنی -

 .نداشت تو صورتش زل زد یکه حس  یبراق بلند شدو با تن یهست

 ببخشمو سکوت کنم؟ یواقعا بازم انتظار دار -

 .اونو حرفش رو بزنه  یبذار دیبا گمینه، اما م -

 .ایخدا شمیم ونهیدارم د -

 .اومد  رونیکرده بود سرمو وصل کردو از اتاق ب  تیکه به عضالتش هم سرا  یبا تنش عصب ایبرد

 .انفجار بود  یگرفتو هر آن آماده   انویک  یشماره  عیسر



 

 ا؟یبرد ییالو، تو -

 .نجایا  ایدرمون، زود بلند شو ب یو دردب ایو مرض، برد ایبرد -

 ام؟ی! کجا بیگیم یچ -

 .من، زود باش یخونه  ایب -

 !اونجا؟  امیب دیبا یچ یبرا -

 .دهیسرم داره جون م ریمن ز یتو خونه  نجایکرده ت االن ا  زیچون عز -

 هوا رفته بود؟ یب یشده بود که هست یاز جا کنده شد، دوباره چ  انیک  قلب

 کنه؟یم کاریتو چ شیپ ی! هستیزنیحرف م یاز چ -

 !روزو حال افتاده نیادختر به   نیکه ا  یکرد  یدوباره چه حماقت نیبب ،یجواب بد دیتو با نویا -

 .رفتیم شیداشت خوب پ ی! باور کن همه چیگیم یفهمم چ یمن که نم -

 . گهید ختهیرو بهم ر یکه همه چ  یزد یگند  کی! دوباره انیکنم ک  یباور نم -

 .بگو یزیچ هی کنمیخواهش م ه؟یحرفش چ -

 ؟یعکس پدرو مادرتو نشونش داد  یچ یبرا -

 خته؟یبهم ر ینطوریاون عکس ا  یبرا -

 !کنهیش م ونهیکه اون داره د  دهیفهم ییزایاز قضا چ  ر،ینخ -

و  رسونهیخودشو م گهیساعت د کیگفت تا   ایکنه، به برد  فیرو تعر یهمه چ یتونست از پشت گوش ینم انیک
 .کنهیم فیرو براش تعر یهمه چ

 :باشه گفت ایبرد نکهیا  الیزنگ خوردو به خ شیمحض قطع تماس دوباره گوش به

 .کمیصبر کن  ایبرد امیدارم م -

 .الو سالم -

 د؟یسالم! بفرمائ -

 درسته؟ دیباش انیآقا ک  دیشما با -

 د؟یبله خودم هستم، بفرمائ -

 .امیت م،یهست ییمن دا -

 بود؟ یآهان... بله، خوشبختم، امر -



 

 گم؟ی! درست مختهیبهم ر یانگار دوباره همه چ -

 !شمیمتوجه منظورتون نم -

 افته؟  یم یاونجا داره چه اتفاق  ان،یرو به مادرش گفته آقا ک یهمه چ یهست -

 .تو هم رفت انیک  یاخما

 مادرش گفته؟ یرو برا یچ یهست -

 ن؟یفکر عمل کرد یشناخته! چطور انقدر ب یپدرتونو م یدرمورد عکس پدرو مادرتون، هست -

بازخواستش  نیهم یداشت برا ایبودو برد دهیرو فهم نیا  یپس هست زد،یض منب انیتن ک یسلول ها تموم
 !کردیم

 !چطور ممکن شهیباورم نم -

 .پدرتون رو شناخته یممکن شده و هست دینیب یحاال که م -

 اون از کجا پدر منو شناخته؟ -

 .نیکنیشترمیفقط مشکالتو ب ینطوریا  ان،یکنار آقا ک  نیرو بذار یپنهون کار -

 افته؟  یب یاتفاق  نیممکن همچ نیزد یحدس نم یعنیمعلوم ترمه عکس پدربزرگشو بهش نشون داد بوده،  خب

 کردمیکنم! واقعا فکر نم  یروازش مخف یزیچ گهیزود بهش بگم، دوست نداشتم د یلیخواستم خ یخودم م -
 !رو بفهمه یهمه چ ینجوریا

اعتماد   یچیکرده که به ه  یبا اون کار یزندگ د،یباش دهیفهم دیتا حاال با گهید نویا  ست،ین یدختر عاد هیاون  -
 .نکنه

 حیرو براش توض یهمه چ رمویم فتاده،ین ینبود، بعدم حاال که اتفاق یواقعا قصدم پنهون کار یدونم، ول یم -
 .دمیم

 ازدواج کنه؟  شیناتن یقراره با عمو نیبهش بگ نیبر نیخوا ینکنه م -

 ینم یمحراب و ترمه ست، پس مشکل یفرزند خونوده  یروبرام گفته بود، هست یمعلوم که! مهتاب همه چ -
 !مونه

 داکنه،یگذشته شو پ  ادویکنار ب  دشیجد یاون تازه تونسته با خونواده   ؟یاون دخترو نابود کن  یگرفت  میتصم -
 پناه تر بشه؟ یکه هست ب  ینیکنه از ا  یکار  یخوا یم

 ؟یسراغ دار یراه بهتر -

 .شهیتر فراموش م عیآره، اونو به خونواده ش برگردونو دست از سرش بردار، شکست تو عشق قطعا سر -



 

 !تونم یعشقمو فراموش کنم؟ من نم  نیخوا یازم م -

 .یتون یم یباش یاگه عاشق واقع -

 .هستم -

 .پس فراموشش کن -

 ایبرد یسمت خونه  عیخنجر شدو قلبشو خراش داد، تماسو قطع کردو سرکه   یکالم  رهیبگ دهیکرد نشن  یسع انیک
 .راه افتاد

 دیبرافروخته از راه رس انیک  یرفته بودو هربار تو سکوت مطلق برگشته بود، وقت یسر هست یباال یچند بار ایبرد
 .سمتش حمله ور شد

 ان؟ه یرو جمع کن یکه زد  یگند  نیقراره ا یاحمق، حاال چطور  ی کهیمرت -

 !بارونم کن ریبذار از راه برسم بعد ت -

 !یدار یمنو هم باز یتو حت شه،ی! باورم نمانیک  شهیباورم نم -

 یبزنم، تموم گنداب زندگ یتونستم که حرف یخواستمو نم یواقعا نم یکی نیراجب به ا ا،یدر کار نبود برد یباز -
 !همون گذشته منحوس ی جهینت ینیبیم یمن که االن دار

 خبرم!؟ یهست که من ازش ب یچ گهید ؟یزنیحرف م یاز چ  یدار -

منو نابود کردن!  یکه زندگ  ییهمونا کشن،یم دکیکه اسم پدرو مادرمو   ییاز اون زنو مرد، از اون آدما  ییخبرا -
کرده، منزجرم از حرف زدن در موردشون، توقع   شهینفرت تو رگو پوست من ر نیا  ا؟یبرد یبشنو یخوا یم گهید یچ

 به دردام اضافه کنم؟ گهیدرد د هیکه با اون حالو روز اسف بارم، تازه   ینداشت

 ؟ینشون داد یشده که اون عکسارو به هست یشده که نظرت برگشته؟ چ یحاال چ -

دونه دونه  کشه،یرو به جنون م یکه داره خودمو هست  ییتموم گذشته و رازا دینشده، فقط حس کردم با یزیچ -
 !ایخسته م برد یاز پنهون کار  گهید زم،یبر رونیب

 !ستین ینیب شیقابل پ گهید یهست نباریا  ،یدرستش کن یکه بخوا  یتر ازاون میاوضاع وخ -

 .مطمئنم انقدر عاشقم هست که ترکم نکنه کنم،یرو درست م یخودم همه چ دونم،یم -

 .دهیبر ییهمه دروغو درو نی... از ادهیبر ان،یک  دهین برانقدراهم مطمئن نباش! او -

 :تکون دادو گفت یمستاصل سر انیک

 !بمونم دواریام  کمینابودم نکن، بذار الاقل  گهیتو د ایخسته م برد -

 !ستیکارساز ن  گهیخشونت د ،یفقط قول بده آرووم باش ده،یخواب -



 

 .خواد یسر سوزن آرامش م هیتوانشو هم ندارم، دلم  گهید -

 .زدو از نو بسازه یم رونهیو ی هیکه شب  یزیخودش چ انیکنار رفت، کنار رفت تا ک  دویکش  یقینفس عم ایبرد

که مسبب   یزیالغر تر از قبل شده! به چ  یچند ساعت حت نیتو ا کردیشد، حس م رهیخ یتخت نشستو به هست یرو
 .دردا بود لعنت فرستاد نیا  یهمه  یو باعثو بان

 "هوس"

 !خواست انگار یدوباره م یباز نفس کم داشت، زندگ د،ینفس کش یهست یموها نیجلو بردو ب سرشو

 !گرد مسموم  کی هینبود، ماِت مات، شب نیریش گهید شیجون برگشت، نگاه عسل یب یهست

 وره؟خ یمن محرمتم حالت بهم نم ؟یکن  یبا بردار زاده ت عشق باز یاومد -

 .آزاد شدن  یاما هنوز مجوز نداشت برا  رفت،یم نیباال و پائ انیک  یتو گلو یبد بغض

 .یدوستت دارم هست -

 .من ازت متنفرم یول -

 .یستین -

 !شده بود که از گور بلند شده یمتحرک یمرده  هیخودش پس زد، شب یبلندشدو مالفه رو از رو یهست

 .دیکوب  انیک  ی نهیورم کرده تو س یسرو صورت با

 ،یفیکث  یلیخ خوره،یمتنفر بشم، حالم ازت بهم م یلعنت یاز تو  دیبشم، با دیاگرم نباشم با  ان،یخفه شو، خفه شو ک -
 گم؟یم یچ یفهم یم ،یپست یلیخ

 .دست گرفتو تکونش داد یرو تو یهست فیمچ نح انیک

 !یشیم مونینکن دختر، بدجور پش تیقصاص قبل از جنا -

 .یلعنت شمینم مونیپش شم،ینم مونیپش -

 .کرد  یصورت هست کیتب زده شو جلو بردو نزد یلبها انیک

 .دیکش  سشیصورت خ یرو یچشماشو بستو دست د،یچیتو تموم غرورش پ یدرد بد دهینکش هیبه ثان یول

 .خورد یضعفو سکوت به دردش نم شد،یم یجد دیانداخت، با  یتنگ شده به هست یبا چشمها ینگاه

 نیبه محض شند ایکر کننده بود، برد  یهست یغایج یتخت بلندش کرد، ول یانداختو از رو  یتن هست ریز یدست
 :جلو اومد یهست یصدا

 ان؟یک  یکنیم یچه غلط یدار -



 

 .شه ادامه داد ینم ینطوریا  گهیرو تموم کنم، د یهمه چ شهیهم یبار برا کی دیبا ا،یبرو کنار برد -

تقال  کشدویم غیانداختن، مدام ج  یموندنو رفتنش چرتکه م یبدون توجه به اون دوتا مرد که داشتن برا یهست
 !ثمر بود  یما تالشش ب کرد،ایم

 .زد رونیشدو از خونه ب روزیپ انیسرم ک آخر

 .بوداون مرد   یدستا ریحاال اس یهست یرها کرد، تن دردآلودو روح زخم نیماش یصندل یرو با شتاب رو یهست

 !بود دهیند یرفتن که تا حاال هست یم ییبود، بازم جا یا  گهید ریمس ر،یمس نبارمیا

 ادیروزا مهمون ناخونده ز نیبود که ا یکاهگل  یخونه  کیاون نخلستون بلند،   ونیشهر م یتو حومه  ییجا کی
 !داشت

 گهید یراه رفتن نداشت، حت ینا چارهیدختر ب د،یرو کش یخونه پارک کردو دست هست اطیرو تو ح نیماش انیک
 .هم نداشت یتاب یب ینا

سوخته ش  اهیزن خدمتکار خونه با اون صورت س مهیراه افتاد، نع یدوباره بغلش کردو سمت در ورود انیک
 :رو مخاطب قرار داد انیک  ظشیغل  یمضطرب جلو اومدو با لهجه 

 .نیسالم آقا، خوش اومد -

 :دیپرس ین سردتوجه به زن با لح یب انیک

 پوران کجاست؟ -

 .آقا  دهیخواب -

 .دیرو با خودش کش یتکون دادو هست یفقط سر انیک

از حد گشاد شده بود! حاال   شیب یهست ی. چشمادیبه در کوب یبا پا ضربه ا ستادویهمون اتاق منفور ا یروبرو
 .تصوراتش بود یکه منتها  دیدیرو م یزیچ ریروبروش تصو

 چیرفت، زن ه رزنیرنجور پ فویلرزون سمت جسم نح ییفاصله گرفت، با قدما انیجمع کردو از ک روشوین تموم
 !قاب بزرگ نداشت یتو ریبه تصو یشباهت

 .انداخت  ینگاه انیمغمومو پر درد به صورت کبود شده ک برگشت،

 !زن مادرت تو؟ نیا -

هق هقش  یفاصله زانو زدو صدا یبود انگار! ب دهیشده بود، فروپاش لیاز گردو غبار تبد  یمغرور حاال به تل مرد
 .گوش آسمون رو کرکرد

 .از جا پا شدو نعره زد  ختهیپردردش افسارگس یها هیگر  ونیهوا م یب یول



 

و آرامـــش، اما اون زن همه  یمظهر پاکـــ یعنیمادر  سه،یقد یعنیمن مادر نـــدارم، مادر  ست،یاون مــادرم ن -
 .رو به کثافت کشوند میهست یهمه  د،یآرزوهامو ازم دزد  یغرورمو ازم گرفت، همه   یآرامشمو ازم گرفت، همه   ی

 .چروک خوردش گذاشت یگلو  یرو یجون زن، دست مهیحمله ور شد سمت جسم ن د،یغر  باز

 !یریرو بگ یکه ازش زاده شد  ینفس کس یبود، بخوا نیهم دنیجنون رس به

 انیک  یزده  خی یآخر دستاش دستا  یروبرو شوک زده به نفس نفس افتاد، اگه تو لحظه  یصحنه  دنیاز د  یهست
 .خورد یم وندیپ انیک  اهیقتل هم به بخت س اهیس هیکرد، حاال سا  یرو لمس نم

 !شیکش  یم یدار ان،یولش کن ک -

 .رو نجس نکنه ییجا گهید فشیبذار نفس کث ره،یبه درک، بذار بم -

 !خوام یمن مرد قاتل نم کنم،یالتماست م  ان،یک  کنمیخواهش م -

 .بسته شد رزنیپ یزده  رونیاز حدقه ب  ینرمو نا مطمئن کنار رفتو چشما انیلرزون ک یدستا

 .گرفت  انویک  یپوران گذاشتو دستا یشده  دیسف یلبا یکنار تختو رو  ژنیدستگاه اکس عیسر یهست

 .کشهیآخرو م  یسابذار تنها باشه، داره نف ان،یبلند شو ک -

مثل قبل محکمو استوار  گهیپاهاش د ینگاه نفرت زده شو به اون دوختو از جا بلند شد، ول گهیبار د کی انیک
 !نبود

خواد،  ینفساشم نم یآقا هست صدا  یوقت دونستیبود، م ستادهیدر ا رونیبخت برگشته مشوش ب خدمتکار
 !بود نیشرط حضورش هم

 یچ یدونست چرا و برا یوقت نم چیرفت که ه یرنجور رزنیسمت پ دویکش  ینفس آسوده ا دنشونیمحض د به
 !کنهیهمه زجرو عذابو تحمل م نیداره ا

 .نشست یچوب یاز اتاقا و خودش رفتو لب طاقچه   یکیرو برد سمت  یهست

وقتش  گهید ید، ولکشنده خشدار شده بو  یخشم ادویصداش از زور فر د،یپر نبضش کش یها قهیشق یرو یدست
 .زدیحرف م دیبود، با

 یخواستم تو زندگ یکه نم  دمیرو پس م یعده ا  کی یها ی! من دارم تاوان کثافتکاریهست یدون ینم یچیتو ه -
اجازه   گهید ،یناخواسته ها ازخودت محروم کن نیمنو به جرم ا یتو حق ندار یشون باشم؛ اما به اجبار بودم، ول

 .به مقصودش برسه و من بشم پل عبورش یکس  دمینم

واقعا از درون  کردیکه حس م  یمرد یرمق چشم دوخت به لبها یاشک چشماشو باپشت دست پاک کردو ب  یهست
 !در حال انفعال

و  شهیده سال ازم بزرگتر بود، هم کیدادم، مثل معبودم بود، نزد یکه براش جون م  یبرادرم بود، براد الیدان -
 !دونستم چرا فقط ممنوعه بود یجا ممنوعه بود، نم کیاما   ،یش بودم، هر جا که تصورش رو بکنهمه جا دنبال



 

 .دیلرزیم انیک  یچشما د،ینگاهشو باال کش یهست

 :گفت  دویمتورمش کش یلبها یرو یدست ستاد،یروش ا یبلند شدو جلو د،یآن ترس  هی

 !یلرز یم یدار ان،یولش کن ک -

 دم،یبر گهیانتقام، اما د  یروزنه  کشم،ینفس م کیروزنه کوچ کیسال فقط دارم از  25 شم،یبگم، دارم خفه م دیبا -
 !تونم ینم گهید

 .بزرگ شده بود یادیز گهیذاشت حرف بزنه، اون غده د یم دیپاش زانو زد، با یترس خورده جلو یهست

 کردم؟  کاریچ دمیبار اون صحنه رو د نیاول  یبرا یوقت یدونیم -

 .زد یم یدادو قهقهه  یپاره کردن، سرش رو تکون م ریکه زنج  ییها ونهید مثل

 ؟یدید کیکرده رو از نزد  یکه خودکش  یساله ا ازدهی یتا حاال پسر بچه  -

 !تنش رو چنگ زده بود یتموم سلول ها یمنقبض شد، دست یسرهست پشت

اون مرده،   یول دن،یتعداد نامعلوم، نجاتش م هیقرص خورده،  مارستان،یبرن ب یساله رو م ازدهی یپسر بچه  هی -
 کیسکوت مطلق،  زنه،یحرف نم گهیخونه، پسر د ارنیجونش رو م یجسم ب ست،ین گهید یاتیح گرده،یبرنم گهید

پسر دست  یول شه،یها شروع م تیممنوع ده،یشده م دهیاتفاق شوم د  هیحاد! روانپزشک خبراز  یجور افسردگ
باز تر  رهیبراش، کم کم دا شهیشبونه م ادیجور اعت کیدوباره اون صحنه ها از برادرو مادرش  دنیداره، د یبرنم

 نهیثبات تر از قبل فقط ک  یزده تر و ب انیو پسر روز به روز عص رسهیهم م گهید یآشنا  یرابطه ها به آدما شه،یم
 "وجودش را ببافه "حس انتقام یحس مرموز تو ات زنهیها رو رج م

 :اصرار به ادامه داشت  انیرو هم به لرزه درآورده بود، اماک یهست ان،تنیک  کیستریه یها لرزش

 یقو کنهیم یپسر سع شه،یم یفقط قربان ره،یتونه انتقام بگ ینم فیآدم ضع  کیبود،  یقو دیانتقام با  یاما برا -
که توانشو داشته   یروز یبرا ارهیخواد ذره ذره به دست م یرو که م یو هرچ شهیبشه، منسجمو مطمئن، بزرگ م

که   یذاره، حس یروش م یجلو ییهوی نویریحس ش کیتو همون روزا، روزگار  ره،یاونا انتقام بگ  یباشه تا از هر دو
 ایدن نیتو ا یزیچ چیه کنهیضربه بزرگتر درست از همون نقطه، مطمئنش م کیاما   کنه،یفعل انتقام رو کمرنگ م

رو جز به جز به تنو روحو  دهیکه کش  ییکه قراره دونه دونه زجرا  یروز رسه،یرو نداره، روز موعود م دنیارزش بخش
 یماورا یزیچ کی کنه،یآخر نقشه هاشو نقش برآب م  یلحظه  یزیچ کیصفت وصل کنه، اما  وونیحاون دوتا 
داره که با وجود  یم شینفر پا به زندگ کیگمشده!   یتیکردن هو  دایپ هیتجربه شده گذشته، تو ما یتموم حسا

 .برگرده شیزندگ میتصم نیاز بزرگتر  یهاش حاضر به خاطر اون حت یتموم بد

 .دل کند یکاهگل  یدادو از طاقچه  رونیپر صدا ب نفسشو

عطش داشتن اون عروسک، حاضر به اعترافش کرد،   ،یو دلخون یاون همه دلخور  ونیاون همه حس بد، م  ونیم
 :زدو گفت مهیخ یهست یرو



 

 ینم ست،یگذشت، نبودنت، نداشتنت، حقش ن  یاون بچه، اون پسر، اون مرد، فقط و فقط به خاطر تو از همه چ -
ذاره واسه  یرو م یو همه چ رهیم ره،یبخشه و م یعطاشو به لقاش م  ن،یباشه، اگه تهش بشه ا نیتونه ته ماجرا ا

 !کردن  یدرحقش نامرد یلیاز خ  شتریب یلیخ ،یلیکه خ  ییاونا

 !تفکرم نبود ینا یحت گهینبود، د یمبارزه ا ینا گهیکه تموم شد، باز فاصله روکم کرد، د  حرفش

 !هم نبود یتسلط دیشا گهیرو، هرم نفسهاشو، تب عشقش رو، د یخواست، لمس هست یم انیک

 :لب زد یگوش هست  ریشده بود، ز کیماجرا به انتها نزد گهید حاال

 .با تو ندارم یوننسبت خ چینفسم باور کن من ه -

 .انیک  یچشم دوخت تو چشما زد،یم یکه رو به کبود  یبا صورت یهست

 .! فقط مجبورمستمیمن نامرد ن یهست -

 .رها کرد یکیتو تار رویت نیفرو برد و آخر یادراک  یب یرو تو قهقرا یگفتو هست  نویا

 .تونم محرموو معشوقه م بدونم یوقت نم چیمن ه ،یستیتو دختر محرابو ترمه ن -

 !بود یفرود اومد، شوک بزرگ نیزم یخوردو رو یمرگ راه انداخته بود! تنش موج یانگار سمفون  یهست اندام

 دمیخواست، شا یخواست، هق هق م یگذشته ناملموس تربود، دلش نعره م  یحرف از تموم باورها نیا  باورکردن
 !خواست یمرگ م

بود،  نیحرفاشو زده بود اما هنوزم سنگ دن،یدیشده بود، چشماش تار تار م کیصفر درجه نزدعروقش به   انجماد
ادامه   یچطور دیهمه درد با نی. دلش مالش رفت، حاال با اشدیبلند م دیبا یول ،ییو تنها یمملو از حس تلخ پوچ

 !دادیم

 .دیرسیم یهوش یبه حالت ب بایتقر یتنش عصب کیبعد از  یبود، هست دیصحنه رو د نیها ا بار

 گهی! واقعا دشدیتموم م یزد،کاش همه چ یهوا بوسه ا یگلوشو ب  یبلند کردو رو نیزم یجونش رو از رو مهین تن
 .بود دهیتحملش به انتها رس

 تیزد، وضع رونیکه ممکن بود رخ داده باشه از خونه ب  یزیتوجه به چ ینبود، ب ییصدا چیاومد ه  رونیاتاق که ب  از
 .قطعا نگران کننده تر بود یسته

 .پدال گاز گذاشتو راه افتاد یعرق کرده پا رو  ینشوند و با سرو صورت نیماش یصندل یرو اونو

 نیتر کیبه جون بخره، خودشو به نزد راهویحرفو بدوب یبشه و کل ایخواست دوباره دست به دامن برد ینم دلش
دوباره  یشدنو هست جیبس مارستانیکل ب  عیصدوق بودن سر انیرسوندو وارد اورژانس شد، به لطف ک مارستانیب
 .سرم رفت ریز

 :گفت  یجلو اومدو با لحن تند فتیبود که دکتر ش ستادهیدر اتاق ا یجلو



 

 ؟یکرد  یبه حالش م یفکر کیاومد تا   یسرش م ییحتما بال دیبا نش؟یرآوردیانقدر د  چرا

 م؟یوخ یلیخ تشیوضع

 .بشه cbcعیسر دی! بامیهست یتوپنینداره، مشکوک به ترومبوس یخوب اوضاع

 !ذاشت یدلش م یکجا  دیبا گهید نویا  خت،یفرو ر انیجون ک یمونده  ته

 !افت پالکت داشته؟  یچ یبرا آخه

 ن؟یشما خبر نداشت یعنی

 رو؟ یچ

 !نیدینفهم یزی. چطور تا حاال چستین روزیکهنه ست! مال امروزو د  یماریب نیا

 !نداره یماریب چیه یسابقه  یممکن، هست ریغ

موقع ماهانه  ای ن؟یدیند یآثار کبود  لیدل یتنش ب یوقت رو چیباشه، ه یموروث دیبا توجه به شواهد با احتماال
 رو تجربه نکرده؟ یهوش یو ب یحس یش ب

 !درونش نبود شیرو آت یحلقه شد، اما آب انیک  یخاکستر یتو چشما اشک

 اشییدخترونه ش تو اتاق تنها یدردا شویرو نداشت، تموم نوجوون یوقت کس چیفکرش گذشت" اون دختر ه از
 نیبراش باشه! تو بهتر یو مرحم نیدردا رو بب نینبود که ا یشکل گرفت ، اصال کس یو پشتوانه ا یحام چیه یب

 !"باشه یخوب ینه یتونست گز یبه اونم نم افسرده همدم درداش بوده که  شهیشکلش مهتاب هم

 .حرفا بود نیتنها تراز ا چارهیب دختر

 .کردن  سیملتهبش رو خ یفرو نداد، اشکاش باالخره گونه  نباریرو ا بغضش

 !!!دمینفهم دم،یند نه

 ینقطه  کیدادو باز به  رونیبود ب نیسنگ شهیش که هم نهیس یقفسه  ونیم ییجا کیگفتو نفسشو از   نویا
 .شد رهینامعلوم خ

 !کس بودن جفتشون  یب چقدر

 :آرووم تر باشه گفت  یکم  کردیم یکه سع  یسر شونه ش زدو با لحن یدست د،یرو خراب د انیکه حال ک  دکتر

 ...! فقطینفهمد یزیحاد نبوده که چ یلینشده، نگران نباش، حتما عالئم خ رید یلیخ حاالهم

 !کتر؟د  یچ فقط

 ست؟یکه ن  باردار



 

 یبا لحن پر درد دویکش  یجوونه زد، آه انیتو قلب ک یصورت یکوچولو  یشکوفه  هیاون همه حس بد،   ونیم
 :گفت

 !کاش بود  یا  یول ست،ین نه

 !باردار بشه طیشرا نیبا ا دیراحت شد، اون نبا المیخ خوبه،

 یاون تموم  یبرا ایدن ینخواستن ها د،یبه خون نشسته ش کش یچشما ریسر انگشتاشو باال آوردو محکم ز انیک
 .نداشت

که   شیز آزآاآزما ی جهیباشه! نت شیماریراجب به ب یحیتوض دیبندازم، شا شیپزشک یبه پرونده  ینگاه کی رمیم
 .کنمیاومد خبرتون م

 .نشست یصندل یرمق رو یتکون دادو ب یسر انیک

 .متوجه ش کرد ییپا یضرب گرفته بود که صدا نیزم ینوک پا رو با

 حالش بد شده؟ دوباره

 .شده بود داشیهوا پ یتوقعش ب یب قیحس سربلند کرد، بازم رف یب

 .بهش سرم زدن آره،

 !گفت؟  یچ دکتر

 :تنگ کردو انگار که تازه مشاعرش به کار افتاده باشه گفت یچشم انیک

 مشکل داره هان؟ یهست یدیتا حاال نفهم یدکتر؟ چطور یاسم خودتوگذاشت  شعوریب یتو

 :پرده به حرف اومد یب نیهم یبرا ره،یزود لو م ای ریموضوع د نیموجود ا طیدونست با شرا یم ایبرد

 .بدم حیتا برات توض رونیب میبر

 !یبد لمیمشت دروغ تحو کی یخوایالبد دوباره م  ام،یجا نم چیه من

 !مایهست مارستانیتو ب ینا سالمت ن،یپائ اریصداتو ب انیک

 .اعتماد کردم  یپاپت یدستام خفه ت کنم، من چقدر احمق بودم که به تو نیخواد با هم یم دلم

 .یدیاز چشم خودت د  یدید یبدم، وگرنه هرچ حیتا برات توض ایبلند شو ب انیک

 .کرد  یشد در مقابلش خودسر ینم گهیشده بودو د یجد ایبرد ،دیموهاش کش یال  یکردو دست  یاخم  انیک

 .ستادیشدو کنارش ا نشیماش کیرفت، نزد رونیب مارستانیبلند شدو از ب ایتوجه به برد یب

 .بگو حاال



 

 !چقدر هوا دم داره ینیب ینم ان،یک  نیتو ماش نیبش

 .حقتو بذارم کف دستت، زود باش حرفتو بزن تونمیراحتتر م ینطوریا

پر حرص  انیک  نبارمیکرد، ا  لشیمتما نیشده بود بازوشو گرفتو سمت ماش یحرص انیک  یها یکه از بچه باز  ایبرد
 .آرووم گرفت  یصندل یمغلوب شدو باالخره رو

تکون  یعصب  انیک  ید. اما پارو روشن کردو درچه رو سمت صورتش برگردون نیپشت فرمون نشستو کولر ماش ایبرد
 .خوردیدرشت م زویر یها

 :باالخره به حرف اومد دویدور فرمون کش یدست ایبرد

 مارستان،یبار اول مهتاب آوردش ب یبرا یوقت دم،یفهم شیچندسال پ یعنی ان،یدونستم ک یرو م یهمه چ من
 شیآزما  یسر کی! یعاد  ریاز حد غ  شیب یحالو روز هست انهیماه یعیامر طب  کی یبه نظرش اومده برا گفتیم

نه  یرو داشت دنشیشن طیازش گرفتم، چند روز بعد متوجه مشکلش شدم، به مهتاب خبر دادم، اما تو نه شرا
 شرفتیاونقدر پ  شیماریکنم، ب  یرو ادهیخواستم ز یسالها تحت درمان بوده، اما خب نم نیرو، تموم ا لشیتما

 یچ یخودم برا شیببرمش پ نکهیا  یاصرارم برا  یکنیشدن داشته باشه، پس فکر م یبه بستر اجینکرده بود که احت
 ینیحاال بش یپس حق ندار ،یاون وقت نداشت  یموقع برا چیتو که ه باشم،مراقبش  شتریخواستم الاقل ب یبود! م

 .یو حکمم صادر کن یقضاوت کن

در  یپ یکرد، اعصاب متشنجش و شوک ها  یرو حل نم یزیکرده بودو کتمانش چ  یحق داشت، اون کوتاه ایبرد
دهنش  یرمق مشتش رو رو یزمانو بهم بدوزه، ب نویشد که بخواد بازم هوار بکشه و زم نیچند روز مانع از ا نیا  یپ

 :گذاشتو پر بغض گفت

 !باردار بشه دینبا گهیم دکتر

 ینیچ انیک  ره،یخودش رو بگ یتونست جلو یطالبش نبود، اما نم یکه کس  ییجایب یخنده  د،یهوا خند یب ایبرد
 .ابروش انداخت  نیب

 حرفم خنده داشت مردک؟ یکجا

 !شهیباورم نم ؟یشرفتیتا کجاها پ انیک

 .باشه یکه مادرش هست  یبچه  هیخوام،  یکامل م  یزندگ کیبشه، من  باورت

بابا هم  تیخاص یب یتو ن،یشیرل شده ست، بچه دارم مکنت  شیماریپسر، نگران نباش، بهت که گفتم ب نترس
 .رو نخور یچیه یغصه   ،یشیم

 میلبخند ن ایلوده باز نیهم نوش جان کرد، اما باالخره تونست با ا یمرض دویهوا خند یگفتو دوباره ب  نویا  ایبرد
 .بشونه انیصورت ک یرو یبند

تنهاش نذاشتو  شهیهم مثل هم ایشد، برد ادهیپ نیاز ماش  دویاز ته دل کش  یراحت ترشده بود، آه الشیخ حاال
 .همراهش شد



 

 .اکردیبه برد یدار یاومدو سالم معن  رونیاز اتاق ب  یخانم دکتر خوش چهره ا دنیکه رس  یاتاق هست  کینزد

 !دونست یچشماشو نم یتو یزد، علت اون ستاره ها یاومده چشمک  شیپ تیمشکوک از وضع انیک

 .رفت یسمت تخت هست انیک  یتوجه به کنجکاو یب ایبرد اما

 .آورد  یتاب م انویک  ی رانهیمچگ ینگاه ها دیفعال با ایفرو رفته بودو برد یقیتو خواب عم یهست اما

 !منو؟ یپسر، خورد چته

 برم سراغ دختره؟ ای یزنیحرف م خودت

 .گفت  یبلند سیشدو ه کشیدستپاچه نزد ایبرد

 !شنوهیببر، حاالم صدات

 !مگه یبشنوه، جوون چهارده ساله ا خب

 .زشِت من با پدرش نشستو برخواست دارم کنم،یخواهش م انیک

 .زد یتک خنده ا انیک

 ؟یعاشق شد  هه،

 کردم؟  جرم

 !دونم ینم

 یب ینازک نارج یهفده ساله  یدختر بچه  هیرو؟ عاشق  تییوضع ینیب یکمتره، م  یکیمطمئنا جرمم از تو  یول
 شیبتونه آت یتا هست ییبدو دیحاال حاال با ده،ینم صیکه هنوز دست چپو راستشو ازهم تشخ  یدستو پا شد

 ...تندتو خاموش کنه، آره شازده

بود که  دهیو عاجز د یانقدر درمونده   انوینکرده، اما ک دایکردن پ  یشوخ یبرا یخوب تیدونست موقع یم ایبرد
 .تر باشه یمنطق کردیم یداشت سع انمیتر کنه، الحق که ک نیریالاقل زمانو براش ش  کردیم یسع

 :دوخت اینگاهشو به برد دویسر رس یکه دکتر هست  کردیشون داشت دوباره گل م بحث

 !دکتر؟ یینجایا  شمام

 .بنده هستن یمیصم یاز دوستا  شونیا  بله،

 گم؟یدرست م یدختر خبر داشته باش نیا  یماریقاعدتا از ب دیپس با نطور،یا  که

 .هست که تحت درمان یخبر دارم، چند سال بله

 گه؟ید یمراقبت ازشون چطور طیکه شرا  نیدون یم پس



 

 یدست شیپ ایکه برد  ارهیاونو به روش ب  یمباالت یجور ب کیخواست  یکرد، م  انیبه ک یگفتو اشاره ا  نویا  دکتر
 .کرد

اما خب من خبرداشتم،   ست،ین حیبه توض یازیداشته که ن گهیعلت د  شونیا  یخبر یمنتها ب دونم،یدکتر م بله
 .تحت کنترل یهمه چ نینگران نباش

 .کنمیم دیمن فقط داروهاشو تجد ینطوریپس اگه ا باشه،

 .باالخره ترکشون کرد یا  قهیچند دق ی نهیمعا کیتکون دادنو دکتر بعد  یسر انیو ک ایبرد

چشم انتظار نشسته بود که باالخره  یسر هست یهنوزم باال انیهم رفته بود، اما ک ایگذشته بودو برد  یساعت دو
 .ذوق زده روش خم شد انیپلکاشو بازکرد، ک نیآرووم ب  یهست

 عروسک؟  یشد داریب

 .انداخت  یزدو به دوروبر نگاه یپلک یهست

 م؟یمارستانیب بازم

 .میبر میتون یبعدش م شه،یتموم م گهیساعت د میسرمت تا ن ،یافت فشار داشت  زم،یعز  ستین یزیچ

 .ادیتر ب کینزد انیکرد تا ک  یبا سر اشاره ا یهست

 زم؟یعز  جونم

 :تکون داد انیکنار گوش ک  لبهاشو

 .دوست ندارم نجارویخونه؟ ا میبر شهیم

 .گذاشت  یلب هست یانگشت شصتشو رو  دویسرشو عقب کش انیک

 ؟یرو دوست دار خونه

 .تکون خورد انیدست ک ریز یهست یلبا

 .دوست دارم آره

 !؟یچ منو

 .دوباره لباش تکون خورد ش،یخاکستر یشده بود چشما یچرخوند، بارون انیک  ینگاهشو تو چشما یهست

 !دوست ندارم گهیخوام تنها باشم، اتاقمو د ینم گهید

 .زد یعقب رفتو قهقهه ا  انیک

 ؟یشد یحاال راض یذارم تنها باش ینم گهید میبرگرد یجون دلم، وقت یا



 

 !دونستن ته ماجرا مهم نبود گهیتکون دادو چشماشو بست، د یفقط سر یهست

 .از اون نداشته باشه  ریرو غ ایدن نیاز ا  یاگه قرار بود سر سوز  یخواست، حت یم انویک  اون

 !یبفهم ینطوریرو ا تیوقت دوست نداشتم واقع چیه ،یواقعا متاسفم هست -

خواب موهوم  کیخوام فکر کنم تمومش  یراجبش بشنوم، م یزیچ گهیخواد د ینگو، دلم نم یچی...هسیه -
 !نبوده شتریب

ذاشت، هرچند که  یبه خواسته ش احترام م دیرو مهمون لبهاش کرد، با یهست یشونیسرشو جلو بردو پ انیک
 .موند یخواب محال حال همه بهتر م نیبود، با ا نیخودش هم هم یقلب یخواسته 

 یشد پشتو پناهش و گذشته شو م یبردش خونه و م یرو نوازش کرد، م یهست یدستا یزدو رو یمردونه ا لبخند
 .بود میتصم نیبهتر میتصم نیهمون گذشته، ا یذاشت برا

دونست فعال حق سوال کردن نداره،  یرو گرفت، م یهست یخونه صنم متعجب جلو اومدو دستا دنیرس یوقت
 .هم پاشون شد دهیپر ییبا رنگو رو انمیکرد، ک  شیفقط همراه نیهم یبرا

 :گفت  ستادویا  دنیکه رس  یاتاق هست  کینزد

 .نیرو جمع کن ببر اتاق پائ لشیرو ببر حمام، بعدم وسا یهست -

 .چشم آقا، حتما -

 :و گفت یرو کرد سمت هست بعدم

 .کارت دارم  ایزودتر آماده شو ب یخانوم -

تکون دادو  یسر عیکه متوجه حال خرابش بود سر  انیصنمو فشار داد، ک یکردو از زور درد دستا  یاوهوم  یهست
 .رفت

 .اعتراض صنم بلند شد  یگذاشتن، صدا  یکه پا تو اتاق هست  نیهم

 !آخه  مینگرانت باش دیچرا مدام با ؟یسالم برگرد رونیب یبار بر کیو شد ت -

 .ستیحالم دست خودم ن گهید شمیکه م  ینجوریا  ،یدونینشده، خودت که بهتر م یخوبم صنم جان، طور -

 د؟یآقاهم فهم -

 .کرد  خی یتن هست تموم

 !احمق باشه که نفهمه  دیبا -

 .تا بناگوشش رفت شیطونیق یلبا دیکه شن  نویا  صنم

 .بدونه یبه بعد در مورد همه چ نیاز ا  دیبا گهیآره د -



 

 .استرس دارم  یکاف  یصنم تورو خدا دوباره شروع نکن، به اندازه  -

 !قربونت بشم گمیمگه دروغ م -

 !ایند یسوت انیک  یموقع جلو کیخواهشا  یدرسته، ول یگیتو م یباشه حاال، اصال هرچ -

 !شدم ریدلم حواسم هست، مگه از جونم س زینه عز -

 .خوبه، خدارو شکر -

صنم  تیوضع نیخواست تو ا یشکمش زدو با صنم وارد حمام شد، هرچند دلش نم ریبه ز یباز چنگ یهست
 .هوش شدن مانع از مخالفتش شد یهمراهش باشه، اما ترس از دوباره ب

تو  یآبو حس کرد، عضالت منقبض شده ش آرووم گرفت و حس و حال بهتر  یدوش رفتو تنش داغ ریز یوقت
 .دیچیتنش پ

 !ناخواسته ییاز اشکا  شدیافتاد کاسه چشمش پر م  یم انیک  یحرفا ادیکه دوباره   نیهم اما

 اتاق و اون  نیهم ا،یدن نیسهم اون از ا کردیباور م دیبا دیشا ست،یدونست ترمه هم مادرش ن یم گهیحاال د اون
 !ستین شتریمرد عاشق ب

 یشتریب زیخواست چ ینداشت، نم دنیجنگ ینا گهیداد، به هر حال د رونیلحظه بست و نفسشو ب یبرا چشماشو
 !شد یبه وقتش معلوم م یبدونه، اگه تو سرنوشتش بود همه چ

 :انداختو گفت  یبه هست ینگاه صنم

 گلم؟  یبهتر -

 .شیاریباشه سر وقت برام ب ادتیکرد،   دیآره خوبم، قرصامو دکتر تجد -

 !نگران نباش ،یمونه خانوم یم ادمی -

متوجه مشکل  یهست نکهیا  یسال بود برا یلیباشه، خ یقول داده بود تا مراقب هست ایبه مهتاب و برد صنم
دونست نخوردن  یاما صنم م  کردن،یهم داشت اکتفا م ییباال متینشه به دوتا قرص مخصوص که ق شیاصل

 یکه قرصاشو سر وقت بخوره و هست  کردیم یادآوری شهیهرچند هم ،یشدن مشکل هست دیتشد یعنیاون قرصا 
 شتریموضوع ب نیا  یبرا شیخونواده ش رفته بود، نگران شیعادت کرده بود، اما تموم اون مدت که پ  گهیهم د

 .شده بود

 !بگه انیبه ک یزیچ ایبزنه  یبه خودش حرف مایتونست مستق یخصوص که نم به

 یم شتریشدو ب یکمتر دچار مشکل م  دیدونست، شا یم شیماریدر مورد ب چارهیاگه دختر ب  کردیحاال حس م اما
 !تونست مراقب خودش باشه

 !تونه باشه یم یچ میتصم نیدونست درست تر یهنوزم نم هرچند



 

گرفت،   یمیبا خودش تصم دیمغموم رو توش د یدختر یچهره  ستادویا  نهیآ  یحاضرو آماده جلو یوقت یهست
 دیبا یهمه چ گهیبود، اما حاال د ختهیکرده بودو غم و غصه هاشو به جونش ر  یبا اون باز یکاف  یبه اندازه  یزندگ

 .کردیم رییتغ

 .خواستیبرد مطلق م کیخواست مغموم و بازنده باشه، دلش  ینم گهید اون

 "رو انیداشتن تمام و کمال ک"

 یکه م  یزیباشه، چ ندهیگذشته رو کنار بذاره و به فکر آ  شهیهم یبار برا کیتکون دادو با خودش عهد بست  یسر
 !براش داشته باشه یتازه ا یتونست حرفا

 :کردو رو به صنم گفت  یآرووم  ی خنده

 .یبر یتون یم گهیممنونم، د -

 ؟یالزم ندار  یزیچ گهید ؟یمطمئن -

 .برو به کارت برس ،یلطف کرد ،یمرس زمینه عز -

احساس رو   نیدوست داشت، اما حاال که رفتارش عوض شده بود ا یلیرو خ یگل از گلش شکفت، هست  صنم
 .دیدیتر م قیعم

گفته   انیکه ک  یلیرفت تا وسا رونیبعدم از اتاق ب ره،یخونه نگ نیآرامشو از ا  گهیدعا کرد که خدا د دویکش  یآه
 .بودو سرجاش بذاره

موهاشو از  دویکش  یقینفس عم داد،یم یخوب یکرد، بو  یگلوش اسپر  یعطر سرخ رنگو برداشت و رو  ی شهیش
 .وقتش بود گهیخوب بود، حاال د یصورتش پس زد، همه چ یتو

 .خواست یم دویکشیکه اون توش نفس م  ییشد، دلش هوا انیاتاق ک  کیبرداشت و نزد یمحکم یها قدم

 .الزم نبود  یخودش گفته بود، پس مجوز انیدر بزنه وارد شد، ک نکهیا  بدون

 .تر رفت کیبود، نرم قدم برداشت و نزد ستادهیاتاقش ا  یپنجره  یجام به دست روبرو انیک

 یهست یبرگشت و نگاهشو به چشما انیو جامو ازش گرفت، ک انیدست برد سمت دست ک دیسرش که رس پشت
 .دوخت

و آرووم بمونم؟ چرا بدون حس  نمیتونم بب یچرا نم نه؟کیشد" چرا چشمات خاکستر م قینگاهش عم یهست
 "ستیممکن ن گهید دنمیداشتنت نفس کش

 .گرفت و نفسشو فوت کرد  یهست یمتعجب، نگاه از چشما انیک

 ؟یلب تر کن یخوا یدختر؟ نکنه م یکنیم کاریچ -

 :کرد و گفت  یاخم  یهست



 

 ؟یخور یم یواسه چ گهیرو نداره! د یزهر مار نیمعده ت تحمل ا -

 .لبش باال رفت یزدو گوشه  یتک خنده ا انیک

 ؟یپرس یخورم، چرا م یم یچ یبرا یدونیم یوقت -

 :گفت  یلرزون یگرفتن ضربان قلبش رو حس کرد، با صدا  اوج

 که نکردم؟  کارکنمیچ دیبا گهیمن د -

شده بود! سرشو جلو آوردو کنار گوش  داریشد، انگار که کودک درونش از خواب صد ساله ب طونیش انیک  نگاه
 :به حرف اومد یهست

 مشکل از کجاست!؟ یدون یخودت نم یعنی -

 .رو گرفت یهست یجلو اومد و سرانگشتا انیک  یدوخت. دستا انیپر آبشو به ک یسر بلند کردو چشما یهست

 .نجایا  نیبش ایب -

 .تخت نشست یلبه  عیمط یهست

دونم، انقدر مغرورو خود  یرو نسبت به خودم م اتتیمن تو گذشته انقدر بد بودم که ذهن ؟یهست هیچ یدونیم -
 ...دونم یمن م یهست ،یدار دیبودم که بفهمم تو گفتن خواسته ت ترد یرا

 :شرم داشت! اما گفت دمیداشت، شا دیگفتن ته حرفش ترد  یبرا

من دوست  یخوام، اما هست یم یخودمم چ رسهیمپست بودم که به فکرتم ن زویدونم انقدر خدا گر یم یهست -
خوام موقع داشتنت  یبستن به قلبم، نم ییلویصد ک یوزنه  هیانگار   نه،یادامه بدم، ته دلم سنگ  ینطوریندارم ا

 .برام یتموم باش یوول بخوره و نذاره همه چ یزیچ هیگوشه ذهنم   کیبازم 

 .زدیداشت حرف دل اونو م انیرو تر کرده بود، ک یدرشت اشک صورت هست یها دونه

 ؟یشیمحرمم م یهست -

 یو ب یاعتقاد  یبراش مظهر ب یروز کیکه   ینفس حبس شده ش آزاد شد، مرد د،یشن انیاز زبون ک  نویا  یوقت
 ممکن بود؟ نمیا  شترازیب یزیمال هم شدن، چ دیترد یاز ب  گفت،یم تیبود، حاال داشت از محرم یثبات

 ؟یتا اون روز صبر کن یتون یباشه، مخوام مامان ترمه هم  یم -

 !میدیانجامش م  یتو ذهمه که اگه موافق باش گهید زیچ هی -

 " سال بعد5"

 .نکن سامان جان -

 کنه؟  یپسرمو، بذار باز یکارش دار  یچ -



 

 !یشناس یم انویشما که ک ره،یترسم پا درد بگ یم کنه،یم سیمامان جان دوباره خودشو خ -

 .کنه  یمادر، هوا گرمه، بذار باز ینگران یخود یجان، ب یهست شهینم یزیچ -

فراتر از  یزیچ کیحساس بود، سامان براش  یادیشناخت، ز یم انویکرد و باز به سامانش تشر زد، ک  ینچ یهست
 .اومد  یم رونیاز ته ته وجودش ب  د،یکشیم یقیو همراهش نفس عم گفتیکه م  یفرزند بود، نفسم

 اد؟یم یک  امیت ییمامان دا -

 .گردهیگفت تا پنج برم -

عرق کرده   ی قهیو شق دیکش  یقیمونده بود، نفس عم گهیساعت د میانداخت، ن  شیبه ساعت مچ ینگاه یهست
 .شو با نوک انگشت خاروند

 .ادیب ییتا دا مینیلب اون تخته سنگ بش میپس بر -

شهر گذاشته بود، اون تخته سنگ، براش شده  نیپا تو ا یبه تخته سنگ محبوبش انداخت، از وقت ینگاه ترمه
 .زد و دست سامان رو تو دست گرفت ییهوا یمامن آرامش، لبخند ب کیبود 

 ست،ین ییراز مگو چیه گهیو د دهیرو فهم یکه همه چ  نیروبراش گفت، ا یزنگ زد و همه چ یهست یروز وقت اون
روحش  یکه دوباره روح به کالبد ب  یهنوز عاشقانه دوستش داره، شد روز یول ست،یدونه مادرش ن یکه م  نیا

 !یدیو نا ام صالیاوج است  ،ماجرا یانتها  دنیکه مجاب شده بود به، رس  یشد. درست همون وقتا دهیدم

کنن، ترمه اولش   یبا اون ها زندگ شهیهم یو برا رانیخوان برگردن ا یکه م  نیگفت، ا  انیک  یاز خواسته   یهست
 !کرد  یاور نمب

 !مزه راه انداخته یب یشوخ کی یکرد هست  یم فکر

رفتنشون رو گفت و مطمئنش کرد، باور  خیتار یوقت ی! اما هستدیدیها م یخوش نیتراز ا کیتار گهیرو د ایدن
 .شد یماجرا براش حتم

آروزها   یکه منتها  یزیکه دوستش داره در حضور اون ازدواج کنه، چ  یتا با کس گشت،یداشت برم دخترش
 !وخواسته ها ش بود

هم  یترس گهید ینبود، حت یمانع چیه گهیکرد، ترمه خوشحال بود، د  یرو عاشقانه از ترمه خواستگار یهست انیک
 .نبود

داره، اون ترمه  شیتو زندگ یو ترمه چه نقش هیدونست ک یگذشته ش باخبر بود، م  یاز همه   گهیحاال د یهست
 .کردیم تیکفا  ایدن کیتمام کمبودهاش  یترمه برا قت،یونستن کل حقداد به د حیرو ترج

که خودش نخواسته از گذشته   یهاشو جبران کنه، بهشون گفت تا زمان یترمه موند تا تموم کسر شیپ یهست
 .زده نشه یحرف



 

خاکش رفت و بوسه  سر نه،یخواست قبر محراب رو هم بب نباریترمه اومده بود، ا دنیبرعکس بار قبل که به د یحت
 .بود دهیبه اوج رس گهیدخترانه به خاکش زد، آرامششون د یها

 .دیخواست تمام و کمال رس یکه م  یزیبه چ انمیشون رو شروع کردن، ک یگرفتن، زندگ  یمختصر جشن

ذاشت تاخدا خودش مجازاتش  یم د،یبه خاطر رفتن پوران ته دلش گس بود، اما اونو هم بخش یتا مدت هرچند
 .کنه  نییرو تع

دار و  یمعن یجز اون لبخندا یزیباهاشون داشت، چ یادیز یکیکه حس نزد  یو خانواده ا یبا داشتن هست حاال
 .کنه  فیتونست حال خوبش رو توص ینم ق،یممتد عم ینفس ها

که حس کرد   یخدا، شد روزروز  نیکوچولو تو بطنش داره، شد قشنگ تر  ینطفه  کینفسش،  دیکه شن  یروز
 .دوباره متولد شده

 .اسمش رو هم همون لحظه انتخاب کرد  یلباهاشو بوسه بارونش کرد، حت یرو گرفت جلو برگه

 .خواست اسم پسرمو بذارم سامان یدلم م شهیسامان، هم میذار یاسمش رو م -

 حاال از کجا معلوم که پسر باشه؟ -

 .دونم یهست م -

 .شناختن یکه همه م  یانیفاصله گرفته بود از ک ایدن کیکه   یبه مرد انش،یک  یبه باورانه ها د،یخند یهست

 یوخوش یسادگ نینبود. اما هم یرنگ به رنگ و خدم و حشم خبر یها نینداشتن، از عمارت و ماش یادیز زیچ حاال
 .دیارز  یارزون، به تموم اون گذشته پر زرق و برق م  یها

هاشو داده  یبه آسمون بلند کرد، خدا باالخره جواب تموم صبور یرو محکم تر گرفت و سرمچ دست سامان  ترمه
 .بود

 "انیپا"

 


