
" فصل اول "  

 ) سمیر (

 دستم .ندازه و قلبم رو به درد میارهم میبه جون اعالم موافقتش برای دوستی رعشه

 یمهمون یتو قبال .شناختمیم رو اروی نیا. شهیم مشت تاپ لپ یلمس موس یرو

 با االن. گذشتینم هم ماده مگس از بوالهوس کهیمرت. بودمش دهید فرشاد یها

 تاپ لپ کنار از رو لمیموبا. کرده یراض رو ساده هورناز چاپلوسش، و چرب زبون

 پرت عقب به ضرب با رو یصندل. رمیگیم هورناز رو یه شمار و زنمیم چنگ

 رد که چهیپیم گوشم یتو یدوم بوق. زنمیم قدم رو اتاقم طول یعصب و کنمیم

 نقدریا. کنمیم مشت رو موهام و رمیگیم دندون به رو لبم پوست. دهیم تماس

 رمشیگیم بار نیسوم یبرا. افتهبی ها کفتار ریگ ذارمینم .بده جواب تا رمشیگیم

 رمیگیم وارید به رو دستم. توی گوشم میپیچه شیعاص و فیظر یصدا باالخره که

.کنمیم تنم گاه هیتک و  

 مزاحمت با ؟یذارینم راحتم چرا شده، پاره ما یدوست بند که ساله سه ؛ساله سه »

«. گهید بسه. برام ینذاشت روز و شب وقتتیب و وقت یها  

 ندازمیم کار به رو امشده سنگ زبون. دادم دستش از یکار ندونم با کنه لعنتم خدا 

:گمیم صداش یسرد به توجهیب و  

 قیال ناموسیب یها یالش نیا! کردن تدوره که هستن یک ها کفتار نیا !هورناز »

«! ر؟یش دهن یتو یبر خودت یپا با یخوایم هاست لجن ته نیرامت! هستن؟ تو  

:گمیم تمنا با شهیم یطوالن که سکوتش  

« .نکن رو نکاریا... هورناز ترکهیم داره دلم »  

 مستاصل ام لحن یحت. زنهیم ادیفر مکث لحظه چند از بعد و رهیگیم یحرص پر دم

کرده که بی رحم شدی!کی اینقدر پرت  هورناز. کنهینم نرم رو دلش هم  



 یک با چه تو به! من یها کار چه تو به آخه ؟یکرد هک باز رو من تو... یعوض »

 فقط اخطارمه، نیآخر نیا ریسم هان؟ یمن یکاره چه تو آخه! ستمین یک با هستم

«. قانون و یدونیم تو نمیبب برم و دور تو از ینشون و رد گهید بار کی  

 امنهیس نمکنم. برهیم شیپ جنون مرز تا رو من و چهیپیم مغزم یتو آزاد بوق

 یکنترل قابل ریغ تیعصبان با لمیموبا اریاختیب. ترکهیم گردنم رگ و شهیم نیسنگ

 پخش نیزم یرو رو زیم اتیمحتو زنان عربده و کنمیم پرتاب وارید سمت به

 از شر آدم منحوسی مثل رامتینمن عوضی ام؟ منی که می خواستم  .کنمیم

 لپ و لوازم یرو و کنمیم چپه رو زیم !کنهیم دیتهد قانون با رو من کنم؟ خالصش

 که یکلمات و سرد یصدا. کوبمیم بودم کرده پخششون نیزم یرو که یتاپ

 ته از. شهیم ی تن و صورتم سرازیررو و عرق سردی میشه بود کرده نثارم رحمانهیب

 مشت و کشمیم فریاد .زنمیم مشت سقفم از زونیآو بوکس سهیک به دردناکم دلِ

 سهیک یرو تند تند که ییمشتا تو زمیر یم رو دردام ی همه و زنم یم داد .زنم یم

 خون هیال هی .نداره منهیس تو دردِ کردنِ آروم تو ینقش چیه و ادیم فرود سکوب

. نهیشیم وارید یرو هام مشت بوکس سهیک یجا به و رهیگیم رو هام چشم یجلو

 و شهیم باز شدت به اتاق در که ندازهیم صدام جون به خش امدرمونده یها عربده

 وحشت و هول با و نهیشیم هام دست مچ یرو ییها دست. شهیم دهیکوب وارید به

:کنه آرومم کنهیم یسع  

« .باش آروم نوکرتم باش آروم...  ریسم... داداش »  

 یرو تا کشون کشون رو من و ندازمیم ثاقیم دوش یرو رو جونمیب تن زار و خسته

 شونه دور دست و بوسهیم رو امقهیشق. کنهیم جا کنارم رو خودش و برهیم تخت

.کنهیم حلقه هام  

« .باش آروم... رو هات دست نیبب! یحاج یکنیم خودت با رو نکاریا چرا »  



:لرزهیم ام خسته و رگه دو یصدا  

 من به یوقت باشم آروم یجور چه باشم؟ آروم یجور چه ،انداخته جونم به شیآت »

« االن شدم اخ! .بودم میرشس من المصب! یعوض گهیم  

کاسه ی چشم هام مثل کوره ی  .کنمیم پنهون هام دست انیم رو خیسم صورت 

.چسبونهیم امقهیشق به قهیشق متاُثر میثاق گداخته داغ و تره.  

 ذره ذره داره و جونت به افتاده انهیمور مثل حس نیا ،نهیا تو تیوضع سال سه »

«. گرفته خودت از رو تو که یتیوضع نیا با بجنگ باش مرد .کنهیم نابودنت  

 رو هام تکه که کرد خردم یجور. کرد لهم هورناز رفتن. زنمیم یحسرت پر پوزخند

... هورناز به لعنت .باخته بودم میزندگ به بودم باخته من. بچسبونم بهم شهینم هم

!من به لعنت... نداره یبرگشت چیه ها، راه یبعض رفتنِ که یزندگ نیا به لعنت  

 با رو من ذهن و فکر و قلب هورناز! مونده هم یمن مگه! دلم؟ با! بجنگم؟ یچ با »

« خالء یتو حباب مثل ه،یخال تو! پوچه کنارته که یریسم نیا. برد خودش  

 یول. باشه مرهمم و کنه درکم بفهمه، رو من کنهیم یسع داره. کشهیم یقیعم آه

 به یچ سال سه نیا یتو من بفهمه تونهینم چکسیه بلکه ثاقیم تنها نه .تونهینم

 که ربات هی شد ریسم. کنه ردش تا شدم زنده و مردم خواستگارش هر با. اومد روزم

رسوند و برای شأن و شخصیت و غرور و غیرت از دست فقط صبح رو به شب می

 کتفم پشت رو دستش و رهیگیم فاصله ازم میثاق کرد.میرفته اش عزاداری 

:کوبهیم  

« .کنهیم کامروا رو یکی ذارهیم ناکام رو یکی... نهیهم ایدن کار »  

:کردمیم ینیسنگ ایدن نیا دل سرِ  من فقط انگار. کشمیم موهام یال پنجه  



 که دادم پس رو یچ تاوان دونمینم. شد شاخ دیرس ما به ایدن چرا دونمینم »

«. ینیب یم که لجنی نیا شد روزگارم  

 .بودم جوون هم من. دمیم پس رو تمیخر کدوم تاوان دارم قایدق دونستم یم دمیشا

 شجهینت و کردم یلجباز و کردم حماقت کردم یبچگ گهید یایلیخ مثل هم من

 یب و کشهیم یآه کردم. میثاقمی اشه زندگیم رو فدای چشم که یکس رفتنِ شد

 بالشت به رو سرم و کشمیم تخت یرو رو پاهام. شهیم خارج اتاق از حرف

 رو شده حفره یدرد هی. ذارمیم هم یرو رو امدهیچسب بهمی ها پلک. رسونمیم

 شهیم تیکبر هاش حرف یادآوری .کنهیم تیسرا تنم ینقطه نقطه به داره و دلم

 نیا با دختر نیا کنم باور! شده؟ متنفر من از نقدریا یعنی. دلم باروت انبار یتو

همون  کرد؟یم یکار هر من نشدن ناراحت یبرا که یِدختر همون نفرت از حجم

 نفسدختری که به خاطر من به برادرش دروغ می گفت تا صبح تا شب کنارم باشه؟ 

 یرو رو هاش انگشت ثاقیم. شهیم نییپا باال نرم تخت تشک که کشمیم یدرد پر

 نچ. کشمیم عقب رو دستم ارادهیب سوزشش و درد شدت از که کشهیم دستم پشت

:کشهیم دستم یها زخم یرو رو نیبتاد به آغشته پنبه و کشهیم یبلند  

 یکِلِ یمحمدعل تو مگه! ؟یکشیم عقب هم رو دستت یکرد یخوب کار یلیخ... نچ »

«! پسر یا  

 .بندهیم رو مدست داره یرنگ کم اخم با  .کنمیم نگاهش و چرخونمیم مردمک

 وارید یرو که هام دست خون رد یرو نگاهم و چرخونمیم اتاق دور تا دور چشم

: مونهیم ثابت شده دهیمال  

«. ثاقیم کن پاک هم رو وارید یرو خون اون. میبد سامون و سر هم رو اتاق »  

 چه بودنش بدونه اگه. ذارهیم چشمش یرو رو دستش و خندهیم گلو یتو ثاقیم

اوردم. نمیدووم اگه نبود این سه سال رو  !هینعمت  



 پاشو دمیم سامون و سر رو اتاق نیا من تا. میهست هم داداشمون چاکرم ما. چشم »

«. یندار رو به رنگ میبخور یزیچ هی میبر بپوش لباس  

 یصدا هلرزیم از فرط حرص  تنم هنوز. چرخمیم وارید سمت به و شمیم جا به جا

 بازوم به ثاقیم. نهکیم پاره پاره رو قلبم و هشیم اکو مغزم یهزارتو یتو رحمشیب

:شهیم بلند تخت یرو از و کوبهیم  

 ادی به یاساس بدم بهت حال خوامیم امشب نمیبب پاشو! من؟ به یکنیم پشت »

« .مایقد  

:تاسف و تعجب ازمی شه  پر صداش هوی لپتاپ دنید با  

! یبخر یتونینم هم تومان ده گهید رو تاپ لپ نیا! ت؟مال به یزد شیآت اوه اوه »

« . گهید پاشو دِ. صبر من به بده عقل نیا به خدا  

 و کنمیم جدا تخت از رو تنم. هدویم هام چشم یتو برق زنهیم سرم به که یفکر با

.نمیشیم  

«. خوامیم یآب چشم هی امشب من! ثاقیم »  

 دونه رو لیوسا و خنده ریز زنهیم بلند. کشهیم وارید کنار به و کنهیم بلند رو زیم

.دهیم جا زیم یرو دونه  

 !ها رانهیا داداش؟ اروپاست برم دست یکی شون رو بگیرم بیارم مگه! ؟یآب چشم »

« .عشقه رو یمشک ابرو چشم  

ه عین کپکی ک خوره.حالم بهم می رم و ته دلم از این لجن بودنمو میبه فکر فر

و میخوام غد و  گیم رو ببینمکثیف بودن زند نمیخوامسرش رو توی برف کرده 

 میثاق .تا بلکه از این عذاب درونیم کاسته بشه تخس به این زندگی سگی ادامه بدم

 به که شهیم خارج اتاق از. کنهیم جور و جمع رو اتاق و خونهیم خودش یبرا



 شرتیت و پوشمیم رو روشنم رنگ نیج شلوار و رمیم هام لباس کمد سمت

 پاک رو خون رد تکسیوا با ثاقیم.  کنمیم رنگم یطوس شرتیت نیگزیجا یمشک

 با و میشیم ثاقیم هفت و ستیدو سوار .میشیم خارج ساختمون از هم با و کنهیم

 یتو موزیک غمگینی و کنمیم روشن رو ستمیس. میشیم دور کوچه از سرعت

.شهیم پخش نیماش یفضا  

ه:مغزم یرو هنوز ی عاصی هورنازصدا  

«... شب و روز نذاشتی برام با مزاحمت های وقت و بی وقتت »  

«... یکرد هک رو من باز تو یعوض »  

.ترکونهیم رو قلبم بمب مثل و افتهمی ادمی اریاختیب کلماتش تک تک  

 نفس بهم یسخت به هام هیر و شهیم تیکبر یقوط اندازه برام نیماش یفضا آن کی

روی سینه بندم. انگار یه گالن سنگین می پلک و دمیم نییپا رو پنجره. رسوننیم

 نفس قیعم رو یبهار خنک که اینقدر سخت نفسم باال میاد. هوای گذاشتن ام

 یفروش یبستن هی مقابل ثاقیم. دمیم قورت رو گلوم یتو نِیسنگ گوله و کشمیم

 یمشک آسمون به و دمیم هیتک یصندل یپشت به رو سرم. شهیم ادهیپ و دارهیم نگه

 یزندگ مثل ،یاهیس اههیس! نه؟ یندار ستاره من مثل توام .شمیم رهیخ ستارهیب

 دلش بند رو دلم قبل از شتریب ذاشتینم ست،ین یموندن دیفهم یوقت کاش. من

ما جفتمون  .دادیم بهم گهید فرصت هی فقط ،یمونیپش همه اون از بعد کاش. کنم

 هم رفتنش بعد که یدل خاطر به حداقل .نرفت خطا که من دل ولی .میرفت خطا هم

 مالت پر معجون وانیل تا دو با ثاقمی .دادیم فرصت من به کاش موند پاش

 رو فرمون و کنهیم روشن رو نیماش. دهیم دستم به رو ها وانیل از یکی و گردهیبرم

 باز لب محتاطانه ثاقیم که کنمیم اممعده یراه رو معجون از یقلپ. چرخونهیم

:کنهیم  



 اجیاحت بهش گهید ساعت مین تا کن یخال لحظه هی رو بیچاره مغز اون ؟ریسم »

«. ناجور میدار  

.کنمیم نگاهش میمستق و کشمیم صورتم به یدست  

«! ؟یگیم یچ »  

 گذر ریز وارد سرعت با و کنهیم پر رو موتور دور و رهیگیم دندون به رو لبش گوشه

:زنمیم داد و شمیم یعاص. شهیم  

«!ه؟یچ منظورت گمیم !کهیمرت توام با »  

 گوشت و کشمیم هم یرو دندون. کشهیم ییال ها نیماش نیب و کنهیم عوض دنده

 و کشهیم درهم صورت. م فشار میدممحک و رمیگیم هام انگشت ونیم رو پهلوش

:زنهیم پس رو دستم  

 تف هی خورد بر قبات به اگه! ؟یدار کاریچ رو کجاش ایب فقط تو! بابا چته... یآ »

«! حله؟. کن مهمونمون ام چک هی ما صورت یتو بنداز  

با جذبه ای که همه  وقتشه .دهینم پس نم نیا. فرستمیم رونیب حرص با رو بازدمم

  .بندازم گردنش رو امخواسته ازش حساب میبرن

« !خوامیم یآب چشم امشب من! شرط هی به. حله »  

و ناچار میگه: شهیم شهر شمال اتوبان یورود وارد و کنهیم نگاهم چشم گوشه از  

« .حله»    

 و میشیم ادهیپ. کنهیم پارک رو نیماش فرشاد ییالیو خونه یجلوچند دقیقه بعد 

:پرسمیم نیشخندی میزنم و با تمسخر که شهیم قدمم هم  

«! ده؟یجد مکان »  



 من و رهیم یا غره چشم. شهیم لیمتما جلو به یکم که کمرش به کوبمیم محکم

:توپمیم  

«! کجاست؟ خودش! مکان؟ یکرد رو نجایا !داره نامزد فرشاد احمق »  

:خندهیم نما دندون و ارهیدرم صدا به رو نیماش ریدزدگ  

 حال هی خوامیم... یمکان چه اوف. یدار کاریچ تو حاال ...آمممم... رو خودش »

«. بدم مغزت و دل به یاساس  

 یتو رو یآب چشم امشب ؟یچ که نجایا آورده رو من. کنمیم نگاهش منگ و گنگ

از این  هرچی حرص و غضب توی جونمه خالی کنم و تا خواستمیم خودم خونه

 به هر نحوی که شده فقط میخوام دلم رو آروم کنم. .عذاب درونی بلکه راحت بشم

 درختش و گل پر اطیح از. شهیم باز اطیح در که دهیم فشار رو فونیآ دکمه

 کنار هوشمند و ادیشه. میشیم فرشاد دوبلکس و لوکس خونه وارد و میگذریم

 قسمت از شکل اِل یراحت یها مبل با که ییرایپذ سالن سمت ،یچا و ونیقل بساط

 ثاقیم به یچپ نگاه. بودن نشسته هاشون ستمیس یپا بود شده جدا نومهم سالن

:زنم یم غر لب ریز و رمیم غره چشم. کنهیم امحواله یطونیش چشمک که ندازمیم  

«. کردم شک بودنت آدم به که مکان یگفت یجور هی »  

:کنهیم حلقه امشونه دور دست و خندهیم صدا یب  

«. ستمین کثافت اونقدرهام !یحاج یتو که میدون »  

 ظاهر برعکس. شهیم داریپد دوم طبقه یها پله یباال از فرشاد دراز و الغر قامت

 نیا یتو. بود یمرام با و خوب پسر ابروش، یگوشه خط و شده مش یموها و جلف

 خانوماشون و هوشمند و ادیشه و ثاقیم و فرشاد نبودم خودم حال یتو که یمدت

 مارستانیب از سر ای بودم خاک ریز االن نبودن اگه دونمینم. داشتن رو هوام یلیخ

. بودم آورده در یروان  



:دهیم دست ثاقیم با و کشهیم آغوش به رو من شوق و شور پر و شهیم کمونینزد  

«. میهست شما منتظر ما ساعته چند .نیاومد خوش ها بچه سالم »  

 از سر و کنهیم گرد چشم یتصنع من دنید با هوشمند که میریم ها بچه سمت به

.کشهیم رونیب تاپ لپ  

«  !پسر؟ یچطور! لیسه ستاره ر؛یسم! نجاستیا یک نیبب اووو »  

 چشمک. فرستهیم رونیب دماغ از رو دودش و ارهیم نییپا رو ونیقل شلنگ ادیشه

:کنهیم اشاره من به سر با و زنهیم ثاقیم به یزیر  

« اد؟یب رونیب اعتزالش یِواریچهارد از یکرد شیراض یجور چه »  

 از رو ونیقل شلنگ و کنهیم جا ادیشه کنار کاناپه یرو رو خودش خنده با ثاقیم

:رهیگیم دستش  

«. یشد خفه من بده .دمشیدزد »  

 با ثاقیم و ادیشه. کنمیم باز مبل طول به رو هام دست و نمیشیم هوشمند کنار

. کنهیم پیتا رو یاعداد تندتند ادیشه و کننیم نگاه تاپ لپ صفحه به تیجد

 هوشمند تاپ لپ به شده زیر یها چشم با و چرخونمیم چشم کاسه یتو مردمک

: برمیم سرش کنار سر و کنمیم خم تن. بود وصل شبکه به .کنمیم نگاه  

«! چرا؟! ؟یوصل شبکه به »  

:غرم یم و کنمیم نگاهشون یظیغل اخم با که شهیم جمع من به ها بچه حواس  

«! چتونه »  

 .کنمیم نگاه حرکاتش به تعجب با که دهیم قرار پاهام یرو رو تاپ لپ هوشمند،

 ادیم سمتمون به آلبالو شربت وانیل دو یحاو ینیس با فرشاد چرا؟ زننیم مشکوک



 رو دستش کنهیم تر رو هاش لب. نهیشیم کنارم و ذارهیم زیم یرو رو ینیس و

:دهیم قرار امشونه یرو  

«. میهست وصل هوشمند ستمیس به ادیشه و من »  

 یرمز کلمات و اعداد به دقت با. کنهیم بزرگ یلمس موس با رو صفحه گوشه پنجره

 و ندازمیم جمع به ییگذرا نگاه. هستن شدن لود حال در تندتند که کنمیم نگاه

:پرسمیم تعجب با .کنمیم نگاه کنن هک خوانیم که یا صفحه به شوکه  

« ! ن؟یکن هک نیخوایم رو یک »  

:گهیم ادیشه  

 که میکن فاش رو یکس تیماه میخوایم. میکن هک رو یمل خائن هی میخوایم »

 گند به رو ها یلیخ یزندگ و کرده کار یب کار از رو تو و من مثل جوون تا صد

 اششده محافظت ستمیس وارد که دهینم قد حد نیا در هکمون علم ما یول. دهیکش

«. میبش  

:کنم یم نگاهش یعاص  

«! خب؟ »  

.شهیم هک صفحه وارد مجددا و کنهیم خارج شبکه از رو ادیشه و فرشاد هوشمند،  

«. بوسهیم رو خودت دست »  

:زنمیم داد بلند و زنمیم کنار رو فرشاد  

. شه رو انتشیخ که کنم هک رو خانم اختر شوهر بتونم فوقش من! ن؟یکرد اسکل »

« ام؟یبریسا کارمند من مگه  



و  زنهیم داد خودم از بدتر کالفه و کوبهیم پام رون یرو رو مشتش یعصب هوشمند

:کشیده میگه  

همونیه  .من امثال و من یزندگ به زده گند بته یب نیا میگیم میدار... آدممم... اَه »

 هی ایب! ؟یفهمیم که در شرکت فرشاد رو تخته کرد و امتیازش رو ازش گرفت.

« .غلط نکنه گهید بکنه غلط که میبد بهش یدرس  

که با تموم نامردی حق فعالیتش رو افتم ی فرشاد میبه یاد شرکت تعطیل شده

 آروم و کشمیم ییصدا و سر پر نفسکار کردن. ازش گرفتن و ما رو از کار بی

:گمیم شونهمه به خطاب  

 که شما یبرا! ام؟پاچه یتو کننیم حبس سال چند دیدونیم! ؟یچ برم لو اگه »

«. رهیگ من یپاه ندار یفرق  

:کنهیم اشاره تاپ لپ به نانیاطم با فرشاد  

« .تره حالل مادر ریش از کار نیا .راحت التیخ کهیف یدیآ داداش نترس »  

 دست ها شده مسخ نیع و کننیم مجذوبم آخرش ...اصرار ها اون از و انکار من از

 یها لیفا و پوشه کردن هک به کنمیم شروع و افتنیم کار به هام انگشت و هام

. شیشخص  

 .کنمیم منتقل هوشمند ستمیس به رو هاش لیفا یتمام و پوشهچند دقیقه  بعد

متحیر به صفحه نگاه میکنم! مگه میشه سیستم یه ادم دولتی به این اسونیا هک 

بشه؟ بدون رمز و کد گذاری! مشکوک پلک باال میکشم و به چشم های کنجکاوشون 

 آسوده نفس ها بچه کنم،یم اعالم که رو کارم اتمام نگاه میکنم و با افکاری مغشوش

:بوسهیم رو موهام یرو فرشاد و کشنیم یا  

«! فرد به منحصر و نابغه .پسر یرینظ یب تو »  



من که کاری نکردم! فقط از طریق شبکه وارد سیستمش شدم و اصال رمز گشایی 

 سمت به نگاهمصورت نگرفت! مردمک های مشکوکم رو توی کاسه میچرخونم و 

 دیتاک لب حرکت با. کنهیم نگاهم و افتخار لبخند با اون و شهیم دهیکش ثاقیم

:کنمیم  

«. نره ادتی من یِ آب چشم »  

.دهیم تکون و ارهیم باال رو لشیموبا  

«. کردم حلش »  

 بالیوال یباز یهمگ و کنهیم روشن رو ونیزیتلو ادیشه. کنمیم خاموش رو ستمیس

 گهیم و رسونهیم امخونه به رو من ثاقیم ،یباز اتمام از بعد. میکنیم تماشا رو

 خودش امون یب قلبم. شمیم خونه وارد. رسهیم سفارشم گهید ساعت مین تا تاینها

 داره و دهیدو پوستم ریز که هیحس چه دونم ینم. کوبهیم ام نهیس قفسه به رو

 خدا ؟یچ آشفتگی و دلشوره ی. کنه یم وارد تنم ینقطه نقطه به رو آشفتگی

 که یپدر یب و حرص حسرتِ نیا تا کنم نیگزیجا رو یکی تونستمیم کاش. دونهیم

 مقابل یصندل یرو و کنمیم تنم از رو شرتیت. کنم آروم رو سوزونهیم رو قلبم

 و کنمیم خارج خچالی از رو آبم شهیش و شمیم آشپزخونه وارد. کنمیم پرت کانتر

 شهیش زنان نفس. ادیدرم صدا به فونیآ زنگ نیح نیهم در. کشمیم سر نفس کی

 فشارمیم رو فونیآ دکمه. رمیم در سمت به و کوبمیم ییشو ظرف نکیس یرو رو

 ییکشو در بعد لحظه چند. ستمیایم در یجلو و کنمیم باز رو خونه یورود در و

 یمانتو و نیج کوتاه شلوار و بلند پاشنه دیسف یها کفش... من و شهیم باز آسانسور

 چشم یرو هام چشم تا گذرونمیم نظر از رو دشیسف شال و نیج باز جلو کوتاه

 چه نیا. کنممی سهیمقا هورنازِ با رو روبروم رِیتصو آن هی. شهیم متوقف شیآب یها

 و ابرو و درشت یها مردمک از نگاهم ؟غیرتم رو کجای راه جا گذاشتم ؟یِکار

 ضربان و ادیم نییپا بدنم یدما. نهیش یم لباش یرو و شهیم کنده بورش یموها



 با و کشهیم قرمزش یها لب یرو یا عشوه پر لبخند. شهیم آروم کمکم قلبم

. کنهیم سالم نازکش یصدا  

مه:ک دنیکش نفس یبرا هوا کنمیم حس و بندهیم نقش ذهنم یتو هورناز یصدا  

هستن؟! از کجا  این دخترا کی هستن چی .رو کارات نیا بفهمم تونمینم ریسم »

« چرا هیوال شدی! شناسمتدیگه نمی پیداشون شده؟!  

:کشهیم غیج خودم مغز تو صدام و پرهیم یعصب پلکم  

همین  درضمن  بشین .ندون یکی ها یدست دمِ نیا با رو ... خودتدمِ دستی »

« ببین چرا هیوال شدم. روزهامون رو دوره کن  

 پر نگاه .شنیم خاموش ایدن یچراغها همه کنمیم حس و ترکهیم قلبم تو یزیچ

 در یجلو از و دمیم تکون رو سرم فیخف زنه،یم دودو هام چشم یتو که نازش از

. کنهیم نگاه رو من حرف بدون هم اون و ستمیایم کانتر کنار. شه وارد تا رمیم کنار

 ییصدا با و چسبونمیم ام نهیس به چونه. افتاده جونم به یعصب لرز و زده خی بدنم

:دستوری میگم بم  

«. امیب تا شو آماده برو »  

 مشت هام دست. بندهیم رو در و شهیم اتاقم وارد حرف یب و اندازهیم باال شونه

 ستون به رو میشونیپ بار چند آروم. شنیم دهییسا هم یرو هام دندون و شنیم

 دونمیم. خورهیم بهم خودم از داره حالم. بی غیرت ریسم. وونیح. کوبمیم کانتر

. دارم از خودم و این بدم انجام رو اشتباه نیا هستم مصمم بیعج یول. اشتباهه کارم

 وارد سست و لرزون یها قدم با گیرم.زندگی که توی منجالب فرو رفته انتقام می

 و کنهیم نگاه بار چند رو نمییپا تا باال از لبخند با و نشسته تخت یرو. شمیم اتاق

 از یا طره و نمیشیم مقابلش حال و حسیب. کوبهیم هم یرو مژه یخاص حالت با

 رو هام چشم و رمیگیم یقیعم دم. رمیگیم هام انگشت یال رو بلندش یموها



ی گرمم ها نفس. زنهیم نبض تنم تمام نشسته مقابلم هورناز نکهیا تصور از. بندمیم

 دهیکش شیاستخون گونه یرو شستم انگشت خنثی و بی حس گلوم رو میسوزونه.

 صورتش یسانت چند یتو درست. کنم تصور رو هورناز بهتر تا بندمیم چشم .شهیم

 و شمیم غرق هیثان چند یبرا. کنمیم نگاه هاش چشم به و دارمیم نگه رو صورتم

 هاله... هاش چشم دور یمشک هاله .نهیش یم تنم رو یسرد عرق .زنهیم دو دو نگاهم

 فرض احمق نکهیا از. شهیم منقبض فکم و کشهیم پر تنم از حس کبارهی... یمشک

 دور رو موهاش هیثان از یکسر در و شهیم بسته و باز دماغم یها پره. متنفرم بشم

 در صورت درد شدت از. نهیشیم اش شونه یرو گوشش و چمیپ یم مچم و دست

:زنهیم ناله بلند و کشهیم هم  

«... کن ولم... موهام آخ... یکنیم کاریچ... یدار... دا... ییآ... یآ »  

:غرمیم خفه و برمیم گوشش کنار رو هام لب  

«. لنزه اتمونده وا یها چشم! احمقم؟ من... لنز... لنزه »  

 مردمک و لرزهیم هام دست خشم شدت از. کنم ولش تا کنهیم تقال هاش دست با

 رو حسابت نامرد ثاقیم. خورنیم وُل چشمم کاسه یتو امنشسته خون به یها

 کی. یکن فرض بَبو رو من ینکن هوس بعد دفعه تا شهیم سیسرو دهنت .رسمیم

 حرکات به وحشت با. شهیم پرت عقب به سرش که کنمیم ول رو موهاش ضرب

 کنارش از. شهیم نییپا و باال محکم اش نهیس ی قفسه و کنهیم نگاه وارم جنون

 و زنمیم نفس نفس. ستمیایم کنارش و کنمیم باز انتها تا رو اتاق در و شمیم بلند

:زنمیم داد و رمیگیم خونه در سمت به دست کالفه  

«.رونیب گمشو من خونه از پاشو »  

 دلم. شهیم جمع خودش یتو و دهیم قرار هاش شونه یرو یضربدر رو هاش دست

 یبرا که شرفمیب من اگه بگم .رو بودنم شرفیب ارمیب باال روش و بزنم عق خوادیم



 به تن که یتر شرفیب تو کنمیم رو کار نیا روزگارم و دل یناسازگار از انتقام

 دونه و کنهیم داغ مغزم .گهید ریبگ رو جونم ا،یخدا!! ایخدا. یداد یکار نیهمچ

 ام نهیس قفسه یرو تا و رنیگیم راه هام قهیشق و یشونیپ از عرق درشت یها

 زیم یرو به رو یصندل یرو که رو شال و مانتو و چرخمیم عقب به. شنیم دهیکش

 هی ،هگلوم یتو یزیچ هی. کوبمیم صورتش یتو و زنمیم چنگ بود کرده زونیآو

.کنهیم بمش و لرزونهیم رو صدام بدجور که یزیچ  

«... االی دِ هان؟ کن؟ گم رو گورت پاشو گمینم مگه... مگ »  

. گمیم یچ شنوهینم انگار. کنهیم نگاهم رهیخ رهیخ بهت پر و حرف یب همچنان

 دست با و زنمیم چنگ رو موهاش کنمیم دراز دست و دهیم دست بهم جنون

 سرم پشت تنش شهیم لیمتما جلو به سرش. دارمیبرم رو فشیک و لباس مگهید

 جز یکس مگه! مهمه؟ مگه. کنم ولش دیشا تا کنهیم هقهق بلند. شهیم دهیکش

 با و کنمیم باز رو یورود در و رهیم نفسم یا لحظه یبرا مهمه؟ من یبرا هورناز

 محکم و کنمیم پرت صورتش یتو رو لوازمش. رونیب کنمیم پرتش خونه از قدرت

.بندمیم رو در  

 هام پلک و ابرو نیب از عرق دونه چند و چرخم یم خودم دور سالن یتو مضطرب

 یتو رو موهام. خورنیم سُر های به خون نشسته ام چشم روی از و کننیم عبور

 زیم یرو قندون و زنمیم نعره دل ته از. کنمیم خم کمر و رمیگیم هام مشت جفت

 شکستن نه و ادیفر نه کنه؛ینم آرومم یچیه. کوبمیم نیزم یرو و دارمیبرم رو

 رو و ریز رو کنسولم و زیم یها کشو و شمیم اتاقم وارد درمونده و شونیپر. یزیچ

 کنار از رو تاپ لپ فیک. کنم دایپ رو بودم دهیکوب وارید به که یگوش لش تا کنمیم

. کنمیم یخال تخت یرو رو اتشیمحتو تمام و کنمیم شوارونه و دارمیبرم زیم

 بند جا هی پاهام. شکسته شصفحه. کنمیم روشنش و کنمیم دایپ رو لمیموبا

 یتو کردنش کار محض به. رمیم راه کالفه لیموبا ستمیس اومدن باال تا و شنینم



 با. زنمیم ضربه کادر یرو امیپ نوشتن یبرا و گردمیم اسمش دنبال هام امیپ پوشه

:کنمیم پیتا براش حال یب و کند لرزون یها انگشت  

 و لجن یتو شتریب زنمیم پا و دست یچ هر که کثافت باتالق یتو افتادم تو یب »

 که یخود .خودم به برگردم بذار ببخش...  عزیزم ببخش رو من. شمیم غرق نجاست

« .مونده جا تو شیپ  

. شهیم بلند ارسالش دییتا یصدا بعد هیثان چند و زنمیم ضربه ارسال کلمه یرو

 .امیم فرود نیزم یرو زیم یکینزد ییجا وارید کنار. اممیپ دیرس دستش به پس

 رو دردناکم یشونیپ. کنمیم حلقه دورشون دست و کشمیم شکمم داخل رو زانوهام

 خودم یتو. کوبمیم هم یرو رو رمقمیب یها پلک و چسبونمیم هاش کاسه یرو

 فرصت هی گهیم و دهیم امیپ هورناز صبح که کنمیم فکر نیا به و شمیم جمع

 ساعت دونمینم .بندمیم دیام مهربونش دل اون به من. دهیم بار نیآخر یبرا

 از رو هام پلک کرد مجبورم یدیشد درد گردن دونمیم فقط شبه؛ ای صبحه چنده؛

 تا دردش. کشمیم باال گردن آروم و رمیگیم گردنم پشت دست. بدم فاصله هم

 جمع هام چشم گوشه. کشهیم ریت و دهیم صدا استخونش شه،یم دهیکش مغزم

. شدم خشک چوب نیع و کرخته بدنم و تن. دمیم سر یکوتاه ناله ارادهیب و شهیم

 صافِ هوا و آسمونه وسط آفتاب کنم؛یم نگاه پنجره به! فتهی ام ادمی یزیچ هی

 چکش و دارمیبرم نیزم یرو از رو یگوش !دادم امیپ هورناز به شبید من. صافه

 وارید یرو رو دستم کف و کشمرسر و صدایی میپ نفس. ستین یامیپ چیه. کنمیم

 یخوب به رو هام چشم کردن باد و نهیسنگ هام پلک. شمیم بلند و کنمیم گاه هیتک

 با. کرده ریگ گِل یتو که هست یخر همون هیشب االنم تیوضع. کنمیم احساس

یه گوشه و کنار خونه پرت و  که ییها قند و ستشهیش خرده از پر که یسالن دنید

 کاریچ دارم دونستمینم و بود شده پاره افسارم شبید یوحش منِ پال نگاه میکنم.

 یها ییدمپا و شمیم اتاق وارد و کنمیم گرد عقب. شهیم بلند نهادم از آه کنم،یم



 زدم، من شبید که یا عربده همه اون با ؛سوزهیم گلوم. زنمیم پا به رو میفرش رو

 و کنمیم روشن رو ساز یچا عیسر و تند. کردمیم تعجب گرفتمنمی درد گلو اگر

 و کنمیم درست یا نسکافه .کنمیم جمع یشارژ یجارو با رو ها شهیش خرده

 بار هی قهیدق چند هر و ذارمیم دستم ریز رو لیموبا. شمیم ریگ جا کانتر پشت

 قفل یتو دیکل چرخش یصدا. دوارمیام همچنان یول ستمسخره. کنمیم چکش

 یرو محکم رو میخال وانیل و زنمیم یدار صدا پوزخند. رسهیم گوشم به یورود در

 نگاه هی تعجب پر .شهیم انجام ثاقیم شدن وارد با همزمان عمل نیا و کوبمیم کانتر

. ادیم سمتم به و بندهیم رو در. کشهیم باال چشم بعد و کنهیم وانیل به  

«!! رو افشیق! هیختیر چه نیا! ؟یخوب. سالم »  

.دهیم هول سمتم به رو تاپ لپ فیک هیشب یفیک و نهیشیم مقابلم  

 منهیس داخل رو هام دست. کنمیم نگاهش سرد و خشک و رمیگیم فیک از چشم

:گمیم و ندازمیم باال ابرو. دمیم هیتک یصندل به و کنمیم جمع  

«! چشه؟ ماافهیق »  

:دهیم تکون سر منگ و دهیم کش نییپا سمت به طرف دو از رو هاش لب گوشه  

« .یکرد هیگر نکهیا ای ،یدیخواب ادیز ای... انگار واهلل بگم یچ »  

 کانتر یرو رو تنش. کنهیم محواله یچشمک و شهیم شل ششین حرفش بند پشت

:خندهیم کنهیم خم سمتم به  

«! گذشت؟ خوش شبید »  

 خودش خورده کهی که کوبمیم کانتر یرو رو هام مشت جفت و کشمیم هم در ابرو

 سرت رو کردنم فرض بَبو یتالف وقتشه حاال. کنهیم نگاهم شوکه و کشهیم عقب رو



 فشار هم یرو ور هامدندون !کردم اعتماد یک به که باش رو من. باز دره دو ارمیدرب

غرم:یم و کشمیم جلو رو خودم و دمیم  

 یآب رو یمشک چشم که یدار یرنگ کور. گذشت خوش یلیخ یخال جات »

 و کنمیم داغ ستگهید یجا هی حواسم و هوش چون یکرد فکر ای! ؟ینیبیم

 کیف چشم پلنگ بهم که دخترم هَول من... هیرنگ چه هاش چشم طرفم فهممینم

« ؟یکنیم قالب  

 هاش دست. کنه قانعم آرامش کمال در کنهیم یسع و خورهیم تکون گلوش بکیس

:کنهیم باز لب آروم و دهیم تکون هوا یرو رو  

 زده حرف! داداش جون به گمیم دارم .طرف نکرده دایپ رو اصلش داداش جون به »

 خواستم فقط عیبه برای مرد، .نخواستم زیر قولم زده باشم بودم، داده نانیاطم بودم،

«... خا دلت شیآت  

 دونهینم دلم رو بذاره مرهم خواستهیم نامرد،. زنمیم عقب رو یصندل و شمیم بلند

.زده زخم بدتر  

نم:زیم داد یعصب و رمیم در سمت به و پرمیم حرفش ونیم  

 روش یختیر نیبنز بدتر که تو د! شه؟ خاموش دلم شیآت یخواست... نامرد نامرد، »

«... مرد که هیاون بیع .گرفت شعله  

:گمیم دیتاک با  

«! مرد .ادیبرنم من دست از تونم؛ینم بگه تونهینم اگه... مرد »  

:زنمیم اشاره راهرو به دستم با و کنمیم باز رو در  

 یها رشته برو ایب .ستین قیرف کنه فرض ببو رو قشیرف که یقیرف .ثاقیم برو ایب »

«. بهتره شه پنبه نجایهم رفاقتمون  



 پسش که ذارهیم مشونه یرو رو دستش. ادیم سمتم به و کنهیم نگاهم مغموم

 ازش دلم و شدم فرض خر دمیفهم شبید یوقت داره یا دهیفا چه ییدلجو. زنمیم

کاش حرفم رو  !!داغون و خرد نیا از شتریب دل گهید .یخراب حال اوج یتو. شکست

 گوش نمیکرد و یه جوری بیدارم میکرد تا شرف از دست رفته ام برگرده.

 راهرو به و چرخونهیم چشم کاسه داخل مردمک و کنهیم مشت رو هاش دست

:زنهیم لب آروم. مونهیم رهیخ  

 نیا داداش، یگفت بهم که باشم پشتت خواستم .پشت یعنی قیرف گهیم بابام »

 ،سخته بودن داداش .مرهم  غمخوار، ،یحام گاه، هیتک پشت، ،داره یمعن هزارتا

 یاوردیم کم ،شدمیم پشت یشدیم قراریب ،شدمیم غمخوارت شدیم بد حالت

 ریسم جون به .شدیم خرد تنم شدیم خم کمرت .شدمیم یحام یزدیم ضجه

 آب شمع نیع هام چشم یجلو یداشت ،یایب خودت به بود نیا میسع همه

«... یشدیم  

:دهیم ادامه و کشهیم یلرزون آه  

 ستین مهم براش چیه زنده مرده ریسم .کنهینم فکر تو به اصال دختره المصب »

 آروم رو خودت که یریم ایآب چشم دنبال یسوزیم ششیآت یتو یدار تو اونوقت

 نابود داره داداشت که ریبم برو ثاقیم گمیم یه شمیم وونهید من خب... خب !یکن

«. یکنینم یغلط چیه تو شهیم  

شه و این میثاق لعنتی بدجوری ی آخرش عین پتک روی سرم کوبیده میجمله

 حقیقت رو توی روم کوبید. چیزی که نمیخوام قبولش کنم.

:توپمیم پرخاشگرانه و کنمیم نگاهش یعاص  

... یآخرش گهید تو بابا! من؟ دنیمال گول با! ؟یبکن یغلط هی یخواستیم ینجوریا »

«. میراض تممیوضع از ندارم اجیاحت یکس کمک به من برو ایب  



 دانهیام نا و کنهیم اشاره کانتر به. کنهیم تر رو خشکش یها لب و کشهیم یپوف

:کنهیم نگاهم  

 رو نیا ده،یپوک تاپت لپ گفتم هوشمند به فقط. بدونه صالح داداشم هرجور »

«. یوفتین عقب تیکاسب و کار از فرستاد  

 گرد عقب خوشحال. کنمیم صداش که رهیم راهرو سمت به و شهیم خارج خونه از

:کنمیم دراز رو دستم کف و شهیم تر ظیغل اخمم که کنهیم  

«. دایکل »  

 و گردهیم بر رو بود رفته نییپا که یا پله تا دو و شهیم جمع هاش شونه تر دیناام

 نییپا طبقه از ییصدا که شهیم رد من طبقه پاگرد از. ذارهیم مشتم یتو رو دایکل

!کنهیم جلب رو توجهم  

 از دوارمیام دخترم خب .مادر ادیم بهت که چقدرم !یقشنگ اسم چه! ماهک؟ »

ساختمون آرومیه و همسایه ها  .یباش یراض هات هیهمسا و واحد و ساختمان

«. ریبگ تماس خودم با اومد شیپ یمشکل اگر سرشون توی کار خودشونه.  

 تونمینم و کنمیم زیت گوش یچ هر که رسهیم گوش به یفیضع و آروم یصدا 

 باال شونه. شهیم بسته درشون و شهیم قطع صدا بعد هیثان چند. گهیم یچ بفهمم

. اومده دیجد مستاجر نییپا طبقه یبرا احتماال. گردمیبرم واحد داخل به و ندازمیم

 بود یخال نییپا طبقه بودم دهیخر واحده چهار ساختمان یتو رو خونه نیا یوقت از

 دونمینم. شمیم اتاقم وارد و دارمیبرم رو تاپ لپ فیک کانتر از روی .امروز به تا

 توبه بعد دفعه تا بچزونمش کمی که دونستم الزم یول نه ای بود تند ثاقیم با رفتارم

 شیپ سکته مرز تا رو من که مزخرف روش نیا به هم اون ارهیدرن یباز هیدا و کنه

 زمیم پشت. اوردمیم سرش ییبال هی حتما کردمینم رونیب رو دختره شبید اگه. برد

 به. کنمیم وصلش خونه یفا یوا به و کنمیم روشن رو ستمیس و شمیم ریگ جا



 فقط سال چند نیا تو. دمیم انجام رو مافتاده عقب یکارا یسر هی و زنمیم سر تیسا

 قیرف غرق ای بودم کار غرق ای. کنم خاموش رودلم آتش تونستم خودم کردن غرق با

 و ها حرمت یسر هی. کرد کمرنگ یلیخ برام رو ییزایچ هی دیشا که ییایباز

 مثل. برام نداشت یتیاهم نیکوچکتر االن و داشت تیاهم برام قبال که ییمرزها

 و ارمیم رو یگاریرسیز شمیپام .ییتنها یتو دردهام مرهم بود شده که یگاریس

 هی دنیکش گاریس گرفتم، ینم آروم یجور چیه که ییها وقت. کنم یم باز رو پنجره

 و کرد یم نفوذ جونم تو ذره ذره که ییدودها. شدن آروم لحظه هی واسه بود مسکن

 دوباره شدنش، تموم با و برد یم خودش با رو هام خاطره ی همه کردنش، فوت با

 رخنه مغزم و روح و جون یتو هم اونا کرد، یم رخنه هام هیر یتو که ینفس مثل

 زمان و شمیم کار غرق ساعت چند یبرا. ازش شم خالص ذاشتن ینم و کردن یم

. کنم یم فراموش پاکتش کردن تموم و گاریس کردن دود با رو زیچ همه و مکان و

 یدرد ی دوباره هجومِ و پاکت نیدوم کردنِ  تموم با شهیم همزمان کارم شدن تموم

 لندهور هی به داره من یجا به و نداده رو جوابم هورنازم چون. شم آروم ذارهینم که

 یم اتاقم پنجره از انویپ دلچسب یصدا و شده کیتار هوا. کنه یم فکر نخور درد به

 شب یاهیس غرقِ یکم و شم زونیآو پنجره از که شهیم بهونه شب یکیتار. رسه

 لبخند آسمون، تو ها ستاره کمرنگ یکورسوها دنید با و چرخونم یم چشم. بشم

 قدر نیهم... کمرنگ قدر نیهم .حده نیهم در ییروشنا به هم من امید .زنمیم

 یتو کنهیم پرت رو من لحظه چند یبرا و دهیم نوازش رو روحم انویپ یصدا .دایناپ

 دلم و چهیپ یم یدختر آواز یصدا. بزنه بازم کاش. نشه قطع کاش. نامعلوم ییایدن

:شدن رها یکم یبرا کشهیم پر  

باد در شکسته من گلدون گل »  

ادیفر نکرده دلم تا ایب تو  

دهینم بوشب گهید بوشب گل  



دهیچ شاخه از رو بوشب گل یک  

کمون نیرنگ پُر آسمون گوشه  

مهتاب مثل تو یکیتار مثل من  

نگذره تو زلف سر از باد اگه  

خواب جنگل تو شمیم گم رمیم من  

من وونیا ماه من گلدون گل  

آب از یماه چو شدم تنها تو از  

بو و رنگ از رفته آرزو هر گل  

« ... مرداب هی دلم رودخونه شدم من  

 واسه رهیگ یم لحظه هی یبرا دلم که خونه یم قشنگ اونقدر و رهیگیم اوج صداش

:لرزونه یم وش رصدا که یغم  

دیخورش گل اما شهیم یآب آسمون »  

رهیگیم دلش دیب یهاشاخه رو  

مهتاب گل اما شهیم یمهتاب دره  

رهینم باال خواب یهابرکه از  

یدیم تکون دست که تو  

یدیم جون ستاره به  

باد گل از گل شکفهیم  

ادیم هم چشمات یوقت  



ادیم کم ستاره دو  

«... داغ از قیشقا سوزهیم  

*** 

 ساعت هی سر هرشب، انویپ یصدا .نرفتم رونیب خونه از هنوز من و گذشته هفته هی

 منتظرش هرشب بعد، به دوم شب از ییجورا هی .داد یم نوازش رو روحم و میاد

 صبحانم هفته، هی نیا روال طبق. کردم یم دود پنجره لب رو گارامیس گهید و بودم

 هورناز عکس قاب به و چرخونمیم سر .نمیش یم ستممیس پشت و زنمیم بدن به رو

 شمیآت یرو اسپند رنگش ییایدر یها چشم. کنمیم نگاه بودم گذاشته زیم یرو که

 تا کشمیم یآه. معرفتیب یشکست یزد رو دلم بد. رهیگیم ازم رو اریاخت و کنهیم

 زمزمه حسرت با و کشمیم قاب عکس یرو رو ماشاره انگشت تمیسا اومدن باال

:کنمیم  

حسرتت زخم زده به  جوری دوریم رو تاب آوردی تویی که مجنون من بود؟چه »

 رو نبودنت یقراریب و خوردم حسرت رو شاقهیدق هر م،ین و سال سه .یآب چشم دلم

« .دمینوش  

 استارت یر ستمیس هوی که چرخونمیم سر ستمیس سمت به و زنمیم پلک کالفه

 ندوزیو. شهینم قطع خود به خود که ستمیس وگرنه داره ندوزیو مشکل حتما. شهیم

 روشن به تعجب با. شهیم استارت یر دوباره شمیم تیسا وارد که نیهم و ادیم باال

 و شمیم پا تعللیب شدم؟ هک نکنه... که کنمیم فکر ستمیس شدن خاموش و

 میهکر اکانت وارد و کنمیم روشن رو شیفا یوا. دارمیبرم کانتر یرو از رو لمیموبا

 نشونم یدیآ نام با رو محدوده شده محافظت یها ستمیس تا زنمیم سرچ. میشیم

 اسم بار چند " کوچولو ماه " اسم به دهیم نشون بهم یدیآ هی بعد قهیدق چند. بده



 به رو هیهمسا مکالمه و زنهیم بک فلش مغزم که کنمیم تکرار لب ریز رو یدیآ

:ارهیم خاطر  

«... مادر ادیم بهت که چقدرم یقشنگ اسم چه! ماهک؟ »  

 شهیم منقبض فکم تیعصبان شدت از باشه؟ هیهمسا نیهم کوچولو ماه ممکنه یعنی

 از قلبم ضربان. شم یم بلند و کوبم یم پام رون یرو رو مشده گره یها مشت و

 کر هم رو خودم گوش هام،نفس یصدا و هزاره یرو خورم،یم دارم که یحرص

 مشت وقفه یب رسم، یم که نییپا واحد در به و رمیم نییپا رو ها پله یعصب .کرده

 مشتم و شهیم باز شدت به در که کوبم یم اونقدر... دوبار نه بار، هی نه. کوبم یم

 یزیچ... هاش چشم یلعنت... هاش چشم. که بزنم عربده خوام یم. مونه یم هوا یرو

 از شم یم کنده یا هیثان صدم یبرا .شم یم مات و خورهیم یسخت تکون دلم تو

.کنم یم فراموش رو مقابلم معصومِ یچشما یتو ترسِ و آدماش و ایدن  

ه:گردیبرم نفسم و شمیم پرت ایدن نیا به صداش با  

« شده؟ یزیچ بله؟... ب »  

 به که ببنده درو خوادیم اون و رم یم جلو قدم هی بود، افتاده که یاتفاق یادآوری با

 یا دهیترس نِیه. کنم یم ستون در چهارچوب یرو رو دستام و دمیم هولش شدت

:وفتهیم لکنت به... شده الل انگار یول بزنه داد خواد یم و کشه یم  

«... زنمیم غیج... غیج... غیج... من من من شما؟... ش ش شُ  »  

:غرم یم که بزنه غیج خوادیم و ذارهیم هاش گوش یرو رو دستاش  

«! پس ییتو کوچولو ماه »  



 دو زدم، یدست هی که من و دهیم هت ُب به رو جاش هاش، چشم یتو ترس یآن به

 یصدا با. برم یم نییپا کوتاهش قامتِ اندازه رو سرم و رمیگیم لیتحو یدست

:کنم یم زمزمه ندازه، یم دلش به وحشت یخوب به دونمیم که یآروم  

 جولون من ستمیس تو که یکس دهیینزا مادر از .یکنیم هک منو یکن یم جایب تو »

« .بده  

 و شهیم گرد وحشت شدت از شیلعنت یها چشم. هاش چشم و لرزهیم هاش پلک

.دهیم قورت صدا با رو دهنش بزاق  

 سرعت به. کوبه یم بهم محکم رو در و کشهیم در پشت به رو خودش فرز و تند

 یجسم برخورد یصدا. نخوره صورتم تو شدم، غافل ازش که یدر تا کشم یم عقب

:زنهیم حرف خودش با داره انگار و داده هیتک که دهیم نشون در، به  

«... ممکنه چطور... چ... چ... چ... من... م... م »  

:زنمیم داد وار دیتهد و کوبمیم در یرو رو مشتم و کنمیم یا قروچه دندون  

 تجسس .بزرگت یخطا از گذرمینم ساده من کوچولو ماه یافتاد در یکس بد با »

«... مردم ستمیس یتو  

 جونش به لرز که یطور ،یوحشتناک لحن با و زنمیم یا مسخره ی خنده تک

:گمیم وفتهیب  

 دوست یلیخ هم من! ؟یدار دوست یباز .کردم دایپ رو وارمید موش ،نچ نچ نچ »

« .باش شروعش منتظر! دارم  

 مینییپا لب. نهیشیم هام لب یرو یثیخب لبخند که شهیم بلند شسکسکه یصدا

 من دادمیم نشون یوجب مین نیا به دیبا انگار. کنمیم ول و کشمیم دندون به رو

 تا دو تا دو رو ها پله. کنه هک رو شده محافظت ستمیس نکنه جرات گهید که امیک



 تیامن و دارمیبرم از روی کانتر رو لمیموبا .شمیم خودم واحد وارد و رمیم باال

 طول شدنش لود یکم. کنمیم تر دهیچیپ رو رمزش و برمیم باال رو ستممیس

 و نمیشیم ستمیس پشت. شمیم اتاقم وارد و کنمیم درست یا نسکافه. کشهیم

 ارتقاء ستمیس تیامن فهممیم شهیم بلند که لمیموبا یصدا. کنمیم روشنش

 ماه یدیآ کردن هک به شروع هام انگشت و ادیم باال ستممیس ندوزیو. گرفته

 هماهنگ ستمشیس با ستممیس دمیم اجازه شه،یم تموم که کارم. کننیم کوچولو

 چشم. نوشمیم رو نمیریش نسکافه آرامش کمال در و دمیم کهیت یصندل به. شه

:زنمیم داد بلند ها وونهید نیع و خندمیم یحرص و چرخونمیم کاسه یتو  

« روی دست من بلند شده.دختره قد بند انگشتمه  »  

 بک. کنمیم ستمیس جمع رو حواسم و شهیم باز خودم صفحه کنار یا صفحه

 غر لب ریز و شمیم شیشخص یها پوشه وارد. جنگل و آبشار ینما با یگراند

:زنمیم  

 و هک اسم یچ هر کنم یکار .کرده هک رو من کلشیه و قد اون با خانم مِمول »

«. یش قائم تخت ریز یبر ادیم نترنتیا و ستمیس  

 ستمیس به رو هاش پوشه ی همه ش،یشخص یها لیفا اسم به کردن نگاه بدون

 یرو از مانهیموذ لبخند و کنم یم پاکشون خودش ستمیس از و دمیم انتقال خودم

 خیتار یکتابا تو که بدم بهت یدرس !طرفه آماتور با کرده فکر. ره ینم کنار لبم

:کنم یم زمزمه لب ریز و فتمی ام تابش و چیپ پر و فر یموها ادی .سنیبنو  

«! ییبَبَ »  

:سمینویم رنگ یمشک و درشت فونت با یصورت صفحه هی توی بعد  

 بهت فایل هات رو س کن شایدالتما ایب .هکر جوجه بمک سماقت رو برو حاال »

« .برگردوندم  



 به یکل نگاه کارم شدن تموم با و کنم یم گراندش بک عکس مهیضم رو عکس

 یا وزنه انگار و کشمیم ییصدا پر نفس. خنده ریز زنمیم یپق و ندازمیم شاهکارم

 خاموش رو ستممیس که ادیدرم صدا به فونیآ زنگ. شهیم برداشته دلم یرو از

 عبور هام چشم از یبرق مادرم ریتصو دنید با. رمیم فونیآ سمت به و کنمیم

 چقدر دونهیم خدا. کنمیم باز رو یورود در و دمیم فشار رو فونیآ دکمه. کنهیم

 ییتنها و کنم جدا ازشون رو مخونه گرفتم میتصم که یسال اون از. بودم دلتنگش

 ازم یقدر به سال سه نیا همه یتو. االن تا شدن نیسنگ و سر باهام کنم یزندگ

 باز آسانسور ییکشو در. بودن نزده سر بهم هم بار ده جمع سر که بودن دلخور

 دلم و خورهیم تکون دلم ته. شهیم انینما تپلش و گرد و متوسط قامت و شهیم

 کم اخم با. باشه پسرش من مثل یلجن نبود حقش که یمادر یبرا رهیم ضعف

 شیروسر یرو دل ته از و کشمشیم آغوش به ضعغه دل با که کنهیم نگاهم یرنگ

. زنهیم کتفم یرو یآروم بوسه و شهیم حلقه دورم هاش دست مکث با. بوسمیم رو

:رهیگیم مخنده شیحرص و تند لحن از که زنهیم کنار ضیغ با  

«. نمیبب کنار برو ،یکرد لهم بک گنده... واه واه »  

:گمیم بلند و بندمیم رو در. کشمشیم خونه داخل به و خندمیم بلند  

 ستزنده نهیبب رهیگینم رشیسم از خبر هی که هستم معرفتممیب مامانِ مخلص »

«. مرده ای  

 و ذارهیم کانتر یرو رو بود انگشتاش ونیم که ییها سهیک کنه نگاه بهم نکهیا بدون

 عقب به سر. کنهیم یساز جا خچالی داخل رو کیکوچ یها ظرف و بسته

:ندازهیم دلم به غم دلخورش لحن و ندازهیم بهم ینگاه مین و چرخونهیم  

 پات بار هی یکرد جدا رو راهت نکهیا بعد! تو؟ ای بزرگترم من! تو؟ ای معرفتمیب من »

«! م؟یحال چه در بابات و من ینیبب خونه اون یتو یگذاشت رو  



 حق. شهیم دهیکش موهام یال مپنجه و شهیم نیزم خیم پاهام یشرمندگ شدت از

 یحساب آدم از و شدم پرخاشگر شدم؛ وونهید دیُبر ازم هورناز نکهیا از بعد داشت،

 یزندگ وارد دیجد یرو با و گرفتم فاصله خودمم از یحت. گرفتم فاصله میزندگ یها

:افتهیم صداش به بغض و کشهیم یآه. شدم یسگ  

 هی حداقل شمبچه تنها من راهه، به چشم مادره، چارهیب اون ینگفت خودت با باری »

«. زدن زنگ یبرا شه قدم شیپ اون نکهیا از قبل بزنم یخال و خشک زنگ  

 یبرا رو هاش دست جفت. کنهیم تا هم یرو رو ها سهیک و بندهیم رو خچالی در

 رو قلبم یکی انگار. لرزهیم اشک زور از هاش پلک و کنه یم کانتر بند یا لحظه

 اقتیل که ریسم کنم اقتتیلیب سر تو خاک. دهیم فشار قدرت همه با مشتش ونیم

 پاهام به. بده نشونت رو روزگارت نیا از بدتر خدا کنه عاقت حقته یندار رو یچیه

 اشک پوچ و چیه سر که نبخشه رو من خدا. رمیم سمتش به و دمیم یتکون

 سرهم پشت بار نیچند رو دستش. روندمشون خودم از و آوردم در رو زانمیعز

 و کنه باز زبون دلم و کنم هیگر مبادا بندمیم پلک. دمیم قورت رو بغضم و بوسمیم

 یکوتاه هق. بکنه هست که ینیا از تر خون رو مادرم دل و بگه رو دینبا که ییزایچ

:گهیم آروم و لرزون ییصدا با و زنهیم  

 رو من که یگرفت فاصله من از یک! ر؟یسم یشد بهیغر من با همه نیا یک تو »

 یرفتار چه نمیبب بگو!! نیبب رو من کن باز رو هات چشم! ؟یندونست دلت راز قیال

« .یبش دور من از تو شد باعث که داشتم باهات  

:کنمیم زمزمه حالت همون در و کشهیم ریت قلبم  

 شدم، دور ها شما از من... یباش کرده صدام ریسم مهربون نقدریا یک ادینم ادمی »

 نکرده صدام وقت چند نیا ر،ینگ من از رو محبتت مامان... نیدیبر من از ها شما

«. نبود قشنگ برام اسمم یبود  



 از سیخ صورت. کنمیم باز چشم و دهیم تکون هام دست ونیم رو هاش دست

 کاش. شهیم پر هام چشم کاسه و لرزهیم هام مردمک. سرم یرو شهیم آوار اشکش

 هام چشم نیب هاش چشم. نمینب رو زمیعز اشک تا رهیبگ رو جونم لحظه نیهم خدا

:کنهیم بلند رو صداش و گردهیم  

 خودخواه ،بود گنداخالق بزرگت بابا .یریبگ فاصله همه نیا ما از خوامینم گهید »

 .بشه کشینزد یکس ذاشتینم و بود دهیکش حصار خودش دور ،بود سنگدل ،بود

 طاقت گهید .یکرد گم رو خودت. نمیبیم تو یتو دارم رو امرزدیب خدا اون نیا انگار

 کنار ها شب که یهمون... شمیپ سال سه پسر همون... من پسر بشو ر،یسم ندارم

 و غم و بود قیرف مادرش با که یهمون خورد،یم شام سفره هی سر باباش و مامان

« .کردیم میتقس من با رو هاش یشاد  

 ریت مینیب غهیت. کوبهیم نیزم یرو پاهاش مقابل رو تنم و شهیم شل زانوهام

 و شهیم یخال و پر هام چشم کاسه .کنهیم منفجر رو مغزم دردش و کشهیم

:زنمیم ناله .افتنیم لرزه به هام شونه صدایب  

«... ببخش رو اقتتیلیب پسر... ببخش... ببخش »  

 یتو ساله شش یها بچه پسر مثل. کنهیم بلندم و ذارهیم مشونه یرو دست

 بعد... مادرمه با حق. شهیم قیتزر جونم به آرامش ذره ذره و شمیم مچاله آغوشش

 نامرد و شدم غرق هام غم و خودم یتو .دمیبر هم یبدجور دم،یبر ایدن از هورناز

 مادرم. رمیبگ فاصله ریسم نیا از یکم فقط یکم و امیب خودم به وقتشه دیشا. شدم

 زنمیم یتلخ لبخند. شمیم جدا آغوشش از تعلل با که کنهیم نوازش رو موهام یرو

:کوبمیم هم یرو رو سمیخ یها پلک  

 هی .ستین هضم قابل برام ییزایچ هی آسه، آسه یول ریسم همون شمیم ،چشم »

 شیآت بذار بده فرصت بهم .بگذرم ازشون الیخیب تونمینم که مخمه یتو ییزایچ



. ریسم خودِ ،خودم شمیم بعدش کنم آروم رو میدرون جنگو  کنم خاموش رو دلم

» 

 خچالی به و زنهیم پس رو اشکاش دستش پشت با و گهیم یا اهللشاءان لب ریز

.کنهیم اشاره  

«! یرفت آب برس خودت به بخور .مادر آوردم پرت و خرت و غذا برات »  

 حلقه هاش شونه دور دست به بازوهای عضالنیم نگاه میکنم. و خندمیم گلو یتو

:رونیب میایم آشپزخونه از و کنمیم  

 از و ارمیب یچا برات نیبش حاال !گهید شدم ینجوریا نخوردم رو شما پخت دست »

 به پا داده افتخار خوشگلم مامان امروز که میبخور کنم گرم یآورد که ییها غذا

«. گذاشته ما یوارید چهار  

 حرکات رفته باال یابروها با که دهیم تکون هوا یرو رو هاش دست هول و تند

:کنمیم نگاه رو بشیعج  

 یومدین و یومدین کنار خودت با و ینکرد عمل گفتنت چشم به یوقت تا نه، نه، »

 بابات درضمن. خورمیم ناهار باهات نه مونمیم تخونه نه ینیبب رو بابات خونه

«. تشنه و گشنه خونه برسه که االناست  

:گمیم تند و برمیم موهام یال پنجه کالفه و کشمیم یپوف  

«. برسونمت خونه تا کنم عوض لباس بده اجازه حداقل چشم باشه باشه، »  

 رو ها سهیک و فیک کانتر یرو از. بندهیم دوباره و کنهیم باز رو شیروسر گره

:گهیم و دارهیبرم  

«. یایب تا نگیپارک رمیم .خب یلیخ »  



 به مادرم با و رمیم نگیپارک سمت به و کنمیم عوض رو هام لباس عیسر و تند

 و دلخوره من از چقدر نکهیا از گفت، بابا از راه نیب. میافتیم راه شونخونه سمت

 رو من تا برگردم قبل از تر یعال یلیخ دیبا و رهیگینم تماس باهام که نهیهم یبرا

 به خوامیم که رو یاون و باشم کرده خنک رو دلم که یزمان شدم،یم عوض. ببخشه

 ترمز شونخونه در یجلو. سابق آدم همون شدمیم ینجوریا. باشم آورده دست

 شنهیس قفسه. کنهیم رهیدستگ بند رو دستش و کنهیم باز رو کمربندش. کنمیم

:کنهیم نگاهم و شهیم نییپا باال نیسنگ  

«. میمونیم منتظرت ما »  

:کشمیم هام لب یرو یمحو لبخند و ذارمیم چشمم یرو رو دستم  

«. ذارمینم منتظرتون ادیز چشم، »  

 و زنمیم یبوق تک. شهیم ادهیپ نیماش از یکوتاه یخداحافظ با و دهیم تکون یسر

 باال رو ولوم و کنمیم روشن رو یصوت ستمیس. افتمیم راه خودم خونه سمت به

:برمیم  

...ادهیپ قدم زدم که ییشبا چه »  

...ادشیب دیشا شب هر بودم تنها چه  

...خسته و نیغمگ شب هر وفتمیم ادشی به  

...شکسته نجایا که یقلب... بخوادش کاش  

...برام سخته تو بدون غمام و درد و موندم من  

...دوباره برگرد... دوباره برگرد  

... صدام گهید ادیدرنم  



....نارشک یباش رو خسته قلب نیا ادیب روزا اون با کاش  

...کردم تجربه تو با رو عشق من  

...بگردم دورت یبود تو نفسم هم  

...بودم گفته شهیهم تو با رو دلم حرف  

...تنهام شهیهم اما  

«... گردمیبرنم... گردمیبرنم یگفت  

باید یه فکر اساسی به حال خودم  .رمیگیم یقیعم کام و زنمیم شیآت یگاریس

 نیماش و کنمیم باز موتیر با رو نگیپارک در بکنم. دیگه صدای همه رو در آوردم.

 طبقه یجلو آسانسور. شمیم آسانسور وارد و شمیم ادهیپ. کنمیم پارک رو

 قفل داخل رو دیکل. امیم رونیب اتاقکش از و ستهیایم خودم واحد تک و یاختصاص

 مقاله تا چند دیبا. شمیم اتاقم وارد راست کی و شمیم خونه وارد و چرخونمیم

 رو هام لباس و کنمیم روشن رو تاپ لپ. کنم آپلودشون تیسا یرو و کنم ترجمه

 ستمیس هم باز که شمیم ترجمه مشغول و نمیشیم زیم پشت. کنمیم عوض

 دارمیبرم رو لمیموبا و کوبمیم هم یرو پلک حرص پر. شهیم استارت یر خودکار

 چون باشه وفتادهین اتفاق ذهنم یتو که یاون دوارمیام. شمیم میهکر اکانت وارد و

 رو ستمیس و کنمیم عوض رو رمزم دوباره. بکنم دینبا که کنمیم رو یکار نباریا

 دست با یا شده یطراح دیسف صفحه ادیم باال ستمیس که نیهم کنمیم روشن

 نیا باالش که ادیم باال برام گرفته نییپا به رو رو شستش انگشت که شده مشت

:شده نوشته جمله  

 من چون یخورد بسته در به .یکرد شروع رو یا کننده سرگرم یباز یلیخ »

 یالیفا خواب گهید درضمن، .دارمیم نگهشون و رمیگیم یکپ هام پوشه از شهیهم

!ینیبب رو میشخص  



« .آخه یخورینم ما به  

 یجور چه گه؟ید هیک نیا. رمیگ یم دندون به لب و کشمیم صورتم به یدست

 به متفکر و چمیپیم هم یتو انگشت شه؟ رد باال تیامن ستمیس لتریف از تونسته

 رو حالش تا انگار .شهینم ینجوریا ت،یتربیب. کنمیم نگاه شست انگشت ینقاش

 شصفحه که کنم هک رو ستمشیس خوامیم. کنهینم ینینش عقب رمینگ یاساس

 برنامه وارد. نداده رییتغ هم رو ستمشیس رمز باهوش! شهیم باز خودم صفحه کنار

 و کانال همه از و کنمیم مسدود رو نشیمخاطب دونه به دونه و شمیم تلگرامش

 خودش یها عکس که رو لشیپروفا یها عکس یتمام. شمیم خارج هاش گروه

. ذارمیم رو " ُمرد کاربر نیا " نوشته با یمشک صفحه عکس و کنمیم پاک رو هست

:سمینویم براش و شمیم خودش جِیمس ویس وارد  

 شما به من یگیم راست. یوجب مین نمیبیم هم یداریب یتو رو ها لیفا اون من »

« کجا هکر جوجه هی و کجا هک غول هی آخه خورمینم  

 که ییها غذا نیب از. رمیم آشپزخونه سمت به و شمیم خارج ستمشیس از کامال

 به خونه تلفن خوردنم غذا وسط. خورمیم و کنمیم گرم پلو یباقال بود آورده مادرم

 رو چکسیه حوصله. و دوباره مشغول میشم کنمیم مکث لحظه هی که ادیدرم صدا

 رو آبم وانیل. شهیم الیخیب دمینم جواب نهیبب زنهیم زنگ بار دو هیهرک ندارم

.شهیم پخش ریگ غامیپ یرو ثاقیم یصدا که دارمیبرم  

«... سالم »  

:رهیگیم التماس رنگ صداش هوی و کنهیم یکوتاه مکث  

 موقع نیهم یبرا کردم غلط اصال .کردم اشتباه ،ببخش... بزرگ... سلطان... داداش »

« .بمونه خبریب ساعت چند و روز هفت داداشش از آدم زشته ریسم ...گهید هاست  

:کنهیم اضافه یا دهیکش لحن و طنتیش با  



«... ج... ها رهیگیم قهرش خدا »  

 یتو شدیم اممعده یراه داشت یآب که چهیپیم بلندگو یتو فرشاد ادیفر یصدا هوی

. کنم سرفه شدت به شهیم باعث و کنهیم ریگ گلوم  

 که یاومد گمیم که یینجایا االن .نینش عزلت! غارت؟ تو یرفت باز تو کهیمرت »

 کر اهلل حمد به!! ریسم .نییپا کشمیم رو ساختمون اون امیم یومدین اگه چ،یه

«! ؟یشد  

 خودش از بدتر و دارمیبرم کاناپه یرو به رو زیم یرو از رو میسیب تلفن شمیم پا

:زنمیم داد  

«. شدمیم خفه داشتم شد آب امزهره!! سرت یرو یانداخت رو اتنکره یصدا چته »  

 صدا رو اسمش وار تشر فرشاد شه،یم بلند ثاقیم آرم خنده یصدا که شهیم ساکت

:توپهیم من به و زنهیم  

«!! میزنیم بال بال نجایا میدار ما یدیشنیم یداشت تو »  

:کنهیم دمیتهد حرفش بند پشت  

 اگه ،یمن مهمون شام که یبود یچوب پل یجلو هفت... پنج! چنده؟ ساعت االن »

«. یکنیم لیم منکر و رینک با رو شامت قهیدق هی و هفت شد هفت  

 از باشم اوردهین شانس هم یچیه از. رمیم اتاقم سمت به و زنمیم یا گنده لبخند

 براشون رو انیجر ثاقیم یخبریب هفته هی نیا یتو مطمئنم .آوردم شانس قیرف

 نکهیا خالف بر. رمیبگ آروم تا کردن رها خودم حال به رو من که بود کرده فیتعر

:گمیم کردمیم عوض لباس داشتم  

«. کن نییپا باال رو ساختمون ایب یخوایم توام ندارم، رو یچیه حوصله من »  

:غرهیم و زنهیم حرص  



«. رسهیم فرشاد به خونه مرگم بعد که بزن انگشت و کن تیوص فقط .خب یلیخ »  

 شرتیت و پوشمیم یرنگ یمشک نیج. فتما یم خنده به که کنهیم قطع رو تلفن

 رو موتورم چیسو یآن میتصم هی در. پوشمیم رنگم یمشک شرتیسو ریز یآب

 ینیسنگ نفس. بودم کرده پارکش نمیماش کنار. رمیم نگیپارک سمت به و دارمیبرم

. شمیم خارج نگیپارک از چرخونمیم رو هاش دسته. شم یم سوارش و کشمیم

. نهیبیم رو ییآشنا چهره هی چشمم که کنمیم کسیف سرم یرو رو کالهش

هیچ آدمی جرات نکرده بود . شمیم خارج کوچه از سرعت با زنم ونیشخندی می

وارد حریم شخصی من بشه و اونوقت این دختره فضول جربزه به خرج داده بود و 

 به کاله و کنمیم ریزنج رو موتورم و رسمیم پل یورود به گردن درازی کرده بود.

 فودکورت کنار که کنم داشونمیپ تا چرخونمیم چشم .افتمیم راه پل سمت به دست

 تکون هوا یرو رو هاش دست و پرهیم نییپا و باال یدختر دهیچسب بهم یها

. دهیم  

«. اومد ریسم ها بچه ها، بچه »  

 فود نیاول وارد. امیب هم من داشت اصرار فرشاد نیهم یبرا جمعِ، که جمعشونم

 زیم یرو رو خودشون و بودن نشسته نفره هشت زیم دور شونهمه. شمیم کورت

 فاصله هم از عیسر شم،یم کشونینزد. کردنیم پچ پچ باهم و بودن داده کش

 هی ما. نمیشیم زیم دور یخال یجا یتنها ثاق،یم کنار. ننیشیم صاف و رنیگیم

 و ادیشه.  آبان نامزدش و فرشاد از میشدیم لیتشک که میبود نفره هشت پیاک

 از پر دلم. بودن ازدواج شرف در که دلناز و هوشمند و بودن رابطه یتو که سیپرد

 یم فیک یکل هم کنار و میشدیم نفره نُه جمع موندیم هورناز اگه. شهیم غم

. رهیگیم انگشتاش نیب رو آرنجم ثاقیم. کننیم سالم تک تک همشون. میکرد

:کنهیم نگاه بهش رفته باال یها ابرو با و دارهیبرم زیم یرو از رو مِنو دلناز  

«! بوده؟ ساز کار فرشاد دیتهد »  



:کنهیم باز گله به لب سیپرد  

! یکن ول رو تیتنها کُنج اومد دلت یجور چه .یایم یدار دمید کردم تعجب واهلل »

» 

 یصدا که کنمیم باز دهن و کشمیم رونیب ثاقیم دست از رو آرنجم نامحسوس

:کنهیم خفه گلو یتو رو صدام فرشاد  

« .ادیم ادا من یبرا کنم، یکی رو مَهَنت دهن امیب خواستمیم کهیمرت »  

:کنهیم کلفت رو صداش و کنهیم کج لب   

«!! ندارم حوصله من »  

:زنهیم پلک ادا با و کوبهیم فرشاد یپهلو به یآروم سقلمه آبان  

«عاشق و معشوق هم هستن.  ،ییتنها و نیا ؟یدار کارشیچ »  

 تکون جلوشون رو م اشاره انگشت و چرخونمیم نشونیب چشم و شمیم یعاص

:دمیم  

«! رمایم شمیم پا دیکن بارم متلک نیبخوا »  

 اشاره ابرو و چشم با و دهیم هول سمتم به رو منو نشسته، مقابلم که هوشمند

:کنهیم  

«. کن انتخاب غذا حاال، نکن ترش رو »  

:گمیم و کشمشیم ثاقیم طرف به منو، به کردن نگاه بدون  

«. خوامیم مرغ تزایپ »  

 هر از و میشیم صحبت گرم سفارششون شدن آماده تا و دنیم سفارش غذا ها بچه

 دلشکسته چقدر رهیم ادمی. شهینم حس زمان گذر کنارشون. میزنیم حرف یدر



 شمیم و شهیم خارج سرم از هورناز الیخ و فکر شده که ساعتم چند یبرا و هستم

 لحن با گوشم کنار و شهیم خم سمت به ثاقیم همهمه ونیم .طونیش رِیسم همون

:زنهیم پچ یآروم  

«! که؟ مونیدیبخش... داداش میاوراقت »  

 کی که یغرور نیا تا کنمیم ادیز رو داغش روغن کمی و کنمیم نگاهش چپ چپ

:کنم هیتوج رو رمیبگ ازش یسراغ بود نداده اجازه هفته  

« .دلخورم ازت »  

:زنهیم ییتمنا پر چشمک و کشهیم ششیر ته به یدست  

« .رهیبم تن نیا »  

:دمیم تکون رو هام لب و زنمیم کنارش و رهیگیم مخنده  

«. دارم کارت خونه ایب فردا »  

:بوسهیم رو مشونه و خندهیم  

« نوکرتم. »  

 تزامیپ یرو رو سس. شهیم خودش یغذا مشغول یهرکس و ارنیم رو تزاهامونیپ

:گهیم پر یدهن با آبان که کنمیم یخال  

«! ؟یکنینم کج دهن و لب بگم یزیچ هی! ر؟یسم »  

.دارمیبرم رو غذام از برش هی و کشمیم یدار کش نچ  

«! د؟ینترک دلت تنها،! یچرخیم ول یدار ساله سه »  

:دهیم تکون رو دستش تندتند و خورهیم شنوشابه از یکم سیپرد  



 رو ییتنها تحمل گفتیم که یهست یریسم همون تو! گهیم راست... هوووم »

«! نداره  

 جمع منهیس داخل رو هام دست و دمیم هیتک یصندل به !یتکرار یها بحث هم باز 

:کنمیم  

«!بکنم؟ یخواهش هی اولش شهیم »  

:دمیم قورت رو دهنم بزاق که شنیم ساکت همشون  

«. نیبد فرصت بهم .بره زمان کمی بشم، عوض گرفتم میتصم »  

:و دست روی دست دلناز میذاره افتهیم خنده به ذوق سر از ادیشه  

جذبه و غرورت همه رو میگرفت. مگه نه  ،یکاردان و رستانیدب دوران مثل! یوا »

:کوبهیم بهم رو هاش دست دلناز. کننیم دییتا رو ادیشه حرف « بچه ها؟  

«. گردهیبرم خودمون به رمونیسم داداش خداروشکر، خوب »  

زنم:یه وری لبخند می  

 مدت از بعد شب هی! لطفاً دینکن شروع رو ته و سر یب و یخودیب بحث نیا! ها بچه »

«. دینکن خراب رو شبم میهم دور ها  

:کنهیم من به رو و ندازهیم باال ابرو فرشاد  

 یب ،یخودت یتو ینجوریا یوقت مینگرانت م،یدوستات ما ریسم. میندار یبحث »

 هوا و حال نیا از میکن کمکت میخوایم رهیگیم دلمون یا حوصله یب ،یاعصاب

« .یایدرب  

 صامت و ساکت شونهمه. دمیم هول زیم وسط به رو غذام و رمیگیم یقیعم دم

:گم یم که کننیم نگاهم منتظر  



 مرهم تکتون به تک. شدمیم ابونیب و کوه آوره ای مردمیم نینبود اگه دونمینم »

«. نیکرد تحمل رو گندم اخالق لحظه نیا و نیشد دردام  

 نگاه شونگرفته یها چهره به و رمیگیم زیم از چشم. کوبمیم یمحکم پلک

:کنمیم  

 رو خودم تا کنم،ینم یکس بودن به یازین احساس م،یراض مییتنها از واقعا یول »

«. خوبه برام وضع نیهم کنم دایپ  

 مسخره با ثاقیم. ادیم اطراف دور یها زیم یصدا تنها و کننیم سکوت ها بچه همه

:کشه یم سمتم به رو غذام یباز  

 فرشاد که نشسته آسمون وسط سمت کدوم از ماه امشب دونمینم که بخور بخور، »

«. شده بیج به دست  

 نیهم به کمی نثار میثاق میکنه.مح یگردن پس فرشاد و رهیگیم باال مونخنده

 سپرده یفراموش دست به قبل قهیدق چند بحث و رهیگیم باال صدامون و سر بیترت

 خوش یحساب و میچرخونیم آتش و آب پارک داخل شب آخر تا. شهیم

 از باشه شده هام رگ وارد یا تازه خون انگار. کنمیم یشاداب احساس. میگذرونیم

 روشن رو موتور و زنمیم باال رو جک .شمیم موتورم سوار و شمیم جدا ها بچه

 طرز از که یزن .فتها یم یزن به نگاهم که کنم سرم رو کاله تا ارمیم باال سر. کنمیم

 و چپ به سر یمصنوع اطوار و ناز با. کارستچه و هیک معلومه نگاهش و ستادنیا

 مگه. کنهیم باز من رو هواییو ییتنها حس و جمع نیا امشب. چرخونهیم راست

 تماس ثاقیم با زنم؟ بهم حال و آور چندش یکارها نیا با هست هم من از تر لجن

:چهیپیم گوشم یتو شصدا. رمیگیم  

«! داداش؟ جونم »  



 کنمیم نگاه رو آمد و رفت حال در یها نیماش و شمیم رهیخ روم شیپ ابونیخ به

:گمیم لب ریز و  

«... امشب »  

:گهیم گرفته ییصدا با بعد هیثان چند شه،یم ساکت هم اون که کنمیم مکث  

« .اومده ت،خونه یبرس تا... حله »  

 ، خورهیم بهم حالش من حالت نیا از هم اون دونمیم. کنمیم قطع یخداحافظ یب

رگ  .کنهیم رو نکاریا نشم ناراحت ازش نکهیا خاطر به فقط ستین یراض دونمیم

 کنمینم یسع چرا. شهیم مشت ها دسته دور هام دست و شهیم پیشونیم متورم

 یعوض یا لحظه یبرا! ندادم قول مادرم به مگه! بکشم رونیب کثافت نیا از رو خودم

 چیپ اممعده و شمیم جمع خودم یتو که شهیم اکو مغزم یتو هورناز گفتن

 و چیپ ها نیماش نیب از و ذارمیم سرم یرو رو کالهم بدم حال به توجهیب خوره،یم

 سمت  به و کنمیم پارک نمیماش کنار رو موتور. رمیم خونه سمت به خوران تاب

 رم،یم باال پله از. خرابه که نوشتن و چسبوندن روش یبزرگ کاغذِ. رمیم آسانسور

 دوم طبقه به یچ هر زنه،یم انویپ داره یکی انگار... ساز هی اد،یم یقیموس یصدا

 که ییانویپ یصدا نیا نکنه... نکنه .رسهیم گوشم به تر واضح صدا میشیم کینزد

 واحدش پاگرد به! ادیم دختره نیا خونه از کشونهیم پنجره سمت به شب هر رو من

 دمیم حیترج خوره،یم تکون گلوم بکیس. شهیم تر واضح و شفاف صدا رسمیم که

 یجا به کنه نوازش رو روحم انویپ یصدا و کنم دود گاریس و پنجره لب برم هم باز

 ثاقیم یبرا. شمیم خونه وارد و رمیم باال وارفته و شل رو ها پله. بپرم هرز نکهیا

:فرستمیم امیپ  

«. الیخیب شدم، مونیپش »  



 یصدا غرق و ستمیایم پنجره کنار دست به گاریس و کنمیم عوض رو هام لباس

 دوش. دارم یبهتر حال قبل یروزا به نسبت شم،یم داریب که صبح. شمیم انویپ

 آپلود تمیسا یتو و کنمیم ترجمه مقاله تا چند. خورمیم یمفصل صبحانه و رمیگیم

به یه  متفکر و برمیم مچونه ریز دست و کنمیم خاموش رو ستممیس. کنمیم

! بگردم؟ دنبالت کجا معرفتافتم. بیباز یاد هورناز می کنم.ی نامعلوم نگاه مینقطه

 وادارم و زنهیم یناسازگار ساز دلم ام؟یب کجا خونتون؟ دم امیب !تنگته دلم یلیخ

 تن با. مریبگ آروم تا کنم نگاهش شده که هم دور از حداقل .دنبالش برم که کنهیم

 زیآو از و رمیم در سمت به. کنمیم عوض رو هام لباس و شمیم بلند سست یبدن و

 نیزم یرو محکم که ییها قدم یصدا دارمیبرم رو خونه و موتور دیکل در، کنار

 سوراخ رو نیزم هاش دنیکوب پا با خوادیم که انگار. رسهیم گوشم به شهیم دهیکوب

. پرنیم هام شونه. شهیم دهیکوب مکرر و شدت به در که دارمیبرم رو هام دیکل. کنه

 تا نییپا تعجب با. مونهیم هوا یرو هاش مشت که کنمیم باز رو در گه؟ید هیک نیا

 پر و تند تیعصبان شدت از و کشهیم نییپا رو هاش مشت. کنمیم نگاه رو باالش

 فتها یم هاش چشم به هام چشم. خورهیم تکون فکش و کشهیم نفس صدا

 رو مشونه طرف کی. شهیم منجمد هام حس تمام و بندهیم خی تنم تموم ناخودآگاه

 چشم هر از. رهیگیم خودش به ریتحق رنگ نگاهم و دمیم هیتک در چوب چهار به

 نیع. ببرم رو سرشون پنبه با و بشن کمینزد کنمیم خدا خدا فقط. زارمیب رنگیه

 هم گهید قهیدق چند تا اگه کنمیم حس یداد نشونش قرمز دستمال که شده یگاو

 دست. شهیم منفجر شه، کبود رنگش یه و بزنه نفس تیعصبان شدت از یمدل نیا

 رو ابروم یتا هی " هیچ " یمعن به مغرور و سرد و کنمیم جمع منهیس درون رو هام

 رو گوشم ادشیفر. شهیم منفجر بمب نیع و ارهیم باال رو هاش مشت. ندازمیم باال

.کنهیم کر  

«! یحیوق یلیخ... یییلیخ... تو... تو »  



:توپهیم بدتر که کنمیم تر رو هام لب  

 مسدود رو نمیمخاطب یحق چه به! هان؟ یزد دست من تلگرام به یحق چه به »

«! ؟یگذاشت لمیپروفا یرو رو مسخره عکس اون و یکرد  

:کنمیم باز لب خونسرد و خارونمیم رو ابروم گوشه! خورده کجا از خانم بگو آهان  

 یکس نشده زاده مادر از. یبچرخ من ستمیس یتو داده اجازه تو به که یحق همون »

« . کنه هک رو ریسم بخواد  

 انگشت کنان دیتهد و ستهیایم انگشتاش نوک یرو و کنهیم گرد رو اشه چشم

:دهیم تکون رو شاشاره  

 دارم هم من م،یکن یباز یگفت خودت! یگرفت باال دست رو خودت یلیخ! یه »

«. ینامرد بدون یول برمیم شیپ رو یباز  

 تشر و رمیگیم رو خشکم و سرد حالت کبارهی و خنده ریز زنمیم حالتش نیا از

: زنمیم  

«! شم؟ یباز هم تو با ادیم من یکجا به !مَمول آخه »  

:گردمیبرم خونه داخل به و کنمیم گرد عقب و کنمیم اشاره کلشیه و قد به  

«. جون عمو بدو کن یباز خودت قواره و قد هم با برو برو، »  

:شهیم بلند غشیج یصدا که کوبمیم رو درو  

«. یشیم مونیپش »  

 تخم از سر تازه جوجه. نمیشیم ستممیس پشت دوباره و خنده ریز زنمیم بلند

 عکسش پوشه. شه باز مصفحه کنار شصفحه ذارمیم. کنهیم دیتهد رو من درآورده

 و ندازمیم پوشه داخل به ییگذارا نگاه کنمیم باز رو بودم کرده یکپ قبال که رو



 به ینیج شلوار و مانتو و بود نشسته حافظ مقبره کنار. کنمیم کیکل شیکی یرو

 و بود دهیکش رنگش ییطال و فر یموها یرو رنگ یا روزهیف یروسر و داشت تن

 فتوشاپ برنامه یرو و رمیگیم عکس صفحه یرو از. بود باز گوشش بنا تا ششین

عکس ... عکس یدستکار به کنمیم شروع. کنمیم کاتش شُرت خودم ستمیس

 یاومد نکهیا خاطر به نمیا فتوشاپ شده رو از طریق تگرام برای خودش میفرستم.

 و کشمیم موهام یال پنجه. یکرد غیج غیج یداد تکون انگشت من خونه در جلو

 کاش. افتمیم راه باغ خونه سمت به و شمیم موتورم سوار. شمیم خارج خونه از

 یه و تلسکوپ شهیم هام چشم رسم، یم که شونمحله به. نمشیبب تا باشه اونجا

 آدم همه اون ونیم بود گذشته چقدر دونمینم. کنه رصد رو هورناز تا چرخهیم

 زنان دودو هام چشم و ستهیایم برام ایدن. سادهیوا اتوبوس ستگاهیا تو که نمشیبیم

 شده، بایز چقدر! بود؟ یک بودمش دهید که یبار نیآخر .نهیبیم رو هورناز فقط

 دل و زهیریم یهر کباری هیثان چند هر قلبم. شهبرازنده بودن دکتر خانم چقدر

 نشسته گردنم و یشونیپ یرو و بود شده عرق که یاسترس. دهیم دست بهم ضعفه

 به ابونیخ وسط یدگیبر از و زنم یم استارت عیسر. رمیگیم دستمال با رو بود

 خودم و آوردمیم نیماش کاش عقل،یب منِ سر بر خاک اَه. رمیم سمتش

 مین رسونمیم کنارش به رو خودم و رمیم سمتش به آروم آروم. رسوندمشیم

 که آخ. کنهیم نگاهم و ستهیایم تعجب با هوی که چرخونهیم سر و ندازهیم ینگاه

 با که رصد میکنم رو صورتش جزء به جزء. قشنگش یچشما یبرا بود زده لک دلم

 تا دارهیبرم سمتم به آروم ور هاش قدم و ندازهیم ور اون و ور نیا به نگاه تیعصبان

:غرهیم عمیقه خفه یلیخ که یتیعصبان با .نشه توجه جلب  

«... ق قیطر از دیبا حتما! ؟یکنیم کاریچ نجایا! شد داتیپ باز که تو »  

:گمیم محبت پر و ارمیم باال رو هام دست و پرمیم حرفش ونیم  



 یخواینم دونمیم... انصافیب دنتیند از دیترکیم داشت دلم من... زمیعز... هورناز »

 تو! هوم؟... کنم کاریچ باهاش. کنهیم رو تیتابیب یبدجور مدل یول ینیبب رو من

«... بگو  

 شخورده رژ یها لب یرو زبون. کشهیم صورتش به یدست کالفه و رهیگیم نفس

:گهیم میمال و کشهیم  

 که یکن قبول و یایب خودت به یخواینم چرا تو دونمینم من و گذشته سال سه »

 از که یاشتباهات م،یکرد جفتمون که یاشتباهات م،یهست یمواز خط مثل تا دو ما

 امیپ و کردن هک و زدن زنگ و کارهات نیا ست،ین بخشش قابل جوره چیه من نظر

« .ریسم برو. نیهم کنهیم خرد رو اعصابم فقط دادنات  

:رهیگیم تمنا رنگ صدام هول و دستپاچه که بره خوادیم  

 قول خوامیم ازت فرصت هی فقط بار نیآخر یبرا فرصت، هی... هورناز... هورناز »

« ...دمیم  

:رهیم باال صداش یکم و زنهیم پلک یشاک و یعاص  

 باهم اصال ما ر،یسم. یباش یتونینم!! تو خوامیم من که یاون... شهینم ،یتونینم »

 به کارمون بچه هی با بعد سال ده دیشا میشدینم جدا شیپ سال سه اگه! میخونینم

«. دیرسیم ییجدا  

:گهیم وار دیتاک و رهیم عقب عقب و کشهیم یقیعم نفس  

« . میستین هم قسمت تو و من قسمتت، دنبال برو »  

 به شوکه. شهیم اتوبوس سوار و کنهیم ول ابونیخ گوشه زده رتیح و مات رو من

 یکس انگار. کنهیم احاطه رو گلوم کل یا غده. کنمیم نگاه اتوبوس رفتن ریمس

 هام دست و شهیم سست وجود بند بند. دهیم فشار یه انداخته گلوم دور دست



 گاز کنه،یم هیگر خون و زنهیم ضجه دلم که یدرحال. شهیم مشت ها دسته دور

 یچ مگه! ستم؟ین من خوادیم که یاون گفت. افتمیم راه هدفیب و دمیم

 همه با داشتنش یبرا که یکی! نبود؟ یکاف براش عاشق قلب و عقل هی! خواست؟یم

صورت سرخ و رگ  و دمیم گاز سرعت نیآخر با زار و گنگ. خواستینم رو بجنگه

.موننیم پنهون کاله ریز ی پیشونیمهای بیرون زده  

...رمیدلگ نه ارومم نه یخوشبخت تو نکهیا از من»  

...رمیمیم نه مونمیم نه که خوردم زخم یجور هی  

...دردم شد که ییایرو هی بود نیا ارزوم تمام  

...کردم ارزو یچ نیبب شد ما نوبت بارم هی  

...خوشبخته شکر رو خدا گمیم خودم با عمره هی  

...سخته گفتنش نیا چقدر یخوشبخت شکر خدارو  

...رحمه یب درد نیا یول یدونینم تو نکهیا نه  

...فهمهیم مرد کی فقط ایدن تو رو ییزایچ هی  

...ام گهید یکی شب تمام خندمیم روز تمام  

...گمیم یبد یدروغا مردم نیا به حالم از من  

...خوشبخته شکر رو خدا گمیم خودم با عمره هی  

«... سخته گفتنش نیا چقدر یخوشبخت شکر خدارو  

 دود گاریس فقط و خونه برم خوادیم دلم. ستمیایم قرمز چراغ پشت مونابونیخ سر

 در. چهیپیم ابونیخ یتو یبحث و جر یصدا که بودم خودم یهوا و حال تو. کنم

 هی ابونیخ طرف اون. کننیم حرکت ها نیماش و شهیم سبز چراغ نیح نیهم



 دنیکوب و دادیب و داد با هم دختره و رفتیم دختره هی پیک متیق گرون نیماش

 تاسف سر و شدنیم رد هم عابران .کنه دورش کردیم یسع ششهیش به فشیک

 با ادیم جوش به خونم. تماشا یبرا بودن ستادهیا هاشونم یبعض و دادنیم تکون

 رو دونیم و دمیم گاز ها نیماش نیب از سرعت با! خر کهیمرت... یناموسیب نیا دنید

 با که ترمز یرو زدم نشیماش سپر یِسانت چند یتو رو، به رو از درست و زنمیم دور

 شه،یم قفل فکم. کنه یم نگاهم زده وق یچشما با و گردهیبرم رو به رو به وحشت

 یمعترض حالت با رو دستش .ذارمیم یصندل یرو رو کالهم و زنمیم نییپا رو جک

 حرص از رو لبهام و کشم یم هم تو رو میعصب یاخما .کشهیم هُو و رهیگیم باال

 به محکم ییها قدم با .شمیم وونهید نمیبیم یرتیغیب و یناموسیب. کنم یم جمع

 یم نگاهم یطلبکار حالت با خودشم که کنمیم باز رو نیماش در و رمیم سمتش

:زنهیم داد و کنه  

«!! یکرد پاره افسار چته؟ »  

. رونیب کشمشیم نیماش از و کشمیم هام مشت به رو رنگش دیسف لوزب یقهی   

 کنار کشمشیم هست، که یزحمت هر به اما دهیم فحش و زنهیم پس رو هام دست

:زنمیم داد و کوبمشیم نیماش بدنه به بار نیچند و نیماش یپشت در  

 یدار مردم دختر دنبال یافتاد! رت؟یغ یب یکنیم یناموسیب روشن روز یتو »

«! هان؟ یذاریم شینما به رو شرفت  

:زنهیم داد اد،یم فشیکث زبون به که یناموس یها فحش ونیم و کشهیم ادیفر  

« ؟یدیم جر قهی که یکارشیچ تو... روانی گمشو »  

:رمیگیم مشتم یتو رو فکش و کنم یم مهار رو هاش مشت  

« .ناموس یب نیزم نزدم رو جنازت تا بچاک بزن »  



 چشم درد از که دمیم فشار محکم و ذارمیم صورتش طرف دو رو هام انگشت

 خودش از رو من داره یسع مهلکش یها ضربه و پاهاش با و کنهیم ناله و بندهیم

:کنه جدا  

« .سرت زنیبر محله هی نزدم زنگ تا گمشو .آشغال نداره یربط چیه تو به »  

:شهیم لیتبد عربده به دادم و خورهیم تکون فکم  

 خواهر چیپ سه یمدل نیا یکی یدار خوش آخه د! ؟یکور!! ستین اهلش ینیبینم »

«. بته یب! بشه؟ خودت مادرت و  

 به صداش و چسبهیم نیماش سقف به شکله پسِ که کنمیم خم عقب به رو سرش

 خودشون به رو موهام و ننیشیم میشونیپ یرو عرق یها دونه .شهیم لیتبد خرخر

 راست و چپ به محکم رو سرش. کنهیم باد و زنهیم نبض گردنم رگ. چسبوننیم

:دمیم تکون  

 نایا که گرفتن زنامون و دخترا از رو شیآسا و تیامن ناموسشل توئه امثال »

 تو! ؟یبر رو راهت آدم مثل یتونینم. بزنن قدم ابونیخ یتو ترس بدون توننینم

«! زم؟یبر رو خونت! نامرد زمیبر رو خونت شرفیب یستین آدم که  

. کنه دور خودش از رو من کنهیم یسع و ذارهیم منهیس تخت یرو رو هاش دستش

 نگاه فقط و زنهیم حلقه دورمون تیجمع کم کم. کنه یم میعصب و گهیم ناسزا

 دختر دنید ینم مردم؟ نیا شده چشون .کردنیم نگاه فقط مه قبلش .کننیم

 به رو نخواستنش داره دنید ینم! کنه؟ یم دفاع خودش میحر از داره چطور چارهیب

 هم ما بگن که! ؟یچ که رن؟یگیم لمیف دست به یگوش که دهیم نشون ینحو هر

 که هیچ یمجاز یایدن فلسفه اصال کنن؟ ثابت ور یچ که م؟یداشت حضور اونجا

 تاسفه باعث که ییزایچ نیا از و گوشه هی بایستن که کرده رتیغ یب انقدر رو مردمم

 هم تو ناموس هیبق ناموس المصب آخه دِ بهشون؟ بدن کاپ قراره مثال !رن؟یبگ لمیف



 و بهینج که ینیا .گذاشته حراج به رو تنش و خرابه خب خرابه که یاون. هست

 یرتیغ نیا تو بزنم گند یا ؟یکن یم نگاه یسیمیوا چرا زنه یم ادیفر رو نخواستنش

 یسر هی فقط ما! ؟یپرست ناموس کدوم رت؟یغ کدوم .بودنمونه یرانیا نشون که

 گهید و شدن دور ازمون وقته یلیخ که خودمون با میکشیم دکی دروغ به رو صفت

 جونم تو حرصش اونقدر چمونه؟... میشد تباه... شدن تباه .ستین ازشون ینشون چیه

 که یتیجمع مقابل نیا از شتریب و بشه هام سرزنش و ها کتک میتسل که هست ادیز

 قفل باالخره یکی یوقت دمید هاش چشم تو رو ترس. نکنه تقال زده، حلقه دورمون

:گهیم و شکونهیم رو دهنش  

« .ببرنش سینوام یبرا مزاحمت جرم به سیپل به زدم زنگ »  

 چنگ به رو موهاش و نهیشیم سرش یرو و شهیم جدا صورتش دور از دستم

 موهاش و ستادیا نیماش اونطرف که یدختر یجلو برمشیم کشون کشون. رهیگیم

:دمیم تکونش و کشمیم  

 مخل رو ششیاسا نکهیا خاطر به بخواه معذرت ازش .غلط کردم بگو خانم به »

«! االی د .یکرد  

 رو لبش آروم. وفتهیم نیچ هاش چشم گوشه و کنهیم جمع درد از رو صورتش

 یداد اد،یب تر باال سرش تا کشمیم رو موهاش شتریب و شمیم یجر که دهیم تکون

 نفس نفس. دارهیبرم عقب به قدم هی و کشهیم غیج دختره که زنهیم یبلند

. رمیگیم دست پشت با رو م قهیشق عرق و زنمیم  

«. نکن معطلمون باش زود .کنه یخواه معذرت خوادیم... خانم نترس .نترس »  

« مخان... خ خوامیم معذرت... مع »  

:گمیم دختره به خطاب نجسه نیا به چشمم که نطوریهم  

«! خانم؟ قبوله شیخواه معذرت »  



:گهیم و لرزهیم صداش دختره  

« .بله... بل »  

:توپمیم و کنمیم ول ضرب هی رو موهاش  

«. گمشو برو حاال »  

 که یمردم همهمه کم کم. دهیم گاز و شهیم نشیماش سوار عیسر ترسش از

:رهیگیم باال بودن شده جمع دورمون  

« .حاللش مادرش ریش »  

« .میدار یغم چه گهید باشن پشتمون رتیباغ ینجوریا مرد تا چهار »  

 رو یناحساب مردک اون حساب ومدین شونیکی بودن ستادهیا نجایا مرد همه نیا »

« .برسه  

. زنمیم باال رو میشونیپ یرو دهیچسب یموها و کوبمیم هم یرو پلک محکم

:گمیم و مردم سمت گردمیبرم  

«!! دییبفرما شد تموم شینما »  

 که کنمیم نگاهش متعجب دختره، سمت گردمیبرم که شنیم متفرق کم کم

:گهیم بغض پر و کشهیم جلو رو شالش  

اش ام رو نگه داشتی و فتوشاپ شدهعکس چرا!! یکنیم رتیغ و ناموس یه که تو »

«! ؟رو برای خودم فرستادی  

 لب. ندازهیم جونم به خنده که گذرهیم نظرم از ششده فتوشاپ عکس لحظه هی

. شمیم سوارش و رمیم موتورم سمت به .تر ظیغل رو اخمم و کنمیم جمع رو هام

:گمیم کنم نگاهش نکهیا بدون  



 دونه عکس رو برای خودتفایل هات رو پاک کردم و فقط اون یه نکردم یرتیغیب »

«. یشد دَمپرم که بود نیا خاطر به هم نیا. فرستادم  

:ندازهیم باال سر یتخس با دار، بغض افهیق همون با  

«. کردم خوب اصال ،یپرووئ یلیخ »  

 کشهیم رو نیماش شهیش و کنهیم ترمز موتور کنار ثاقیم نِیماش نیح نیهم در

 و ندازهیم دختره به نگاه هی نهیآ از. کشهیم موهاش یرو رو شیآفتاب نکیع. نییپا

:من به کنهیم رو  

«! شده؟یچ »  

:زنهیم یزیر چشمک و ندازهیم باال ابرو  

« ن؟یا هیک »  

.زنمیم باال رو موتور جک بدم رو جوابش نکهیا بدون  

«! ؟یبرسون ساختمونمون تا رو خانم یتونیم »  

: گهیم مطمئن یلحن اب .کنهیم نگاه عقب به و چرخونهیم گردن ثاقیم  

«... حتما »  

 ثاقیم و من نیب رو نگاهش و چهیپیم شاشاره انگشت نیب رو شالش گوشه ماهک

 صداش و دهیم تکون سر. شنیم کدر هاش چشم و کنهیم جمع لب. چرخونهیم

:لرزهیم  

«. راهه قدم دو رمیم خودم نه... ن »  

:کنمیم روشن رو موتورم و ندازمیم باال شونه تفاوتیب  



 حق که البته. باشم کرده بهت یلطف هی خواستم. یفتی ام پس یدار دهیپر رنگت »

 .شم نشیماش سوار کردمینم اعتماد بهیغر پسر به بودم دختر اگه هم من ،یدار

«. ابونیخ وسط فتادمی ام پس اگه یحت  

 رو دونیم دوباره و شمیم رد بود ستادهیا دختره که ییجا و ثاقیم نیماش وسط از

 راست کی و امیم باال نگیپارک یها پله سمت از. رمیم خونه سمت به زنمیم دور

 کنمیم احساس. ستمیایم دوش ریز و کنمیم باز رو سرد آب. رمیم حموم سمت به

 کدوم دونمیم نه. موندم شناور نیزم و آسمون ونیم انگار. کردم ریگ ییجا هی یتو

 عقب، برگردونم رو میزندگ خوادیم دلم. غلطه کارم کدوم دونمیم نه درسته کارم

 یا نقطه نیا به. دمیرس نقطه نیا به که رفتم اشتباه رو راه یکجا نمیبب عقب یلیخ

و دیبر ازم بودم عاشقش که یکس .گذاشتم کنار رو داشتم دوستشون که یکسان که

. پوشمیم حوله و بندمیم رو دوش !!والیه هی شدم و کردم گم رو خودمازش بریدم 

 من شتابزده. نمیبیم رو ثاقیم و رمیم در سمت به شهیم بلند که در زنگ یصدا

 توش قند دونه تا چند و دارهیبرم یوانیل. شهیم آشپزخونه وارد زنهیم کنار رو

.زنهیم همش تندتند و زهیریم روش آب و ندازهیم  

:کنم یم نگاهش حوصله یب  

« شده؟ یچ »  

:گه یم هراسون و هول  

 یرو هاش دست بس از کنه باز رو شخونه در تونستینم چارهیب دختره نیا »

« .بود برهیو  

:رهیم در سمت به و دهیم نشونم رو وانیل  



 دو مورد در کنه بد فکر بدم قند آب بهش باال ادیب بگم دمیترس .براش ببرم رو نیا »

 یصندل نکهیا با در، به دیچسب کرد کز شد نیماش سوار هم شینجوریهم .خر نر تا

« . بود نشسته پشت  

 یچا و کشمیم یهوف .شهیم خارج خونه از بدم رو جوابش کنه صبر نکهیا بدون

 رونیب اتاق از ادیم که در شدن بسته یصدا. پوشمیم لباس و زنمیم برق به رو ساز

 وارزمزمه و ذارمیم هام چشم یرو رو دستم مچ. کشمیم دراز کاناپه یرو و رمیم

:گمیم  

«. پاشم ندارم جون .کن دم یچا »  

 کاسه یتو چشم. دهیم فاصله هام چشم دور از رو مچم و نهیشیم زیم یرو مقابلم،

 صورتم طرف هی یرو دست و کنهیم نگاهم شده زیر یها چشم با. چرخونمیم

:کشهیم  

«! ؟یچ سر! ؟یک با! ؟یکرد دعوا »  

:چرخمیم پهلو به  

 نگاه ای گرفتنیم لمیف ای مردمم... کنه بود، شده دختره نیا مزاحم یعوض هی »

« . کردنیم  

 عقب سر دردش از. چسبونهیم لبم گوشه و ذارهیم زریفر لونینا یتو خی و شهیم پا

:گهیم بلند که کشمیم  

«. شه قطع نفسش یزدیم .زده کرده غلط!! نکشا عقب رو سرت »  

:دمیم تکونش لبم گوشه آروم خودم و رمیگیم ازش رو خی  

«. دیترس شکله و سر یتو دمیکوب تا چهار »  

:خندهیم و کوبهیم زانوم یرو  



« .داداش درسته کارت »  

:گمیم وار یطوط هوایب  

« .دستم یرو ختیر رو یپاک آب دمش،ید نا،یا هورناز خونه دم رفتم من ثاقیم »  

:نالمیم و رمیگیم خودم به یزار افهیق  

« کنم؟ کاریچ من حاال »  

 به که ییها حرف و زنش سر از سرشار ثاقیم قیعم یها نگاه. کنهیم نگاهم قیعم

 و کنهیم جمع شنهیس داخل دست. کنهیم خفه گلوش یتو ها حرمت خاطر

:گهیم  

این همه گند برای هم باال آوردید چه طوری روتون میشه دوباره باهم باشید؟ رو  »

« کنه نیست...  

:کنمیم خم گردن و کشمیم صورت به یدست  

. خودشه یها یباز بچه امیکار کثافت یبان و باعث انداخت، لج سر رو من خودش »

« .نداد!! بده فرصت بهم بار نیآخر یبرا گفتم بهش  

:شهیم جا به جا جاش یتو و کنهیم تر رو هاش لب و گهیم لب ریز یااهلل اال اله ال  

دیگه ارزش و حرمتی نمونده که تو اصرار داری رابطه از سر گرفته بشه. دختره با  »

« یکی دیگه خوشه تو داری جز می زنی؟  

:گمیم تلخ و دمیم هیتک مبل یپشت به  

«! ؟جز میزنم چون این حق من نیست. استارت گند زدن ها رو کسی زد »  

سه سال کار از این حرفا گذشته. تو نمیخوای تمومش کنی. !چه فرقی داره_   



 تکون فکم. شهیم منجمد هام رگ یتو خون و شنیم مشت هام دست اریاختیب

:غرمیم و خورهیم  

توی دل من پررنگه. نمیخوام آتش خواستش خاموش نباید تموم بشه! عشقش  »

« بشه. تنها مقصر این ماجرای کثیف من نیستم که الیق این رفتارها باشم.  

 تا دو یحاو ینیس با. کنهیم دم یچا که طورهمون و شهیم پا و زنهیم یخند زهر

 رو دستش. نهیشیم کنارم و ذاره یم زیم یرو رو ینیس و گردهیبرم یچا استکان

:و حرف رو عوض میکنه دهیم تکونم فیخف و کنهیم حلقه هام شونه دور  

 فیک یکرد دفاع ازش خودت ناموس نیع خاطرش به کرد فیتعر دختره نیا االن »

«... نداره رو یناموسیب تحمل رتهیباغ منِ؛ داداش گفتم کردما،  

:دهیم ادامه و رهیگیم یقیعم نفس  

 خورده پاک ریش ،یدار یخوب ذات چه که شمیم متوجه هم، کنار نمیچیم رو نایا »

 غرق لجن بشه تو مثل یرتیباغ مرد دیبا چرا .یکن لج خودت با دیبا چرا تو آخه .یا

 یوقت تو المصب .باشه یخال آغوشت و قلب ،یباش تنها که یآزاد یوقت ؟!ایک با اونم

«. دیپر عالم نیمتعهد همه کله از برق یکرد یکار یبود رابطه هی متعهد  

و کارهای هورناز رو هم  دمیم قورت صدا با رو دهنم بزاق و کنمیم نگاهش قراریب

:به رخ میکشم تا یر به یر بشیم و متوجه بشه منشا همه ی این کارها از کجاست  

اسمی با من نمازد بود و خواستگار راه میداد و میبرد توی اتاقش تا باهاشون حرف  »

«! ؟بزنه  

:گهیم و کنهیم نگاهم یجد   

با زدن این حرف ها و تازه کردن داغ دلت چیزی عوض میشه؟ هورناز اشتباهش  »

«. یکنیم خسته رو خودت و یزنیم درجا فقط رو قبول میکنه؟ نچ...  



:گهیم آروم   

 که یمنجالب از رو خودت قبلش فقط .سرنوشت دست بسپار رو خودت ندفعهیا »

به خاطر خودت نه  .بده نجات رو خودت خودت، .رونیب بکش یرفت فرو توش

« هیچکس دیگه.  

:رهیگیم هاش لب نیب یقند و دهیم دستم به رو ام یچا استکان و خندهیم  

 سوال ریز رو خودم یمردونگ و تیشخص و بشم دالل ندارم دوست من واهلل به »

«. ببرم  

 خودم به یتکون هی دیبا. شدم مصمم االن بودم، مردد شدن عوض یبرا قبال یچ هر

 قیال ترکهیم مردم یبرا رتمیغ رگ که من .بود ثاقیم با حق. دادمیم یزندگ نیا و

 یچا جرعه جرعه و زنمیم پس رو الیخ و فکر ثاقیم یصدا با. ستمین یکار کثافت

:سپارمیم ثاقیم به گوش و نوشمیم  

«. دیبر فکم دمیشن تا داداش جون به گفت؛ هم گهید زیچ هی دختره نیا »  

«! مگه؟ گفت یچ »  

:کنهیم شل شین  

 تاپ و پیت به نیزد ،یکرد هکش .بهش یدیتوپ یرفت داغ کردی کرده، هکت »

« .هم  

:گهیم بلند و کنهیم صدام دهیکش  

«!! مخه اندر مخ کنه هک بتونه رو تو که یکس رو؛ تو!! کرده هکت ریسم »  

 به که طورهمون و شمیم بلند. ذارمیم زیم یرو رو استکانم و زنمیم یپوزخند

:گمیم رمیم اتاقم سمت  



 چرت هی رمیم. براش زهیج نزنه دست ممنوعه لیوسا به تا چوندمیپ رو گوشش »

«. کردم تموم بخر گاریس بسته هی بپر .کرده استپ مغزم بزنم  

 با که شهیم بلند حرصش پر یصدا. کشمیم تنم یرو رو ملحفه و شمیم اتاقم وارد

.برمیم ملحفه ریز به سر خنده  

«!! هستم من گنیم که زاد خونه نوکر »  

  

" ماهک "  

 

.شهیم رها صورتم یرو هام فر از طره و کنمیم جمع سرم یباال رو موهام  

«! بابا؟ ماهک؛ »  

 لپ صفحه. شمیم ریگ جا زیم پشت و رمیگیم نهیآ از چشم زده ذوق بابا یصدا با

 که بابا خندون چهره. رمیبگ قرار نیدورب مقابل درست تا کنمیم میتنظ رو تاپ

 جانیه با و کشمیم یا زده ذوق ادیفر و رمیگیم دهنم یجلو دست شهیم انینما

:گمیم  

«! ن؟یخوب بابا، سالم »  

. بودن پوشونده رو مساحتش که ییها درخت از پر و سبز سر چرخه،یم ییفضا یتو

 طبقه دو یلیمستط یویو دنید با. گردونهیبرم رو نیدورب و زنهیم یچشمک بابا

 و بود شهیش کال وارید یجا به شیشرق ضلع که رنگش دیسف و اهیس یینما و خونه

:گمیم بهت پر و خورمیم کهی بود، یا شهیش نییپا طبقه فقط شیغرب ضلع  

«! ماست؟ خونه! ایخدا یوا »  



:خندهیم رهیم راه که طورهمون و چرخونهیم خودش سمت به رو نیدورب  

«! اومد؟ خوشت .میدیپسند رو نجایا باالخره ،خوبیم دخترم »  

:چمیپیم هم داخل انگشت و برمیم گوشم پشت رو فرم یمو کیکوچ طره  

«. ورکیوین برسم کنمیم یشمار لحظه االن از شدم عاشقش ؟!اومد خوشم »  

 چراغ نور چون و نهیشیم بودن دهیچ اطیح یتو که یکیکوچ زیم دور ،یصندل یرو

 نیح نیهم در. کنهیم خاموش رو لشیموبا فلشر داد،یم نشون رو اشچهره واضح

 و نهینشیم اشک به شیآب یها چشم نهیبیم رو من تا. نهیشیم بابا پشت مادرم

.دهیم قرار بابا شونه یرو رو هاش دست  

«! چطوره؟ مامان ماه »  

 از ماهه چند. کنمیم نگاهشون یدلتنگ با و کنمیم گاه هیتک مچونه ریز رو دستم

 رو منهیس قفسه قمیعم آه. دلتنگشونم سال نیچند اندازه به من و گذشته رفتنشون

:کنمیم کج گردن و کنهیم نییپا باال  

 خواب االن کردم فکر گذشته، هم صبح سه از ساعت. دلتنگتونم یلیخ خوبم، »

«. نیباش  

:گهیم یبم و آروم لحن با بابا  

 دلمون وقتیب و وقت که ادیم چشم به کنارمون تیخال یجا نقدریا .جون بابا نه »

«. کنهیم رو هوات  

:گهیم بندش پشت مامان  

 یاهال و محله درمورد که کرد سفارش یدیسع به یلیخ بابات! ؟یایراض تخونه از »

«. برات رهیبگ خونه بعد کنه قیتحق ساختمون  



: زنم یم یینما دندون لبخند و رمیگ یم فاکتور رو ییباال واحد با یلجباز و لج  

« .راحتم ساکته، و آروم آره، »  

:گمیم یشاک و بابا به کنمیم رو  

«! شد؟یچ من اقامت یها کار پس »  

:ارهیم نییپا یکم رو لیموبا و شهیم جا به جا کمی بابا   

« !کنن؟یم تمومش یک پس خبر،چه خونه از دخترم، داره گور و ریگ کمی »  

 جز میکرد نقد رو مون ینقد ریغ یها ییدارا همه م،یگرفت مهاجرت به میتصم یوقت

. بسازن برج تا ساز و ساخت مشارکت بده گرفت میتصم بابا که ییالیو خونه  

« . دهیم لیتحو رو ها واحد گهید ماه دو تا گفته یدیسع به ناظرش مهندس »  

 مهربونشون و بایز یها چهره به عشق باو خوبه ای زیر لب میگه.  دهیم تکون سر 

 طرز به و بود دهیچیپ موهاش دور مانند کاله رو شیروسر مامان. کنمیم نگاه

 کرده عادت حجاب به گفتیم. بود زده گره هم به یونیپاپ رو هاش گوشه یخوشگل

 امکیپ یصدا. راحته یمدل نیا ییجورا هی کنه، ترک رو عادتش نیا و تونهینم و

 به و ارمیم رونیب رنگم یخی نیج شلوار بیج از رو لمیموبا شه،یم بلند میگوش

:بود نوشته که کنمیم نگاه سیپرد امکیپ  

«. نکن رید میمنتظرت. فرستادم برات شنیلوک »  

:گمیم عیسر و کشمیم باال سر  

 ناهار یبرا رو من امروز شدم، آشنا یدختر هی با زبان کالس یتو من جون بابا »

« .باغشون برم کرده دعوت  

:گهیم شیذات آرامش با بابا و کنهیم نگاهم حرکتیب مامان  



«! ش؟یشناسیم »  

:ندازمیم باال شونه و کنمیم لیمتما نییپا سمت به رو هام لب گوشه  

«. هیمهربون و گرمخون دختر داده نشون رو خودش که ییجا تا ،یا »  

:گهیم بابا که کنهیم پاک دستمال رو هاش دست مامان  

و اعتماد داری برو بابا جان. میدونی که چقدر بهت اعتماد  یمشتاق یلیخ اگه »

«دارم؟   

.فرستمیم براشون یا بوسه و کوبمیم بهم رو هام دست  

«. شماهم میدونین که من از اعتمادتون سواستفاده نمیکنم »  

 یایب تا کن اطیاحت شتریب ییتنها که حاال تو دختر عاقل و هوشیار منی. فقط »

«. خودمون شیپ  

:گمیم و زنمیم یبخش نانیاطم لبخند  

«! بشم؟ آماده برم. چشم »  

:گهیم مغموم و رهیگ یم سمتم به و بوسهیم رو هاش انگشت سر مامان  

«. باش خودت مراقب م،یدار دوست »  

 عهد عکس فاجعه از بعد. کنمیم خاموش رو تاپم لپ و کنمیم یخداحافظ باهاشون

 یاول شب. کردم پاک رو تلگرامم آورد، بار به برام تیشخصیب پسره نیا که یقجر

 تا بودم کرده مرور رو شرفتهیپ یسینو کد یها برنامه دوره تازه نجا،یا بودم اومده که

 دایپ یا شده محافظت ستمیس تا زد سرم به آن کی. نه ای مونده ادمی یزیچ نمیبب

 هی هم من بد شانس از کهحد کد ها یادم مونده  چه تا نمیبب تا کنم هکش و کنم

 به کننده مرطوب ستمیایم نهیآ یرو به رو. خورد پستم به یوحش و شیپر روان آدم



 ازت کَنه مزاحم هی یجلو طور چه یدیند... آخه ادیم دلت!! ماهک. زنمیم صورتم

 رو لب برق. رهیبگ لمیف هیبق مثل ای شه رد الیخیب تونستیم که یحال در کرد، دفاع

 به یبیعج لرز برسونه خونه به رو من تا گفت قشیرف به یوقت. کشمیم هام لب یرو

 که شدیچ دونمینم. چاله یتو بندازتم آوردم در چاه از نکنه گفتم. نشست تنم

 نیبب بگم. بدم نشون رو خودم خواستم دیشا. شدم قشیرف نیماش سوار رفتم

 حال هر به. شدم دوستت نیماش سوار لج سر عقلمیب چقدر نیبب ترسم،ینم

 یگلبه دار دکمه و بلند لوزب. باشم داشته یبد احساس که نبود یطور برخوردشون

 چروک مدل شال و پوشمیم ملوزب یرو یدیسف دار کمر یمانتو و پوشمیم یرنگ

 حدم از ادیز خواستمینم نبودم آشنا اونجا جو با چون. کنمیم سر لباسم رنگ هم

 حال به تا. بود آشوب کمی دلم ته .بپوشم یآنچنان لباس و بکنم شیآرا و بگذرونم

و آژانس  شمیم خارج ساختمون از .نشناسم رو آدماش و برم ییجا که بود نشده

 یرو رو فمیک. میافتیم راه و دمیم نشون رو باغ شنیلوکخبر میکنم و به راننده 

 یبزرگ در یجلو و میریم طالقان سمت بهیذارم و به خیابون خیره میمونم. م پاهام

.کنه باز رو در تا رمیگیم رو سیپرد شماره. میکنیم توقف  

:رسهیم گوشم به صداش خنده یصدا و همهمه ونیم  

«! ؟یدیرس! ماهک »  

«. یکن باز رو در شهیم جون سیپرد آره ، سالم »  

« اومدم االن االن، »  

 محکماسترس میگیرم و  .کنهیم باز رو در ادیم یا کرده رنگ مو و بلند قد پسر

 ونیم از رو یخاک کیبار راه نیماش. دمیم فشار انگشتام ونیم رو فمیک یها دسته

 قطره. پیاده میشم و آژرانس از باغ خارج میشه. کنهیم رد کیکوچ باغچه و درختا



 فشار هم یرو رو هام لب. شنیم دهیکش کمرم تا و رنیگیم راه گردنم از عرق یها

:گهیم زده جانیه و کنهیم بغلم محکم و ادیم سمتم به دوان دوان سیپردو  دمیم  

«. یکرد خوشحالم یلیخ .یایب کردمینم فکر ،یاومد ماهک یوا »  

 سیپرد کنار کرده باز رو در که یپسر. شمیم جدا ازش و بوسمیم رو شگونه

:کنهیم خم سر متواضع و من سمت کنهیم رو و ستهیایم  

«. هستم فرشاد من. نیاومد خوش یلیخ »  

 وسط یآب پر و بزرگ استخر. میکنیم حرکت الیو سمت به هم با و میکنیم یتشکر

 یبزرگ زیم قشیآالچ یتو. بود شده ساخته اون یرو به رو الیو که داشت قرار باغ

 دنیخندیم ایدن از فارق و بودن نشسته دورش پسر و دختر تا چند و بودن گذاشته

 با میشیم ها بچه کینزد و میریم باال که رو یورود یها پله. کردنیم یباز تخته و

 و رحمیب نگاه. کنهیم یتلق یخی و سرد نگاه با نگاهم و ارمیم باال سر خجالت

 کف و بلرزه دلم ته بیعج شهیم باعث و ندازهیم جونم به دلهره و ترس حسش،یب

.کنه عرق هام دست  یبرا نگاهم شهیم باعث که یتعجب. دنشید از کنمیم تعجب 

 یخاص حالت هی چشمهاش .بلرزه نگاهش یسرما از دلم ته و ادیب کش لحظه چند

 یقیعم پک. کرده خی کوه هی به لیتبد رو اون که یشکست از پر .غمه از پر انگار .داره

 ازش چشم شهیم باعث که کنهیم تنگ چشم یخاص حالت با و زنهیم گارشیس به

 یکی شوق با و ندازهیم گردنم دور دست سیپرد که ستنیایم پامون یجلو. رمیبگ

:کنهیم یمعرف یکی  

«... هوشمند آقا و دلناز .نیدید در یجلو نامزدشونم که هستن جون آبان »  

 که رو ریسم. کنهیم یمعرف و دهیم نشونم رو بودند نشسته هم کنار که پسر تا سه

 که یاون. شناختمیم بخو کردیم نگاه خشمگین و آماده به حمله گرگ نیع

 که بود قشیرف. شناختمیم هم کردیم نگاهم یمحو لبخند با و بود ستادهیا کنارش



 دهیم نشونم رو یپهن و کوتاه نسبتا پسر .آورد قند آب برام و رسوند رو من خونه تا

:گهیم یخاص لحن با و بود ستادهیا دوتا اون کنار که  

« .ثاقیم و ریسم... ونیآقا و هستند بنده همسر که هم جان ادیشه »  

 به رو و فشارهیم خودش به رو من و کنهیم تر تنگ گردنم دور رو دستش حلقه

:گهیم دوستاش  

 و ماه نقدریا. هستن من دیجد یدوستا از جون، ماهک هم خوشگله خانم نیا »

«. مونیخودمون جمع یتو نکنم دعوتش ومدین دلم که مهربونه  

 تمیهدا الیو داخل به سیپرد. گنیم آمد خوش ییرو خوش با ریسم جزهب همشون

.کنهیم  

«... کن عوض رو هات لباس میبر ایب »  

 یمعمار با که ینقل و متوسط یالیو. شنیم الیو وارد هم دلناز و آبان ما سر پشت

 در و میشیم الیو خواب اتاق تک وارد. دیرسیم نظر به تر بزرگ قشنگش و مدرن

:گمیم کنمیم باز رو مانتوم کمربند و کنمیم جدا موهام یرو از رو شالم که یحال  

«. شده یطراح خوشگل چقدر نجایا »  

:گه یم آبان. کنهیم زونیآو در پشت زیآو یرو و رهیگ یم رو شالم و مانتو دلناز  

«! ؟یخوند یمعمار »  

:دمیم تکون سر و خندمیم  

«. هستن معمار دو هر مادرم و پدر نه، »  

:کنهیم گرد چشم و چهیپیم هم دور انگشت یفضول با دلناز  

«! ؟یخوند یچ خودت جالب، چقدر... اِ »  



 قمیعال از یکس هر وقت هر. کنمیم نگاهش شور با که میکنیم حرکت در سمت به

.شدیم شل فکم و دادمیم کف از اریاخت دیپرسیم  

«. دارم عالقه یلیخ یسینو برنامه و وتریکامپ به البته خوندم، حقوق »  

:گهیم یزبون بلبل با سیپرد که کنهیم باز رو در آبان  

«. زنهیم انویپ .ها هنرمنده هم یلیخ »  

 ریگ جا زیم پشت هم دلناز و آبان و میشینم سیپرد کنار یصندل هی فاصله با

 کنمیم یکوتاه تشکر. کشهیم مقابلم رو وهیم ظرف و یدست شیپ هوشمند. شنیم

:گه یم آبان که  

«! م؟یخوند یسینو برنامه و گسترده شبکه همه ما یدونستیم!! یسینو برنامه »  

:گهیم عیسر دلناز  

«. البته من جزهب »  

:گمیم و دارمیبرم یفرنگ توت دونه تا چند  

«. خونده وتریکامپ سیپرد فقط کردمیم فکر من »  

:گهیم خنده با و ندازهیم ریسم یصندل پشت دست ثاقیم  

«... آخ... استا خودت البته .یطرف وتریکامپ نیمهندس از یجمع با »  

 سمتش به ها نگاه همه شهیم باعث دردناکش آخ و ماسهیم دهنش تو حرف ناگهان

:زنهیم جمع به یینما دندون لبخند و شهیم خم. بچرخه  

«. گرفت پام عضله »  

 وارید هی انگار. دارن حفاظ هاش چشم. چرخهیم ریسم سمت به نگاهم اریاختیب

 براق آدم یها چشم یتو یجور. گرفته رو هاش چشم حس یجلو یخی بزرگ



 کنهیم نیسنگ رو هام نفس شچهره جذبه. بُرهیم مقابلش طرف دل بند که شهیم

 برهیم ثاقیم گوش یتو سر. کنم نگاهش لحظه چند از شتریب نتونم شهیم باعث و

:بگه بلند ثاقیم و بشن بلند هم با شهیم باعث که گهیم بهش یزیچ و  

 دل که دیکن حاضر رو ناهار بساط کمکم هم شما م،یبزن خیس رو ها جوجه میبر ما »

«. میگرفت ضعفه  

 تماشا رو رفتنشون چرخونمیم سر. رنیم نییپا یورود ها پله از شنیم دور زیم از

 آبان. کنمیم نگاه دست صاحب به عیسر. نهینشیم دستم یرو یدست که کنمیم

:کرد نگاهم یمهربون با که بود  

 آب ختی و یکنیم عادت جمع به کمکم شادن، و طبع شوخ یلیخ ها بچه »

« . شهیم  

 چشم نکهیا مثل .دمیم فشار هم یرو رو هام لب و چرخونمیم تاشون سه نیب نگاه 

 زمزمه و کشمیم مینییپا لب یرو زبون. ییباال طبقه هیهمسا نداره رو من دنید

:کنمیم  

«. جمع نیا یتو من حضور از ستین یراض ادیز انگار ر،یسم آقا دوستتون »  

 یب که کشهیم یهوشمند سمت نگاه سیپرد و شهیم هام چشم خیم حرف پر آبان

 و کنهیم هاش لب بند یمصنوع خنده دلناز. دهیم گوش ما مکالمه به صدا

:شهیم دستپاچه  

«... کمی اون خب  نه نه، »  

:گهیم کننده قانع یلحن با و پرهیم حرفش وسط هوشمند  

 تر شوخ همه از وگرنه ستین برش و دور به حواسش ادیز خودشه، یتو کمی »

«. خودشه  



:زنهیم لب هام چشم مسخ آبان  

«... هـ یها چشم از تر قشنگ... درشت و شفاف ،یدار یقشنگ یها چشم یلیخ »  

 تندتند و رهیگیم رو بغلش ریز زده هول دلناز کنه، تموم رو شجمله نکهیا از قبل

:گهیم  

«  .پاشو شن،یم حاضر ها جوجه االن میکن درست ساالد میبر پاشو پاشو، آبان.. آ »  

 نذاشت چرا دلناز. گردنیبرم الیو داخل به دلناز با و زنهیم یکمرنگ لبخند آبان

:کنارم جا میگیر سیپرد بگه؟ رو یک اسم خواستیم مگه کنه؟ تموم رو اشجمله  

« . یش خنک بخور نداره، حرف دلناز ساز دست یشربتا .نینش کاریب بخور »  

 وانیل داخل شناور یها یشربت تخم به رهیخ و کنمیم حلقه وانیل دور انگشت 

 یرو رو من نگاه چرا بشه؟ عبوس و گرفته نقدریا ریسم شده باعث یچ. مونمیم

 تن بند بند که ها نگاه اون از بود، یبیعج جور هی نگاهش رفت؟ پاشد دید خودش

 خودرن از بعد ...کننیم رفتار بیعج نقدریا گروه نیا چرا. نداختیم لرزه به رو آدم

 دو به هوشمند و دلناز اصرار به کردن، درست ثاقیم و ریسم که یا خوشمزه ناهار

 رو تخته یباز ادیشه و دلناز آبان، و فرشاد. یباز یبرا میشد میتقس نفره چهار گروه

 هر .میکن یباز منچ میگرفت میتصم ریسم و ادیشه و سیپرد و من و کردن انتخاب

:گفت کن یباز و ایب هم تو که کردن اصرار ثاقیم به چقدر  

«. چسبهیم خواب فقط تپل و یلیچ و چرب ناهار هی بعد »  

 و یخنث افهیق به کردن نگاه تاب. باهم سیپرد و ریسم و میبود باهم ادیشه و من 

 سر تا. دیچرخیم ریسم و من نیب بار کی قهیدق چند آبان نگاه. نداشتم رو عبوسش

 تاس سیپرد. کردیم یباز و انداختیم نییپا سر د،یدیم رو نگاهم و چرخوندمیم

 دست به رو تاس جانیه پر و شور پر. دهیم حرکت رو شمهره و دهیم تکون رو

:گهیم و دهیم ریسم  



«. تَر اونم بده، ینیریش دیبا باخت که یگروه هر »  

:گهیم و خندهیم کوتاه ادیشه  

«. فقط بگو من به رو هات خواسته شما »  

 یها عاشقانه نیا یبرا رهیم دلم من .گهیم یا دهیکش چشم و ادیم ناز سیپرد

 یتو رو شمهره نیآخر و ندازهیم رو تاس نیآخر ریسم ،یباز آخر. نامحسوس

 کاسه یتو چشم. کشهیم جانیه سر از یادیفر سیپرد. دهیم قرار شخونه

 باشه، کرده حس رو نگاهم ینیسنگ که انگار. شمیم ریسم رهیخ و چرخونمیم

 نگاهم با. شهیم الیو وارد و شهیم خارج زیم پشت از و زنهیم خنده از یپوزخند

: گهیم همه به خطاب بلند یصدا با سیپرد. کنمیم شبدرقه  

« توپ. یجا هی برهیم رو ما ادیشه بعد دفعه. باختن ماهک و ادیشه ها، بچه »  

 شمیم مطمئن من، و زنهیم پرسه ریسم آخر حرکت همون یحوال فکرم. خندمیم

 از بعد .فهممیم یزود به یول دونمینم فعال رو چرا متنفره، من از قایعم پسر نیا که

 و گرم و خوب جَو کنار از بود کرده غروب آفتاب که یحال در ساعت، چند

 چشم به آبان بیعج یها نگاه ریدرگ ذهنم آخر لحظه تا. میشیم جدا شونیمیصم

 یا جمله. موند بودم شده مطمئن خودم به نسبت ریسم طرف از که یحس و بود هام

 دلم ته یزیچ هی. بود افتاده ذهنم جون به خوره نیع موند ناتموم دلناز لطف به که

 خشن شچهره حالت نقدریا چرا بفهمم بدونم، ریسم درمورد شتریب تا کردیم وادارم

 یورود در و زنمیم پلک خسته. کنهیم نگاه هام چشم به بیعج چرا حسه،یب و

 از مانع ییپا که ببندم رو در خوامیم. شمیم پاگرد وارد و کنمیم باز رو ساختمون

 آروم در. کنمیم ول رو در خورده کهی و شهیم گرد هام چشم. شهیم در شدن بسته

 هام قهیشق تا دردش و کشهیم ریت مینیب غهیت مقابلم فرد دنید با و شهیم باز

.ارمیم زبون به رو فکرم بهت پر و لرزهیم هام لب. شهیم دهیکش  



«! ؟یشد آزاد یکِ  تو »  

 هول رو در. خارونهیم رو لبش گوشه شستش انگشت ناخون با و خندهیم مسخره

 نیا داره، ترس .دهیم هیتک بهش و بندهیم رو در. شهیم پاگرد وارد و دهیم

 نیتر آور تهوع اشیحیب نگاه و شکسته یابرو. داره ترس شیوحش و یلعنت یچشما

 نگاه. کشمیم منهیس درون دست و کنمیم جمع صورت. دمید حال به تا که هیتصور

 ساک و کشهیم شیروغن یموها به یدست نهیبیم خودش یرو که رو میشاک

:کنهیم ول پاش کنار رو رنگش یکاربن  

«. شدم آزاد ظهر از قبل سراغتون، میومدین کیپ و کیش ببخشد »  

:غرمیم و زنمیم گره بهم ابرو  

«! داد؟ بهت یک رو نجایا آدرس »  

 یها نفس و ستهیایم مقابلم. دارهیبرم جلو به قدم هی و خندهیم سوالم به توجهیب

 که کنهیم هاش دست قاب رو صورتم. وفتهیم تقال به بودنش کینزد همه نیا از من

 از تر محکم یول کنم جداش خودم از کنمیم یسع هام دست با و چرخونمیم سر

:گهیم عطش و حرص با. دهیم فشار رو صورتم قبل  

 هی دینبا خوب دختر. معرفتیب بود شده تنگ ماه قرص نیا یبرا دلم ،یوا یوا »

« ؟!مرده ای مزنده ینیبب یریبگ ما از سراغ  

 پر لحن با روحشیب و زیر یها چشم. دمیم قورت صدا و سر پر رو دهنم آب

 رو موهاش وحشت با که کشهیم جلو سر و کنهیم خم گردن. داره تناقض عطشش

:کشمیم ادیفر و زنمیم چنگ  

«... که یبود مهم برام اگه! رمیبگ رو سراغت بخوام یآدم! تو؟ یآدم... کن ولم »  



 من چرخ مین هی با. زنهیم چنگ رو مانتوم قهی حرکت هی با و شهیم منقبض فکش

 کاسه یتو خون یها رگه. دهیم فاصله نیزم از رو پاهام و کوبهیم وارید به رو

:گهیم خفه و ترکهیم چشمش  

«. نشناس نمک یدادینم لو رو من که بودم مهم برات اگه »  

 دهیبر رو امونم تهوع حالت. کنمیم نگاه هاش چشم به میمستق و زنمیم پا و دست

:گمیم حال نیا با یول  

«. دادم نجات بردار کاله خور حروم شر از رو یجماعت هی کردم، خوب! دادم؟ لوت »  

:زنهیم پچ و رسونهیم گوشم به لب  

 بزرگت خودم .ماهک یمار همون تو دادم؟ پرورش نمیآست تو مار گنیم یدیشن »

 رو خودم یبرگشت! ؟یکرد کاریچ تو. دادم ادی رو هک خم و چم بهت خودم کردم،

« . یزد شین  

 چشم یرو غم از یا هاله. دارهیم نگه صورتم یسانت چند یتو و کشهیم عقب سر

:زنهیم لب و نهیشیم هاش  

 م،یش خوشبخت باهم و کنم جور و جمع رو خودم زودتر چه هر خواستمیم »

 همون رو گذرهیم دلت از یچ هر داشتم دوست باشم، کم بابات یجلو نخواستم

«. کنم فراهم برات لحظه  

 هولش عقب به و ذارمیم شنهیس یرو رو هام دست جفت و زنمیم نفسنفس

 آروم آروم. دهیم دست بهم یخفگ احساس .ییجا به جا یا ذره از غیدر یول دمیم

:گم یم و کشمیم باال رو پام  

«! چاره؟یب مردم پول با! م؟یش خوشبخت یخواستیم حروم پول با »  

...کنمیم خم نامحسوس رو زانوم  



 به فتادی ام شدیم آفت .گلوم یتو کردیم ریگ شدیم حناق حروم یزندگ و پول »

«. جونم  

:دمیم تکون رو هام لب انزجار با و کنمیم سفت رو پام عضله  

 میزندگ جون به که یبود یآفت نیتر خطرناک و نیتر بزرگ خودت تو که البته »

«... یافتاد  

 دست و افتهیم نیچ هاش چشم گوشه که کوبمیم زانوش کاسه به محکم رو زانوم

 با و ذارهیم زانوش یرو رو دست و کنهیم خم تن. شهیم شل مقهی دور از هاش

 دهنم آب تونستمینم و بود کرده ترشح گلوم تا ممعده دیاس. رهیم عقب عقب درد

 کوچه وسط رو ساکش. کنمیم باز رو در و کنمیم استفاده فرصت از. بدم قورت رو

 خط میشونیپ یرو دردش و کشهیم ریت زانوم. رمیم سمتش به و کنمیم پرتاب

 ضعفش از و کنمیم جمع رو زورم تمام که کنهیم دایپ رو راهش نفسم. ندازهیم

 و کتف یرو رو هام دست. رمیم کنارش و کنمیم باز انتها تا رو در. کنمیم استفاده

 در که زنهیم یکوتاه ادیفر. کنمیم رونشیب پاگرد از زورم تینها با و ذارمیم بازوش

 همه. شهیم نییپا و باال شدت به ام نهیس قفسه. دمیم هیتک بهش و بندمیم رو

 آشوب قایدق ماین. شد داشیپ میزندگ وسط هوی که یآشوب نیا از لرزه یم وجودم

 پلک. شم خالص ازش تا کندم جون من و زد میزندگ به صاعقه مثل که یآشوب. بود

 باال ترس از هام شونه و کوبهیم در به یمحکم لگد که رمیبگ آروم یکم تا بندمیم

:گمیم بلند. رمیگیم فاصله در از اریاختیب و پرهیم  

 یبرگرد دوباره نشده آزاد نخواه قانونه، حسابت طرف یش شر برام... گمشو برو »

«. یبود که ییهمونجا  

:زنهیم داد و کوبهیم در یباال به مشت با  



 تو اون سال پنج... سال پنج .کنمیم جهنم رو روزت و شب کردم، داتیپ تازه »

 یخال سرت رو هام عقده تک تک وقتشه حاال! یکرد میا عقده .برات دمیچ برنامه

«. باش منتظرم ماهک کنم  

 یصدا بعد لحظه چند. شهیم یقاط یا دخترونه بلند نیه با لگدش یصدا ندفعهیا

:شهیم دهیکوب در به یا تقه و شهیم بلند فونیآ زنگ  

«! ؟یدر پشت! ماهک؟ »  

 باالم تا نییپا از شده گرد یها چشم با ایرو و کنمیم باز رو در لرزون ییها دست با

 یکی اون پشت رو انگشتاش. بندهیم رو در بهت پر و شهیم وارد. کنهیم نگاه رو

:گهیم مضطرب و کوبهیم دست  

«. تو یندار رو به رنگ سرم به خاک! بود؟ ماین »  

 رمق یب منِ. دارهیبرم ها پله یرو از رو فمیک و کنهیم حلقه هام شونه دوره دست

.رهیم آسانسور سمت به و دهیم هیتک خودش به رو  ارهیدرم فمیک از رو واحدم دیکل 

 وانیل چکان آب از و نشونهیم کانتر مقابل یصندل یرو رو من. کنهیم باز رو در و

:گهیم دهیم دستم به رو وانیل که یحال در. کنهیم درست قند آب و دارهیبرم  

«! آورده؟ ریگ کجا از رو نجایا آدرس! شده؟ آزاد یک »  

 به دوباره هام رگ یتو زده خی خون تا نوشتمیم رو قند آب جرعه جرعه رمق،یب

 انگشت. ارمیم در تنم از رو مانتو و کنمیم باز گردنم دور از رو شالم. وفتهیب انیجر

:گمیم آروم و کنمیم حلقه وانیل دور  

«. نگفت یچیه گرفته یک از رو آدرس که دمیپرس شده، آزاد امروز گفت »  

:گمیم حوصلهیب و زنمیم حرص  

«. ذاشتیم سرم هم منت بود، کرده یخوب کار یلیخ »  



 کاسه یتو مردمک. کنهیم گاه هیتک شچونه ریز رو دستش و نهیشیم روم به رو

:تابونهیم هاش چشم  

«! مگه؟ گفتیم یچ »  

 در و رمیم اتاقم سمت به و دارمیبرم رو هام لباس و شمیم خارج کانتر پشت از

:گمیم نیح همون  

«. حرفا نیا و کردمیم یخال رو مردم حساب تو خاطر به من بدونم، چه »  

.دهیم هیتک در چوب چهار به تمام یفضول با و ادیم دنبالم ایرو  

«! کرد؟یم یخال یجور چه!!! وا »  

 تختم لبه. کنمیم تنم رو ییزانو یباال شلوار و دمیم جا کمد یتو رو هام لباس

.کنمیم نگاه زانوم به تاسف با و نمیشیم  

 هر کارتخوان، کنار ذاشتهیم اسکنر هی کردیم کار شاپیکاف یتو که موقع اون »

 اسکنر یرو بردهیم... خرابه دستگاهه نیا گفتهیم دهیکشیم اون یرو یکارت

 کارت ای هیهد کارت یرو بعداً و داشتهیبرم رو کارت اطالعات تمام و خودش

 خود از که یرمز با کردهیم یخال رو حساب اون یها پول تمام شییدانشجو

«. گرفتهیم یمشتر  

. شهیم گرد بهت شدت از هاش چشم و کشهیم یبلند نیه ایرو  

«. که هیخور حروم! کرده؟یم رو نکاریا واقعا »  

 و شمیم خارج اتاق از. دارمیبرم زیم یرو از رو تاپم لپ و شمیم بلند پاهام یرو

. رمیگیم قرار کانتر پشت دوباره  

«! دادم؟ لوش یچ یبرا یکرد فکر پس »  



.دهیم دستم به و ارهیم رونیب خی کیکوچ بسته زریفر از و ندازهیم باال شونه  

 هک رو دخترش دوست بود کرده کمک اروی به که هیقض اون سر کردمیم فکر »

«. یکرد رو نکاریا کنن یاخاذ ازش و کنن  

:کنمیم نگاهش چپ چپ  

«! نبود بدهکار گوشش. ندادم عذاب وخودم کم انیجر اون سر »  

:گهیم ینگران با و دهیم من به رو شدهیترس نگاه  

« نکنن؟ یخال رو حسابمون ینجوریا کرد شهیم کار یچ »  

:گم یم و ندازمیم باال شونه  

 تا ای ینکش کارت باهاش چوقتیه که یزیبر یکارت یتو تویاصل هیسرما دیبا ای »

. بکشن کارت جا دو بودن خراب بهانه به ینذار و یبزن رمز خودت شهیهم ممکن حد

» 

:کنهیم زانوم به اشاره و شهیم تاسف از پر نگاهش  

«! شده؟یچ زانوت »  

.کنمیم روشن رو ستممیس و کشمیم کبودم یزانو یرو رو خی  

 از افتاد جونم به رعشه. کردیم نگاهم یبیغر بیعج مدل هی بود، گرفته رو من قهی »

 تا پاش یتو دمیکوب زانوم با... دمیترس یلیخ خلوته ساختمونمون نگاهش، مدل

«. کنم رونشیب تونستم  

. نهیشیم و کشهیم باال رو خودش و کنهیم گاه هیتک کانتر لبه رو هاش دست ایرو

:گهیم و رهیگیم یقیعم دم  



 دوارشیام دینبا تو دیشا. ادیب تو چشم به خواستهیم شده که یقیطر هر به »

«. یکردیم  

 کنه فکر! بشه دواریام اون که گفتم یزیچ من کردیم فکر. کنمیم نگاهش تعجب با

:گمیم و رمیگیم خودم سمت به رو ماشاره انگشت!! داره ندهیآ من با  

 یبرا باهم ایب و مونمیم ازدواجه که تهش تا گفتم من! ؟یکنیم فکر نطوریا واقعا »

«! م؟یکن تالش ندمونیآ  

 هم یتو رو هام انگشت و دمیم هیتک هام ران یرو آرنج و شمیم خم سمتش به

. چمیپیم  

 رانیا یتو که دارم ییاهایرو گفتم... ستمین موندن آدم گفتم بهش اولم همون از »

 یدلخوش محض بابام و مامان یکنیم فکر... کنم شونلیتبد تیواقع به تونمینم

«! کا؟یآمر رفتن  

:گه یم هاش خنده ونیم و خندهیم ایرو  

 یه که ییتو... برن که بوده خداشون از اونا یشد بهانه تو نمیبیم که نطوریا »

« . کاستیآمر کردیم انکار که عموزن ،یرانیا هنوز میبر یکردیم اصرار  

 دور از رو کش. شهیم استارت یر خود به خود ستممیس که بدم رو جوابش خوامیم

 یر دوباره نشده لود ستمیس. کنمیم نگاه ندوزیو اومدن باال به و کنمیم باز موهام

 و شمیم بلند! جورشه چه گهید نیا... شهیم نیسنگ منهیس قفسه. شهیم استارت

:پرسهیم بلند نهیبیم رو من زده هول حرکات که ایرو. رمیم اتاقم سمت به  

«! ؟یا دستپاچه چرا! شد؟یچ »  



 میدیآ وارد. شمیم وصل نترنتیا به و ارمیدرم فمیک از رو لمیموبا ایرو به توجه بدون

 ستممیس تیامن ارتقا یدیآ یحت شدم، هک! شهینم باز برام و دهیم اِرور که شمیم

. شده هک هم  

 نیا که یکس تنها. کشهیم ریت گردنم رگ و رهیگیم گر تیعصبان شدت از تنم تمام

 طبقه اخالق یب و مرموز پسره نیهم بود کرده دایپ من کردن هک به عادت ها روز

 یرو یبلند دامن ست؟ین بردار دست چرا ندارم شیکار گهید که من. بود باال

 به رو ها پله یفرش رو یها ییدمپا با و دارمیبرم رو شالم و مانتو و کشمیم شلوارکم

 چند رو دستم کف. ادیم سرم پشت انیگو ماهک ا،یرو. کنمیم یط باال طبقه سمت

. نبود بردار دست که بودم فروخته بهش یتر زمیه چه دونمینم. کوبمیم در به بار

 یرو رو دستش هول ایرو. شیمعنیب کار نیا از هم نیا کردناش نگاه مدل از اون

.ذارهیم مشونه  

«... یدید یگوش اون یتو یچ... تو شد چت... ماهک... ماهک »  

 به ابروهاش. کنهیم برخورد شنهیس تخت با شدت به دستم و که شهیم باز هوی در

 هم تو ابرو یوحشتناک طرز به کمکم و رهیم شیشونیپ یرو شده رها یموها ریز

:توپهیم یبد حالت با و کشهیم  

«! من؟ خونه در یایم یشیم پا یخوایم یچ روز هر روز، هر تو »  

:گهیم دلهره با و کوبهیم مشونه یرو تر محکم رو دستش ترس با ایرو  

«!! خدا ای »  

:غرمیم شده دیکل فک و ضیغ با  

«! خوام؟یم یچ من! من »  

.زنمیم پس مشونه یرو از رو ایرو دست و کشمیم غیج  



«... هان! ؟یستین ستممیس کن ول یخوایم یچ تو »  

:زنمیم داد تر بلند. شهیم باز درش و ستهیایم طبقه نیهم یتو آسانسور  

«! نشده؟ خنک دلت هنوز... یکرد یتالف بار ده... کردم هکت بار هی »  

 ستهیایم ریسم کنار. کنهیم نگاه رو ما تعجب با و شهیم خارج آسانسور از دوستش

. چرخونهیم کاسه یتو چشم و  

« هم؟ جون به نیافتاد یچ یبرا... ریسم!! خانم ماهک.... شدهیچ »  

. کنهیم جمع شنهیس درون رو هاش دست و خندهیم مضحکانه ریسم  

«! ؟یزد توهم »  

:کنهیم اشاره خودش به  

«! کنم؟ هکت هیثان صدمِ یتو که مگه وترمیکامپ خونه، دمیرس االن من »  

:دمیم تکون جلوش و ارمیم باال رو انگشتم  

«! ییتو کجه من با که یکس تنها »  

 کنهیم باز دهن. گهیم لب ریز یاکبر اهلل و فرستهیم رونیب شدت به رو بازدمش

 آروم و ارهیم باال رو هاش دست جفت و ستهیایم نمونیب ثاقیم که بده رو جوابم

:گهیم  

 خدا ده؛یچیپ ساختمون کل یتو صداتون... لطفا دیباش آروم لحظه هی... لحظه هی »

 محدوده یکالنتر هم جفتتون االن وگرنه ستنین فضول هاتون هیهمسا شکر رو

«. نیبود  

.کنهیم اشاره خونه داخل به و زنهیم کنار رو ریسم  

«. میکن حلش میبتون دیشا ه،یچ مشکل مینیبب داخل دییبفرما »  



:گمیم و دمیم نشون رو ریسم یلجباز با  

«. شهبچگونه یکارا و آقا نیا من مشکل »  

:زنهیم داد و چرخهیم خونه سالن سمت به حوصلهیب ریسم  

 یِبریسا ستمیس ستمش،یس انگار نکردم، هکت من گمیم! فهمهینم چرا نیا... اَه »

«. کنهیم ولز و جلز نقدریا  

:گهیم و کنهیم تعارفمون خونه داخل به ییروخوش با ثاقیم  

«. کرده هکتون یک دید بشه دیشا م،یاریم در سر هک از ما داخل، دییبفرما »  

:کنهیم زمزمه و رهیگ یم رو آرنجم ایرو  

«. گهید داخل برو »  

 پشت. ذارمیم داخل به قدم و چرخونمیم خونه سالن و ثاقیم نیب نگاه دیترد پر

 و کنهیم دعوت نشستن به رو ما مودبانه ثاقیم. شنیم خونه وارد ثاقیم و ایرو بندم

:چسبهیم بهم ایرو و نمیشیم کاناپه یرو. بندهیم رو در و شهیم اتاق وارد خودش  

«! ؟یشد یشیآت چرا! شده؟یچ... ماهک شد آب زهلم »  

:زنمیم پچ دوزمیم بسته اتاق در به چشم که یحال در و کشمیم جلو رو شالم  

 که ادتهی رو من یقجر عهد عکس اون. کرده یتالف بار چند... کردم هکش بار هی »

«! بود شده فرستاده برات  

 رو سرش تندتند و شهیم جمع شخنده. کنمیم نثارش یچپ نگاه که خندهیم زیر

:کنمیم اشاره اتاق در به و فرستمیم رونیب صدا پر رو نفسم. دهیم تکون  

«. بود پسره نیهم کار »  

:گهیم و رهیم آشپزخونه سمت به ثاقیم و شهیم باز اتاق در  



«... کنه کمکتون تونهیم اون هکه، یخدا ریسم »  

:پرمیم حرفش ونیم و شمیم بلند و کشمیم درهم صورت  

«. ندارم اجیاحت یکس کمک به ممنون »  

 و صبور و ستهیایم مقابلمون ثاقیم. کنمیم بلندش و ندازمیم ایرو یبازو ریز دست

:گهیم یا کننده قانع لحن با مهربون،  

 هک یناشناس فرد توسط شما ستمیس... خانم ماهک ستین یلجباز وقت االن »

 که ستمین ماهر اونقدر من. بشه سواستفاده شما یکاربر اطالعات از ممکنه و شده

. رِیسم کنه کمکتون تونهیم لحظه نیا در که یآدم تنها. کنم ییشناسا یدیآ بتونم

» 

 که بودم ناچار. دمیترسیم شدت به وفتهیب یکس دست میشخص یها لیفا نکهیا از

 رو من دنید چشم قضا از و کرده هکم ها بار که یکس داره؛ خنده یلیخ... کنم قبول

. کرده دایپ یدسترس ستممیس به یک مینیبب تا کنه کمک شده حاضر حاال نداره،

 قدم اتاق سمت به ایرو و ثاقیم به کردن نگاه بدون و کنمیم مشت رو دستم

 رو ینریبا اعداد و نشسته کار زیم مقابل. کنمیم تر رو خشکم یها لب. دارمیبرم

 هاش چشم قاب یمشک فرم نکیع. ستمیایم کنارش. کنهیم پیتا افزار نرم یرو

 لحظه شجذبه پر رخ مین دنید با. زده زل تاپ لپ توریمان به یظیغل اخم با و شده

 با. شده کارش غرق من به توجه بدون. شهیم نامنظم قلبم تمیر و رهیم نفسم یا

 آورده برام یصندل ثاقیم. چرخمیم عقب به دهیترس زانوهام پشت به یزیچ برخورد

. شهیم خارج اتاق از که کنمیم تشکر ازش لب حرکت با. نمیبش تا کنهیم اشاره و

:گهیم تیجد و تحکم با. نمیشیم فاصله با کنارش  

 شرمنده نکهیا خاطر به کرد، خواهش ازم که ثاقیم خاطر به کنم کمکت حاضرم »

«. یکرد هوار و داد و مخونه در دم یاومد یبش  



:گمیم و ارمینم کم  

«! ؟یکرد هک رو من بار چند که یا شرمنده مگه تو »  

 چشم دختر. افتهیم دستش بغل عکس قاب به من نگاه و خورهیم نیچ لبش گوشه

:پرسمیم ازش هوایب. کرده برابر چند رو تشیمعصوم کمرنگش خند لب که یآب و  

«! خواهرته؟ »  

.کنهیم نگاهم بُرنده و زیت و زنهیم رو نتریا دکمه  

«... قلبمِ زیعز  »  

 احساس منهیس قفسه یرو رو ییلویک صد وزنه و کنهیم عرق هام دست کف

!قاطع چه قلبش؟ زیعز. کنمیم  

 سر تاپ لپ هشدار یصدا با. بودم رفته کاش ندارم؟ یخوب حس و گرفتم گر چرا

.شهیم ظاهر یمشک صفحه یرو یرنگ سبز معلومِ نا اعداد و حروف. چرخونمیم  

 و کنهیم یکوتاه مکث. کنهیم نگاه صفحه به دقت با و شده زیر یها چشم با ریسم

:گهیم آروم و کشهیم پد تاچ یرو رو انگشتش  

«. کردن هکت یقو سرور هی از »  

.کنمیم نگاه ریسم به دهیترس و شهیم صورتم چنگ هام انگشت  

«! یچ یبرا... یقو سرور... یچ یعنی... ی »  

. کنهیم باز تاپ لپ ینییپا نوار از یا پنجره کنهیم یکپ رو رنگ سبز اطالعات

 .کنه پردازشش ستمیس تا دهیم اجازه و کنهیم یکپ برنامه یرو رو اعداد و نوشته

:گهیم تمسخر با و کشهیم گردنش پشت به یدست  

«. است اریبس دست یباال دست... نهیهم مردم دستگاه و دم یتو یفضول عاقبت »  



 االن تا یعنی. لرزهیم هام چشم مردمک و فرستمیم رونیب نیسنگ رو هام نفس

 و دهیم تکون یسر تاسف با!! بکنم یکار تونمینم من و افتاده یکی دست هام لیفا

:گهیم لب ریز  

«. کرد لتریف رو شیدیا تیامن شهینم اصال بلده، کار یلیخ هیک هر »  

 حرف دو... خاص اسم با برنامه هی. کنهیم باز برنامه هی و بندهیم رو ها پنجره یتمام

! بودمش دهیند حال به تا چرا! ه؟یچ گهید نیا! هکر یآقا«  هَکْمَن»  نیالت صورت به

. خاصه یلیخ برنامه نیا انگار یول بشناسم دیبا که باشه تیامن و هک برنامه اگه

:پرسمیم و دمیم هیتک زیم لبه به رو آرنجم و کشمیم جلو رو خودم  

«... س... ناآشناست چقدر اسمش... بودمش دهیند حال به تا! ه؟یا برنامه چه نیا »  

:پرهیم حرفم ونیم  

«. بگو رو تاپت لپ مشخصات »  

 وارد افزار نرم یرو رو تاپم لپ مشخصات. دمیم هیتک یصندل به و رمیگیم آرام

.دهیم سوق سمتم به رو تاپش لپ و کنهیم  

«. ستمتیس یبرا بذار دیجد رمز ایب »  

:گمیم و کنمیم انتخاب رو یحرف هشت رمز و کنمیم نگاهش متعجب  

«. هستم میشخص اطالعات و لیفا نگران! ؟یکن آزاد رو ستممیس یتونست »  

:گهیم که گردونمیبرم سمتش به رو تاپ لپ  

 که یبفهم خواستهیم هیک هر... نه با برداشته یکپ اطالعاتت از که دیفهم شهینم »

«... ینفهم و کنه هکت داره امکان... یشد هک  



 نگاهش و چرخونمیم سر. شهیم بلند کنارم از و کنهیم خاموش رو ستمشیس

 برو یعنی نگاهش مدل نیا. کرد نگاهم منتظر و ستادیا اتاقش در کنار. کنمیم

...تیشخصیب! کرد؟یم رونمیب داشت! رونیب  

. ستادمیا مقابلش و دمیکش جلو رو شالم  

«! بکنم؟ دیبا کاریچ پس نشم؟ متوجه و کنه هکم که یچ یعنی »  

:گهیم الیخیب و ندازهیم باال شونه  

 و ها لیفا از بار کی وقت چند هر کن، نصب ستمتیس یرو یقو روسیو یآنت »

«. نکن باز گوگل قیطر از رو یا صفحه هر و ریبگ آپ بک اطالعاتت  

 به شربت ینیس با ثاقیم. خارونهیم رو ابروش گوشه. کنمیم نگاهش حرف یب

:گهیم و ادیم سمتمون  

« ! کرده؟ هکتون یک نیدیفهم! شد؟یچ »  

:گهیم من از زودتر و زنهیم کنار رو ثاقیم ر،یسم  

«. کنم لتریف نتونستم رو شیدیآ... ستکارکشته یها هکر اون از انگار طرف نه، »  

:گمیم اضطراب با و رمیگیم دندون به رو انگشتم پوست  

«. برام نشه دردسر خداکنه »  

:گمیم که کنهیم تعارف شربت و رهیگیم سمتم به رو ینیس ثاقیم  

«... ندارم لیم ممنون »  

:کنمیم اشاره نشسته کاناپه یرو که ایرو به  

«. میدار کار... میبر پاشو »  

:شهیم بلند ریسم یصدا که نهیشیم در رهیدستگ یرو دستم  



 که، یدید... کنار یبذار رو یفضول گهید و باشه اومده سرجاش عقلت دوارمیام »

«. ندازنیم جونت به رعشه... ستنین آدم من مثل همه  

 بابت کنم تشکر ازش خواستمیم! خوندیم یکر من یبرا. شنیم هم جفت هام لب

 نگاهش شونه یرو از و کنمیم باز رو در. ختیر که یزهر نیا با. کرد بهم که یکمک

:گمیم و کنمیم  

«. ذارهینم منت کرده کمکش که یکس سر آدم!! االن یآدم! آدم؟ »  

 کشمیم رو ایرو یبازو ریسم اخم به توجهیب و شهیم دهیکش ثاقیم یها لب گوشه

.میایم رونیب شخونه از و  

" ریسم "  

 

 شلوار بیج از رو فندکم و گاریس بسته و نمیشیم کانتر پشت شهیم بسته که در

. کشمیم رونیب رنگم یکرم کتان  

!ندازهیم پنجول یه... سرتق دراز زبون ی دختره  

:گهیم خنده پر و نهیشیم مقابلم ثاقیم  

 خدا بنده اون ؟!نه یکن غالف رو زبونت یتونینم قهیدق دو د؟یکنیم ینجوریا چرا »

« ؟یختیر زهر چرا گهید تو بود نشسته جونش به لرز یکاف حد به  

 گفتمیم! گفتم؟یم یچ. گمینم یزیچ جوابش در و زنمیم گارمیس به یقیعم پک

 هر از چون ؟!باشم نداشته جنگ سر باهاش تونمینم دارم یآلرژ هاش چشم به چون

 لتیدال گفتینم... کردینم ممسخره ؟!زنمیم شین زارمیب هورناز جز به یآب چشم

! ست؟مسخره یلیخ  

: کنم یم زمزمه یآروم به  



«! بخوره یکس از ذارهینم شیمتر هزار زبون... نباش خدا بنده اون نگران تو »  

.دهیم تکون نیطرف به رو سرش و خنده یم صدایب ثاقیم  

 به رو ثاقیم توجه تابه،یم خونه به که سالن پنجره پرده ونیم از صدایب رعدِ نور

 زیر قطرات به. زنهیم کنار رو پرده و رهیم پنجره سمت به. کنهیم جلب خودش

:گهیم سرخوش و کنهیم نگاه نهیشیم پنجره یرو که بارون  

«. ندارم دوست رو زییپا بارون... ادیم بهار به فقط بارون »  

:گهیم و چرخونهیم من سمت به سر  

« م؟یبزن لبو میبر... لبو چسبه؟یم یچ یدونیم خنک یهوا نیا یتو »  

 لبش گوشه لبو تکه یوقت. خوردم لبو هم هورناز با یبارون یهوا یتو من! لبو

 موهام یال پنجه. بردیم شیزندگ از سرشار یها خنده با رو نمید و دل و دیچسبیم

 یرو شرتیسو هی. رمیم اتاقم سمت به. شمیم خارج کانتر پشت از و کشمیم

 انگار. زنهیم شور بیعج دلم. دارمیبرم ثاقیم یبرا هم یکی و کشمیم شرتمیت

 قرارمیب و دهیبر رو امونم دلشوره نیا. بشه پرپر چشمم یجلو زانمیعز از یکی قراره

.نکنم مخالفت شنهادشیپ با و بدم ثاقیم دل به دل دمیم حیترج نیهم یبرا. کرده  

 گوش به هم نگیپارک تا دختره نیا یانویپ یصدا. میشیم خارج ساختمون از

 من و بره تنها بگم ثاقیم به شدم وسوسه که نواختیم انویپ دلنواز نقدریا. دیرسیم

 انویپ یصدا از و کنم دود گاریس اتاقم پنجره دم برگردم وقت چند نیا عادت طبق

 من که ییجا م؛یریم عصریول ابونیخ یفروش لبو سمت به من شنهادیپ به. ببرم لذت

 یدنینوش ابونیخ همون یها شاپ یکاف از یکی یتو. میرفتیم شهیهم هورناز و

 یحسرت پر آه. میخوردیم لبو و میزدیم قدم میتونستیم که ییجا تا و میدینوشیم

 کف یرو بارون یها قطره ذارمیم و برمیم رونیب پنجره از رو دستم و کشمیم

 فرصت احمقانه چقدر من و میزندگ خوش دوران گذشت زود چقدر. ننیبش دستم



 شدت بارون. کنهیم دایپ پارک یجا یسخت به ثاقیم. سوزوندم رو مییطال یها

 منصور حاج یفروش یباقال و لبو دکه به رو خودمون تر بلند یها قدم با و گرفته

 تا. عصریول ابونیخ هی و بوده منصور حاج یها لبو هی ادیم ادمی یوقت از. میرسونیم

:گهیم خنده با و کشهیم محاسنش به یدست نهیبیم رو من  

«! کو؟ جفتت پس! پسر؟ یچطور »  

.ندازمیم نییپا سر و خندمیم تلخ  

«... یحاج دیکش پر جفتم »  

:پرسهیم ختیریم ها لبو یرو رهیش که یحال در  

«! ؟ تو یب »  

 یزیچ با. چرخونمیم کاسه یتو چشم و زنمیم کنار رو میشونیپ به دهیچسب یموها

 چشم. ستهیایم تپش از قلبم و ادیم بند نفسم یا لحظه نمیبیم ابونیخ اونطرف که

 یتو خون. شنیم دهیکش جلو به پاهام و شهیم گشاد ممکن درجه نیآخر تا هام

 نیریش یاونجور اون یبرا! نیرامت کنار... کنار بود هورناز اون. زنهیم خی هام رگ

 یها قطره. لرزهیم هام پلک و شهیم مچاله قلبم! دارهیبرم قدم کنارش و خندهیم

 و شهیم جدا نیرامت از. انیم فرود صورتم یرو شالق مثل و شنیم درشت بارون

 یب که افتهیم من به نگاهش هیثان چند حد در. بشه سوارش تا زنهیم دور رو نیماش

 ضجه و کشهیم ریت قلبم باشه، زده قلبم وسط چاقو که انگار. چرخونهیم سر توجه

 سُر موهاش یرو از شالش بشه سوار تا کنهیم باز رو نیماش در که یدرحال. زنهیم

 و داغ یها قطره و زنمیم پلک آروم. افتهیم سشیخ یها شونه یرو و خورهیم

. کننیم رها صورتم یرو رو خودشون اشک، سوزان  

 چند یبرا بگم اگه. شهیم نیماش سوار و کشهیم موهاش یرو رو شال آرامش با

 یرو که شد میحسود! ست؟ین دار خنده شد میحسود بارون یها قطره به لحظه



 شییخرما یها تار اون به یدست نتونستم من... من و نشستن مشیشیابر یموها

 رو شال نتونستم من و زد کنار موهاش یرو از رو شال که شد میحسود باد به. بکشم

 به. داره کنارش رو هورناز که شد میحسود نیرامت به. بکشم موهاش یرو میمال

 حرکت میمستق و شهیم خارج پارک از که کنمیم نگاه نیرامت نیماش ریمس

.شهیم خارج گلوم ونیم از ییصدایب هق و لرزنیم هام لب. کنهیم  یرو یدست  

 نیسنگ رو نفسم. شمیم مواجه ثاقیم مغموم افهیق با و چرخمیم نه،یشیم مشونه

:گمیم سست و آروم و کوبمیم هم یرو مژه و فرستمیم رونیب  

«... رفت نیرامت با... رفت »  

:کشهیم رو بازوم و دهیم تکون یسر  

«... میبر »  

 از رو بازوم. ارمیب باال رو جونم دارم دوست من و شده حس یب و محو انگار سرم

:گمیم یرونیو حال با و کنمیم خارج ثاقیم یها انگشت حصار  

«... امیم خودم برو... برو تو کنم،یم منفجر رو خونه... خونه برم االن »  

 ونیم رو لبو کیکوچ ظرف و کنهیم نگاهم دهیترس که هست اونقدر کالمم تیقاطع

:کنهیم جا به جا هاش دست  

«! یدیم خودت دست یکار هی که یجور نیا ؟!یبر یخوایم کجا! برم؟ »  

 باز چترم ،یباز چتر موقع انگار. فهممینم رو حالم قلبم، مثل ترکه؛یم داره مغزم

 نیا از دمیم جون دارم من. سقوطم حال در تمام چه هر سرعت به من و نشده

!یرونیو به کنهیم محکومم و گلوم خیب گذاشته دست که یحس  

:گمیم و دمیم قورت رو دهنم بزاق  

«. برو تو... دونمینم »  



 عرض و طول تنش پر همه و بود انداخته واال و هول به رو مردم بارون دیشد بارش

 راه مخالفش جهت و زنمیم ثاقیم به یا تنه. کردنیم یط رو ها رو ادهیپ و ابونیخ

 قلبم زده خی یها رگ. شمیم غرق خودم یتو هاش زدن صدا به توجهیب. رمیم

 قفسه که دنیم فشارش نقدریا. دنیم فشارش و چنیپیم قلبم دور مار مثل

 همه یتو. نشوننیم تنم یرو یسرد عرق دیشد بارون نیا ریز و کشهیم ریت منهیس

 رو بودنش یکس کنار چوقتیه. کنهیم مهیتنب داره فقط کردمیم فکر سالها نیا

 دووم یچجور شد؟ یچ. دونستمش یم خودم مال که ازبس کنم؛ تصور نتونستم

نبودم؟ من که یکس کنار دنشید با آوردم  

 نگاهش و هاش خنده به بود زده زل که یاون نکردم ساقط یزندگ از و نرفتم یچجور

 تونه یم یک رو معصوم هورناز آخه نداشت؟ داشت؛ حق بود؟ عاشق داشت؟ ذوق

 شهیهم مامانم. نباشه نامرد من مثل کاش. نکنه تشیاذ کاش باشه؟ نداشته دوست

 به شنیم بندیپا و ازدواج دنبال رنیم بعد و کننیم یجوون ایبعض گفتیم

 سراغ رنیم کردن ازدواج یوقت و طرفشون به بندنیپا اول از ایبعض. شونیزندگ

 رو بودن خائن مهر تهش تا و شنیم معتاد روابط نیا به هم ایبعض. یگندکار

.شونهیشونیپ  

 یم خودم زن که یکس به باشم متعهد نتونستم چرا بودم؟ دسته کدوم تو من

 زده نارو چون چطور؟ بکنه؟ ازم که ییجا تا برنجونمش تونستم چطور دونستمش؟

 دیرس نجایا به که شد یچ بود؟ زده شیآت رو دلم و بود رفته یآب ریز چون بهم؟ بود

 دلم ته شهیهم و رمینگ یجد کردمیم یسع رو نبودناش رو، خواستگاراش کارمون؟

. گردهیبرم دمینکش دست عشقش از چوقتیه نهیبب یوقت. گردهیبرم که داشتم دیام

. کشمیم رونیب رو فندکم و گاریس پاکت و برمیم شرتمیسو بیج داخل رو دستم

 و شلوغه ها کافه... ستادنیا دار بالکن یها ساختمان ریز شدن سیخ ترس از مردم

 قدم آروم و سست که یکس تنها. گرفته بر در ینیسنگ کیتراف رو ابونیخ سر سرتا



 گاریس ته با رو یبعد گاریس و زنمیم یقیعم یها پک هم سر پشت. منم دارهیبرم

 ها رو ادهیپ. نهیشیم آسمون وسط ماه و شهیم کیتار هوا. زنمیم شیآت روشنم

 ساعت و اومدم کجا تا... رفتم راه چقدر دونمینم. تر آروم ها ابونیخ و شنیم خلوت

 و نداده امون رو نیزم هم لحظه کی بارون و نمیشیم مکتین هی یرو. چنده

. کنهیم چکه موهام از آب و شده سیخ جونم تموم. بارهیم داره وقفهیب همچنان

 هی خودت ایخدا. شنیم صورتم قاب هام دست و دمیم هیتک پاهام یرو رو هام آرنج

 حالم ار،یب عقل سر رو من خودت شیزندگ یپ رفته که حاال بذار، روم شیپ یراه

 و شمیم بلند ؟یهست زمیانگ رقت وضع نیا به یراض تو خورهیم بهم خودم از داره

.کنم دایپ رو خودم و برسه مغزم به خون دیشا تا رمیم راه دوباره  

 شده پیک دماغم... نمونده برام برداشتن قدم ینا گهید رسم،یم که ساختمون در به

 و شلوار یها بیج به یدست. بدم قورت رو دهنم بزاق تونمینم گلو درد از و

.لمیموبا نه همراهمه خونه دیکل نه شانسم به لعنت اه. کشمیم شترمیسو  

 چشم تو چشم ماهک با و شهیم باز در که کشمیم متورمم یها پلک یرو رو دستم

 قلبش یرو رو دستش و کشهیم یا دهیترس نیه داغونم وضع دنید با. شمیم

:گهیم لکنت با و ذارهیم  

«. سالم... س »  

:گمیم دورگه ییصدا با کشمیم توهم ابرو  

«! چنده؟ ساعت »  

:کنهیم باز لب تند و کشهیم باال رو چپش دست مچ تعللیب  

«! صبح قهیدق ستیب و هشت »  



 حق پاهام پس. کنهیم دایپ یشتریب نمود میخستگ و پرهیم باال ابروم یتا کی

 وارد تا کشهیم کنار مبهوت که کنمیم نگاهش منتظر! انین راه باهام داشتن

.دهیم تکون رو دستش که برم آسانسور سمت به خوامیم. بشم ساختمون  

«! خرابه آسانسور »  

:زنمیم غر و فرستمیم رونیب صدا پر رو نفسم  

«... خرابه خدا شهیهم »  

 ذارمیم اول پله یرو پا زحمت به. نهیسنگ تبدارم یها پلک و سوزهیم منهیس یرو

. وفتمیم نیزم به محکم... که دوم پله و شهیم جمع صورتم. کشهیم ریت زانوم که

 به زده هول. شهیم بلند ماهک غیج یصدا و شهیم دهیکش پله لبه یرو پهلوم

:گهیم زنان بال بال و ادیم کنارم  

«! ؟یخوب!! شدیچ... یچ... یوا »  

 دوم پله یرو و کنمیم جور و جمع رو خودم و خورهیم نیچ هام چشم گوشه

.شنیم هام انگشت چنگ موهام. نمیشیم  

«. ارهیب رو مخونه دیکل بگم ثاقیم به خوامیم! همراهته؟ تیگوش »  

 باز رو قفلش. ارهیم رونیب فشیک داخل از رو لشیموبا و دهیم تکون رو سرش

 با باالخره بوق تا چند از بعد و رمیگیم رو ثاقیم شماره. دهیم دستم به و کنهیم

:دهیم جواب دیتر و شک یکل  

«! بله؟ »  

 نیا از نگرفتم غمباد تا بزنم حرف شد یم کاش. کشمیم پام ساق یرو رو دستم

:گمیم کنه، کمک شدنم آروم به که یحرف هر یبجا اما. دلمِ تو که یا غصه همه  

«. در پشت موندم! همراهته؟ مخونه یدایکل منم، »  



:زنهیم داد یشاک و متعجب  

 دست که لتمیموبا ؟ییکجا حاال تا شبید از معلومه ؟!یحساب مرد هیچ منم »

«. یگذاشت جا اونجا هوشمنده  

:دهیم ادامه و کشهیم یحرص پر هوف  

«. رفت راه هزار دلم خدا به! ه؟ییصدا چه نیا »  

 که کنهیم درد بدنم و تن نقدریا. دمیم فشار رو هام پلک ماشاره و شست انگشت با

:کنمیم زمزمه حال نیا با. شده رد روم از بار نیچند نیماش هی انگار  

«. ایب پاشو... خورنینم تکون قدمم مین گهید پاهام... نهیسنگ سرم »  

:گهیم سرهم پشت  

«. اومدم اومدم، »  

 رو شیگوش کنم نگاهش نکهیا بدون. کنهیم قطع یخداحافظیب رو تلفن

 دلم. بندمیم پلک حضورش به توجهیب و چسبونمیم زانوهام به سر و گردونمیبرم

 هی و بشنوه فقط. سرزنش نه کنه، حتینص نه که شنوا گوش هی. خوادیم زدن حرف

 یصدا لحظه چند از بعد. داره غصه که بس ترکهیم داره. برداره دلم از نیسنگ بار

:شهیم بلند ماهک  

«! من؟ خونه میبر ادیم دوستت تا یخوایم »  

:گهیم قبل از تر آروم که ندازمیم باال شونه  

... رونیب رمیم دارم من اصال اصال،... شه بدتر حالت ممکنه سردن، ها پله سنگ »

«! هوم؟. ادیم قتیرف تا یبمون مخونه یتو یتونیم  



 پشت و بشم بلند یچ همه به توجه یب دادم حیترج که بود بد و نزار حالم نقدریا

 مبل نیاول یرو رو خودم و ارمیدرم در یجلو رو هام کفش. بشم شخونه وارد سرش

 خشکم یها لب یرو زبون. دمیم هیتک تاجش به و برمیم عقب به سر. کنمیم رها

. کشمیم  

«. کنهیم گرمت بخور، رو نیا »  

 یتو رو داغ ریش که یبزرگ وانیل مقابلم. کنمیم صاف گردن و کنمیم باز پلک

 طعم و شیداغ از. نوشمیم جرعه هی و دارم یبرم رو وانیل. نمیبیم داشت خودش

 ریتصو لحظه یبرا. نهیشیم تنم به یکوتاه لرز و خورهیم چیپ دلم عسلش نیریش

 حال. تر محکم وانیل دور انگشتام و شهیم ظاهر هام چشم یجلو هورناز و نیرامت

 یک رمیبگ نظر در نکهیا بدون هوا،یب و شمیم رهیخ زیم به. فهمم ینم رو خودم

:گمیم بلند ستادهیا جلوم  

«... رنیم یعاشق یلیخ فهمنیم تا چرا »  

 حال نیا با من و باشه یعاد کنه یم یسع. کنهیم نگاهم و نهیشیم مبل دو فاصله با

 زخمم مرهم تا بگه یچ دونه ینم و کنهیم نگاهم جیگ و سردرگم فهمم یم خرابم

. دردش از بدرم رو شهر هی خواد یم دلم من و کرده باز سر که یچرک یزخم. بشه

:گهیم متانت با و آروم نه،یبیم که رو انتظارم و سکوت  

 یزیچ هی نکهیا ای... شکنهیم رو دلشون یکار هی ای... رنینم لیدل یب... خب »

«. ستنین عاشق اصال که هام یبعض... طرفشون افتهیم چشمشون از ننیبیم  

:کنمیم زمزمه. شمیم رهیخ سقف به و چرخونمیم چشم کاسه یتو مردمک  

«... دوننیم مقصر رو من همه »  

:کنم یم رشیغافلگ مییهوی نگاه با و رهیگیم اوج صدام  



 یلیخ دونستیم... داشت باد مکله... بودم بچه یول نه،... رمایتقصیب گمینم »

 شاجازهیب یحت که بود مهم و ارزش با برام نقدریا... میبود باهم... دارم دوستش

« ... گرفتمینم هم رو دستش  

 دلش ییجورا هی که معلومه و وفتهیم چشماش گوشه ینیچ. شهیم فیلط نگاهش

 دق نگم اگه. بکشم زدن حرف از دست بخوام که ستمین یطیشرا تو من اما. سوخته

:شمیم گذشته غرقِ و نوشمیم عسلم ریش از گهید جرعه. کنمیم  

 هر بابام... شیخواستگار میبر که گذاشتم فشار تحت رو امخانواده کم سن اون یتو »

 فهمهیم چه ه،یچ ازدواج دونهیم چه ساله ستیب بچه پسر آخه پسر، گفت چقدر

«... هیچ مشترک یزندگ  

:دمیم ادامه و رمیگیم نفس  

 گهید کردمیم فکر. یخواستگار میبر دیبا بال اال که کفش هی یتو کردم رو پام »

 لمس رو مشیشیابر یموها آزادانه و ترس بدون تونمیم... شد خودم یبرا. تمومه

«... کنم غرقش خودم یتو ریس دل هی و کنم  

 شتریب خواد یم دلش که معلومه و رهیگیم حسرت رنگ نگاهش که شمیم ساکت

 مشکالتمون، همه از فارغ و. شم آروم دهیم اجازه من به و کرده سکوت اما. بشنوه

 رو نصفه رعسلیش و کشمیم آه حسرت پر. لحظه نیا تو ازش ممنونم چقدر من

.ذارمیم زیم یرو  

: دمیم ادامه و دوزمیم نیزم به رو نگاهم  

 با دیتونیم د،یایم بهم اصال دینیبب... مشاوره دیبر دیبا مدت هی گفت داداشش »

 تحمل یعاشق و عشق از جدا دینیبب... نیایب کنار باهم متفاوت افکار و قهیسل اختالف

«... دیدار رو گهیهمد  

. چمیپیم هم داخل انگشت و شمیم یعاص ها روز اون یآور ادی با  



 هامون اختالف سر ها ساعت رو هامون مشاوره جلسه میرفتیم باهم... مایبود باهم »

 شونخونه به خواستگار تا چند دمیفهم دار و ریگ نیهم یتو... میزدیم حرف باهم

«... داده راه  

 یصدا همون با. زنهیم شین چشمم به اشک و کشمیم گردنم به یدست کالفه

:گمیم بلند گرفته  

«  ؟!بود یچ دنتید خواستگار گهید! ینبود من با تو مگه المصب »  

. کنمیم نگاه بازش مهین یها لب و لرزون یها چشم به و چرخونمیم سر  

.شدم یم زنده و مردم یم خواستگاراش، دنیفهم هربار با که افتادم ییروزا ادی  

:غرمیم سوزونه،یم رو منهیس که کهنه یخشم از پر  

 هام یکار کثافت متوجه کردم یکار عمد از... شدم والیه... لج دور یرو افتادم »

 خواستمیم... خوامیم عمر هی یبرا رو تو ،یمیزندگ زن تو گفتم... گفتم بهش... بشه

 قلبم به شین دادناش راه خواستگار با و نپره نییپا و باال همه نیا... منِ  یبرا بفهمه

«... نزنه  

 کیریستیه و دمیم فشار محکم و ذارمیم هام قهیشق یرو رو هام دست کف

:نالمیم  

«... کردم یبچگ... کردم اشتباه »  

 یصدا. کنهیم باز رو در و شهیم بلند تعلل با ماهک اد،یم که در زنگ یصدا

:رسهیم گوشم به ثاقیم مضطرب  

 سکته رسما ندفعهیا دمشیدینم پله راه یتو اگه... نجاستیا یداد خبر که ممنون »

«. کردمیم  

.کوبهیم کتفم یرو بار چند و کشهیم موهام یرو رو دستش ثاقیم  



«. میبر پاشو پاشو،... داداش »  

. وحشتناکم یلیخ حتما! شهیم گرد هاش چشم. کنمیم نگاهش و کنمیم بلند سر

 و کشهیم ریت پاهام ساق. شم بلند تا کنهیم کمکم و ندازهیم مشونه دور دست

 در. کشونهیم رو من در یجلو تا و کشهیم نفس نیسنگ ثاقیم. شهیم جمع صورتم

:گهیم ثاقیم به ماهک بپوشم کفش کنمیم یسع که یحال  

«. دکتر ببرش یتونست کرده، زرد رنگشم... ها داره لرز و تب کنم فکر »  

.کشهیم خونه از رونیب رو من خنده با و دهیم تکون سر ثاقیم  

«. بده تیرضا شقش کله خود اگه »  

 بدتر حالم. کنهیم نگاهم حرف پر و قیعم ینگاه با که ندازمیم ماهک به ینگاه مین

:گمیم لب حرکت با فقط. کنم توجه قشیعم نگاه به بخوام که هیاون از  

«... ممنون »  

 ندازهیم خودش یرو رو وزنم تموم چارهیب ثاقیم. دهیم کش رو هاش لب رنگ کم

 که باشه معرفت و مرام با تونهیم چقدر آدم هی. کنهیم حمل رو من تخت یرو تا و

 باز و کنه تحمل و نهیبب رو قشیرف یها یبدخلق و یباز هرز و گند اخالق سال چند

 کم راه مهین من شدیم عوض ثاقیم و من یجا اگه دیشا بمونه؟ کنارش هم

 دراز تخت یرو تا کنهیم کمکم. کردمیم پاره همونجا رو رفاقت بند و آوردمیم

 هالک یبدجور هام چشم. ارهیدرم تنم از رو شرتمیسو و نهیشیم تخت لبه. بکشم

:گهیم یرنگ کم اخم با و کنهیم نگاه بازم مهین یها چشم به. هستن خواب  

«!! خب. دکتر میبر میکن عوض رو لباسات... ایخوابینم »  

:توپهیم که افتنیم هم یرو هام پلک  

«. نخواب گمیم د »  



:کنمیم زمزمه و ذارمیم هام چشم یرو رو دستم مچ  

«... مخسته »  

...رمیم فرو یقیعم خواب یتو بالفاصله  

 

" ماهک "  

 

 از یبزرگ نسبتا کاسه. کنمیم خاموش رو شعله و زنمیم هم رو شده پخته سوپ

 خارج هام لب نیب از یقیعم آه. کنمیم داغش سوپ از پر و کشمیم رونیب نتیکاب

 گرفته یصدا. وردٓ  ایم باال رو جونم گفتیم که یا کلمه هر با... نوایب پسره. شهیم

 چقدر مگه آدم هی کرد، مچاله رو قلبم داغونش حالت و اشک از پر یها چشم و

 حرف گرفتم،ینم آروم! وفتهیب ریسم روز و حال به که باشه خورده شکست تونهیم

 بگم کوتاه آه هی با تفاوتیب تونستمینم بود گرفته ازم رو قرار. بود شده غیت هاش

 موهام یرو رو شالم و کنمیم تنم رو مانتوم. بکنم یکار هی دیبا. یطفل یآخ

 بالفاصله که زنمیم رو در زنگ. رمیم باال رو ها پله و شمیم خارج خونه از کشم،یم

 سوپ کاسه... بود در پشت کنم فکر. شهیم انینما جلوم ثاقیم کلیه و شهیم باز در

:گمیم و ارمیم باال رو  

«. باشه خوب براشون سوپ کردم فکر خوردن، سرما ریسم آقا... سالم »  

 و رهیگیم دستم از رو کاسه. شهیم باز خنده به هاش لب و زنهیم برق هاش چشم

:گهیم  

«. دمیخریم رستوران سوپ براش رفتمیم! یدیکش زحمت چرا »  

:گمیم فکر بدون و چمیپیم انگشتم دور رو شالم هیحاش  



«! داخل؟ امیب شهیم »  

 تعارف آروم و کشهیم کنار کوتاه یمکث از بعد و کنهیم نگاهم خورده کهی ثاقیم

:کنهیم  

«. داخل دییبفرما... بله »  

 آشپزخونه وارد ثاقیم. کنمیم نگاه اتاق بسته در به میمستق و شمیم خونه وارد

:گهیم آروم و شهیم  

«. دهیخواب »  

:گمیم خودش مثل و شمیم کانتر کینزد  

«. نبود خوب اصال حالش درمانگاه، شیبردیم کاش »  

 مقابلم و چرخهیم سمتم به. زنهیم برق به رو ساز یچا و ندازهیم باال شونه

.ستهیایم  

« . دارهیبرنم قدم از قدم نخواد خودش تا نداره، یدوم که هیشق کله هی »  

:گمیم مِن مِن با و چمیپیم هم داخل انگشت و کشمیم نییپا پلک  

... االنشه حال مسبب که یاون از... یخاص شخص هی از... گفت من به ییزایچ هی »

 فقط و نمیبش تفاوتیب تونمینم که... که بود سوز گریج نقدریا هاش حرف و حالش

«... باشم شنوا گوش  

. کنهیم نگاهم متعجب و انداخته باال ابرو. کنمیم بلند سر  

«... یول باشه داشته من به تونهیم یربط چه یبگ خودت شیپ االن دیشا »  

:دمیم ادامه و کشمیم نییپا لب یرو زبون  



 انسان و فیشر یلیخ آدم هی شیپ رو میکارآموز دوران... خوندم حقوق من »

 حرف باهاش... ششیپ ومدیم طالق دادخواست میتنظ یبرا که یکس هر... گذروندم

... برسه یزیچ هی به که زدیم حرف... ادیب هم همسرت بگو گفتیم اون بعد زد،یم

 نهیبب خواستیم... هست وجودشون تو یعشق هنوز نهیبب خواستیم... عشق به

 که... بزنه وندیپ بهم دوباره رو قلب تا دو شده رنگ کم چند هر عشقِ با تونهیم

 و نرسن خط ته به که... نشن پژمرده و یمتالش آدم تا دو... نشه رونیو شونیزندگ

«... نکنن یزندگ یخال تو و پوچ  

:گهیم دانهیام نا و دهیم تکون نیطرف به سر متاسف ثاقیم که رمیگیم یقیعم دم  

 بودن باهم که موقع اون! کرده؟ تالش کم یکنیم فکر خوادش،ینم اصال دختره »

«... اون دست بود داده رو مشاعرش و عقل شده مسخ ریسم  

:گهیم خفه و کنهیم نگاه اتاق در به و چرخونهیم سر مغموم  

 نه... گذرهیم یچطور روزش و شب فهمهیم نه... رهیم راه ابرا یرو انگار که اآلنم  »

«... براش مونده حواس و هوش  

.کنهیم نگاهم و کشهیم یقیعم آه  

 درجه هشتاد و صد که یاخالق و کنهیم ستنین خون هم رتشیغ با که ییها کار »

«. نداره گفتن شده عوض  

:گمیم و کنمیم کانتر لبه بند رو دستم  

... دهیبُر ازش اون که کرد ییکارا هی شده، والیه گفتیم... زدیم حرف یزیچ هی از »

» 

:پرسمیم و کنمیم کج مشونه سمت به گردن تمام یکنجکاو با  

«! کرده؟ یکار چه قایدق »  



 یرو عرق زیر یها دونه و خورهیم تکون ثاقیم یگلو بکیس یا لحظه یبرا

 دمیفهم. کشمیم مشت داخل انگشت و کشمیم دندون به لب. ننیشیم شیشونیپ

 و کنمیم جمع لب. دیکش خجالت و کرد شرم ثاقیم گفتنش از که بوده یکار چه

:گمیم رک  

 کرده دردودل من یبرا اومده... کنم کمک بهش که هستم مصمم من حال هر به »

 اون وجود یتو احساس یا ذره اگه یحت... کنم نگاه و نمیبش تفاوتیب تونمینم

«. کرد وصلشون بهم شهیم هم باز باشه دختر  

.دوزهیم هام مردمک به چشم نامطمئن و کنهیم جمع شنهیس درون دست  

«... ممکنه یشناسینم رو اخالقش اصال... بفهمه ریسم اگه دیشا »  

:پرمیم حرفش وسط هول و رمیگیم مقابلش رو دستم کف  

«! بفهمه؟ خوادیم کجا از نگم من ینگ شما اگه بفهمه، ستین قرار »  

:زنهیم پچ و دهیم قرار کانتر یرو رو هاش مشت و کشهیم جلو رو خودش دیترد با  

«... بگه بهش هورناز داره امکان »  

.رمیگیم دندون به لب گوشه  

«. نگه که زنمیم حرف شده حساب خب خب،... هورنازِ اسمش! هورناز »  

.چرخونهیم چشمش کاسه یتو مردمک باشه داشته شک که انگار  

«! اد؟یبرم یکار من دست از »  

 و دمیم قورت رو دهنم آب. کنمیم گرد چشم جانیه با و دمیم تکون سر تندتند

:گمیم  

«. بده بهم ازش یزیچ یتماس شماره یآدرس هی فقط »  



:گهیم لب ریز و شهیم دهیکش اتاق در سمت به هاش چشم دوباره  

«... نشه ناراحت دوارمیام »  

:گهیم و من به و کنهیم رو  

«... یطرفا باغه، خونه هی »  

 

*** 

 

 که برسم یآدرس به درست تا کنمیم روشن رو شنمیلوک و شهیم ادهیپ اتوبوس از

 ها پله وسط ام،یب هورناز دنید به تا کردم جزم رو عزمم که صبح. داده بهم ثاقیم

! ارمیب نییپا رو ریسم تیشخص و شاٌن کارم نیا با نکنه گفتم خودم با. کردم مکث

! ؟یچ کنه برخورد تند و تلخ اگه! نه ای خوبه کنمیم یگر واسطه دارم نکهیا اصال

 رو من دلم ته یزیچ هی یول!! یچ کنه قبلش از تر دیناام و ریسم به بزنه زنگ اگه

 هی. رسوند نجایا به رو من و آورد در خودش اریاخت به رو پاهام... کرد کار نیا به وادار

 ادیبرم دستت از یوقت... یدیچش رو ییجدا تلخ طعم خودت تو گفت بهم که یزیچ

 در هی یجلو. رسمیم نقشه یرو یِآب نقطه به. کنن تجربه رو دردش هم هیبق نذار

 هاش وارید از پهن و سبز یها برگ با و بلند یدرختا یانتها که رنگ یمشک بزرگ

 تکونش بار چند و دمیم فاصله امکرده عرق تن از رو مانتو. ستمیایم زده رونیب

 رو زبونم. شده خشک خشکه گلوم و کرده تیسرا وجودم بند بند به اضطراب. دمیم

 یصدا که رسونمیم فونیآ دکمه به رو دستم و کشمیم خوردم رژ یها لب یرو

:کنهیم خشک هوا یرو رو دستم یآروم و فیظر  

«! ن؟یدار کار یکس با »  



. کنمیم گرد عقب و بلعمیم رو هوا یقیعم دم با که رهیم نفسم یا لحظه یبرا

 مقنعه ریز از موهاش وسط فرق... یآب و دهیکش یها چشم با... بور و فیظر یدختر

 لب یرو یهول ندهلبخ و کنمیم مشت رو هام دست. کرده بانمکش رنگش یمشک

:گمیم و کشمیم هام  

«! درسته؟... دیباش خانم هورناز دیبا شما... سالم »  

:گهیم آروم و کنهیم نگاهم گنگ  

«. ارمینم جا به رو شما یول هستم خودم »  

.کنهیم نگاه دستم به تعجب با که کنمیم دراز سمتش به رو دستم زده هول  

«... انیسهراب ماهک هستم، ماهک... من »  

 یها شهیر .کنهیم نگاهم گنگ همچنان و ارهیم رونیب دستم یتو از رو دستش

:گمیم و چمیپیم انگشتم دور رو شالم  

«... هیطوالن هام صحبت کمی البته هستم، یک گمیم »  

.کنمیم اشاره میستادیا که ییجا به  

«. زد حرف نجایا بشه نکنم فکر »  

 به دستش با و ستهیایم کنار. شهیم باغ وارد و کنهیم باز رو باغ خونه درِ آرامش با

.کنهیم اشاره خونه داخل  

«. دییبفرما »  

 رو و ریز رو اممعده استرسم که شمیم باغ وارد. چلونمیم مشتم داخل رو لمیموبا

 دلم ته... هیخوشگل یلیخ دختره افته،یم راه خونه سمت به من از تر جلو. کنهیم



 وارد که یحال در و کنهیم باز رو ساختمون به ورود در. داره حق ریسم خب لرزه،یم

:گهیم شهیم خونه  

«. کنم تونییراهنما گفتم شدم، خونه وارد شما از زودتر که دیببخش »  

.مودبه چقدرم کشه،یم آه دلم ته  

 وارد خودش و کنهیم ییراهنما نمنینش سمت به رو من که ارمیدرم رو هام کفش

 چشمک میگوش یباال کیکوچ چراغ که نمیشیم کاناپه یرو. شهیم آشپزخونه

.خونمیم رو ثاقیم امیپ و زنمیم رو صفحه قفل عیسر زنه،یم  

«. ندارم رفتنت به یخوب حس اصال  »  

:کنمیم پیتا عیسر و تند  

«... هورنازم شیپ من »  

. ذارمشیم فمیک یرو و زنمیم رو میگوش قفل آشپزخونه از هورناز شدن خارج با

 و نهیشیم نفره تک مبل یرو مقابلم و کنهیم تعارف ییآلبالو خوشرنگ شربت

 و نوشمیم رو شربتم از یمین تعارفیب خشکم یگلو خاطر به. کنهیم نگاهم منتظر

 نفس!! بگم کجا از بگم، یجور چه دونمینم. چرخونمیم هام انگشت ونیم رو وانیل

.کنمیم نگاه کنجکاوش یها چشم به میمستق و رمیگیم یقیعم  

«. هستم ریسم یها دوست از من... من »  

 تینها یب لحن با. ندازهیم پا یرو پا و زنهیم یزیآم تمسخر خنده تک هورناز

:گهیم یسرد  

«! فرستهیم واسطه که دهیرس ییجا به کارش... شهینم باورم »  

:گمیم و دمیم تکون رو هام دست تند تند  



«... نجایا اومدم من نداره خبر اصال اون نه نه، »  

. چمیپیم هم دور انگشت و ذارمیم زیم یرو رو وانیل  

 زیچ هی که یآدم مثل... سرگردونه ست،ین خوب اصال حالش... چون اومدم من »

«... رو خودش نه داره، رو شما نه... کرده گم رو ارزشش با یلیخ  

:دمیم ادامه و ندازمیم سردش یها چشم به یقیعم نگاه  

«... آدمِ هی یبرا عذاب نیبدتر نیا »  

:گهیم واضح و شمرده و کنهیم جمع شنهیس داخل دست  

 باور خوادینم ریسم نکهیا... ساله سه از شتریب شده، تموم وقته یلیخ هیقض نیا »

«. ستین من مشکل نداره وجود یاون و من کنه  

 نرمش ها حرف نیا با بتونم نکنم فکر. کنمیم ول و رمیگیم دندون به رو لبم گوشه

:کنمیم رو تالشم هم باز یول کنم  

«... برگشتن بهم سال ده از بعد که هستن ها یلیخ! شه؟ینم چرا »  

:گهیم حرص با و کنهیم یفیظر اخم  

 چشمشون از طرفشون تا دنیند انتیخ ها یلیخ... نشکسته دلشون ها یلیخ »

«. وفتهیب  

 یآدم هر یبرا. نداره وجود انتیخ یبرا یهیتوج چیه! کنمیم ینینش عقب یکم

. ستضربه نیتر بزرگ  

«... کرده اشتباه که داره قبول »  

:کنمیم اضافه صادقانه  



 رو توجهتون خواستهیم... کرده لج شما با خودش گفته به و بوده سال و سن کم »

«. نبوده بلد رو راهش یول کنه جلب  

 لیمتما جلو به رو خودش و شنیم باز اش نهیس دور از هاش دست خورده کهی

:گهیم و کنهیم  

 و قلبم شکستن با که کردمیم توجه کم بهش مگه! کرده لج من هیچ با! کرده؟ لج »

« بکنه؟ خودش متوجه رو من خواسته هام باور همه  

 بستن دل کم سن یتو. افتهیم شماره به هاش زدن نبض و شهیم نیسنگ دلم

 یاون دیبا اون و عشقه یزندگ همه یکنیم فکر که یوقت ،یخام اوج. سخته یلیخ

 و یشیم مونیپش بعدش ساعت کی که یکنیم رو ییها کار. یخوایم تو که باشه

 زتیعز شدن دلسرد و رنجش باعث که ییکارها... کردمینم رو کار نیا کاش یگیم

 یکنیم دور خودت از رو اون ناخواسته ها نکاریا با نقدریا. یفهمینم تو یول شهیم

... معشوقت به برسه چه یندار خودتم یحت ینیبیم یایم خودت به یوقت که

 یشرمندگ با رو من و بسته رو دهنم انتیخ واژه بدم؛ ادامه ییرو چه با دونمینم

:کنمیم باز لب حال نیا با. نشونده هورناز یجلو  

 و مونهیپش گفته شما به دونمیم که نطوریا... کرده اشتباه دهیفهم وقته یلیخ »

 هی... دهیکش دست شیزندگ از که نقدریا داره، دوستت یلیخ... رفتهیپذ رو اشتباهش

 که یحال نیبدتر با و زده قدم رو شهر نیا نصف شما فکر با بارون ریز رو شب

«. برگشته شخونه به باشه داشته تونهیم  

.دهیم هیتک مبل به و دهیم جلو لب  

«. کنم فکر ریسم به خوامینم گهید و هستم یجد رابطه یتو یکس با االن من »  

:گمیم حیصر یلیخ یول چرا دونمینم  

«!! یکردینم فکر گهید یکسا به یبود یجد رابطه یتو ریسم با یوقت مگه »  



.کننیم نگاهم زده بهت و شنیم گرد ممکن حد نیآخر تا ها چشم  

 تبرئه رو خودشون و بدونن گناهکار رو مقابل طرف خوانیم شهیهم. ننیهم همه

.کنن  

 مشاوره نیریم نیدار و نیباهم یوقت دهیفهم! کرده؟ لج باهات یچ سر یدونیم »

«. خونه نیا به یداد راه خواستگار نیبشناس بهتر همو که  

.چرخونمیم چشم کاسه یتو مردمک  

 سر به رو رابطه اون نفر هی تعهد... باشه متعهد نفر هی فقط شهینم رابطه هی یتو »

 هیبق دور دیبا یا رابطه یتو نفر هی با که یکنیم قبول یوقت... رسونهینم انجام

«... یبکش خط رو ها سیک  

 نگاهم شکه و حرفیب طورهمون. کنمیم تر رو خشکم یگلو و رمیگیم نفس

.کنهیم  

... فهممتیم دخترم، خودت مثل هم من... ستین هضم قابل جوره چیه انتیخ »

 اگه نهیا حرفم... هستم ها نیا همه متوجه... افتاده چشمت از ریسم یدید انتیخ

«. توئه اشتباه هم کمش هی... باشه ریسم یبرا اشتباهات از یمیعظ بخش  

:کنهیم زمزمه و نهیچیبرم لب و شنیم کدر هاش چشم  

«. بود داداشم خواستِ »  

«!! بود تو یزندگ »  

«... بودم بچه »  

«. بود بچه هم ریسم »  

:کشمیم نفس نیسنگ  



 کار بگم که نجایا ومدمین من... کنهینم کم رو گناهش از یا ذره حال نیا با یول »

 بگم که ستین نیا قصدم اصال... ششیپ برگرد و ببخش رو بارش فاجعه و زشت

 یتو گمیم فقط نه،... کرده یخام نداره اشکال بگو و ببند انتشیخ یرو رو چشمت

«. کن رجوع دلت ته به خودت خلوت  

 به و کنمیم کسیف مشونه یرو رو فمیک. شهیم بلند من با همزمان که شمیم بلند

:گهیم مغرور و آروم و ستهیایم کنارم. پوشمیم رو هام کفش  

 دارم فعال من... سوزوند خودش رو بود یچ هر نمونده، ریسم از یچیه دلمم ته »

«. بشناسم رو نیرامت کنمیم یسع  

:گهیم کنهیم نگاهم مغرور و دهیم تکون یسر  

«. کنم فکر ریسم به تونمینم »  

 به رو هام مردمک مجبورم پس تره بلند من از یکم. ذارمیم بازوش یرو رو دستم

.بدم سوق باال سمت  

 برداشته خودم نوع هم یبرا یقدم خواستمیم فقط. گرفتم رو وقتت که ببخش »

«. خداحافظ. کرده بد هم رو شیمیصم یها دوست حال بدش حال. باشم  

 از و کنهیم یخداحافظ ازم یلب ریز. ذارمینم که ادیب باهام باغ یورود در تا خوادیم

 ستگاهیا سمت به و کنمیم آزاد رو امشده حبس نفس. شمیم خارج باغ خونه

 ناراحتم یلیخ. دمیم هیتک شلهیم به و شمیم اتوبوس سوار دانهیناام. رمیم اتوبوس

 هیتک لهیم به رو سرم. کنم دایپ وجودش یتو ریسم به نسبت یعشق نتونستم که

 از بعد و رمیگیم رو ثاقیم شماره شتابزده. زنهیم جرقه ذهنم یتو یفکر که دمیم

:دهیم جواب زده جانیه یصدا با بوق تا چند  

«! شد؟ یراض ؟یزد حرف باهاش! شدیچ! الو؟ »  



:گمیم مکث با و رمیگیم دندون به رو مینییپا لب  

 تو... یول غلط ای درسته دونمینم دهیرس ذهنم به یفکر هی یول. نه خب. سالم »

«! ؟یشناسیم نیرامت  

:زنهیم لب متفکر  

«! نیرامت »  

:گهیم یبلند یصدا با  

 چندتا با ها یمهمون همه یتو که هیلجن و خراب آدم هی... شناسمیم آره آره، »

«. ولوئه دختر  

:گمیم و خندمیم ذوق با  

«! ؟یندار یکار!! پس خب »  

:پرسهیم شک با  

«! دختر؟ یکن کاریچ یخوایم »  

 لمیموبا گوشه. دمیم انیپا رو تماس یسرسر و رمیگیم دندون به رو لبم ذوق سر از

.برسم خونه به که کنمیم یشمار لحظه و چسبونمیم لُپم رو  

 یا نسکافه نوکسیل اومدن باال تا. رمیم میمیقد ستمیس سراغ به و رسمیم خونه به

 به رو نوکسیل یکال نسخه. نمیشیم ستمیس پشت و کنمیم درست خودم یبرا

 هی و کنمیم پاک شده ثبت که یپورت یرو از رو اسمش. کنمیم وصل هک برنامه

 کرده ییشناسا درست رو لشیموبا عاملش ستمیس دوارمیام. سمینویم گهید اسم

 زن چشمک نقطه هزاران از یکی یرو و بچرخه سبز صفحه  یرو فلش تا. باشم

 و کنمیم باز بار چند رو موهام. ندازمشیم خون به و کَنمیم رو لبم پوست نهیبش

 ماوس زده هول... شهیم بلند ییشناسا بوق یصدا قهیدق چند از بعد. بندمیم دوباره



 ستممیس به لشیموبا اطالعات باالخره. کنمیم کیکل دوبار و برمیم نقطه یرو رو

 بدون. شهیم راحت کارم پس وصله نترنتیا به کنم،یم چک رو تاشید. شده وصل

 تنم یزدگ ذوق و اضطراب شدت از. شدم لشیموبا وارد من بشه متوجه نکهیا

 با و میشیم هاش عکس پوشه وارد. شهینم جمع جوره چیه بازم شین و لرزهیم

 گشاد ممکن حد نیآخر تا هام چشم و زنهیم خشکم نمیبیم که ییها عکس

 تر نییپا. هست دختر هی عکسش هر یتو داره، عکس یدختر مدل هر با. شنیم

 یرو از نیهم یبرا نه ای نِیرامت نیا ستمین مطمئن. کنم دایپ یتک عکس هی تا امیم

 امیپ براش. کنمیم تلگرامش ثاقیم یبرا و رمیگیم عکس هاش عکس از یکی

:که فرستمیم  

«. کن چک رو تلگرامت یتونیم اگه سالم، »  

 خدا. شهیم انینما یگوش نیاسکر یرو ثاقیم اسم که گذرهینم شتریب قهیدق چند

 تونستمینم االن زدینم زنگ ثاقیم به من یگوش با روز اون اگه بده ریخ رو ریسم

 گوشم به ستزده جانیه شدت به که یحال در بلندش یصدا. بخوام کمک ازش

:رسهیم  

 عاملش ستمیس یدیفهم کجا از!! یکرد هک رو شیگوش... خودشه خودشه، »

«! ده؟یاندرو  

. رمیگیم یکپ هاش لمیف و عکس همه از و خندمیم  

«! کنم؟ کاریچ کنم، استفاده تاپم لپ از تونمینم من فقط نیبب... زدم حدس »  

:پرسهیم هول  

« هورناز؟! شون؟یبفرست یخوایم یک به »  

 یرو رو هستن ارتباط در باهاش که ییها دختر همه شماره و شمیم تلگرامش وارد

:گمیم نامطمئن. کنمیم یکپ بورد بیکل  



«! کنم؟ استفاده ریسم تاپ لپ از تونمیم... دونمینم »  

:گهیم متفکر  

 یآورد تو گفتم بهش یبرد سوپ روزید نداره، یحساب درست حال االن که اون »

«. آورد در هم رو کاسه ته تا کرد تعجب  

 شدم؟ ینجوریا چرا شد؟ مرگم چه. شمیم شعف و شور از پر و زهیریم دلم یهر

 یکوتاه یخداحافظ با. نکنم خودیب فکر و امیب خودم به تا رمیگیم شگونین رو پهلوم

 کل از و نِیرامت خود عکس صاحب شدم مطمئن نکهیا از بعد. کنمیم قطع رو تلفن

 خارج شیگوش از گرفتم اسکن شیگالر از و کردم یکپ رو هاش شنیکیاپل اطالعات

 از ترسمیم. دمیم انتقال فلش به رو شده اسکن و یکپ یها لیفا یتمام و شمیم

 هم خودم ینجوریا باشن کرده هکم هم باز ممکنه چون کنم استفاده خودم ستمیس

 ریسم خونه برم بتونم بهانه نیا به تا ذارمیم بار یزیگشن سوپ و شمیم پا. رمیم لو

 محکم رو لرزونم یها دست. کنم استفاده ها لیفا نیا ارسال یبرا ستمشیس از و

 دلم به یزیچ. کنمیم یط باال سمت به رو ها پله استرس با و چسبونمیم کاسه دور

. کنهیم باز رو در تا و زنمیم رو در زنگ بره،یم باال رو قلبم ضربان و ندازهیم چنگ

 حال از خبر شدهیپر رنگ و قرمز یها چشم. صورتشه از ینشدن جدا عضو انگار اخم

:گمیم دیترد پر و دمیم قورت بار سه دو رو دهنم آب. دنیم بدش  

«! ؟یشد بهتر... سالم »  

.رمیگیم سمتش به رو کاسه هول  

«. خوبه برات عاتیما... ایب »  

 دستم از رو کاسه تعارف یب. گردشه در مضطربم صورت و سوپ کاسه نیب نگاهش

:گهیم دورگه و گرفته یصدا با و رهیگیم  

«. یروزید هم سوپ نیا بابت هم... ممنون »  



.دمیم تکون رو هام دست وال و هول با که ببنده رو در خوادیم و خونه داخل رهیم  

«... لحظه هی... لحظه هی »  

:گمیم کنان من من کنه،یم نگاهم یسوال و دارهیم نگه باز مهین رو در  

... ستین امن اصال ستممیس... کنم لیمیا یکی یبرا مهم لیفا تا چند هی دیبا »

«! کنم؟ استفاده تاپت لپ از تونمیم  

 فقط که کنم مطمئنش نگاهم با خوادیم انگار کنه،یم نگاهم اخمو و عبوس

. کشهیم کنار رو خودش و کنهیم باز رو در. کنم لیمیا ساده لیفا تا چند خوامیم

 مبل به و ذارهیم کانتر یرو رو سوپ کاسه. شمیم خونه وارد و انیم کش هام لب

:کنهیم اشاره  

«. ارمیب رو تاپم لپ تا نیبش »  

 تپشش بلکه کوبمیم قلبم یرو رو دستم یکیاون و دمیم فشار مشتم یتو رو فلش

 و کنم هیتوج یجور چه قراره دونمینم وگرنه ادین شیپ یسوت خداکنه! بشه تر آروم

 سمتم به دست به تاپ لپ. رهیخ تمین فقط و فقط و خودته خاطر به که بدم حیتوض

 ندازمیم سوکتش داخل رو فلشم و شمیم خم عیسر. دهیم قرارش زیم یرو و ادیم

:گهیم و دهیم تکون وار دیتاک و محکم صورتم یجلو رو انگشتش که  

«!!! لیمیا فقط »  

:زنمیم لب هاش چشم مسخ. کشمیم باال پلک و کنمیم لیمتما عقب به سر  

«... لیمیا فقط »  

 قطع رو ستمیس یصدا وقت فوت بدون. رهیم آشپزخونه سمت به و دهیم تکون سر

 هک برنامه وارد. نندازه شک به رو ریسم یزیچ یهشدار یصدا تا کنمیم

 یا پوشه چون کرده هکش قبال انگار... که کنم هک رو هورناز تا شمیم ستمشیس



 سوپ ولع با داره من به توجه یب ندازم،یم بهش ییگذرا نگاه. هست هورناز اسم به

 ازش نگاه عیسر و شهیم نیسنگ قلبم یا لحظه یبرا. کنهیم شمعده یراه

 گراند بک کنار قهیدق چند عرض در که هست یقو یقدر به هکش برنامه. رمیگیم

 عرق یها دست کف. شهیم ظاهر هم هورناز تاپ لپ گراند بک ر،یسم تاپ لپ

 نظرم مورد لیمیا دنبال و کنمیم باز رو لشیمیا پوشه و مالمیم هم به رو مکرده

 ینگاه مین. شمیم خارج ستمشیس از و کنمیم یکپ لیمیا آدرس یرو از. گردمیم

 با و کشمیم دندون به لب. کنهیم پر هم رو دومش بشقاب که ندازمیم ریسم به

. فرستمیم هورناز برادر یبرا رو ها شماره و لمیف و عکس تمام ،یجعل لیمیا آدرس

:سمینویم براش هم لیمیا آخر  

« !؟یبسپار یآدم نیهمچ دست رو هورناز یایراض »  

 تمام تا بزنم رو پیاسک دکمه خوامیم. بندمیم رو پنجره و زنمیم رو ارسال

 پاک فرستادم اهورا یبرا که یلیمیا اون بر عالوه و کردم ستمیس وارد که یاطالعات

 که، برمیم حذف یرو رو ماوس بهش توجهیب. رهیم دکمه دوتا یرو دستم که شه

 نیا به لعنت. نشدم خارج هورناز ستمیس از کامال هنوز که دهیم هشدار هکش برنامه

 زننیم دودو هام مردمک. کنهیم نگاهم خیم و ارهیم باال سر شتابزده ریسم .شانس

 کشهیم درهم ابرو سخت... دیفهمیم دینبا دم،یم فشار هام انگشت ونیم رو رونم و

 نگاهش زده وحشت و شهیم خشک گلوم. ادیم سمتم به بلند یها قدم با و

 لب نیب از ونیدرم یکی هام نفسم و اومده بند زبونم ترس شدت از !ایخدا... کنمیم

 که برداره رو تاپ لپ تا کنهیم خم رو شتنه مین. ادیم رونیب بازم مهین یها

 نگاه و کنهیم یکوتاه مکث. شهیم زده فونیآ زنگ و خونه تلفن یصدا همزمان

. رهیم تلفن سمت به و کنهیم گرد عقب ندازهیم مدرمونده صورت به یمشکوک

. زنمیم رو حذف دیکل تند و هول و کنمیم آزاد صدا و سر پر رو مشده حبس نفس



. دهیم فشار رو فونیآ دکمه و رهیم در سمت به کنهیم صحبت تلفن با که یحال در

.سپارمیم شمکالمه به گوش اریاختیب من و کنهیم باز رو یورود در  

«... خونه یتو ندارم ژلوفن ورقه هی من شهیم منفجر داره سرم »  

!بدم حیتوض خوامیم یجور چه رو نیا دراومده اشکم شم،یم هک صفحه وارد   

.زنهیم داد بلند  

«! تو یگیم یچ بکشم نفس تونمینم پهیک دماغم »  

: گهیم حوصلهیب و کنهیم رهیدستگ بند رو دستش و ستهیایم در کنار  

«. خداحافظ... خب یلیخ »  

 و کشمیم تاپ لپ از دست. چرخونهیم سمتم به سر و کنهیم قطع رو تلفن

 جلو رو شالم. شمیم بلند عیسر و ترسمیم نگاهش ریت از. کنم یم نگاهش درمونده

 لرزونم یها انگشت. رمیم در سمت به مشکوکش و خشن نگاه همون ریز و کشمیم

:گمیم ترس از یناش لکنت با و ستمیایم روش به رو و چمیپیم هم یتو رو  

«. افتاد راه... کارم ممنون،... م »  

. دهیم تکون یسر مشکوکش تینهایب یها چشم و درهم یها اخم همون با

 و شن یم جدا هم از آسانسور ییکشو یها در که بشم خارج خونه در از خوامیم

 رو نیهم. کننیم نگاه ریسم و من به تعجب از زده وق یها چشم با فرشاد و آبان

 اشاره انگشت و چرخونهیم ما نیب مردمک لب به لبخند آبان. لحظه نیا داشتم کم

.کنهیم راست و چپ ما نیب رو ش  

«... شما... آمممم »  

:کنمیم فیرد هم سر پشت رو کلمات یرگبار و رمیگیم جلوش رو دستم هول با  



 استفاده ریسم آقا ستمیس از اومدم کرده، دایپ رادیا ستممیس م،یهست هیهمسا... ما »

 با آبان. کشمیم کنار و شمیم خارج خونه از من و زنهیم یا خنده تکه فرشاد. کنم

:گهیم و کنهیم بغلم و ندازهیم دورم رو هاش دست جانیه  

«... دارید مشتاق جون، ماهک یخوب »  

 که ندازهیم باال یا شونه ریسم. کنهیم نگاه ریسم به دواریتهد و شهیم جدا ازم

:گهیم فرشاد  

«! جالب چه »  

:گهیم بهش و زنهیم ریسم به یشخندین  

«... یبود نگفته »  

.کشهیم رو بازوش و ندازهیم بهش ینگاه چپ چپ ریسم  

«! بدم؟ قامیرف به رو مهیهمسا آمار »  

:گهیم من به خطاب خنده پر شهیم خونه وارد که یحال در فرشاد  

«! ؟یریم یدار بود نیسنگ ما قدم پا. سوخته مغزش وزیف خورده سرما »  

:گمیم و کنمیم نگاه آبان به  

 یلیخ خونه برم دیبا شدم، ریسم آقا مزاحم داشتم یوتریکامپ کار هی فقط نه نه، »

«. دارم کار  

:کنهیم نگاهم مهربون و کنهیم نوازش رو بازوم آبان  

 اگه... میآورد غذا کلهیب نیا یبرا کمی ما دمت،ید دوباره که شدم خوشحال یلیخ »

«. میهست نجایا شب تا ما میبخور یچا هی هم دور ایب شد تموم کارت  



 به. کنمیم یخداحافظ فرشاد از کنم نگاه ریسم به نکهیا بدون و کنمیم تشکر ازش

 به قلبم و زنمیم نفس نفس. شمیم مخونه وارد و کنمیم یط رو ها پله دو، حالت

 با و زنمیم چنگ زیم یرو از رو لمیموبا. کوبهیم منهیس قفسه به رو خودش شدت

 هر و کنهیم گزگز صورتم نقطه به نقطه. رمیگیم رو ثاقیم شماره لرزون ییها دست

 یتو ثاقیم یصدا تا. شه آوار سرم یرو ریسم و بشه دهیکوب مخونه در تا منتظرم آن

:گمیم بلند بغض پر و استرس پر چهیپیم گوشم  

«. دادم وحشتناک یسوت هی یچلفت پا و دست منِ... ثاقیم یوا »  

:پرسهیم مبهوت ثاقیم. کنمیم پرت مبل یرو و کنمیم باز گردنم دور از رو شالم  

«! مگه؟ یکرد کاریچ »  

.کنمیم باز رو بازم جلو یمانتو کمربند گره رمیم راه سالن یتو کوبان پا  

 بود شده تموم کارم... بردارم رو داداشش لیمیا آدرس تا کردم هک رو هورناز »

 ستمیس یتو هنوز داد هشدار صاحبیب برنامه که بستمیم رو برنامه داشتم

«... هورنازم  

:پرهیم حرفم ونیم دهیترس ثاقیم  

«. سمت اون امیم االن من... نییپا کشهیم رو ساختمون بفهمه... نیحس امام ای »  

:گمیم و دمیم قورت رو بغضم  

«. شخونه اومدن فرشاد و آبان »  

 روز اون بودم، دهید رو شیعصب یها حالت گوشه هی. کنهیم قطع انیگو یوا یوا

 و کردم هکش من بود دهیفهم که یشب اون ای مزاحم با برخوردش و ابونیخ یتو

 دهنم از رو گرمیج و بود دهیمک رو خونم شدمینم خونه وارد و میجنبدیم رید اگه

 بندش پشت و شهیم زده یورود در زنگ. شدم کباب کنم ثواب اومدم. بود آورده در



 دهیکوب صورتم یرو هام دست جفت. شهیم دهیکوب در به محکم مشت تا چند

:گمیم لب ریز درمونده و زار و شهیم  

«... شدم بدبخت ایخدا »  

 که شدن نیزم خیم پاهام انگار من و کوبهیم در به محکم باره چند و دوباره

 خیم مثل دناشیکوب در و کشمیم صورتم به رو دستم .بردارم قدم از قدم تونمینم

 قدم در سمت به رفته وا و سست شده حبس نفس همون با. منِ مغز یتو دنیکوب

 رو در. کشمیم نییپا رو رهیدستگ آروم و کوبمیم هم یرو پلک محکم و دارمیبرم

 رو مییباال لب. برداره رو ساختمون کل شعربده تا منتظرم آن هر و کنمیم باز یکم

 پلک و کنمیم باز کامل رو در متعجب ادینم ییصدا چون. کشمیم دندون به محکم

 یکفر بازه بناگوشش تا ششین که ایرو دنید با. دمیم فاصله هم از رو لرزونم یها

 کمکم ششین. شهیم قرمز لبو مثل صورتم تیعصبان و حرص شدت از و شمیم

:خورهیم تکون گلوش بکیس و شهیم جمع  

«. بخندم کمی گفتم »  

 با و کوبمیم محکم رو در. داخل ادیب تا کنمیم اشاره سر با و کنمیم درشت چشم

:توپمیم بلند یصدا  

 یک اصال... کردمیم سکته داشتم... دهنم یتو اومد اممعده... یبخند خودت قبر به »

«! کرد؟ باز برات رو نییپا در  

.کانتر یرو ذارهیم رو دلستر و تزایپ جعبه و دهیم جلو لب  

«. داخل اومدم من رونیب رفتنیم داشتن مسن یآقا و خانم هی »  

:پرسهیم و دارهیبرم موهاش یرو از رو بزرگش قواره یروسر  

«! شده؟ زرد رنگت یچ یبرا »  



. رمیم آشپزخونه سمت به سوالش از فرار یبرا و رمیگیم گردنم به رو دستم  

:زنهیم صدا رو اسمم سمج  

«! ماهک؟ »  

.نمیشیم کانتر مقابل یصندل یرو و دارمیبرم وانیل دوتا  

«... ماستین کردم فکر »  

.کشهیم خودش یجلو رو تزاشیپ جعبه و مالهیم هم یرو لب ایرو  

«! اصال شد ازش یخبر روز اون بعد »  

:گمیم بهش کردن نگاه بدون و کنمیم یخال تزامیپ یرو رو سس  

«. نه »  

 قابلمه به و کنهیم کج ششونه سمت به گردن و دهیم قورت رو دهنش اتیمحتو

:کنهیم اشاره گاز به هاش چشم با و دارهیبرم رو وانشیل. کنهیم نگاه گاز یرو  

«! ؟یپخت یچ »  

 که داره خبر انگار دیپرس یجور هی ایرو... دونمینم! شمیم هول چرا... شمیم هول

 رو تزامیپ تکه. رهیبگ رو مچم تا بگم دروغ منتظره و پختم ریسم یبرا سوپ من

.دمیم قورت رو دهنم بزاق تند تند و ذارمیم جعبه داخل  

«. پختم شبید... شبید... سوپه »  

 زنگم به گوش جوشه،یم سرکه و ریس مثل دلم. شهیم مشغول و گه یم یآهان

 جامیب دخالت یبرا و رهیبگ رو خِرم و بشکنه رو خونه نیا در ریسم آن هر ترسمیم

 ریز رو دستم. خورمیم دلستر زور به رو تزایپ یها تکه. بَکنه رو موهام دونه دونه

 که کردمیم یباز پرم مهین وانِیل با مضطرب و حوصلهیب و بودم گذاشته مچونه



 دست و شهیم پاره ترس شدت از دلم بند. شهیم بلند لمیموبا امکیپ هشدار یصدا

 افتهیم گزگز به هام انگشت نوک. دارمیبرم رو لمیموبا کانتر گوشه از و کنمیم دراز

 پلک... ثاقِیم طرف از امیپ. رمیگیم دندونام نیب دهنم داخل از رو  لپم گوشت و

:کنمیم باز رو امیپ تعلل با ؟!دهیفهم نکنه... دمیم فشار هم یرو  

 و حل دمیرس تا تاپش لپ طرف ومدهین اصال کردن سرگرمش فرشاد و آبان »

«. کردم فصلش  

 و دیلرزیم هام دست. بستم رو در و دمیدو اتاقم سمت به ایرو به توجه یب

:دهیم جواب اول بوق با و رمیگیم رو ثاقیم شماره. سمیبنو یا کلمه تونستمینم  

«! ن؟یهست خوب. سالم »  

:گمیم هول و تند  

«! ؟یکن صحبت یتونیم... ثاقیم »  

:گه یم موقر و نیمت  

«! لحظه چند نیبد اجازه بله، »  

:رسهیم گوشم به خط پشت از آبان طونیش و فیضع یصدا  

« ؟!اتاق یتو یریم یزنینم حرف ما جلو که خط پشت هیک »  

:گهیم یسرسر  

«... یمشتر »  

:زنهیم پچ جانیه پر و تند دور یرو ثاقیم که ادیم در شدن بسته یصدا  

«... دمییزا ماهک تا ده نجایا برسم تا یبود داده یسوت هی... کردم جمع رو تیسوت »  

:رهیگیم سرزنش رنگ لحنش  



«. یشناسینم رو یآخر میس مخ یب نیا تو! دختر یاطیاحت یب چرا »  

:دهیم ادامه خنده با  

 زد داد سرم کهیمرت کردم شمسخره کمی من! زنهیم حرف یدماغ تو یدید »

«... فالن و پهیک دماغم که کرد پرخاش  

:خندهیم صدا پر  

!! بزنه حرف یحساب درس تونهینم دماغش یلوال یتو کردم رو انگشتام من انگار »

» 

:گهیم یجد نمه هی و آروم ادیم بند که شخنده  

 بفهمه برسه چه... رهیگیم دعوا هم ستنین مقصر هیبق که یزیچ خاطر به ینیبیم »

 قدم شیپ یکار چه یبرا نیهست دعوا و جنگ حال در همش که بهیغر یتو

«... یشد  

:گمیم دلخور و رمیگیم چنگم یتو رو موهام و نمیشیم تخت لبه  

«. باشم کرده عمل میانسان فهیوظ به خواستمیم فقط من... من »  

 حیتصح رو حرفش و شهیم میمال لحنش چون شدم دلخور حرفش از فهمهیم انگار

:کنهیم  

 نقدریا ریسم نظرت به... رهیخ تتین دیفهم هورناز... خبرم با رتیخ تین از من »

«! بوده؟ خودش خاطر به یکرد یهرکار بدونه که داره درک و حواس و هوش  

 و یرتیغ حد از شیب و پرخاشگر و خشن آدم هی رو ریسم من. شهیم قفل زبونم

 هم باز حال نیا با داده، نشون ینجوریا رو خودش یعنی. بودم شناخته اعصابیب

 حال اون و باشم تفاوت یب هاش دل و درد به نسبت و رمیبگ و خودم یجلو نتونستم

. رمیبگ دیند رو شخورده شکست و زار  



«... کرد وادار رو من زیچ هی یول نه، »  

:خندهیم گلو یتو  

 بهیغر یتو شم، لمس کنم سکته یشرمندگ از... بفهمه که هستم یروز نگران »

 عرضه یحت میهست سالش چند و نیچند یها دوست که ها ما یبرداشت قدم براش

«... نیبب رو حالش ایب که میکن اصرار و هورناز به میبزن کوچولو زنگ هی مینداشت  

:گهیم و کشهیم یجون پر آه  

 صدا دیپرس اگه انایاح شه تیآپد شبرنامه زدم من گذشت ریخ به که امروز »

 یرسان روز به زدم من بود ها بچه گرم سرت تو بود اومده تیآپد براش گمیم دهیشن

«. شه  

:گمیم دل ته از و شمیم بلند  

 تا اومد باال محلقه تا دیچیپ هم به مروده و دل خونه اومدم یوقت از... ممنون »

«. شدم آروم کمی گرفتم رو امتیپ  

:کنهیم دیتاک  

«... نکن یاطیاحت یب گهید »  

:شهیم وار زمزمه و شتابزده لحنش  

«! ؟یندار یکار چسبونده آمپر باز کنم گمون ادیم ریسم یصدا... اوه اوه »  

.رونیب کشمیم کمد نییپا یکشو از رو تاپم لپ جعبه  

« . نگهدار خدا... ممنون هم باز نه، »  



 باز رو اتاق در. ذارمیم تاپ لپ یرو رو تاپ لپ جعبه و کنمیم قطع رو تلفن

 حفظ رو تعادل هاش دست کردن باز با و خورهیم یسکندر ایرو که و کنمیم

.کنمیم نگاهش خگرانهیتوب و کنمیم جمع منهیس داخل رو هام دست. کنهیم  

 و فرستهیم گوشش پشت به رو افتاده صورتش یرو که ییموها و شهیم دستپاچه

:گهیم مسخره  

«. االنا... اومدم االن... زهیچ »  

 هی نیع و بود خونش یتو یفضول. کنمیم کنمیم شحواله یهیسف اندر عاقل نگاه 

 کنارش از و کنمیم کج لب. کنه ترک رو بدش اخالق نیا تونستینم یشرط آدم

:گمیم ایرو به و کشمیم سر رو دلسترم نصفه. شمیم رد  

«! ؟یکاریب ایرو »  

«! گهید شتیپ اومدم بودم کاریب... اوهوم »  

:گمیم حالت همون در و کنمیم روشن رو تاپ لپ و گردمیبرم اتاق داخل به دوباره  

 هر شده هک پورتش. خورهینم من درد به گهید نیا بفروشم رو تاپم لپ خوامیم »

«. شهیم هک هم باز کنم امن رو ستممیس هم چقدر  

.ستهیایم سرم باال  

«! ایشیم مردم ونیمد!! کنه کار باهاش تونهینم که بخره گهید یکی رو نیا خب »  

 یکپ فلشم یرو بانیپشت لیفا از نسخه هی و شمیم تاپ لپ هیاول ماتیتنظ وارد

.کنمیم  

 گهید یکی به رو نیا نکهیا نه کنن استفاده قطعاتش از که بهشون دمیم حیتوض »

«. بفروشن  



.کنمیم استارت یر رو ستمیس دوباره من و دهیم رو جوابم ایرو  

«. مونهیم لنگ کارات تاپ لپ یب »  

 صفحات یتمام(  ازدهی اِف)  دمیم فشار رو تابع دکمه ستمیس اومدن باال محض به

 مورد دکمه(  یفکتور ستیر یبرا یمطمئن)  پرسهیم ازم و شهیم باز برام ستمیس

 لوازم. برگرده کارخونه ماتیتنظ حالت به ستمیس تا دمیم اجازه و زنمیم رو نظرم

:گمیم ایرو به خطاب و دمیم قرار شجعبه داخل رو شیجانب  

«. دارمیبرم رو باالتر لِول هی همونجا »  

.کشمیم رونیب کمد داخل از یخنک یمانتو و کنمیم تنم رو نمیج شلوار  

«! ؟یآورد نیماش »  

«. آره »  

.کنمیم سرم یبزرگ قواره یروسر و کنمیم تنم رو مانتو  

«. میبر کن تنت رو مانتوت کنمیم جمع رو تاپ لپ تا »  

 رو تاپ لپ شهیم تموم که یفکتور ستیر. شهیم خارج اتاق از و دهیم تکون یسر

:گهیم یبلند یصدا با ایرو. کنمیم جورش و جمع و کنمیم خاموش  

«! ایاومد یجلد کنم روشن رو نیماش رمیم »  

 در سمت به و دارمیبرم رو جعبه و لیموبا و پول فیک و گمیم یبلند یباشه

 ونیم رو جعبه. شهیم بلند امکمیپ یصدا که زنمیم پا رو هام کفش. رمیم یورود

 کل امیپ یمحتوا دنید با. کنمیم چک رو امکیپ و کنمیم جا به جا هام دست

:لرزهیم پاهام و شهیم حبس نهیس یتو نفسم و زنهیم خی وجودم  



 دهیفا چه تیشخص ها لیفا و اطالعات تموم رفتن لو از بعد ستمتیس کردن عوض »

 تاپ لپ ضیتعو محض به دمینم قول... کن سر ستمیس همون با و برگرد! داره؟ یا

«... نشه پخش یمجاز یفضا یتو قشنگت یها عکس  

 

.است متفاوت ها تاپ لپ انواع یرو تابع دیکل: نوشت یپ  

 داخل به و کنمیم ول باز طاق رو در. کشمیم درهم ابرو و کشهیم ریت میشونیپ

 نفره تک مبل یرو و ذارمیم زیم یرو رو فمیک و تاپ لپ. گردمیبرم خونه

. شه نازل من سر دیبا هست ییبال هر رفتن دم. شهیم بلند مکله از دود. نمیشیم

 تکون رو خودم فیخف و کنمیم خم تنه مین و رمیگیم هام دست ونیم رو صورتم

 یا حرفه اندازه و حد نیا در یک اون جز به وگرنه. ماستین کارِ کار شک یب. دمیم

 یصدا. کنه یکپ رو هام لیفا تموم ینامرد با و کنه هک رو تاپ لپ پورت که بود

 بدم اجازه نکهیا بدون کرده استپ مغز و خرد یعصاب با و ادیدرم صدا به لمیموبا زنگ

:گمیم بگه، یزیچ  

«. باال ایب »  

 یتو یزیچ هی و ستبسته نفسم راه. کشمیم گلوم به یدست. کنمیم قطع رو تلفن

 در چهارچوب ونیم ایرو. بفرستم رونیب رو بازدمم ذارهینم و شهیم نییپا باال گلوم

:کنهیم نگاهم متعجب و کنمیم جدا صورتم از رو هام دستم. ستهیایم  

«. توام منتظر ربعِ به! ؟ینشست چرا »  

:کنمیم اشاره و رمیگیم سمتش به رو یگوش صفحه  

«... نیبب رو نیا ایب »  



 و شهیم باز ابروهاش گره لحظه هر و خونهیم رو امیپ اخم با و ستهیایم مقابلم

:گهیم هول و پته تته با شهیم گرد بالیوال توپ اندازه هاش چشم  

«... هات عکس یوا! هیک... چ... نیا »  

:گهیم تند دور یرو و دهیم دستم به رو لیموبا  

«. بزن زنگ شماره نیهم به... بهش بزن زنگ »  

. ادیدرنم شینما به صفحه یرو یزیچ چیه و رمیگیم رو شماره من و نهیشیم کنار

:گهیم آروم و ندازهیم شماره به ینگاه ایرو  

«! نِگ؟یروم خطت... ستین رانیا یبرا شماره »  

 یها انگشت ونیم یگوش که طورهمون و کشهیم یکشدار نچ و ندازمیم باال سر

.کنهیم فعال رو نگیروم من،  

«. بزن زنگ االن »  

...که رمیگیم رو شماره دوباره  

«. باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه »  

 یتو یجور چه... ستین هم رانیا داخل یحت که هیک نیا... شهیم نیسنگ منهیس

 اول کد به مشکوک ایرو! کنم کاریچ خوامیم و هیچ قصدم من دیفهم هیثان صدم

:کشهیم هاش لب یرو زبون و کنهیم نگاه شماره  

«! مملکته؟ کدوم کد دوازده و ستیدو »  

 نبض میشونیپ. کشمیم میشونیپ یرو تا ذارمیم ابروهام وسط رو ماشاره انگشت

 زمزمه و دمیم فشار هم یرو پلک. کنهیم تیسرا سرم کاسه تا دردش و زنهیم

.کنمیم  



«... مراکش »  

:زنهیم زانوم کاسه به یا ضربه و کشهیم یبلند نیه دهیترس ایرو  

«. میندار کار و کَس اونجا اصال ما! دارن کاریچ تو با مراکش از! مراکش؟ »  

 سمت به گردن و افتهیم هام چشم گوشه ینیچ که زنهیم داد بلند گوشم کنار

!داده قورت بلندگو. کنم یم کج مخالفم شونه  

 یکی رو روزت و شب گفت بهت در پشت روز اون... خودشه آره آره... ماستین »

«. کنهیم  

:زنمیم تشر حرص با و دمیم هولش طرف هی به و رمیگیم رو ششونه  

 رانیا از تونهینم وقت چند تا اون! باشه؟ داشته کفن داره گور ماین... تر آروم... اَه »

«. شه خارج  

:رهیگیم یقیعم نفس  

«... یبگ سیپل به دیبا پس »  

:نالمیم درمونده و کنمیم هام دست قاب رو صورتم دوباره  

«... شنیم آور سرم یرو و کننیم دایپ رو من کجا از بالها نیا رفتن دم »  

 

" ریسم "  

 

 رو هاش مهره جعبه از و دهیم تکون رو شمهره که یحال در و ندازهیم تاس فرشاد

 که نهیشیم صاف هوی. خندهیم ثانهیخب و چسبونهیم ابروش به پلک کشهیم رونیب

:زنهیم داد و دهیم تکون رو هاش دست ذوق با آبان  



«... میبرد... شد تموم... تمومه »  

 به که یحال در و چسبونهیم مقهیشق به قهیشق و ندازهیم گردنم دور دست ثاقیم

:گهیم لب ریز بشنوم من که یطور کنه،یم نگاه فرشاد و آبان  

«! ؟یبد جا دلت یکجا یخوایم رو شرط االن! تو؟ یدار مخ »  

 یکر فرشاد که رمیم اتاقم سمت به الیخیب و زنمیم پس گردنم دور از رو دستش

:خونهیم  

« ؟یدیترس! ؟یکنیم یفرار کجا »  

 یها خط با یمشک یچرم کاپشن. بندمیم رو اتاقم در و ذارمشیم جوابیب

 کش دست و بوت و کنمیم پا رو رنگش هم یچرم شلوار و پوشمیم رو دشیسف

 بلند جاش از دنمید با آبان. شمیم خارج اتاق از و دارمیبرم رو مخصوصش یها

 داد فرشاد به رو و شهیم یعاص ثاقیم. کنهیم نگاهم متعجب یها چشم با و شهیم

:زنهیم  

 جمع... اَه! کرده؟ تیسرا توام به پسر نیا یعقلیب! بود یشرط چه نیا. خر کله »

«. بابا دیکن  

:گهیم آروم و کنهیم جور و جمع رو خودش فرشاد  

«! یگرفت یجد چرا تو...ریسم کردم یشوخ »  

 از نکهیا از قبل و رمیم یورود در سمت به و کشمیم گردنم به یدست حوصله یب

:زنمیم داد حوصله کم شم خارج خونه  

«. رمیم تنها نیاین! مونماینم منتظرتون ادیز »  

 از ادهیپ و دارمیبرم رو موتورم. شمیم نگیپارک وارد و شمیم خارج خونه از

 ماهک خونه پنجره سمت به نگاهم همزمان و شمیم سوارش. شمیم خارج نگیپارک



 نییپا باال نیسنگ منهیس. شنومینم رو زدنش انویپ یصدا یِشب چند. شهیم دهیکش

 انیم ساختمون به ورود در از ها بچه که ذارمیم سرم یرو رو کالهم و شهیم

! کنمیم تعجب دمشید مخونه یتو روز اون که یدختر اون و ماهک دنید با. رونیب

 شلونه در ادیم بدش پونه از مار... اَه. انیم ما با دارن نیا یبرا! کرد خبر یک رو نایا

 آخر تا رو هاش دسته و کنمیم روشن رو موتور ها بچه به توجهیب. شهیم سبز

 نیب از و دمیم گاز مرگ وارید سمت به و کنمیم حرکت گاز پر و چرخونمیم

 و دمیم مسئول لیتحو رو موتورم رسمیم که محوطه به. کنمیم عبور ها نیماش

 نقدریا. سوزه یم منهیس و کنمیم یخشک یسرفه. رمیگیم لیتحو رو یپرش موتور

... سقوط و کنم ول موتور یمتر شش وارید سر حاضرم که شدم توانیب و حوصلهیب

. ستهیایم یخاک محوطه یرو فرشاد نیماش. کشمیم تبدارم یها پلک یپا یدست

 میسانت چند یتو و کشهیم هم یرو دندون و کنمیم مشت رو هاش دست ثاقیم

:غرهیم لب ریز و ستمیایم  

«... یلج یدنده رو االن تو دونمیم که من... مخ یب شق کله »  

:دهیم تکونم و نهیشیم بازوهام یرو هاش دست و شهیم وار ملتمس لحنش  

 متر شش اون یبر تو تا کهیمرت... ترکهیم داره دلم... ایب کوتاه نیحس امام به رو تو »

«... کنمیم سکته من رونیب یایب  

 رو جسمم و گذاشتم جا یسالگ ستیب یتو رو روحم که خودم با... کردم لج خودم با

 و ینگران از پر که و شمیم هاش چشم یرهیخ. رسوندم سال هفت و ستیب به

 تخته و ادیم وارید مسئولِ. زنمیم کنارش و کشمیم سرم یرو رو کالهم. التماسه

:گهیم من به رو و کنهیم چک رو متر شش یا استوانه وارید یها  

«. کن شروع من سوت با. داخل برو »  



 زنان دودو نگاه با نگاهم و چرخونمیم سر. شمیم موتور سوار و دمیم تکون یسر

 انگشتش دور رو شیروسر هیحاش و دهیکش دندون به لب. کنهیم یتلق ماهک

 رد چشمم یجلو از هورناز ریتصو لحظه چند یبرا. کنهیم نگاهم دلهره با و چهیپیم

 استوانه محوطه وارد وارید مسئول سوت با و فرستمیم رونیب محکم رو نفسم. شهیم

 اواسط تا و رمیگیم اوج نمنم و زنان دور و کنمیم پر آخر تا رو گاز. شمیم شکل یا

 دور از دستم اریاختیب و کشهیم ریت راستم سمت کتفم دفعه هی. زنمیم دور وارید

. شهیم عرق سیخ تنم همه درد شدت از و شهیم جمع صورتم و شهیم شل دسته

 یباال تا و چمیپیم دسته دور رو هام انگشت زورم همه با دوباره دردش به توجهیب

 سرم از رو کاله و ستمیایم گود وسط. گردمیبرم نییپا به زنان دور رو وارید

 خارج صدا و سر پر و هم سر پشت و دنینم مجال گهید بهم هام نفس. ارمیدرم

 رو استخونم مغز تا دردش که ذارمیم دردناکم کتف یرو رو دستم کف. شنیم

 دهیترس و ادیم سمتم به نگران و هول ثاقیم و شهیم باز وارید در. دهیم تکون

:پرسهیم  

« رون؟یب یاینم چرا! شده؟یچ »  

:ذارهیم بازوم یرو رو دستش و جلو ادیم نهیبیم کتفم یرو رو دستم  

«! مگه؟ شدیچ! کنهیم درد کتفت »  

:گمیم درد پر دارم صدا یها نفس ونیم  

« ترکهیم دلم زنمیم دست بهش اآلنم... دیکش ریت کتفم... بودم وسطا نیا »  

 و کوبهیم مقهیشق به بار چند رو شاشاره انگشت و کنهیم نگاهم متعجب ثاقیم

:زنهیم ادیفر  

«... آزار خود یخوایم خودت جون از یچ! ؟یضیمر! نجا؟یا هیخال »  



 فرشاد تخته نرد یِ باز سر دونمیم. داره حق هم دهنم یتو بزنه بخواد االن داره، حق

 ضمیمر هنوز نکهیا با. مکلهیب و غد من یول بست رو مرگ وارید شرط و کرد یشوخ

 و یجسم حال به توجهیب روزمِ، اون خوردن نیزم یبرا کتفم درد نیا احتماال و

 هی با و کنهیم ادهیپ موتور یرو از رو من زنان حرص ثاقیم. نجایا اومدم میروح

.منِ مواظب دستش هی با و کشهیم وارید رونیب به رو موتور دستش  یجلو بشه رپر 

 خودش سمت به رو ریسم صورت دست با ثاقیم! کنم نگاه من و چشمم

:خندهیم و گردونهیبرم  

«. شه راحت المیخ من نه، ای کنن قطع خیب از دیبا رو دستت مینیبب میبر »  

 هاش دست و ستهیایم ما همه به رو سرخوش و شاد هوشمند کنه مخالفت ادیم تا

.باال برهیم رو  

 مشخص مونیعروس خیتار باالخره... بگم یزیچ هی میینجایا همه که حاال... ها بچه »

«. شد  

 و خندهیم فرشاد. شهیم زونیآو دلناز گردن از و کشهیم غیج دلش ته از آبان

:گهیم مسخره  

«! اومد؟ اریخ با کمبزه باالخره! بابا نه »  

 خودش یتو انگار. شد قفل ریسم یرو و دیچرخ چشمم کاسه یتو هام مردمک

 خودش به یدلدار رسم به و بود انداخته کمرش دور دست ثاقیم که بود شده مچاله

 بهش یچ هورناز. شهیم زونیآو ازش ینیسنگ وزنه و رهیگیم دلم .دادیم فشارش

 اون یرو یا ذره هام حرف کاش. اومد ما سمت به شهیهم از تر شکسته که گفت

 مشخص مناسبت به یمهمون قول نکهیا از بعد دلناز و هوشمند. بذاره ریتاث دختر

. رفتن و کردن یخداحافظ گرفتن همه از رو هفته نیا یتو ازدواجشون خیتار شدن

 و ثاقیم. میبر اورژانس تا که کرد قبول و شد ثاقیم اصرار و زور میتسل باالخره ریسم



. میافتاد راه سرشون پشت نیماش با ریسم همراه به ها دختر و من و موتور با فرشاد

 هیتک یرو پنجره سمت به رو سرش. کنمیم نگاهش نهیآ از و نمیشیم ریسم پشت

 خطاب آروم و ندازهیم من به نهیآ از نگاه هی آبان. بسته رو هاش پلک و گذاشته گاه

:گهیم ریسم به  

«! ؟یخوب... ریسم »  

 خارج هاش لب نیب از یجون کم اوهوم و دهیم تکون بازوش یرو رو دستش ریسم

 هی کاش شد؟ ینجوریا چرا آخه. دهیم فشار مشتش نیب رو قلبم یکی انگار. شهیم

 یچ یبرا پس دهینفهم رو لیمیا یماجرا اگه! گفته بهش یچ هورناز بفهمم یجور

 ترمز اورژانس نیاول یجلو ثاقیم. کرد قبل از تر داغون رو پسر نیا و زد زنگ

 از رو خودم. برنیم اورژانس داخل به خودشون با رو ریسم فرشاد با همراه و کنهیم

:گمیم آبان به و کشمیم جلو یصندل دو نیب  

 که بود نیا هات حرف منظورت یدید رو من بار نیاول یبرا که یروز روز، اون »

«! هستم هورناز هیشب من من،  

:دمیم ادامه که چرخونهیم سمتم به صورت خورده کهی  

«. دنشید رفتم »  

:پرهیم حرفم ونیم  

«! دونه؟یم خودش ریسم اصال. یکردیم رو کار نیا دینبا »  

:دمیم تکون راست و چپ به رو سرم  

«. ثاقیم و خودم فقط نه، »  

:گهیم دهیکش و شنیم مشت فرمون دور هاش انگشت  



 میتونستینم سیپرد و دلناز ای من سال همه نیا یکنیم فکر... بفهمه اگه... یوااا »

«! م؟یبکن رو کار نیا  

:گمیم خجالت ای ندامت یا ذره بدون  

 یکارها دنبال رفتمیم داشتم شیپ روز چند. یدیند رو روزش اون حال شما »

 هاش چشم نداشت رو به رنگ دمش،ید در پشت کردم باز رو در تا کارتم نیریگ

 یول آبان نداره رو من دنید چشم. نیزم خورد باال بره ها پله از اومد. بود خون کاسه

«. شهیم پرپر داره قلبش خاطر به آدم هی نمیبب تونمینم من. کرد دل و درد برام  

:گهیم ناراحت آبان  

«. انیاطراف کنن دخالت یمسائل نیهمچ یتو ادینم خوشش اصال »  

 آبان یپا یرو رو دستم. کشمیم جلو یصندل یرو رو خودم و کنمیم دراز رو پاهام

:ذارمیم  

 یول میبکن رو کار نیا میتونستیم ما گفت. گفت یا گهید زیچ هی ثاقیم یول »

«. ادینم خوشش ریسم که نگفت... مینکرد  

:کرد درشت چشم  

 نبود ما با ادیز رابطه یتو بود رفته هورناز با یوقت از... کنهیم فرق اخالقش ریسم »

 قیرف میشد و میگرفت فاصله هم از کم کم ها ما... دنمونید ومدیم بار هی ماه دو دیشا

«... یکیعل سالم  

:کنهیم نگاه رو به رو به و رهیگیم نفس دل ته از  

 داغون درون از رو خودش نخوره، غصه ادیز که میکرد شدوره شدن جدا یوقت »

 درصد هی اصال... میکن خوب رو حالش که میبود نیا فکر به فقط ها روز اون ما. نکنه



 بعد یلیخ... بزنه حرف هورناز با و بره ما از یکی خوادیم دلش که مینداد احتمال هم

« مینکرد یکار ما و داشته انتظار گفت ها  

:زنهیم شین چشمش کاسه به اشک  

 رو هاش حرف هیبق تا نموند. رفت یشرمندگ شدت از. رفت دیشن رو نیا تا ثاقیم »

 اگه خودش. کنه دخالت یکس خوادینم. ستین یازین گهید االن گفت. بشنوه

«. که نتونست اگه کنهیم حلش تونست  

:شهیم سیخ هاش پلک ریز  

 ما یبرا ریسم. میدید رو ششده ریخم و خرد ما ،یدید رو داغونش حال تو اگه »

 ییجا بشه مجبور یروز هی فرشاد اگه که ینقدریا. اعتماده قابل یلیخ... زهیعز یلیخ

. ریسم دستِ بسپاره رو من تونهیم راحت الیخ با ببره خودش با نتونه رو من که بره

«! باشه ارزشمند تونهیم چقدر دار ناموس مرد هی یدونیم  

 زبون به رو فکر. سوزونهیم رو گلوم راه کشمیم که ییها نفس و شده خشک گلوم

:ارمیم  

 نیهمچ با چرا... چرا پس یِدار ناموس و رتیباغ مرد ریسم اگه. تناقض چقدر »

«. انداخته قلبش زیعز چشم از رو خودش یبخشش قابل ریغ انتیخ  

:رهیگیم رو هاش چشم ریز نم انگشت با  

 ارهیم بار به فاجعه هاشون یبعض که میکنیم ییها کار هی کم سن یتو ها آدم ما »

 که یپسر دونمینم من. بده قرار شعاع تحت رو تیزندگ عمرت آخر تا ممکنه و

 تونسته طورچه کردیم رفتار باهاش الماس مثل و کردیم شیستا رو عشقش

«. بکنه یکار نیهمچ  



 یه که کنه جلب رو هورناز توجه خواستهیم ییجورا هی... کرده لج گفت خودش» 

«. شونخونه به نده راه خواستگار  

:خندهیم کوتاه  

 جفتشون. میبنداز یکی گردن رو ریتقص ای میکن قضاوتش میبتون که ستین یزیچ »

 تحت دو هر. داشت هوا شکله یلیخ که ریسم مخصوصا. بودن سال و سن کم هم

«. دنیرس نجایا به و رفتن شیپ انیاطراف ریتاث  

:پرسمیم شک با و کنمیم کج مشونه سمت به گردن و کنمیم زیر چشم  

«! بود؟ یمیصم حد نیهم در ثاقیم با هم موقع اون »  

:ندازهیم باال سر  

 از هورناز با شرابطه شروع از بعد که گفتم... دوستن باهم رستانیدب دوران از نه، »

«. گرفت فاصله ما  

:گهیم متفکر ایرو  

 سرش یتو رو مزخرف فکر نیا ها اون که داشته یا گهید یها دوست دیشا »

«. انداختن  

:کنهیم دشییتا آبان  

 که کردیم آمد و رفت یسینو برنامه و هک نیهم سر نفر چند با. هست امکانش »

«. ارتباطه در یول کمرنگ، هرچند االنشم نیهم  

 ادهیپ عیسر. نمیبیم رو فرشاد و ریسم و ثاقیم که چرخونمیم پنجره سمت به سر

 داروخونه سمت به بعد و رهیم آبان سمت به فرشاد. کنن سوار رو ریسم که شمیم

:پرسمیم ثاقیم از لب ریز و بندمیم رو نیماش در. کنهیم تند پا اورژانس کنار  



«! شده؟ یچ »  

.قشهیرف قفل نگرانش یها چشم هم هنوز و ندازهیم باال شونه  

«. گرفتن یاورژانس عکس کتفش از و نوشت قرص تا چند... اعصابه از گفت »  

:ادیدرم یعاد حالت به صدام  

 نکهیا ای... بگه بهش رو دارمونید خوادیم هورناز کردم فکر. کردم سکته خدا به »

. زدیم کند قلبم سمتمون برگرده تا. شه هوار سرش خوادیم و دهیفهم رو گلم دست

» 

 خارج گلوم ته از یبلند آخ. خورهیم پهلوم به محکم و شهیم باز نیماش در دفعه هی

:غرهیم یعصب ثاقیم. شهیم  

«!! ماهک »  

 باز مهین در به میمستق و شهیم مشت ثاقیم یها انگشت! دهیشن رو هام حرف یعنی

 نکهیا بدون و خشک مجسمه نیع و شهیم حبس نهیس یتو نفسم. کنهیم نگاه

:زنهیم تشر ثاقیم به رو یعصب ریسم. ستمیایم جام سر بزنم پلک یحت  

«. مخسته گهید میبر شو سوار! یکنیم پچ پچ هیچ »  

 و خورهیم یتکون هی باشه کرده دایپ نجات بار فاجعه تصادف هی از که انگار ثاقیم

.کشهیم یقیعم هوف  

«. داداش چشم »  

:کنهیم اشاره من به چشم با  

«. شد نصف پهلوش »  

:گهیم لب حرکت با ثاقیم که کوبهیم رو در محکم ریسم  



«. میآورد شانس »  

 کنه ریبخ رو عاقبتم خدا. کشمیم نفس تند تند و دمیم قورت دار صدا رو دهنم بزاق

 ثاقیم با همراه و ادیم دارو سهیک هی با فرشاد لحظه نیهم در. کردم که یکار نیا با

 ریسم خونه به دنیرس تا. میکنیم حرکت اونها پشت ماهم و شنیم موتور سوار

 نگاه ایرو به و چرخونمیم سر. خوابه که کنهیم وانمود و ذارهیم هم یرو پلک

 سقلمه. دهید یالیسر قاتل انگار کنهیم نگاه ریسم به وحشت با یجور هی. کنمیم

 و چهیپیم گردنم دور رو دستش هی. پرهیم هاش شونه که کوبمیم پهلوش به یا

:چسبونهیم گوشم به لب  

« .پهلوت به بخوره که کرد باز یجور رو در عمد از دمید من »  

:زنمیم پچ متعجب و کنمیم جداش خودم از  

« ؟!چرا آخه. نکن یشوخ »  

.ندازهیم باال شونه و شهیم دهیکش نییپا سمت به هاش لب گوشه  

 به بغل نهییآ از. رمیگیم دندون به رو شستم انگشت ناخون و دمیم هیتک یصندل به

 که من بکنه؟ رو یکار نیهمچ قصد از دیبا چرا. کنمیم نگاه ریسم بسته یها چشم

...چسبونمیم پنجره به قهیشق و کنمیم جمع لب. کنم کمکش دارم یسع همش  

 ریسم. رنیم ریسم سر زدن غر و هیتوص یکل از بعد آبان و فرشاد ما، رسوندن از بعد

 سرم پشت ایرو که همونطور. ها پله از ایرو و من و رنیم باال آسانسور با ثاقیم و

:گمیم بهش ومدیم  

« شد؟یم دهیشن صدامون میزدیم حرف میداشت ثاقیم و من »  

«! مگه؟ نیگفتیم نیداشت یچ. نچ »  

.چرخونمیم قفل داخل رو دیکل و کشمیم خشکم یها لب یرو زبون  



 رفتم بفهمه که االنه گفتم دمیترک دلم کنه، صحبت هورناز با یتلفن رفت... یچیه »

«. کردم صحبت باهاش و ششیپ  

.بشه خونه وارد تا ستمیایم کنار و خندهیم ایرو  

«. شدینم دهیشن صداتون کردیم حرکت هاتون لب فقط بابا، نه »  

 بزرگ کپسول هی انگار. بخوره رو حرفش هیبق ایرو شد باعث تاپ تاپ یصدا

 گهید بهم ایرو و من. نییپا ادیب خوران قِل تا کردن ول ها پله یباال از رو یآتشنشان

 در یال ییپا که ببندم رو در خوامیم و ندازمیم باال شونه الیخیب. میکنیم نگاه

.شهیم گذاشته  مهارم ایرو اگه و شمیم پرت عقب به که دهیم هول محکم رو در 

 سرخ چهره و شهیم باز انتها تا در. بودم شده نیزم پخش االن حتما بود نکرده

 فاصله با و شهیم خونه وارد کفش با. شهیم انینما شیآتشفشان نگاه اون با ریسم

 که نمیبیم رو ثاقیم ر،یسم شونه یباال از کشمیم باال پلک. ستهیایم مقابلم کم

 دست کف و زنهیم خی تنم. کنهیم نگاه ما به دهیترس و ستادهیا یورود در یجلو

 به رو خودش زده وحشت قلبم و زنهیم نبض مغزم یتو یزیچ. کنهیم عرق هام

 من از تر دور ایرو و شنیم جدا دورم از ایرو یها دست. کوبهیم منهیس قفسه

 یرو و شده برجسته گردنش رگ. کنم نگاه صورتش یتو ندارم جرات. ستهیایم

 عقب به بزرگ قدم هی ناخوداگاه که ادیم جلو قدم هی. شده قرمز دوندون پوستش

 و شهیم بسته هام پلک که زنهیم یا عربده چنان و خورهیم تکون فکش. دارمیبرم

.افتمیم سکسکه به  

« ؟!سر رهیخ یدختره یکرد یغلط چه تو »  

:گهیم آروم و ذارهیم ریسم شونه یرو رو دستش و ادیم سمتش به ثاقیم  

«! داداش »  

:زنهیم پس رو ثاقیم دست و زنهیم داد بلند  



«... که باشه فضول تونهیم چقدر... آدددم هی... آدددم هی »  

:رهیگیم خون رنگ هاش چشم و شنیم مشت هاش دست  

«. بزن حرف... نشو الل... بزن حرف! ؟یآورد ریگ کجا از رو آدرسش »  

:شهیم براق صورتش یتو و چرخونهیم ثاقیم سمت به رو سرخش و قرمز گردن  

«! ؟یکرد کمکش تو گمممیم! ؟یکرد کمکش تو »  

 و عیسر که کنه باز دهن خوادیم و چرخونهیم راست و چپ به سر کالفه ثاقیم

:گمیم شتابزده  

«. کردم هک رو شنشیلوک من... من نه، نه، »  

 کرده باد هم هاش قهیشق رگ که یحال در و دارهیم نگه گوشش کنار رو مشتش

:زنهیم ادیفر بلند  

. یکرد دخالت ستین مربوط بهت که یکار یتو یکرد اشتباه. یکرد خودیب تو د »

» 

.کنمینم نگاه صورتش به هم لحظه هی یحت و گزمیم لب  

«... شه خوب حالت خواستم فقط »  

.گرفتیم صداش هم دیبا زد که یا عربده همه اون با. برداشت خش صداش  

 حرف برات نکهیا از چرا! ؟یکن خوب رو حالم یخواست که چه تو به! بود؟ بد حالم »

«. یستین پاره دهن کردمیم فکر. یکنیم مونمیپش زدم  

 دستم از که حاال خواستمیم فقط نبودم پاره دهن. ندازهیم چنگ گلوم به بغض

 نییپا سر مغموم و چمیپیم هم دور انگشت.باشم برداشته براش یقدم ادیبرم

.ندازمیم  



«. شه بهتر حالت... برگرده ینجوریا دیشا کردم فکر »  

 و سرخ یها چشم و کشهیم باال رو صورتم ضرب کی و برهیم مچونه ریز دست

:گهیم ضیغ با و تابونهیم کاسه یتو رو ترسناکش  

 رو بدم حال یخوایم که یدار من با ینسبت چه! ؟ینگرانم که یمن یکاره چه تو »

«! هوم؟! ؟یکن خوب  

 کشهیم موهاش یال پنجه خسته. کنمیم نگاهش پر یها چشم با و گمینم یزیچ

:نالهیم و  

 تو،. دارم هم یناراحت. دارم یخرد اعصاب. دارم مشکل خودم اندازه و حد در من »

«. نکن من کفش یتو پا. قوز باال قوز نشو من یبرا بهیغر یتو  

:زنهیم داد دوباره  

«. بکنه من کفش یتو پا یکس »  

 و کنهیم جمع مشتش داخل انگشت آروم و سخت و ارهیم باال رو دستش کف

:غرهیم  

«. کنمیم خردش »  

:کنهیم دیتاک محکم و دهیم تکون جلوم رو شاشاره انگشت  

«. دار نگه رو خودت حد پس »  

 و دهیم تکون تاسف یرو از یسر ثاقیم. شهیم خارج خونه از و کنهیم گرد عقب

 پاک رو بود شده زونیآو مینییپا پلک از که یاشک قطره. بندهیم رو در سرش پشت

 یِخال یجا به شکه و بود زده خشکش همچنان. چرخمیم ایرو سمت به و کنمیم

:گمیم لرزون یصدا با و دمیم قورت رو بغضم. کردیم نگاه ریسم  



 آدم هی دست حداقل برنگرده هورناز اگه... ستمین مونیپش کردم که یکار از اصال »

«. نهیبب آزار که افته ینم هم نامرد  و یناتو  

 و کنمیم پرت تخت یرو رو خودم. شمیم اتاقم وارد بدو و زنمیم یکیکوچ هق

 یناشناس امکیپ از اون. دیبار برام آسمون و نیزم از امروز. دمیم سر هیگر یها یها

 که یگند نیا از هم نیا آورده، میزندگ کل و اطالعاتم سر ییبال چه دونمینم که

.نرسه ایرو گوش به مهیگر یصدا تا کنمیم پنهون پالشت داخل صورت. آوردم باال  

 

" ریسم "  

 

 سرم. کهیتار هوا دم؛یم فاصله هم از رو نمیسنگ یها پلک لمیموبا زنگ یصدا با

 و کشمیم هام پلک یرو یدست. بدم شفاصله بالشت از تونمینم که نهیسنگ نقدریا

 گوشه وفته،یب شماره به نگاهم نکهیا از قبل. ارمیم رونیب بالشت ریز از رو لمیموبا

 سبز رهیدا عیسر شماره دنید با. صبحه مهین و چهار ساعت. کنمیم نگاه رو صفحه

. زنهیم هق دل ته از. چسبونمیم گوشم به رو یگوش حرف بدون و کشمیم رو

 کز گوشه هی قلبم شهیم باز نینفر به که زبونش. کشهیم ریت قبل از شتریب میشونیپ

:شهیم خون و کنهیم  

«. کنه لعنتت خدا... خدا »  

 رونیب رو نفسم نیسنگ و دمیم فشار هام پلک یرو رو ماشاره و شست انگشت

 اصال! نبوده؟ من کار شه قانع که کنم کاریچ! کنم؟ آرومش یجور چه. فرستمیم

. بوده من طرف از کنهیم فکر نهیبب یآزار نیترکوچک نه، که معلومه! کنهیم باور

 دلش ته از یها هقهق. داره حق خب خورده من از رو شیزندگ ضربه نیتربزرگ

:گمیم آروم. مغزم یرو ندازنیم خط  



«! نبوده؟ من کار بشه باورت کنم کاریچ »  

:زنهیم داد هیگر با  

«. ستین بلد ها نکاریا از تو جز یچکسیه. کنمینم باور »  

. ذارمیم نیزم یرو رو پاهام و نمیشیم تخت یرو. کنمیم یصبور  

«. داد حیتوض که من »  

 یم فوت رو مکالفه نفس و کشمیم گردنم پشت رو دستم. کنهیم قطع رو تلفن

.کنم  

 میبود باهم که ییسالها اون! کرده؟ هیگر و مونده داریب نیرامت خاطربه ساعت نیا تا

 از و کنمیم دراز دست و رمیگیم یحسرت پر دم! زد؟ ضجه هم من یبرا ینجوریا

 گارمیس از یطوالن و قیعم پک. دارمیبرم رو گارمیس پاکت تخت کنار یعسل یرو

 هی و بازه چشمش هی که یحال در و کنهیم باز آروم رو اتاقم در ثاقیم. رمیگیم

:کشهیم یبلند ازهیخم و نهیشیم کنار بسته چشمش  

«! ؟یکردیم صحبت خودت با »  

 دود. شهیم دهیکش شدشدهیچیپ درهم یموها سمت نگاهم و چرخونمیم سر

:دهیم هولم عقب به و کنمیم جمع صورت که کنمیم فوت صورتش یرو رو گاریس  

«. گهید نزن بهم رو حالمون یصبح اول... اه »  

:گمیم و زنمیم یا خنده تک  

«. بخواب برو پاشو »  

«! ؟یزدیم حرف یک با رم،یم »  

.شمیم بلند و کنمیم خاموش یگاریجاس یتو رو گارمیس  



«. بود هورناز »  

:گهیم متعجب و شهیم آشپزخونه وارد سرم پشت  

«! هنوز نزده آفتاب »  

:گهیم هاش خنده ونیم و خندهیم مسخره  

«. توئه ریتقص بگم بهش بذار گفته دهید بد خواب احتماال »  

 و شهیم خارج آشپزخونه از. کنمیم نگاهش اخم پر و زنمیم برق به رو ساز یچا

.کنهیم تنش و دارهیبرم مبل دسته یرو از رو شرتشیت  

«. گرفته تورو قهی اومده نشده و شده یچ هر وقته چند نیا! گم؟یم بد! ه؟یچ »  

: کنمیم جمع منهیس درون دست و چسبونمیم نتیکاب لبه به کمر  

 گفتم خودم به... کنم فراموشش نمکنم خواستمیم... ومدمیم کنار داشتم تازه »

«... شیزندگ دنبال بره بذار یکرد تشیاذ سال سه نیا یچ هر بسه  

:گهیم آلود خواب و خزهیم پتو ریز ثاقیم  

«! ؟یشد ییهوا زنگش هی با االن »  

 خاموش ساز یچا. کنمیم زمزمه لب ریز یا " دونمینم " و دمیم تکون یسر

 رد خوابه غرق که یثاقیم کنار از و کنمیم درست خودم یبرا یا نسکافه. شهیم

 کل به هورناز کن شیر دل یها هقهق و نینفر. نمیشیم ستمیس یپا و شمیم

 ترجمه مقاله تا چند و کنمیم یدگیرس تمیسا تیوضع به .پرونده سرم از رو خواب

 و شهیم صبح یک فهممینم که کنمیم کار ریدرگ رو فکرم و خودم نقدریا. کنمیم

.کنهیم آماده صبحانه ثاقیم یک  ده،یم خوردم به ثاقیم که یمفصل صبحانه از بعد 

 نیماش با و کنمیم یعمل رو کنهیم سوراخ رو مغزم داره مته مثل صبح از که یفکر

...افتمیم راه باغ خونه سمت به  



. رونیب ادیب در نیا از تا مونمیم منتظرش و کنمیم پارک درشون مقابل درست 

 نجایا شده که هم شب تا مجبورم پس دونمینم رو آمدش و رفت زمان که حاال

 پلک کمکم و شنیم در خیم هام چشم و خوابونمیم کمی رو یصندل. نمیبش منتظر

.وفتنیم هم یرو هام  

 رو هام چشم و پرونهیم مکله از رو برق خورهیم شهیش به که یایپ در یپ یها تقه

 بازم یها چشم تا. کوبهیم شهیش به حرص پر یوحشتناک اخم با هورناز. کنهیم باز

 به رو هوا. شمیم ادهیپ و کنمیم باز رو نیماش در دستپاچه. کشهیم کنار نهیبیم رو

 صورت یرو قراریب هام چشم مردمک و دمیم قورت صدا با رو دهنم اب. بود یکیتار

 یبد نگاه با هورناز. ذارمیم نیماش سقف یرو رو دستم. انیدرم گردش به هورناز

:زنهیم تشر  

«! ؟یچ دتیدیم و رونیب ومدیم اگه نجاست؛یا مخاله! ؟یکنیم کاریچ نجایا »  

:گمیم شنشسته خون به یها چشم به رهیخ  

«! نه؟ یدینخواب رو شبید »  

 قبل از تر نیسنگ دلم که کشمیم یبلند نفس. شهیم جمع خودش یتو یکم

:ندازمیم نییپا سر. شهیم  

 آروم رو خودم نتونستم... شدم نگرانت یلیخ دمیشن یاونجور رو صدات... که صبح »

«. خوبه حالت شه راحت المیخ تا نمتیبب امیب گفتم کنم  

. شهیم زونیآو هاش مژه از اشک درشت یها قطره یآن و ندازهیم بهم یقیعم نگاه

 سمت به سر. رمیگیم قلب تپش دلم شدن شیر از باشن کرده پاره رو گرمیج انگار

:کنمیم زمزمه متاثر و کنمیم کج مشونه  

«! ؟یکنیم هیگر چرا »  



. کنهیم پشت من به و ندازهیم باال سر. رهیگیم رنگ هاش گونه و لرزهیم هاش لب

 به ششونه یرو از و ستهیایم جاش سر. چسبمیم رو دستش مچ و دارمیبرم زیخ

:زمیریم صدام یتو رو صداقتم همه. کنهیم نگاه دستم  

«. بگم بهت یایب لحظه هی... شهیم. نبوده من کار خدا یخداوند به »  

:دمیم ادامه کالفه  

 نتیپرنفر لحن و بار شماتت نگاه با کم تا کنم قانعت بهت، بدم حیتوض دونمینم »

« تو؟ با کنم کار یچ. یبزن شمیآت  

:گهیم هیگر با و کنهیم آزاد رو دستش تقال با و کنهیم پرخاش  

 داغون رو هام باور شهیهم! ندارم؟ باورت یوقت یبد حیتوض رو یچ. کن ولم »

«. یکرد  

:گمیم دار کش و ارمیم باال رو هام دست  

 رمیم اصال. کنمیم یبگ یکار هر ینشد قانع لحظه، چند فقط باشه باشه،»  

 هرز از دست یول گرفته تورو دست که ارهیب باال خون و کف زنمیم نقدریا رو نیرامت

«. برنداشته دناشیپر  

 گلوش بکیس. کنهیم نگاهم دیترد با و کشهیم سشیخ صورت یرو رو دستش کف

:کنهیم دیتاک محکم و خورهیم تکون  

«. قهیدق چند فقط »  

 قبل، سال هفت نیع. نهیشیم کنارم. شمیم نیماش سوار عیسر و دمیم تکون یسر

 لرزه به هاش انگشت سر و بندهیم خی هام دست دمشید که یاول بار همون مثل

 یتو و رفته فرو یصندل یتو. شمیم دور شونمحله از و کنمیم حرکت. افتهیم



 هم دور رو شیروسر یها دسته. کنمیم نگاهش چشم گوشه از. شده جمع خودش

:گهیم آروم و چهیپیم  

«. نشو دور مونخونه از ادیز »  

 رو نیماش. کنمیم پارک خلوت یجا به قرمز چراغ نیاول از بعد و گمینم یزیچ

:کنمیم شروع کوتاه یمکث با. ندازمیم نییپا رو سرم و کنمیم خاموش  

 یه تشنه، هم من. سراب یبود شده. دمییندو دنبالت سال سه نیا یتو کم »

 سنگ یه. یباش یخواستینم گه،ید ینبود. برسم بهت دیشا تا دمییدو دنبالت

 گرمیج چقد وسط نیا حاال... طرفت ادیب خواستیم که یهرکس ییپا جلو انداختم

 دیاس با انگار رو من مغز نیرامت سر هورناز... آخ آخ... نیرامت نیا... بماند سوخته

«. یسوزوند  

:زنهیم هق  

«. آدمِ کردمیم فکر »  

:زنمیم یزهرخند و کنمیم پنجره نییپا نوار بند رو آرنجم  

«... زدم زنگ بهت که من »  

«... یگیم دروغ کردم فکر »  

:کنمیم نگاهش نیغمگ  

«! ذهنت؟ تو اهمیس نقدریا یعنی »  

:گهیم جانب به حق. چرخهیم سمتم به شتنه مین و دهیم قورت رو بغضش  



 بدم، کردمیم فکر همش... ادیب بدم خودم از من که یکرد یکار هی تو... تو... آره »

 یدیدیم نکهیا با تو که ذارمیم کم دارم کردمیم فکر همش. ستمین یکاف کمم،

«. یکار کثافت دنبال یرفتیم بازم. ارمینم روت به و دونمیم  

:کنهیم هیگر و کوبهیم بازوم یرو هم سر پشت جمله هر با رو هاش مشت  

 ذاشتمیم تنهاش داداشم حاد تیوضع اون با من. خوردم تو از رو ضربه نیاول »

«... یشکست رو من تو... یآدم... یمَرد کردمیم فکر... تو شیپ ومدمیم  

:زنمیم داد کالفه و کنمیم مهار رو هاش مشت  

«... هورناز »  

:کنهیم پاک رو سرخش صورتِ حرص پر  

«... نزن داد من سر »  

 قبل از تر آروم و کشمیم موهام یال پنجه و فرستمیم رونیب صدا پر رو نفسم

:گمیم  

«... یگیم راست حقه، یگفت که یینایا همه... زنمینم داد »  

:دمیم تکون هوا یرو رو دستم و چسبونمیم بهم رو شستم و اشاره انگشت  

 نیا داره دهیفهم رو دادنام راه خواستگار دیشا که یکرد فکر نیا به درصد مین »

«! اره؟یدرم رو ها یباز  

 نگاه شنیم یخال و پر که هاش چشم به میمستق و دمیم هیتک نیماش در به کمر

:دمیم ادامه یول شهیم پاره دلم. نمکیم  



 فکر همش... برسم بهت که دادمیم کش رو خودم یه من و باال یرفتیم یه تو »

 جلب رو توجهت خواستمیم ؛یشیم دور من از شتریب باال یریم یهرچ کردمیم

«. نیبب رو من. هستم من... نره ادتی رو من بگم کنم  

:بندهیم دوباره و کنهیم باز رو شیروسر گره  

«... خ دختر اون با دختر نیا با! یاونجور»   

:کشهیم خشکش یها لب یرو زبون یعاص و دهیم قورت رو حرفش هیبق  

 کردمیم فکر. ومدیم بدم مذکر جنس از مدت هی تا. یافتاد دلم و چشمم از بدتر »

«... هَولِ... هَولِ  مردا همه  

.کنهیم نگاهم شده درشت یها چشم با ساکت  

« دادم؟یم اَمونت بودم هول من اگه هورناز ؟!بودم هول من ؟یچ هول! هان؟ »  

:کوبمیم منهیس قفسه به رو ماشاره انگشت و کشمیم یبلند هوف  

. کردم انتخاب توجه جلب مثال یبرا رو راه نیبدتر بودم، احمق نداشتم، کله من »

«. بکن رو کار اون بکن رو نکاریا. کن کیتحر رو حسادتش گفتن من به یه  

:چسبهیم در به دهیترس که شمیم لیمتما هورناز سمت به یکم  

 من مبچه دنید. ندارم عقل دنید! ؟یفهمیم بودم شده کثافت تا چند مغلوب من »

 جلوم که یراهکار هر کنم فکر که کردن رمیتسخ. آموز دست وونیح کردن رو

«. دهیم جواب و درسته ذارنیم  

:کنمیم اشاره تشیوضع به  

«! در؟ به یدیچسب یچهارچنگول یترسیم من از »  

:زنمیم داد بد حال با و کوبمیم پام یرو رو مشتم محکم. لرزهیم هاش لب  



 و وونیح من! رم؟یبگ رو دستت تاجازه بدون شده حاال تا... انصافیب... انصافیب »

« ؟یشناسینم رو من تو! ؟یدیترس که هَولم  

:کوبمیم میشونیپ یرو رو دستم کف. ترکهیم بغضش دوباره  

 دست از رو خودت... رفتم تیزندگ از. رفتم گه،ید ستمین! ؟یکنیم هیگر یچ یبرا »

«! داره؟ هیگر نیا! یداد نجات کثافت هی  

:گهیم مندگله و کوبهیم شنهیس به  

 بگم امیم تا... حرومه من یبرا خوش دلِ... نوشتنش اهیس قلم با... اههیس بختم من »

 و لجناست ته کنهیم ثابت بعدش چون. شمیم مونیپش معرفته با آدمِ گهید نیا

 هیتوج رو غلطش تا کوبهیم وارید و در به شهیم رو دستشم نکهیا بعد. معرفتهیب

«. کنه  

 من خاطر به داره دارم فکر که احمقم چقدر. شهیم دهیکش باال سمت به لبم گوشه

 به برسه آخرش که صورتم یتو دیکوب رو من گند گذشته همه نیا. کنهیم هیگر

 در حرکت به رو نیماش. زنمیم استارت و دمیم هیتک یصندل به. نیرامت یِگندکار

:دمیم کش رو کلماتم و کنمیم بلند رو صدام و ارمیم  

 یکن یحال من به که یدیکوب روم یتو رو من یبودنا کثافت اون همه... آهااان »

«... سوخته نیرامت یِ گر ینالوت از گرتیج  

:زنهیم غیج و پرهیم حرفم ونیم  

«... جهنم به بره »  

:گهیم یعصب و وار دیتشد  

 ضجه میشانس گه و میاقبال بد یبرا... سوخته خودم هیبخت شور یبرا گرمیج من »

«. همدم نه گرگه طرفم ادیم یهرک که بدبختم نقدریا... زنمیم  



:گمیم روم به رو به رهیخ و دمیم فشار هام انگشت ونیم رو فرمون یدست دو  

 زنگ هیگر با یاونجور. بود صبحت بد حال خاطر به بزنم، حرف باهات خواستم اگه »

 دلشوره. یدیم خودت دست کار هوی گفتم. دمیترس یگرفت نینفر باد به رو من یزد

«. خونه بمونم نداد امونم  

 مثل صامت و ساکت. کنمیم ترمز قرمز چراغ پشت و زنمیم دور رو برگردان دور

 خارج هاش لب نیب از یکوتاه سکسکه یگاه از هر و شده رهیخ رو به رو به من

:شهیم حرف و جوشهیم گلوم یتو یزیچ هی. شهیم  

. کنم هیتوج رو شیپ سال سه خرابت حال نیا یتو اومدم یکن فکر اگه یونیمد »

 ماده چیه با و بوده یرانسانیغ و حانهیوق چقدر گَندم کار بدونم که دارم شعور نقدرایا

 تو یجا بذارم رو خودم اومدم وقت هر. کرد شهیتوج شهینم یحیتوض و تبصره

«. تنم یرو ختنیر داغ سرب انگار. سوخت مغزم  

 یجورهمون چون داره ادامه حرفم دهیفهم انگار. کنمیم ترمز خونشون در یجلو

 پر و کنمیم نگاهش چشم گوشه از. نخورده تکون هم متر یلیم هی یحت و نشسته

:گمیم حسرت  

 به فقط کنم،یم له رو غرورم کنم،یم کیکوچ رو خودم اگه دنبالتم، نهمهیا اگه »

 رو من یتونیم دلت ته هنوز نمیبب خوامیم مکله یتو اومده عقل که نکهیا خاطر

«. یببخش  

 نکهیا یبرا. کنمیم نگاه شیجد مرخین به و چرخونمیم سمتش به رو صورتم عیسر

 خواستم یم که رو حرفم اول بخش نکنه، وونمید و نزنه شین هاش حرف با دوباره

 به صادقانه رو دومش بخش و رمیگ یم دهیناد رو باشه من با و بده فرصت هم باز

:ارمیم زبون  



 عذاب از که یببخش... نه کنا، شروع من با دوباره ایب بگم نکهیا یبرا نه بخشش »

 فشار یه گلوم دور دهیچیپ انگشت دلم عذاب نیا ساله چند... شم راحت وجدان

«. خدا به گذرونمینم راحت رو هیثان هی... دهیم  

 ببنده رو در نکهیا از قبل. شهیم ادهیپ نیماش از حرف بدون و کنهیم یکوتاه مکث

.زنمیم صداش  قرار نگاهم راس یتو تا کنهیم کج گردن و دمیم نییپا رو شهیش 

:گمیم و رمیگیم نفس. رهیبگ  

 هنوز نیرامت دمیفهم یوقت شدم ناراحت یلیخ شبید خودمم ،یناراحت دونمیم »

 رو پاک یتو و شد رو برات اشیکار گند که خوشحالم یلیخ یول سابقه هرزه همون

«. نکشوند هاش یکار کثافت یتو  

 رو من نگاه بشه خونه وارد که یزمان تا و کنهیم راست تن و کنهیم نگاهم قیعم

. فرستمیم رونیب قیعم رو بازدمم که بندهیم که رو در. کشونهیم خودش دنبال

 و نزد پس رو من نیتوه و تشر با هربار مثل هورناز خوشحالم چقدر دونهیم خدا

 اجازه آخر لحظه تا و نکرد مونمیپش دادش و غیج با. داد زدن حرف فرصت بهم

 حرف. شد برداشته منهیس یرو از نیسنگ کیکنیپ گاز هی انگار. بهم داد زدن حرف

. شهیم بلند لمیموبا یملود یصدا. شدم راحت یول زدم مهین نصفه چند هر رو هام

:دمیم رو ثاقیم جواب و دارمیبرم نیماش نهیس یرو از رو لمیموبا و برمیم دست  

«! بله؟ »  

«! ؟ییکجا داداش »  

«. رونیب »  

:گهیم خنده با  

«. نامرد یا! دودور؟ دَدَر یرفت من یب »  



:کنمیم عوض دنده حوصله یب  

«. داشتم کار! ؟یچ ددردودورِ »  

:گهیم دهیکش  

«. مینیبب فوتبال هم دور فرشاد خونه ایب پاشو کنهیم ترش رو حاال خب »  

 به و دمیم فشار گاز پدال یرو رو پام. کنمیم قطع رو تلفن و گمیم یکوتاه یباشه

.دمیم رییتغ فرشاد خونه سمت به رو رمیمس  

 

" ماهک "  

 

 یرو که بابا ریتصو. دمیم قرار صورتم مقابل رو لمیموبا و دمیم هیتک تخت تاج به

:زنمیم داد ذوق و یدلتنگ با شهیم انینما صفحه  

«. ییبابا سالم »  

:کنمیم اشاره هوا یکیتار به  

«! نیشد شبگرد »  

.چسبونهیم خودش به رو اون و ندازهیم مامان گردن دور دست خنده با بابا  

«. یباز نامزد میاومد »  

:دمیم کش  رو مچونه من و خندهیم غشغش مامان  

« ؟!یایم تو تا میش ریجاگ میبر ما نیگفتیم یه زهایچ نیهم یبرا... اِ »  

:کنمیم کج گردن و رمیگیم دندون به رو لبم گوشه  



«! گهید نیداد چیپ رو من. نچ »  

:کوبهیم بابا شونه سر به یمشت مامان  

«. شه باز دلمون میزنیم قدم شبا. خب خونه یتو رهیگیم نفسمون جان مامان »  

:گهیم بابا که زنمیم یقیعم لبخند  

«! خوبه؟ یچ همه! جان؟ بابا یخوب »  

:گمیم حوصلهیب و کنمیم کج لب  

 خونه تیوضع از نه که هم یدیسع یآقا شدم، خسته گهید من بابا. که خوب »

«. کارتم نیگر و زایو یها کار از نه دهیم یخبر  

:زنهیم حرص مامان  

«... به سر یدیسع گفتم که من »  

:کنهیم قطع رو حرفش یصبور با بابا  

«. بده اجازه جان دایآ! دایآ »  

:شهیم نیدورب قاب خودش چهره فقط و برهیم تر جلو رو دستش  

 خودت، خونه یریم گهید هفته سه دو تا شاءاهللان. زدم حرف یدیسع با من »

. کردن سخت و سفت یلیخ رو مهاجرت نیقوان. داره ریگ کمی هم کارتت نیگر

«. ییما شیپ گهید وقته چند تا دخترم کن یصبور  

:رمیگیم دندون به رو ناخونم گوشه  

«. گهید شهیم حلوا داره هام غوره »  

:شهیم انینما صفحه یباال ایرو شماره که خندن یم دو هر  



«. دارم دوستون. رمیگیم تماس باهاتون هم باز بدم رو جوابش زنه،یم زنگ ایرو »  

 و زار یصدا دنیشن با. دمیم جواب ایرو تماس به و کنمیم قطع رو مویا تماس

:کنمیم زونیآو تخت یرو از رو پاهام و شمیم نگران حالشیب  

«! ایرو ییِصدا چه نیا... یوا »  

:کنهیم زمزمه حالیب  

 مثل ترکونده رو رگم زده بزنه سِرم نبود بلد کنم فکر پرستاره نیا... شدم زده گرما »

«. دنبالم ایب نکه،یا  

:گمیم گنگ  

«! ام؟یب من »  

:گهیم هیگر و حرص با  

«. ادیب تییباال طبقه هیهمسا بگو نه، »  

«. بفرست شنیلوک... توام خب »  

 که یشنیلوک. پوشمیم لباس و کنمیم خبر آژانس عیسر و کنهیم قطع حرفیب

 به من و دارهیم نگه مارستانیب یجلو. دمیم نشون راننده به رو بود فرستاده ایرو

:رمیگیم رو ایرو شماره. کنمیم تند پا اورژانس سمت  

«! ؟یاتاق کدوم »  

«. بانوان قاتیتزر نوشته درش سر »  

 و کنمیم تند پا. نمیبیم رو ییآشنا یچهره رسپشن مقابل که کنمیم قطع رو تلفن

:ذارمیم بازوش یرو رو دستم  

«! ؟یخوب... سالم... اِ »  



:نهیشیم هاش لب یرو یکمرنگ لبخند و چرخهیم  

«. ممنون سالم، »  

:کنمیم اشاره دشیسف روپوش به ابرو و چشم با  

«! ؟یدکتر روپوش، نیا »  

:کشهیم جلو رو شمقنعه  

«. گذرونمیم دوره که فعال »  

 شد هوار سرم ریسم که وفتمیم یشب اون ادی شه،یم بسته گلوم راه هوی که خندمیم

 بودم کرده رو نیرامت دست نکهیا خاطر به. رفت فرو جونم یتو هاش حرف ترکش و

 کل هاش عربده و بود کرده باد گردنش رگ اونه کار بود کرده فکر هورناز و

 سوءتفاهم رفع که بود تیموقع نیبهتر دمشید که حاال. بود برداشته رو ساختمون

. کنم  

:گمیم و رمیگیم رو دستش  

«. بدهکارم بهت یحیتوض هی من »  

:ندازهیم باال ابرو و کشهیم باال سر و کنهیم نگاه هامون دست به  

«! ؟یحیتوض چه »  

:ندازمیم بر و دور به ینگاه  

«. بگم تونمینم نجایا مفصله، کمی »  

«... خب »  

 اومدم ایرو خاطربه کردم فراموش کل به دمید رو هورناز یوا. خورهیم زنگ تلفنم

:گمیم هول با و دمیم تماس رد. نجایا  



«. دیببخش د،یببخش »  

 ها تخت از یکی یرو حالیب ایرو. شمیم قاتیتزر اتاق وارد و شمیم رد کنارش از

. گذاشته هاش چشم یرو رو دستش مچ و دهیکش دراز  

«. پاشو ایرو »  

 تخت از رو پاهاش و شهیم زیخ مین و دارهیبرم هاش چشم یرو از رو دستش

:گهیم و دوزهیم من به رو مندش گله و سیخ یها چشم. کنهیم زونیآو  

«. ایب زود نمیبش تونمینم ندارم حال گفتم بهت خوبه! داشت؟ ریتاخ پروازت »  

 بازوش ریز رو دستم. دارمیبرم تخت کنار از رو فشیک و کنمیم مرتب رو شیروسر

.کنمیم بلندش و برمیم  

«. زنهینم حرف نقدریا ضیمر »  

:گمیم و نشونمشیم راهرو یها یصندل یرو  

«. امیم االن من ا،یب آژانس بزن زنگ »  

«. پارکه مارستانیب در جلو خودم نیماش! کجا؟ »  

 نگاهم یعاص! من؟! کنم؟ یرانندگ من نهیا منظورش. کنمیم نگاهش دهیترس

. رمیم رسبشن سمت به و کنمیم استفاده فرصت از. زنهیم زنگ آژانس به و کنهیم

 یرو رو دستم. کنهیم صحبت یا گهید پرستاره با و ستادهیا اونجا هنوز هوزناز

:گمیم یمیصم لحن با. گردهیبرم سمتم به که ذارمیم ششونه  

 باشم داشته رو تشماره تونمیم بزنم، حرف باهات تونمینم که االن جون، هورناز »

«. بزنم رو هام حرف امیب روز هی تا  



 آژانس سوار ایرو با و شمیم جدا ازش. گهیم رو ششماره و کنهیم مکث یکم

 کاش. مونمیم ابونیخ به رهیخ من و ذارهیم مشونه یرو رو سرش ایرو. میشیم

 رو دلم دونهیم مقصر رو ریسم نکهیا. بزنم حرف باهاش امروز نیهم تونستمیم

 کنه، هوار و داد داشت حق ریسم شب اون نمیبیم کنمیم فکر که االن. سوزونهیم

 دست اتفاقات همه و بشه گرفته سمتت به اتهام انگشت یول یباش گناهیب کن فکر

 بگذره هم سال هزار بود که یچ هر. بدن جلوه مقصر رو تو و بدن هم دست به

 سر حداقلش نشن وصل هم به دوباره اگه یحت. شمینم مونیپش نکارمیا از چوقتیه

 هی یول. شده رو براش نیرامت فیکث و دیپل ذات موقع به کامال و نرفته کاله هورناز

 باشه گفته ریسم به تونهیم ییحرفا چه نکهیا فکر کنه،یم ینیسنگ دلم ته یزیچ

 به بفهمه تا کنم آگاه رو هورناز زودتر چه هر دارم دوست کنه،یم یمتالش رو مخم

 و رهیم اتاق به راست کی ایرو میرسیم که خونه به. گرفته خرده ریسم به اشتباه

 شیپ ایرو که گمیم و زنمیم زنگ زنعمو به و ذارمیم بار ایرو یبرا یسوپ. خوابهیم

 لمیموبا به و شورمیم رو هام دست شهیم بلند که لمیموبا امیپ هشدار یصدا. منِ

 کنهیم تیسرا وجودم بندبند به استرس. یمراکش شماره همون هم باز. کنمیم نگاه

. ندازهیم شماره به رو هام نفس و شهیم زونیآو منهیس قفسه از ینیسنگ یوزنه و

 باز رو امیپ لرزون ییها نفس با. پرهیم رخم از رنگ و شنیم سیخ هام دست کف

.کنمیم  

«. یباش داشته یاجیاحت هات شنیکیاپل به نکنم فکر »  

! ایخدا. کنمیم نگاه میگوش یها صفحه به زده وحشت و رنیگیم نبض هام قهیشق

.شدن پاک هام برنامه همه  و چرخهیم سرم دور سقف. کرده هک هم رو لمیموبا 

 فونیآ یرو و رمیگیم رو ثاقیم شماره فکر بدون. افتمیم کانتر کنار یصندل یرو

. ذارمیم صورتم طرف دو رو دست و دمیم هیتک کانتر تخته به رو هام آرنج. ذارمیم

:چهیپیم فضا یتو ثاقیم یصدا که کوبمیم هم یرو پلک محکم  



«! ؟یخوب خانم، ماهک سالم »  

:گهیم خجالت با بندش پشت  

« .یدیکش هم رو من جور شب اون. بزنم زنگ بهت شدینم روم واهلل به »  

:گهیم خنده با دوباره و کنم باز دهن دهینم مجال  

 نییپا دیکشیم رو صورتم ختیر کردم، یهمکار باهات من دیفهمیم اگه خدا به »

« جوکر شدیم ثاقیم  

:گمیم یا رفته لیتحل ییصدا با که خندهیم خودش حرف به غشغش  

«! ؟یبکن برام یکار هی یتونیم نیبب ثاق،یم »  

:گهیم یجد و شهیم قطع شخنده  

«! شده؟یچ »  

 صفحه به و کشمیم باال رو دماغم آب و خورهیم تکون گلوم یتو بغض یگوله

:کنمیم نگاه یگوش  

«... رو لمیموبا یِکی... دونمینم »  

:زنمیم یا زده وحشت هق  

«. کنهیم دمیتهد اون، با گرفته یکپ اطالعاتم از کرده، هک رو، ستممیس »  

:زنهیم داد یعصب  

«! ش؟یشناسیم! هیناموس شل چه نیا »  

«. مراکشه یبرا دهیم امیپ بهم باهاش که یا شماره. ستین رانیا هیهرک نه، نه، »  

:دمیم ادامه من و کشهیم که یقیعم هوف  



«!! هیک نیا نمیبب کنه کمکم... یبگ ریسم به یتونیم »  

:گهیم آروم  

 باز ستاشاره هی منتظره لجه دنده رو االن. کنه قبول نکنم فکر جنجال اون از بعد »

«. بکنم یکار تونمیم نمیبب امیب ببندم رو مغازه من بذار. بده نشون رو دندوناش هم  

 وضع و سر و خمار یها چشم با ایرو. کنمیم قطع رو تماس و گمیم یا باشه

:گهیم و کنهیم نگاه رو خونه یکل دور هی و ادیم رونیب اتاق از شلخته  

«! کو؟ »  

.کشمیم رونیب خچالی از رو آب پارچ و کنمیم لمس رو داغم یشونیپ  

«! کو؟ یک »  

.دارهیبرم رو قابلمه در و شهیم آشپزخونه وارد  

«! ؟یپخت من یبرا بهبه. ومدیم پسر یصدا »  

.دمیم هیتک نتیکاب لبه به پهلو و کشمیم سر نفس کی رو آب  

 رو یچ همه زده کرده؛ هک هم رو لمیموبا. داد امیپ بهم هم باز مراکش شماره نیا »

 چشم گفت ثاقیم که هم اون. رِیسم کنه کمکم تونهیم که یآدم تنها کرده، پاک

«. نداره عنوان چیه به رو من دنید  

:شهیم ریگ جا کانتر پشت و کنهیم پر رو سوپش کاسه  

«. کنهیم نتیزم پهن آسفالت غلطکِ با ندفعهیا. داینگ بهش اوه اوه »  

:زنمیم داد و کوبمیم ششونه یرو رو مشتم حرص با  

«. حلقمه یتو جونم من! ه؟یباز مسخره وقت االن »  

:مالهیم رو ششونه و کنهیم جمع صورت  



«! آجر؟ ای دستِ »  

 ییکشو یها در. کنمیم باز رو در فرز و تند شهیم بلند که فونیآ زنگ یصدا

 مزده هول نقدریا. شهیم خونه وارد و کنهیم سالم آروم ثاقیم و شهیم باز آسانسور

 کاناپه یرو و دهیم سالم ایرو به. کنمیم ولش باز طاق ببندم نکهیا بدون رو در که

:گهیم و نهیشیم  

«. نمیبب رو تاپت لپ اریب »  

 یرو به رو زیم یرو و دارمیبرم کارم زیم یرو از رو تاپم ولپ شمیم اتاقم وارد

:گهیم یکمرنگ اخم با و کنهیم روشن رو ستممیس. ذارمیم ثاقیم  

«. ندوزشیو ادینم باال چرا! کِشه؟یم بار داره نیا... اَه. بده میگوش »  

 رو دهنم بزاق. کشمشونیم هم یرو محکم و دمیم فشار بهم رو هام دست کف

:رمیگ یم دندون به رو لبم گوشه استرس با و دمیم قورت  

«. شده هک پورتش »  

:کنهیم نگاهم گرد یها چشم با و ارهیم باال سر خورده کهی  

«. یکنیم کار ایس سازمان یتو »  

:گهیم یا وا دهیکش و ذارهیم زیم یرو رو شربت وانیل ایرو  

:ندازهیم باال یا شونه کنهیم یدرستکار رو ستممیس که یحال در ثاقیم  

«. کنن هکش مراکش از دیبا یچ یبرا واهلل، »  

:زنمیم داد کالفه  

«. یکنیم مزاح شما کنمیم سکته دارم من... یوایا »  

:خندهیم بند و دیقیب  



«. حاال نخور حرص... داغ آب یتو مشیکنیم خودمون میکن داشیپ »  

 شهیم بلند ثاقیم لیموبا زنگ یصدا. شهیم قرمز و افتهیم گزگز به هام دست کف

:دهیم جواب رهیبگ ستمیس صفحه از چشم نکهیا بدون و  

«! بله؟ »  

:چرخونهیم چشم کاسه یتو مردمک و نهیشیم صاف هوی  

«. کنم کمکش اومدم داره یستمیس مشکل هی... آره »  

:گهیم یِخط پشته به یجد و دهیم تکون یسر و کنهیم نگاه باز درِ به  

«. امیم... خب یلیخ »  

 به دقت با و دهیم قرار پاش رون یرو رو دستش هی آرنج و کنهیم قطع رو تلفن

:گهیم حالت همون در و کنهیم نگاه تاپ لپ صفحه  

«. هیخال ندوزتیو ویدرا جز هات ویدرا همه »  

:گهیم آروم و ستهیایم کنارم ایرو  

«! کرده؟ پاک اون یعنی »  

 از چشم. گذاشته ریتاث مخش یرو یحساب یگرمازدگ نیا کنم،یم نگاهش تعجب با

:کنمیم ثاقیم به رو و رمیگیم ایرو  

«. کارخانه ماتیتنظ زدمش بفروشن رو قطعاتش بدم خواستمیم »  

.چسبونهیم لبش به رو وسطش و اشاره انگشت  

«. یدار رو قصدش که تو بفروشش زودتر چه هر. کرده عوض که پورتتم اسم »  

 مقابلش و رسونمیم زیم به رو خودم قدم چند با و کنمیم جمع رو هام لب

:دادن حیتوض به کنمیم شروع و ستمیایم  



 بفروشمش ببرم که کردم شیپاکساز شده هک پورتم شدم متوجه نکهیا از بعد »

«. اومد برام امکیپ هی یول  

:کنمیم اشاره لمیموبا به  

«. کرده دمیتهد... نیبب رو هام امیپ صندوق »  

:رهیگیم سمتم به رو لمیموبا و کشهیم درهم ابرو  

«. نمیبب کن، بازش خودت »  

:گهیم لب ریز که دمیم نشونش رو ها امیپ  

«! مادر و پدر یب یا »  

:کنهیم بلند سر و ذارهیم تاپ لپ بوردیک یرو رو یگوش  

«. کننیم داغش نقره و کننیم داشیپ سوته سه! ؟یکنینم تیشکا ازش چرا »  

:گمیم شده کج یا افهیق با و فرستمیم رونیب رو نفسم  

«! کنم؟ گرفتار رو خودم. میموندن رانیا ماه سه دو تینها. رمیم دارم من آخه »  

. نمیبب رو صورتش خوب تا کنمیم لیمتما عقب به گردن همزمان من و شهیم بلند

:شهیم خارج زیم پشت از و خوارونهیم رو شگونه  

«! کجاست؟ یبرا کنهیم یناموسیب باهاش یا شماره نیا االن »  

«. مراکش »  

 از مراکشه شهرِ کدوم نیبب قیدق کن یابی مکان شماره نیهم با ،یاستاد که تو »

 زمان کمی. کن هک رو لشیموبا کن دایپ رو شماره به شده وارد اطالعات اون یرو

«. خوبه یندار یکش آژان حوصله و وقت که ییتو یبرا یول بره  



 با و دهیم هیتک در یرو رو دستش. شهیم خارج خونه از و پوشهیم رو هاش کفش

:پرسهیم خنده  

 هکش تو دمیفهم یوقت کنه، هک نتونسته چکسیه رو ریسم. ایبلد یلیخ یول »

«. بودم مونده مات وارید به رهیخ ینطوریهم یکرد  

:دهیم ادامه یفضول با  

«! داده؟ ادتی یک ستین مرتبط که ترشته با »  

:گه یم محکم ایرو که کنمیم باز دهن  

«. ماین »  

 و نخ با رو دهنش دیبا کنم فکر. کنمیم نگاهش و چرخونمیم سر باز دهن همون با

 نگاه رخش مین به اخم با. کنهیم باز زبون یه جهتیب و خودیب بدوزم سوزن

 ریمس و کنهینم چمیپ سوال اون از شتریب ثاقیم. ارهینم خودش یرو به که کنمیم

:کنهیم عوض رو بحث  

«... بفهمن اگه ها بچه یعنی. باهوش یلیخ تو ای بوده، ماهر یلیخ استادت ای »  

 لیمستط هی و دهیم فاصله هم از رو شستش و اشاره انگشت و ارهیم باال رو دستش

:دهیم ادامه خندهیم هاش چشم که یحال در و دهیم نشونم رو یکیکوچ  

«. کننینم ولت گهید کرده هک رو ریسم دختر وجب هی »  

 خودش یبرا که یآدم ماهره، معلومه خب! ماهره؟ نقدریا یعنی. کنمیم گرد چشم

 مغزم به خون لحظه هی. وارده یلیخ هکمن بذاره رو اسمش و کنه یطراح برنامه

 گنیم! ماهرم هم من یعنی... کنهیم نفوذ صورتم یها بافت به غرور و کنهیم پمپاژ

. کرده هک رو ماهر هکر هی یهکر هم دزد،االن شاه شهیم بزنه یدزد از یدزد اگه

.هک شاه شمیم پس  



:گهیم هاش خنده ونیم و خندهیم غش غش میراض خود از یافهیق دنید با ثاقیم  

 نقشه دارم ها بچه یبرا دارم زیسورپرا هی من نیبب! ه؟یچ یبرا اومدنت افهیق حاال »

«... خیم ارزهیم یول کشمایم رو خودم قتل  

 به و دهیم تماس رد و کنهیم نگاه یگوش صفحه به شه،یم بلند لشیموبا یملود

:گهیم من  

. باشه ساز کار تونهیم گفتم بهت که یراه یول ومدیبرن یکار دستم از که ببخش »

«. باش زنگم منتظر درضمن  

 داخل به و بندمیم رو در. رهیم باال رو ها پله بدو بدو و کنهیم یخداحافظ عجله با

:توپمیم و رمیم ایرو به یاساس غره چشم. گردمیبرم خونه  

«! رون؟یب دیپر یجلد که بود زبونت سر ماین اسم »  

:شهیم نهیس به دست  

«! ؟یبگ دروغ یخواستیم تو. ماین گفتم هم من داده ادتی یک دیپرس خب... وا »  

 زیم یرو از رو تاپ لپ شهیم پرتاپ ایرو سمت به مغره چشم و اخم که همونطور

:رمیم اتاقم سمت به و دارمیبرم  

«. یگذاشت باز رو دهنم گفتمیم داشتم خودم یول نه »  

" ریسم "  

 

 کنارش از رو گارمیس پاکت و ذارمیم کانتر یرو رو شاتم و شهیم زده در زنگ

 بهت با میثاق .زنمیم شیآت رو گارمیس کنمیم باز رو در که یحال در. زنمیم چنگ

 خنده تک. چرخونهیم کانتر یرو به رو نگاهش بعد و ندازهیم من به ینگاه هی اول



 بلند. رهیم کانتر سمت به و ارهیدرم رو هاش کفش. شهیم خونه وارد و زنهیم یا

:گهیم  

«! تنها؟ تنها یکنیم کاریچ! ایقاط یسالمت »  

 با و دمیم فشار شستم و اشاره انگشت با رو هام چشم و زنمیم گارمیس به یپک

:گمیم گرفته یصدا  

«! ؟یکرد یم کاریچ دختره نیا خونه »  

 نیب و دارهیبرم پرورده تونیز یا دونه. نهیشیم کانتر پشت و شهیم آشپزخونه وارد

.نمیشیم روش به رو. ذارهیم هاش دندون  

 موت!! یهست یک گهید تو شدیم داشیپ زدنیم شیآت رو موش تار هی رو ققنوس »

«! ماهکم؟ خونه یدیفهم کجا از نزدم شیآت که هم رو  

:گمیم و دارمیبرم اریخ حلقه و رمیم باال رو شاتم  

«!! دهیم راهت شخونه نیشد یباج یجیج چه گمیم... دمیکش بوت »  

 سمت به گردن. ذارهیم کانتر تخته یرو رو هاش دست و چهیپیم هم یتو انگشت

:گهیم دارم سراغ ازش که یلحن نیتر یجد با و کنهیم کج ششونه  

 دلنازِ و آبان و سیپرد مثل... هیخوب دختر... گروهمون یتو اومده... سِیپرد قهیرف »

«. برام  

:گمیم دار منظور و کنمیم پر رو شاتم  

«! ؟یخوریم... باشه »  

:شهیم بلند یصندل یرو از  

«! هات؟ شات کو آره، »  



:کنمیم اشاره ییشو ظرف نکیس کنار یکشو به چشم با  

«... هیاول کشو اونجا، »  

:کنهیم پر رو شاتش و نهیشیم سرجاش  

«! ؟یافتاد بساطت و بند نیا ادی شدهیچ »  

:کنمیم لوله کالباس ورقه هی و مالمیم رو تبدارم یها چشم  

«. زدم حرف مفصل باهاش هورناز، دنِید رفتم »  

:توپهیم یعاص و ارهیم نییپا رو بود چسبونده لبش به که رو شاتش  

 یریم قبل از تر ایحیب تو باز کرده ختی یرو سنگ بار هزار! نه؟ یندار غرور »

«. سراغش  

:کنمیم فیتعر بارش سرزنش لحن به توجهیب و دارمیبرم رو شهیش  

 یول دیترک دلم کرد قطع هوی گفت ناسزا کرد هیگر زد زنگ بهم زود صبح روز اون »

 خودش دست کار کنه یعقلیب دمیترس. شونخونه در دم رفتم پاشدم شدم نگرانش

 یها حرف آرومه که حاال گفتم کردم استفاده فرصت از گرفتم، آروم دمشید. بده

«... بهش بگم رو مونده دلم سر سال سه که  

 ریز به سر و کنمیم کج گردن. رمیم باال رو کمیپ و خندمیم غم پر اریاخت یب

.دمیم حرکت زیم یرو رو شاتم. ندازمیم  

«. دیترس کنمیم رفتار باهاش یشکستن ینیچ مثل که یمن از. دیترس من از »  

 ثاقیم زده ماتم افهیق به و رمیگیم باال سر مغرور. رهیگیبرم در رو وجودم غرور هوی

:کنمیم نگاه  



 یمثبت یجهینت چه به کردم پاش ریز فرش رو خودم سال سه... بسه گهید یول »

 که هیگر ریز بزن یفرت و شو ریگ بهانه ها بچه نیع کن خرد رو غرورت یه! دم؟یرس

 مگه نهینب یبیآس که بودم مواظبش دورآدور براش، کردم کار همه نیا! ؟ یچ

 همون من داره جا هام چشم تخم یرو برگشت... امیب خودم به وقتشه گهید! د؟یفهم

«... که هم برنگشت عاشقم رِیسم  

 اگه بگم نتونستم هم ثاقیم و خودم نیب یحت دم،یم قورت شاتم با همراه رو حرفم

 برق هاش چشم .ارمیب زبون به رو جمله نیا تونمینم برنگرده، چ،یه که هم برنگشت

:گهیم لب به لبخند و زنهیم  

«! نایا و نشستن خونه و زدن غمبرک گهید یعنی »  

:تکونمیم یگاریجاس داخل رو گارمیس خاکستر  

«. دلتنگشونم نم،یبب رو بابام مامان رمیم هم شب فردا »  

 کج من سمت به رو شاتش گوشه. کنهیم پر رو شاتم یخوشحال با و خندهیم ثاقیم

:کنهیم  

«. شدنت آدم یسالمت »  

 سوت هام گوش. خندمیم بم و کوبمیم هم یرو رو نمیسنگ و داغ یها پلک

 درشت و زیر یها دونه و کنهیم دیتول گرما بدنم. داغم آب دوش ریز انگار و کشهیم

 مطمئن خودم از ادیز گرفتم رو میتصم نیا یوقت. شهیم ظاهر تنم پوست یرو عرق

 که یا بهانه هر به هورناز یسخنران و حیتوض همه اون از بعد داشتم انتظار. نبودم

 به حتما داشتم تیاهم براش یا ذره اگه بفرسته، امیپ ای رهیبگ تماس باهام شده

 مهم برام یبد هم جون روم یجلو گفتیم زدیم داد اصال! دادیم نشون یواکنش

 حداقل گفتیم یچ هر دادیم فحشم دونمینم. یکرد که یکار اون با ستین

 بگه و ادیب کنار و رهیبپذ یروز هی دیشا. دیشا و ستین یخنث حسش دمیفهمیم



 یتو دنایپر هرز نیا و افته ینم یاتفاق نیهمچ هرگز که بده اطمئنان کن، ثابت

 از بعد باالخره دلم و عقل با رفتن کلنجار و کردن فکر یکل از بعد. ستین وجودت

. باد بادا چه هر. زمان دست بسپارم رو زیچ همه و امیب کوتاه گرفتم میتصم سال سه

 یول نجایا ادیم کردم فکر شد، ساختمون وارد ثاقیم دمید بخرم مزه بودم رفته یوقت

 یچ. دمینفهم من شدن یمیصم باهم یک دوتا نیا! ستادیا دوم طبقه یتو آسانسور

 گذرهیم یچ برم و دور دمیفهم یحساب درست سال چند نیا یتو مگه! من؟ گمیم

 رو صورتم عرق و کشمیم رونیب شجعبه از یکاغذ دستمال. بفهمم هم رو نیا که

 داغ شکله داشت کمکم که ثاقیم و شهیم بلند ثاقیم یملود یصدا. کنمیم پاک

 رو تماسش جواب و خورهیم یا مزه سرخوش کنه نگاه شماره به نکهیا بدون شدیم

:دهیم  

«! بله؟ »  

:دهیم قرار کانتر تخته یرو رو آرنجش و ندازهیم من به نگاه هی  

«! گهید ششمیپ »  

:دمیم تکون سر و کنمیم یکمرنگ اخم  

«! ه؟یک »  

:زنهیم داد یخط پشت به توجه بدون من به رهیخ  

 هم دور وار الیع رو ها بچه باهات داره واجب اندر واجب یکار هی گهیم فرشاده، »

«. پخته شام آبان کرده جمع  

:دمیم تکون جلوش رو دستم  

«. شهکله پسِ صداش میجنگل یتو انگار آروم؛ »  

:گهیم فرشاد به و خندهیم  



«. میافتیم راه االن خب یلیخ »  

:توپمیم غره چشم با. کنهیم قطع رو تلفن  

 یخوایم رو من شه،یم هوشیب همونجا طرف بخوره یک هر به من الکل یبو »

«! جمع؟ یتو یببر  

 هی. کنهیم هم یقاط رو نمک و ماست و آب و شهیم بلند یصندل یرو از عیسر

:جلوم ذارهیم رو وانیل و دوغ پارچ  

«. زود زود،. ریبگ دوش برو پاشو ع،یسر بخور رو پارچ نیا همه »  

:زنمیم صداش وار دیتشد و کنمیم گشاد رو هام چشم  

«! ثاقیم »  

 برام دوغ وانیل هی گردهیبرم. شورهیم رو ها شات و کنهیم خلوت رو کانتر یرو

:گهیم ملتمس و کنهیم یخال  

. ثاقیم جون یش سرحال بخور.باهات داره واجب کار گفت خدا به بابا. گهید بخور »

» 

 ثاقیم. کشمیم سر دوغ وانیل تا سه لیمیب و کنمیم جمع لب حرص شدت از

 رگ! کنهیم یباز امکیپ به شروع و رهیگیم جا شیصندل پشت من به توجه بدون

 جلو گردن. دمیم فشار هام دست جفت ونیم رو وانیل و کنهیم باد میفضول

 با و چسبونهیم شنهیس به رو یگوش هول که نمیبب رو لشیموبا صفحه تا کشمیم

:گهیم اخم  

«. نمیبیم ازت دیجد یکارا باشه خوشم... اِاِاِاِ »  

:نمیشیم صاف  



«! ؟یدار دختر دوست »  

 باال سمت به رو هام لب گوشه حرکاتش. کشهیم دندون به لب و کنهیم گرد چشم

:گهیم کج ابرو نهیبیم که رو مخنده. کشهیم  

«. شهیم رمونید حموم برو پاشو! ؟یخورد رو تدوغ »  

 بتونم که یروز. شمیم حموم وارد و دارمیبرم کمدم از رو محوله و دمیم تکون سر

 رمیگیم سرد نسبتا آب با یکوتاه دوش. منِ هیعروس روز اون بکشم حرف ثاقیم از

 فسنجون یبو م،یرسیم که فرشاد خونه به. میشیم خارج خونه از ثاقیم با همراه و

. رمیم فرو شنگم و شوخ قالب یتو ورودم یابتدا همون از. پرونهیم سرمون از هوش

 گفت دینبا که رو یچ همه. کنمینم توجه یول کرده مسخشون تعجب که نمیبیم

 ونیزیتلو یرو به رو کاناپه یرو. شنیم متوجه خودشون ننیبب بار چند رو روم نیا

 مقابلم رو پدشیآ فرشاد. ننیشیم طرفم دو کدوم هر فرشاد و هوشمند. نمیشیم

:دهیم نشونم رو معتبر یخبررسان هی کانالِ و رهیگیم  

«! م؟یآورد در رو گنده کله آدم هی یکار گند و محرمانه اسناد یچ هر ادتهی »  

 مشونه به یا ضربه ششونه با!! رفتم لو نکنه. دوزمیم رخش مین به چشم دهیترس

:زنهیم  

 همه ناشناس فرد طرف از شده اعالم هم یخبرگذار یتو یحت نیبب .بابا نترس »

«. کنن یریگیپ بتونن که ستین ازش ینشون و رد چیه و شده فاش نهایا  

:کنمیم نگاه هوشمند به و کنمیم آزاد رو نفسم  

«. کننیم کاریچ باهاش االن »  

:گهیم الیخیب و دهیم کش نییپا رو هاش لب گوشه هوشمند  

«. برنیم باال رو سِمتش درجه... یچیه »  



:دهیم شادامه و کنهیم دییتا رو حرفش فرشاد  

 مثال ،یبکش رونیب ستمشیس از یا گهید مدارکه یتونیم نیبب... گهیم راست »

 گهید بره نفر ونیلیم پنج و هشت یجلو آبروش یاساس. یکن هک هم رو لشیموبا

«. کنن برکنارش کال انیب کوتاه امیدست باال  

:خندمیم و کنمیم نگاهش مسخره  

«. کنم هک رو ستمشیس و لیموبا من منتظره و نشسته اون! حتما. باشه »  

:زنهیم لب و کوبهیم مقهیشق یرو رو شاشاره انگشت فرشاد  

«. ریسم طالست تمخ نیا آخ... تمخ نیا »  

:زنهیم مشونه یرو هوشمند  

 و کاریب یجوونا تیوضع از خورنیم مفت باال اون نشستن نایا یتونست که یاونسر »

«. کن فکر خودمون امثال و ما و خودت به. خبرنیب بخت دم  

«! شه؟یم خوب خودمون امثال وضع ما یها نکاریا با االن »  

 ندهینما نیا از یبعض یخال تو و پوچ یها حرف یپ نانیاطم با گهید مردم یول نه »

«. براشون شنینم پشت و رنیگینم هارو  

 و کنهیم باز رو اطیح در ثاقیم. شهیم بلند فونیآ یصدا کنمیم نگاهش رهیخ

. ستهیایم یورود در یجلو  

 

" ماهک "  

 

:گهیم که کنمیم نگاه ایرو به باز پنجره از و شمیم خم و کنمیم باز رو خونه در  



« ! ؟یبرگرد یک با یخوایم رو شب »  

:کنمیم نگاه درخت پر اطیح به  

«! خودت به زنمیم زنگ فوقش دونمینم »  

:فرمون یرو کوبهیم رو مشتش حرص با و دهیم تکون یسر  

 که یداد لفتش نقدریا روانکاو هی شیپ برو ایب گفتم یه. تمسخره یایفوب نیا با »

«. یبکش رو اون و نیا منت دیبا االن  

:کنمیم درشت چشم  

 و آژانس به شب نصف یجور چه تنها دختر هی من؟! ؟یذاریم من سر منت االن »

«. ادیب یدیسع گمیم اصال! کنم؟ اعتماد یتاکس  

 چند. میشیم خونه اطیح وارد کوبان پا و کوبمیم نشیماش سقف یرو رو مشتم

.امیب دیبا من و دعوتن فرشاد خونه ها بچه همه که داد امیپ ثاقیم شیپ ساعت  

. اومدم و شدم بلند ناچار ،یایب دیبا که اصرار پشت اصرار آبان و سیپرد بندش پشت

 نگاهم بارهیم ازشون طنتیش که ییها چشم با  و ستادهیا یورود در یجلو ثاقیم

 فرو سیپرد آغوش یتو رسمیم که بهشون و ستهیایم کنارش سیپرد. کنهیم

:گهیم ذوق با. رمیم  

«. یبش گروهمون عضو قراره خوشحالم نقدیا یوا »  

 چشمک طنتیش با. چرخونمیم ثاقیم سمت به گردن و کنمیم نگاهش تعجب با

 و انیم سمتم به ها بچه همه. شنیم من حضور متوجه همه بایتقر و زنهیم یزیر

 رو سرش زیچ همه به توجهیب و نشسته بزرگ کاناپه وسط که یِکس قفله من نگاه

 کار چه نشده متوجه حال به تا یعنی ره،یگیم دلم. کرده فرو ینچیا هفت پدیآ یتو

 نگاه و صحبت یکل از بعد. انصاف یب! کردم؟ داره دوستش که یکس لطف در یبزرگ



. میشیم جمع زیم دور همه و شهیم دهیچ شام زیم ر،یسم به من یِرکیرزیز یها

 صدا و سر یب. ما یرو به رو ریسم و ثاقیم و مینیشیم هم کنار سیپرد و من

:گهیم بلند ثاقیم که میبردیم لذت خوشمزه فسنجون از میداشت  

. دمیترس ریسم زیت یدندونا از یول بگم یزیچ هی باغ یتو خواستمیم من! ها بچه »

 » 

 آروم و مشتاق همه. کنهینم توجه ثاقیم که ندازهیم بهش یزیت و تند نگاه ریسم

 رو یزیانگ جانیه داستان داره انگار و شهیم شل آقا شین. میزد زل ثاقیم دهن به

 یرو و چهیپیم هم داخل رو هاش دست و کشهیم عقب رو بشقابش. کنهیم فیتعر

:دهیم قرار زیم  

 نرم و سهینویم برنامه بسته چشم که یکس... رو هک یخدا... رو داداشمون نیا »

«. کنهیم اطالعات فک رو یکی قهیدق چند یتو... کنهیم درست خودش یبرا افزار  

:کنهیم ادا رو کلمات وار مسلسل و ندازهیم من به ینگاه مین  

«! شده رد تشیامن لتریف از بار چند بلکه نه، بار هی ماهک »  

 منهیس یتو نفس. کنهیم پر رو قاشق و کشهیم جلو رو بشقابش آرامش با بعد

 رو قاشق و خورهیم تکون فکش. کنمیم نگاه ریسم یِبرزخ چهره به و شهیم حبس

 به و چرخونهیم کاسه یتو رو پرنفوذش یها چشم. چلونهیم هاش انگشت ونیم

 تکون رو دلم که کنهیم حمله سمتم به هاش چشم از یوحشت. کنهیم نگاه من

  هوشمند خنده کیشل... هوی که شهیم نیسنگ قلبم. کنهیم قفل رو زبونم و دهیم

 و شهیم رنگ به رنگ ریسم. خندنیم زیر زیر ها بچه اون بند پشت و رهیگیم باال

 شیصندل عیسر کرده خطر احساس که ثاقیم. کنهیم پرت بشقابش یتو رو قاشقش

 بچه مثل و ستهیایم ادیشه سر پشت.  کنهیم فرار ریسم  کنار از و کشهیم عقب رو

 تا رمیگیم دندون به رو مینییپا لب. کنهیم نگاه ریسم به تخس و خطاکار یها



 لرزهیم هاش شونه که یحال در فرشاد. نکنم یجر رو ریسم نیا از شتریب و نخندم

:گهیم و کشهیم صورتش به یدست  

«! شه بلند ما شازده دست یرو شد دایپ یکی یعنی! ؟یجد »  

 یتو من و شنیم ساکت همه. شهیم بلند یصندل یرو از ضرب کی حرص با ریسم

 دهیم تکون هوا یرو رو هاش دست زده آخر میس به که ثاقیم. شمیم جمع خودم

:گهیم تند تند و  

 موثر کارهامون یبرا تونهیم ماهک کردم فکر من نیبب داداش، جون نشو ناراحت »

«. باشه  

:گهیم نفس به اعتماد با و ندازهیم جمع به یکل نگاه  

«! ها؟ بچه نه مگه »  

:زنهیم داد غره چشم با آبان که خنده ریز زننیم دوباره  

«! ها بچه... اِاِاِاِ »  

:کنهیم باز لب داشت دنشکر آروم در یسع که یلحن با و ریسم به کنهیم رو  

 تعجب کمی ما... یشیم ناراحت که ستین یبد یزیچ! نیبش! تو؟ یشد بلند چرا »

. کنن نفوذ ستمتیس به بتونن هم یبریسا یمامورا یحت میکردینم فکر آخه میکرد

» 

 نگاه یریسم به یچشم ریز و شمیم مغرور خودم به ممکن حالت نیتر جنبهیب با

! ترم؟ بلد یبریسا یمامورا از من یعنی. رونیب زده هاش گوش از دود که کنمیم

 ادمی یسرسر ماین که ییزهایچ و دمیند یحساب درست آموزش چیه که یمن!! من

 و افزار نرم یها سمبه سوراخ نقدریا میذات یفضول با و کردم حک مغزم یتو رو داده

.رمیبگ ادی یبخور درد به زیچ هی تا دمیکش سرک رو  افزار سخت  جهتیب و خودیب 



 و نهیشیم جاش سر ریسم. کنهیم جمعش ریسم یبرزخ نگاه که ادیم کش هام لب

:گهیم عبوس  

 درضمن. کنه ور شعله رو من شیآت بخواد که ستین یخاص زیچ. نشدم ناراحت »

 یآنچنان رمز نبود خوب هوام و حال ها روز اون من کرده، هک رو من یاتفاق یلیخ

«. ستمیس یرو بودم نذاشته  

:رهیگیم دندون به رو لبش طنتیش با و یشینما ثاقیم  

«... آخ آخ »  

 ادیشه یصندل از قدم هی دهیترس ثاقیم که کنهیم نگاهش قبل از تر بُرنده ریسم

:رهیگیم فاصله  

«. ینداشت حواس و هوش که آخ آخ »  

:گهیم خنده با و کنهیم دراز ثاقیم سمت به رو دست و چرخهیم عقب به سیپرد  

«. سالشه نُه انگار نمیبب بخور رو شامت نیبش برو »  

 که کنهیم نگاه ریسم به کمی. رهیم ریسم سمت به نیپاورچ و دهیم تکون یسر

:توپهیم طاقتیب ریسم  

«! گهید نیبش! ه؟یچ »  

 داره، درون یکوچولو هی ثاقیم. نهیشیم فاصله با و کشهیم کنار رو شیصندل عیسر

 یلیخ اون. ریسم برعکس یزیچ هی کن، خراب خونه و طونیش و شر یبچه هی

 بند کنهیم نگاهت یوقت مثال! خاصه یلیخ که داره سرد و خشک حالت هی مغروره،

. شهیم دهیکش هاش دست سمت به نگاهم. یکنیم یته قالب و شهیم پاره دلت

 اون با که یروز اون. بزنه رو یکی بخواد بزرگش و پهن یها دست اون با کن فکر

 خودم به و رمیگیم رونم از یشگونین. بود شده وحشتناک واقعا کرد دعوا مزاحم



 شام مشغول و فرستمیم رونیب لرزون رو نفسم. من گمیم دارم یچ! زنمیم بینه

 کاناپه اون یرو دوباره و کنهیم تموم رو شامش همه تر زود ریسم. شمیم خوردن

 که گمیم یبلند ممنونِ غذام کردن تموم از بعد. شهیم مشغول پد یآ با و نهیشیم

:کنهیم من به رو فرشاد  

«. کنم صحبت باهات خوامیم م،یکن جمع رو زیم پسرا ما بذار »  

:زنمیم تعارف  

«. کنمیم جمع رو زیم من خب »  

:رهیگیم رو دستم و شهیم بلند سیپرد  

«. پاشو! کننیم جمعش هام پسر م،یدیچ ما »  

 بودن شده دهیچ ونیزیتلو دور رهیدا مهین حالت به که یراحت یها مبل سمت به

 با و کنهیم دراز گردن سیپرد کنار از دلناز. نمیشیم نفره سه کاناپه یرو و میریم

:گهیم جانیه  

 یکرد هک رو اون که ییتو! خفنه یلیخ ریسم! یباش بلد هک کردمینم فکر من »

«. یتر خفن یلیخ یعنی  

. فرستمیم گوشم پشت به رو میا حلقه یموها از یا طره و خندمیم  

. دارم شیها برنامه نیا و وتریکامپ به یادیز عالقه یول نکردم یدرست کار خب نه »

» 

:ذارهیم پام رون رو دستش یکنجکاو با سیپرد  

«! ؟یگرفت ادی یک از »  

:نهیشیم کاناپه دسته یرو آبان. کنمیم نگاهش ساکت  



«. بکنه کمکمون تونهیم! قرصه؟ نایا دهن! ؟یِمطمئن آدم »  

 گفتمیم! گفتم؟یم یچ. هیک دنیپرسیم ماین گفتمیم اگه! دمیم فشار هم یرو لب

 شدم مجبور که بود خور حروم و شرفیب نقدیا یول داشتم دوستش که بود یآدم

!کنم زندانش یراه خودم  

«. نه »  

 رهیگ ینم رو حرف پشت چون بزنم، مورد نیا در یحرف خوامینم فهمهیم انگار آبان

 ثاقیم. کنهیم عوض رو بحث آوردن حرف ونیم حرف و سرش دادن تکون با و

 رو هاش دست و نهیشیم مقابلم درست فرشاد. چرخونهیم نمونیب رو یچا ینیس

:کنهیم جمع اش نهیس داخل  

«! ؟یشد آشنا ما گروه جو با خانم ماهک خب »  

 ها دختر و هستن برادر باهم انگار ها پسر. رهینظیب گروهشون جو. زنمیم یلبخند

 و خالصانه یلیخ بگم جرات به تونمیم داشتم من که یبرداشت با. برادرشون زن

 دختر که هست وجودشون یتو رتیغ و جنم نقدریا. کننیم رفتار باهم محترمانه

 بدون رو اونها همسراشون نطوریهم و نکنن احساس رو یآزار نیکوچکتر ها

:گمیم یخوب یلیخ حس با. ارنیب اشونپسرونه گروه داخل یممانعت  

 مادرم و پدر. نرفتم ها جمع و جاها یلیخ مسلما خب ندارم یقیرف و دوست من »

«. کنمیم آمد و رفت محتاطانه و کارانه محافظه یلیخ و ستنین رانیا هم  

:دمیم ادامه و خندمیم  

 با که یاول روز. نخورتت تا یباش خودت مواظب یلیخ دیبا گرگه تهران گهیم بابام »

 یزیچ چیه دارم، یخوب یلیخ احساس االن یول بودم نامطمئن کمی اومدم عموم

«. نتونیب بکنم یناامن احساس و بشم تیاذ که نشده باعث  



.کنهیم بغل رو من دلش ته از سیپرد  

:گهیم هوشمند  

«! ؟یبکن رمز فَکِ رو یستمیس یتونیم تو نمیبب. خداروشکر خب »  

 به دوباره. خودشه کار مشغول ما از فارق که شهیم دهیکش ریسم سمت به نگاهم

.نشسته فرشاد کنار که کنمیم نگاه یهوشمند  

«. بلدم ییزایچ هی آره، »  

«! م؟یکنیم کاریچ میدار ما یدونیم خوبه، »  

.دمیم تکون راست و چپ به نه یمعنا به یسر  

«. نیبش ریسم شیپ ایب »  

 قبل از تر ظیغل ابروهاش نیب گره که کنمیم نگاه اخمو و عبوس رِیسم به دهیترس

:گهیم گوشم کنار و خندهیم سیپرد. شده  

«. استیدر مثل دلش نکن نگاه تخمش و اخم به بابا نترس »  

:زنهیم پچ تر آروم  

«. همه از شتریب متعصبه، و یرتیغ هم یلیخ »  

 به توجه بدون! ندارم وجود من که انگار. نمیشیم ریسم کنار فاصله با و شمیم بلند

 رو دستش فرشاد. ستنیایم سرمون یباال فرشاد و آبان. کنهیم رو خودش کار من

:ذارهیم ریسم شونه یرو  

«. بده نشون ماهک به رو پد یآ صفحه لحظه چند داداش »  



. کوبهیم هم یرو پلک محکم و شهیم رهیخ صفحه به حرکت یب لحظه چند ریسم

 لیمیب. کردیم خرد من مخ یرو رو پد یآ حتما زدن پلک یجا به بود جاش اگه

:دادن حیتوض به کنهیم شروع فرشاد و رهیگیم سمتم به رو پد یآ  

 ای دوستامون از یلیخ شرکت و یکاسب و کار که هستن گنده کله تا چند نیبب »

 یعنی. کرده خراب رو میهست گسترده صفحه و وتریکامپ کار یتو که ییماها امثال

... خودشون لِیفام و فک به دادن رو ما دفاتر ازیامت و گرفتن ماها از رو یشغل فرصت

 ضرر به تونهیم که یاطالعات هر و میبکن اطالعات فک رو نهایا میخوایم ما االن

«. میکنیم یینما رو رو باشه مردم  

:گهیم نانیاطم با. چرخونمیم سر و رمیگیم استرس  

«. ذارنینم جا ریسم و تو از ینشون و رد چیه و کنیف ها یدیآ نترس، »  

:کنمیم تعجب  

«! چرا؟ من! من »  

:شهیم خم سمتم به یکم آبان  

«. ببره شیپ رو ها کار تونهیم تر نقصیب و بهتر یباش ریسم کمکه تو اگه »  

:گمیم قاطع و دمیم تکون سر یستیرودربا بدون  

«. رمیم رانیا از گهید ماه دو همش. بکنم رو کار نیا تونمینم من نه نه، »  

:کنهیم باز لب اون از زودتر فرشاد که بزنه یحرف خوادیم آبان  

 آدم هی میشدیم خوشحال یعنی میداد شنهادیپ فقط ما یراحت که جور هر. باشه »

«. کنه کمک بهمون بلد کار  



 نهایا بود یخطرناک یلیخ کار کنم، قبول تونستمینم واقعا. شمیم بلند ریسم کنار از

 به رو خودم دم،یکش زحمت نهمهیا من. ندارن خبر و کننیم یباز ریش دم با دارن

 چقدر دونمیم که یزیچ سر حاال و برسم هام آرزو به و کایآمر برم تا زدم وارید و در

 رفتن عزم قهیدق چند از بعد. کنم یباز شیآت با و کنم سکیر تونمینم نِیخطرآفر

 اصرار با. بد رو حالم و بود کرده نیسنگ رو هوام چرا شنهادیپ نیا دونمینم. کنمیم

 دیشا. برسونن خونه تا رو من که کردم قبول خجالت یکل با ادیشه و سیپرد و

 نیا! ندارم نیماش چرا هستن کایآمر میمق مادرم و پدر که یمن باشه مسخره براشون

 و هوا یتو و زنمینم یحرف ریمس یتو. منِ یِزندگ ترس نیبزرگتر مسخره یمسئله

:گمیم میرسیم که کوچه سر به. شمیم غرق خودم الیخ  

«. شمیم ادهیپ نجایهم من ممنون، یلیخ »  

:کنهیم نگاهم نهییآ از ادیشه  

«. میبر در یجلو تا بذار دختر، کهیتار کوچه »  

:گمیم مصر و دمیم تکون رو سرم  

«. دارمیبرم گنده رو هام قدم راهه قدم دو ستم،ین یراض بسته بن کوچه نه نه، »  

 و ندازهیم جونم به خوف کیتار یکوچه. شمیم ادهیپ من و شنیم یراض باالخره

 مونده قدم چند. بشم ساختمون وارد تر زود تا برم راه دو حالت به کنمیم یسع

 وارید به شدت به و شهیم دهیکش پشت از مانتوم پارچه هوی که ساختمون به بودم

 و افتهیم گزگز به هام دستم. دهیم صدا فقراتم ستون و رهیم نفسم. شمیم دهیکوب

.کنم باز رو هام چشم تونمینم ترس شدت از  

«! ؟یشد کار شب خانم، بهبه »  

 یسکندر که کنهیم یخال زانوم هی و ندازهیم جونم به درد زشیآم ریتحق لحن

 بشم صاف نکهیا از قبل. رمیگیم دستم تا دو با رو فمیک باز لبه هی هول با و خورمیم



 کشمیم یبلند نیه دهیترس. کوبهیم وارید به رو من محکم و رهیگیم رو بازوم ماین

: دمیم قورت رو دهنم بزاق. دارمیم نگه شکمم ریز رو فمیک و  

« بهت کرده مزه زندون نکهیا مثل! من خونه درِ جلو یخوایم یچ »  

 یلیخ مجمله انگار. ادیم صورتم سمت به دستش و شهیم بسته و باز دماغش پره

 هم یرو پلک زده هول. رهیبگ کتک باد به رو من خوادیم که بوده نیسنگ براش

:گمیم خفه و دمیم فشار  

«. ندازمتیم کردن غلط به بخوره من به انگشتت نوک »  

 که شهیم یخال دلم ته. رسهینم گوشم به هاشم نفس یصدا یحت لحظه هی یبرا

 رو خودم انزجار با. شهیم شل بازوم دور از دستش و دنیخند به کنهیم شروع هوی

:گهیم هاش خنده ونیم. چرخهیم فمیک داخل دستم و کشمیم کنار  

«. خانم فسقل دمیند رو تقواره و قد بود شب اوه اوه »  

 رو آدم نیا یروز که خودم از شمیم منزجر و کنه یم احاطه رو تنم تنفر حس

 نفس نفس. کنهیم لمس رو مخوشبوکننده یاسپر یفلز بدنه دستم. داشتم دوست

:سوزونهیم رو خشکم یگلو هام نفس و زنمیم  

«! ؟یداریبرنم سرم از دست که منِ شیپ قفلت کدوم دیکل! ؟یخوایم یچ »  

:غرهیم و شهیم کینزد بهم  

«. رو حقم »  

:زنهیم یا خنده تک و خارونهیم رو ابروش گوشه  

«! نه؟ ینگرفت یجد! نچ. کنمیم یکی رو روزت و شب و گفتم که بهت »  



 کشونمیم رو خودم و شمیم جدا وارید از و کنمیم باز رو یاسپر یِکیپالست درِ

:گمیم جانب به حق. کوچه وسط  

«! منِ؟ دستِ حقت. ینشد بزرگ نقدرایا هنوز »  

.بکشونمش کوچه یانتها به کنمیم یسع و رمیم عقب عقب  

 یِاسترس همه اون من حق. شیسوزوند تو که بود میجوون سال پنج اون من حق »

«. بودم دهیکش تو به دنیرس یبرا که  

 تونمیم رو بزرگش بتیه فقط که کهیتار نقدریا .میرسیم بست بن کوچه یانتها به

:کنمیم دو به یکی باهاش. بدم صیتشخ  

 چه یدونیم اصال تو! جونت؟ به نداختیم استرس یخور حروم و یدزد! استرس؟ »

«! شرفیب یکرد یا احمقانه کارِ  

:دارهیبرم سمتم به یبلند قدم و شهیم نیسنگ صداش  

«. دادم بهت من که یعشق همه اون باشه تحروم »  

. کنمیم یخال صورتش یتو رو اتشیمحتو و ارمیدرم رو یاسپر حرکت هی یتو

 رو من تا زنهیم پا و دست. زنهیم یبلند ینعره و بندهیم رو دردناکش یها چشم

 دست با. رمیم خونه سمت به بدو بدو و کوبمیم اش نهیس تخت به فمیک با که بزنه

 ها پله از توقف بدون. کنم یم باز رو در و چرخونم یم قفل تو رو دیکل لرزونم یها

 ول در یجلو همونجا رو فمیک. کنمیم پرت خونه داخل رو خودم و رمیم باال

 و کنمیم باز گردنم دور از رو شالم. ندارم نفس. رسونمیم مبل به رو خودم و کنمیم

 تپش و لرزهیم تنم تموم. بودم دهیترس آره! دمیترس. شنیم صورتم قاب هام دست

 شدمیم هول اگه که کشهیم غیج مغزم تو ییصدا هی. کنهیم کر رو گوشم قلبم یها

 سست تنم ی همه یوا ؟یچ ومدیم سرم ییبال و همراهمه یاسپر رفتیم ادمی

 تونست یم کدوم هر که ییاگرها از. آورده هجوم مچارهیب مغز به که ییفکرا از شده



 ستین دیبع نمونده براش یچیه و خطِ ته که یآدم از. بزنه رقم برام رو یبد عاقبت

 لحظه و شهیم آشوب دلم. بکشونه یتباه به رو اهشیس یها روز یبان و باعث بخواد

 یصدا. رهیبگ آروم قلبم کاش. رهینم کنار چشمام یجلو از شبرنده و زیت نگاه یا

 رو فمیک برم که ستین پاهام یتو جون یاونقدر یول ادیدرم صدا به لمیموبا یملود

 فشار رو دردناکم یشونیپ و کنمیم جدا صورتم از رو هامدست. بردارم در یجلو از

 مرتعشم یزانوها یرو ناچار شه،یم بلند لمیموبا زنگ یصدا که دوم بار یبرا. دمیم

. کشمیم رونیب فمیک داخل از رو لمیموبا و شمیم بلند  

«! بله؟ »  

:زنهیم داد یگر یهوچ با بعد و کنهیم یکوتاه مکث ایرو  

 یا ماهک! بگو رو راستش! کردن؟ باهات یکار! ه؟ینجوریا چرا صدات یوا یوا »

«. یکرد اعتماد بهشون زود نقدریا چرا خدا  

:نالمیم جون کم و کنمیم ول مبل یرو رو خودم  

«! ایرو یگیم پرت و چرت نقدریا چرا »  

:دمیم ادامه من و شهیم ساکت  

 من خواستیم بود، نجایا ماین.شمیم ادهیپ کوچه سر گفتم خودم آوردن رو من »

«. ایرو بزنه رو  

:گهیم دهیترس  

«! زدت؟ »  

:گمیم شاهکارم از و خندمیم کوتاه  

«. کردم یخال هاش چشم یتو رو میاسپر کوچه ته کشوندمش »  



:رهیگیم بهت رنگ صداش  

«. کردمیم سکته دراز به دراز همونجا بودم من یوا! دروغ »  

 خاطر به اصال. بودم دلخور بود گذاشته منت سرم میرمستقیغ نکهیا بابت یلیخ

. دنبالم ادیب تا نزدم زنگ بهش که بود نیهم  

 نیهم امیب بهیغر با شمیم مجبور یشب نصف یذاریم منت سرم گه،ید نیهم »

«. مثال امانتم شماها دست من. شهیم  

 حرف ارهیدرب دلم از بخواد که یجور آروم چون شهیم دلخورم لحن متوجه انگار

:زنهیم  

 تا ،یش درمان یبر دارم دوست من. بذارم منت سرت بخوام اگه شم الل من یوا »

«. برات والیه شده آخه؟ یبترس یرانندگ از قراره یک  

 رو بحث کنمیم عوض رو هام لباس که یحال در. رمیم اتاقم سمت به و شمیم بلند

:دمیم خاتمه هم  

 یکار بخوابم خوامیم. ستین تنم یتو جون شده نییپا باال فشارم دمیترس »

«! ؟یندار  

 پلک و خزمیم ملحفه ریز. گهیم یمختصر ریبخ شب و کشهیم یحرص پر نفس

 ونیم صبح. رهیگینم آروم بود زده دلم به که یآشوب هم لحظه هی. ذارمیم هم یرو

 ماجرا تا و بزنم حرف باهاش زودتر چه هر دیبا. وفتمیم هورناز ادی خوردن صبحونه

 یواکنش مدل هر یبرا رو خودم. کنم فیتعر براش رو یچ همه درست و راست داغه

 اون دست که کردم اشتباه من و نبوده درست من کار اون نظر از دیشا. کردم آماده

 و دارمیبرم مونده نیزم یرو شبید از که رو فمیک. کردم رو رو زیچ همه یب مردک

 فمیک. رمیگیم رو هورناز شماره و دارمیبرم زیم یرو از رو لمیموبا. شمیم اتاقم وارد



 رو لبم گوشه. چهیپیم گوشم یتو هورناز خوابآلود یصدا و ذارمیم کمد داخل رو

:گمیم زده خجالت و رمیگیم گاز  

. نکردم نگاه ساعت به اصال. کردم دارتیب شرمنده. ریبخ صبحت جان هورناز سالم »

» 

:کنهیم صاف رو صداش  

«!! اوردمین جا به نداره، اشکال »  

:نمیشیم تخت گوشه  

«. هستم ماهک. خوامیم معذرت »  

:شهیم دستپاچه  

«! ن؟یهست خوب... اِاِاِ »  

 کارت محل یتو که یموضوع درمورد خواستمیم مزاحمت از غرض زم،یعز ممنون »

«. کنم صحبت باهات کردم مطرحش  

:گمیم سکوتش نیب من و کنهیم مکث یکم  

«! ؟یدار وقت امروز »  

«. نیبگ شما رو کجاش و یک. آزادم امروز بله، »  

« .نمتیبیم فرستمیم برات که ییجا شنیلوک گهید ساعت دو خب، یلیخ »  

 خوامیم هم باز کنهیم فکر حتما. کنهیم قطع رو تماس و گهیم یا باشه دیترد با

 یلیخ حال هر به. بود لیم یب نقدریا که کنم شیراض و بگم بهش ریسم درمورد

 دوش و کشمیم خونه یرو و سر به یدست. رفتیپذ رو دعوتم که یِخانم دختره

.شمیم آماده و کنمیم خبر آژانس. رمیگیم  



. نمیبیم یآخر قیآالچ ریز ها، قیآالچ یانتها رو هورناز رسمیم که دنج باغ کافه به

:نمیشیم روش به رو. شهیم بلند دنمید با شمیم قیآالچ وارد ورمیم سمتش به  

«! کردم؟ رید »  

:دهیم تکون سر  

«. دمیرس شما از تر جلو هم من نه، »  

 لکیم. باشه نداشته من به نسبت یبد حس تا کنم رفتار دوستانه کنمیم یسع

 نگاهم منتظر و دهیچیپ درهم انگشت هورناز. میدیم سفارش یفرنگ توت کیش

 یها چشم رهیخ که نطوریهم و کنمیم گاه هیتک مچونه ریز رو دستم کف. کنهیم

:گمیم شمیآب  

«! بوده؟ ریسم کار نیرامت یواقع تیماه کردن فاش یکرد فکر »  

:دمیم ادامه و رمیگیم دندون به رو لپم گوشه. کنهیم نگاهم مبهوت و خورده کهی  

 نیهمچ دونستینم ینگفت بهش تو که یزمان تا یعنی نداشت، خبر اصال ریسم »

«. افتاده یاتفاق  

:کشهیم درهم ابرو  

« ؟یدونیم کجا از تو! یچ یعنی »  

 هورناز از چشم و شمیم مشغول ین با خجالت با من و ارنیم رو هامون کیش لکیم

:رمیگیم  

«. بود من کار خب... خب »  

.کننیم نگاهم بار سرزنش هاش چشم و کشهیم یبلند نیه  



 لیموبا یوقت یبخوا رو راستش. فرستادم برادرت یبرا نکردم یدرست کار دونمیم »

 یبرا رو خودم دمید رو هاش یهرزگ و هاش امیپ و ها عکس و کردم هک رو نیرامت

 یکی اگه... خبریب جا همه از و بودم من اگه کردم فکر... تو یجا گذاشتم لحظه چند

«. شدمیم یچ کردینم کمکم و دونستیم  

 و کنهیم بلند سر. کشهیم لب ریز ییوا و کشهیم صورتش طرف هی رو دستش

:توپهیم یعصبان و زده حرص  

 وقت هی تا ؟!بعد به روز اون از نگرانمه چقدر یدونیم. یفرستاد داداشم یبرا چرا »

«. رنیگیم تماس باهام زنش ای خودش کننیم دایپ یخال  

:کنمیم فیرد هم سر پشت جمله تندتند و دمیم تکون رو هام دست  

 از و رِیسم کاره یکن فکر بفرستم خودت یبرا اگه کردم فکر. دیببخش د،یببخش »

«. ینکن باور تو و کنه آب شکر رو نتونیب خوادیم یدشمن و حسادت سر  

:شهیم زیآنال مشغول ذهنش تازه که انگار و کنهیم نگاهم یعصب و یعاص و حرف پر  

« ؟یکرد رو کار نیا چرا داشت؟ یربط چه تو به نیرامت اصال اصال، »  

:دمیم جلو نهیس شهیهم از تر پروو   

 اون و اومد بر دستم از یکار هی که خداروشکر. ستمین مونیپش کارم نیا از اصال »

«. کنه گرفتار خودش دام به رو تو نتونست زیچ همه یب  

:کنهیم نگاهم باز دهن با و شهیم خشک من یرو نشیخشمگ و یعصب نگاه  

« ؟یچ یعنی. فهمم ینم اصال من من، »  

 بلند یگاه و رهیدرگ خودش با یلیخ. دمیم کردن فکر اجازه بهش و کنم یم سکوت

 براش موضوع نیا درک فهمم یم و شونهیپر.کنهیم زمزمه خودش واسه ییزایچ بلند

:کنمیم نگاه بهش تیمظلوم با. سخته  



« . باشم الیخ یب موضوع نیا به نسبت نتونستم یول دیببخش »  

 لب ریز و رهیگیم یمونیپش رنگ سرزنشش از پر نگاه هوی که خودشه افکار تو هنوز 

:کنهیم زمزمه  

«! کردم باز رو دهنم و بستم رو هام چشم چرا. زدم زنگ بهش چرا یوا یوا یوا »  

:نالهیم بغض با و شهیم پر هاش چشم  

«. کردم دشیتهد و زدم تهمت ریسم به چقدر من! خدا یوا »  

:کنهیم باز سر دلش حرف و رهیگیم دندون به رو شییباال لرزون لب  

 من کاره گفت کلمه هی فقط. نگفت یچیه و کرد نگاهم فقط وقت چند نیا مثل »

«. کنه ثابت بهم نکرد تالش یحت. نبوده  

 االن. داشت قبول بسته چشم رو آدم اون که خورده ضربه یکس از. دمیم حق بهش

. رِیسم کنهیم فکر بهش که یکس نیاول نهیبب ییجا هر از یآزار نیتر کوچک

:کنمیم نگاهش مغموم. رهیگیم یکاغذ دستمال با رو هاش چشم ریز یسیخ  

 وارید بود رفته هاش دوست با یبند شرط سر یزد زنگ بهش تو که یشب اون »

«. مرگ  

:کنمیم اشاره کشیش لکیم به وفته،یم شدهیبرچ یها لب به چشمم  

«. بگم هم رو شهیبق بخور کمی »  

 و گرفته عمق نگاهش. گه یم یلب ریز ندارمِ لیم و دهیم تکون اطراف به یسر

.ستین فضا نیا تو اصال که معلومه  

 هر بخوره، که یزخم هر بشه متوجه خوامیم یول زدمیم رو ها حرف نیا دینبا دیشا

 ها زن ما. نشناختم دهنده آزار رو ریسم من. ستین ریسم طرف از نهیبب که یبیآس



 بداخالق، و باشه تند اخالقش دیشا. میدیم صیتشخ خوب یلیخ رو ها نگاه و رفتار

 ناموس از نشناخته که یپسر! مرده یول... حوصلهیب و باشه جوش زود دیشا

. ارهیم جا رو حالم یفرنگ توت لکیم یخنک. باشه بد تونهینم کنه دفاع مملکتش

:چرخونمیم هام انگشت نیب رو وانیل  

 از یکی هم شب همون. بده حرکت رو دستش تونستینم یول بود چش دونمینم »

«. رنیگیم یعروس جشن یزود به که گفت هاش دوست  

 هام چشم یجلو هاش شونه افتادنِ و خودش یتو شدن مچاله و شبش اون حالت

:گرفت جون  

 نهیشیم یبزرگ غم هی ای! خودش؟ یتو شهیم مچاله شهیم سردش آدم یدید »

«! شهیم خم هاش شونه هاش، شونه یرو  

:کشهیم یبلند آه هورناز  

. کردیم لهم تونستیم اگه کنم فکر... شد یعصبان یلیخ بود من کارِ دیفهم یوقت »

» 

:کنهیم دارش بغض لحن یچاشن یاخم  

 شیپ تو فقط اونا نیب از چرا داره قیرف یکل آخه! نفرستاده؟ تورو خودش واقعا »

«! ؟یشد قدم  

.نکنه باور ایزود نیا به داشت حق! بودم یسوال نیهمچ منتظر  

 اگه گفته بهشون کنه، دخالت یکس نداشته دوست ریسم خودشون گفته به »

 هم من شما یها هیتوج و حرف و زور با نه برگرده خودم خاطر به دیبذار برگرده

 رو من یرو دنید طاقت وگرنه... نشستم تو یجلو االن که فضولم و سرتق یلیخ

« کنهیم رفتار باهام ها یجزام نیع چیه که نداره  



«! ؟یبود شیدانشگاههم تو »  

: دمیم تکون نه یمعنا به یسر  

«. شدم آشنا باهاشون سیپرد قیطر از من نه، »  

 حاال گفتم؛ رو گفتمیم دیبا که یزیچ. داره شک یکم و دلِ دو. ندازهیم باال ابرو

 سمتش به. ها حرف نیا کردیم ینیسنگ دوشم یرو گچ یگون هی مثل. شدم راحت

: رمیگیم طرفش به رو دستم و شمیم خم  

 یپا بد چه خوب چه کارم؛ نخواستم بگم، رو ها حرف نیا دونستم واجب و الزم »

«. بشه نوشته یا گهید یِکس  

: گمیم دوستانه و فشارمیم رو دستش  

«. شدم آشنا تو یخوب به یدختر با نکهیا از شدم خوشحال یلیخ »  

 و زنمیم زنگ نسآژا به. امیم رونیب باغ کافه از و شمیم جدا ازش یخداحافظ از بعد

 یصوت یصدا که کنمیم میشونیپ بون هیسا رو دستم. ستمیایم منتظر کافه یجلو

: دمیم جواب خنده با. شونمیم رو مویا  

«! صبح؟ ای شبه االن »  

«.  خوابه وقته گه،ید شبه »  

«! ؟یداریب چرا تو خب »  

«. کنم صحبت کلمه چند عموم دختر با موندم داریب »  

: گهیم یمرتض. شمیم نیماش سوار من و رسهیم آژانس  

«! ماهک؟ یرفت کجا! الو »  

: دمیم راننده به رو خونه آدرس  



«. دادمیم راننده به رو آدرس داشتم د،یببخش »  

: ادیم یخشخش یصدا  

«! خانم ماهک خبرچه خب، »  

: چسبمیم نیماش در به حوصلهیب  

«. شدم خسته واقعا گهید من نکهیا جز ستین یخبر »  

: گهیم آرامش با  

 کار هم ما جورشه کارتت نیریگ یها کار تا.  هستن کالفه یلیخ هم زنعمو و عمو »

«. میکنیم جور رو خوب گروه هی به تیمعرف و انویپ کالس یها  

: کنهیم شاد رو صدام و دهیم قلقلک رو دلم ته ذوق  

«. رمیمینم کنسرت یاجرا یایرو با من یعنی یوا »  

: خندهیم بم  

«. یکرد تالش اهاتیرو شدن یقیحق یبرا همه نیا گه،ید نه »  

: شهیم یجد هوی  

«!  شده؟ آزاد ماین. گفتیم ییزایچ هی ایرو »  

 دیکش پر شهمه شیسوال جمله نیا با بود داده جانیه و شور یهرچ. شمیم تلخ

. شد هوا دوده  

«. یکنیم نیتوه شعورم به یدار کنم فکر »  

: رهیگیم تعجب رنگ صداش  

«!  ماهک؟ هیحرف چه نیا!  یچ یعنی »  



: کنمیم یتند  

 رفتنت از بعد یحت دونمینم من یکرد فکر! من نه بود تو یمیصم دوست ماین »

«!  نیبود ارتباط در باهم هم  

: ارمیم زبون به رو فکرم  

«.  نیگرفت سر از رو رابطه شیآزاد از بعد دمیشا »  

.ندازهیم دلم به یبد شک مکثش نیا که کنهیم مکث یکم اولش  

«. زدم رو دشیق من...  ماهک خودت یبرا یگیم یچ! بابا یا »  

:شهیم دهیکش باال سمت به هام لب طرف هی  

« ! ؟یندار یکار باشه، »  

«. بزنم حرف باهات خواستمیم یکنیم ترش رو چرا... اه »  

: مالمیم رو هام چشم  

«. رو من کار رسونده کجا به نمیبب یدیسع شیپ رمیم... ندارم حوصله االن »  

 که افتاده جونم به یبیعج یدلشوره. کنهیم قطع رو تماس ناچار و کشهیم یهوف

...که یشک هی جونم، به افتاده یشک هی. کجاست از شمنشاء دونمینم  

 

" ریسم "  

 

 و دارمیم نگه گوشم و شونه نیب رو یگوش و خارونمیم رو مچونه قسمت شیرته

:گهیم خنده با ثاقیم. کشمیم رونیب کمد از رو مییمویل راهنیپ  



«. ایکن خوشگل »  

 باز کمرم دور از رو حوله.ندازمیم تخت یرو رو راهنیپ و کنمیم کج رو صورتم

:کنمیم  

:زنهیم ونشیقل به یقل« . کهیمرت یخواستگار رمیم دارم مگه »  

«. گهید کنونه یآشت باالخره »  

:دمیم قرارش تاپم لپ یرو و ذارمیم فونیآ یرو رو یگوش و کنمیم پام رو شلوارم  

 مامانم، طفلک وگرنه ارمیدرب دلش از رمیم دارم اونم که دلخوره بابام! میقهر مگه »

«. هستم شنداشته یها گناه تاوان من  

:زنهیم داد وار سرزنش و حرص پر و شهیم یعصب ثاقیم  

«. زد حرف باهات کلمه دو شهینم اقتیلیب گمشو »  

 نگاه لمیموبا به بندمیم رو راهنمیپ یها دکمه که یحال در. کنهیم قطع رو تلفن

 یقاط شیچیپ میس اون گمیم راهیب و بد خودم به دارم خل، یپسره. کنمیم

 وارد و دارمیبرم رو نیماش چیسوئ و کشمیم سشوار رو سمیخ یموها. کنهیم

 و زنمیم استارت. شمیم نیماش سوار و رمیم نگیپارک سمت به. شمیم آسانسور

 نیرامت جلو کیبار نهییآ از که کنمیم بلند سر. کنمیم باز موتیر با رو نگیپارک در

 نگاه نیماش به تمسخر با و شلوارشه بیج یتو هاش دست که یحال در. نمیبیم رو

 در یباال یِدست موتیر قیطر از رو نگیپارک در و شهیم نگیپارک وارد کنهیم

 فکر هم درصد کی یحت. یلعنت! شمیم ادهیپ و رمیگیم نهیآ از چشم. بندهیم

 رمیگیم دندون به رو لبم گوشه! گفته؟ بهش هورناز یعنی! میک من بدونه کردمینم

 نگیپارک وسط. رمیم سمتش به و شمیم ادهیپ. کنمیم خاموش رو نیماش و

 ریز زنهیم یپق که ستمیایم روش به رو فاصله با. کنهیم نگاهم مغرورانه و ستادهیوا

:گهیم یبد لحن با و خنده  



«! ؟یعوض یچطور »  

:گمیم خشک و سرد و کنمیم زیر چشم  

«! شناسم؟یم تورو من اصال! یکنیم کاریچ من خونه نگیپارک یتو تو، »  

:گهیم مخه یرو که یا خنده و لحن همون با و کنهیم نگاه نگیپارک وارید و در به  

«! ریسم یناجنس یلیخ »  

 سمتش به قدم هی! ناجنس شدم من حاال کرده ینامرد خودش. شهیم داغ مکله

:زنمیم داد و دارمیبرم  

«. بتهیب بفهم رو دهنت حرف »  

 من به رو خودش. شهیم کبود گردنش و صورت کل و کشهیم هم یرو دندون

:زنهیم داد صورتم یتو و کشهیم مشت به را راهنمیپ و رسونهیم  

«! رابطمون؟ ریز یگرفت تیکبر خوشه من با یدید ،یعوض »  

 که یطور. دمیم شفاصله منهیس از قدرت با و چمیپیم هاش مچ دور رو هام دست

 بُرنده و کوبمیم اش نهیس تخت یرو رو دستم کف. شهیم پرت عقب به قدم مین

:گمیم  

 خونه آدرس. رابطتون به زد گند خودت بودنِ رگ یب. کهیمرت نگو پرت و چرت »

«! داده؟ بهت یخر کدوم رو من  

:زنهیم داد  

«. رمیبگ رو نفست اومدم ،یگرفت رو نفسم.یخر هر »  



 مغزم یا لحظه یبرا و کوبهیم دماغم یرو محکم رو شیشونیپ نشده تموم حرفش

 صندوق به رو من و رهیگیم رو مقهی. شهیم گم هام چشم یاهیس و خورهیم تکون

:زنهیم عربده و چسبونهیم نیماش عقب  

«. میزندگ به یزد گه »  

 پر که شمیم خم عقب به شتریب من و کنهیم ادیز امنهیس یرو رو هاش دست فشار

:گهیم نهیک  

«! شت؟یپ برگشت ؟!هان شد بتینص یچ تیکار نیریش نیا با »  

.شم خارج یمنگ حالت از شهیم باعث و ارهیم خودم به رو من بلندش داد  

«! ناموس؟ یب برگشت »  

 که کنمیم ادیز اونقدر رو دستم فشار. دمیم فشار رو گردنش و ارمیم باال رو دستم

 دست نکهیا محض به. شهیم قرمز هاش گوش کنهیم پمپاژ چشمش کاسه به خون

 در طرف به که نطوریهم و کنمیم راست تن شهیم شل مقهی دور از هاش

:زنمیم تشر داد با کشونمشیم  

. یکن حال ینوبت دو تا یکنیم جدا رو روزت و شب یدخترا که ییتو ناموسیب »

 ناموس تو. اتیباز کثافت یپا یکشوند رو ساده و پاک دختر هی که ییتو ناموسیب

«! یا پاره خشتک و یا دهیدر نقدریا که یندار  

 موتیر مگهید دست با همزمان و دمیم فشار در به و چسبمیم تر محکم رو گلوش

 صورتش درد شدت از که کوبمشیم در به محکم باری. شه باز در تا زنمیم رو یدست

:غرمیم آروم یول خشن و شهیم جمع  

 ندارم کله من دونستهینم. شناختهینم رو من داده رو نجایا آدرس بهت که یاون »

« . یشیم وارید یرو هیاعالم زنمیم مخمیب  



 زبونم و شهیم پخش هام لب نیب شده یجار دماغم از که یخون گس و تلخ طعم

 عقب به شه متوقف تا کشمیم رو اهرم شهیم باز نصفه تا که در. کنهیم شمزه

 جدا گلوش از رو دستم تا و زنهیم پا و دست. شه خارج نگیپارک از تا دمیم هلش

.کنم  

«!یلعنت رو دستت بکش»  

 جلو رو صورتش و کنمیم مچاله مشتم نیب رو شقهی و ارمیم نییپا رو دستم 

.کشمیم  

 دخترم اون مشام به و دیچیپ اتیکار گند تعفن یبو که یلجن و کثافت نقدریا»

 کرده رو رو گندت ذات یهرک یول کردم ول دادم وا دمشید تو با که من. دیرس

«. گرم دمش  

 کنمیم تف و کنمیم جمع رو دهنم داخل خونآبه که کنهیم نگاهم مبهوت و مات

. کنمیم صورتش یحوال رو مشتم بکنه یحرکت بدم اجازه نکهیا قبل و صورتش یتو

 دست از رو تعادلش که دمیم هولش. چرخهیم سمت هی به یبد یصدا با گردنش

 یرو یدیتاک رو انگشتم و کشمیم راهنمیپ به یدست. شهیم نیزم پخش و دهیم

:دمیم تکون هوا  

 یتو تجنازه دنبال دیبا یش رد من یلومتریک ده از بعد دفعه. میشد ری به ری حاال »

«. بگردن شهر یها سمبه سوراخ  

 کامل رو در و گردمیبرم نگیپارک داخل به. کنمیم نثارش یکثافت و کنهیم یا ناله

 نهیس قفسه به چونه. ارهیم درد به رو مغزم یقو فشار برق نیع دماغم درد. بندمیم

 سمت به و کشمیم یا کالفه نفس. کنمیم نگاه میخون راهنیپ به و چسبونمیم ام

. رمیم واحدم  



 درد شتریب چقدر. بوده یا رابطه نیهمچ یتو هورناز نکهیا فکرِ داشت درد چقدر

 یم یکار هربار اما کردم یم باهاش رو کار نیهم هم زیچ همه یب منِ که داشت

.شه آب چشمام یجلو و بفهمه که کردم  

 ینم و بردم یم لذت شیخودخور و حسادت دنِید با که بودم یوونیح چه گهید من

؟!آوردم روزش به یچ دمیفهم  

 بود ساخته نیرامت که یلجنزار اون به و بودم ستادهیا گود رونیب که حاال. قلبم یوا

 خونه وارد. ومدیم بند د،یکشیم هورنازم قلبم، که یدرد از نفسم کردم، یم نگاه

 عرق گردنم و یشونیپ یرو. ستمیایم نهیآ جلو و رمیم اتاقم به کراستی و شمیم

 که یتیعصبان و حرص با. رونیب زده خون دماغم یها پره از و نشسته یدرشت یها

 کردن باز بدون و کشمیم دماغم ریز رو دستم پشت کرده دار صدا رو هام نفسم

 کدوم هر ها دکمه. کشمیم محکم و رمیگیم رو مقهی طرف دو راهنمیپ یها دکمه

 سیسرو سمت به. نباشه استفاده قابل گهید راهنمیپ کنم فکر و پرنیم طرف هی به

 کنه،یم درد صورتم بافت به بافت. شورمیم رو صورتم و دست و رمیم یبهداشت

 نیا به رو من خونه آدرس یک بفهمم هیکاف. بکشم دست روش تونمینم که یطور

 زنگ هورناز به تونستمیم کاش. کنم اهیس شب، مثل رو روزگارش تا داده مغز شل

 درآورده تخم از سر تازه جوجه که یگفت اشغال شرِّ نیا به رو من چرا بگم و بزنم

 برم یجور چه من حاال بزنن گندت. کنه علم قد من یبرا و من خونه در یجلو ادیب

 قالب. رمیگیم تماس بابا خونه با و ارمیدرم شلوارم بیج از رو لمیموبا بابام؟ خونه

 جمع صورت. ذارمیم دماغم یرو و مشیچیپیم لونینا یتو و ارمیدرم زریفر از خی

:چهیپیم گوشم یتو مامان مهربون یصدا. کنمیم  

«! مادر یموند کجا! جانم؟ »  

.نشه نگرانم که بزنم حرف یجور از کنمیم یسع و نمیشیم کانتر کنار یصندل یرو  



 شب هی. امیب کنم ولش تونمینم اومده شیپ برام یکار هی نیبب. جان مامان سالم »

«! ام؟یب گهید  

:گهیم مغموم و کشهیم ینیغمگ آه  

« بگم؟ یچ بهش منتظرته بابات! زمیعز یکار چه »  

. کنمیم زن بهم حالم نِیرامت حواله بلدم فحش یچ هر و بندمیم پلک شرمنده  

 خدا به یول. شده سخت یلیخ بابا شیپ کارم و شده پر خطم چوب دونمیم »

 حرف باهاش تلفن پشت ندارم رو روش ؟یکنیم سرهم یزیچ هی خودت تونمینم

«. بزنم  

.زننیم چنگ من دل به انگار و رهیگیم صداش  

«. برس کارت به برو. مادر باشه »  

 شمیم ولو تخت یرو. شمیم اتاقم وارد به و شمیم بلند و کنمیم یخداحافظ ازش

 نبض هام قهیشق. بندمیم پلک نیزم یرو پام هی و تخته یرو پام هی که یحال در و

 نشون رو من خونه که رو ینامرد اون کنم دایپ یجور چه. رهیم جیگ سرم و زننیم

 زهیانگ چه با بپرسم هورناز از و بردارم رو یگوش دارم دوست چقدر داده؟ نخاله نیا

 به یدست! یکرد فیتعر یآمپول سوسولِ نیا یبرا ینشست تیقبل عشق از یا

 یصورت با. شهیم بلند کانتر یرو از لمیموبا یملود یصدا که کشمیم میشونیپ

 باال رو فشارم صفحه یرو هورناز اسم. ستمیایم کانتر مقابلم  و شمیم بلند درهم

 لب. ستین بلد رو نجایا آدرس که اون یول! فرستاده؟ رو نیرامت خودش نکنه! برهیم

:دمیم جواب باشه، یخنث کنمیم جون که یلحن با و کشمیم دندون به  

«! بله؟ »  

:لرزهیم صداش  



« نشدم؟ مزاحم موقع بد که من. سالم »  

 حرف میمال و نرم یمدل نیا من با داره! منِ  با. وفتهییم و خورهیم سر یهر قلبم

 بسنده کلمه هی به و شهیم چنگ ام نهیس یرو دستم. خورهیم چیپ دلم. زنهیم

:کنمیم  

«. یمراحم »  

:گهیم آروم و دهیم قورت صدا با رو دهنش بزاق  

«... که بگم زدم زنگ »  

 گلوش یتو که یحرف گفتن یبرا دلِ دو انگار. کنهیم مکث و خورهیم رو حرفش

 به منتظر و زنمیم شیآت نخش هی و ارمیدرم بمیج از رو گارمیس پاکت. کرده ریگ

 نیب از رو گاریس دود شه،یم یطوالن سکوتش. دمیم گوش هورناز لرزون یها نفس

:کنمیم کانتر لبه بند رو دستم کف و کنمیم خارج هام دندون  

«! ؟یبگ یخوایم یچ »  

:گهیم بغض پر و دهیم قورت صدا با رو دهنش بزاق  

«. کردم قضاوت زود من اونشب... اون »  

 دهیفهم کجا از! شنیم معمول حد از تر گشاد هام چشم زده بهت و شمیم خشک

 زنگ خودش لیم با خودش سال سه از بعد گه؟یم یچ دختر نیا کرده؟ قضاوت که

 همه داشت اصرار شیپ روز چند تا نکهیا با کنهیم یخواه معذرت ازم داره و زده

 رو ممهین و نصف گاریس. شمیزندگ اهیس لکه من و من کارِ ادیم سرش که ییبالها

:پرسمیم تعجب با و کنمیم خاموش پاکتش یرو  

«! ؟یکرد قضاوتم که یدونیم کجا از تو »  

.لرزونهیم رو من دل و زنهیم هق  



«. دونمیم خب »  

:کنمیم یپافشار و چرخونمیم کانتر یرو رو فندک  

«! ؟یدونیم کجا از »  

:کنهیم شگرفته یصدا یقاط ناز و کشهیم باال رو دماغش  

«. مفصله کنم، فیتعر تونمینم تلفن پشت »  

 نییپا باال رو فشارم ضعفه دل و رهیگیم گر تنم تموم. کنهیم ییهوا رو من داره باز

 از بعد که یطور شد؛ رو اون به رو نیا از هورناز روز سه دو یتو شدیچ. کنهیم

 با. بودم شیزندگ منفور یوالیه که یمن یبرا بزنه؛ حرف ناز با و بزنه زنگ سال چند

 بهش گهید شده که ینحو هر به و کنم فراموشش که بودم کرده حجت اتمام خودم

 یلیخ. ارمیب زبون به رو دینبا که یا جمله تا دهیم قلقلکم یزیچ هی یول. نکنم فکر

 یچ و هیک بزنه زنگ من به که کرده بیترغ رو هورناز که یاون بدونم دارم دوست

:گمیم اریاختیب و کشمیم هام لب یرو زبون. گفته بهش  

«! ؟ییکجا »  

«! خونه برم خوامیم شده تموم فتمیش. مارستانیب »  

«! خونتونه؟ یکس »  

:کنمیم اضافه مجمله به نکنه یبد فکر نکهیا ترس از  

«. خونه یرسیم رید کمی بده خبر بهش منتظرته خونه یکس اگه »  

:پرسهیم آروم  

«! چرا؟ »  



 یرو رو تماس کشمیم رونیب هام لباس نیب از یراهنیپ و رمیم اتاقم سمت به

:کنمیم تنم رو راهنمیپ و ذارمیم فونیآ  

 یتونینم یگینم مگه. دستت کف گذاشته رو ماجرا اصل یک بدونم مشتاقم یلیخ »

«! ؟یبد حیتوض تلفن پشت  

:شهیم ختهیآم صداش با ها نیماش و ابونیخ یصدا  

«. مفصله آخه »  

 خونه از و دارمیبرم رو لیموبا و زنمیم چنگ زیم یرو از رو پولم فیک و سوئچ

:شمیم خارج  

 راه دارم. بفرست رو یهست که ییجا شنیلوک ای آدرس برام عیسر پس خب »

«. وفتمیم  

 امکیپ برام رو آدرس کنم خارج نگیپارک از رو نیماش من تا و گهیم یا باشه

. برسم مقصد به زودتر تا برم ها انبریم و ها کوچه پس کوچه از کنمیم یسع. کنهیم

 رو مغزم داره خوره مثل داره خبر هیقض از ماهک و ثاقیم و من از ریغ به یک نکهیا

 یحت و کنم فکر یزیچ به تونمینم که بزرگه ذهنم یتو سوال نیا نقدریا. خورهیم

 و نمشیبیم ابونیخ گوشه. رمیگیم دهیناد رو قلبم امانیب و وقفهیب یها تپش

 رو در. شهیم سوار تعلل با هورناز و کنمیم ترمز پاش کنار. ادیم کش روش نگاهم

 رهیخ و دمیم رو سالمش جواب. کنهیم یآروم سالمِ رو به رو به رهیخ و بندهیم

 صورتم به چشمش لحظه هی که کنمیم حس رو یخاص جانیه هی دلم ته بهش،

:کنمیم یظیغل اخم. کشهیم یبلند نیه و چسبهیم در به زده وحشت و افتهیم  

«! ه؟یچ »  

:کنهیم اشاره صورتم به لکنت و تعجب با  



«! شده؟یچ صورتت... صو »  

:رهیم باال سمت به هام لب گوشه  

«. خوابوندم رو یکی کله باد ،یچیه »  

 شتریب هاش خوردن کهی و اداها نیا با. رهیگیم دندون به لب و کنهیم نگاهم مات

 کنم یخال سرش هم رو نیرامت از حرصم دارم دوست که یطور کنه؛یم میعصبان

.دستش کف گذاشته رو رابطمون که  

.شمیم نیال وارد و چرخونمیم رو فرمون و کنمیم نگاهش چشم گوشه از  

«! ؟یکن فیتعر من یبرا رو مفصل نیا شهیم »  

«... دوستات از یکی ن،یبب. اوهوم »  

:پرسمیم تیقاطع با بدم مهلت نکهیا بدون و یجد و پرمیم حرفش ونیم  

« کدومش؟! ببر اسم! ه؟یچ دوستام از یکی »  

.کنهیم صاف رو شمقنعه و دهیم فشار هاش دست ونیم رو فشیک یها دسته  

«. ماهکم گفت، »  

 رو نیماش. دزدهیم من از چشم. کنمیم نگاهش باز دهن با و شهیم بسته نفسم راه

 دستِ یکار هی آخرش. چرخمیم هورناز سمت به کامال و کشمیم ابونیخ گوشه

:دمیم فضول دختره نیا  

«! بهت؟ گفته یچ »  

 و چشم یتو که یبغض با و کنهیم مرتب رو ختهیر صورتش یرو کج که ییموها

:گهیم کرده خوش جا گلوش  



 گفت. مونهخونه یجلو بور دختره هی دمید یبرگشتن دیخر بودم رفته صبح روز هی »

«. بدت حال از گفت تو از اومد... گروهتونه یها بچه از یعنی! توئه یدوستا از  

:شهیم یجار هاش گونه یرو گوله گوله یها اشک شکنهیم صدایب بغض  

 خودت و شیفرستاد خودت کردمیم فکر. هاش حرف به کردمینم توجه اصال »

«. بده لمیتحو رو ها حرف اون تا یداد ادشی  

 نیم مثل رو دلم یگوشه به گوشه شنیم خارج هاش لب نیب از که کلمه هر

!نکرده که ییها کار چه دختر نیا. ترکونهیم  

 داداشم که بعدش تا رفت کردم ردش دروغه، و کذب هاش فحر همه کردم فکر »

«. گفت شده فرستاده براش که یلیمیا از و زد زنگ  

.شنیم قرمز هاش گونه جفت و دماغ نوک و لرزهیم هاش لب  

 تو ذکرم و فکر و کنم شک بهش که بود بلد هک تو جز یک من بر و دور مگه آخه »

«... و زدم زنگ تو به فکریب... یب... بزنه پس رو  

 کوره یتو انگار و کنهیم داغ مغزم. بده ادامه رو حرفش دهینم اجازه هقشهق

 با و کنمیم باز رو دستم. سوزهیم درون از وجودم تموم باشم افتاده ریگ شیآت

. خبرمیب من و افتاده اتفاق چقدر. دمیم فشار رو هام قهیشق شست و اشاره انگشت

:گمیم آروم و کشمیم یا کالفه نفس  

«. لطفا نکن هیگر »  

:گمیم بلند که رهیگیم باال شهیگر یصدا  

«! هوم؟! ه؟یچ یبرا ختناتیر اشک گوله گوله نیا االن »  

:زنهیم پس رو هاش اشک دستش پشت با و دهیم قورت رو بغضش  



«. کنمیم عمل شیپ سال هفت مثل هم هنوزم... تو بابت از... چرا دونمینم »  

 رو گارمیس پاکت یدست ریز از. افتمیم راه و کنمیم روشن رو نیماش دوباره

:زنمیم زل جلو به. فرستمیم هام هیر به رو نخش هی دودِ و دارمیبرم  

 که دادم حق بهت خودم شیپ یول نبوده من کار گفتم تو به. نگفتم یزیچ که من »

«. ینکن باورم  

:تکونمیم رو گارمیس خاکستر  

«! گفت؟ ماهک هم رو نایا و لیمیا هیقض »  

«. اوهوم »  

 شمیم متشکر ماهک از دلم ته و کنمیم یراحت احساس. کشمیم یا آسوده نفس

 خار هورناز چشم یتو نیا از شتریب رو من و برداشت هام شونه یرو از رو بار نیا که

:پرسهیم و کنهیم ینیف نیف. نکرد فیخف و  

«! ه؟یچ یبرا صورتت یکبود نیا یجد »  

 به زهیریم زهر و شهیم تلخ زبونم. ستمیایم قرمز چراغ پشت و زنمیم یخند زهر

:شهیم ریسراز هاش اشک دوباره که جونش  

«. رفت کرد قدقد اومد. تونهنیرامت آقا کار »  

:زنمیم داد اخم و تشر با  

« ؟!واقعا یا زهیانگ چه با! ؟یکرد قبر نبش براش رو من ینشست »  

.افتهیم من من به و پرهیم رنگش  

«. دیپرس... پر »  

:گمیم صدا تن همون با و ندازمیم جا رو دنده و شهیم سبز چراغ  



«! بهش؟ داشت یربط »  

:نهیچیبرم لب  

«. نزن داد من سر... سر »  

:کوبمیم فرمون یرو رو ماشاره انگشت جانب به حق و زنمیم داد  

! کثافت؟ خودت مثل بود یکی یگفت بهش. زنمیم داد حقمه چون. زنمیم داد »

«! آره؟  

:نالهیم و ذارهیم لبش یرو رو انگشتاش  

«. خدا به نه. نه »  

:شمیم شونکوچه وارد و زنمیم دور  

 و من یبرا که گذشته و رابطه یول ندارم یکار چیه یکس چیه با ،یگفتیم دینبا »

 بشه آشنا تو االن با بود اومده اون کرد، غلط! د؟یپرس ازت. توئه و من یبرا فقط توئه

«! گذشتت؟ ای  

 یصندل به زهیریم اشک صدایب که همونطور. دارمیم نگه شونخونه در یجلو

:پرسمیم و کنمیم روشن یا گهید گاریس. دهیچسب  

«! ؟یشناسیم رو من خونه »  

:ندازهیم باال سر و کشهیم باال رو دماغش  

«. نچ »  

:کنمیم حفظ رو میعصب حالت و چرخونمیم سمتش به سر  

«! ؟ینداد بهش رو من خونه آدرس تو یعنی »  

:رهیگیم چنگ به رو فشیک و رهیگیم دندون به رو لبش گوشه  



«. گفتم تو از فقط... فقط ،یچیه خدا به »  

:گمیم تلخ و تند و رمیگیم رو ازش  

«. یکرد یخوب کار نیآفر نیآفر »  

 گناه من. دلخورم یلیخ دلخورم،. کنمیم احساس خودم یرو رو نگاهش ینیسنگ

 نکردم دخالت. نشدم هورناز شیآسا مخل چوقتیه یول کردم یکار کثافت کردم

 با برام نقدریا. کرد اصرار خودش خواست، خودش که ییوقتا اون جز شیزندگ یتو

 قاتل و چَشم گفتمیم بسته چِشم بکش آدم گفتیم اگه که بود زیعز و ارزش

 نیماش از یخداحافظ بدون هورناز که فرستمیم رونیب صدا با رو بازدمم. شدمیم

 گاز یرو پا ادیم که در بستن یصدا. بشه خونه وارد تا مونمیم منتظر. شهیم ادهیپ

. شکستم رو زمیعز دل و عالمم نامرد خودم فقط کردمیم فکر. افتمیم راه و ذارمیم

 تماس ثاقیم با و دارمیبرم رو لمیموبا. دادم دل من که رو یروز اون گند اه

:چهیپیم گوشم یتو شوخش و شاد یصدا. رمیگیم  

«! روباه؟ با یریش »  

«. گرگم »  

.کنمیم نثارش یآبدار فحش. خندهیم هرهر  

«! ؟یکرد تیرو رو جان بابا ادب،یب... اِاِاِ »  

. کنمیم نگاه خلوت نسبتا اتوبان به حوصلهیب و کشمیم موهام یال پنجه  

«. میکرد ادهیپ رو هم دهن اومد نیرامت نه، »  

:گهیم زده بهت  

«! آورده؟ ریگ کجا از رو تو خونه آدرس! ن؟یرامت »  



«. رهیبگ من از رو شنداشته طلب بود اومده الشخور کهیمرت بدونم چه »  

:زنهیم داد پرحرص  

«. کنه علم قد یکس ما یحاج یبرا نشده زاده مادر از... رو یدزیا کنمیم شپاره »  

.رهیگیم مخنده لحنش از  

 تموم. کردم دایپ لیفا یسر هی من نیبب. کردم شپاره خودم. حاال نشو ییهوا »

 و گرفتن یمعمول یآدما از کلک و دوز با که یِتجار و یشرکت یها ازیامت نیا اسناد

«! کنم؟ کاریچ. مونده قفلشون فَکِ فقط... دادنِ خودشون یآدما به  

:کنهیم مکث یکم  

«. بزنم حرف ها بچه با دار نگه دست فعال داداش، درست دستت »  

 برام ترسمیم دارن ابیرد یتیامن یها لیفا یدونیم که خودت. یزنیم حرف یک »

«. شه دردسر  

«! گه؟ید یهست نایا هوشمند جشن. میشیم یاوک هفته آخر تا »  

 صورت به ینگاه بغل نهییآ از. شمیم نگیپارک وارد و زنمیم رو نگیپارک موتیر

 سوار خوامیم و کنمیم قطع رو تلفن. گمیم یا شاءاهللان و ندازمیم کبودم

 کار آسانسور نیا بار هی موندم دل به حسرت. خرابه هم باز نمیبیم که بشم سورآسان

.کنمیم مکث رسمیم که ماهک طبقه به و رمیم باال رو ها پله. کنه  

 بهش نقدریا! فیح یول. کنم تشکر ازش و بزنم رو شخونه در تونستمیم کاش

 چند از بعد شد باعث دخالتش نیا یول کرده جایب دخالت ندارم، رو روش که دمیپر

 یصدا. بکنه یمونیپش اظهار قضاوتش خاطر به و بزنه زنگ من به هورناز سال

... صداش. کشهیم رونیب الیخ و فکر از رو من ادیم شخونه داخل از که ییانویپ

 داشتم دوست .گرفتیم یباز به رو آدم روح که یجور هی بود، یخاص جورهی صداش



 کردم حس امروز. نکنم فکر یچیه به و کنم دود گاریس پنجره کنار و باال برم

 دود خودم با هام قرار و قول همه هورناز دنید با و موندم قولم سر که شدم باجربزه

.نشد هوا  

 کار خودم نفس عزت یرو و کردم سرگرم رو خودم و موندم خونه یتو رو هفته هی

 احساس االن و کردم کار دادم نشون خودم از سال همه نیا که یضعف یرو. کردم

 دلناز و هوشمند مراسم به تا شمیم آماده و رمیگیم دوش. کنمیم یسبک و غرور

 فارق خوامیم ها مدت از بعد. پوشمیم دمیسف زیبول یرو یمشک شلوار و کت. برسم

 کنار رو نیماش و شمیم باغشون وارد. بگذرونم خوش و بخندم و بگم یچ همه از

 به شهیم من متوجه تا ثاقیم و میشیم عمارت وارد. کنمیم پارک ها نیماش هیبق

:گهیم جانیه و شور با و ادیم سمتم  

«. یکرد پیخوشت چه سلطان، »  

:کنمیم بغل رو گردنش  

«! هنوز؟ ومدنین نایا هوشمند »  

 پخش یج ید یها بلندگو از دوماد و عروس یمیقد آهنگ بده جواب خوادیم تا

:شهیم  

  انیم دارن دوماد و عروس بگو بدو بدو »

«... انیم دارن جهاز تا صد با کشا طبق و کوچه به کوچه  

. رمیم سالن آخر به و کنمیم نگاه رفتنش به خنده با. دوئهیم استقبالشون به ثاقیم

 شهیهم که یدختر و ماهک ارمیم باال سر که نیهم و ستمیایم یخال زیم هی کنار

 همون با و ختهیر دورش و کرده صاف رو فرش یموها ماهک. نمیبیم رو شه کناره

 مانعم یزیچ هی. رمیگیم ازشون نگاه و کشمیم یقیعم نفس. کننیم پچ پچ دختر

 یبرا یکم زیم یرو یدنینوش از. کنم باز تشکر به زبون و برم سمتش به شهیم



 عمارت وارد هم دست در دست باشکوه یلیخ دلناز و هوشمند. زمیریم خودم

 سمت من نگاه و ادیم طرفم به ثاقیم. رنیم خودشون گاهیجا سمت به و شنیم

 دنبالش. رهیم عمارت یخروج سمت به دست به تلفن که شهیم دهیکش یماهک

 رهیم باغ ته به. ارمیم باال این عالمت رو دستم که ادیب دنبالم خوادیم ثاقیم و رمیم

.دارمیبرم قدم دنبالش به هم من و  

 چشماش تو رو ترس خوادیم دلم و کنه یم گل طنتمیش که شهینم حضورم متوجه

 واسه و تردد از یخال قسمت هی ادیب فتهین راه راحت الیخ با ینجوریا که نمیبب

 به. هست یعروس نیا تو یآدم جور همه باشه یچ هر. برداره قدم ناز با خودش

 که یحال در. ذارمیم راهنشیپ دنباله یرو رو پام هوی میرسیم که باغ کیتار قسمت

 عقب به قدم هی هم خودش که کشمیم نیزم یرو رو پام پامه؛ رِیز راهنشیپ پارچه

 و سرد یها چشم ترسونش نگاه و چرخهیم عقب به دهیترس. شهیم دهیکش

.ندازهیم خنده به رو تفاوتمیب  

:کنمیم زمزمه و کنمیم نگاهش بیج یتو دست  

« ؟یببع بخورنت گرگا یدینترس »  

:گهیم یخط پشت به و کنهیم یظیغل اخم  

«. باهاتون رمیگیم تماس »  

:کشهیم شیشالق یموها به یدست و کنهیم قطع رو تلفن  

«. نمیبینم یگرگ »  

:گمیم زود که بشه رد کنارم از خوادیم. دارمیبرم رو پام که کشهیم رو دامنش  

«. ستایوا »  



 متر مین خوبه. کنهیم نگاهم اخم مچهین همون با و چرخهیم سمتم به و ستهیمیوا

 حفظ رو بمیج هی دست گوریف همون! ادیم افهیق من یبرا یجور نیا و قدشه

:گمیم یجد یلیخ و کنمیم  

«. گفت بهم رو زیچ همه هورناز »  

 تو. خنده ریز بزنم خوامیم. خورهیم تکون گلوش بکیس و شنیم گرد هاش چشم

 تر ظیغل رو اخمم خنده یجا به ؟!هیچ یبرا گرفتنت افهیق نیا گهید یترسیم که

.شنیم دهیکش باال هام لب طرف هی و کنمیم  

 یعصبان یلیخ رو من و یکرد دخالت ستین مربوط بهت که یکار یتو نکهیا با »

 هی از دختر اون شد باعث و خورد درد به تیفضول که نکهیا حداقلش یول. یکرد

«. برگرده عقب به پرتگاه یقدم  

:کنهیم زیر چشم مشکوک  

«! ؟یزد حرف خودش با »  

:رهیگیم جانیه رنگ لحنش هوی که کنمیم اکتفا دادن تکون سر به تنها  

«! شت؟یپ برگشت یعنی »  

:زنمیم یخند شین  

«! نه؟ »  

:پرسهیم شیذات یفضول همون با ناراحت و کنهیم باد پر رو هاش لپ  

«! زد؟ حرف باهات چرا پس »  

 شونه یول ؛یپرسیم هم رو نیا که یکرد یفضول کم! چه تو به بگم و بتوپم خوامیم

:کنمیم کتم لبه بند رو مگهید دست و ندازمیم باال  



«. کرده قضاوت درموردم زود نکهیا بابت کرد یخواه معذرت »  

:شهیم بلند دشیناام یصدا. کنمیم عبور کنارش از و گمیم رو نیا  

«. باشه کنارت و برگرده که کردم رو ها کار نیا همه من »  

:شمیم دور ازش و برمیم باال رو صدام  

 تو ندارن، رو تشیظرف ها یلیخ. خانم ممول نکن کارا نیا از یکس یبرا گهید »

«. یشیم کباب یول ثوابه قصدت  

 و وسط ختنیر عده هی. کنمینم نگاه سرم پشت به گهید و شمیم عمارت وارد

 به و شمیم رد تیجمع کنار از. گذروننیم خوش و کننیم یهمراه رو یجید

 پام یجلو ننیبیم رو من تا دلناز و هوشمند. رمیم داماد و عروس گاهیجا سمت

 حسرت پر دلناز. دمیم دست دلناز با و بوسمیم رو هوشمند صورت. شنیم بلند

:گهیم  

«. داداش کنمیم آرزو برات رو یشب نیهمچ »  

 ینامحسوس دم. وفتهیم چنگ دلم من و چهیپیم دلناز شونه دور دست هوشمند

:پاشمیم دوتاشون هر یرو به لبخند و کشمیم  

«. ها بچه دیبش خوشبخت »  

 به و گردهیبرم اخم بدون ماهک بعد یکم. زمیم سر گردمیبرم من و کننیم تشکر

ثاقیم. وندهیپیم رقص ستیپ وسط دخترها  و شده قرمز صورتش که یدرحال  

 که ینیریش. کشهیم و رهیگیم رو دستم مچ و ادیم سمتم به زنان نفس عرقِ؛ سِیخ

:زنمیم داد بلند و دمیم قورت رو بود دهنم یتو  

«. کن ول رو دست... اِاِاِاِ »  

«. کن هیتخل رو تیانرژ میبر پاشو! خوردن؟ یبرا یاومد »  



:بکشم رونیب شپنجه نیب از رو دستم مچ تا کنمیم تقال  

«. کن ولم ثاقیم بابا یا. ندارم مضاعف یانرژ »  

 خودشون ای و کننیم بلند زور به رو من آخر در و انیم کمکش به ادیشه و فرشاد

 به که یقول طبق یول بود دنیکوب پا شتریب حرکاتمون نکهیا با. کننیم همراه رو من

 ماهک " .یعروس شاد جو از رمیبگ هیروح و باشم خوش کردم یسع بودم داده خودم

" 

 

 خنک آب ریز رو پاهام. شمیم حموم وارد و ارمیدرم رو میسانت ده یها کفش

 دنیپوش به عادت که نقدریا دوباره، گرفتم جون. گمیم یبلند شیآخ و رمیگیم

 و عروس یلیخ. کنم تحمل ساعت چند از شتریب تونمینم ندارم بلند پاشنه کفش

 یوقت. شدیم کنده آدم دل که کردنیم رفتار عاشقانه نقدریا بودن؛ یخوشگل داماد

 رو لباسم. کردم یخوشبخت یآرزو براشون دل ته از و وجود تموم با دنیرقص نفره دو

 تخت یرو رو خودم صورتم کردن پاک از بعد و کنمیم عوض شلوارک و تاپ هی با

 یصدا که بخوابم تا زنمیم غلط تخت یرو و دمیم کش رو پام و دست. ندازمیم

 حتما. کنمیم نگاه کارمِ زیم یرو که یلیموبا به زار. شهیم بلند لمیموبا یملود

 تا که ییایرو جز باشه داشته کار من با تونهیم یک شب وقت نیا وگرنه استیرو

 زیم یرو از رو لمیموبا و شمیم بلند غرغر با بود؟ کنارم شیپ ساعت هی نیهم

 دلم به یبیعج دلشوره و پرهیم سرم از یکل به خواب هورناز اسم دنید با. دارمیبرم

 یصدا که کنمیم برقرار رو تماس. بزنه زنگ من به دیبا چرا شب وقت نیا! افتهیم

:زنمیم داد دهیترس. چهیپیم گوشم یتو هاش هقهق  

«! شده؟یچ »  



 جمع صورت. گهیم داره یچ بدم صیتشخ تونمینم اصال. زنهیم حرف هیگر با

:گمیم کالفه. نمیشیم تخت یرو و کنمیم  

 ینجوریا اصال من. سرجاش ادیب نفست بخور آب کهیچ هی برو جان، هورناز یوا »

«! یگیم یچ فهممینم  

:نالهیم و زنهیم نفس نفس  

«. شمیم وونهید دارم »  

«! مگه؟ شدهیچ. جون از دور »  

:زنهیم هق  

«. کنم اشتباه هم باز خوامینم »  

:زنمیم گوشم پشت رو مشده صاف یموها از یا طره  

«. ستمین هات حرف متوجه اصال من ؟!یچ درمورد »  

:کشهیم باال رو دماغش و رهیگیم یقیعم نفس  

«. دارم ریسم به ییها حس هی هنوز کنم فکر »  

:گمیم بهت پر و متعجب  

«! نمونده دلت یتو یچیه اون از یگفت که تو یول »  

«.رمیدرگ خودم با ستهفته هی...هی »  

 چند خودش با ستین معلوم. دمیم هیتک تاجش به و کنمیم دراز تخت یرو پا

:گمیم حیصر و زنمیم بغلم ریز رو دستم هی! چنده  

 با یریدرگ ستهفته هی یگیم بار هی نمونده دلت یتو یچیه اون از یگیم بار هی »

«. اون سر خودت  



:چرخونمیم چشمم کاسه یتو مردمک و کشمیم یپوف  

«. یخوایم یچ یدونینم هم خودت یحت تو »  

:گهیم دار بغض و کنهیم مکث یا لحظه  

«... ای... ای کنم شروع باهاش نو از تونمیم دونمینم من یول عاشقمه ریسم خب »  

:رهیگیم سر از رو هقشهق دوباره که خورهیم چنگ دلم  

«. افتادم ریگ یبد یراه دو یتو و هستم دل دو یبدجور. کنم کاریچ دونمینم »  

:شهیم دار سوز صداش  

«. یکن کمکم یتونیم تو کردم فکر »  

:کنمیم گشاد چشم و زنمیم یا خنده تک تعجب با  

«! زمیعز مکارهچه من. بشه روشن خودت با فتیتکل دیبا تو! من؟ »  

 نگاه کیتار کوچه به و زنمیم کنار رو پرده. ستمیایم پنجره کنار و شمیم بلند

:کنمیم  

«. ریبگ میتصم بعد شو دل هی خودت با »  

:شهیم نییپا و باال نیسنگ امنهیس قفسه  

«. باشه مونده دلت ته یزیچ ریسم از اگه »  

:کنهیم ینیف نیف  

«. رابطه یتو نرفته یکس با سال سه.عاشقمه »  

:رهیگیم سر از رو هیگر  

«. گفت بهم رو نایا زد زنگ بود، کرده مست... مس نیرامت »  



.کنمیم قفل هام دندون نیب رو مییباال لب و کوبمیم هم یرو پلک  

 هی دلهره، هی. کنهیم مخفه داره و گردنم دور انداخته دست که هیحس چه دونمینم

 دارم و دونمیم دمیشا. برگرفته در رو وجودم یچ یبرا دونمینم که بیعج ترس

...اگه. خودم از ترسمیم. نکنه خردم و رهینگ اوج تا بهش زنم یم پا پشت  

:شهیم وارزمزمه و حال یب صدام  

 حرف باهاش. بزن زنگ بهش ،یباش باهاش هم باز یتونیم که یکنیم فکر اگه »

«. بزن  

:خورهیم چنگ قلبم و شهیم آروم یلیخ لحنم  

«. هست یا لحظه نیهمچ منتظر. شهیم خوشحال یلیخ »  

:پرسمیم یقراریب با که کنه قطع رو تلفن خوادیم و گهیم یاوهوم  

« ؟یدار دوستش توام... یچ خودت تو هورناز؟ »  

:گهیم بد حس از پر و حوصلهیب  

«. ریبخ شبت. دونمینم »  

 سرم و کشهیم ریت ممعده. ندازمیم تخت یرو رو خودم و کنمیم قطع رو تلفن

 من خب کرده، تالش یلیخ ریسم! خوبه یلیخ که نیا! برگرده؟ خوادیم. نهیسنگ

 خودم خوادیم دلم چرا ست؟ین خوش حالم چرا پس. خواستمیم رو نیهم که هم

شون؟مرده یرابطه تو کردم یفضول که بکشم رو  

 

 از و خورمیم صبحونه. هستم حوصلهیب یکم و دارم درد سر شمیم داریب که صبح

 با دیبا یک تا. کنمیم فکر مشاوره هی به که هست یروز چند. زنمیم رونیب خونه



 گرونید محتاج و ترس نیا به ببندم پا تونمیم یک تا اصال! کنم یزندگ ترس نیا

.رمیم بود گرفته وقت برام ایرو که یمطب سمت به و رمیگیم نیماش! باشم  وارد 

 هیتک سرم پشت وارید به رو سرم. بشه نوبتم تا نمیشیم منتظر و شمیم مطب

 رو هام چشم و گرفته بر در رو مغزم کل یبیعج سردرد. بندمیم پلک و دمیم

 و شمیم بلند. شد من نوبت باالخره که بود گذشته چقدر دونمینم. کرده نیسنگ

 زشیم مقابل. روئه خنده اریبس و مسن یمرد دکتر. شمیم دکتر اتاق وارد

. نمیشیم  

«! ه؟یچ اسمت خب؛ »  

«. ماهک »  

:گهیم و زنهیم یلبخند  

«. یزنیم حرف بلند بلند خودت با یدار کن فکر خانم، ماهک خب یلیخ »  

:کنمیم شروع و دمیم فشار هام دست ونیم رو فمیک یها دسته  

 هی ترسمیم. ترسمیم فرمون پشت نمیبش نکهیا از دارم، وحشت یرانندگ از من »

 نتونم و کنه فلج فرمون پشت رو من که بشه یزیچ هی دونمینم. وفتهیب یاتفاق

«. کنم کنترل رو نیماش  

:پرسهیم و دهیم تکون دییتا نشانه به یسر دکتر  

«! ؟یدار نامهیگواه »  

:زنمیم زل نامعلوم نقطه هی به و رمیگیم چشم دکتر از  

 نداشتم یمشکل چیه. دیخر نیماش برام بابام گرفتم نامهیگواه نکهیا محض به »

«... نکهیا تا بودم راحت یلیخ  



 فکر شهینم پاک خاطرم از چوقتیه و دمید که یا صحنه به کنم؛یم یطوالن مکث

:کنمیم  

. بودم خوشحال یلیخ. بودم نایا عموم خونه شب اون. اومد کنکورم جواب نکهیا تا »

 سمت به ینیریش جعبه هی با که صبحش. بودم کرده تالش یقبول یبرا سال چند

«... من و من یجلو دیچیپ موتور هی راه یتو. افتادم راه خونه  

!شهیم تر عیفج سردردم و خورهیم تکون گلوم بکیس  

 زد اومد رونیب سرعت با یفرع از که ینیماش یول ستادمیا موقع به ترمز؛ یرو زدم »

«. شد پرت تر اونطرف متر چند یموتور و موتور به  

:دهیم فشار رو ام قهیشق طرف هی ماشاره انگشت  

 رد  سرش یرو از وانت هی... هی شه بلند اومد تا نیزم یرو بود افتاده مردِ دمید »

«. نشد بلند گهید مرد اون و شد  

:بندمیم دوباره و کنمیم باز رو میروسر گره  

 مثل صحنه اون فقط شدم، قبول کنکور خوشحالم، رفت ادمی دمیرس که خونه به »

«. بود شده خکوبیم هام چشم یجلو عکس هی  

:کنمیم نگاه دکتر به و کشمیم نفس مانند آه  

«. نرفتم نیماش سمت گهید بعد به روز اون از »  

:دهیم تاب هاش انگشت نیب رو خودکارش  

 که یترسیم! ؟یریگیم اضطراب یشیم یزیچ یتاکس ،ینیماش سوار یوقت »

«! وفته؟یب اتفاق همون  

«. نه »  



!بود؟ سالت چند یگرفت نامهیگواه یوقت  

«. نوزده جده،یه »  

«! سالته؟ چند االن »  

«. شش و ستیب »  

:گهیم آروم و دهیم هیتک شیصندل به  

 دارو، زیتجو یبرا کنم تیمعرف روانپزشک به که ستین یحد در وحشتت و ترس »

«. یشیم موفق حتما یبکن رو گمیم که ییکارها و یدرمان روان جلسه چند با  

:چمیپیم انگشتم دور رو میروسر هیحاش  

«! کنم؟ یرانندگ یعنی »  

:خندهیم  

 شرکت هم ستیپ یتو یتونیم یبر جلو هام گفته با قدم به قدم نه، که االن از »

«. یکن  

«! بکنم؟ دیبا کاریچ »  

:دهیم حیتوض برام واضح و شمرده  

 به و ینیبش اعتمادت مورد راننده شیپ که نکهیا ،یبکن دیبا که یکار نیاول »

. یکن توجه شیرانندگ  

«. ینیبش خاموش و شده پارک نیماش هی پشت نکهیا دوم  

:گمیم دستپاچه  

«! ن؟یهم فقط »  



 دیبا که رو ییها کار یایم که یا جلسه هر از بعد. بردار قدم من با آروم دخترم، نه »

«. یکن اجراشون مو به مو دیبا هم شما و گمیم رو یبکن  

:لرزهیم هام چشم مردمک و کنهیم رخنه جونم همه به استرس  

«! تونم؟یم یعنی »  

 جلسات یبرا ریبگ وقت یمنش از فقط حتما، یباش داشته اعتماد خودت به اگه »

«. یبعد  

 پزشکان ساختمون از رمیگیم وقت یمنش از نکهیا از بعد و کنمیم تشکر دکتر از

 و زنهیم پرسه شبید یحوال فکرم. رمیم راه رو ادهیپ یتو زنان قدم و شمیم خارج

 و اخم. خواستم خودم! خواستم؟ینم رو نیهم مگه! چمه قایدق دونمینم من

 االن پس. کنم نرم رو دختر اون تا دمیخر جون به رو ریسم یها یدشمن و یمحلیب

 فکر. کنم خوب باهم رو جفتشون حال نکردم تالش مگه! ه؟یچ یبرا قلبم ینیسنگ

 ریت سرم که نیا! ه؟یچ من بد حال نیا اسم. خوبه حالشون باشن باهم دمید کردم

 ام نهیس قفسه. شهیم نییپا و باال گلوم یتو گردو یاندازه یزیچ هی و کشهیم

 یتویموه و رمیم نمیبیم که یشاپ یکاف نیاول داخل به. شهیم نییپا باال نیسنگ

 سفارشم شدن آماده تا. کنه کم رو مغزم التهاب و یداغ نیا تا دمیم سفارش یخنک

:زنمیم زنگ یدیسع به  

«! دن؟یم لیتحو یک رو ساختمون پس... ریبخ روزتون عمو، سالم »  

.کنهیم برخورد صبور و رو خوش شهیهم مثل  

 نظر از یول بدن لیتحو گهید هفته آخرِ تا بود قرار ر،یبخ توام روز... دخترم سالم »

«. یبد خرج به صبر یکم دیبا... دنینم کار انیپا و ناقصه یشهردار  

:بزنم غر مختلف یها بهانه به خوادیم دلم و زنمیم نق  



«! ن؟یهست کارتم نیگر یکارها گریپ. کنمیم صبر باشه »  

«. یریم و شهیم جور هات کار یزود به شاءاهللان. نباش یزیچ نگران هستم، »  

 پام. کنمیم شمزه آروم و ارنیم رو تومیموه. کنمیم یخداحافظ ازش یخراب حال با

. بکشم نفس ساختمون اون یفضا تو و برم تونمینم خونه؛ سمت برم کشهینم

 تا. رسهینم بهم هوا و شدم خارج جو از انگار برسه اونجا به پام کنمیم احساس

 سمت به و شمیم بلند ارناچ. دمیم طول رو یدنینوش وانیل هی خوردن تونمیم

 جونم به وفتهیم دلهره. کنمیم نگاه یتاکس راننده ،یرانندگ به ناخداگاه. رمیم خونه

 صحنه اون یه و نمیبش فرمون پشت هم من یزود به قراره کنمیم فکر یوقت

 هشدار یصدا و لرزهیم دستم یتو میگوش. خورهیم جرقه ذهنم یتو تصادف

.شهیم بلند امکشیپ  

«. بدم بهش فرصت هی خوامیم... گرفتم رو میتصم من »  

:دمیم رو جوابش. شمیم ادهیپ مون کوچه سر یتاکس توقف با و کشهیم ریت اممعده  

«! ؟ینکرد یجد رو متیتصم زود یلیخ »  

:ادیم دیجد امیپ تا کنمیم باز رو ساختمون به ورود در  

 باشه، کنارم ریسم مثل یکی دارم ازین که امیحال یتو االن یول ینکن درک دیشا »

«. کن دعا. نشم مونیپش کاش  

. دهنم بزاق دادن قورت یبرا شهیم بسته گلوم راه و خورهیم یاساس تکون قلبم

 اممیپ و ستمیایم حموم یجلو و امیدرم دونه دونه رو هام لباس و شمیم خونه وارد

:فرستمیم رو  

«! یباش موفق »  

...شمیم حموم وارد و ذارمیم هام لباس یرو رو لمیموبا  



جوشه؟ یم ممعده تو یزیچ هی چرا  

 

" ریسم "  

 

 دهیم دستم به رو یچا وانیل فرشاد. رمیگینم توریمان از چشم و کنمیم دود گاریس

. نهیشیم کنارم و  

«! ها پوشه نیا رمز فک دیکش طول چقدر »  

:کنمیم اشاره شهیم یریبارگ تند تند که ییها کد به  

«. هم سر پشت شهیم هک کد چقدر نیبب نن؛یهم یتیامن یها لیفا »  

:کنمیم فرشاد به رو و چرخونمیم هام دست نیب رو وانیل  

«. ترسمیم نستاگرامیا صفحه اون رفتن لو از من »  

:ندازهیم باال یا شونه الیخیب فرشاد  

« ؟یترسیم یچ از کهیف شیدیا و لیمیا »  

:شهیم بلند لممیموبا یملود یصدا من جواب با همزمان  

. کنه دایپ تونهیم کرده وارد رو ما یها ستمیس و یگوش کدِ و یجستریر که یاون »

» 

 میشونیپ به رو لیموبا گوشه! هورناز. دارمیبرم تخت یرو از رو لمیموبا و شمیم بلند

 و شمیم یعصب ناخوداگاه هم. ندارم خبر خودم و کردم یکار هی باز حتما! کوبمیم

. صداش دنیشن واسه شهیم قرار یب دلم هم  

«! بله؟ »  



:گهیم محکم و یجد یلیخ  

«. نمتیبب یحضور که الزمه »  

!الزمه؟ من دنید! چرخونمیم کاسه یتو چشم زده بهت  

:نهیشیم لبم گوشه لبخند  

«. بفرست رو ساعتش و آدرس »  

«. باشه »  

 جمع رو لبخندم و چسبونمیم لبم ریز رو لیموبا گوشه. کنهیم قطع یخداحافظیب

 خودش نکهیا از خوشحالم یلیخ بگه؟ خوادیم یچ! جونم به وفتهیم شک. کنمیم

 هی ترسمیم یول بزنه حرف باهام و نهیبب رو من داده شنهادیپ خودش زده، زنگ

.کنمیم باز رو امکیپ عیسر لرزهیم که میگوش. زهیبر بهم رو من دوباره و بگه یزیچ  

 تموم داره فتمیش. باش مارستانیب یجلو گهید مین و ساعت کی ساعت، کی تا »

«. شهیم  

 کمد داخل به کمر تا کنمیم باز رو کمدم در و گردمیبرم اتاق داخل به هول و تند

:زنمیم داد و رمیم  

«! برگردم؟ تا یمونیم تو رون،یب رمیم من فرشاد »  

«. رمیم فلش یتو کنم یکپ رو نایا گهید نه »  

:گهیم تمسخر پر  

«! نیبش کمد یتو برو شو گوله یخوایم  

 و ارمیدرم تنم از رو شرتمیت. ندازمیم تخت یرو و دارمیبرم رو راهنمیپ و شلوار

:پوشمیم رو راهنمیپ  



«. دارم قرار »  

:کنهیم زیر چشم و دهیم هیتک یصندل به  

«! زد؟ زنگ بهت بود یک! ؟یک با »  

. کنهیم نگاه تاپ لپ به و رهیگیم ازم چشم. کنمیم نگاهش زیت و کنمیم اخم

 آمدم و رفت گزارش من از دوستامم که بودم شده یمدل چه وقته چند نیا دونمینم

 لمیموبا و چیسوئ هام لباس کردن عوض از بعد و کنمیم حفظ رو اخمم. رنیگیم رو

 یمحکم یضربه و رمیم بوکسم سهیک سمت به. دمیم جا شلوارم بیج یتو رو

:زنمیم بهش  

«. خداحافظ رفتم، من »  

 فکر برسم تا. رمیم مارستانیب سمت به. شمیم نیماش سوار و زنمیم رونیب خونه از

 حتما. دهیم تماس رد که زنمیم زنگ هورناز به. کنهینم ولم هم لحظه هی الیخ و

 هورناز نکهیا تا مونمیم رهیخ جلو به و کشمیم موهام یال رو انگشتام. ادیم داره

. شهیم خشک گلوم و رهیم باال قلبم تپش. نهیشیم کنارم و ادیم  

«. ینباش خسته. سالم »  

:گهیم کنه نگاهم نکهیا بدون و بندهیم رو کمربندش  

«. بزنم حرف خوامیم م،ینیبش ییجا هی میبر شهیم. ممنون »  

 یحرف من نه نظرم مورد شاپ یکاف به دنیرس تا. وفتمیم راه و دمیم تکون یسر

 رو نیماش. بگه خوادیم یچ نمیبب تا مینیبش جا هی دارم عجله. هورناز نه زنمیم

:دمیم نشونش رو یخلوت نسبتا شاپ یکاف و کنمیم پارک یا گوشه  

«! نجا؟یا خوبه »  



 باز براش رو یورود درِ و شمیم قدم هم باهاش. شهیم ادهیپ و گهیم یاوهوم

. مینیشیم هم مقابل و کنهیم انتخاب رو زیم نیتر کینزد اول؛ نیهم. کنمیم

:گهیم آروم و چهیپیم هم داخل انگشت هورناز. میدیم سفارش معجون  

«. کردم فکر یلیخ من »  

:پرسمیم زده جانیه و کنمیم جمع ام نهیس داخل رو هام دست  

«! ؟یچ درمورد »  

:کنهیم نگاه هام چشم به میمستق و زنهیم کنار رو شیشونیپ یرو افتاده یموها  

«! بدم فرصت بهت خوامیم »  

 یچ! زنمیم زل هورناز دهن به مبهوت و مات من و ستهیایم زمان لحظه هی یبرا

 بهم خوادیم زدیم ریت با رو من هیسا که یهورناز! زد حرف دادن فرصت از! گفت؟

 جلو به و دمیم قرار زیم یرو رو هام دست کف. بده رو بودن خودش با فرصت

:گمیم مشکوک و کنمیم یمخف رو شوقم و ذوق. شمیم لیمتما  

«! ؟یگفت یچ »  

 یباز هاش انگشت با. شهیم پر هاش چشم کاسه و کشهیم دندون به رو لبش

:دزدهیم من از نگاه و کنهیم  

«! ؟یخواستینم رو بودن من با فرصت مگه »  

:گهیم مغرور و شهیم خشک هاش چشم اشک  

«. دمیم بهت رو فرصت نیا دارم »  



 پررنگ نور هی. خاص جانیه و شور هی. شهیم یحال هی دلم و رمیگیم دندون به لب

 اون معصوم هورناز واسه کشهیم پر وجودم همه و کنهیم پرنور رو کمیتار دل که

!شده حک ذهنم و دل تو قوت همون به هنوز که روزها  

:زنمیم لب یناباور از پر و زنمیم یا خندهتک کردم، دایپ که یبیعج حال با  

«! التماس همه اون از بعد! سال سه از بعد »  

:کشهیم هم یرو دندون یعصب  

«! کنم؟ حلوات حلوا بذارمت سرم یرو یداشت انتظار! یکرد انتیخ من به »  

:شهیم دهیکش باال به لبم گوشه  

 رو من ،یدونیم خوب خودت خواستم؟ رو یزیچ نیهمچ وقت چند نیا نه، »

 داداشت یها حرف ریتاث تحت تو! بودم؟ ها یباز شرفیب نیا اهل من یشناسیم

 و تو یها کار ریتاث تحت هم من! اومدن هم اتاقت تا و یکرد قبول خواستگار

«! قرمزم خط یرو گذاشتم پا ناخلفم یدوستا  

:زنمیم یشخندین و کنمیم کج مشونه یرو به گردن  

«! کرد؟ رو کار نیا چرا مجنون رِیسم که یکرد فکر خودت با حال به تا تو نمیبب »  

:دهیم تکون سر طلبکار  

«. بودم کم برات من البد »  

:گمیم حیصر و خندمیم دار زهر  

 اگه نبودم بچه اگه بود مکله تو عقل اگه! دارم دوستت چقدر یدونیم هم خودت »

 حرف باهاشون و دادن راه خواستگار یکردینم پنهون من از اگه نبودم نیب دهن



 بذارم پا و کنم انتیخ جونم و دل به که شدمینم فیکث و پست نقدریا رو، زدنات

«. رمیبگ فاصله میواقع خود از و قرمزام خط یرو  

 نیا به کنه، کنترل رو صداش تن کنهیم یسع که یحال در و کنهیم گشاد چشم

:غرهیم و کنهیم نگاه طرفش اون و طرف  

«! ؟یگناهیب یبگ یخوایم االن »  

:گمیم قاطع  

 شدم مرتکب یبزرگ گناه گفتم. کردم یمونیپش ابراز بار هزار و دارم قبول من! اصال »

 هورناز، یول مونمیپش سگ مثل که کردم اعتراف. اوردمین جا به رو یعاشق رسم و

«. کرد جمعش شهینم شده؛ ختهیر که یآب مثل کرد، پاکش شهینم  

:گهیم مغموم  

«. یکن سواستفاده فرصتت از هم باز اگه »  

 و یگرم با دستش یسرد و رمیگیم دستم نیب رو بود گذاشته زیم یرو که یدست

. دلمِ حرف بفهمه که بزنم حرف یجور کنمیم یسع. شهیم ادغام دستم حرارت

:کنمیم تر لب و رمیگیم نفس  

 ستیب رِیسم همون من تو نظر از. کنمینم رو نکاریا چوقتیه قسم شرافتم به »

«! م؟ساله  

:گهیم یدار کش نچ و ندازهیم باال سر  

 فرق هم عشقت انیب طرز ،یحت... افتیق و کلیه... نگاهت طرز... زدنت حرف »

«. کرده  



 که نیهم! وفتهیم راه به یبزم دلم ته. زنمیم یمحو لبخند و رهیم ضعف دلم

 رو دستش. مشیتصم یرو مصممِ یعنی دهینکش رونیب دستم یتو از رو دستش

:دمیم فشار  

«! نه؟ ای شدم بهتر »  

.خندهیم  

«. خوبه فعال »  

.کنمیم نگاهش و زنمیم یگرم لبخند  

 کردمیم وادارش ای کردمیم فیتعر ازش یوقت ندازه؟ینم گل هاش لپ گهید چرا

 یتو رو سرش و شدیم دیسف و سرخ بار هزار بده نشون من به رو شیواقع حس که

 به که ینجوریا یحت. نهیشیم من دل به جوره همه حال هر به. بردیم فرو شقهی

 هول سمتش به رو وانشیل و کنمیم ول رو دستش. کیتار و رهیت زده، زل هام چشم

:دمیم  

«. شد گرم بخور، »  

:زنهیم صدام و خورهیم معجونش از یکم  

«! ر؟یسم »  

«! جانم؟ »  

:رهیگیم یقیعم دم و کنهیم مکث  

«! مخاله به نه گمیم داداشم به نه فعال »  

:پرسمیم طنتیش با و راه اون به زنمیم رو خودم  

«! رو؟ یچ »  



 که یزیچ آرومم، نسبتا کنمیم حس! رهیگیم مخنده. کنهیم نگاهم چپ چپ

 جلب. سخته یول! ارمیم دست به دارم رو دمیدو دنبالش همه نیا و خواستمیم

:دمیم هیتک زیم به رو آرنجم. سخته یلیخ رفته دست از اعتماد  

«! خب؟. بگو بهشون من از یشد مطمئن وقت هر. زمیعز یراحت جور هر »  

 و یباز لج با. کنمیم فکر گذشته به و کشمیم یقیعم آه. کوبهیم هم یرو پلک

 سه شد شجهینت و اومد بار به افتضاح چیه که نشد درست یچیه ها یکار ندونم

 محکم. دهیم تکون صورتم یجلو رو دستش هورناز. من یرونیو و یافسردگ سال

:نمیشیم صاف و زنمیم پلک  

«! جانم؟ »  

:کنهیم نگاهم باال تا نییپا از  

. خونه برسون رو من بمونه، شمیپ ادیم رو شب زد زنگ مخاله گمیم دارم! ییکجا »

» 

 کردن حساب از بعد. شمیم بلند هم من هورناز پاشدن با همزمان و دمیم تکون سر

 نیسرسنگ یلیخ هورناز. میشیم نیماش سوار و میشیم خارج کافه از ز؛یم پول

 کنار باهام و کنه قبول دوباره رو من تا دمیم حق بهش ندارم، یتیشکا. کنهیم رفتار

 سر ندازم؛یم بهش ینگاه مین. برگشته نهیا مهم! کاسه نیهم و آش نیهم ادیب

 بهیغر هی مثل داره نکهیا از رهیگیم دلم. کنهیم نگاه رو رونیب پنجره از و چرخونده

 هورناز. کنمیم روشن گاریس نخ هی کشمیم ییصدا پر نفس. کنهیم رفتار من با

:من سمت کنهیم رو و ندازهیم دماغش به ینیچ  

«! قبال ینبود یگاریس »  

:چسبونمیم پنجره لبه به رو آرنجم و تکونمیم رو گاریس خاکستر  



 و قرمزام خط همه رو گذاشتم پا خانواده و خونه از. دمیبُر یچ همه از من یرفت تو »

«. نیا شدم  

 کنهیم پرتش پنجره از و کشهیم رونیب هام انگشت نیب از و گاریس و کنهیم اخم

:گهیم لجوج که گمیم یا دهیکش اِ! رونیب  

«. نکش گاریس یمن شیپ ،یمن با یوقت »  

 طلبکار و ریگ جبهه هورناز نیا تا. کنمیم زمزمه یا خب یلیخ و کنمیم لوچ چشم

 و شدم عوض بفهمه تا برقصم دلش ساز به دیبا ملوس، هورناز همون بشه ادیب

 نکهیا از قبل م،یرسیم که شونخونه در به. کنه اعتماد من به راحت الیخ با تونهیم

:گمیم طاقتیب و رمیگیم رو دستش مچ شه ادهیپ  

«! نمت؟یبب یک هورناز »  

:گهیم و کنهیم نگاه هامون دست به  

«! گمیم بهت خودم »  

:کنهیم گرد رو هاش چشم. شهیم لیمتما سمتم به که کشمیم رو دستش  

«... اِاِاِ  میمونخونه در جلو »  

:زنهیم داد که بوسمیم رو شمقنعه یرو یرارادیغ کامال غرغرش، به توجهیب  

«. تو یکنیم نیهمچ چرا اه »  

 یصندل تا رو خودم. شهیم ادهیپ و کنهیم آزاد هام انگشت قفل از رو دستش زور به

:گمیم بلند و دمیم کش کنارم  

«. زنمایم زنگ بهت »  



 کنمیم فوت رو نفسم خنده با. شهیم خونه وارد و کنهیم باز رو در دستپاچه و هول

 قیتزر بهم یانرژ انگار. وفتمیم راه خودم خونه سمت به خوشحال و خوش سر و

 به تا تلفن سمت رهیم دستم. بزنم داد خوامیم یخوشحال شدت از باشن کرده

 بذار! کشمیم عقب رو دستم و رسهیم ذهنم به یفکر... که بدم خبر ثاقیم

 چشم برق مطمئنم و لرزهیم یخوشحال از تنم سلول به سلول. کنم زشونیسورپرا

 به خودم یناگهان میتصم هی یتو و ارمیم نگیپارک داخل به رو نیماش. برگشته هام

 راه وسط که رهیم زنگ سمت به انگشتم و ستمیایم در یجلو. رسونمیم دوم طبقه

 همون و شهیم نییپا باال منهیس قفسه درسته؟ کارم یعنی! شهیم مشت دستم

 دلمِ یرو که یزیچ نیا یول. دونمینم غلط ای درست. کوبمیم زنگ یرو رو مشتم

 یچهره دنید با و شهیم باز در بعد لحظه چند. کنهیم ینیسنگ داره یبدجور

  .کنمیم تعجب شدهیپر رنگ و گرفته

" ماهک "  

 

 بدون و دهیم یاتصال مغزم یها میس لحظه چند یبرا سوزونه،یم رو مغزم امشیپ

 طورهمون رو تاپ لپ و شمیم بلند زیم پشت از کنم،یم کاریچ دارم بدونم نکهیا

 منهیس قفسه. شه یخال حرصم تا کوبمیم اتاق درِ چوب چها به بار چند بازه که

 دهیکش هام قهیشق یرو تا رهیگیم راه سرم کاسه از عرق و شهیم نییپا باال محکم

 هام مشت یال رو موهام درمونده و کوبمیم نیزم یرو محکم رو تاپ لپ. شهیم

 که هیک نیا شد؟ داشیپ کجا از بال نیا! شمیم وونهید دارم. کشمیم و رمیگیم

 زنگ. سوزهیم گلوم بلندم، و خشک یها نفس شدت از نذاشته؟ روز و شب من یبرا

 قیعم نفس تا چند ه؟یک گهید نیا. چرخونمیم در سمت به گردن شهیم زده که در

 نبض قلبم! رِیسم. کنمیم نگاه یچشم از. کنمیم مرتب رو موهام و کشمیم

 رو در. کنم رفتار یعاد کنمیم یسع و دمیم قورت محکم رو دهنم آب و رهیگیم



 با که نهیبیم مچهره یتو یچ دونمینم. کشمیم رونیب کله فقط و کنمیم باز نصفه

 یکمرنگ اخم که کشمیم صورتم به یدست. ندازهیم باال رو ابروهاش جفت تعجب

:گهیم منتظره ریغ و کنهیم  

«. برگشت هورناز »  

 رو دلم که یبند و شهیم کنده دلم ته. رفت نفسم کوتاه یلیخ کوتاه، یا لحظه یبرا

 نما دندون و یتصنع رو هام لب ه؟یحال چه نیا ایخدا. شهیم پاره بود داشته نگه

:گمیم حالیب و دمیم کش  

«. شدم خوشحال یلیخ خوب چقدر چقدر! واقعا؟ »  

. رهیگیم چشم و ندازهیم صورتم به ییگذار نگاه. کنهیم نییپا باال فیخف رو سرش

 به رو دستش کف. کنهیم نگاه رو مگونه یرو زیت و تند که کشهینم هیثان به

 اشاره صورتم به شاشاره انگشت با. شهیم خم یکم و دهیم هیتک در چهارچوب

:کنهیم  

«... خون »  

:شهیم دهیکش مشده مشت دستِ سمت به نگاهش  

«. صورتت یرو یدیکش یِخون دستتِ »  

:پرسهیم مشکوک و کنهیم زیر چشم  

«! ؟یخوب تو نمیبب »  

:زنمیم یا خنده تک و کنمیم نگاه رو دستم کف  

«. دستم یتو شکست وانیل »  

:کنمیم عوض رو حرف عیسر  



«! برگشت؟ که شدیچ »  

:نهیشیم هاش لب یرو یجذاب لبخند و زنهیم برق هاش چشم  

«. دمشید رفتم. زد زنگ خودش »  

:کنهیم فوت رو نفسش زده جانیه  

«. داد فرصت بهم »  

:زنمیم لب لبخندش، محو  

«. نیبود دوباره فرصت هی قیال جفتتون. خواستمیم رو نیهم »  

 انگار و کشهیم هاش لب یرو زبون. دهیم فشار هم یرو لب و ستهیایم صاف

 نییپا پلک. کنمیم نگاهش منتظر. سخته براش منتها بگه؛ یزیچ هی خوادیم

:گهیم آروم و ندازهیم  

. نبودم یخوب طیشرا یتو موقع اون. برگشت تو یها حرف خاطر به هورناز. ممنون »

» 

:دهیم تاب کاسه یتو رو هاش چشم و کشهیم یقیعم نفس  

«. متاسفم نابجام یها رفتار خاطربه »  

 دستِ نیا از شتریب و بره کاش. لرزهیم دلم و دست و شهیم پا به دلم یتو یآشوب

!نکنه رو خودم شیپ رو دلم  

 ماهک گرفته، حرصم ممسخره یاداها و خودم از. رمیگیم گاز محکم رو زبونم

 فشار هام انگشت نیب محکم رو در رهیدستگ. رو خودت کن جور و جمع! ایحیب

:ندازمیم نییپا سر و دمیم  

«. ستین مهم. کردیم رو کار نیهم بود تو یجا یهرکس »  



:ندازهیم باال شونه و برهیم فرو بشیج یتو رو دستش  

«. خوش روز... گفتمیم دیبا کردیم ینیسنگ دلم سر »  

 بندمیم رو در. رهیم باال و چرخهیم ها پله سمت به بشنوه رو من جواب نکهیا بدون

. کشمیم هم یرو دندون و کوبمیم نفهمم قلبِ یرو محکم. دمیم هیتک بهش و

 و دهیم فشار رو گلوم بغض. نپر هرز ،یبخور سُر یندار حق... نشناس وقت... احمق

 در از رو تنم بهش توجهیب شه؛یم بلند تلفن یصدا. لرزونهیم رو هام چشم مردمک

 و آش ستمیس و نمیشیم زانو یرو اتاق در یجلو حالیب و کرخت و دمیم فاصله

 جمع یشارژ جارو با رو شصفحه شکسته یها شهیش و دارمیبرم رو شده الش

 بلند. دهیبر رو دستم ششهیش دمیکوبیم در به رو بدبخت نیا یوقت حتما. کنمیم

 ریگ غامیپ از ایرو یصدا بندمیم رو دستم که همونطور. شومیم رو دستم و شمیم

:شهیم پخش  

 جواب رو خونه تلفن دیبا عتاًیطب ؛یا خونه یعنی یدینم جواب رو لتیموبا یوقت »

«. یبد  

:زنهیم داد  

«. داره کارت مامان بزن زنگ یدیشن رو غاممیپ... اه! ؟یا خونه ماهک »  

. شمیم خارج آشپزخونه از و ذارمیم هیاول یها کمک جعبه داخل رو باند و نیبتاد

 زنعمو یصدا ایرو یغویجغیج یصدا یجا به نباریا که زنمیم زنگ عمو خونه به

:شهیم دهیشن  

«. رفت راه هزار دلمون! دخترم؟ یدینم جواب رو تلفنت چرا »  

 ام؛یپ ویراد مثل ایرو به ماشاءاهلل بود، بند دستم لنته،یسا لمیموبا. زنعمو سالم »

«. کرد قطع هم بعد داد رو خودش جواب هم خودش کرد سوال  



:خندهیم ینخود  

«. بگذرون بد هم رو شب هی ما شیپ ایب پاشو »  

 و ستخفه خونه یهوا. کنمیم قطع رو تلفن و گمیم یبلند چشم خواسته خدا از

 رو ادیم دستم دم که یلباس هر. شم دور ساختمون از زودتر چه هر دارم دوست

 و بزرگ یدرختا نیب از رسمیم که عمو باغ خونه به. امیم رونیب خونه از و پوشمیم

 و دمیم ایرو دست به رو ینیریش جعبه. شمیم خونه وارد و کنمیم عبور خوشگلش

 کنارم و ذارهیم زیم یرو رو شربت ینیس زنعمو. نمیشیم هال یها یراحت یرو

:نهیشیم  

دیبا » «! ؟یایب تا میکن دعوتت    

:ارمیدرم تنم از رو مانتوم و شال  

 وکالت کارت صدور یکارا و زبانم مدرک دنبال دوئمیم یه. گرفتارم یلیخ خدا به »

«. اشپروانه و  

:گهیم و دهیم دستم به رو شربتم وانیل  

« خوره؟یم دردت چه به نجایا وکالت پروانه گهید ،یریم یدار که تو »  

:برمیم هام فر یال یدست و کنمیم باز رو موهام کش  

«. نداره ضرر که داشتنش »  

:گهیم زده حرص نه؛یشیم مقابلم که یحال در و ادیم ینیریش ظرف با ایرو  

«! نزده؟ زنگ بهت عمه »  

:کنمیم نگاه جفتشون به خبریب جا همه از. گزهیم لب و ادیم ابرو و چشم زنعمو  

«! مگه؟ شدهیچ نه، »  



:رهیم غره چشم. شهیم سرخ لبو مثل صورتش و ندازهیم پا یرو پا ایرو  

«...  یتو رو یگندگ اون به چوب مردم که هیوضع چه دونمینم من واهلل »  

 هاش دست و کوبهیم هم یرو پلک محکم ایرو. زنهیم صدا غیج با رو اسمش زنعمو

:دهیم تکون هوا یرو رو  

 اجازه یمهمون و رستوران هی یبرا کرده آباد رو لواسون و کردان خودش دختره »

 در چشم یتو رفته شده دود ماهک کردن یزندگ تنها بعد کنن شپاره کهیت دهیم

«. شوناومده  

:زنهیم داد و ندازهیم صورتش به یچنگ زنعمو  

« ؟یزنیم هیچ حرفا نیا. ایحیب. کُشمایم تو دست از رو خودم »  

:گهیم من به رو و دهیم جا دهنش یتو رو ینیریش بزرگ تکه ایرو  

 گرانید به جوالدوز هی بعد بزنه خودش به سوزن هی دینبا آدم مگه! گم؟یم دروغ »

«! بزنه؟  

:دمیم تکون دییتا نشونه به سر  

«! گفته یچ عمه! مگه؟ شدهیچ االن »  

:گهیم و دهیم تکون تاسف یرو از یسر زنعمو  

 که میبگ بهت مینخواست ما. داد رو جوابش هم عموت زد حرف. نبود یخاص زیچ »

«. زهیبر بهم ذکرت و فکر  

:رهیم ایرو به یا غره چشم  

«. که خورهینم سیخ دهنش یتو آلو برم قربونش مبچه نیا »  

:گهیم ایرو به خطاب رهیم آشپزخونه سمت به که یحال در و شهیم بلند بعد  



«. ماهک به بده یراحت لباس پاشو »  

:رهیگیم دستم از رو هام لباس و ادیم سمتم به ایرو  

«. ینداد جواب یول گرفته تماس باهات بار چند یمرتض! ؟یندار نترنتیا »  

:کشمیم یآه  

«. ندارم هم همراه نترنتیا. کردم منهدم رو تاپم لپ »  

:شهیم خم سمتم به و شهیم گرد هاش چشم  

«! ؟یشد وونهید »  

:زنمیم پچ صورتش یتو آروم. یِآشپز مشغول که ندازمیم ییزنعمو به ییگذرا نگاه  

 نکنم یهمکار باهاش اگه گفت و فرستاد رو هام لمیف و عکس همه یِمراکش هکر »

«. کنم یخداحافظ آبروم با دیبا  

:رهیگیم بغضم  

«. کردم داغون رو زیچ همه زدم دینرس مغزم به خون هم من »  

 رو شکل یا رهیدا یها پله. کنهیم بلندم و رهیگیم رو دستم. پرهیم ایرو رخ از رنگ

:میشیم اتاقش وارد و میکنیم یط باال طبقه سمت به  

. یایبرب پسش از ییتنها یتونینم خطرناکه، یلیخ هیهرک نیا. یبگ سیپل به دیبا »

» 

:نالمیم درمونده و نمیشیم تختش یرو  

«! شه؟ یطوالن موندم کنم باز پرونده رفتن دم »  

:رهیگیم سمتم به یبلند دامن و کنهیم پیتا شیگوش یتو یرو یزیچ تند تند  



«! پس؟ یکن کاریچ یخوایم »  

:گمیم زونیآو ییها لب با و کنمیم عوض رو لباسم  

« ا؟یرو ترکه؛یم داره دلم. دونمینم »  

«! هوم؟ »  

:گمیم شده شتریب که یبغض و یقراریب با  

«. هورناز شیپ برگشت ریسم »  

.ذارهیم کنسول یرو رو شیگوش  

«. نییپا میبر پاشو »  

:گهیم که شمیم قدم هم باهاش  

«. داره تو از رو عشقش. پات ریز زهیبر طال دیبا! پسره؟ کرد تشکر »  

 کج گردن ایرو. کنمیم درهم صورت! کشهیم ریت گردنم رگ و شهیم مچاله دلم

:کنهیم نگاه صورتم به و کنهیم  

 که پسره وگرنه. یکرد تالش خودت! ؟یخواستینم خودت مگه! ؟یناراحت تو »

«. دخالتت خاطر به کردیم تشقه دو داشت  

 ریگ جا کنارم ایرو و نمیشیم جام سر. بلرزه صدام مبادا تا دمیم قورت رو بغضم

:شهیم  

«. داد جواب هام تالش خوشحالم گفتم هم خودش به نه، »  

:گهیم و نوشهیم من شربت از یقلپ جانیه با ایرو  

 نیهمچ! دیرقصیم نیرنگ نیسنگ چه یعروس یتو یدید. ستاجذبه با یلیخ یول »

«. رق و شق و مردونه  



:دهیم ادامه حسرت با  

«. شانس بده خدا. شدیم ایدن تارک من خاطر به هم یکی کاش »  

 لمیموبا ایرو یها حرف به توجهیب و شهیم بلند فمیک یتو از میگوش امکیپ یصدا

. کنمیم چک رو  

 و تک که باش افتاده دور رهیجز هی دنبال نچ،. ینزن دست ستمتیس به بود قرار »

 جمعش یتونینم هم یبر ایدن یجا هر زهیبر که آبروت. یباش توش خودت تنها

«. یکن  

 استخون که دمیم فشار هام انگشت نیب اونقدر رو لیموبا و کشهیم سوت مخم

.وفتنیم درد به هاش  مردمک و رمیگ یم لیموبا از چشم یورود در شدن باز با 

 بغلم محبت با و ادیم سمتم به وفتهیم من به چشمش تا عمو. چرخونمیم کاسه یتو

 رو دلم دمینکش آغوش به رو بابام وقته چند نکهیا فکر. بوسهیم رو میشونیپ و کنهیم

 ایرو یها شونه دور دست. شمیم جدا عمو از. زونیآو رو هام لب و کنهیم پاره

:گهیم و ندازهیم  

«. دخترم یکرد یچراغون رو مون خونه جون؟ عمو یخوب »  

:دمیم کش رو هام لب زور به. کنهیم درد گردنم پشت و زنهیم نبض مغزم  

«. بوده شما گردن همه هام زحمت رفتن نایا بابا یوقت از که من »  

«. امیب تا دینیبش. رو حرف نیا نزن. یرحمت »  

 آب صدا پر. دمیم نشون ایرو به رو امیپ عیسر که رهیم آشپزخونه سمت به عمو 

:زنهیم پچ دهیترس و دهیم قورت رو دهنش  

«. کن تیشکا برو خدا رو تو »  

:کنهیم جمع صورت  



«! دیکش ریت قلبم »  

:گهیم و رهیگیم رو بازوم  

«! بکنه یکار اونور بتونه دیشا م؟یبگ یمرتض به یخوایم »  

:نالمیم و کنمیم پاک دستم کف با رو نشسته میشونیپ یرو که یعرق  

« ا؟یرو یکشیم کار تمعده از مغزت یجا به چرا بکنه؟ خوادیم کاریچ »  

 کنار رو ها کلمه تندتند و کشهیم ها پله سمت به رو من و رهیگیم رو دستم مچ

:نهیچیم هم  

 هم، یرو میزیریم رو فکرامون. گذاشت رومون شیپ یمنطق راهکار هی دیشا تو ایب »

«. سیپل شیپ یریم دینرس ذهنمون به یبخور درد به فکر چیه اگه  

 آسه برو آسه د،یلرز وجودم همه امشیپ نیا با. شمیم دهیکش دنبالش چرا و چونیب

 که هیک بختک نیا پس ندارم یخورد و زد یکس با که من! نیا بشه آخرش که ایب

 شیپ سکته مرز تا رو من لحظه هر و قهیدق هر و میزندگ یرو افتاده یچهارچنگول

.برهیم  

 

" ریسم "  

 

 رو مسوخته مهین گارِیس. ذارمیم زیم یرو رو لیموبا و رمیگیم رو هورناز شماره

 چند از بعد. کشمیم سمیخ تن یرو رو شرتمیت و کنمیم خاموش یگاریس جا یتو

:چهیپیم اتاق یفضا یتو رمقشیب یصدا بوق؛ تا  

«! بله؟ »  



:گمیم مهربون و کشمیم سمیخ یموها یال رو هام انگشت  

«! ؟یبود خواب ؟یخوب... زمیعز سالم »  

:گهیم لحن همون با  

«. محوصلهیب نه، »  

 و چکهیم موهام از آب یها قطره. نمیشیم و کشمیم عقب رو کارم زیم یصندل

:کنهیم سیخ رو گردنم تمام  

« نه؟ ای مارستانیب یریم نمیبب بگو فقط... خانما خانم برات خرمیم هم حوصله »  

:کنهیم یکوتاه مکث  

«! چطور؟. فتمیش امشب »  

:گمیم یجد و محکم و بم یلیخ  

«. یمن با رو ناهار پس »  

:گهیم زده حرص و ارهیم بهانه  

«... آخه میبر یک گمیم خودم گفتم »  

 که ینجوریا! ادیب راه من با خوادینم نکهیا مثل. کنمیم عوض گرمکنم با رو شلوارم

:برمیم باال رو صدام کالفه. ارمیب دست به رو دلش تونمینم  

«! اد؟یم نیزم به آسمون. بگم من بارم هی حاال م،یندار اما و اگر و آخه »  

 زیم یرو از رو لمیموبا. دونمیم تشیرضا اعالم رو سکوتش نیا من و کنهیم سکوت

 در کنار زیآو از رو چیسوئ و پوشمیم رو هام کفش. رمیم در سمت به و دارمیبرم

:دارمیبرم  

«. وفتمیم راه دارم چون شو حاضر بدو »  



 رو نظرم مورد گل دسته راه سر. نتراشه یا گهید یبهانه تا و کنمیم قطع رو تلفن

 خودمون یشگیهم پاتوق همون به رو ها بچه تا زنمیم حرف ثاقیم با و خرمیم

 چند از بعد. بشه پخش یشاد آهنگ تا کنمیم عوض رو آهنگ یها ترک. ببره

 رو گل دسته. ادیب تا دمیم امیپ بهش و کنمیم پارک هورناز خونه در یجلو قهیدق

 در از هورناز. دهیم کش رو هام لب یا گنده لبخند. ذارمیم عقب یصندل یرو

 شور با و رهیم باال قلبم تپش. ادیم نیماش سمت به آروم و ادیم رونیب شونخونه

. دهیم سالم یمعمول یلیخ و نهیشیم کنار حوصلهیب و حالیب. کنمیم نگاه بهش

 شونمحله از. وفتمیم راه و رمیگیم لشیتحو یمیصم و گرم بودنش، سرد به توجهیب

:گمیم میشیم دور که  

«. بنداز عقب یصندل به نگاه هی »  

:گهیم تفاوتیب و کنهیم نگاه من به و ندازهیم ینگاه مین  

«! خب »  

. شه آب خشی تا امیب کوتاه دیبا فعال! شهیم سست پام و دست شیسرد همه نیا از

:گمیم آروم و صبور و کنمیم عوض دنده و کشمیم هام لب یرو زبون  

«! لطفا کن نگاه قیدق گهید بار هی »  

 در و دارهیبرم رو گل دست دهیم کش عقب به رو دستش و چرخونهیم سر کامال

:گهیم لحنش همون با کنهیم نگاهش که یحال  

«. ندارم دوست رز من یول ممنون، »  

 و کنمیم کینزد بهم رو هام ابرو. شهیم جمع گوشه هی قلبم و زنهیم خی هام دست

:کنمیم کم رو سرعتم  

«! یداشت دوست قبال »  



 نگاه رخم مین به و چسبونهیم در به کمر و ذارهیم عقب یصندل یرو رو گل دست

:گهیم پروایب. کنهیم  

«. کرده رییتغ زایچ یلیخ. ساله کی و ستیب هورناز نه مساله جدهیه هورناز نه من »  

:دهیم ادامه و رهیگیم یقیعم دم  

! بمونم؟ بچه دختر همون من یدار انتظار اونوقت یکرد رییتغ یکل تو! خودت مثال »

» 

 رگ انگار ه،یناجور جورِ هی دلم. نهیشیم صاف و چرخهیم. کنمیم زمزمه یآروم نه

 زورت تموم با و یکن مشت رو دستت و هات انگشت یال یباش انداخته رو هاش

 هم شده عوض قهیسل و قیعال با و متفاوت هورنازِ نیهم یول... یبد کش رو دستت

.باشه یداشتن دوست تونهیم  یا کلمه و رمیگیم سکوت روزه رو راه مونده یباق 

 یحت. رفتم تند و کردم اشتباه من دیشا! دونمینم رو خودم حال. زنمینم حرف

 دستم. باشه شده عوض هم گل شاخه تا چند درمورد نظرش کردمینم هم رو فکرش

 چنگ رو یدست گار؛یس پاکت یجا به ه،یدست ریز که یگاریس پاکت سمت رهیم

! نکش گاریس یمن با یوقت بود گفته. دمیم فشارش هام انگشت نیب محکم و زنمیم

 پله نگیپارک داخلِ یورود در از و کنمیم پارک رو نیماش رستوران نگیپارک یتو

 که انگار. دارهیبرم قدم کنارم من از فاصله با. میریم باال رو یسنت رستوران یها

 رو گل ست،دهنده آزار حس نیا چقد. خودشه یتو یبیعج یمدل هی باشه یناراض

 رونیب نیسنگ رو نفسم داره؟یبرم قدم کنارم معذب نقدریا چرا یول نکرد قبول که

 تخت نیتر بزرگ و نیآخر به تا میکنیم عبور بزرگ یها تخت وسط از و فرستمیم

 و نشسته گوشه هی تنها الغوزی ثاقیم چارهیب و ندنشسته هم کنار ها زوج. میبرس

. رهیگیم مشتش ونیم رو سردش دستِ دستم. هستن صحبت غرق و گرم یهمگ

 بدوئم یه من شه،ینم که ینجوریا اصال! کنم رفتار تفاوتیب خودش مثل تونمینم

 تکون رو دستش. باالخره ارمیب دست به رو دلش یجور هی دیبا. بدوئه یه هورناز



 و دمیم فشار مشتم یتو رو دستش و کنمیم یرنگ کم اخم یول کنم ولش تا دهیم

 باز دهنش ما دنید با که کشهیم باال سر خنده با دلناز. کشمشیم خودم سمت به

 میشیم که تخت کینزد. شنیم گرد نگیبول یها توپ اندازه هاش چشم و مونهیم

:زنهیم پچ هورناز  

«! هستن؟ یک نایا »  

:دمیم تکون رو هام لب  

«. یشیم آشنا »  

 سر معترض هوشمند که کوبهیم هوشمند یپهلو به یمحکم یسقلمه مبهوت دلناز

 و ادیشه سرِ نوبت به.خورهیم کهی زنش مثل هورناز و من دنید با و چرخونهیم

 نیب نگاه شوکه و ساکت ها بچه. ستمیایم تخت کنار. چرخهیم ما سمت به سیپرد

 و شهیم بلند تخت ته از و کنهیم یبلند سرفه ثاقیم. دنیم تاب هورناز و من

 که یحال در و کنهیم جور و جمع رو خودش آبان. ذارهیم شنهیس یرو رو دستش

 ادیم نییپا تخت از. زنهیم یول و شل لبخند و شهیم بلند کشهیم رو فرشاد نیآست

:گهیم شوق و کنهیم نگاهمون زنان دودو و  

«! م؟ینیبیم خواب میدار! ایخدا... یوا »  

. کشتشیم آغوش به محکم و ادیم هورناز سمت به بده زدن حرف مجال نکهیا بدون

 شنیم خارج بهت از سیپرد و دلناز کم کم. شهیم جدا دستم از دستش که یجور

 کلمه هی هورناز. کننیم باز جا هورناز و من یبرا و ننیشیم جور و جمع یکم و

:ذارهیم هورناز یپا یرو رو دستش زده جانیه سیپرد. نزده حرف  

 فقط رو صحنه نیا! میشد زده جانیه و شوکه چقد ما یبدون اگه خدا به... خدا به »

«... االن یول میکن تصور میتونستیم االتیخ یتو  



 و کشمیم یراحت نفس. نهیشیم هورناز یها لب یرو ییکوچولو لبخند باالخره

:گمیم و ذارمیم دستش مچ یرو رو دستم  

 تو با من بس از مدت نیا یتو یول یارین خاطر به رو ها بچه آنچنان دیشا تو »

«. شناسنتیم همه بایتقر کردم یزندگ  

:زنمیم یزیر چشمک. کنهیم نگاهم گنگ و چرخونهیم سر  

«. خودت از بهتر هم دیشا »  

 یکی آبان. کنهیم مرتب رو شالش و کشهیم کنار رو دستش مچ نامحسوس یلیخ

 احساس و نشه معذب هورناز که کننیم رفتار یجور. کنهیم یمعرف رو ها بچه یکی

:زنهیم داد کالفه ثاقیم. نکنه یبیغر  

... شکمم وارید و در به دنیکوب رو خودشون بس از دنیترک ممعده و روده بابا، یا »

«! ن؟یبد سفارش غذا نییخواینم  

:رهیگیم دهنش یجلو رو مشتش دلناز  

«. میبود زبانیم منتظر! شکم یبنده... نیه »  

:گهیم حوصلهیب و کشهیم شکمش به یدست ثاقیم  

«. آوردن فیتشر که خان زاخار »  

:پرسهیم مقدمهیب هورناز که زنهیم صدا رو گارسون و کنهیم بلند رو دستش  

« کجاست؟ ماهک پس »  

:دهیم هیتک ادیشه به سیپرد  

«. ادیب نتونست بود مهمون زدم، زنگ بهش »  

:کنهیم کج سر یکنجکاو با دلناز  



«! ؟یشناسیم کجا از رو ماهک »  

:گهیم تموم یِمرموذ با ثاقیم بگه، یزیچ هورناز نکهیا از قبل  

«! گهید هستن دوست »  

 رو شونسفارش کدوم هر ها بچه و ادیم گارسون. ندازهیم باال شونه که کنمیم اخم

 هنوز که یهورناز به کنهیم رو رو، خوش آبان. شنیم صحبت گرم مجددا و دنیم

:نشده آب خشی  

«! باش راحت ما با... گلم نکن یبیغر »  

:پرسهیم فرشاد  

! تو با هم دوسته ما با هم ماهک... جالبه یلیخ! ؟یشناسیم کجا از رو ماهک »

«. شناختینم رو ریسم ماهک لیاوا اون اونوقت  

 یها آدم نیتر کینزد یحت خوامینم! کنمیم ول و کشمیم دندون به رو مییباال لب

. شده آشنا باهاش کجا و یک از هورناز و کرده کاریچ ماهک بفهمن هم میزندگ

:گهیم آروم هورناز  

«! ستین یادیز زمان »  

 و پر رو قاشقش ها زده یقحط مثل ثاقیم و ارنیم رو غذاهامون نیح نیهم در

. ندادن کشش که خوشحالم چقدر من و کنهینم دایپ ادامه گهید بحث. کنهیم یخال

 خودم. نمیبیم خانواده نوشابه یرو رو نگاهش که کنمیم نگاه هورناز به یچشم ریز

:گهیم پر دهن با سیپرد. دمیم کش سفره سر اون تا رو  

«!یدیم کش رو خودت آدامس نیع بدم بگو خب... اِاِاِاِ »  

:گمیم سیپرد به خطاب و دارمیبرم رو هورناز وانیل  



«.تو بخور رو غذات»  

:کوبهیم فرشاد یزانو یرو رو مشتش معترض آبان  

«. باشه داشته دیبا رو شیکنار یهوا یمدل نیا آدم ر،یبگ ادی »  

:گهیم یشوخ با فرشاد که خندنیم همه  

«. ریسم ما یبرا نکن درست داستان »  

. شهیم یشاد از پر دلم. کنهیم زمزمه یممنون آروم. دمیم هورناز دست به رو وانیل

 به یدست ثاقیم که ادیم کش هام لب. دمید ازش کننده دواریام حرکت هی باالخره

:فرستهیم رونیب سخت رو نفسش و کشهیم شکمش  

«! نمونه جاش بکوبم کجا رو سرم من پس! ن؟یزنیم غر و کنارتونه جفتتون شما »  

:گمیم و کنمیم صاف رو هورناز شالِ افتاده نیچ گوشه  

«! یکنینم قبول خودت میبزن باال نیآست برات مییخوایم که ما »  

«. دارم خار کاکتوسم من نچ »  

 غذا، اتمام بعد. هست و بوده دهیفایب ثاقیم با بحث دم،یم تکون تاسف یرو از یسر

 نکهیا قبل. کننیم تشکر غذا بابت و گنیم کیتبر بهمون بار نیچندم یبرا ها بچه

:گهیم گوشم ریز و شهیم لیمتما سمتم به هورناز ارن،یب رو ونیقل بساط و یچا  

«. رمیبگ لیتحو رو فتمیش شش ساعت دیبا من »  

 و کنمیم زونیآو تخت از رو پاهام. شهیم دهیکش چپم دستِ مچ سمت به نگاهم

. کنمیم پرداخت رو تخت پول و رمیم صندق سمت به. پوشمیم رو هام کفش

:گمیم هورناز به رو و ها بچه شیپ گردمیبرم  

«. میبر پاشو »  



:گهیم متعجب سیپرد  

« کجا؟ »  

.کنمیم جفت هم کنار رو هاش کفش پا با و رمیگیم رو هورناز دست  

«. شش شهیم مارستانیب میبرس میبر تا فته،یش هورناز »  

:گهیم وسیما و معترض آبان  

«! که میدیند یحساب درست رو هورناز اصال ما بابا یا »  

 خم و ادیم نییپا تخت از ثاقیم. دهیم دست ها بچه با و ستهیایم کنار هورناز

:گهیم آبان به خطاب حال همون در بپوشه، رو هاش کفش شهیم  

« . که نبود بار هی نیهم اد،یم بازم »  

 به ما از تر جلو و رهیگیم دستم از رو سوئچ هورناز و میکنیم یخداحافظ ها بچه از

:گهیم دلخور و کوبهیم مشونه یرو رو دستش ثاقیم. رهیم نگیپارک سمت  

 من که کارش یتو یرفت یک! یحاج یکرد خودت یینمایس لمیف رو همه »

«! دمینفهم  

:گمیم نیدلنش و قشنگ حس هی با و ندازمیم باال ابرو  

«. داد فرصت بهم میزد حرف میرفت زد زنگ! برگشت خودش »  

:گهیم خنده با و ندازهیم گردنم دور دست  

«! ن؟یریم کجا. رو شما ما دمید لب به لبخند خداروشکر »  

:میرسیم نیماش کنار به  

«. مارستانیب برمیم رو هورناز »  



«! خونه؟ یایم بعدش »  

«! چطور؟ آره، »  

:زنهیم داد و رهیم نگیپارک یانتها به  

«. دارم کارت که ایب زود ت،خونه رمیم »  

 چشم گوشه از و میشیم خارج نگیپارک از. شمیم نیماش سوار و گمیم یا باشه

:کنمیم نگاه رو هورناز  

«! گذشت؟ خوش »  

:کشهیم نییپا رو شهیش و خارونهیم رو ابروش گوشه  

«. نمیبب هم رو ماهک داشتم دوست! نبودم معذب اوهوم، »  

«! ست؟هیهمسا من با ماهک یدونستیم »  

:شهیم گرد هاش چشم و چرخهیم سمتم به سرش  

«! ماهه واقعا دختره! دارم بهش یخوب حس یلیخ! واقعا؟ »  

:گمیم حسم تموم با و ذارمیم دنده یرو دستم، ریز و رمیگیم رو دستش  

«. ستین تو از تر خوب چکسیه »  

:گهیم تلخ و کنهیم اخم حرفم به توجه بدون  

«. ندارم تیمجرد خونه اون به یخوب حس اصال »  

:گمیم محکم و دمیم فشار هاش انگشت نیب رو هام انگشت  



 پدرم و مادر شیپ برگردم سال سه از بعد تونمینم! شتیپ گذاشتم گرو رو شرافتم »

 از رو شما من دوباره شاءاهللان وفتهیب روال یرو یچ همه بذار، گریج سر دندون که،

«. جفتمون خونه شهیم خونه همون کنمیم یخواستگار داداشت  

 دیبا یول حرف نیا زدن یبرا بود زود یکمی! گهینم یزیچ و کنهیم نگاهم قیعم

 سمتش به و دارمیم نگه مارستانیب بزرگ درِ یجلو! گهید کردمیم قانعش

 بلند که بندهیم رو در. شهیم ادهیپ و کنهیم جدا دستم از رو دستش. چرخمیم

:گمیم  

«. باش خودت مراقب »  

:کنهیم پنجره لبه بندِ رو دستش کف  

! رونیب میبر یک گمیم بهت خودم ندفعهیا! نینچ برنامه خود سر گهید لطفا »

«. خداحافظ  

 هم رو نازت پرناز، خانمِ هورناز باشه! کنمیم نگاه رفتنش به و رمیگیم یقیعم دم

 از و خورهیم زنگ تلفنم راه وسط وفتم،یم راه و ندازمیم جا رو دنده! میکشیم

 نیماش اتاقک یتو ثاقیم یصدا ن،یماش یصوت ستمیس به شده وصل بلوتوث قیطر

:گهیم یجد و یعصب یلیخ. شهیم پخش  

«! ییکجا »  

. سوزونهیم رو امپرم یزیر هیگر و نیف نیف یصدا که بدم رو جوابش خوامیم

:زنمیم داد و چرخونمیم رو فرمون  

«! من خونه یبرد دختر کهیمرت »  

:زنهیم داد من از بدتر  



 رو جا چیه داده اتصال میچیپ میس من! ازیپ آخه تو خونه ارمشیب قحطه جا »

«. تخونه یبرس تا نیماش اون به بده گاز یتونیم چقدر هر. نمیبینم  

 کوچه تا چند از .انداخته جونم یتو یا دلشوره چه دونهینم و کنهیم قطع رو تلفن

 ببرم نگیپارک داخل به رو نیماش نکهیا بدون و کنمیم کینزد رو راهم برانیم و

 یصدا که شمیم ادهیپ نیماش از. کنمیم ارکشنخ پ ساختمون مقابل کوچه، یتو

:کنم نگاه ماهک خونه پنجره به و کنم بلند سر شهیم باعث ثاقیم  

«. نجایا ایب »  

 وارد کنمیم باز رو ساختمون در. زنمیم رو ریدزدگ موتیر و کنمیم یپررنگ اخم

!کشهیم من رخ به رو هاش عربده ماهک خونه اومده شده پا. شمیم آسانسور  

 نشون یخود دختر جلو من یبرا! کوبمیم رونم بغل و کنمیم مشت رو دستم

 شخونه در. شنیم باز شیکشو یها در و ستهیایم دوم طبقه یتو آسانسور. دهیم

 باال رو حالتمیب یموها. کنهیم یط رو خونه طول برافروخته یصورت با ثاقیم و بازه

 هام مردمک و کنمیم نگاه یعصب ثاقِیم به تعجب با. شمیم شخونه وارد و دمیم

 کانتر یرو به رو یصندل یرو که کننیم رصد رو یماهک و چرخنیم کاسه یتو

 رو هام کفش زده بهت. کشهیم صورتش یرو رو دستش کف تندتند و نشسته

 کاریچ ونیگر دختره نیا کنار نجا،یا ثاقیم! ندازمیم دماغم به ینیچ و ارمیدرم

 به حرص از کبود صورت همون با و نهیبیم رو من چرخونهیم سر تا ثاقیم کنه؟یم

:کشونهیم کاناپه سمت به و رهیگیم رو بازوم و ادیم سمتم  

 بره؟یو رو گذاشته رو دختره نیا بدن و تن که یِمادر و پدریب کدوم نیا نیبب ایب »

» 

:شنیم گرد هام چشم دستگاهم و دم و ستمیس دنید با  

«! نجا؟یا خبره چه من، ستمیس »  



 بک به. نمیبش ستمیس پشت کاناپه، یرو کنهیم مجبورم و دهیم هولم جلو به ثاقیم

 نگاه ماهک به ثاقِیم با صحبتم یرو که یحال در و کنمیم نگاه صفحه گراند

:کنمیم  

 یچ! کنم؟ کاریچ االن! نجایا یآورد که ستممیس نجایا یکشوند رو من کارِ هی »

«! شده؟  

:گهیم زنان حرص و کوبهیم پام یرو بار چند رو دستش  

 یشخص لیفا و عکس و لمیف یهرچ کرده هک رو دختره نیا ورداشته یجلبک هی »

«! کنهیم دشیتهد داره اونها با حاال و کرده یکپ داره  

:گمیم ماهک به یرحمیب تموم با و کنمیم یخند تلخ  

 اون و نیا ستمیس یتو یداشت یوقت. ارِ یبس دست یرو دست گفتم بهت که من »

«. یبودیم نجاهاشمیا فکر به دیبا یکردیم یفضول  

 و کشهیم هاش لب یرو زبون. کشهیم باال رو دماغش و کنهیم ینیف نیف ماهک

:گهیم گرفته  

 بهم مراکش شماره از ستین رانیا. شناسمینم اصال رو اروی نیا! ؟یفضول کدوم »

«! دهیم امیپ  

 باز رو بودم کرده یطراح و نوشته خودم که یا برنامه و زنمیم خنده از یپوزخند

:گمیم مسخره و کشمیم شمیر ته یرو رو دستم. کنمیم  

«. یانابغه یلیخ. نچ »  

:گمیم کنم نگاهش نکهیا بدون و شمیم وصل لمیموبا نترنتیا به  

«! یزیچ یلیمیا یا شماره! ؟یدار ازش یزیچ »  



 دهیم نشونم رو لشیموبا صفحه. ادیم سمتم به و دارهیورم رو لشیموبا کانتر یرو از

 باال پلک و زنمیم رو یابی مکان فلش. کنمیم برنامه وارد رو امکیپ یباال شماره و

 هاش چشم غم تا کنهیم یخوددار یلیخ معلومه. کنمیم نگاهش رهیخ و کشمیم

 حال نیا با! کشهیم دندون به لب و دهیم قورت رو دهنش بزاق تندتند. نزنه زار رو

:رمیبگ رو زبونم یجلو تونمینم  

 اگه! باشه فعال یا گهید کشوره یتو تونهیم ،یکشور هی یشماره و کد هر »

«. بشه شارژ و فعال نگیروم  

:دمیم ادامه طعنه با  

«. یبدون من از بهتر دیبا ،یلیوک که خودت »  

 پشت محکم رو دستش ثاقیم. رهیگیم یقیعم نفس بار چند و کنهیم یظیغل اخم

:گهیم وار سرزنش و کوبهیم گردنم  

«! حرفاست؟ نیا وقت االن »  

. بندهیم رو در و رهیم اتاقش سمت به فورا ماهک و شهیم بلند ماهک لیموبا زنگ

 با و رمیگیم بسته در از چشم و شهیم چلونده ثاقیم یها انگشت نیب پهلوم گوشت

: گهیم خفه و کشهیم هم یرو دندون. زنمیم پس رو دستش تشر  

 دختر نیا رو و چشم یب ،یزنیم زخم باز رو حالش ینیبیم. بگزه مار رو زبونت »

«! کرده یکار یخوب جز  

: پرسمیم مشکوک و کنمیم زیر چشم  

«! هوم؟! ه؟یچ یبرا ولزت و جلز نیا ؟یخوریم رو جوشش و حرص چرا تو »  

 از یسر و کنهیم لیمتما نییپا سمت به رو هاش لب گوشه و کنهیم نگاهم مات

:دهیم تکون تاسف یرو  



 و آبان نیع یکی شده خواهر، ناموس،شده شده گذاشته ما گروه یتو پا که یوقت از »

«! هست؟ کردن یخال پشت مراممون یتو ما. سیپرد و دلناز  

:کوبهیم مشونه یرو رو دستش  

 برگشته! رگ یب داره، هم پسرعمو هی. کننیم یاخاذ ازش آبروش قیطر از دارن »

«. کن یهمکار باهاشون گفته  

:گمیم گنگ  

«! نمیبب کن فیتعر یحساب درست ؟!کننیم یاخاذ یچ یبرا »  

:ندازهیم ماهک اتاقِ در به ییگذار نگاه و رهیگیم نفس  

 ستاده،یوا آسانسور یجلو دهیپر رنگ و زار دختره نیا دمید اومدم دمیرس که من »

 ناکجا از یکی. کنه یخوددار نتونست گهید شدم چشیپ پا. هیچ دردش گفتینم

 آبروتو ای یکنیم یهمکار ای گهیم و ورداشته رو لمشیف و عکس شده داشیپ آباد

«. برمیم  

:ارمیم زبون به رو کنهیم خطور مغزم که یفکر نیاول  

«! ماهک؟ چرا »  

:ندازهیم باال شونه  

«. کننیم تشیاذ دارن دیشا زندان انداخته هم رو یکی خونده، وکالت »  

! میکنیم فرو توریمان یتو رو مونکله جفتمون شه،یم بلند ابی مکان اخطار یصدا

! کرده دوباره چکِ درخواست و داده اِرور  

«. نباشه مراکش اصال شماره نیا صاحب دیشا »  

:پرسهیم یجد یلیخ ثاقیم و ادیم رونیب اتاق از ماهک  



«! ؟یکن یهمکار باهاشون خوانیم یچ یبرا ینگفت اصال »  

:کنهیم پر رو ساز یچا و رهیم آشپزخونه سمت به ماهک  

 بعد کنم هک کاربرارو صفحات خوانیم ن،یانال یبند شرط و یباز. دارن تیسا هی »

«. کنم یخال رو حسابشون بردن رو یباز نکهیا از  

:غرمیم و کشمیم هم یرو دندون  

«. ها حرومزاده »  

:گهیم مهربون یلحن با ثاقیم  

 مواظب دادن ادی ما به. میکن داشیپ تا میکنیم رو مونیسع همه نباش، نگران »

«. یندار زنداداشام با یفرق چیه تو. میباش دخترامون  

 لپ صفحه از چشم. ادیدرم صدا به فونیآ نیح نیهم در و ادیم کش ماهک یها لب

 نمیبب خوامیم زنم،یم زنگ بهش و کنمیم میگوش وارد رو شماره و رمیگیم تاپ

 قطع بوق تک دنیشن با. کنم هک رو لشیموبا تونمیم باشه روشن اگه! نه ای روشنه

 و ستهیایم در یجلو ماهک. دمیم تکون بوردیک یرو رو هام دست جفت و کنمیم

:شنومیم رو یدختر استرسِ پر یصدا بعد یکم  

 اگه یدار ینترس سر چه تو! تخونه یداد راه پسر تا دو تو! بکشه رو من خدا »

«! یچ برسونن یبیآس کنن، یکار  

 نقدیا رو ما یعنی! میبرسون بیآس میکن کمکش میاومد که ییما! میکن یکار ما

 کاریچ دارم بدونم نکهیا بدون و کنهیم باد مقهیشق رگ! ننیبیم وونیح و پست

:زنمیم داد اخم و تشر با و شمیم بلند کنمیم  

«. خانم داخل دییبفرما »  

:گهیم آروم و کشهیم رو آرنجم و ستهیایم کنارم ثاقیم  



« تو؟ شد چت! اخدای »  

 که یدختر. رهیم کنار در یجلو از و رهیگیم دندون به رو لبش گوشه ماهک

 نگاهم دهیترس و شهیم خونه وارد تره بلند ماهک از یسانت چند و ماهکه با شهیهم

:کنمیم پرخاش و دمیم فشار هم یرو دندون. کنهیم  

«... االن من که کرده اعتماد. کرده اعتماد ما به ماهک »  

:کنمیم اشاره مبل به  

 تنها دختره هی اعتماد از که میستین دهیند و هَول ما نترس. نشستم مبل نیا یرو »

«. میکن سواستفاده  

:کنمیم باز رو دهنم و رهیگیم نبض مغزم  

... نییپا میکشیم شلوارو مینیبیم دختر هی تا پسرا ما دیکنیم فکر چرا دونمینم »

» 

 فشنگ مثل ده،یترس دختره اون و رهیگیم دهنم یجلو رو دستش زده هول ثاقیم

 شونه یرو رو هاش دست ثاقیم. بندهیم رو در محکم و کنهیم پرواز اتاق سمت به

:دهیم فشار و ذارهیم هام  

«! یاریم جوش چرا تو نمیبب نیبش ن،یبش »  

 و ستادهیا در کنار که کنمیم نگاه ماهک به یبرزخ عصاب همون با و نمیشیم

 دستم. کشمیم یبلند پوف و کوبمیم هم یرو پلک محکم. کنمیم نگاهم دهیترس

:کنمیم اشاره و ارمیم باال رو  

«! جلو ایب »  

 و برمیم بمیج داخل دست. ادیم جلو یقدم چند و خورهیم تکون گلوش بکیس

:گمیم و کنمیم روشن گاریس نخ هی. کشمیم رونیب رو فندکم و گاریس پاکت  



 یول دادم اجاره رو خونه باال دمیلغز یمدت هی من م،یستین کثافت ما. نترس ما از »

 ما برات، کنم جبران اون قبال در فمهیوظ که یکرد یکار هی. ستمین ناموس شل

« .میدیم خبر بهت کنمیم کار نیا یرو باال میریم  

 ماهک. کنهیم جور و جمع رو لوازم. کنمیم اشاره ثاقیم به و دارمیم بر رو تاپ لپ

 پوشهیم رو هاش کفش ثاقیم! کنهیم نگاهمون مغموم و ادیم باهامون در یجلو تا

:گهیم ماهک به رو و ستهیایم من کنار در، یجلو خنده با. شهیم خارج خونه از و  

 یبرا نهیبینم جا چیه رهیگیم رو هاش چشم جلو خون ما یحاج گه،ید دیببخش »

«. شهیم باز دهنش همون  

:گهیم شرمنده و نهیچیبرم لب. کنمیم نگاه من به رهیگیم ثاقیم از چشم ماهک  

«! نداشت یبد قصد ایرو. هستن نگرانم امانتم، دستشون من »  

 ماهک از ثاقیم و امیم باال رو ها پله گم،یم یالیخیب و دمیم تکون یسر

 و ذارمیم کانتر یرو رو تاپ لپ. شهیم خونه وارد سرم پشت و کنهیم یخداحافظ

 هی یخونه به ما رفتن. کنمیم پرتش مبل یرو و کنمیم جدا تنم از رو شرتمیت

 به یناجور فکر و شنیم تفاهم سوء دچار که معلومه ست،ین درست تنها دختر

 سمت به ثاقیم. کنه تیرعا تا بگم هم ثاقیم به دیبا! کنهیم خطور ذهنشون

 خاموش یگاریس جا یتو رو مشده تموم گاریس من و رهیم یبهداشت سیسرو

 منتظر و کنمیم شده هک صفحه وارد کد تا چند. نمیشیم کانتر پشت و کنمیم

 و کنمیم قالب گردنم پشت رو هام دست. بده نشونم رو لیموبا اتیمحتو تا مونمیم

 قسمت وارد عیسر! شهیم لود لیموبا صفحه اتیمحتو تا زنمیم زل صفحه به

 یزیچ. هیچ یگوش دارنده اسم بفهمم تا شمیم لیموبا یجستریر و مشخصات

 تا کنمیم چک رو نماش مکان و کشمیم موهام یال پنجه کالفه! شهینم رمیدستگ

 باال ابرو. ستهیایم کشور هی یرو و چرخهیم نقشه یرو فلش! کجاست از نمیبب



 سیسرو از غرغر با ثاقیم زنم،یم صدا رو ثاقیم هم سرم پشت بار چند و ندازمیم

:ادیم طرفم به و شهیم خارج  

 دو مینیبش بذار! بابا یا. یشیم من یمایتصم مانع شهیهم کرده، ریگ سوزنت هیچ »

«. گهید میریبگ مونیزندگ یبرا یجد میتصم تا  

:گمیم و کنمیم نگاهش شونه یرو از  

« ن؟یریگیم توالت یتو رو تونیزندگ مهم یها میتصم شما »  

:دهیم تکون سر بامزه و کنهیم خشک شلوارش با رو هاش دست  

«. فکرِ اتاقِ اونجا ،یفهمینم تو »  

 بودن دلقک یطیشرا هر در. کنمیم کینزد هم به ابرو و دمیم قورت رو مخنده

 کانتر یتخته یرو رو آرنجم هی کشمیم عقب رو تاپ لپ. کنهیم حفظ رو خودش

:دمیم هیتک  

«. نمیبب نجایا ایب »  

 صفحه به دقت با و کشهیم نییپا سر یکم سته،یایم کنارم و ادیم سمتم به ثاقیم

:دمیم نشونش رو زن چشمک نقطه. کنهیم نگاه  

« .کردم یابی مکان رو شماره رو، نجایا نیبب »  

:شه تر قیدق و بزرگ صفحه تا کنمیم کیکل صفحه یباال و دمیم تکون رو موس  

«! هستن؟ کجا ماهک یبابا مامان گفت سیپرد »  

:کننیم نگاه من به و چرخنیم هاش مردمک  

«! کایآمر کنم فکر... آممم »  

:گهیم گنگ و رهیگیم توریمان سمت به رو شاشاره انگشت  



«! کجا ایرتانیب کجا، کایآمر! دهیم نشون رو منچستر داره که نیا »  

:کنهیم کج لب و کشهیم ششیر ته به رو دستش  

«! پسر شده یخر تو خر عجب »  

:گمیم و کوبمیم شکمش یتو آرنج با  

«. دارم کارش کریاسپ یرو بذار ماهک به بزن زنگ »  

 از رو لیموبا. رهیگیم رو ماهک شماره و ارهیم رونیب شلوارش بیج از رو لشیموبا

:کنهیم جمع صورت و دهیم فاصله گوشش  

«! رشیبگ خودت لیموبا با ایب. یحاج شده طرفه هی خطم... اه »  

 شک با بوق تا چند از بعد زنم،یم زنگ ماهک به من و خونهیم برام رو ششماره

:دهیم جواب  

«! بله؟ »  

:دمیم فشار رو هام پلک یرو ماشاره و شست  انگشتِ با و بندمیم چشم  

«! باشه؟ منچستر محدوده یتو که یدار رو یکس نمیبب »  

:گمیم متاسف و دمیم تکون رو موس  

«. کنه نییتع رو محدوده تونهیم فقط فرض شیپ مکان بدبختانه »  

:گهیم آروم. کنهیم فکر داره نکهیا ای نشناخته رو من ای کنه،یم مکث یکم  

«. هستن کایآمر عموم پسر و بابام مامان نه، »  

:گمیم بشنوه هم ماهک که یجور لب، ریز  

«! ایرتانیب یبرا شماره صاحب و مراکش یبرا شماره! جالبه یلیخ »  



:رمیگیم نفس  

«. نگو یچیه چکسیه به فقط! کنمیم کار روش من خب، یلیخ »  

:ندازمیم جونش به ترس یکم  

«. باشن داشته یزیت یها گوش برت و دور یها موش ممکنِ »  

:دهیم قورت صدا پر رو دهنش آب  

«! یچ یعنی... عی »  

:گمیم صداش ترس به توجهیب  

 به یکرد افتیدر مورد نیا در ناشناس شماره ای شماره نیا از یامیپ ،یتماس هر »

«. بده اطالع من  

 پرت کانتر یرو رو لیموبا. کنمیم قطع رو تماس و مونمینم جوابش منتظره گهید

 بلوتوث قیطر از و کنمیم جادیا حرومزاده هکرِ نیا لیموبا از شاخه هی و کنمیم

.کنم چک رو حرکتش بتونم تا کنمیم یگذار اشترک میگوش یرو  

 از رو آب پارچ و دارهیبرم آبچکان یرو از رو وانیل و شهیم آشپزخونه وارد ثاقیم

:کنهیم خارج خچالی  

« ش؟یترسونیم یچ یبرا »  

:زنمیم یشخندین  

«! بمونه لفافه یتو دیبا مسائل نجوریا! داداش عقله شرط اطیاحت »  

 یها کتاب که یحال در! شمیم خودم تیسا وارد و بندمیم رو هکمن برنامه

:گمیم ثاقیم به کنمیم چک رو یدرخواست  



 یاومد یگذشت ونتیقل از یداشت کارمیچ یراست! بوده خوب چقدر ماه نیا فروش »

« من؟ خونه  

:کشهیم سر نفس کی رو آبش وانیل  

 رو یمدرک و سند چیه فعال میشد هماهنگ ها بچه با! بگم شدیمن دکتر خانم جلو »

 کجا از نفهمن کن پخششون انتخابات کینزد بذار! یکنینم پخش یمجاز یتو

«! گهیهمد جون به وفتنیب کنن شک مخالفاشون به. خوردن  

:گمیم دهیبر دهیبر کنه،یم کر رو هام گوش مقهقه و ندازمیم باال ابرو  

«! دنایم تونیفرار... نینباش مغز... نقدریا... خدا رو تو »  

:توپهیم و کنهیم اخم  

«. زاخار کن ترجمه رو هات مقاله نیبش »  

 و کش! رونیب زنهیم خونه از اخم لویک ده با ،یخداحافظ بدون که خندمیم زیر

 یبرا که ینفر دو بفهمه بذار! فرستمیم هورناز یبرا یامیپ و دمیم تنم به یقوس

.کنن ادی رو گرید هم وقتیب و وقت دیبا مهمن گهیهمد  

" کل یدانا "  

 

 چیه تحمل. رهیم راه کرخت و کنهیم پارک شمغازه از باالتر رو هفتش و ستیدو

 یبیعج سردرد شهیم مواجه یا هیقض نیهمچ با یوقت و نداره رو یناموسیب رقم

 داره شک ماهک یعمو پسر به یبدجور بگه که کنهیم باز دهن بار چند. رهیگیم

 الناس حق و باشه کرده قضاوت جایب نکهیا از و کوبهیم هاش لب یرو مهر یول

 کسبه تا چند با رهیم اشمغازه سمت به که نطوریهم. ترسهیم باشه افتاده گردنش

 چیسوئ. شهیم مغازه وارد و کشهیم رو مغازه یا شهیش درِ و کنهیم کیعل و سالم



 حس رو گاریس گس یبو و کشهیم یقیعم نفس بار چند. ذارهیم زیم یرو رو

:زنهیم صدا رو شاگردش بلند و یعصب و دهیم فشار هم یرو لب. کنهیم  

«! عرفان »  

 چراغ و ندازهیم نیزم یرو رو نصفه گارِیس دهیترس شنوهیم رو صداش تا شاگردش

:گهیم لرزون و کنهیم خاموش رو انبار  

«. دمیچیم بار داشتم. آقا باالم »  

:زنهیم داد و کنهیم فوت کالفه رو نفسش ثاقیم  

«. نمیبب نییپا ایب! یگیم دروغ یکنیم غلط »  

 رو یهالل یها پله دهیترس و کشهیم صافش و شیر یب صورتِ به یدست عرفان

 یقلب با و دهیم فشار مشتش یتو رو راهنشیپ گوشه استرس شدت از. ادیم نییپا

 یثاقیم یرو به رو شنوه،یم رو زدنش نبض یصدا و کوبهیم دهنش یتو که

 آروم ثاقیم. کنهیم نگاهش وحشتناک و ستادهیا کارش زِیم کنار که ستهیایم

:غرهیم  

«! یدیم بو »  

:کنهیم باز لب دار لکنت و دهیترس و ارهیم هجوم عرفان یگلو به بغض  

«... آقا... آ »  

 شدت به و رهیگیم انگشتاش ونیم رو گوشش حرکت هی با زده، حرص ثاقیم

 ناله و ترکهیم عرفان بغض. بکنه جا از رو گوشش خوادیم که انگار. دهیم تکونش

!کنهیم  

«. کردم غلط... غلط... آقا »  



 به نا یها کار خاطر به ای بخوره تاسف شاگردش کم سنِ یبرا دونهینم ثاقیم

:زنهیم داد. بخوره حرص هنجارش  

 به لبت نداده صیتشخ ب از رو ف یکنیم غلط... یگیم دروغ یکنیم غلط »

«. خورهیم گاریس  

 گوشش یرو رو دستش عرفان. دهیم هولش عقب به و کنهیم ول رو گوشش

 عرفان آلودِ اشک و دهیترس نگاه به توجهیب ثاقیم. کنهیم کج گردن و رهیگیم

:کنهیم سرگرم رو خودش نیتریو یِگوش یها قاب با و شهیم ریگ جا زیم پشت  

«. ایب بابات با هیتسو یبرا فردا برو برو، »  

 اشک متلمس و چسبونهیم بهم رو هاش دست. رهیم سمتش به و زنهیم زار عرفان

:زهیریم  

«... خدا رو تو... ثاقیم آقا »  

:کنهیم نگاه عرفان به شونه یرو از و کشهیم یا کالفه نچ ثاقیم  

«! ؟یرینم »  

:گهیم و کشهیم رونیب رو لشیموبا و کنهیم فرو شلوارش بیج داخل دست  

«. ادیب بابات گمیم خب »  

:رهیگیم رو هاش اشک نمِ نیآست با عرفان  

«. رمیم رم،یم »  

 عرفان که یجور و کنهیم زیر چشم و ذارهیم زیم یرو رو هاش دست کف ثاقیم

:گهیم بترسه  

«. بهش زنمیم زنگ خودم یومدین ،یاومد که یاومد بابات با فردا »  



. شهیم خارج مغازه از و دهیم تکون رو سرش بار چند و ادیم بند زبونش عرفان

 عرفان پدرِ به تر زود چه هر دیبا! شهیم ولو یصندل یرو و کشهیم یهوف ثاقیم

 ما که رنیگیم رو ثاقیم قهی انیم اد،یدرب گندش فردا پس و نگه اگه بده، اطالع

 ادشی یوقت. شده آلوده گاریس به نجایا و میبود داده لیتحو پاک و سالم رو بچه

 به بودن یگاریس نیا و شد یگاریس که بود عرفان سالِ و سن هم برادرش وفتهیم

 ایدن یها یگاریس همه از شد، یمنته کردن سنکوب تینها در و دیرس شدن یقیتزر

 از. بکشه دار به رو شهر یها فروش گاریس تک تک داره دوست و شهیم منزجر

 ریسم! ریسم جز هی نداره رو یگاریس یها آدم تحمل و متنفره شدت به گاریس

 قرمز خط یرو گذاشت پا هورناز یِدور خاطر به ریسم دونستیم! پشته داداشِ،

 ریسم وگرنه. شد غرق هاش ممنوعه و خودش یتو روزید از شتریب روز هر و هاش

 یرو بسته چشم تونهیم که داره قبولش ینقدریا. حجته سنده، ثاقیم یبرا

 یدست و بندهیم پلک. ادین کوتاه جوره چیه و بخوره قسم ریسم شرافت و یمردونگ

 اول حالت به ادیم که در شدن بسته و باز یصدا. کشهیم گردنش پشت به

:گهیم شده مغازه وارد یک نهیبب و کنه نگاه نکهیا بدون و گردهیبرم  

«! دییبفرما »  

 سر عیسر ثاقیم و کنهیم روشن رو مغزش یها قرمز چراغ یدلنواز و فیلط یصدا

:کشهیم باال  

«. خواستمیم سامسونگتون یها یگوش از مدل چند دیببخش »  

 دو که گردهِ و کوچولو صورت هی واضحه، که یزیچ تنها و شهیم تار اطرافش و دور

 ثاقیم دل ته یزیچ هی. داده جا خودش یتو رو رایگ و یمشک درشت چشم جفت

 بدون و شهیم بلند یصندل یرو از اریاختیب. زهیریم سرعت با و خورهیم تکون

.کنهیم نگاه روش به رو دختره یبایز و معصوم چهره به بزنه، پلک یا هیثان نکهیا  



 هاش دست کف ثاقیم. چسبونهیم شنهیس قفسه به چونه و شهیم لبو رنگ دختره

 یها تپش و زنهیم پلک هم سر پشت بار چند و ذارهیم یا شهیش زیم یرو رو

 صاف رو گلوش و دهیم تکون رو سرش فیخف. رهیگیم دهیناد رو قلبش مکرر

:گهیم و چرخهیم نیتریو سمت به! کنهیم  

«! نظرتونه؟ مدِ یخاص مدلِ ؟یرنگ چه ؟یمدل چه »  

:گهیم آروم و زده خجالت و کنهیم مرتب رو شیشونیپ یرو یها یچتر دختره  

«! دیکن یمعرف رو خوبه که کدوم هر خب، نه »  

. ننیشیم شیشونیپ و گردن یرو عرق درشت و زیر یها دونه و کنهیم داغ ثاقیم

 یچ دونهینم و پاست به ییبلبشو قلبش یتو. کنه هضم تونهینم رو حالتاش نیا

 لب یرو زبون. گذاشته جا زیم طرف اون رو حواسش و هوش. زیم یرو نهیچیم

 یرو به رو. نهیچیم زیم یرو هاشون هیپا با رو نمونه یها لیموبا و کشهیم هاش

 کم اخم. رهیگیم ضرب نیزم یرو کفشش نوک با یقراریب با و ستهیایم دختر

 تا ارهیم باال رو دستش دختره. کنه پنهون رو مضطربش حالت نیا تا کنهیم یرنگ

 هی یبرا و چرخونهیم کاسه یتو چشم که برداره رو یِآخر به مونده یکی لیموبا

 خوادیم. شهیم هول و خورهیم گره ثاقیم یرایگ و مات نگاه به نگاهش لحظه

 نیزم یرو یبد یصدا با و شهیم چپ لیموبا هیپا که بکشه عقب رو دستش

 زانو زیم کنارِ. کنهیم نگاه دختره زده هول حرکات به مات همچنان ثاقیم. وفتهیم

:گهیم هول و بغض با و نهیشیم زانو یرو روش، به رو هم دختره همزمان و زنهیم  

«... آقا... یوا... کردم کاریچ... یوایا... یوایا »  

 بلند و دارهیبرم نیزم یرو از رو شکسته لیموبا تر زود و کنهیم یظیغل اخم ثاقیم

 دختره. گهیم لب ریز ینچ و کنهیم نگاه رو و پشت رو لیموبا بار چند. شهیم



 ثاقیم طرف به رو شیبانک کارت و برهیم فشیک یتو دست دستپاچه و ترسون

:رهیگیم  

«. دیبکش کارت رو مبلغش لطفا »  

 و ذارهیم زیم یرو رو شکسته لیموبا. کشهیم ریت قلبش و ندازهیم باال ابرو ثاقیم

:کنهیم نگاه شده دراز سمتش به که یدست به  

«. فقط شکسته تاچش »  

:دهیم تکون رو دستش و ندازهیم نییپا سر زده خجالت و شرمنده دختره  

«. هست که چقدر هر »  

:کنهیم فوت نیسنگ رو نفسش ثاقیم  

«! نداره قابل »  

:گهیم زده هول دختر  

«! شد یچ دمینفهم. مشرمنده واقعا من نه، نه »  

 منتظر و پرسهیم رو رمزش کشهیم پوز یرو رو کارت لرزون دل و دست با ثاقیم

:گهیم کنه بلند سر نکهیا بدون ثاقیم ده،یم اخطار دستگاه. مونهیم  

«. ستین یکاف تونیموجود »  

 موجود از نگاه ثاقیم. کنهیم یوارس رو فشیک و کوبهیم صورتش یرو آروم دختره

 باال نیسنگ شنهیس قفسه و رهیگینم رهیدرگ فشیک با کالفه که روش به رو یدلربا

!نداشته شیزندگ یتو چوقتیه که داره یبیعج حال هی. شهیم نییپا  

:نالهیم عجز با و دهیم فشار هم یرو لب دختره  

«! ستین همراهم نقد پول ،یوا یا »  



 رو شجذبه. خورهیم یزیر تکونِ دلش ته و کنهیم عبور ثاقیم یها چشم از یبرق

:گهیم و کنهیم حفظ  

«. مونهیم امانت من شیپ تونییشناسا کارت ست،ین یمشکل »  

:کنهیم اضافه یبدجنس با و کنهیم نگاهش یچشم ریز  

«. الزمِ  همراهتونم تلفن شماره البته »  

 ثاقیم دست به رو شنامهیگواه و کنهیم امر اطاعت یا اضافه حرفِ بدون دختره

 عصابش یحساب که یحال در و سهینویم رو اششماره کاغذ کهیت هی یرو و دهیم

 ثاقیم. برهیم خودش با هم رو ثاقیم دل و روح انگار و شهیم خارج مغازه از داغونه

 یرو یزیچ هی و داره یبیعج حال. رهیگیم تماس ریسم با مغازه تلفن از دستپاچه

 یبرا یاتفاق چه نگه یکس به اگه کنهیم فکر ،یِبیعج جور هی! کنهیم ینیسنگ دلش

 یکس چه و ترکونهیم رو دلش و کنهیم عمل بمب مثل حس نیا افتاده دلش

 یتو ریسم شنگ و شوخ یصدا بوق چند از بعد !ریسم از تر محرم و تر کینزد

:چهیپیم گوشش  

«. شنینم دلتنگ زود نقدریا پسرام دوست دختر، دوست بابا »  

:گهیم گرفته! کشهیم موهاش یال پنجه درمونده و نهیشیم یصندل یرو ثاقیم  

«... اومد یکی »  

 که ثاقیم مکث! کنهیم گوش دقت با ریسم! ذارهیم هم یرو پلک و کنهیم مکث

:گهیم مسخره و شهیم زیلبر ریسم صبر شهیم یطوالن  

«! واقعا ییِمعنا پر سکوت »  

 دهینشن رو ریسم لحنِ و دهیم تکون گلوش ریز رو شاشاره و وسط انگشت ثاقیم

:رهیگیم  



«. برد خودش با رو من اومد... اومد یکی »  

 یخنده ونیم دهیبر دهیبر. رهیگیم باال شقهقه هوی و کنهیم یکوتاه سکوت ریسم

:گهیم بلندش  

«! کهیمرت یداد رد تو؟ یگیم یچ »  

:زنهیم لب نامعلوم نقطه به رهیخ ثاقیم  

«! ناجور »  

 پِرس عکس به و دارهیبرم رو دختره نامهیگواه ثاقیم. زنهیم قهقهه دل ته از ریسم

:دهیم ادامه و کنهیم نگاه شده  

«... هاش چشم هاش، چشم هاش، لب خورد تکون صداش، تن »  

!شهیم یخال هم باز دلش ته  

 رو یصندل ثاقیم. خندهیم زیر همچنان یول شهیم آروم ریسم بلند یخنده

:پرسهیم و دهیم هیتک زیم یرو آرنج و چرخونهیم  

«! ه؟یمعن یب یلیخ اول نگاه در عشق نمیبب »  

:گهیم شیحس یب تموم با کنه،ینم درکش که ریسم  

«! شه؟یم مگه اصال اره، »  

 صدا با رو دهنش آب. کنهیم نگاه کارت یرو مشخصات به و کشهیم آه ثاقیم

:دهیم قورت  

«. هیآ نه آهو داشتنیم دیبا رو اسمش »  

:گهیم یجد مهین ریسم  



 اونجا هم رو شب بابا خونه رمیم دارم که االن! یداد رد یجد یجد نکهیا مثل »

. کنم رشیغافلگ خوامیم. ها دونهینم البته هورناز، دنید رمیم هم صبح مونم،یم

 یک نمیبب بعدشم رگ یتو میبزن بخر یمشت یبندر تا دو من طرف یایم که یظهر

«. ببره خودش با رو من داداش کرده جرات  

 قطع رو تلفن و گهیم یاباشه حوصلهیب ثاقیم که رهیگیم سر از رو شخنده

! رهیگیم دندون به رو شییباال لب و چسبونهیم زیم لبه به رو شیشونیپ! کنهیم

 رو یحس نیهمچ حال به تا کنه؟ کاریچ ناآشناش و بیغر و بیعج حال نیا با حاال

 در یادیز یها دختر با! کنه کنترل رو جانشیه یجور چه دونهینم و نکرده تجربه

 یدوست محض اومده شیزندگ یتو یک هر! رونیب چه دانشگاه یتو چه بوده، ارتباط

 که ومدهین شیپ حاال تا! بوده یباز مسخره و یجمع دست رفتنِ رونیب حد در ساده

 و کنهیم بلند سر. ادیب بند نفسش و بشه ییها چشم مات ای! بلرزه و بخوره سُر دلش

 ریز رو دختره یلیفام و اسم بار چند و کنهیم نگاه ییشناسا کارت به دقت با دوباره

!کنهیم تکرار لب  

«! ماندگار هیآ »  

«! ماندگار هیآ »  

 

" ریسم "  

 

 از ییصدا نیکوچکتر بدون و رمیگیم دوش و شمیم داریب خواب از نزده آفتاب

 از یمین و گذاشتم خونه نیا یتو پا سال سه از بعد باالخره! امیم رونیب بابا خونه

 یول کرد برخورد نیسنگ سر یکم اولش بابا. کردم دایپ رو مرفته دست از آرامشِ

 دونستمیم اگه. دیبوس رو میشونیپ و دیکش آغوشش به رو من مردونه و اوردین طاقت



 خونه نیا به ها نیا از تر زود و کردمینم غفلت هم لحظه هی شمیم آروم حد نیا در

 و ترش تنقالت بزرگ پاکت هی و ستمیایم مارکت پریها هی یجلو. گشتمیبرم

 شور پر و سرخوش. وفتمیم راه مارستانیب سمت به و خرمیم هورناز یبرا نیریش

 رو جوابم حوصلهیب. رمیگیم رو هورناز شماره و کنمیم پارک مارستانیب در یجلو

:دهیم  

«. سالم »  

:گمیم یانرژ پر و کنمیم جبران رو شیحوصلگیب  

«! شد؟ تموم فتتیش. ینباش خسته ماهت، یرو به »  

:گهیم و ادیم یخش خش یصدا  

«! چطور؟ »  

:کشمیم نییپا رو بون هیسا و کنمیم اخم طلبکارش لحن از  

«. میبر درکه هی دنبالت امیب خواستمیم »  

:کنهیم من من  

. شم خارج مارستانیب از تونمینم ظهر تا موندم، فتیش دوستم یجا به من... زهیچ »

» 

:فرستمیم رونیب رو نفسم نامحسوس و شهیم مشت فرمون یرو دستم  

«. ریبگ تماس باهام یکرد وقت باشه، »  

:دهیم رو جوابم هول و زنهیم نفس نفس  

«. خداحافظ باشه، »  



 و بلند قد یپسر و کنهیم پارک یشش و ستیدو ینگهبان یجلو من، از جلوتر

 تا سه و هورناز دنید با که وفتمیب راه خوامیم و زنمیم استارت. شهیم ادهیپ یالغر

 رنیم پسره سمت به و شنیم خارج مارستانیب در از کنان خنده که گهید دختره

 حرف پسره با خوشان خوش. کنمیم دنبالشون نگاهم با مبهوت و خورمیم کهی

 رو من هوزناز االن! تنگ نفسم و شهیم مچاله قلبم. شنیم نیماش سوار و زننیم

 مقهیشق یها رگ دونه به دونه کنمیم احساس و رهیم باال فشارم ؟!چوندیپ

 تا مونمیم منتظر! لرزهیم هام چشم مردمک و کشمیم هم یرو دندون! ترکهیم

 که یمن چونده؟یپ رو یک هوزناز نمیبب و برم دنبالش هم من و وفتهیب راه نیماش

!رو؟ چالوسم جاده  پشتشون نیماش تا دو فاصله با وفته،یم راه که شش و ستیدو  

 ذره ذره دارم و روش ختنیر دیاس انگار کنهیم درد یجور هی قلبم. کنمیم حرکت

 هام انگشت کردن مشت با و کشمیم گردنم پشت رو دستم تند تند. دمیم جون

 و رمیم دنبالشون اطیاحت با. کنمیم خفه رو گلوم یتو یها عربده فرمون دور

 فکم هم یرو هام دندون فشار شدت از. نکنم گمشون تا کنمیم جمع رو حواسم

 هی تونستینم گفت؟ دروغ من به یچ یبرا. کشهیم ریت گردنم رگ و رهیگیم درد

 من به چرا پس سخته براش بودن من با نقدریا اگه کنه؟ رد رو شنهادمیپ و بگه نه

 از رو گارمیس پاکت. افتادم نفس نفس به که هستم یعصب یقدر به داد؟ فرصت

 نخ تا چند و رمیگیم کام تندتند. کنمیم روشن نخ هی و دارمیورم نیماش وسط

 نگه طبقه چند و بزرگ کافه هی یجلو نِیماش باالخره تا کنمیم روشن هم گهید

 یزیچ هی شونیکی ستن،یایم هم کنار و شنیم ادهیپ یکی یکی دخترا. دارهیم

 خوادیم دلم و خورهیم رو خونم خون. رهیم سهیر خنده شدت از هورناز که گهیم

 رو فرمون. گندَم شانس نیا به بفرستم لعنت و بکوبم شهیش یتو رو سرم

 ششِ ستیدو به یا تقه که یجور کنم؛یم پارک نِیماش پشتِ درست و چرخونمیم

 نگاه و شهیم جلب من نیماش به دخترا توجه. خورهیم تکون یکم و خورهیم

 ادهیپ پسره. لرزهیم هاش لب و پرهیم رخش از رنگ نهیشیم من یرو که هورناز



 هورناز دهیترس چهره از رو بارم سرزنش نگاه هم لحظه هی. ادیم سمتم به و شهیم

 چشم و زنمیم یتلخ پوزخند و دارمیورم لبم گوشه از رو گارمیس. کشمینم کنار

 از کله و دمیم نییپا رو پنجره. ندازهیم سپر به یقیدق نگاه پسره. چرخونمیم

:کشمیم رونیب پنجره  

«! شده؟ یزیچ »  

:دهیم تکون یسر پسره  

«. راحت التیخ آقا، نه »  

:زنهیم اشاره دخترا به دستش با بعد  

«. ها بچه داخل دیبر »  

 به دوستاش با همراه و چرخونهیم سر زده خجالت که کنمیم نگاه هورناز به دوباره

 به کتفم و خورهیم هم اممعده و کنمیم نگاه یخوراک پاکت به. رنیم کافه داخل

 کسیف صورتم یرو رو میآفتاب نکیع و دمیم فشار کتفم یرو رو دستم وفتهیم درد

.رمیم خونه سمت به خرابم حال اون با و رمیگیم یقیعم دم. کنمیم  

 من به که کرد خودش شیپ یفکر چه رون؟یب رهیم دوستاش با نگفت من به چرا

 شانس گه من از. کشمیم یبلند ادیفر و کوبمیم فرمون یرو رو مشتم گفت؟ دروغ

 و عذاب سال همه نیا انتم؟یخ تاوانِ دادن پس یبرا نبود بس سال سه. منم خودِ تر

 مشت دارم تنم یتو جون تا و خونه برم خوادیم دلم نبود؟ بس یخستگ و تیاذ

.رو تیعصبان و التهاب نیا کنم یخال و بوکسم سهیک به بکوبم  

 چراغ! برنجونمش و بگم یزیچ تیعصبان اوج یتو من و بزنه زنگ هورناز مبادا تا

. دمیم گاز تونمیم تا و کنمیم عبور ها نیماش نیب از و کنمیم رد رو ها قرمز

 سر و کشمیم میشونیپ به یدست. زنمیم رو موتیر و دارمیم نگه نگیپارک یجلو

 با! ادیم ساختمون سمت به سالنه سالنه و آروم که نمیبیم رو ماهک و چرخونمیم



 خانم دختر هی تا یِکودکستان بچه هیشب شتریب بلندش یمانتو و یمشک مقنعه اون

 که در به. رهیگیم خندم تیعصبان اوج یتو خودمیب فکر نیا از لحظه هی. بالغ

 نکهیا قبل و کنهیم باز رو در کنه نگاه طرف اون و طرف نیا به نکهیا بدون رسهیم

:زنمیم صداش بشه ساختمون وارد بخواد  

«! ممول »  

 بیج یتو رو هاش دست. ادیم طرفم به تعجب با و ارهیم باال سر عیسر ماهک

:گهیم و چرخونهیم چشم کاسه یتو مردمک. ستهیایم کنارم و کنهیم فرو مانتوش  

« ؟یقرمز نقدریا چرا سالم، »  

:کنهیم اشاره گردنم به اشاره انگشت با  

«! شده قرمز دون دون »  

 سمتش به و دارمیورم رو ها یخوراک پاکت و کشمیم موهام یرو رو نکمیع

 گرد رو هام چشم. کنهینم خارج بشیج از رو هاش دست و کنهیم اخم. رمیگیم

:گمیم محکم و کنمیم  

«. رشیبگ »  

:دهیم جلو لب  

«! ن؟یا هیچ »  

:زنمیم تشر  

«! گمیم بهت رشیبگ »  

:گمیم و زنمیم یشخندین. دهیم فشارش و رهیگیم رو پاکت اکراه با  

«. بهش دمیم رو یخوراک پاکت نیا بربخورم ییکوچولو دختر هر به بودم گفته »  



 و خوابونمیم رو یدست. کنهیم نگاهم واج و هاج و رنیگیم فاصله هم از هاش لب

 نگاهم مسخره و کرده کج دهن و لب. کنمیم نگاهش نهیآ از شمیم نگیپارک وارد

 و بندهیم رو دهنش که کنمیم نگاهش یجد بغل نهیآ از و کنمیم ترمز. کنهیم

 پارک خودم یجا و دارمیبرم ترمز یرو از رو پام. شهیم ساختمون وارد فرز و تند

 و شمیم خارج نگیپارک از حوصلهیب. کنه ممسخره دختر نیا مونده نمیهم. کنمیم

 دکمه و شمیم خونه وارد. کنمیم یط رو ها پله بمونم آسانسور منتظر نکهیا بدون

 ییشو ظرف نکیس یجلو. کنمیم پرتش کانتر یرو و کنمیم باز رو راهنمیپ یها

 کمی و بشه خنک مغزم تا برمیم آب ریز سر و کنمیم باز رو سرد آب و ستمیایم

 یها قطره و کشمیم باال سر کنمیم لرز یحساب که قهیدق چند از بعد. رمیبگ آروم

 شیآت انگار و سوزمیم دارم درون از هنوز. شهیم زونیآو گردنم و سرد از آب

.جونم به انداختن  سر نفس هی رو آب وانیل دو و دارمیبرم آبچکان از رو وانیل   

 هم درد سر و رمیگیم گر دارم بدتر لحظه هر ر،ینخ. کشمیم ینچ کالفه. کشمیم

 یا نعره با و دمیم فشار هام انگشت نیب رو وانیل. شده اضافه گرفتن شیآت نیا به

 طرف نیا به هاش کهیت و شهیم کهیت هزار کوبمش،یم ها کیسرام یرو محکم بلند

 هی دیبا رم،یگینم آروم جوره چیه. کشمیم گردنم پشت یدست. پرهیم طرف اون و

 اتاقم سمت به. کنمیم سکته و ترکهیم مغزم وگرنه کنم هیتخل رو خودم یجور

 که یا ضربه هر با و رمیگیم یقیعم دم. ستمیایم بوکسم سهیک یرو به رو و رمیم

...شهیم دهیکش رونیب تنم از جون ذره ذره انگار کشمیم نعره و زنمیم  

 پشت با رو گردنم و یشونیپ عرق و نمیشیم تخت یرو زنان نفس شمیم که خسته

 توجهیب. شهیم بلند شلوارم بیج یتو از لمیموبا زنگ یصدا. کنمیم پاک دستم

 هر کتفم. رنیبگ آروم هام نفس تا کشمیم قیعم نفس و ندازمیم نییپا سر بهش

 قورت رو دهنم بزاق. رسهیم هم کمرم تا دردش و کشهیم ریت بار هی لحظه چند

 از رو لیموبا و گمیم یدار کش اَه. شهیم بلند تلفن زنگ یصدا دوباره که دمیم

 رو پوزخندم یصدا و زنهیم رو چشمم صفحه یرو هورناز اسم کشمیم رونیب بمیج



 یزیچ نکهیا بدون. ذارمیم گوشم یرو رو یگوش و کشمیم رو سبز رهیدا. ارهیدرم

:گهیم زده خجالت هورناز. کشمیم نفس دار کش و یعصب بگم  

«... ریسم »  

:گمیم خفه و کشمیم عرقم از سیخ یموها یال پنجه  

 شمعده بخوره چیپ چه،یبپ آدم آخه! خوره؟ینم هم دلت! ؟یندار تهوع حالت »

«! گهید چهیپیم  

:گهیم زده حرص و کشهیم یاوف  

«! دادم؟ چیپ من! ؟یگیم یچ »  

:زنمیم عربده افتاده خش یگلو اون با زنم،یم داد قراریب و شمیم بلند  

... موونهید من یدونیم تو ام یرد من... دختر یکنیم تا بد من با یدار... هورناز »

«! ؟یکنیم یباز من با یدار  

:رمیگیم سر از رو معربده و رمیگیم نفس  

 یدار یِاداها چه نیا المصب د! ؟ینداد فرصت خودت مگه! ؟یبرنگشت خودت مگه »

« ! دم؟ید یچ صبح من! هان! ؟یاریدرم مخ یب منِ سر  

:نالهیم بغض با سکوت قهیدق چند از بعد هورناز  

«. دمینم یحیتوض اصال! یدید یچ هر »  

 یرو از رو گارمیس و کوبمیم تخت یرو رو یگوش حرص با. کنهیم قطع رو تماس

.ستمیایم پنجره کنار و دارمیورم زیم  

 

 



" ماهک "  

 

 رو شهیبق. کنمیم جمع صورت شیترش از و زنمیم گاز ولع با رو زرشک لواشکِ

. رمیگیم رو هورناز شماره و دارمیورم رو لمیموبا و ذارمیم ریسم ییاهدا پاکت یرو

 رو دستم مچ. دمیم قرار کوسن یرو رو سرم و کنمیم دراز کاناپه یرو رو پاهام

 رو دلم ادیم باال طبقه از که ییها صدا و سر. بندمیم پلک و ذارمیم میشونیپ یرو

 و هیعصب بود معلوم دمشید که نگیپارک دم. ندازهیم جونم به ترس و لرزونهیم

. بود کرده باد شیشونیپ رگ و شده قرمز هاش چشم یدیسف. ستین راه به رو حالش

 و دیترک دلم دمشید که ینجوریا. بود آتشفشان کوه هی مثل و زدیم حرف حرص با

 نیا یول کنهیم نگاه رو آدم بُرنده و زیت و عبوسِ شهیهم درسته. شد کهیت هزار

 گوشم به بغضِ پر و آروم هورناز یصدا. آورد درد به رو دلم ششده یمتالش تیوضع

:رسهیم  

«! ؟یخوب ماهک سالم »  

:دارمیورم میشونیپ یرو از رو مچم و کنمیم باز پلک زده هول  

«. ادیم باال طبقه از یوحشتناک یصداها هی نیبب... هورناز هورناز، »  

:نمیشیم و کنمیم جدا مبل از تنه مین و میشونیپ رو کوبمیم محکم رو دستم کف  

«! االن بعد خب، میا هیهمسا ریسم و من نیبب. گمیم دارم یچ اه »  

:گهیم و حرفم وسط پرهیم  

«. زدم یگند هی من گفته، دونمیم »  

 ریسم گهیم که یگند نیهم خاطربه زنمیم حدس و دمیم قورت رو دهنم بزاق

:کنهیم پاره گلو داره  



«! ؟یگند چه »  

:کنهیم من من  

«! بگم یجور چه آخه »  

:ندازمیم پا یرو پا  

 مینیبش ایب یشینم معذب ،یکن اعتماد یتونیم نیبب. کنمیم یزندگ تنها من »

«. میبزن حرف مفصل  

:کنمیم اضافه یگرفتگ دل با  

«. پوکوند رو خودش خدا بنده نیا »  

«. بفرست برام رو آدرس باشه، باشه، »  

 دارمیبرم رو پاکت و شمیم بلند. کنمیم امکیپ رو آدرس و کنمیم قطع رو تماس

 تا کردم زیت گوش. شورمیم وهیم و کنمیم درست یچا. رمیم آشپزخونه سمت به و

 چه دونمینم. گرفت رو جونم هاش عربده یصدا. بشنوم اومد باال طبقه از ییصدا

 بهم افهیق اون دونمیم فقط. هیعصبان حد نیا در که دهید یزیچ چه ای زدن، یحرف

 نت یکم و ذارمیم لپم گوشه یلواشک تکه. دیکش شیآت به رو دلم یبدجور ختهیر

 باز رو در. ادیدرم صدا به فونیآ زنگ بعد قهیدق چند. برسه هورناز تا کنمیم یگرد

 یا افهیق با هورناز و شهیم باز آسانسور یها در. ستمیایم در یجلو و کنمیم

:گهیم خفه. شهیم خارج ازش زونیآو  

«! ست؟طبقه کدوم »  

:زنمیم لب  

«. باال »  



:رهیم باال صداش بندمیم رو در که نیهم شه،یم خونه وارد و دهیم تکون سر  

«. گفتم دروغ یا احمقانه طرز به چرا دونمینم. ماهک یوا »  

:شمیم آشپزخونه وارد و کنمیم اشاره مبل به  

«! مگه؟ شدهیچ ن،یبش »  

 کانتر تخته یرو رو آرنجش. نهیشیم کانتر پشت و ارهیدرم سرش از رو شمقنعه

 هی رو آب وانیل دو و دارمیبرم آبچکان از رو وانیلچون ریز رو دستش کف و ذارهیم

 سر و رمیگیم گر دارم بدتر لحظه هر ر،ینخ. کشمیم ینچ کالفه. کشمیم سر نفس

 با و دمیم فشار هام انگشت نیب رو وانیل. شده اضافه گرفتن شیآت نیا به هم درد

 به هاش کهیت و شهیم کهیت هزار کوبمش،یم ها کیسرام یرو محکم بلند یا نعره

 آروم جوره چیه. کشمیم گردنم پشت یدست. پرهیم طرف اون و طرف نیا

. کنمیم سکته و ترکهیم مغزم وگرنه کنم هیتخل رو خودم یجور هی دیبا رم،یگینم

 با و رمیگیم یقیعم دم. ستمیایم بوکسم سهیک یرو به رو و رمیم اتاقم سمت به

 دهیکش رونیب تنم از جون ذره ذره انگار کشمیم نعره و زنمیم که یا ضربه هر

...شهیم  

 پشت با رو گردنم و یشونیپ عرق و نمیشیم تخت یرو زنان نفس شمیم که خسته

 توجهیب. شهیم بلند شلوارم بیج یتو از لمیموبا زنگ یصدا. کنمیم پاک دستم

 هر کتفم. رنیبگ آروم هام نفس تا کشمیم قیعم نفس و ندازمیم نییپا سر بهش

 قورت رو دهنم بزاق. رسهیم هم کمرم تا دردش و کشهیم ریت بار هی لحظه چند

 از رو لیموبا و گمیم یدار کش اَه. شهیم بلند تلفن زنگ یصدا دوباره که دمیم

 رو پوزخندم یصدا و زنهیم رو چشمم صفحه یرو هورناز اسم کشمیم رونیب بمیج

 یزیچ نکهیا بدون. ذارمیم گوشم یرو رو یگوش و کشمیم رو سبز رهیدا. ارهیدرم

:گهیم زده خجالت هورناز. کشمیم نفس دار کش و یعصب بگم  



«... ریسم »  

:گمیم خفه و کشمیم عرقم از سیخ یموها یال پنجه  

 شمعده بخوره چیپ چه،یبپ آدم آخه! خوره؟ینم هم دلت! ؟یندار تهوع حالت »

«! گهید چهیپیم  

:گهیم زده حرص و کشهیم یاوف  

«! دادم؟ چیپ من! ؟یگیم یچ »  

:زنمیم عربده افتاده خش یگلو اون با زنم،یم داد قراریب و شمیم بلند  

... موونهید من یدونیم تو ام یرد من... دختر یکنیم تا بد من با یدار... هورناز »

«! ؟یکنیم یباز من با یدار  

:رمیگیم سر از رو معربده و رمیگیم نفس  

 یدار یِاداها چه نیا المصب د! ؟ینداد فرصت خودت مگه! ؟یبرنگشت خودت مگه »

« ! دم؟ید یچ صبح من! هان! ؟یاریدرم مخ یب منِ سر  

:نالهیم بغض با سکوت قهیدق چند از بعد هورناز  

«. دمینم یحیتوض اصال! یدید یچ هر »  

 یرو از رو گارمیس و کوبمیم تخت یرو رو یگوش حرص با. کنهیم قطع رو تماس

.ستمیایم پنجره کنار و دارمیورم زیم  

 

 

" ماهک "  

 



 رو شهیبق. کنمیم جمع صورت شیترش از و زنمیم گاز ولع با رو زرشک لواشکِ

. رمیگیم رو هورناز شماره و دارمیورم رو لمیموبا و ذارمیم ریسم ییاهدا پاکت یرو

 رو دستم مچ. دمیم قرار کوسن یرو رو سرم و کنمیم دراز کاناپه یرو رو پاهام

 رو دلم ادیم باال طبقه از که ییها صدا و سر. بندمیم پلک و ذارمیم میشونیپ یرو

 و هیعصب بود معلوم دمشید که نگیپارک دم. ندازهیم جونم به ترس و لرزونهیم

. بود کرده باد شیشونیپ رگ و شده قرمز هاش چشم یدیسف. ستین راه به رو حالش

 و دیترک دلم دمشید که ینجوریا. بود آتشفشان کوه هی مثل و زدیم حرف حرص با

 نیا یول کنهیم نگاه رو آدم بُرنده و زیت و عبوسِ شهیهم درسته. شد کهیت هزار

 گوشم به بغضِ پر و آروم هورناز یصدا. آورد درد به رو دلم ششده یمتالش تیوضع

:رسهیم  

«! ؟یخوب ماهک سالم »  

:دارمیورم میشونیپ یرو از رو مچم و کنمیم باز پلک زده هول  

«. ادیم باال طبقه از یوحشتناک یصداها هی نیبب... هورناز هورناز، »  

:نمیشیم و کنمیم جدا مبل از تنه مین و میشونیپ رو کوبمیم محکم رو دستم کف  

«! االن بعد خب، میا هیهمسا ریسم و من نیبب. گمیم دارم یچ اه »  

:گهیم و حرفم وسط پرهیم  

«. زدم یگند هی من گفته، دونمیم »  

 ریسم گهیم که یگند نیهم خاطربه زنمیم حدس و دمیم قورت رو دهنم بزاق

:کنهیم پاره گلو داره  

«! ؟یگند چه »  

:کنهیم من من  



«! بگم یجور چه آخه »  

:ندازمیم پا یرو پا  

 مینیبش ایب یشینم معذب ،یکن اعتماد یتونیم نیبب. کنمیم یزندگ تنها من »

«. میبزن حرف مفصل  

:کنمیم اضافه یگرفتگ دل با  

«. پوکوند رو خودش خدا بنده نیا »  

«. بفرست برام رو آدرس باشه، باشه، »  

 دارمیبرم رو پاکت و شمیم بلند. کنمیم امکیپ رو آدرس و کنمیم قطع رو تماس

 تا کردم زیت گوش. شورمیم وهیم و کنمیم درست یچا. رمیم آشپزخونه سمت به و

 چه دونمینم. گرفت رو جونم هاش عربده یصدا. بشنوم اومد باال طبقه از ییصدا

 بهم افهیق اون دونمیم فقط. هیعصبان حد نیا در که دهید یزیچ چه ای زدن، یحرف

 نت یکم و ذارمیم لپم گوشه یلواشک تکه. دیکش شیآت به رو دلم یبدجور ختهیر

 باز رو در. ادیدرم صدا به فونیآ زنگ بعد قهیدق چند. برسه هورناز تا کنمیم یگرد

 یا افهیق با هورناز و شهیم باز آسانسور یها در. ستمیایم در یجلو و کنمیم

:گهیم خفه. شهیم خارج ازش زونیآو  

«! ست؟طبقه کدوم »  

:زنمیم لب  

«. باال »  

:رهیم باال صداش بندمیم رو در که نیهم شه،یم خونه وارد و دهیم تکون سر  

«. گفتم دروغ یا احمقانه طرز به چرا دونمینم. ماهک یوا »  



:شمیم آشپزخونه وارد و کنمیم اشاره مبل به  

«! مگه؟ شدهیچ ن،یبش »  

 کانتر تخته یرو رو آرنجش. نهیشیم کانتر پشت و ارهیدرم سرش از رو شمقنعه

 هی رو آب وانیل دو و دارمیبرم آبچکان از رو وانیچونل ریز رو دستش کف و ذارهیم

 سر و رمیگیم گر دارم بدتر لحظه هر ر،ینخ. کشمیم ینچ کالفه. کشمیم سر نفس

 با و دمیم فشار هام انگشت نیب رو وانیل. شده اضافه گرفتن شیآت نیا به هم درد

 به هاش کهیت و شهیم کهیت هزار کوبمش،یم ها کیسرام یرو محکم بلند یا نعره

 آروم جوره چیه. کشمیم گردنم پشت یدست. پرهیم طرف اون و طرف نیا

. کنمیم سکته و ترکهیم مغزم وگرنه کنم هیتخل رو خودم یجور هی دیبا رم،یگینم

 با و رمیگیم یقیعم دم. ستمیایم بوکسم سهیک یرو به رو و رمیم اتاقم سمت به

 دهیکش رونیب تنم از جون ذره ذره انگار کشمیم نعره و زنمیم که یا ضربه هر

...شهیم  

 پشت با رو گردنم و یشونیپ عرق و نمیشیم تخت یرو زنان نفس شمیم که خسته

 توجهیب. شهیم بلند شلوارم بیج یتو از لمیموبا زنگ یصدا. کنمیم پاک دستم

 هر کتفم. رنیبگ آروم هام نفس تا کشمیم قیعم نفس و ندازمیم نییپا سر بهش

 قورت رو دهنم بزاق. رسهیم هم کمرم تا دردش و کشهیم ریت بار هی لحظه چند

 از رو لیموبا و گمیم یدار کش اَه. شهیم بلند تلفن زنگ یصدا دوباره که دمیم

 رو پوزخندم یصدا و زنهیم رو چشمم صفحه یرو هورناز اسم کشمیم رونیب بمیج

 یزیچ نکهیا بدون. ذارمیم گوشم یرو رو یگوش و کشمیم رو سبز رهیدا. ارهیدرم

:گهیم زده خجالت هورناز. کشمیم نفس دار کش و یعصب بگم  

«... ریسم »  

:گمیم خفه و کشمیم عرقم از سیخ یموها یال پنجه  



 شمعده بخوره چیپ چه،یبپ آدم آخه! خوره؟ینم هم دلت! ؟یندار تهوع حالت »

«! گهید چهیپیم  

:گهیم زده حرص و کشهیم یاوف  

«! دادم؟ چیپ من! ؟یگیم یچ »  

:زنمیم عربده افتاده خش یگلو اون با زنم،یم داد قراریب و شمیم بلند  

... موونهید من یدونیم تو ام یرد من... دختر یکنیم تا بد من با یدار... هورناز »

«! ؟یکنیم یباز من با یدار  

:رمیگیم سر از رو معربده و رمیگیم نفس  

 یدار یِاداها چه نیا المصب د! ؟ینداد فرصت خودت مگه! ؟یبرنگشت خودت مگه »

« ! دم؟ید یچ صبح من! هان! ؟یاریدرم مخ یب منِ سر  

:نالهیم بغض با سکوت قهیدق چند از بعد هورناز  

«. دمینم یحیتوض اصال! یدید یچ هر »  

 یرو از رو گارمیس و کوبمیم تخت یرو رو یگوش حرص با. کنهیم قطع رو تماس

.ستمیایم پنجره کنار و دارمیورم زیم  

 

 

" ماهک "  

 

 رو شهیبق. کنمیم جمع صورت شیترش از و زنمیم گاز ولع با رو زرشک لواشکِ

. رمیگیم رو هورناز شماره و دارمیورم رو لمیموبا و ذارمیم ریسم ییاهدا پاکت یرو



 رو دستم مچ. دمیم قرار کوسن یرو رو سرم و کنمیم دراز کاناپه یرو رو پاهام

 رو دلم ادیم باال طبقه از که ییها صدا و سر. بندمیم پلک و ذارمیم میشونیپ یرو

 و هیعصب بود معلوم دمشید که نگیپارک دم. ندازهیم جونم به ترس و لرزونهیم

. بود کرده باد شیشونیپ رگ و شده قرمز هاش چشم یدیسف. ستین راه به رو حالش

 و دیترک دلم دمشید که ینجوریا. بود آتشفشان کوه هی مثل و زدیم حرف حرص با

 نیا یول کنهیم نگاه رو آدم بُرنده و زیت و عبوسِ شهیهم درسته. شد کهیت هزار

 گوشم به بغضِ پر و آروم هورناز یصدا. آورد درد به رو دلم ششده یمتالش تیوضع

:رسهیم  

«! ؟یخوب ماهک سالم »  

:دارمیورم میشونیپ یرو از رو مچم و کنمیم باز پلک زده هول  

«. ادیم باال طبقه از یوحشتناک یصداها هی نیبب... هورناز هورناز، »  

:نمیشیم و کنمیم جدا مبل از تنه مین و میشونیپ رو کوبمیم محکم رو دستم کف  

«! االن بعد خب، میا هیهمسا ریسم و من نیبب. گمیم دارم یچ اه »  

:گهیم و حرفم وسط پرهیم  

«. زدم یگند هی من گفته، دونمیم »  

 ریسم گهیم که یگند نیهم خاطربه زنمیم حدس و دمیم قورت رو دهنم بزاق

:کنهیم پاره گلو داره  

«! ؟یگند چه »  

:کنهیم من من  

«! بگم یجور چه آخه »  



:ندازمیم پا یرو پا  

 مینیبش ایب یشینم معذب ،یکن اعتماد یتونیم نیبب. کنمیم یزندگ تنها من »

«. میبزن حرف مفصل  

:کنمیم اضافه یگرفتگ دل با  

«. پوکوند رو خودش خدا بنده نیا »  

«. بفرست برام رو آدرس باشه، باشه، »  

 دارمیبرم رو پاکت و شمیم بلند. کنمیم امکیپ رو آدرس و کنمیم قطع رو تماس

 تا کردم زیت گوش. شورمیم وهیم و کنمیم درست یچا. رمیم آشپزخونه سمت به و

 چه دونمینم. گرفت رو جونم هاش عربده یصدا. بشنوم اومد باال طبقه از ییصدا

 بهم افهیق اون دونمیم فقط. هیعصبان حد نیا در که دهید یزیچ چه ای زدن، یحرف

 نت یکم و ذارمیم لپم گوشه یلواشک تکه. دیکش شیآت به رو دلم یبدجور ختهیر

 باز رو در. ادیدرم صدا به فونیآ زنگ بعد قهیدق چند. برسه هورناز تا کنمیم یگرد

 یا افهیق با هورناز و شهیم باز آسانسور یها در. ستمیایم در یجلو و کنمیم

:گهیم خفه. شهیم خارج ازش زونیآو  

«! ست؟طبقه کدوم »  

:زنمیم لب  

«. باال »  

:رهیم باال صداش بندمیم رو در که نیهم شه،یم خونه وارد و دهیم تکون سر  

«. گفتم دروغ یا احمقانه طرز به چرا دونمینم. ماهک یوا »  

:شمیم آشپزخونه وارد و کنمیم اشاره مبل به  



«! مگه؟ شدهیچ ن،یبش »  

 کانتر تخته یرو رو آرنجش. نهیشیم کانتر پشت و ارهیدرم سرش از رو شمقنعه

:دهیم هیتک شهچون ریز رو دستش کف و ذارهیم  

«! گفتم دروغ بهش »  

 به رو و دمیم قرار کنارش رو ینیریش ظرف و ذارمیم کانتر یرو رو یچا ینیس

:نمیشیم روش  

«. درکه میبر دنبالم ادیم گفت زد زنگ صبح »  

:دهیم ادامه یشاک و دهیم فشار هم یرو لب  

«. مارستانهیب در یجلو و اومده بدونم چه من آخه »  

:دارهیبرم رو شیچا استکان من گرد یها چشم به توجه بدون  

«. داشتم قرار دوستم برادرِ و دوستام با هم من »  

:گمیم زده جانیه. کنهیم جا به جا هاش دست نیب رو فنجون و کنهیم مکث  

« شد؟یچ خب »  

:کشهیم نفس نیسنگ  

 باور کردم فکر من... اه. باشه گفت. موندم فتیش همکارمم یجا گفتم بهش یالک »

... دوستم داداشِ نِ یماش سپر به زد پشت از میشد ادهیپ که شاپ یکاف یجلو کرده،

» 

:گهیم زده حرص و برهیم گوشش پشت رو موهاش از یا طره  

«! کرده بیتعق رو من پاشده... اِاِ کرده؟ خودش شیپ یفکر چه واقعا »  

:کنمیم جمع منهیس یتو رو هام دست  



« ش؟یچوندیپ چرا گهید دارم، قرار دوستام با یگفتیم ینیحس و راست خب »  

:گهیم مصر و کنهیم نگاهم چپ چپ  

 ناراحت نخواستم... بگم نه بهش ومدمین دلم اصال یعنی... چونمیبپ خواستم ینم »

«! بشه  

:دمیم تکون سر و نمیچیبرم لب  

«. سرش یرو بود گذاشته رو ساختمون همونه یبرا پس »  

:زهیریم یهر و ادیم درد به دلم شافهیق یادآوری با  

 پاره گلوش آن هر کردمیم فکر که زدیم نعره یجور که، رو شافهیق یدیند »

«... ینجوریا تونم ینم اصال. هورناز دیترک دلم... شهیم  

 آب گم؟یم یپرت و چرت چه هورناز یجلو نشستم سرم بر خاک! امیم خودم به هوی

:کشمیم جلوش رو ینیریش ظرف زده هول و دمیم قورت صدا با رو دهنم  

 قامویرف تونم ینم! گهید میقیرف باالخره... شدم ناراحت یلیخ... زهیچ نکه،یا یعنی »

«. اصال نمیبب ینجوریا  

 ندازمیم نییپا سر یوقت و ادیم کش من یدهیترس یهاچشم یرو شرهیخ نگاه

:گهیم  

«... ستین قبل مثل زیچ چیه اصال ه؟یچ یدونیم نیبب. بشه ناراحت خواستم ینم »  

 حد از شیب انگار. داره یعصب و فیبالتکل حالت هی. ارهیم کم نفس کنم یم حس

!ستکالفه و سردرگم  

:گهیم یمغموم نگاه با و دهیم رونیب صدا کی رو نفسش  



 تمام و داشتم بهش یبیعج حس هی یروز هی که یریسم اون کنم یم حس یعنی »

 نداره یگاهیجا چیه گهید االن بشه، ناراحت دستم از مبادا که بود نیا یپ حواسم

«! نجایا  

:شهیم اشک از پر هاش چشم و کنهیم اشاره قلبش به  

«... که رفتم کلنجار خودم با یلیخ من. نه ای رو حسم یبفهم دونم ینم »  

:دهیم ادامه و زنهیم یا خفه هق  

«. شهیم مانع یزیچ هی اما. کنم میترم رو حسم که »  

:گمیم بهت با و شمیم لیمتما جلو به! کنمیم تعجب  

« ؟یداد فرصت بهش چرا پس »  

:نوشهیم رو شیچا از یکم و ندازهیم باال شونه  

«. باشه میترم قابل زایچ یلیخ هنوز کردمیم فکر. دونمینم »  

 تو مشخصه انگار که کنهیم نگاهم یطور و چهیپیم بهم رو هاش دست

:هاستگذشته  

 گمیم هم یگاه دونم، ینم. داشتم دوستش یلیخ بود که سالم جدهیه ن،یبب »

!داشتن دوست به دمیرس ادیز یوابستگ از دیشا  

 درس زهیانگ بهم بودم پناه یب و کسیب که یزمان... کرد کمک بهم یلیخ ریسم خب

. نداشت رو طشیشرا خودش نکهیا با لیتحص ادامه یبرا کرد قمیتشو داد، خوندن

 سامون و سر رو شیزندگ و برداره دست کارهاش یسر هی از کردم کمکش هم من

 مقابل ستادم،یا برادرم مقابل جاها یلیخ خاطرشبه من یخواستگار اومد یوقت. بده

!واقعا میبرس هم به خواستیم دلم... مخاله  



 گفت. زوده گفت بهمون هم روانشناس. دیبد فرصت خودتون به گفتیم داداشم اما

 از من. هست رییتغ امکان هم باز اما. ستین یجد مشکل و دیدار ینسب تفاهم

 گفت گفتم، روانشناس به مونیفرد یها جلسه تو یوقت. داشتم ترس شهیهم انتیخ

 ریسم حاضر، حال در اما. کرد نیتضم شهینم و هست انتیخ مستعد یآدم هر

«! ستین یآدم نیچن  

:کنهیم خشکش سرانگشتش با فورا و چکهیم شگونه یرو اشکش  

 یلیخ. افتاد ادیز فاصله نمونیب شدم، که دانشگاه وارد من. داشت ادامه مونرابطه »

 شده ادتریز طرف دو یریگ بهانه و بود شده ادیز اختالفامون. افتاد نمونیب یسرد

 توجه بهش گفتیم زد،یم نق کرد،یم حسادت خوندنمم درس به یحت یگاه. بود

 کردیم یخواه معذرت زدیم زنگ م،یکرد یم یحساب یدعوا هی یوقت و کنمینم

 تیامن عدم لشمیدل و میبود شده بداخالق یلیخ جفتمون ما اما. رفتارش یبرا

«. بود دهیبر رو امونمون که یایدلتنگ و بود یعاطف  

:دوزهیم زیم به چشم و دهیم فشار شستش و اشاره انگشت نیب رو شینیب غهیت  

 یا هفته دو قهر هی. بود مونییباال سال یدانشجوها از یکی خواستگارم نیاول »

 یعصب دستش از انقدر من. شد شروع من یلجباز و لج از زیچ همه. ریسم با میداشت

 داداشم. مینبود نامزد که ریسم و من خب. دارم خواستگار گفتم داداشم به که بودم

 گفت بهم بعدش اما کردم کات ریسم با من کرد فکر یحت و کرد تعجب یلیخ اولش

 در اما باشم داشته رابطه باهاشون حتما ستین یازین. کنم انتخاب باز چشم با بهتره

 یکجا ریسم بفهمم تا کنه کمکم تونه یم کردن، صحبت یرسم جلسه هی حد

 تموم رو ترابطه ،یباش داشته ارتباط باهاشون الزمه یدید اگه گفت بهم. منِ یزندگ

. ینکن ظلم حقش در که ریسم با کن  



 وونهید دادم، راه خواستگار دیفهم یوقت. ارمیدرب رو ریسم لج خواستم یم فقط من

 تا داداشم گردن انداختم رو شهمه منم. بکشه رو من خواستیم تلفن پشت از. شد

 بفهمه. توجهش جلب واسه هیخوب راه نیا گفتنیم دوستام. کنم تبرعه رو خودم

 بهانه انقدر گهید و عقد واسه کنهیم یراض رو داداشت شده هرجور ،یدار خواستگار

.شد ور شعله کیکوچ اشتباه همون با ما ی رابطه جهنم اما. رهیگینم  

 صبر گفتیم منِ، انتخاب ریسم گفتمیم که کرد ینم اعتماد حرفم به داداشم گهید

 یچیه. کردم یباز بچه من داشت؛ حق هم واقعا. رینگ میتصم بچگونه و باش داشته

 ریسم با شونیکی دمیفهم بعد که دادمیم دوستام حرف به گوش و دونستمینم

«! داشته رابطه  

:لرزهیم شچونه و کنهیم بغض  

 همون... دمیفهم رید یلیخ رو نیا من و کردنیم یحسود ما رابطه به شونهمه »

 دوستامون از هم جفتمون... دوست به اعتماد... کرد هم ریسم کردم من که یاشتباه

«. میخورد ضربه  

 دست یرو رو دستم. کردن تجربه که یسخت یروزا واسه شهیم کهیت هزار دلم

:کنمیم کج گردن و ذارمیم هورناز  

« شد؟ یچ بعدش »  

:گهیم و کنهیم حبس هاشدندون نیب رو هاش لب  

 رابطه وقتچیه من. ریسم یها رابطه نه و شد ختم اونجا به من یخواستگارا نه »

 و گفتیم بهم ومدیم وقاحت کمال با هم بعدش نه، ریسم اما. نداشتم یعرف از خارج

 از اون و کردم یم قبول خواستگار لجش از من. شهیم زتریعز ینجوریا کردیم الیخ

 نداختمیم رو همه شد،یم یعاص دستم از یوقت. داشت نامشروع یها رابطه لجم

 راه کنه مجابم داشت یسع یلیخ اهورا. دمیکشیم کنار رو خودم و برادرم گردن



 به ریسم کنمیم فکر اگه گفتیم بهم اومدن، خواستگار هربار با. برم رو درست

 دایپ رو راهش اونم و نشه ظلم حقش در تا کنم تموم باهاش بهتره خوره،ینم دردم

 بگم خواست یم دلم فقط. شد یم خاموش ینجوریا فقط دلم شیآت من اما. کنه

 هی خوراک اونا. باشن باهام عمر هی تا دارنیبرم قدم من یبرا خوابن، یم تو با اگه

.داره فرق من انیجر اما هستن شب  

 یچ همه روز به روز اما. رنیم نایا یمونیم تو ،یمیزندگ زن تو گفتیم هربار اونم

«! شد بدتر  

:گهیم پردرد و کشهیم آه  

 یوقت رو خالص ریت. شد سنگ قلبم از کهیت هی انگار داره، رابطه دمیفهم که هربار »

 ضجه یلیخ من... مرد شکست، برام ریسم. بوده خودم قیرف با دمیفهم که خوردم

 تونستیم قیطر نیهم از فقط انگار اونم اما نکنه رو کار نیا که کردم التماس و زدم

 زده لطمه بهش اگه من... ماهک میکرد اشتباه جفتمون ما. کنه یخال رو تشیعصبان

«! مهسا با شرابطه با مخصوصا کرد؛ خرد رو من اون باشم  

:کنمیم تر رو هام لب و کنمیم اخم  

«! نیبپچ نسخه براتون هیبق دیداد اجازه و دیبود بچه »  

: کنهیم دییتا و دهیم تکون سر تند تند  

 فکر یگاه دونمینم... شد نابود و ستین شد، تموم کم کم من احساس اما... اوهوم »

«... الزم دیشا کنمیم  

:پرسمیم و پرمیم حرفش وسط یفور  

« ؟یبد فرصت بهش یگرفت میتصم دوباره چرا خب »  

:دهیم تکون سر یکالفگ با  



 وجودم تو اونوقتا که یحس رمیم کلنجار خودم با یهرچ هم و سوزهیم دلم هم »

«. کنمینم ذوق کوبه،ینم دلم نمشیبیم یوقت گهید! ستین د،یکشیم شعله  

:شهیم زیت و تند زبونم و رهیگیم رو جونم همه حرص  

«! پس کن تمومش »  

:گمیم زده هول که دوزهیم هام چشم به رو سوالش عالمت از پر نگاه  

«! ریسم نه و یش تیاذ تو نه که گمیم خودت خاطر به »  

:کنهیم زمزمه و ندازهیم باال ییابرو  

 اما. رمیبگ پسش نداده، هنوز رو فرصت نیا و بزنم حرفم ریز خوامینم دونم،ینم »

« بشه دوارمیام. کنم فکر بهش تر یجد کنمیم یسع  

 که نطوریهم و ندازهیم باال ابرو یخاص غرور با شهیم خارج مغموم حالت اون از

:گهیم داره، قرار شچونه ریز دستش  

 مثل یکی. باشن دادن فرصت قیال همه که ستین یجور من تیموقع باالخره »

 دارم هرحال به ه،یبچگ عشق ریسم خب، یول. نکرد التماس کم اونم! مثال نیرامت

 به نه. کنهیم دود رتشیغ شهیم زده جو خودش. رمیبگ ارتباط کنمیم رو میسع

«. داره به نه باره  

:گمیم آروم و رمیگیم دندون به لب  

 یول بشنوه گهید زیچ هی رو حرفت یوقت یعیطب ه،یرتیغ و متعصب مرد هی ریسم »

«. بترکه رگش نهیبب گهید زیچ هی رو عملت  

:کنهیم تکرار دوباره و کنهیم فوت محکم رو نفسش  



 رو یجد رابطه هی قول بهش من مگه بعدشم. کنم ناراحتش خواستمینم کن باور »

«. میبشناس نو از همو دوباره گفتم فقط! دادم؟  

 و شمیم بلند. شهیم دهیکوب در به هم سر پشت ها تقه که، بدم رو جوابش خوامیم

. زدم رو بشیج انگار کنهیم نگاهم خشن یجور عبوس رِیسم. کنمیم باز رو در  

«. ینداد جواب بهت زدم زنگ بار چند »  

 دلم. وفتادیم خش هم دیبا زد که یا نعره همه اون با افتاده، خش صداش! قلبم یوا

 کنجکاو نگاه و چرخونمیم سر! شمیم شوکه هم خودم که ترکهیم براش نیهمچ

:گمیم کنمیم باز آخر تا رو در که یحال در. نمیبیم رو هورناز  

«! ؟یداشت یکار د،یببخش. لنتهیسا »  

:گهیم من به خطاب و رهیگیم نشونه رو هورناز ر،یسم حرف پر و تبدار نگاه  

«. شیبشناس دیشا. زدم رو اروی نیا رد بگم خواستمیم »  

:شمیم زونیآو در رهیدستگ از تعجب با  

«! واقعا؟ »  

:گهیم هورناز به رو مسخره و ندازهیم باال ابرو من به توجه بدون  

«! دکتر خانم سالم کیعل »  

.رهیگیم ریسم از رو و کنهیم یظیغل اخم هورناز  یسع و کنمیم یونیدرم پا  

:بزنم حرف آرامش با کنمیم  

«... تو که یاونجور اومده شیپ سوءتفاهم هی »  

:دهیم تکون رو دستش و پرهیم حرفم ونیم پرخاش و داد با  



. من از رهیگیم رو بده، حیتوض دیبا که یاون. یبد حیتوض رو یزیچ دینبا تو نه، تو »

» 

:گهیم تموم یلجباز با. ادیم سمتمون به و شهیم بلند هورناز  

«! بدهکارم؟ یحیتوض من »  

:زنهیم یدار صدا پوزخندِ ریسم  

«. نباشه ورتم چیه به یاحد چیه. نیدار اریاخت بابا، نه »  

 و کنمیم جور و جمع و پام و دست. کنهیم نگاهم یعصب که کشمیم یبلند نیه

:گهیم غیج با هورناز. کشمیم عقب  

«. یبش میاجتماع روابط مانع خوامینم »  

 یرو یکیبار رگِ و شهیم لبو رنگ کم کم و کنهیم نگاهش خورده کهی ریسم

 داخل به و رمیگیم رو راهنشیپ وال و هول با زده وحشت. کنهیم باد شیشونیپ

:کشمشیم خونه  

«. ما دست از ندارن شیآسا ها هیهمسا یوا یوا »  

. ستنیایم هم مقابل ریسم و هورناز. بندمیم رو در و دمیم هولش خونه داخل به

 از داره قلبم. رهیگینم ازش چشم طلبکار هورناز و بارهیم هاش چشم از شیآت ریسم

.هورناز یجا رونیب زنهیم منهیس  

:کشهیم ادیفر و کوبهیم شنهیس وسط به رو شاشاره انگشت ریسم  

 یدیم اجازه اصال تو! بشم؟ کینزد بهت من یذاریم اصال تو المصب! مانع؟! من؟ »

«! تم؟یزندگ یکجا بفهمم  

:رهیگیم بغض یآن به صداش و ندازهیم باال سر تخس هورناز  



«. تونمینم »  

:لرزونهیم رو جفتمون تن ریسم نعره  

« دم؟یم فرصت یگفت چرا ؟یکرد خوش رو من دل چرا پس »  

:گهیم لرزون و شنیم پر هاش وچشم رهیم عقب قدم هی هورناز  

«! نه ای یشد آدم نمیبب خوامیم »  

 یلیخ که یحال در کالفه ریسم. شمیم بحثشون گر نظاره و چسبمیم در به

 یا خسته نفس و کشهیم قرمزش گردن به یدست نشه منفجر تا کنهیم یخوددار

:کشهیم  

«! هار؟ ریسم بشم شد باعث یک! انداخت؟ لج سر رو من یک »  

:کنهیم هیگال و زنهیم هق هورناز  

 مهسا با نتونستم من کنار به رفتن و اومدن که ییکثافتا همه ن،یب دهن منِ  من، »

«! نشد اما تونمیم کردم فکر نتونستم؛ هنوزم امیب کنار  

! کنهیم جمع صورت ریسم که کوبهیم ریسم یشونه به دل ته از یمحکم مشت

 دهیبر رو ریسم امون دردش که کوبهیم یکتف همون یرو درست رو مشتش هورناز

!دردش از کشمیم درد ینجوریا که زنهیم چاقو رو دلم یکس انگار. بود  

:پرسهیم تعجب با و شه یم دهیکش کتفش یرو ریسم دست  

«! ه؟یک مهسا »  

:گهیم غیج با و رهیگیم شیآت هورناز  

«. بلنده حاشا وارید آره »  

:گهیم خسته و کنهیم نگاهم ششونه یرو از ریسم  



«. منِ روزگاره نیا »  

:گهیم محکم و یجد و هورناز به کنهیم رو  

«. یایب کنار باهاش ینتونست تو که هیک خر نیا نمیبب بگو »  

:گهیم یحرص و زنهیم پس رو ختهیر شگونه یرو که ییها اشک هورناز  

 که بود گفته بهت اونجا، یبود برده رو مهسا... نارمک یتو یداشت خونه هی قبال تو »

«. شناسهیم رو من  

:افتاده یلجن یلیخ زهیچ هی ادی انگار کنه،یم جمع صورت چندش با ریسم  

 ازیپ یلیخ... نبود من شیپ ساعتم چهار جمع سر که اون بابا زالو، همون آهان، »

«. روش دمیکش فونیس درآورد یباز  

.چسبونمیم منهیس به چونه و کنمیم گرد چشم گه؟یم یچ پسر نیا خدا یا  

:پرنیم هام شونه که زنهیم داد هوی ریسم  

 کجا از تو... دهیند رو تو حاال تا رستانیدب از گفت که اون... نمیبب کن صبر »

« ؟یدیفهم  

:دهیم کش رو دهنش و لب مسخره هورناز  

«. من نه یخورد کجا از یدیفهم تو نه که زد یجور هی »  

:زنهیم غیج غیج باز و  

 یزندگ و شد تیکبر حسادتش بود، قمیرف شدهیند ریخ سرِ ریخ... بود میهمکالس »

«. دیکش شیآت به رو جفتمون  

 یبلند پوف اعصاب یب و زار و رهیگیم کمرش به رو هاش دست جفت ریسم

:کشهیم  



 و لج اون تاوان بد حال نیا روزگار، نیا! خوردم یاشتباه خوردم؛ یگه هی من »

 شدم، غرق االتمیخ یتو و کردم گم رو خودم هاسال چرا دونمیم من... امونهیلجباز

«. موندم عقب ایدن از چرا دونمیم  

:دهیم تکون رو شاشاره انگشت یدیتاک و ارهیم باال رو دستش  

 که ییها لحظه همه تاوان... دادمیم پس رو تو دهیکش رنج دل تاوان داشتم چون »

«! خالص دادم پس رو کردم بد بهت  

 جا از رو دلم که داره سوز یجور هی صداش شه،یم تر گرفته شگرفته یصدا

 رو دستش برم که داشتم جرات و وجود یاونقدر کاش. سوزونهیم رو مغزم و کنهیم

 برم تا بودم دهیدر و ایحیب نقدرایا کاش. کنم آرومش بلدم که ییجا تا و رمیبگ

.نلرز تیعصبان و حرص از! نلرز بگم و کتفش به بکشم دست  

«. داره یدلدادگ و عشق یِچاشن که یآرامش خوام،یم آرامش فقط االن من »  

 جلو شده آروم کمی جو که حاال. کرده حفظ رو خودش خشونت یول  آرومِ صداش

:گمیم و ستمیایم جفتشون کنار و رمیم  

... دیفهمینم همو حرف ینجوریا شه،ینم حل یزیچ که پرخاش و ادیفر با ها بچه »

«. دیبزن حرف دیگرفت آروم که کمی دینیبش  

 شیر دلم و روح همه. رهیم پنجره سمت به و ندازهیم من به یاکالفه نگاه ریسم

 هورناز یها شونه دور دست و کشمیم ییصدا یب آه. شیواموندگ نیا یبرا شهیم

  شربتِ و رمیم آشپزخونه طرف به. نهیبش مبل یرو کنمیم کمکش و کنمیم حلقه

 که انگار ریسم. دمیم دستشون به و کنمیم درست دوتاشون هر یبرا ینارنج بهار

 رو وانیل و کشهیم سر نفس هی رو شربتش کنه خاموش رو شیدرون شیآت خوادیم

.دهیم دستم به  



 بر. دهیم جا لبش گوشه گاریس نخ هی و کنهیم باز رو پنجره اخمالو  صورتِ همون با

:گهیم اعتراض با هورناز که ذارمیم کانتر یرو رو وانیل و گردمیم  

« نکش؟ گاریس یمن شِیپ نگفتم مگه... اِاِاِ »  

 بدخلق. چرخهیم هورناز سمت به و دارهیم نگه پنجره از رونیب رو دستش ریسم

:گهیم  

! خب بشم آروم بذار کرده، لیتعط رو مخم داده اتصال مغزم یها یچیپ میس االن »

» 

:دهیم رو جوابش و نوشهیم شربت از یقلپ هورناز  

«! ست؟ین یا گهید زهیچ! ؟یش آروم یکوفت نیا با دیبا حتما »  

.کنهیم له پنجره لبه رو گاریس ریسم  

«! من؟ بر و دور ینیبیم یبخش آرامش زهیچ االن »  

 اهلل اال اله ال نیسنگ ینفس با ریسم. رهیگیم ریسم از چشم و نهیچیبرم لب هورناز

 مبل هی با نفره، چهار کاناپه یرو و بندهیم رو پنجره. کنهیم زمزمه لب ریز یا

 پنجه جفت و دهیم قرار پاهاش رون یرو رو هاش آرنج. نهیشیم هورناز کنار فاصله

 به منتظر و نمیشیم کانتر مقابلِ یصندل یرو. کشهیم موهاش یال رو هاش

. کنن دو به یکی ینجوریا خوانیم یک تا نمیبب خوامیم. کنمیم نگاه جفتشون

 به سر. فرستهیم رونیب نیسنگ رو نفسش و کشهیم هاش لب یرو زبون ریسم

:چرخونهیم هورناز سمت  

«! ؟یگفت دروغ بهم چرا »  

:گهیم تند و رهیگیم باال رو دستش ریسم که کنه باز دهن خوادیم هورناز  



. بگو رو راستش... چسبونمیم آمپر ناجور که یبش صارمیب یبش مانعم خوامینم نگو »

» 

 حرفش ونیم یفور من که کنهیم باز لب و ندازهیم من به ییگذرا نگاه هورناز

 اضطراب پر و هول بدبخت، نیا جون به بندازه شیآت بازم نکهیا از قبل و پرمیم

:گمیم  

«... یبش ناراحت و یبشنو نه ازش خواستهینم »  

 و دست خونش، رنگِ مردمک. شهینم جدا و چسبه یم من یرو یآن به ریسم نگاه

.سرد رو تنم و کنهیم شل رو پام  

 سرخ یها چشم. لرزهیم ترس از آدم دل ته که ییها خنده اون از خنده،یم یعصب

 خنده. کنهیم باز کاناپه عرض به رو هاش دست و دهیم تاب کاسه یتو رو ششده

 خودش یتو هورناز. ندازهیم هورناز به یقیعم نگاه رهیگیم آروم که ترسناکش یها

:گهیم یا زده خی تینهایب لحنِ با ریسم. شهیم جمع  

«! ینکرد خردم حاال تا نکهیا نه. دمینشن نه ازت حال به تا نکهیا نه ،یآخ »  

:کشهیم یبلند نچ  

«. مهربون دکترِ خانم »  

 براق ریسم صورت یتو و کوبهیم زیم یرو رو وانشیل ضیغ با و رهیگیم گر هورناز

:زنهیم داد و شهیم  

«! ؟یکنیم مسخره رو من »  

 جمع لب. کوبهیم مبل یپشت به رو خودش و دهیم تکون تاسف یرو از یسر

:کنهیم نازک یچشم پشت و کنهیم  

«! بودم تو فکر به بگو رو من »  



:دهیم رو جوابش حالت همون یتو و ندازهیم پا یرو پا ریسم  

«! کنمیم تشکر مهربونت هیروح از دارم »  

:گمیم اخطارگونه و هول با  

«. شهینم حل یزیچ ینجوریا. دیکن بس! ها بچه »  

 بلند ریسم همراه تلفن یصدا که زدن حرف کننیم شروع همزمان هردوشون

.میشیم ساکت مونهمه و شهیم  

:دهیم جواب رو تماس و کشهیم یسیه و کنهیم نگاه یگوش صفحه به ریسم  

«. اومدم اومدم،... ستمین رونیب نه!... داداش؟ جونم »  

:گهیم قاطع و ندازهیم هورناز به ینگاه باال از و شهیم بلند  

«... شهینم ختم نجایهم به حرفامون »  

 در سمت به ریسم. دارهیورم زیم یرو از رو وانشیل کنه نگاهش نکهیا بدون هورناز

. کنهیم باز رو در و پوشهیم رو هاش کفش. وفتمیم راه سرش پشت هم من و رهیم

:گهیم بره باال رو ها پله نکهیا از قبل و ستمیایم در کنار  

 کن امکیپ هم رو لتیمیا آدرس. برات کنمیم لیمیا رمیگیم عکس اروی پورت از »

«. برام  

.کنهیم یط باال طبقه سمت به رو ها پله ریسم و دمیم تکون سر  

" ریسم "  

 

 شونه. دوزمیم آسمون یاهیس به چشم و کنمیم خارج هام لب نیب از رو گاریس دود

 حسه،یب دلم طرفه هی. کنمیم جمع شکم یتو زانو و دمیم هیتک ثاقیم شونه به



 و عقل دمیپرس خودم از بار هزاران صبح از! کنمینم حسش که زدن نیدوکائیل انگار

 حس. ظهر صبح، امروز م؟یزندگ وسط انداختن بمب که دادم یک دست رو افسارم

 کی و ستیب ای ساله جدهیه هورناز گهید هورناز نیا کردم حس وجودم همه با کردم؛

 آروم رو جو و ادیب کوتاه نکرد یسع. کنه آرومم نکرد یسع دعوا وسط. ستین ساله

 سوختم شتریب دلم، شیآت یرو انداخت زمیه یه کرد دو به یکی کله یب منِ با! کنه

 سهیک یرو رو هام یخرد عصاب و یسوختگ دل همه اون قبل! دمیکش شعله و

 یجر یه رو من زدیم داد صورتم یتو که یاونجور. یول بودم کرده یخال بوکس

 من نه خودم خونه رفتم و رونیب زدم که ماهک خونه از. زدیم شمیآت یه و کردیم

 و میگشت رو شهر نیا کل و رونیب میزد. ثاقیم نه بشم بند خونه یتو تونستم

 به زانو بامداد سه ساعت راس غم عالمه هی با گنده مرد تا دو! بام به میدیرس آخرش

 آه ثاقیم. کننیم نگاه یچراغون غربِ به و دادن هیتک نیماش بدنه به و دنیکش بغل

 شیپ هم انفجار مرز تا و دلم یرو ذاشتیم غم داداشم دل غم. کشهیم ییصدا پر

:کنمیم له پام کنار رو گارمیس لتریف. رفتمیم  

«. یحاج دلم باروت انبار یرو شهیم تیکبر دناتیکش آه! پسر؟ چته »  

:گهیم کالفه و کشهیم موهاش پشت به یدست ثاقیم  

 تمسخر باد به یریگیم رو من ه،یچ دردم گمیم که توام به. مکنده سر مرغ نیع »

«. خنده ریز یزنیم هرهر و  

:زنهیم غر و کنهیم آروم رو صداش  

«. براش کردم فیتعر جک انگار »  

:کوبمیم ششونه به مشونه با و زنمیم یخند زهر  

 تونمینم گمیم ست،مسخره ییهوی عشق نگفتم اصال! کردم؟ تمسخره یک »

«! بفهممت؟ تونمیم یجور چه نکردم حسش یوقت. بفهممش  



 خودش رقص به رو موهامون که وزهیم یخنک باد. کنمیم نگاهش چشم گوشه از

:گمیم و زنمیم کنار رو میشونیپ یرو افتاده یموها. ارهیدرم  

 فهممیم نگفت یکس! د؟یفهم رو من یک بودم شده نینش عزلت که ییروزا اون »

 رونیب خودم از رو من نیکرد یسع و نیکرد نگاهم غصه با فقط. یکشیم یچ

«.نیبکش  

:دهیم تکون رو دستاش و رهیگیم گارد عیسر ثاقیم  

«! ... زاخار؟ یگیم چرا چرند »  

:پرمیم حرفش ونیم و کنمیم نگاهش رهیخ و چرخونمیم گردن  

 مقابلش طرف تونهینم نکنه، لمس نکنه، درک آدم تا گمیم... کنمینم گله که من »

 نیا مثل... که شهینم... یبفهم رو من لحظه اون حس تا بزن زور یه... کنه درک رو

«! قشنگه یلیخ یقیموس فالن یبگ ناشنوا هی به که مونهیم  

:شهیم رهیخ شهر به و دهیم هیتک نیماش بدنه به رو سرش و کشهیم یاوف  

 رو من کرد، خودش غرق رو من اومد دختره نیا... شد چم دونمینم اصال من »

 همه صبح امروز من یول داره خنده و مسخره تو یبرا نایا... برد خودش با برداشت

«! کردم تجربه رو گمیم دارم که یینایا  

:گمیم خنده با  

«! گهید یشد عاشق »  

:کنهیم نگاهم خورده کهی  

« ؟یِمدل نیا شدن عاشق »  

:دمیم قرار زانوش کاسه یرو رو دستم و خنده ریز زنمیم  



. ستین یمعمول هم شدنت عاشق ستین زادیآدم هیشب تیچیه تو که ییجا اون از »

» 

:گهیم لب ریز و زنهیم پس رو دستم  

«! یخوب تو »  

:گهیم نگران و کنهیم چاق نفس  

«. کرده باد که تمیشونیپ رگ! کتفت؟ یرو یکشیم دست یه چرا ،یراست »  

 و یگرفتگ دل با ذارمیم یزانو یرو رو دستم مچ و زنمیم شیآت یا گهید گاریس

:گمیم بد حال  

 گهید نمیبیم دارم. مبهیغر من انگار سرده، گهیم دروغ چونه،یپیم رو من هورناز »

«! ادیب کنار من با تونهینم فهممیم که ستمین نفهم  

«! گرفت؟ رو تو یپ خودش چرا ه،ینجوریا اگه »  

 زنمیم پس رو ناجوره فکره و بد حس یچ هر! شهیم مچاله دلم. خندمیم زار و تلخ

 رونیب محکم رو نفسم. رمیگیم یقیعم کام ذارمیم لبم گوشه رو گاریس و

:فرستمیم  

. بود دختره اون گه،یم گذشته از میبزن حرف میایم تا. بگو منم به یدیفهم تو »

«. بوده هورناز هیهمکالس اون بود، زونیآو و شیریس.مهسا  

:رهیگیم دهنش یجلو رو مشتش و شهیم گرد نگیبول توپ قد ثاقیم یها چشم  

«! نارمک؟ یخونه شیبرد که یهمون... یاَ »  

«. زنک خاله! اوهوم »  

« ؟یکن کاریچ یخوایم حاال »  



:گمیم مصمم  

«. هستم رو آخرش تا »  

 خودمون یتو قهیدق چند یبرا کدوم هر. کنمیم پرت رو شده خاموش گارِیس لتریف 

:گهیم منتظره ریغ ثاقیم که میشیم غرق  

«! شمال میبر »  

:زنمیم یا خنده تک  

 شمال برنامه پاشم زنمیم پا و دست بند مین رابطه یتو دارم من ا،یخوش سر »

« شوربا؟ شلم نیا یتو نمیبچ  

«. ایب ترابطه بند مین با خب »  

:رهیگیم جون لبم گوشه یپوزخند  

«. ادینم »  

:کنهیم دراز سمتم به رو دستش و شهیم بلند  

 به میبر بعدش میبزن بدن بر یلیچ و چرب کلپچ هی م،یبزن یچرخ هی میبر پاشو »

«. میبرس امونیبدبخت  

 هی با و ستمیایم شنهیس به نهیس. شمیم بلند حرکت هی با و رمیگیم رو دستش

:گمیم دل ته از ،یخاص شور  

«. یمشت بمون برام »  

 رو دستش کف. کنهیم نثارم رو آغوشش نیتر برادرانه و خالصانه و خندهیم ثاقیم

:گهیم و کوبهیم پشتم بار چند  

«. یحاج تمکنه من »  



.میشیم خارج بام از و میشیم نیماش سوار و بوسمیم رو شقهیشق  

...گذشته من به یچ دونهیم خدا »  

...شکسته خودم از همه، از دلم  

...هم از دهیپاش بوده که یهرچ  

...شکسته هم در بغض هی مثل  

...رفتم و بستم رو درا خودم  

...برنگشتم من اما یخواست تو  

...تو نفس با دمیکش نفس  

...شکستم آخر نبودم سنگ من  

...لحظه هی برام سالِ هی قدِ سخته، یدلتنگ سخته  

...درده نیبدتر یکس یب تلخه، ییتنها تلخه  

! ...بلرزه؟ روز و شب تنم یک تا بسه، یخور خود بسه  

...محضه عادته هی من با بودنت حرفه، حد در عشقت  

...دمید کابوس چقد یداریب یتو  

«... دمیکش یچ یبفهم یتونینم  

 

" ماهک "  

 



 بابا و مامان با صبحانه خوردن از بعد و شمیم داریب خواب از یبد درد سر با صبح

 پروانه یکارها دنبال به. کنمیم اعالم روز هر از شتریب رو میدلتنگ و رمیگیم تماس

 لمیمیا به گمیم و دمیم امیپ ریسم به امیم رونیب کانون از یوقت و رمیم وکالتم

 کافه ادیب مقدوره براش اگه. کرده عوض رو رمزش کثافت اون چون ندارم یدسترس

 ملعون نیا نمیبب و میبزن حرف دستشه میزندگ همه که یهکر درمورد تا ترنج باغ

 منتظرش یکم دیبا و برسه رید دیشا گهیم و دهیم رو جوابم. زده رو ردش که هیک

 ؟!شدم موم نقدیا حاال تا یک از! خودم از کنمیم تعجب و کنمیم قبول یفور. بمونم

 کنمیم انتخاب رو قیآالچ نیتر دنج و رسونمیم قرار محل به رو خودم آژانس هی با

 مچونه ریز رو مشتم. میبد سفارش یخوراک باهم و ادیب تا مونمیم ریسم منتظر و

 یهر دلم. نمیبیم رو پهنش و بلند قامت تا مونمیم رهیخ یورود در به و دمیم قرار

 عضو که یاخم. ادیم بهش یطوس رنگ چقدر. کنهیم نیسنگ رو نفسم و زهیریم

 نقدریا که من سر یتو خاک و دهیم قلقلک بدجور رو دلم صورتشه از ینشدن جدا

 دادم هی خودت ایخدا. زنهیم دودو مردم پسر دوست یبرا هام چشم و هستم ایحیب

 تو شدینم زلزله ینجوریا و شدمیم متنفر ازش کاش. فتادیم چشمم از کاش. برس

 و چرخونهیم چشم! کنه بداخالق مردِ نیا ریدرگ رو من بدتر هاش، لرزه پس که دلم

 کنه نگاهم نکهیا بدون شه،یم که زیم کینزد و ادیم سمتم به نهیبیم رو من تا

.نهیشیم روم به رو و دهیم رقرا زیم یرو رو تاپش لپ فیک  جمع رو پام و دست 

:گمیم دستپاچه و کنمیم  

«. کردم راهت زابه دیببخش سالم، »  

 تر ظیغل رو اخمش و کنهیم باز رو شصفحه و کنهیم خارج فشیک از رو پشتا لپ

!بده رو سالمم جواب حداقل ت،یتربیب. کنهیم  

 و دهیم سفارش گالسه انبه و یشکالت کیک ریسم و ادیم زمونیم سمت به گارسون

 ریدرگ رو جونم همه استرس. دمیم سفارش رو همونا اون از تیتبع به هم من



. کنهیم یعاص رو من و رهیگیم جون یه یبد ترس دلم یتو و کنهیم خودش

 بوردیک یرو ماهرانه رو هاش انگشت و زده زل توریمان به ظشیغل اخم با ریسم

 ینجوریهم. زنمیم زل ریسم به قراریب و دمیم قورت رو دهنم بزاق. دهیم تکون

 با نبودم، ینجوریا من " ذهنم یتو ادیم کهیت هی که کنمیم نگاهش مبهوت و مات

 انگشت ونیم رو رونم گوشت محکم و امیم خودم به یفور "... یکرد کارایچ من

 یب یکن کنترل رو دلت و چشم یتونینم دهیدر چشم یایحیب! دمیم فشار هام

 وفتنیم درد به هام انگشت یوقت و کشمیم خشکم یها لب یرو زبون ؟!پا دست

 کاسه یتو چشم و رمیگیم یقیعم دم بار چند. کنمیم ول رو تنم گوشت

. کنهیم نگاهم داره نمیبیم که نیهم وفته،یم بهش نگاهم که نیهم. چرخونمیم

 یول نبود بهش حواسم! شهیم سست پام و دست و ادیم بند نفسم سته،یایم قلبم

 با و دزدمیم چشم و شمیم هول. شمیم وونهید دارم خدا یوا. کردیم نگاهم داشت

 به رو تاپ لپ و رهیگینم ازم چشم. کوبمیم یصندل یپشت به رو خودم یآشوب دل

:گهیم ابرو و چشم با و چرخونهیم من سمت  

 اطالعاتش بزن رو نتریا ده،یم نشون آلمان رو یفعل مکان! کنمیم شیابیرد دارم »

«. باال ادیب  

 ادیم نیالت زبون به مشخصات یسر هی و زنمیم رو نتریا دکمه لرزون یها انگشت با

:گمیم و کنمیم اخم. باال  

«!! کج کاله... مستعار اسم هی و اعداد یسر هی! فهممینم نیا از یچیه من »  

:کنهیم جمع شنهیس یتو رو هاش دست و دهیم هیتک شیصندل به ریسم  

 داشته یظاهر مشخصات نیهمچ ای! نشه؟ بند جا هی ینجوریا که نیندار رو یکس »

«! موهاش یرو بذاره کج رو کاله مثال باشه؟  

:ارنیم رو هامون سفارش نیح نیهم یتو و دمیم تکون سر  



«... عموم پسر و بابام و مامان نه، »  

:دارهیبرم رو شگالسه انبه و کنه یم دراز دست و پرهیم حرفم وسط  

«! ؟یندار شک عموت پسر به »  

:گمیم جانب به حق و کنمیم گرد چشم  

«. تنشم پاره من منِ، نداشته داداشِ یمرتض... اصال »  

:گمیم مطمئن و ندازمیم باال سر  

«! نداره امکان اصال »  

 جفت و کشهیم جلو رو شتنه مین و رهیگیم جا هاش لب رو یا مسخره پوزخنده

 چپش چشم ریز رو شاشاره انگشت. دهیم قرار زیم شهیش یرو رو هاش آرنج

:کوبهیم  

«... چشمت نیا نذار چوقتیه »  

:برهیم راستش سمت چشم ریز رو انگشتش  

«. کنه اعتماد یکی نیا به »  

:کنهیم زمزمه لب ریز  

«. ساده »  

:گهیم تلخ و کشهیم خودش سمت به رو تاپ لپ حرص با بعد  

« خواسته؟ یچ ازت اروی یدونیم اصال »  

:گمیم نفس به اعتماد با و دمیم تکون سر نانیاطم با  

«. کنم یخال یشرطبند تیسا قیطر از رو مردم یحسابها خواسته اره، »  



 قورت رو دهنش اتیمحتو. خورهیم گالسه انبه قلوپ قلوپ و خندهیم تمسخر با

:گهیم مسخره و دهیم  

«. ممولِ هم عقلت کلتیه و قد بر عالوه »  

 نگاهش غره چشم با و جوئمیم رو لبم گوشه! کنهیم مسخره رو من داره! ادبیب

:کنهیم خاموش رو تاپش لپ و کنهیم کج لب. کنمیم  

 به و یکن یطراح امکیپ هی یشرطبند تیسا توسط خوادیم ل،یوک خانم نه »

 رو دار نکیل امکیپ اون کنهیم وارد رو ششماره و شهیم تیسا وارد که یهرکس

«! یکن یخال اون قیطر از رو حسابش و یبفرست  

:پرسمیم هول با و کشمیم یبلند یوا و شهیم صورتم چنگ دستم  

 رو مردم شهیم یاجتماع صفحات قیطر از خب! یسادگ نیهم به یخور حروم »

«. نرن ایباز نیا طرف کرد آگاه  

:کنهیم تکه تکه رو کشیک و دهیم تکون تاسف یرو از یسر  

«. کنه استفادهءسو ها اپراتور نیمشترک یتمام قیطر از تونهیم نه؟یا فقط مگه »  

:گمیم یخوردگ کهی با و کنمیم هنگ  

«! امک؟یپ هی با »  

:دهیم تکون سر  

 ای نیشد برنده یکش قرعه یتو شما بگه بفرسته رو امکیپ نیهم تونهیم نیبب »

 ریز نکیل قیطر از ای عدد، فالن کردن وارد با گرفته، تعلق شما به گانیرا نترنتیا

«. دیکن اقدام  

:گمیم یبد حس با و کنمیم مشت دهنم یجلو رو دستم  



 جون یبال تا شد مخلوقات اشرف بشر. رحمِ یب یمجاز یایدن نیا چقدر... اِاِاِ »

«. کنه اختراع  

:خورهیم یکیک تکه و زنهیم یا خنده تک  

 نیا یتو رو شونیحرومزادگ ایلیخ نکهیا حاال کنه، فراهم شیآسا تا کرده اختراع »

«. جداست بحثش دنیم نشون فضا  

 حرف اون و مینیبش ها ساعت شدیم کاش! دهیم رو جوابم یمنطق و خوب چقدر

 انگشتم تا دو با رو مانتوم و رمیگیم گر لحظه هی یتو! کنم گوش فقط من و بزنه

 که من! گفت هم روز اون! لیوک خانم گفت بهم. زنمیم باد رو خودم و رمیگیم

:پرسمیم و کشمیم جلو رو میروسر. خوندم یچ نگفتم بهش  

«! ؟یدیشن یک از! لمیوک نگفتم بهت که من »  

:کشهیم سر رو شگالسه انبه و گهیم پر دهن با و خورهیم کیک یبزرگ تکه  

«. ماهکِ تاش نُه سیپرد کلمه ده هر از »  

. وفتهیم ریسم سرِ  پشت قِیآالچ به چشمم که بندازم نییپا سر خوامیم خجالت با

 و کنهیم غنچه رو هاش لب و یصندل به داده لم سوسوال، و فشن نیا از پسره

.زنهیم چشمک  

 هاش لب یرو زبون و شهیم پروو. کنمیم نگاهش تعجب با و شهیم گرد هام چشم

.رمیگیم ازش چشم و کنمیم یرنگ پر اخم. کشهیم  

:پرسمیم دستپاچه و وفتمیم مرفته دست از لیمیا ادِی  

«! کنم؟ کار یچ رو لمیمیا »  

:گهیم و کنهیم روشن رو تاپش لپ و کوبهیم شیشونیپ به رو دستش کف  



«! بگو رو لتیمیا آدرس... یانداخت ادمی شد خوب »  

 چند و گمیم رو لمیمیا آدرس. دمیم قرار مچونه ریز و چمیپیم بهم رو هام انگشت

:چرخونهیم سمتم به رو تاپ لپ بعد لحظه  

«. بزن رمز »  

:گمیم و زنمیم رو رمز  

«. گهید کنهیم هکش باز ده،یفا چه »  

:کشهیم یبلند نچ ریسم  

... بزن رو اَت دکمه اولش یبذار رمز یزیچ هر یبرا یخواست بعد به نیا از »

«. کنن هکت توننینم ینجوریا  

:گهیم غرور با و ندازهیم غبغب به یباد  

«. تونهیم باشه من مثل یماهر هکر اگه البته »  

 عوض یناگهان یلیخ رو حرف ریمس و دمیم قورت رو مخنده. یِمرس خود از چه

:کنمیم  

«... ایب راه هورناز با »  

:دمیم ادامه یول ترکهیم دلم  

«. کرده ریگ گذشته یتو هنوز بده، زمان بهش »  

:گهیم زده خی. دهیم جا فشیک یتو رو تاپش لپ و کشهیم موهاش پشت به یدست  

! نهیبینم پاش ریز رو من که شدم خرد اومدم کوتاه... پاش به شدم خم نقدریا »

«. ادیب خودش به خوادیم یک نمیبب منتظرم  

:گمیم دهیترس  



«! بشه؟ یچ که ادیب خودش به »  

 آروم. کردن سوراخ رو دلم مته با انگار. سوزوند رو دلم ته تا نگاهش... کرد نگاهم

:غرهیم  

«. آخر میس به بزنم که »  

 آروم و کشمیم یفرض یها خط زیم یرو ماشاره انگشت با و کشمیم نییپا پلک

:گمیم  

«. نیبسوز یعنی... عی... یبسوز نکن یکار... خطرناکه یگیم که یآخر میس نیا »  

:گهیم گزنده و تلخ  

«رو؟ من ینشناخت ستم،ین وونیح من »  

 داغون خودش یکاف حد به. بزنم ششیآت و بدم ادامه رو بحث نیا از شتریب خوامینم

:گمیم یگرفتگ دل با و کشمیم یآه. هست  

«! بشه همون صالحه یچ هر »  

 یکی دل زِیعز به و کنمیم یادیز غلط دارم من یول رهیگیم شیآت! سوزهیم دلم

 که یزمان تا روم، به رو آدم به نسبت رو یحس چیه چوقتیه! کنمیم دایپ نظر گهید

 شدت از حتما روز اون دونمیم چون کنمینم اعتراف ستگهید یکی شیپ قلبش

 همزمان و شهیم بلند. کنمیم ول و کشمیم دندون به لب. کنمیم سکته یشرمندگ

:شهیم دهیکش باال هم من سر  

«! ؟یریم »  

«. برسونمت ت؟خونه یریم اره، »  

:گمیم و شمیم رد کنارش از دارمیورم رو فمیک و شمیم بلند  



«. شمینم مزاحمت »  

 خودش سمت به رو من و رهیگیم رو دستم مچ هوی که فتمیم راه صندوق سمت

 حرارت. جاش از شهیم کنده قلبم کنمیم احساس! ها زهیریم دلم. چرخونهیم

 آروم که کنمیم نگاهش دهیبر نفس. زنهیم شیآت رو مشده منجمد تن دستش

:گهیم  

«. کنمیم حساب من »  

:کنمیم یجد و محکم رو لحنم و کشمیم رونیب تقال یکم با دستش از رو دستم  

«! یبود من مهمون کردم، دعوتت من »  

 شهیهم که مدلشه چه نیا فهممینم. رمیم صندوق سمت به و کنمیم یزیر اخم

 بهشون یناموس فحش انگار یکنیم بتیج یتو دست یوقت. کننیم حساب ونیآقا

 هم شونیمردونگ از که، ادینم نیزم به آسمون! میکن حساب ما بارمهی خب ،یداد

 کنارم یکی. دمیم رو میبانک کارت و کنمیم حساب رو زیم نهیهز. شهینم کم

 ریز رو دستش شه رد کنارم از خوادیم یوقت و گهیم یمتصد به یزیچ و ستهیایم

 زیم به و دمیم جلو رو شکمم یرارادیغ کامال حالت یتو. کنمیم حس کمرم

 دست بهم تهوع حالت و رهیگیم بر در رو وجودم همه یچندش حس. چسبونمیم

 یورود در کنار. رمیم ریسم سمت به و رمیگیم رو کارتم. یعوض آشغال دهیم

 از بود زده دست بهم که یپسر. کنهیم نگاهم یبیعج یلیخ حالت هی با و ستادهیا

 ریز ریسم!! خدا ای... هوی که کنمیم جمع صورت انزجار با من و شهیم رد ریسم کنار

 ریسم یها چشم. شهیم نیزم پخش صورت با طرف که رهیگیم پسره یبرا ییپا

 پسره شرتیت پشت به حرکت هی با. کنهیم ورم گردنش رگ و شهیم خون کاسه

 به بدو بدو. کوبدشیم یورود بزرگِ در به محکم و کنهیم بلندش و زنهیم چنگ

:گمیم دهیترس و رمیم سمتش  



«... ریسم... سم »  

 و کنهیم مشت هاش دست جفت با رو پسره شرتیت قهی. شنوهینم رو صدام

:زنهیم داد و کوبهیم در به بار نیچند  

«! ناموس؟یب کنم خرد رو دستت استخون ؟یعوض دیپر هرز دستت »  

:زنهیم عربده پسره یدهیترس صورتِ یتو  

«! کنم؟ خردش »  

: نالهیم درد از شده جمع یصورت با پسره که چونهیپیم و رهیگیم رو دستش عیسر  

«. کن ول رو دست! ؟یرابیس یگیم یچ تو »  

 از کشون کشون. دوئهیم هاش چشم کاسه یتو خون و شهیم رنگ به رنگ ریسم

 با کوبدشیم باغ کافه مقابل شده پارک نِیماش بدنه به و کنهیم خارجش باغ داخل

 رو پسره دست ش،گهید دست هی با و چسبهیم سفت رو پسره قهی دستش هی

:گهیم حرص پر و ظیغل و چونهیپیم  

«. پاره خشتک گمیم یچ یفهمیم االن »  

 کر رو هامون گوش پسره عربده که ذارمیم ریسم یبازو یرو رو دستم دهیترس

:وفتمیم تمنا به زده وحشت من و کنهیم  

«... دستش... شکست... ریسم »  

 ادیز شدت با دوباره و کنهیم جداش نیماش از و چسبهیم سفت رو پسره قهی

:کشهیم ادیفر و هیگر ریز زنهیم هوی پسره. بدنه به کوبدشیم  

«... دستم... یا »  

:غرهیم بارش خون چهره و خشن لحن با پسره، یهیگر به توجهیب ریسم  



 کنترل رو بالت و دست رونیب یایم خونه از ندادن ادی بهت! آره؟! هرزه؟ دستت »

«! هان؟! ؟یکن  

:گهیم تند تند و چونهیپیم شتریب رو دستش ریسم یول بزنه حرف خوادیم پسره  

«... شو خفه... شو خفه »  

 گردنش و کوبهیم پسره  صورتِ طرف هی یرو رو شپنجه و کنهیم ول رو دستش

:چرخونهیم من سمت به رو  

«... پروندم پا و دست کردم غلط بگو... خوردم گه بگو بهش »  

 حقشه،. کنمیم یظیغل اخم. کنهیم نگاهم ترس با و کنهیم هیگر یها یها پسره

 نبود، ترس از نکردم هوار و داد نگفتم، یزیچ کافه داخل اگه. شرفیب کثافت

 و زمیبر رو مردک نیا نداشته یآبرو آدم تا چند کار و کسب محل یتو خوامینم

 زده وق یها چشم با و پرنیم هام شونه ریسم نعره یصدا با. کنم اعتبار یب رو کافه

:کنمیم نگاه شکرده عرق صورت به  

«! شرفیب... بزن زر... نزن زار »  

:گهیم هق هق با پسره  

«... دستم یآ... خوردم گه... خوردم گه »  

:گمیم ریسم به رو و کنمیم تر ظیغل رو اخمم  

«. رو زده خدا نیا بره کن ولش... ارمشیب رمیم ن،یزم یرو یانداخت رو لپتاپت »  

 از رو فشیک و گردمیبرم باغ کافه محوطه داخل به. کنمیم نگاهم زیت و تند ریسم

 هاش دست و ستادهیا من به پشت. دارمیبرم قدم ریسم سمت به. دارمیورم در کنار

 رو قلبم ضربان ژستش. کنهیم نگاه رو به رو یخاک ریمس به و گرفته کمرش به رو

 آمپر زده دست من به پسره دهید حتما. کشهیم شیآت به رو دلم و برهیم باال



 مزاحم یبرا کنهیم باد گردنش رگ که باره نیدوم! باره نیدوم نیا. چسبونده

 یناامن احساس زنها ما نقدریا باشه داشته ریسم مثل تا چهار شهر نیا یعنی! سینوام

 پارک یها نیماش سمت به و کنهیم کج رو راهش که ستمیایم کنارش. میکنینم

. شهیم سوار و کنهیم باز رو رنگ یمشک یایپرش یها در موتیر با. رهیم شده

 نگاه جلو و عقب در به مردد و کنمیم جا به جا هام دست نیب رو لپتاپ فیک

 باز رو جلو در  و شهیم خم که چرخونمیم چشم کاسه یتو مردمک! کنمیم

:گه یم یجد و کنهیم  

«! ؟ینیبش دهینم راه استخاره »  

 هو،ی. وفتهیم راه و رهیگیم عقب دنده. نمیشیم کنارش و کشمیم دندون به رو لبم

:شمیم جمع خودم یتو که توپهیم یجورهی  

 لگدت فت،یک با همونجا یتونستینم کنه،یم چپ لقمه هی رو همه که زبونت »

! ؟یبد باد به رو شنداشته شرف یکن داد و غیج یتونستینم! کمرش؟ و پا تو یبکوب

» 

! گهیم یچ نیا کردمیم فکر یچ به من! کنمیم نگاهش گشاد و گرد یها چشم با

:گهیم طلبکار و ندازهیم من به ینگاه مین  

 و نینترس و نیبد خرج به جرات بار دو اگه... خودتونه ریتقص اصال! ؟یکرد تعجب »

«. کنه یحرومزادگ کنهیم مشت یانگل کدوم نمیبب خوامیم... نیباش خودتون پشت  

:گمیم کرده بغ و فرستمیم گوشم پشت رو موهام از یا حلقه  

 یزیر آبرو... شونسفره سر برنیم نون آدم نفر چهار... بود کار و کسب محل اونجا »

«! انصافه؟... شدیم اعتباریب شون کافه نداختمیم راه  

:گهیم لب ریز و کنهیم عوض نیال و کنهیم نگاهم یچشم ریز  



«! انصافه؟ یچ »  

... اونجا بره کردینم رغبت یکس گهید و شدیم یزیآبرور اونجا نامرد هی سرِ نکهیا »

» 

 مسخره و دهیم هیتک پنجره نییپا لبه به رو آرنجش و زنهیم خنده از یپوزخند

:گهیم  

 رونق از اونجا بود قرار نفر یس همون با دیرسینم هم نفر یس به اونجا تیجمع »

«! وفته؟یب  

:گمیم و کنمیم نگاهش حرص با  

 لمیف و کنن روشن رو لشونیموبا نیدورب تا هستن سوژه منتظر همه روزا نیا »

«. رنیبگ  

:گهیم و کنهیم عوض رو دنده و رهیگیم یقیعم دم ریسم  

 به اعتماد کنهیم دفاع شرفش از یکی ننیبب هیبق... نمون ساکت مواقع نجوریا »

 خودش به ییزالو هر که... شه اشباع نیا از شتریب یناموسیب نذار...  رنیگیم نفس

«. بپره نااهلش با بده جرات  

 لرزهیم دلم شتریب شناسمیم رو ریسم شتریب یچ هر. شهیم یخوش از پر قلبم

 ییاونا از نیریش یها رتیغ اون از... هیرتیغ و یمنطق و جذبه پر مردِ هی ریسم. براش

 رو لبخندم. هستن افتخار و یزندگ سر باعث که ییاونا از کنه،یم قرص رو دلت که

:گمیم آروم و کشمیم نییپا پلک و خورمیم  

 به اعتماد یکی تا یدیم پر و بال نمیبیم... نمیبیم که یهست یمرد نیاول تو »

«. کنه دایپ نفس  

:گهیم درد با  



 سلب خودت جنسهم ینیبب ستین راحت... هیهمسا مسائل نیا ستین راحت »

 شیب ینر یول مرد گهیم خودش به هم اون... مردم بچه و زن از کنهیم آرامش

 مثل رتشونیغ رگ شنیم منطقیب شنیم وونهید ننیبیم نارویا مردا... ستین

«... شهیم منفجر خمپاره  

 هوا دود بودم گرفته که یخوب حس تموم و شهیم یپل مغزم یتو هورناز یها حرف

 هام چشم و چرخهیم پنجره سمت به گردنم و خورنیم گره بهم هام ابرو. شهیم

:گمیم و کنمیم تر رو هام لب. کننیم رصد رو ابونیخ  

 دلت یجور چه اونوقت... یدیم خرج به یمردونگ ،یدیم نشون رتیغ یه تو »

«! ؟یکن انتیخ... ایخ هورناز به اومد  

 و کشهیم یدار صدا نفس لحظه چند از بعد و کنهیم ادیز رو سرعت گه،ینم یزیچ

:گهیم خفه  

 خواستمیم... کنم توجه جلب خواستمیم که بودم مغزیب احمق هی من چون »

 دارم نهیبب... کنارشم من نهیبب... نهیبب رو من... شه جمع من به حواسش کنم یکار

«... یول تشیموفق از برمیم لذت  

 وفتهیم دوشم یرو عالم غم. شهیم کهیت هزار و ترکهیم دلم زنهیم حرف ینجوریا

 نگاهش و امیم خودم به ریسم مغموم آه با. ندازهیم چنگ گلوم به تلخ بغض گوله و

:کنمیم  

 متوجه گذشته به زنمیم بک فلش یه و کنمیم فکر شتریب یهرچ روزا نیا یول »

«... شمیم یزیچ هی  

:گمیم باز دهن با  

«! ؟یدیفهم یچ »  



 چرا. دمیم فشار هم یرو لب. شهیم نگیپارک وارد و کنهیم باز رو نگیپارک در

 منتظر نطوریهم! ادم؟ جون به بندازه دلهره ادیم خوشش! خورهیم رو حرفش

. شهیم ادهیپ و کنهیم پارک رو نیماش منتظرم نگاه به توجهیب که کنمیم نگاهش

:گمیم و شمیم ادهیپ باهاش همزمان زده هول  

«! ؟یزنیم حرف یچکون قطره چرا خب »  

 به ینیچ. شهیم آسانسور وارد و کنهیم من به پشت و ندازهیم بهم یتفاوتیب نگاه

 شحواله فحش هزارتا دلم یتو و کوبمیم نیزم یرو رو پام کالفه و ندازمیم دماغم

 شنومیم که رو لمیموبا زنگ یصدا. ندازهیم نبض به رو جونم همه حرص و کنمیم

:زنمیم داد عصابیب و دمیم جواب ششماره به کردن نگاه بدون  

«! بله؟ »  

 رو قلبم دلشوره و اعصابم یرو ندازهیم خط میزندگ آدم نیتر منفور یصدا بالفاصله

.کنهیم مچاله  

«! یزنیم داد ینجوریا نشه پاره تیصوت یها تار... جون »  

 بشر نیا با مدت هی یچجور واقعا. کنهیم خراب رو حالم و زنهیم هم رو دلم صداش

نزدم؟ یخودکش به دست و بودم  

 باال رو ها پله کوبان پا و رمیگیم شیپ رو ها پله راه و ندازمیم دماغم به ینیچ 

:گمیم خفه و رمیم  

«! ؟یدارینم بر من سر از دست چرا »  

:گهیم یمرموذ یلیخ لحن هی با و زنهیم قهقهه  

«! خوشگله باشه سرت یرو دستم قراره تازه »  

:گمیم غیج با و کوبمیم محکم رو در و شمیم خونه وارد و کنمیم باز رو خونه در  



«! جونم؟ از یخوایم یچ ،یعوض »  

:کنهیم زمزمه وارد حسرت و آروم و کنهیم مکث یا لحظه ماین  

 و خواستمش سال همه اون که یزیچ... کرده موونهید و مونده دلم سر که یزیچ »

 اون که یزیچ... کنم آرامش احساس و برسم بهش ینذاشت تمسخره اعتقاد با تو

 با وقتشه ماهک، وقتشه حاال... کردم خون رو دلم و کردم فکر بهش مدام سال پنج

«. منِ دست یتو تیزندگ یهمه... چون یایب راه من  

 وا مبل یرو. ندازهیم لرزه به رو تنم وحشت و شهیم حبس منهیس یتو نفسم

:پرسمیم ترس با و رمیم  

 میشخص میحر وارد ندم اجازه که داشت ارزش برام نقدرایا وجودم... نگو مضخرف »

«. ندارم تو یدستا یتو یارزش با زیچ چیه من! یبش  

:گهیم چندش تینهایب یلحن با هاش، خنده ونیم و خنده ریز زنهیم یپق ماین  

 ماه یزنیم حرف تیشخص میحر از من یجلو که کرده ریش نقدریا تورو یچ »

 اونوقت... یبکن تلگرامت به ینگاه هی یکن یدراز زبون نکهیا از قبل بهتره کوچولو؟

«. ینگ یزیچ چشم جز و یباش موش دیبا من یجلو که یفهمیم  

 رو نفسم ابهامش از پر یها جمله و کنمیم نگاه شده قطع تماس به مبهوت و مات

 یها انگشت و دمیم قورت زود به رو دهنم آب. لرزونهیم رو هام دست و رهیگیم

 چت صفحه و شمیم تلگرام شنیکیاپل وارد و کشمیم لیموبا صفحه یرو رو لرزونم

 نفس یبرا هوا و رهیم تنم از جون نمیبیم که ییزایچ با. کنمیم باز رو ماین

...ارمیم کم دنیکش  

 

" ریسم "  



 

 میمشک فرم نکیع و کنمیم خاموش دستم کنار یگاریس جا داخل رو گارمیس لتریف

 کتابخونه داخل و کنمیم لشیفا رو شده ترجمه مقاله و کشمیم موهام یرو رو

 چک رو ها کتاب سفارشِ کارم شدن تموم از بعد. ذارمیم کشاشترا به میمجاز

 زیم پشت از و دمیم بدنم به یقوس و کش. کنمیم خاموش رو تاپ لپ و کنمیم

 تلفن شمیم حموم وارد تا و دارمیورم در پشت زیآو از رو محوله. شمیم بلند

.ادیدرم صدا به همراهم  تخت یرو از رو لمیموبا و ندازمیم مشونه یرو رو حوله 

:دمیم جواب رو تماس و دارمیورم  

«! بله؟ »  

«. بزنم امروز نیهم رو ها حرف یسر هی دیبا حتما! نمت؟یبب شهیم... آممم. سالم »  

 دل. زنهیم حرف واال و هول با چقدر هورناز. چرخمیم اتاق یتو و ندازمیم باال ابرو

:گمیم نیچرک  

« شه؟ زده دیبا امروز حتما که هیحرف چه »  

:رهیگیم نفس هورناز  

 رو زایچ یسر هی فیتکل حتما ادیب اگه. رانیا انیم دارن پرواز فردا نایا داداشم »

«. بره و بذاره تنها دوباره رو من آسوده الیخ با تا کنهیم مشخص  

:دهیم ادامه و رهیگیم بغض رنگ هوی صداش  

«. کنم مشخص تو با رو فمیتکل خوامیم هم من »  

 یال پنجه و رمیگیم یقیعم دم. کنهیم نرم رو دلم کلماتش غم و صداش لرزش

:کشمیم موهام  

«! ؟ییکجا االن خب، یلیخ »  



«! دنبالم؟ یایم خونه، »  

«. اونجام گهید ساعت هی تا اره، »  

 به و پوشمیم لباس سیخ تن با و رمیگیم یفور دوشِ و کنمیم قطع رو تلفن

 باال رو فشارم و جوشهیم دلم یتو یزیچ هی. وفتمیم راه نایا هورناز یخونه سمت

 روز چند نیا. ندارم هم رو هورناز نزده یها حرف استرس یحت ندارم، دلهره. برهیم

 خاطرات رو، بودنمون باهم خاطرات یه کردم، فکر گذشته به برگشتم یه که

 هی احساس، هی! دمیرس یزیچ هی به کردم کنکاش رو سختم یروزا و ییتنها

 وجودم یتو کدومش نمیبب که عشق تیخاص دنبال رفتم. داشتن دوست تا یوابستگ

 عشق به یوابستگ سر از نکهیا ای بودم؟ دلداده واقعا بودم؟ عاشق واقعا نمیبب. بوده

 ادامه به وادار رو من یزیچ چه نه؟ ای بوده من آل دهیا اصال هورناز. دمیرس یخواه

 خودم از رو ها سوال نیا نقدریا نداره؟ قبولش چیه هورناز که کرده یا رابطه

 یحت که کنمیم فکر موضوعات نیا به نقدریا. برهیم رو امونم درد سر تا پرسمیم

 یکوتاه امیپ. رسونمیم هورناز به رو خودم و کنمیم یرانندگ یجور چه فهممینم

 رو گارمیس یخال پاکت. منتظرشم شونخونه یجلو گمیم و فرستمیم هورناز یبرا

 از هورناز قهیدق چند از بعد. کشمیم گردنم به یدست و کنمیم مچاله مشتم یتو

 و دهیم سالم آروم. نهیشیم کنارم و زنهیم دور رو نیماش و شهیم خارج شونخونه

:گهیم و بندهیم رو کمربندش. دمیم رو جوابش خودش مثل  

 مینیبش ییجا هی میبر اگه! بزنم؟ رو هام حرف تا یبزن دور ینجوریهم شهیم »

«! کشهیم طول یلیخ  

 تکون رو سرم رمیبگ ابونیخ از چشم نکهیا بدون و کنمیم یرانندگ کم سرعت با

:زدن حرف به کنهیم شروع هورناز. دمیم  



 فرق اراشونیمع... شهیم بزرگ هاشونم خواسته شنیم بزرگ که چقدر هر آدما »

«. شهیم تر پخته هاشون آل دهیا و کنهیم  

.کنمیم عوض دنده  

 یچشم ریز. رسهینم مشامم به هورناز یها ینیچ مقدمه نیا از یخوب یها یبو

:کوبهیم هم یرو پلک کالفه که کنمیم نگاهش  

 یلیخ ییزایچ هی ،یول. ندارن تیاهم نیکوچکتر االن بودن مهم برام که ییزایچ »

«. التیتحص... مثل. شدن مهم برام  

:زنمیم خنده از یپوزخند  

«! گه؟ید... اوهوم »  

:گهیم زیت و تند  

«! ست؟مسخره برات من یها اریمع »  

 رمیگیم فرمون دور رو هام دست جفت و ندازمیم باال تیاهم یب رو هام شونه جفت

:گمیم و  

«! یگفتیم یداشت »  

 کرده لیتحص جسمم و قلب و خونه کیشر که مهمِ یلیخ من یبرا ر،یسم نیبب »

 پله چند دارم دوست... میبش موفق باهم بخواد و باشه داشته ها سر یتو یسر باشه،

«.  کبوتر با کبوتر! من از تر موفق یعنی باشه، هستم من االن که یا پله از تر باال  

:گمیم تمسخر با و پرمیم حرفش ونیم  

«! باز؟ من یشیم محسوب کبوتر تو االن »  

:گهیم حرص پر و یعاص  



«! نه؟ ای بزنم حرف یذاریم »  

 ینجایا تا حداقل! نداده دست بهم یخاص حس چیه یول کنم،یم جهیسرگ احساس

:کنمیم زمزمه لب ریز. حرفاش  

«. بده ادامه »  

:زنهیم حرف محکم یلیخ کنه،یم یسخنران داره که انگار  

 یاریمع هی یسالگ هجده یتو ممکنه کنه،یم فرق اراشونیمع یسن هی تا آدما »

«! گهید اریمع هی یسالگ چند و ستیب یتو باشن، داشته  

:گمیم رو به رو به رهیخ و دارمیم نگه ابونیخ گوشه رو نیماش  

 رو گهیهمد نو از بشناسمتُ، دوباره خوامیم دادنُ، فرصت از بعد االن بعد آهان، »

«! کرده؟ فرق همدم و همراه انتخاب یبرا اراتیمع افتاده ادتی نایا مُیبشناس  

 یهمونجور. چهیپیم انگشتش دور رو شیروسر گوشه و ندازهیم ریز به سر هورناز

 و کشهیم باال سر و رهیگیم یمحسوس دم که کنمیم نگاهش پرتمسخر و نیسنگ

:کنهیم نگاهم  

 بشه که نمونه یمغز و شه تموم که نقدریا. بتراش یه بتراش، یه رو مداد هی »

 شد، سلب اعتماده نیا که نقدریا مداده، مثل اعتماد هم من نظر از. نوشت باهاش

 که ستنین هم مثل آدما همه ریسم. شد دهیکش زوال به آخرش شد، کمرنگ

 عشق عاشقِ همچنان عمرش آخر تا یکی ممکنه. باشه هم مثل هم عشقشون

 یحس اون اصال نهیبب ادیب خودش به یروز هی من مثل یکی ممکنه و بمونه شیبچگ

«! نبوده عشق داشته که  

:ذارهیم شگونه یرو رو دستش و چرخونهیم پنجره سمت گردن و کنهیم مکث  



 وحشت نباشه کنارم یکس نکهیا از ترسم،یم موندن تنها از من که نهیا تیواقع »

 چوقتیه دخترا هیبق مثل من. نداشتم رو یکس میزندگ طیشرا نیبدتر تو چون. دارم

 که باشه کنارم یکی دیبا شهیهم. باشم داشته محکم و مستقل تیشخص هی نتونستم

«. تیموفق سمت بده هولم که یکی کنم، هیتک بهش  

 هم یتو اخم. کنهیم نگاهم اشک لبالب ییها چشم با و چرخونهیم سمتم به سر

 هوار چرا کنم؟ینم داغ شیپ سال سه مثل چرا! ستم؟ین ناراحت چرا! کشمیم

 شگونه یرو و خورهیم ُسر هورناز چشم از یاشک قطره ره؟یگینم قلبم و کشمینم

:گهیم لرزون. وفتهیم  

 از پر و بود کم سنم که موقع اون! یبود ،یبودیم دیبا که یزمان از برهه اون یتو »

 کردم قبول اگه. کرده فرق هام کمبود جنس فقط کمبودم، از پر اآلنم. بودم کمبود

 از یکرد قمیتشو ،یبود پشتم تو که بوده ییروزا حرمت به فقط میباش باهم هم باز

«. وفتمین عقب یزندگ  

.رمیگیم هورناز از چشم و ذارمیم فرمون دور رو دستم  

«. بزن رو حرفت اصل »  

:گهیم و کشهیم یقیعم آه  

 آرزوهام رو، هام خواسته رو، هام اریمع تونمینم تونم،ینم من که نهیا حرفم اصل »

«. رمیبگ دهیناد رو  

:گمیم یوجدان عذاب چیه بدون و راحت یلیخ و دمیم تکون یسر  

 مرور رو گذشته برگشتم همش. کردم فکر یلیخ یبرگشت که روزه چند نیا اتفاقا »

 راست و رک یلیخ بذار. کردم فکر االن نیهم به تا دمتید که یاول روز از کردم،

«! بگم  



 و نشسته کنارم هورناز که انگار نه انگار و کوبهیم یعاد قلبم ضربان. رمیگیم نفس

. زنمیم حرف دمیرس نیقی به درموردش وجودم یتو که یحس از دارم من  

 رو خودم که ییجا تا. کردم لج بدتر یکرد لج ،یبود دنامیپر هرز باعث خودت تو »

 همش. بود نیسنگ برام نیا. یکرد ول رو من تو یسردرگم اوج یتو. کردم گم

 بهم کنه؟ ولم دیبا چرا. کردم لج کرد، لج داره، العملعکس یعمل هر گفتمیم

«. یبر و یبذار که رفتینم کتم یتو  رقمِ چیه. بود برخورده  

 لرزهیم هاش لب. کنمیم نگاه اشکش از سیخ صورتِ به و کشمیم لبهام یرو زبون

:گمیم بلند و چرخونمیم سمتش به تنه مین ناراحت. زهیریم اشک صدایب و  

«! ادینم حرفم که یکن هیگر ینجوریا بابا، یا »  

 یها پلک. کشهیم قیعم نفس تند تند و کشهیم هاش گونه یرو دست یفور

 به و دارمیبرم نیماش نهیس یرو از یکاغذ دستمال. کنهیم پاک رو سشیخ

:دمیم دستش  

«! ه؟یچ یبرا تهیگر دختر، میزنیم حرف میدار »  

:گهیم هق با  

«. کن باور ندادم تیباز! اد؟یم بدت من از »  

.دمیم هیتک در به کمر و خندمیم گلو یتو  

«. که بزنم رو حرفم ادامه تونمینم یگفت رو نیا گهید »  

:گهیم تندتند و دهیم تکون رو هاش دست  

«. بگو توام گفتم؟ رو زیچ همه من یدید. توروخدا بگو نه نه، »  



 خرمیم هورناز یبرا وهیآبم سوپرمارکت از و رمیم ابونیخ اونطرف به و شمیم ادهیپ

. نمیغمگ نه خوشحالم نه. ندارم یخاص احساس چیه. گردمیبرم نیماش داخل به و

 سال سه که یا دهنده آزار حس اون از یخبر گهید! شده سبک دلم دونمیم فقط

 وجدانم عذاب و بد حس باعث حس نیهم و ستین بود کرده یکی رو روزم و شب

 شکافته داره واشی واشی بودم دهیتن خودم دور که یا لهیپ نیا نکهیا مثل. بود

.کنمیم شروع شهیم آروم یکم که هورناز. دهیم پر و بال من به و شهیم  

! ستاین کم سال سه. دادم پس رو تقاصش هم تر ناجور. شکستم زدم ناجور رو دلت »

» 

:گهیم متعجب هورناز  

«! بود؟ تقاصت سال سه اون همه »  

.ادیم کش لبهام  

 که کردم نیتلق یه. رمیبپذ رو رابطه شدن تموم رو، رفتنت خواستمینم که گفتم »

 ناخوداگاه که هستم عاشقت نقدریا که کردم نیتلق یه ،یبرگرد دیبا و دارم دوست

«! بکشه من سمت به دوباره رو تو عشق نیا  

 رو فرمون. بگم رو آخر جمله که شده موقعش حاال. وفتمیم راه و زنمیم استارت

.وفتمیم راه و چرخونمیم  

«! هورناز »  

«! هوم؟ »  

:دمیم حیتوض مقدمه یب  

«... نداشتم دوست تورو اصال من »  

:گهیم مبهوت و کوبهیم نیماش نهیس به رو دستش کف  



«! ؟یگیم یچ »  

:رمیگینم اتوبان از چشم  

 کرده درست ذهنم یتو تو از که یا بت اون داشتم، دوست رو خودم یها نیتلق »

 که یهورناز همون! دمشیپرستیم و داشتم دوست رو بودم کرده مقدسش و بودم

. داشتم دوست رو بودم داده پرورش ذهنم یتو خودم یها آل دهیا و اریمع طبق

«... اما  

:گمیم و شهیم نیسنگ دلم  

 فرق المیخ یتو هورنازِ با آسمون تا نیزم ،ینشست من شیپ امروز که ییتو... تو »

«! یدار  

:گهیم دهیبر نفس  

«! ها تمنا و خواهش بودنا، مراقبم اومدنا، دنبالم اون پس... پس »  

:ندازمیم بهش ینگاه مین  

 متنفرم خودم از و بدم عذاب رو خودم سال سه شد باعث که یا گس حس همون »

 که بوده الزم چون ستمین ناراحت چیه دادم پس تقاص! نبوده یکم انتیخ. شم

«. بدم پس رو تو شکسته دل تقاص  

:گهیم و شهیم جمع یصندل یتو  

«! یبود من مثل توام پس »  

«! امیب کوتاه خواستمیم نه کنم، قبول خواستمیم نه فقط اره، »  

:گمیم شرمنده و خارونمیم رو مکله پس  

«. کن اضافه گندم اخالق به هم رو یخودخواه »  



:گهیم و خندهیم هیگر با. کنمیم نگاهش تعجب با که کشهیم یبلند نفس هوی  

 خوشحالم خوشحالم،. دادم تیباز که یکن نمینفر دمیترسیم همش. شدم راحت »

 حرف بالغ و عاقل آدم تا دو مثل هم، کنار میتونست سال همه نیا از بعد باالخره که

«. یتنش چیه بدون. میبرس جهینت به و میبزن  

 دیسا خچالی هی انگار. دارم یخوب احساس. ستمیایم شونخونه در یجلو و خندمیم

 نفس راحت دارم و شده باز نفسم راه حاال. شده برداشته دوشم یرو از دیسا دیبا

:گمیم و گردمیبرم سمتش به. کنهیم باز رو کمربندش هورناز. کشمیم  

«. امیخودخواه هام، تیاذ خاطربه! ؟یدیبخش رو من »  

 مثل هم اون کنم فکر! شهینم پاک لبهاش یرو از لبخند و زنهیم برق هاش چشم

. شده سبک من  

«. یهست یخوب پسر تو آره، »  

:کنهیم اضافه طنتیش با  

«. یاعصاب بد کمی از شتریب کمی فقط »  

:گهیم که زنمیم قهقهه  

«! بخوام؟ کمک ازت دوست هی عنوان به تونمیم بعد به نیا از »  

 کنهیم زمزمه لب ریز یا ممنون. کشمیم یبلند اوهوم و کنمیم دنده بند رو دستم

:کنهیم نگاهم پنجره قاب از و شهیم خم و بندهیم رو در. شهیم ادهیپ و  

«. باشه خوب دیبا یلیخ تو مثل یقیرف داشتن خوشحالم، تینهایب »  

 ستمیس خوشحال و کنمیم یط رو ها اتوبان سرعت پر. شمیم جدا ازش و خندمیم

 نیا بکشم نفس دل ته از شده باز نفسم راه که حاال خوادیم دلم. کنمیم روشن رو



 هم گاریس دلم یحت. نمیغمگ نه دارم یبد حس نه بده، حالم نه. رو آلوده یهوا

 نجایا به تا ومدیم سرم ها برنامه نیا همه دیبا. برم قربون رو خدا حکمت. خوادینم

 بیآس طرف چیه به نباریا که شکر رو خدا. ییرها و یسبک حس نیا به. برسم

 رو ثاقیم تماس و کنمیم کم رو آهنگ یصدا اد،یدرم صدا به که تلفنم زنگ. دینرس

:دمیم جواب شور پر  

«. خودم داداشِ سالم »  

:گهیم نیسنگ و گرفته یلیخ ثاقیم من، خوشِ حال برخالف  

«! ؟ییکجا »  

:گمیم گنگ و کشهیم پر لبهام یرو از لبخند  

«! ؟یستین راه به رو! شده یچ. رونمیب »  

«! احتماال میشد بدبخت. ستمین نه »  

 ازش که یزیچ دوارمیام! دمیم قورت صدا پر رو دهنم بزاق و خورمیم کهی

!باشه ومدهین سرم دمیترسیم  

:کنمیم ول و کشمیم دندون به رو مییباال لب  

«! االن؟ ییکجا »  

«. فرشاد خونه »  

 دور رو فرمون. کنمیم قطع رو تلفن و گمیم یاومدم و کنمیم عوض رو دنده

 یگند هی آخرش دونستمیم. سوزونهیم رو اممعده دلشوره و دمیم فشار هام انگشت

. کردمینم قبول و ذاشتینم اثر روم ها بچه اصرار کاش. کردم رو کار نیا و ادیم باال

 وسط بخوره بمب دیبا شدم آزاد وجدان عذاب و الیخ و فکر زندان از که حاال

 موهام یال انگشت سرهم پشت بار چند و دمیم هیتک در لبه به رو آرنجم! میزندگ



 و شمیم خونه وارد. کنمیم پارک فرشاد یخونه در یجلو خرد یعصاب با و کشمیم

 کنهیم نگاه تاپلپ به متفکر فرشاد. نمیشیم تراس وسط گردِ زِیم دور ها، بچه کنار

 به یدست و دهیم هیتک یصندل به هوشمند. زده زل زیم به اخم منهی با ثاقیم و

:گهیم دواریام و کوبهیم مشونه  

 همه نستاگرامیا صفحه و هک یکاربر کد و ملیا خوردن، کجا از فهمنینم نایا »

«. هستن یجعل  

:گهیم داغون و کوبهیم شیشونیپ یرو رو دستش کف ثاقیم  

«! ؟یفهمیم کننیم یابیرد یجستریر قیطر از گمیم! مثبت فاز شد نیا باز »  

:گمیم فرشاد به رو و رمیگیم ثاقیم از چشم  

«! شده؟یچ قایدق »  

 گلوله تا نُه ضرب به زهرا بهشت یحوال صبح چهار ساعت بایتقر کشتنش، شبید »

«. کشتنش  

:گمیم گرفته و شهیم مشت قلبم یرو دستم. کشهیم ریت قلبم  

«! داره؟ کردنش هک به یربط چه نیا »  

:زنهیم اشاره چشم با و چرخونهیم سمتم به رو لپتاپ  

 رفته لو شیشخص اطالعات که یزمان از قایدق گفته پسرش رو، اخبار بخون »

«! نیا شده عاقبتش و شده شروع مشکالتش  

:گمیم گنگ و مات  

 پخش رو زیچ چیه. داشتم نگه ستممیس یتو رو شیشخص اطالعات فقط من »

«. نکردم  



 زیم یرو رو مشتش سرخ یا چهره با و کنهیم نگاهم ینگران و دلهره تینها با ثاقیم

:کوبهیم  

 یک نیبب خوانیم فقط کرده، پخش یجور چه ای کرده پخش یک ندارن یکار »

 روز اون که کنه لعنت رو من خدا. بکنه رمز فَکِ رو محرمانه اطالعات تونسته

«! نجایا آوردمت  

:گمیم که کننیم نگاهم مغموم هیبق  

«! بکنم؟ تونمیم کاریچ االن »  

:شهیم بلند و کشهیم عقب رو یصندل فرشاد  

. کن گورش و گم زهرا بهشت یکینزد ببرش کن شیپاکساز بردار، رو لپتاپ برو »

«. بهتره نباشه دستت لپتاپ اون  

:میشیم بلند باهم همزمان و کنهیم اشاره من به ثاقیم  

«! کنن؟ دامیپ توننینم ینجوریا »  

:گهیم و دهیم تکون یسر نامطمئن  

«. میکنیم یکار هی بزرگه خدا هم شهیبق یبرا د،ینکن تلف رو وقت دیبر »  

:کنهیم نگاهم شرمنده و ادیم کمینزد  

 االن نبودم ما یپافشار و اصرار اگه م،یهست مشکل نیا یبان و باعث خودمون ما »

«. مرد یوفتیب هچل یتو میذارینم ما. وفتادینم برات اتفاق  

 سمت به و میایم رونیب خونه از ثاقیم همراه حالیب و سست و کوبهیم ناجور قلبم

 به دیناام و خورده شکست لشکر مثل جفتمون ریمس یتو. میوفتیم راه خودم خونه



 محکم. کشهیم یکیکوچ آه بار هی قهیدق چند هر ثاقیم و میکنیم نگاه رو به رو

:گمیم و کوبمیم هم یرو پلک  

«! تو؟ چته »  

:گهیم نادم و ناراحت و کنهیم نگاهم چشمش گوشه از  

 شه باز دینبا که ییجا به پات اگه تو... ریسم. میبر گفتمینم شدمیم الل کاش »

«! داداش سرم یرو شهیم آوار ایدن  

 روز هر که گنده کله همه اون نیب از. شده قفل دهنم و زبون! بگم یچ دونمینم

 رو! شدیم ترور یکینیا دیبا اَد شهیم فاش شونیاسیس یزندگ از راز هی داره

 نشده باز نفسم راه! شه نازل من سر دیبا بال همه نیا که بدبخت نوشته من یشونیپ

:شهیم ادهیپ ثاقیم. ستمیایم خونه یجلو. جونم به نهیبش ترس و بشه تنگ باز  

«. ارمیب کنم استارشیر هات، برنامه از رمیبگ یکپ هی من نیبش تو »  

 یصندل به سر و ارمیدرم شلوارم بیج از رو گارمیس پاکت و دمیم تکون یسر

 رو ها بچه تونمینم اصال! دیکش پر زود چه خوشم حال. کشمیم گاریس و کوبمیم

 برام بود نشده عبرت قبل فاجعه! قامیرف دست دادم رو عقلم هم باز من! بدونم مقصر

 یها چشم همون با. تکونمیم پنجره از رو گارمیس خاکستر و کنمیم باز پلک. انگار

 فرمون به و نشسته خاموش نِیماش هی پشت ماهک. کنمیم نگاه رو به رو باز مهین

 و نطرفیا به گردن و کشهیم فرمون به دست یا دهیترس و بیعج حالت با. زده زل

 چشم و کنمیم اخم! کنهیم ینجوریا چرا دختر؟ نیا چشه! کنهیم کج اونطرف

 و هیگر ریز زنهیم هوی که کنمیم نگاهش رهیخ ینطوریهم. رمیگینم ازش

 و شهیم گشاد ممکن حد نیآخر تا هام چشم. چسبونهیم فرمون به رو شیشونیپ

 و شمیم ادهیپ! کرد ینجوریا چرا! شد چش هوی! کنمیم نگاه صحنه نیا به زده بهت

. ستمیایم نیماش کنار. رمیم سمتش به و کنمیم له پام ریز رو گارمیس لتریف



. کنهیم هیگر یها یها گذاشته فرمون یرو سر که همونجور و نشده من متوجه

 جدا فرمون از سر ها گرفته برق نیع. کوبمیم پنجره به تقه تا چند و کنمیم اخم

 سر. دهیم نییپا رو پنجره و کشهیم هاش چشم ریز رو هاش دست جفت و کنهیم

 قرار نیماش سقف یرو رو دستم مچ. دزدهیم من از چشم و چرخونهیم سمتم به

:کنمیم تر ظیغل رو اخمم. کنمیم نگاهش پنجره قاب از و شمیم خم و دمیم  

«! ؟یخوب»   

:گهیم گرفته و کشهیم یقیعم آه  

«. ممنون »  

:ندازمیم اطراف و دور به ینگاه و کشمیم گردنم پشت رو دستم هی  

«! یکردیم هیگر سوزم گریج چه »  

 زنگ لشیموبا که بده رو جوابم خوادیم! شهیم پر هاش چشم و لرزهیم شچونه

:کشهیم تر جلو رو شالش زده هول و دهیم تماس رد زده وحشت. خورهیم  

«. شده تنگ... پدرم و مادر یبرا... دلم... یچیه... ه »  

:زنمیم پچ گوشش کنارِ و کشمیم جلو سر و زنمیم یا مسخره پوزخنده  

«. نگو هم دروغ یول نگو، ینگ یخواینم مَمول، »  

 پنجره از سر. لرزهیم تنش و کشهیم دهنش یتو ممکنه که ییجا تا رو نشییپا لب

:زنهیم صدام ثاقیم که کنمیم راست تن و کشمیم رونیب  

«!! داداش »  

:زنهیم ماهک به یا گنده لبخنده. ستادهیا نیماش کنار دست به تاپلپ  

«! ماهک؟ یچطور... اِاِاِ »  



 از و کنمیم فرو شلوارم بیج داخل رو دستم هی. دهیم تکون یسر صدایب ماهک

 سر از بود معلوم! نبود یدلتنگ خاطربه یعاد هیگر هی شهیگر. شمیم رد کنارش

 و نهیشیم فرمون پشت ثاقیم. زنهیم ضجه داره نبودن بند ییجا به دستش و عجز

:گهیم و ذارهیم پاهام یرو رو تاپلپ. کنارش هم من  

«. شه تکه هزار که یجور هی دور، یجاهی کن پرتش »  

:نالهیم نیغمگ و ذارهیم مشونه یرو رو دستش! کنهیم نیسنگ رو دلم صداش غم  

«! اینخور غصه. بشه ینجوریا کردمینم هم رو فکرش موال، به تمشرمنده! داداش »  

:گهیم محکم و کوبهیم شنهیس یرو  

«. شه دهیکش هیقض نیا به پات ذارمینم... که نمرده داداشت کنار، به هیبق »  

 رمیبگ روین دوباره که داشتم ازین جمله نیا به انگار. قرص دلم ته و شهیم گرم پشتم

 هم دل و جون یول مینباش یخون برادر دیشا. شه دور ازم یحالیب و یسست اون و

 مونده لومتریک چند. شناخت شهیم طیشرا نیا یتو فقط رو یواقع قیرف. میهست که

 ستمیس به و دارهیم نگه گوشه هی و کشونهیم یخاک به رو نیماش زهرا بهشت به

:کنهیم اشاره  

 بهش بزنم زنگ سرگرده، دارم یمشتر هی من. کن گورش و گم جا هی ببرش »

«. گهیم یچ نمیبب بکشم زبونش ریز از حرف بپرسم، ترور نحس اخبار نیا درمورد  

...رمیم جاده کنار یها زار علف و درختا سمت به و دمیم تکون یسر  

 

" کل یدانا "  

 



 خودش. فرستهیم رونیب رو نفسش نیسنگ و کنهیم نگاه ریسم شدن دور به ثاقیم

 اصرار اگه. کنهیم یمتالش رو درونش یخرد عصاب و دونهیم اتفاق نیا مقصر رو

 هچل یتو حاال که دادینم انجام رو کار نیا و شدینم رام ریسم نبود ثاقیم یها

 و شاد یصدا تا بده، بهش رو منحوس خبر نیا تا زد زنگ یوقت امروز. وفتهیب

 بود قرار خبر نیا با که شکست و شد خرد دلش لحظه هی یتو دیشن رو بشاشش

 و دهیم قرار فرمون یرو رو هاش دست پشت. بکنه هوا دود رو خوشش حال

 سرگرد اسم دنبال نشیمخاطب نیب. رهیگیم هاش انگشت ونیم رو لشیموبا

 خوانیم یجور چه هکر اون که بکشه زبونش ریز از بتونه ینطوریا دیشا. رهیگیم

 تا کنهیم نییپا باال رو نشیمخاطب نطوریهم. کنن کاریچ باهاش و کنن دایپ

 که یروز از. پرهیم شکله از برق و رهیگیم قلب تپش. وفتهیم هیآ اسم به چشمش

 بدون. ومدهین رونیب فکرش از هم لحظه هی دهید رو بایز و درشت چشم دختره اون

 یدل با و زننیم ضربه هیآ اسم یرو شیعقل لیم خالف بر هاش انگشت بخواد نکهیا

:دهیم امیپ بهش لرزون  

«! نیببر رو توننامهیگواه نیایب نییخواینم! سالم »  

 و حرص سر از. شهیم مونیپش زدن بهم چشم هی یتو و کنهیم ارسال رو امیپ

 فکر دختره ترسهیم. کشهیم هم یرو دندون و کوبهیم پاش یرو رو مشتش خشم

 فشار هاش انگشت نیب رو لیموبا حرص با. داده امیپ بهش ثاقیم پول خاطربه کنه

 عمل ساله پونزده یها بچه پسر نیع که زنهیم غر خودش سر تونهیم تا و دهیم

 و کشهیم پر خشم و حرص اون تمومِ شهیم بلند که امکیپ هشدار یصدا. کرده

 هیآ بلعهیم هاش چشم با رو امکیپ کلمات که یحال در. کنهیم باز رو امیپ زده هول

:کنهیم تصور ناخداگاهش یتو هم رو  

 امیب نیهست مغازه فردا اگه. نکردم فراموش... ونیادآوری بابت ممنون سالم، »

«. خدمتتون  



. کنهیم خوش جا لبش گوشه یلبخند و وفتهیم راه به ثاقیم دل یتو یبزم

:دهیم جواب هیآ دنید بابت خوشحال و سرمست  

«. هستم خودم بعدازظهر. ستمغازه شاگردم صبح فردا »  

 بیعج دلش! رهیگیم تماس سرگرد با و کشهیم یقیعم نفس امیپ ارسال از بعد

...گرفته آروم  

 

" ماهک "  

 و کشمیم شکم به زانو و دمیم هیتک تخت تاج به کمر و کشمیم تنم یرو رو پتو

 و کرده دمیتهد ماین که یا قهیدق و لحظه از. دمیم قرار زانوهام کاسه یرو یشونیپ

 لرزش از تنم و ومدهین بند هام اشک هم لحظه هی کرده اعالم رو فشیکث خواسته

 یرو ام خون دلِ ته از اشک یها قطره و شورنیم رخت انگار دلم یتو. وفتادهین

 لمیف و عکس قیطر از که باشه کثافت تونهیم چقدر آدم هی. شنیم یجار هام گونه

 و خانوادهیب تونهیم چقدر! کنه سواستفاده دختر هی از بخواد شیشخص یها

 نکهیا یبرا. اومده سرم که ییبال از رمیگیم شیآت و سوزهیم گرمیج. باشه وجدانیب

 رو بابا نیماش گفتم و گرفتم تماس ایرو با کنم پرت رو حواسم یکم فقط ،یکم

فرمونِ پشت بار چند تا ارهیب  از ترس رفعِ یبرا رو اول قدم و نمیبش خاموش نیماش 

 ذهنم به تصادف صحنه اون و نشستم فرمون پشت که نیهم. بردارم رو یرانندگ

 هم ماین یها امیپ و ها تماس لیس. کرد خودش ریدرگ در جونم همه وحشت اومد

 رو خودم یجلو نتونستم که یجور. کرد دیتشد رو ترسم و زد دلم به یا گهید زخم

 خنده یلیخ دروغِ شدم مجبور و دید رو من هم ریسم. زدم ضجه دل ته از و رمیبگ

 سر زده وحشت و شهیم پاره دلم بند ادیدرم صدا به که تلفنم. بدم لشیتحو یدار



 نفسِ یدیسع یآقا اسم دنید با. کنمیم نگاه رندهیگ تماس اسم به و کنمیم بلند

:دمیم جواب رو تماس و کنمیم صاف رو صدام و کشمیم یا آسوده  

«! بله؟ »  

:گهیم رو خوش و یانرژ پر یدیسع  

«! گرفته؟ چرا صدات! ؟یخوب جان ماهک سالم »  

:گمیم و کنمیم سرفه یتصنع  

«! خبرا؟ چه! ن؟یهست خوب شما. جون عمو خوردم سرما »  

:کشهیم یبلند نچ  

 سرت از دست ها حاال حاال فصل نیا یخوردگ سرما جان، بابا باش خودت مواظب »

«! ها دارهیبرنم  

:گهیم و خندهیم شوق با  

«. دارم برات یخوب خبر »  

 سمیخ یها پلک. فرستمیم گوشم پشت رو موهام و کشمیم صورتم یرو رو دستم

.کنمیم تر رو مینییپا لب و کوبمیم هم یرو رو  

«! باشه ریخ »  

:گهیم خوش یدل با  

 به هم یتجار ساختمون یها واحد ست،آماده ها خونه داده، کار انیپا یشهردار »

«. شد داده لیتحو بودن کرده فروش شیپ که ییکسا  

 نفس و رهیگیم جون هام لب یرو یکمرنگ لبخند یدیناام و یخرد عصاب ونیم

:کشمیم یلرزون  



«! ست؟آماده هم من خونه! شکر یاله »  

«. ستآماده جفتشون یتجار و یمسکون یها ساختمون که گفتم دخترم، آره »  

 و ذارمیم پام یرو رو آرنجم. کنمیم زونیآو تخت از رو پاهام و زنمیم کنار پتورو

:گمیم  

«! کنم؟ یکش اثاث یک من »  

 انیم نفر چند هفته آخر تا رو یقبل خونه یها اثاثه. ستین یازین یکش اثاث »

 ببرن انیب نشده استفاده ادیز چون گفتم هم رو تیفعل خونه یها اثاثه نن،یچیم

«. نفر دو یکی به بدن  

. رمیم آشپزخونه سمت به و شمیم بلند تخت یرو از  

«! شد؟یچ اقامتم یکارها خوبه، »  

«. بده خرج به صبر شهیم درست هم اون »  

 گلوم یتو یبزرگ بغض دوباره. شهیم زونیآو هام مژه از یاشک قطره و زنمیم پلک

 یبرا یا بابونه دمنوش و کنمیم یخداحافظ یسرسر. بُرهیم رو نفسم و شهیم گوله

 پنج اگه. کشمیم دراز تخت یرو و گردمیبرم اتاقم به دوباره و کنمیم دم خودم

 به حروم لقمه و رسوندیم بیآس مردم به داشت چون دادم لو رو ماین شیپ سال

 کردم یسع یلیخ میبود باهم که یوقت چند اون. کردیم اضافه شیزندگ یها لقمه

 و کردم تالش یلیخ. کنه فکر کارش عاقبت به و برداره یدزد از دست کنم کمکش

 لیتحو بود مونده برام که یراه تنها!  نکرد که نکرد افاقه یول گذاشتم فشارش تحت

 نییپا باال و سنجمیم کنم،یم فکر دارم چقدر هر. بس و بود قانون به دادنش

 و عکس که! باشه سواستفاده مزدم که نکردم یستیناشا کار چیه نمیبیم کنمیم

 برسه ماین دست به دست، به دست و وفتهیب ناشناس هی دستِ من یشخص یها لمیف

 سواستفاده من تن و وجود از من، از بخواد یشخص یها لیفا همون قیطر از اون و



 من از خوادیم ماین کنم ثابت که ندارم یمدرک چیه. کنه چارهیب رو من و کنه

 و ستین مخابرات قیطر از اساماس فرستهیم که ییها امیپ چون! کنه سواستفاده

 یحت. ندارم یمدرک چیه عمال و کنهیم پاکشون فرستادنشون از بعد بالفاصله

 رو ستممیس کنم ثابت تونمینم چون هام عکس و لمیف بابت کنم تیشکا تونمینم

 یتیمحرم چیه بدون که بفهمن اگر. منِ یبرا ناشناس فردِ هی و کرده هک ماین

. بشم بازداشت ماه چند و بشم جرم کیشر هم خودم ممکنه بودم ارتباط در باهاش

 پام ریز کنمیم احساس. ادینم بند هام اشک هم لحظه هی و کشمیم یسوز نهیس آه

 که ستین یرس ادیفر و افتادم نیزم ته تهِ من و کرده باز دهن نیزم و شده یخال

 و خوابمیم پهلو یرو و کشمیم باال گردنم تا پتورو. بده نجات رو من و کنه کمکم

 لب نیب از یکیکوچ یها هق و لرزهیم هام لب و دمیم فشار هم یرو رو هام دندون

 بلند سر و زنمیم کنار پتورو دهیترس خوره،یم زنگ که لمیموبا. شهیم خارج هام

 اسم تار دید و اشک از پر ییها چشم با. دارمیبرم پالشت ریز از رو لمیموبا و کنمیم

 جواب رو تماس و کنمیم صاف رو صدام و دمیم صیتشخ نیاسکر یرو رو ثاقیم

:رسهیم گوشم به حالیب و خسته ثاقیم یصدا. دمیم  

 من انگار دنیچیپ رو من یول دمایپرس نفر دو یکی از! ازت دارم سوال تا چند نیبب »

«. ام یگودیب  

:دمیم شهیتک ام شونه به و کنمیم کج رو نمیسنگ سرِ و نمیشیم  

«! شده؟یچ »  

:فرستهیم رونیب یعاص رو نفسش  

! ه؟یچ جرمش. گنده کله یِکی نه، یمعمول یِکی. ادیدرب بعدا گندش و هک رو یکی »

» 



 نهیهز و زندان سال چند هک جرم که، قانون یتو میندار گنده کله و یمعمول »

«. یِنقد هنگفت  

 هیقض ته که دمیم احتمال من و گهیم ثاقیم که یهک یدلشوره و رمیگیم استرس

 درد به ندفعهیا رو قلبم و شهیم اضافه خودم یها دلشور به شهیم ختم ریسم به

:گمیم آروم و کشمیم دندون به رو لبم گوشه قلبم درد از. ارهیم  

«! مربوطه؟ ریسم به هیقض نیا »  

 بغض پر و گرفته نشیسنگ سکوت از بعد لحظه چند. ادیدرنم ثاقیم از ییصدا

:گهیم  

 خودش... کردم باز هیقض نیا به رو پاش من... منِ ریتقص کنن، من سر بر خاک »

 خودش وگرنه کردم شیراض مغز شل منِ... نکرد قبول و آورد نه یه خواستینم

 دولت و مردم میاریدرب رو گندش اگه کردم فکر! بکنه رو کار نیا خواستینم

! کنه یم خراب رو کرده لیتحص یها جوون خونه داره یسیجرج چه فهمنیم

«. شد کباب تنم پاره! داداشم م،یکن ثواب میاومد  

:کشمیم داغم یشونیپ به یدست دهیترس و زهیریم یهر دلم  

«! رو؟ نایا و هک دنیفهم »  

:گهیم متاسف و خفه  

«! کرده هکش که هستن یاون دنبال در به در کردن، ترور رو اروی »  

 نفس و کنمیم فراموش رو خودم درد تمومِ و وفتهیم تپش از قلبم یا لحظه یبرا

:گمیم دهیبر  

«! ش؟یزندگ یتو افتاده یآتش چه نیا! خدا ای »  

:گهیم لرزون  



«. دیببخش ستین روال به رو حالم اصال االن من ماهک. دونمینم دونم،ینم »  

 و صداش عجز یبرا شهیم پاره کهیت گرمیج. کنهیم قطع یخداحافظیب رو تلفن

 و دهیچیپ تنش دور مار مثل یجورچه وجدان عذاب دونهیم خدا لحظه نیا یتو

 جواب ثاقِیم نکهیا یهوا به و خورهیم زنگ تلفنم دوباره. ندازدشیم پا از داره

:ندازهیم دلم به چنگ چندشش یصدا و دمیم  

«... کنمیم داغ تمگرفته یصدا نیهم با من یلعنت.. رو صداش آخ »  

:دهیم ادامه لذت با و کشهیم یهوم  

«. یبرسون دلم مراد به رو من و من مشت یتو یایب تو کن فکر »  

 بهم دارن اتاق یها وارید کنمیم احساس و لرزونهیم رو تنم که زنهیم یا قهقهه

 و رمیگیم چنگم یتو رو موهام. کننیم له خودشون نیب رو من و شنیم کینزد

:گمیم زده حرص و کنمیم پنهون رو صدام ترس  

«! یبکن یتونینم یغلط چیه »  

:گهیم خونسرد و خندهیم سرخوش  

 از یدیس تا چند ینیبب و ساختمون در دم یایب پا تک هی یتونیم خب! واقعا؟ »

«. کنم پخششون دونه به دونه ریمس یتو تا کردم یکپ خوشگلت یعکسا و لمیف  

 حسیب پام و دست و ادیم بند زبونم. زنهیم خی هام رگ یتو خون و پرهیم رنگم

:کشمیم ادیفر توانم همه با و جوشهیم دلم یتو یزیچ هی. شهیم  

«. رگ یب آشغالِ »  

 لباس و کنمیم جور و جمع رو خودم زحمت و حرص با و خندهیم الیخیب ماین

 روحِ و دل و زار افهیق همون با. دارمیبرم کمد ته از رو فلفلم یاسپر و کنمیم تنم

 یخال پام ریز هوی که امیم نییپا حواس یب رو ها پله و شمیم خارج خونه از دهیترک



 تنم گوشت کنمیم احساس. امیم نییپا و خورمیم قل معلق رو پله تا چند و شهیم

 یجسم درد سر از هیگر! وفتمیم هیگر به. شده خرد کتفم و دست استخون و شده له

 جمع رو خودم ناله با. دهیبر رو نفسم راه و افتاده دلم جون به که یدرد سر از نه،

 دهیورز و پهن و بلند قامت و شهیم باز پاگرد و نگیپارک وسط در. کنمیم جور

 تا باال تعجب با و کنهیم باز هم از رو شرفته هم یتو یها اخم. شهیم انینما ریسم

:کنهیم رصد رو نمییپا  

«! ن؟یزم یخورد »  

 به توجه یب خوامیم و دمیم هیتک وارید به رو دستم و کشمیم دهنم داخل رو لبم

 ناغافل که دمیم دست از دوباره رو تعادلم و لرزهیم زانوهام که بردارم قدم حضورش

 یعصب. دارهیم نگهم و کنهیم مشتش ریاس رو بازوم ریسم بزرگ و قدرتمند دست

:غرهیم  

«! رو هاش چشم اوه اوه! ؟یش بند پاهات یرو یتونینم چته گمیم »  

:کنهیم تر سفت رو هاش انگشت حلقه و رهیگیم تمسخر رنگ شیعصب لحن  

«. حاال ینکن کور رو خودت یدلتنگ سر از »  

:گهیم حوصله یب ماین و دمیم جواب زده هول که خورهیم زنگ دوباره تلفنم  

«. کنم معامله باهات خواستمیم من! ها بشه حفظ آبروت یخواینم خودت نیبب »  

:گمیم هیگر با  

«. کن صبر... صب »  

 یورود در مقابل درست که نمیبیم کوچه اونطرف رو ماین و کنمیم باز رو در

 رو هاش دندون و دهیم تکون دستش یتو رو یدیس تا چند و ستادهیا ساختمون

 از ریسم دست که کنمیم در لبه بند رو دستم. ندازهیم باال ابرو و ذارهیم شینما به



 ماین شین. رمیگینم ماین از چشم. نهیشیم دستم یباال کم فاصله با سرم پشت

 باز ریسم یبرا رو راه و کشمیم کنار عیسر. کنهیم نگاهم دیتهد پر و شهیم جمع

. زنهیم میج خونه در یجلو از و کشهیم هاش چشم با ینشون و خط ماین. کنمیم

 لج سر نکنه! دادم نشونش قصد از و گفتم یزیچ ریسم به من کنه فکر نکنه! یوا

 رمیم عقب عقب. رهیم جیگ سرم و زهیریم یهر دلم. کنه حراج رو آبروم و وفتهیب

 وحشت یعاد ریغ واکنش هی در و کنهیم برخورد ریسم ستبر نهیس به کمرم که

. کنمیم نگاهش زنان نفس و چرخمیم گرفته برق و رهیگیم بر در رو وجودم همه

 پنهون هام دست ونیم رو صورتم. دمیم هیتک در به و بندمیم چشم. بندهیم رو در

:گهیم مشکوک ریسم. کنمیم آزاد رو هیگر هق هق شکنمیم رو بغضم و کنمیم  

«. رو من نیبب! بابا یا... کن نگاهم دختر؟ ماهک؟ »  

 یوحشتناک اخم. کنمیم نگاهش آلود اشک و دمیم سر صورتم یرو از هام دست

:پرسهیم و کنهیم کج سر و کنهیم  

 کرد نگاهت رو، نگاهش شرارت دمشید! نه؟ اروئهی نیا خاطربه... ها هیگر نیا »

«! ن؟یا هیک! دمید یدیلرز افتاد جونت به رعشه  

 ضجه با و دمیم نشون ضعف خودم از بار نیاول یبرا و کنهیم باز سر دلم زخم

:نالمیم  

«. هجونم و آبرو قاتل »  

 یبرا لمیموبا زنگ یصدا. کنهیم گرد چشم و ندازهیم باال ابرو خورده کهی و متعجب

 از رو یگوش نرم و آروم ریسم. کنهیم جزغاله رو مغزم و شهیم داغ خیس چندم بار

:گهیم شصفحه به رهیخ و کشهیم رونیب انگشتام نیب  

«! داره؟ رو مکالمه ضبط تیقابل نیا »  

:دهیم دستم به رو یگوش که دمیم تکون سر تند تند  



« .بزن حرف باهاش کن فعالش خب »  

 کنمیم خودم حواله یسر بر خاک دلم یتو و کنهیم محکم رو دلم ته حرفش نیا

 مکله از برق ماین نعره یصدا. بکنم رو کار نیا روزه چند نیا دهینرس عقلم که

:پرونهیم  

 عقب و ترسمیم من یکرد فکر ؟یدیم نشونم یاریم آدم من یبرا! احمق »

«! نمیشیم  

:گهیم ریتحق با  

«! منِ مشت یتو تیزندگ! دار هیما بچه یدییچا »  

:کنهیم دیتهد  

«! بدم؟ نشونت رو روم اون ای یایم راه من با »  

 به چونه خجالت با و رمیگیم ریسم عبوس و آلود اخم یچهره از رو امرهیخ نگاه

.دمیم قورت رو دهنم بزاق درمونده و چسبونمیم ام نهیس قفسه :گمیم شرم با   

«! ه؟یچ تیاصل خواسته ؟یخوایم یچ. امیم راه »  

:کنهیم زمزمه زن بهم حال و آلود هوس لحنِ با انه،یموذ و کشهیم یبلند نفس ماین  

 تنگ یوارید چهار اون یتو سال پنج که یزیچ رو، نابت مزه رو، وجودت رو، تنت »

«! دمیکش نقشه و ختمیر برنامه براش فیکث و  

 قد به قد خودم شیپ رو من شهیم یجار فشیکث زبون از وقاحت با که یا کلمه هر

 که ستین ییماین والیه یماین نیا! شهیم دهیکوب سرم یرو پتک مثل و کنهیم آب

 نفس. بودمش رفتهیپذ موقرش ظاهر و ادب خاطربه و بود اومده خوشم ازش من

 کرده ریگ گلوم یتو سنگ هی انگار. کشمیم گلوم یرو رو دستم و کشمیم یمرتعش

 :گمیم بد حال با و کنمیم تر رو خشکم یها لب. کنهیم مخفه داره و



 «! کنم؟ کاریچ... خب یلیخ »

 :گهیم شعف با و خندهیم سرخوش ماین

 «! ادیم خوشم خوب یدخترا از یلیخ من کوچولو، ماه کالیبار آ »

 :دهیم ادامه یجد و مرموذ

 «. فرستمیم برات رو آدرسش. آپارتمانم یایم ازدهی ساعت فردا »

 :گهیم وار دیتهد و برهیم باال رو صداش

 و تیثیح ریز رمیبگ فندک که وقته اون! قهیدق هی و ازدهی بشه ازدهی دارم دوست »

 «. آبروت

 همه و جوشهیم گلوم یتو یزیچ هی و هیچیپیم بهم اممعده و کنهیم قطع رو تلفن

 باال رو ها پله بدو بدو و رمیگیم دهنم یجلو دست. ادیم باال ام معده اتیمحتو

 زانو یرو و رسونمیم حموم به رو خودم و دمیم هول رو خونه باز مهین درِ و رمیم

 قرار ها کیسرام یرو رو لرزونم یها دست کف. امیم فرود حموم یروآب کنار

 و کوبمیم هم یرو پلک حالیب. یِدرموندگ و لرز و ترس یهرچ ارمیم باال و دمیم

 رو حموم کف و صورت و دست و زنمیم کنار رو صورتم یرو شده پخش یموها

 به بار چند رو دستم. شمیم خارج حموم از و شمیم بلند جا از سست و شورمیم

 یها پلک و کرده پف یها چشم با و کشمیم شمیآت کوره و کرده داغ صورت

 به رو اش شونه طرف هی روترش و غضبناک ریسم. کنمیم نگاه یورود در به نیسنگ

 با. کرده فرو شیتیکبر شلوار بیج داخل رو هاش دست جفت و داده هیتک در غهیت

 اشاره لمیموبا به کردن کج ابرو با و کنهیم نگاهم آلودش غضب و نیسنگ نگاه همون

 رو تنم تموم یبیعج لرز هی. کردم پرتش کانتر یرو خرابم حال اون یتو که کنهیم

 مقابل و دارمیبرم رو لمیموبا. کرده حالیب و سست رو هام قدم و انداخته گزگز

 :گهیم و کنهیم باز لب شنیپوز رییتغ بدون .ستمیایم ریسم



 «. بشنوم خوامیم کن یپل رو مکالمه »

 رو یچ خواستیم. ندازمیم نییپا سر و کننیم سرخ رو صورتم خجالت و شرم

 استفاده من از خوادیم پسر هی که شدم عاجز چقدر نکهیا رو؟ شدنم خار بشنوه؟

 با و کنهیم خارج بشیج از رو دستش به ریسم. لرزهیم دستم کف لمیموبا! کنه

 :گهیم حوصله بد و بم و زنهیم ضربه صفحه یرو اشاره انگشت

 «! کن یپل گمیم »

 زونیآو هام قهیشق و میشونیپ از داغ یها عرق و کشمیم دهن به رو مییباال لب

 چند و لرزهیم پشتم خجالت شدت از. شنیم تر مچونه نییپا و لب پشت و شنیم

 در. کنمیم پخش رو مون مکالمه یصدا و کوبمیم هم یرو رو هام پلک محکم بار

 کردن غش مرز تا و ختمیر فرو درون از بار چند دونهیم خدا مکالمه پخش طول

 .نشست عرق به تنم و دمیکش خجالت چقدر دونهیم خدا. رفتم

 انگار. ندازهیم لرز و تب به رو من سرد، عرق و شهیم بلند ام سوخته یلهیمخ از دود

 چه شرفش و تیثیح و آبرو از تر مهم انسان هی. رمیمینم یول دمیم جون دارم

 به و بکنه دستش یچهیباز زباله آدم هی هم رو اون که باشه داشته تونهیم یزیچ

 شونه و کشمیم یراحت و بلند نفس شهیم تموم که مکالمه. برقصونتش خودش ساز

 صداش. ندارم رو روش نه، که جرات. کنم نگاه ریسم به ندارم جرات. کنمیم جمع

 :شهیم بلند دار خش و گرفته یلیخ

 «! ه؟یچ نسناس نیا با صنمت »

 باال پلک و کنمیم بلند سر شرم با و وفتهیم صورتم یجلو فرم یموها از یا حلقه

 و شده سرخ پوست اون با یبیعج تضاد خونسردش چهره. کنمیم نگاهش و کشمیم

 باز رو ام اومده بند زبون هاش چشم خشمِ. کرده جادیا شقهیشق شده باد رگ

 :گمیم و کشمیم دندون به لب. کنهیم



 «. میبود باهم مدت هی ...ما »

 کنهیم گرد عقب و دارهیبرم در از هیتک و شهیم بلند ریسم پوزخند یصدا بالفاصله

 همه اون!! نیهم! کنمیم نگاه شیخال یجا به مبهوت و مات. شهیم آسانسور وارد و

 گرفته حالم! پوزخند هی همش نایا و اومدن دنبالم باال تا و مکالمه پخش یبرا اصرار

 زانو و نمیشیم در کنار ن،یزم یرو و کوبمیم رو در زده حرص و شهیم قبل از تر

 رو ام درمونده یها ادیفر و زنمیم زار دل ته از بلند، یصدا با و کشمیم آغوش به

 رو خودم یجور چه دونمینم رم،یبگ سرم به دیبا یگِل چه فردا دونمینم. دمیم سر

 ذهنم نقدریا و کنم کاریچ دونمینم بدم، نجات ساخته برام ماین که یگرداب نیا از

 هام دست و دمیم هیتک زانوهام به رو میشونیپ. دهینم قد جاچیه به که ستآشفته

 نکهیا از قبل صبح کاش .کنمیم بغل سفت رو خودم و کنمیم حلقه پاهام دور رو

 همه نیا از شم خالص و بندازم سرم یرو خودم یاندازه سنگ هی بکشن، رو من

 یرمق که زنمیم زار ام رهیت روزگار و خرابم حال به نقدریا. دلهره و استرس و تنش

 جسم و رمیم اتاقم سمت به خوران تلوتلو هوا شیم و گرگ یتو. مونهینم برام

 خوابم و وفتنیم هم یرو بازم مهین یها پلک. ندازمیم تخت یرو رو جونمیب

 شبید و کنمیم باز چشم زده وحشت لمیموبا زنگ یملود یصدا با صبح. برهیم

 .برده خوابم ینگران همون با باز و دمیپر خواب از و دمید کابوس همش

 انگار و رهیم یا لحظه یبرا نفسم و کشهیم ریت فقراتم ستون شم بلند اومدم تا

 به یدست. کنمیم جمع صورت و وفتمیم تخت یرو. شمیم فلج هیثان چند یبرا

 بدن همون با و شمیم الیخیب رو هام چشم سوزش و کشمیم دردناکم یشونیپ

 و شهیم قطع تلفن. رمیم یورود درِ سمت به و شمیم بلند ریخم و خرد و کوفته

 یرو از رو لمیموبا و شمیم خم و کنمیم هم در ابرو. خورهیم زنگ دوباره بالفاصله

 بدن و پرهیم سرم از برق که ندازهیم جونم به یا رعشه ماین اسم. دارمیبرم نیزم

 و خورنیم چیپ مغزم یتو هاش حرف یکلمه به کلمه. کنمیم فراموش رو دردم



 لب. بندهیم حلقه چشمم کاسه یتو اشک و کنهیم باز سر دلم زخم هزارم بار یبرا

 یلمس سنسور. شهیم خارج گلوم ته از یکوتاه یناله و دمیم فشار هم یرو رو هام

 چه چه و خونهیم سرخوش. چهیپیم گوشم یتو نحسش یصدا و کشمیم رو

 :زنهیم

 « ؟یا آماده ام؟ سیف یبیب  عروسکِ یچطور »

 :کشهیم رو شجمله خنده با

 « من؟ یبرا یکرد ورگل ترگل و خوشگل »

 تا دمیم فشارش مشتم ونیم نقدیا و کنمیم یخال لیموبا یرو رو حرصم تموم

 دهنم یتو تونمینم و شده سنگ مثل زبونم. وفتنیم درد به هام انگشت

 .کنم بارش رو قشهیال اونچه و بچرخونمش

 قراره که ایب پاشو ا،یدار وقت ساعت هی اوه اوه بشنوم؟ رو صدات یزنینم حرف »

 «. ببرمت اوج به خوامیم! میبگذرون خوش یکل باهم

 پام بغل به بار چند و ارمیم نییپا رو تلفن. کنهیم قطع رو تلفن قهقهه با

 صورتم یرو اشک داغ و درشت یها گوله و لرزهیم هام چشم مردمک. کوبمشیم

 دارم بند هی روزید از که داره آب چقدر هاچشم نیا دونمینم من و شهیم روونه

 ینیسنگ ام نهیس یرو یزیچ هی. شنینم خشک من یها اشک نیا و کنمیم هیگر

 قدم از قدم تونمینم و دهیچسب نیزم به پاهام. ادیم باال نفسم یسخت به و کنهیم

 شعله و کنهیم اضافه نیبنز یه ماین که نمیبیم شیآت رهیدا یتو رو خودم. بردارم

 ته از یلرزون آه. سوزوننیم رو من و شنیم تر کینزد بهم یه شیآت سوزان یها

 خودم با رفتن کلنجار یکل از بعد باالخره .سوزونهیم رو هام هیر که کشمیم دل

. کنمیم تنم یمشک لباس داغون چهره و اشک و ناله با و رمیگیم رو میبدبخت یعزا

 یاسپر ناچار. کنمینم داشیپ و گردمیم برداشتمش روزید که یگاز دنبال چقدر هر



 آروم. زنمیم رونیب خونه از و ذارمیم فمیک داخل اطیاحت محض رو مکننده خوشبو

 با که شمیم غرق الیخ و فکر یتو و کنمیم یط رو کوچه طول حالیب و سالنه و

 خط وحشت و کنهیم پمپاژ هوی قلبم یها رگ یتو خون و پرمیم جا از بوق یصدا

 .ندازهیم ام نداشته عصابِ یرو

 کنارم درست که ینیماش به دهیترس و ذارمیم ام نهیس یقفسه یرو رو دستم

 کشمیم یراحت نفس اخمو ثاقیم و زهرمار برج رِیسم دنید با. کنمیم نگاه ستادهیا

 با کنه نگاهم نکهیا بدون و شده رهیخ جلو به ریسم دمیم قورت رو دهنم بزاق و

 :گهیم محکمش و بم یصدا

 «. نیبش »

 :گمیم پته تته با و رنیگیم فاصله هم از هام لب

 «. دارم کار... کار من... م »

 یجد و بدخلق و ذارهیم ریسم یپا یرو رو دستش و دهیم کش رو خودش ثاقیم

 :گهیم

 «. نترکوندم رو خودم رگ مادر یب اون یجا به تا نیبش ماهک، نیبش »

 بدون و روزید پوزخند با. کنمیم نگاه ریسم به و رمیگیم ثاقیم از چشم خورده کهی

 یزیچ نیچن که درک به گفته و کرده درموردم یبد فکر کردم، فکر رفتنش حرف

 نمه هی! باشن ختهیر دلم شیآت یرو خنک آب انگار. یمستحقش حتما خواسته، ازت

 و وفتهیم راه ثاقیم. نمیشیم ریسم سر پشت متعجب طورهمون و رمیگیم آروم

 :زنهیم داد و کوبهیم فرمون یرو زده حرص

 اون که شده ختهیر من سر یرو عالم خاک انگار مَردم، شهیم شرمم خدا به »

 «. هم ریسم و من امثال مرد گذاشته رو خودش اسم هم پشمک



 نگاه ریسم بهیعج یِخونسرد و ثاقیم یِعصب حرکات به و شمیم جمع خودم یتو

 یچشم ریز شونه، یرو از و چرخونهیم سر ریسم. زهیریم فرو یه دلم ته و کنمیم

 :گهیم و کنهیم نگاهم

 «! فرستاد؟ برات رو آدرس »

 .کشمیم رونیب فمیک داخل از رو لمیموبا دستپاچه

 «. اوهوم »

 :چرخونهیم عقب به رو دستش و دوزهیم چشم من به نهیآ از ثاقیم

 «! نمیبب من بده »

. دمیم ثاقیم به رو لیموبا و کنمیم باز رو ماین امکیپ و کنمیم باز رو صفحه قفل

 شور هی. قرص و شده سفت دلم. کنهیم لب ریز یغرغر و خونهیم رو آدرس ثاقیم

 من که بهیغر تا دو و ستمین تنها سخت طیشرا نیا یتو نکهیا هست، دلم ته یخاص

 تا شنیم همراه من با دارن و شدن پشت ننیبیم ناموسشون و خواهر چشم به رو

 هر! شده ترمحکم و محکم دلم یتو جاش کارش نیا با ریسم چقدر .نمینب یبیآس

 ته تر محکم رو خشیم که مصره اون یول کنم رونشیب دلم از تا کنمیم تالش چقدر

 رو شتنه مین ریسم. کنه شرمنده هورناز و خودم وجدان شیپ رو من و بکوبه دلم

 :پرسهیم و کنهیم نگاهم میمستق و چرخونهیم

 « داره؟ خواهر شزباله خودِ »

 دهیم کش رو هاش لب مرموذ. کنمیم زمزمه یاوهوم و لرزهیم شفافش نگاه از دلم

. کنمیم نگاه جفتشون به باز دهن با و کنمیم کج گردن مشکوک. نهیشیم صاف و

 و دم تر راحت هام نفس و شده کم بایتقر استرسم و ندارم رو قبل قهیدق چند ترس

 .شهیم دوخته صورتم به و شهیم جلو ینهیآ قاب ثاقیم یها چشم. شنیم بازدم



 « آدمِ؟! یشد دوست راسو نیا هیچ با تو شرافتا »

 :ندازمیم نییپا سر و چمیپیم هم یتو رو هام انگشت

 حروم و فیکث ذاتا یول بود آقا و موقر و نیمت یلیخ ظاهراً البته نبود، ینجوریا »

 یلیخ دمیفهم یوقت د،یکشیم باال رو مردم مال کرد،یم یخور حروم. بود لقمه

 اون رفته. دنیبر زندون براش دادمش لو! شد بدتر یول شه راه به سر کردم کمکش

 «! بکشه رو من بزنه شین خوادیم یافع مار شده برگشته تو

 :گهیم تمسخر با و زنهیم شیآت یگاریس ریسم

 «. فنا به ناموس! ستین مشتمم »

 :خندهیم کوتاه ثاقیم

 شل دهنمون چفتِ دهیم اتصال مغزمون یچیپ میس یوقت! مایستین ادبیب ما »

 «. کنهیم رییتغ اتمونیادب و شهیم

 :دهیم ادامه و رهیگیم نفس

 یفرق چیه اونا با تو که هستن دلناز و سیپرد و آبان من یخواهرا! بگم؟ بازم الزمِ »

 صبح تا کرده فیتعر من یبرا رو انیجر ریسم که شبید از. یناموس ،یخواهر یندار

 آخه دِ! دهیترک رگمون خورده رو خونمون خون جفتمون، مینذاشت هم یرو پلک

. بس و یخودت پشتِ خودت... ییتنها دهید شتره،یب دهیدر یتو از شرفش وونیح

 سرشون ریش نره دوتا زن ریش نیهم کنار دونهینم ده،ییچا... بلرزونم تن بذار گفته

 « . ناموس از دفاع یبرا داغه

 جمله نیا با من جون و تن از یدرموندگ و درد و کنهیم عبور دلم ته از یخنک مینس

 بر نفسم به اعتماد و رمیگیم روین باشم کرده نگیدوپ نکهیا مثل. رهیم رونیب ثاقیم

 و میریم چیپ در چیپ و تنگ کوچه هی یتو م،یرسیم که شهر جنوب به. گردهیم



 سه ساختمون هی. کنهیم پارک بود فرستاده ماین که یآدرس کنارِ درست رو نیماش

 با و دمیچسب یصندل به من و شنیم ادهیپ ریسم و ثاقیم. یسانت سه آجر یطبقه

 و کنهیم باز رو میکنار درِ ثاقیم. کنمیم نگاه آروم و خلوت محوطه به استرس

 :داره یبرم رو یا شهیش نوشابه شهیش

 «. کنه باز رو در بگو بهش بزن زنگ نییپا ایب. یصندل اون به نچسب نترس، »

 تالش چقدر هر! شده ترمحکم و محکم دلم یتو جاش کارش نیا با ریسم چقدر

 و بکوبه دلم ته تر محکم رو خشیم که مصره اون یول کنم رونشیب دلم از تا کنمیم

 و چرخونهیم رو شتنه مین ریسم. کنه شرمنده هورناز و خودم وجدان شیپ رو من

 :پرسهیم و کنهیم نگاهم میمستق

 « داره؟ خواهر شزباله خودِ »

 دهیم کش رو هاش لب مرموذ. کنمیم زمزمه یاوهوم و لرزهیم شفافش نگاه از دلم

. کنمیم نگاه جفتشون به باز دهن با و کنمیم کج گردن مشکوک. نهیشیم صاف و

 و دم تر راحت هام نفس و شده کم بایتقر استرسم و ندارم رو قبل قهیدق چند ترس

 .شهیم دوخته صورتم به و شهیم جلو ینهیآ قاب ثاقیم یها چشم. شنیم بازدم

 « آدمِ؟! یشد دوست راسو نیا هیچ با تو شرافتا »

 :ندازمیم نییپا سر و چمیپیم هم یتو رو هام انگشت

 حروم و فیکث ذاتا یول بود آقا و موقر و نیمت یلیخ ظاهراً البته نبود، ینجوریا »

 یلیخ دمیفهم یوقت د،یکشیم باال رو مردم مال کرد،یم یخور حروم. بود لقمه

 اون رفته. دنیبر زندون براش دادمش لو! شد بدتر یول شه راه به سر کردم کمکش

 «! بکشه رو من بزنه شین خوادیم یافع مار شده برگشته تو

 :گهیم تمسخر با و زنهیم شیآت یگاریس ریسم



 «. فنا به ناموس! ستین مشتمم »

 :خندهیم کوتاه ثاقیم

 شل دهنمون چفتِ دهیم اتصال مغزمون یچیپ میس یوقت! مایستین ادبیب ما »

 «. کنهیم رییتغ اتمونیادب و شهیم

 :دهیم ادامه و رهیگیم نفس

 یفرق چیه اونا با تو که هستن دلناز و سیپرد و آبان من یخواهرا! بگم؟ بازم الزمِ »

 صبح تا کرده فیتعر من یبرا رو انیجر ریسم که شبید از. یناموس ،یخواهر یندار

 آخه دِ! دهیترک رگمون خورده رو خونمون خون جفتمون، مینذاشت هم یرو پلک

. بس و یخودت پشتِ خودت... ییتنها دهید شتره،یب دهیدر یتو از شرفش وونیح

 سرشون ریش نره دوتا زن ریش نیهم کنار دونهینم ده،ییچا... بلرزونم تن بذار گفته

 « . ناموس از دفاع یبرا داغه

 جمله نیا با من جون و تن از یدرموندگ و درد و کنهیم عبور دلم ته از یخنک مینس

 بر نفسم به اعتماد و رمیگیم روین باشم کرده نگیدوپ نکهیا مثل. رهیم رونیب ثاقیم

 و میریم چیپ در چیپ و تنگ کوچه هی یتو م،یرسیم که شهر جنوب به. گردهیم

 سه ساختمون هی. کنهیم پارک بود فرستاده ماین که یآدرس کنارِ درست رو نیماش

 با و دمیچسب یصندل به من و شنیم ادهیپ ریسم و ثاقیم. یسانت سه آجر یطبقه

 و کنهیم باز رو میکنار درِ ثاقیم. کنمیم نگاه آروم و خلوت محوطه به استرس

 :داره یبرم رو یا شهیش نوشابه شهیش

 «. کنه باز رو در بگو بهش بزن زنگ نییپا ایب. یصندل اون به نچسب نترس، »

 ساختمون یورود در مقابل تامون سه هر و. شمیم ادهیپ و کشمیم دهنم داخل لب

. کن باز رو در بگم تا کَنمیم جون و زنمیم زنگ بهش ترس و اضطراب با. میستیایم

 تموم کبارهی ده،یم هول راهرو داخل به رو من ریسم و کنهیم باز رو در که نیهم



 و ارنیم هجوم سمتم به دوباره ترس و وحشت و کنهیم کش فرو نفسم به اعتماد

 داخل به رو ریسم و من و کنهیم باز رو آسانسور در ثاقیم. لرزوننیم رو ام چونه

 بغضم اریاخت یب شهیم بسته که آسانسور ییکشو یها در. فرستهیم آسانسور

 .زنمیم هیگر ریز و شکنهیم

 

 " ریسم "

 

 تنها دختر. کنهیم تر سفت رو هام مشت و دلم یرو کشهیم چنگ صداشیب هیگر

 گه کلتیه و قد از شتریب دینبا یفهمیم کردم حراج رو تیمردونگ! کثافت یدید

 بودن مرد از یا لحظه یبرا و کرد کهیت هزار رو دلم ماهک روزید تیوضع. یبخور

 نیتر ارزشمند یرو بذاره دست داده اجازه رتشیغ یجور چه. خورد بهم حالم خودم

 یرو دندون و شهیم منقبض فکم م؟یدار هم نیا از تر مهم مگه!! آبرو! آدم هی ییدارا

 با رو لیموبا و کنهیم یتات یتات مغزم یرو لشیموبا زنگ یصدا. کشمیم هم

 و آلودهوس یصدا. ذارمیم بلندگو یرو رو صدا و کشمیم دستش از متشنج یاعصاب

 :کنهیم قفل رو فکم و زنهیم شیآت رو ملهیمخ شدهیکش لحنِ

 من و خونه داخل یاومد و یکرد باز که رو آسانسور در دارم دوست خوشگله، »

 «... دمتید

 :دهیم ادامه تاب و آب با و کنهیم مکث

 «. نمیبب پوشش و مانع بدون رو تزهیر بدنِ و تن... اوف »

 مشتم. زنیریم سرم یرو یداغ آب کنمیم احساس و دوئهیم چشمم کاسه به خون

 فشار نیا از بلکه تا بزنم عربده و کنم باز رو فکم قفل خوادیم دلم و دمیم فشار رو

 خون یها چشم نهیشیم مشده دیسف مشت یرو که دستش. شه کاسته میعصب



 دندون. کنمیم نگاه اش دهیپر رنگ و سیخ صورت به و کشمیم باال رو بارم

 :زنمیم لب نشنوه یِخط پشتِ که یجور ،یسخت به و کنمیم یاقرچه

 «. نترس »

 حال و کنهیم لوس رو لحنش شه،یم بلند خط پشت از شدهنده آزار یصدا دوباره

 :زنهیم بهم رو من

 «. یآب چشم عروسکِ منتظرتم اتاق یتو... گذاشتم باز برات رو در »

 خودم حال. زنهیم یزیر یها هق و شهیم تکه تکه بغضش شهیم قطع که تماس

 با. کنم آروم رو لرزون و ترسون دختره نیا نتونم که هست خراب و بد نقدریا

 جلو به و ذارمیم کمرش پشت رو دست و کنمیم باز رو در آسانسور ستادنیا

 به و ستادهیا در پشت عبوس یا چهره و هم در ییابروها با ثاقیم .کنمیم تشیهدا

 رگ من مثل و گرفته هاش دست نیب محکم و سفت رو نوشابه شهیش. زده زل ما

 بشه خونه وارد خوادیم و ندازهیم نییپا سر خجالت با ماهک. شده متورم گردنش

 چشم زار و دهیترس! کشمشیم عقب به محکم و زنمیم چنگ رو مانتوش پشت که

 :غرمیم صورتش یتو که کنهیم درشت رو هاش

 «! یمونیم ما منتظر نجایهم تو! کجا »

 :نالهیم بغض و اشک با

 «. ترسمیم... ترسمیم »

 :گمیم ثاقیم به خطاب و کنمیم نگاهش یظیغل اخم با

 «! رو؟ ینییپا واحد تا دو یکرد چک »

 :ذارهیم مشونه یرو دست ثاقیم

 «. یِخال ساختمون تخت، التیخ آره »



 :گمیم هاش چشم به رهیخ و کنمیم ول رو مانتوش پشت

 غیج نه یدیشن که ییصدا هر... میایب تا یمونیم نجایهم... یِخال ساختمون »

 «! ؟یدیفهم... یترسیم نه یزنیم

 درِ به و رهیم عقب قدم چند و کنهیم نییپا و باال دییتا نشونه به رو سرش نامطمئن

 بدون و میشیم ماین یِنقل و کیکوچ خونه وارد ثاقیم اشاره با. چسبهیم آسانسور

 گردنم پشت یدست. میذاریم ها فرش یرو پا میاریدرب رو هامون کفش نکهیا

 چپ سمت به و میشیم یکیبار یراهرو وارد و میکنیم یط رو هال و کشمیم

 و دمیم هیتک در غهیت هی به آروم یظاهر با و کنمیم باز ضرب هی رو در. میچیپیم

 بلند تخت یرو از رو لشش تن شده گشاد یها چشم با ماین. من مثل هم ثاقیم

 مردمک. ستهیایم جلومون بود ریز لباس پوشش تنها که انیعر یبدن با و کنهیم

 و خندهیم تمسخر با ثاقیم. خورهیم تکون گلوش بکیس و زنهیم دودو هاش

 :گهیم

 « ؟!یشد آماده ما یبرا... جووون »

 رو ماین قیدق ثاقیم. کنهیم نگاه جفتمون به دهیترس ماین و خارونمیم رو شمیرته

.ستهیایم صاف و کشهیم یبلند نچ و کنهیم یوارس  

«! دینکش دلم یاستخون پاره چهارتا نچ، »  

:زنهیم داد یشاک ماین که دارمیبرم در غهیت از رو امهیتک  

« من؟ خونه وسط نیافتاد شما خورد جر آسمون یکجا »  

:گهیم من به رو و شهیم دهیکش باال سمت به لبش گوشه  

«! کار و کسیب یدختره اون سر پشت یکرد علم قد روزید که یستین یهمون تو »  



 و دارمیبرم سمتش به قدم. کنهیم پمپاژ هام رگ به خون و کشهیم ریت گردنم رگ

 رو کشیبار گردن و زنمیم جست هوی که رهیم عقب عقب قدم چند دهیترس ماین

. کوبمشیم وارید به محکم و زنمیم چرخ مین و کنمیم ریاس هام انگشت ونیم

:کشمیم عربده و کنمیم تر تنگ رو هام انگشت حلقه  

«. منم پشتش منم، کارش و کس »  

 مچ یرو رو هاش دست و چرخونهیم اونطرف و نطرفیا به گردن یه و کنهیم تقال

:ذارهیم گردنشِ یرو که یدست  

«! خاطرش؟به یآورد جوش ینجوریا که خوبه تو به شیده سیسرو »  

:کشهیم ادیفر یعصب ثاقیم  

«! رو فاضالب درِ ببند »  

 به و دهیم رنگ رییتغ شچهره تا دمیم فشار رو گردنش نقدریا و کنمیم داغ

 و یشونیپ و گردن یرو عرق یها قطره و کرده عرق امکله کف. وفتهیم خسخس

. کنمیم کم دستم فشار از و زنمیم نفس نفس حرص شدت از. نشسته هام قهیشق

 هم من یعنی. خودمِ شِیپ وقت چند کنمیم فکر که یزیچ تنها به و شده فلج مغزم

 یبرا یلجباز و لج سر از که یا گذشته! نامرد و پست نقدریا بودم؟ فیکث نقدریا

 و گردهیبرم نفسش. کنهیم جزغاله رو مغزم و شهیم شیآت بودم زده رقم خودم

:غرمیم آروم. کنهیم بسته باز یه رو دهنش  

«! باهات کنمیم معامله کی به دو »  

 زیر چشم. کنهیم نگاهم مشکوک و دارهیبرم تقال از دست و شهیم آروم ماین

. بسوزونم رو خشتکش تا خوامیم! دمیم کش شرارت با رو هام لب و کنمیم  

«! خوامیم رو خواهرت و لمیف و عکس... بهت دمیم رو ماهک »  



 جمله نتونسته انگار. کنهیم نگاهم مبهوت و مات و رنیگیم فاصله هم از هاش لب

:گهیم خنده با سرم پشت از ثاقیم. کنه هضم رو ام  

«! نخواست؟ دلت شد،یچ »  

 زانوش عربده با و ندازهیم ثاقیم و من به ینگاه و لرزهیم تیعصبان از ماین یها لب

:کوبهیم شکمم یتو محکم و کنهیم خم رو  

«... یعوض »  

 درهم ابرو. شه خم کمرم و شه ول گردنش دور از دستم شهیم باعث شضربه

 و ادیم جلو طاقت یب ثاقیم که رمیگیم شکمم یرو رو هام دست جفت و کشمیم

 و ساده تخت یرو تا کشون کشون و رهیگیم مشتش یتو رو ماین بلند نسبتا یموها

 رو گردنش و تخت یرو کنهیم پرتش شکم یرو و کشوندنیم نفره تک تاجِ یب

:زنهیم داد و دهیم فشار تخت تشک به رو صورتش طرف هی و ردیگیم  

« هان؟!! ما ای ییتو یعوض شرفیب! استخون؟ بشکونم رو پات »  

 ثاقیم پرونه،یم پا و دست و کنهیم فیرد هم سر پشت یکیرک یها فحش ماین

 کمرش یرو و رهیگیم دست هی با رو هاش دست جفت و ذارهیم کنار رو شهیش

 گاه هیتک رو هام دست کف و تخت یرو شمیم خم. ستمیایم روشونبهرو. نهیشیم

:غرمیم گرفته و کنمیم تنم  

 یتو و بابا ننه تو خواهر! هوم؟ هیچ ماهک و تو خواهر نیب فرق! ؟یآورد جوش چه »

«! تنهاست؟ ماهک و داره و لش تن  

 یا نقطه د،یبا که ییجا جز خواستمینم. برداره رو دستش تا کنمیم اشاره ثاقیم به

 و کرده عرق یصورت با ماین دارهیبرم رو دستش تا ثاقیم. برداره خراش بدنش از

:زنهیم داد شده سرخ  



 مرد یلیخ نیکرد فکر!! نفر هی به نفر دو! کنم خرد رو هات دندون تا پاشو روم از »

«. نمیبب پاشو. نیدار بازو و زور و نیهست  

:زنمیم پچ و چسبونمیم گوشش به رو لبم  

«! ؟یبکش رخ به رو بودنت پدریب !؟یبگذرون خوش یخواستیم »  

! کنمایم مونتونیپش... رونیب من خونه از دیگمش... آشغال نداره یربط چیه تو به »

» 

 هم یرو رو هام دست کف و ستمیایم کنارشون و زنمیم دور تخت و شمیم بلند

:کشمیم  

. میینجایا دعوا یبرا یکن فکر که مینزد بهت هم دست یحت م،یندار تیکار که ما »

«. میکن یعمل رو تخواسته میاومد  

 کمرش یرو رو نوشابه شهیش و کشهیم نییپا رو ماین لباسِ تنها حرص با ثاقیم

:کوبهیم  

«! لمایف و عکس یاضا در حال ینگفت مگه م،یبد حال بهت میاومد »  

 دهیفهم انگار. ندازهیم راه دادیب و داد و رهیگیم سر از رو تقال زده وحشت ماین

 تا شمیم راغب شتریب و ادیم چشمم یجلو خودم گذشته. میکن کاریچ مییخوایم

. رمیبگ رو ناموسیب نیا حال  

«. یطرف یک با کنم تیحال تا بردار روم از رو لش تن... کثافتا »  

 دستم تا و کنارشون نمیشیم یزانو دو یرو و رمیگیم ثاقیم دست از رو شهیش

 در. دهیم فحش و کشهیم وحشت و ترس سر از رو هاش عربده خورهیم بهش

 پست حد نیا تا هم من که کنمیم فکر نیا به کنمیم جرواجرش دارم که یحال

 یلذت نیکوچکتر که یحال در گرفتمیم افتیض و کردمیم انتیخ که یزمان بودم؟



 و منفور چقدر! شهیم چندشم خودم از چقدر. شدمیم زده حرص بدتر و بردمینم

 غضب و حرص با و کنهیم باد میشونیپ رگ. شدمینم متوجه خودم و بودم لجن

.دمیم عذاب رو ماین یشتریب  التماس و وفتهیم هیگر به درد و ترس شدت از 

 از هم رو خودم فیکث یرو اون انتقام دارم من. شنومینم و شدم کر انگار. کنهیم

 عقب رو دستم شهیم ریسراز شهیش دوره از که خون یها قطره. رمیگیم ماین

 یال پنجه و کشمیم یبلند نفس. شهیم بلند کمرش یرو از ثاقیم و کشمیم

 مهین یها چشم با و افتاده نفس از و رمقیب که ییماین به خطاب و دمیم سُر موهام

:گمیم افتاده تخت یرو شکم به رو شده کج گردن و باز  

«! یبود خواسته که یزیچ هم نیا »  

:کوبمیم کمرش به با چند رو دستم کف و شمیم خم  

«. خودت پاچه یتو رهیم ادیم! اینکن یغلط هوس گهید »  

:نالهیم و کنهیم مشت افتاده کنارش که رو هاش دست  

«. ارنیدرب رو پدرتونیب پدرِ دمیم ا،یعوض کنمیم تیشکا ازتون »  

 و ستهیایم سرش باال و زنهیم کنار رو من ثاقیم. کنمیم نگاه انزجار با رو هام دست

:گهیم تلخ و تند  

« شَپک؟ میکرد کاریچ باهات یبگ یبر شهیم روت. ادیش ادیب روت تو تف »  

:خندمیم الیخیب و خونسرد  

 امکشیپ و شده ضبط یصدا که اونوقته. کنه تیشکا خوادیم دلم اتفاقا کن، ولش »

«. بشه نور ینورعل... یهست که دارم سابقه... اوه اوه! دادگاه دست کف بذارم رو  

:گهیم رهیم رونیب اتاق از که یحال در ثاقیم  

«. کش شیپ خوردنت گه ،یاریدرب رو کرده جروارجرت که یاون بزن زور تو »  



 کنسولِ یرو که ییها یدیس دسته و ماین لیموبا. کنمیم نگاه ثاقیم رفتن به

:گمیم و دارمیبرم رو وارید به دهیچسب  

 از و کردم فتیخف و خار که حاال داره؟ کره چقدر ماست منهی یدیفهم حاال »

« ؟یبپلک ماهک بر و دور یکن مشت یدار جرات نمیبب خوامیم انداخمت یمردونگ  

 درد نقدریا یول کنه راحت رو خودش و بشه بلند تخت یرو از کنهیم یسع ماین

 تخت یرو رو خودش. بخوره تکون یمتر یلیم نتونه که انداختم جونش یتو

 در چهارچوب یتو و زنمیم یا خنده تک. گهیم راهیبدوب لب ریز و کشهیم

:گمیم بکوبم طاق به رو در نکهیا از قبل و ستمیایم  

 ریز رو یمردونگ و مرد اسم... لجن رگِیب بگو. مرد انسان، نگو خودت به گهید »

«! نبر سوال  

 از یسر. وفتهیم تخت کنار یِعسل یرو کیکوچ فلش به نگاهم و چرخونمیم چشم

 فلش کنمیم ول رو در. رتیغیب! کنمیم یا قرچه دندون و دمیم تکون تاسف یرو

 جونیب یماین کله یتو محکم تا چند حرص با و دارمیبرم یعسل یرو از رو

:کوبمیم  

«. ناموسیب بدبختِ بترس تندهیآ از آبرو،یب ،یالش رتیغیب »  

 کشهیم پستش به رو دستش و زنهیم ادیفر درد با که شهیم بلند تخت یرو از ماین

:کنه جدا تنش از رو گرفته رو نفسش که یا شهیش کنهیم یسع و  

«... کثافت رونیب گمشو »  

. شمیم خارج خونه از وجدان عذاب و یناراحت بدون و ندازمیم بهش ییگذرا نگاه

 از براش ینجوریا و میندار ماهک با یصنم که یا بهیغر مرد تا دو ثاقیم و من

 بترکونم رتیغ رگ بهیغر یبرا دینبا من عُموم دید از! میگذاشت هیما جون و رتیغ

 خودش ونیمد رو من بهیغر نیهم. دارم اعتقاد ایدن یگرد به چون ترکونمیم یول



 ساختمون از و شمیم آسانسور وارد. ماهک نه هست ثاقیم نه ه،یخال راهرو. کرده

 ثاقیم نیماش و کنمیم نگاه کوچه یانتها به! ستین در یجلو نیماش. شمیم خارج

 به و کرده کز هم ماهک انداخته، ریز به سر و نشسته فرمون پشت ثاقیم. نمیبیم رو

 قرار یصندل دو نیب پشت از اضطراب با ماهک نمیشیم که ثاقیم کنار. دهیچسب در

:گهیم لرزون و رهیگیم  

 خدا رو تو ؟یموند خودت یفرستاد رو ثاقیم چرا... زدیم داد ن؟یکرد کاریچ »

«! نیکرد کارشیچ  

 از و چرخونهیم چشم کاسه یتو مردمک ثاقیم م،یندازیم بهم ینگاه ثاقیم و من

:کنهیم نگاهش نهیآ  

 جو از خارج هوس گهید عطارد مشیبرد هم ما! فضا شیببر بود نخواسته تو از مگه »

«. نزنه سرش به  

:کوبهیم صورتش یرو دهیترس ماهک  

« نش؟یکشت »  

:کنهیم شل شین ثاقیم  

«! یِخون ریسم بال و دست ینیبینم گه،ید آره »  

 من یشونه یرو ماهک. شهیم اتوبان وارد و خندهیم که کنمیم نگاهش یچپک

:کوبهیم  

«! آره؟ برات شدم دردسر »  

 شفافش و شده درشت یها چشم. کنمیم نگاهش شونه یرو از و چرخونمیم سر

 رو ازش ظیغ با... اکبر اهلل! دهیم تکون زیر رو دلم هیثان صدمِ چند هی لحظه، هی یبرا

:شهیم مشت زانوم یرو دستم و گردونمیبرم  



«. دادم شیگوشمال یول! رینخ »  

 یتو لیموبا با همراه رو ها یدیس. دهیم هیتک یصندل به و رهیگیم نفس دل ته از

:ندازمیم ماهک بغل  

«. بکن باهاشون خوادیم دلت یهرکار هم رو نایا »  

 تکون سر واج و هاج و دارهیبرم کنارش از رو یتاپلپ و کنهیم گرد چشم ماهک

:دهیم  

« ن؟یآورد من یبرا رو شهیسرما! یوا »  

:گهیم ثاقیم  

 یچیق رو خودش دم خودش و بشه آدم میکرد که یکار با دوارمیام! میکرد خوب »

«. کنه  

:کنمیم نگاه ثاقیم به یسوال  

«! تو؟ نیماش یتو اومد کجا از تاپشلپ »  

:ندازهیم باال شونه ثاقیم  

 هی مطمئنم. برداشتمش مبل یروروبه زِ یم یرو از رونیب امیب خونه از نکهیا از قبل »

«! کنه آتو هم باز که داره توش ییزایچ  

:گمیم حرص با و چرخمیم ماهک سمت به و رمیگیم ثاقیم از چشم  

«! نکرده؟ رشد سنت اندازه به عقلت تو »  

:غرمیم قبل از تر یعصب که کنه باز دهن خوادیم  

 یتیوضع چه یتو ما یدونیم! ر؟یش دهن تو یایب یپاش تنها یخواستیم» 

«! مش؟یدید  



 از نگاه و زنمیم پس رو دستش. گزهیم لب و ذارهیم پام یرو رو دستش ثاقیم

:برمیم باال رو صدام. رمیگینم ماهک  

 من اگه... بذاره یشیآت چه یرو پا خواستیم بفهمه بذار! نگم؟ یچ یبرا »

 خودم فهیوظ من و یذاشتینم حق شکسته گردن منِ سر اگه دم،یشنینم

«! نجا؟یا یایب تنها یخواستیم نمیبب بگو برات، بدم باد رتیغ رگ که دونستمینم  

:شهیم جمع خودش یتو و دهیم باال ابرو  

«... نه »  

«! شده؟ خراب اون یبر یبود افتاده راه تنها چرا پس!! نه »  

:گهیم متعجب و کوبهیم اش نهیس به رو شاشاره انگشت  

 پره رو دامن نوریا از سرم یتو یزنیم چوب با ؟یکنیم سرزنش رو من یدار »

«! ؟یکنیم گردو  

:دمیم تکون رو دستشم و ندازمیم دماغم به ینیچ  

 نقشه چه یدونستیم تو گمیم چشمش، یجلو آوردم که رو اون آباد و جد هفت »

« ؟یدار ینترس یکله نقدریا تو یعنی! اونجا؟ یرفتیم یداشت و داره یا  

 پنجره سمت به سر و کنهیم جمع اش نهیس داخل رو هاش دست و کنهیم تر لب

:چرخونهیم  

 ماین اگه. دمیترسیم یول بگم سیپل به یقیطر هی از ،ینحو هی به خواستمیم »

 دستم عمال و کردنیم محکوم هم رو من میبود دوست باهم ما که کردیم اعتراف

 از بهتر بشم محکوم... باری ونمیش باری مرگ باداباد یهرچ گفتم. نبود بند جاچیه به

 سمت برم که افتادم راه. شه پاره کهیت گرمیج دلهره از و بلرزه تنم هیثان هر که نکهیا



 یتو هم خودم چند هر بندازم دام به خودش نیکم یتو رو ماین محلشون یکالنتر

«. وفتادمیم دام  

:گهیم ثاقیم به رو و کنهیم نگاهم دلخور  

«. ییجا برم دیبا کن ادهیپ ییجا ییمترو ستگاهیا یجلو رو من لطفا »  

:زنهیم تعارف بود ساکت لحظه اون تا که ثاقیم  

«. یبر یخوایم جا هر رسونمتیم من خب »  

:گهیم حرص یکم با و قاطع ماهک  

«. برم دیبا خودم نه، »  

 لبه به رو آرنجم و نمیشیم صاف هم من و کنهینم تعارف نیا از شتریب گهید ثاقیم

:دمیم هیتک در  

 بار هزار ثاقیم نیهم! ؟یبگ بهش یندار رو یچکسیه شد، رفع یامخمصه بد »

 یحساب نیکرد یکی به دست من پشت یه ثاقیم با که تو پشتته، داداش نیع گفته

«. یکن باز حساب یتونیم ثاقیم و من یرو یرانیا که یمادام تا... نیشد قیرف  

... بگم تونمینم! ثاقیم مثل هم من بگم خوامینم. کنمیم فوت نیسنگ رو نفسم

!! باشم داداش خوامینم خب  

«. یشنداشته خواهر یجا ها بچه هیبق مثل تو نداره، خواهر ثاقیم »  

 اسم همش. شهیم نیسنگ جونم طرف هی و وفتهیم دلم یرو محکم یسنگ یوزنه

 نیا درمورد یبرادر فیتکل خوامینم! ثاقیم و من نگفتم و دمیکش شیپ رو ثاقیم

 ادهیپ نکهیا از قبل ماهک. کنهیم زیترم ستگاهیا یجلو ثاقیم. وفتهیب گردنم به دختر

 نیا با. دمینم تکون سر هم ذرههی یحت مغرور و غد من و مشونه یرو زنهیم بشه

:گهیم نیمت و آروم حال  



 و ابرو! نیداد نجات پرتگاه یقدم هی از رو من تا دو شما ممنون، یلیخ امروز بابت »

 یول... بکشم نفس راحت و رهیبگ آروم قلبم نیشد باعث ن،یکرد حفظ رو زمیچ همه

«... ریسم آقا  

:کشهیم یکمرنگ آه و کنهیم یکوتاه مکث  

 تمیانسان و تین خلوص سر از کردم یکار اگه... یندار من گردن به ینید چیه »

«. خداحافظ. کردم  

 فاصله تنم از رو کمربند بندِ و دمیم فشار هم یرو پلک محکم بندهیم که رو در

:گهیم آروم ثاقیم. دمیم  

«! حالش یتو یزد »  

:گمیم و خارونمیم رو گردنم پشت. بود کوتاه زبونم و بودم کرده قضاوت زود  

... میدینم یچیه یلجباز جز و بود شده کور هام چشم من که ییروزا اون ثاق؟یم »

« دم؟یرسیم نظر به چندش و پست نقدریهم هم من  

:زنهیم داد کالفه ثاقیم  

 کرد خواهند ای کردن یکار هی شونیزندگ یتو آدما همه هنوز؟ ینداد وا! بابا یا »

 و تیشخص از که یکار هی. کننیم و کردن نیتوه خودشون به شدت به که

 هم رو هورناز شکسته دل تاوان و یدیبر یپ اشتباهات به االن تو! دهیبع اعتقادشون

«. رونیب بکش ،یتوش که یزیچ از شو خارج. یداد پس  

:ترسمیم همش و جوشهیم دلم ته  

 هی و رهیبگ رو من خِر روزگار گردون چرخ نکهیا از ترسم،یم نیزم یگرد از من »

! کنه چیپ لهیتیف رو من و بده مانور میزندگ آدم نیتر مهم و نیتر زیعز یرو ییجا

 نیا خاطربه رو تو و خودم اگه... نمیبیم ناموس چشم به رو همه دارم االن اگه من



 تونمیم کارا نیا با کنمیم فکر. جونمِ یتو ترس چون ندازمیم هچل یتو دختر

«. باطل الیخ یزه یول رمیبگ رو نیزم یگرد یجلو  

 یخود تونمینم من ببخشه رو من هم هورناز. ادیم فشار قلبم به و کنهیم داغ مغزم

 ملهیمخ یرو یبدجور گذشته اههیس بزرگِ لکه نیا! ببخشم رو بود شده والیه که

 گردن ینید کنهیم فکر ماهک. برهیم شیپ جنون مرز تا رو من و کنهیم یتات یتات

 یها چشم و شدینم برگشتن به یراض هورناز قطعا نبود اون اگه! داره یول نداره، من

 شده غرق خودم یذهن ریتصو و خودم الیخ یتو همچنان و شدینم باز هم من

 بازوم یرو رو مشتش ثاقیم. رو خودم هم و دادیم عذاب رو دختر اون هم و بودم

:کوبهیم  

 بده فیتخف میکنیم صحبت هم خدا با بگذر خودت از تو. نکن فکر زایچ نیا به »

سال سه همون و بهت  هات ینامرد تمومِ تاوان رو تیسگ یروزها و یسرگردون 

«. بگذره ازت و کنه حساب  

:گهیم یبانمک لحنِ با ثاقیم. کنمیم نگاهش چپ چپ خنده با  

«. مینش مزدوج ایب داداش جون یول »  

:کنمیم لیمتما نییپا سمت به رو هام لب گوشه  

«! چرا؟ »  

:چرخونهیم رو فرمون دستش هی با و ذارهیم پاش یرو رو دستش هی  

«! گهید میکن غلغم رو شهر هی دیبا! شنیم وونهید ما رتیغ رگ نیا با »  

:کنمیم باز رو کمربندم و رمیگیم نفس  

 تا کنمیم غرق خونه یگرما و عشق و محبت یتو رو زنم اونقدرا من ر،ینخ »

«. نکنه قاتل رو من و نچرخه دوره چشمش  



 تلفنش زده هول شهیم بلند که لشیموبا امکیپ یصدا. زنهیم یطونیش چشمک 

:زنهیم داد تشر با. شهیم ینچیا پنج صفحه محو و دارهیبرم یدست ریز از رو  

«! لیعزرائ عمو بغل مونینفرست »  

 ساختمون در یجلو رو نیماش! کنهیم پرت ستاره هاش چشم و خندهیم سرخوش

:گهیم جانیه با و کشونهیم  

 تا هزار گهید برو شو ادهیپ خب! نباش نگران تو هست یچ همه به ثاقیم حواس »

«. دارم کار  

:شمینم ادهیپ یول کنمیم باز رو در مات  

« .شهیم نورافکن هات چشم یکنیم نگاه یگوش به! باشه خوشم »  

:کنهیم نگاهم بِرُبر  

 رو چشمم یچراغا یفهمینم تو پاشوند؟ نور من یها چشم اومد نیزم به آسمون »

«! روشن دهید. نمیبب شفاف رو همه کردم روشن  

:شمیم ادهیپ و زنمیم خنده از یپوزخند  

«! یخوب تو »  

:زهیریم زبون  

«. یسلطان »  

 و دمیم فشار هم یرو لب. وفتهیم بود گذاشته جا ماهک که ییها لیوسا به چشمم

 داخل به و دارمیبرم رو مردک اون یگوش و خودش یگوش رو ها یدیس و تاپلپ

.رمیم ساختمون  

" کل یدانا "  



 

 و رسونهیم مغازه به یجور چه رو خودش دونهینم ینشدن وصف حالِ و ذوق با

 به یدست. تپهیم تند دور یرو و خورهیم تکون یه دلش. رهیگیم قرار زشیم پشت

 یپا رو هاش انگشت. نهیشیم یصندل یرو ز،یم پشت و کشهیم لباسش و موهاش

 حال همون هم باز. کنهیم فوت محکم رو نشیسنگ نفسِ و کشهیم هاش پلک

 به شهمه و بخوابه نتونسته ساعت دو از شتریب شبید. شده رشیگ بانیگر بیعج

 دختر به ییتنها از که باشه فیکث نقدریا تونهیم نماآدم هی چطور که کرده فکر نیا

 و ترسنینم خدا از که گذرهیم یچ موجودات نجوریا ضیمر فکر ته! کنه سواستفاده

 جرأت که گرفتن ادی یچ خانواده نیب و خونه یتو لرزونن؟یم رو آدم هی جون و تن

 چند یقربان رو گناهیب آدمِ هی هوس خاطربه و بذارن پاشون ریز رو تیانسان کننیم

 روزگار گردون چرخ از ریسم مثل هم ثاقیم بکنن؟ خودشون فیک و عشق ساعت

 نقطه همون به و بزنه دور بکاره ابتدا رو یهرچ دونهیم. معتقده بهش و ترسهیم

 کثافت و ییایح یب که یروز از یوا و کنهیم برداشت رو کاشته که یهمون برسه

 از یکار و باشه داشته اجیاحت کمک به نوعشهم که یموقع و باشه کاشته رو بودن

 یتو و وفتهیم خودش یبرا ندهیآ در اتفاق نیا نداره شک. نده انجام و ادیبرب دستش

 به رو داشته اجیاحت کمکش به که یاون روزِ اون حال و رهیگیم قرار تیموقع اون

 و بود کرده شهیش یتو رو نامرد هی حالِ امروز که نیهم. کنهیم درک و لمس یخوب

 قیتزر هاش رگ یتو خوش حال انگار بکشه؛ راحت نفس دختر هی بود شده باعث

 به. خوش رو دلش و کرد برابر دو رو خوشش حال که هم هیآ امیپ. بودن کرده

. کنهیم بسته و باز رو هاش پلک مکث با بار چند خسته و کنهیم نگاه ساعتش

 هوار و داد یصدا بعدش قهیدق چند و رسهیم گوشش به بلند یِزیچ برخورد یصدا

 به و شهیم بلند یصندل یرو از و کنهیم یرنگ کم اخم. شنوهیم واضح چندان نه

 مثل و دهیکش رونیب کله و کرده باز رو مغازه درِ که رهیم دشیجد شاگردِ سمت



 شاگردش شونه یرو ثاقیم. نهیبب رو ابونیخ یانتها تا کنهیم دراز گردن یه زرافه

:گهیم و زنهیم  

«! ماهان؟ شدهیچ »  

 حساب ازش و بود شده ثاقیم  تِیجد و ابهت مجذوب شدت به اول روز از که ماهان

:ستهیایم در کنار و کنهیم جور جمع رو خودش و کشهیم داخل کله بردیم  

«. شده تصادف نکهیا مثل ثاقیم آقا دونمینم »  

:گهیم لب ریز شهیم خارج مغازه از که یحال در و ندازهیم باال ابرو ثاقیم  

«! گرفته معرکه ینجوریا تصادف به خاطربه یِآدم چه »  

 با و رهیم بودن شده جمع نیماش تا دو دور که یمرد چند سمت به زنان قدم

 مرد هی هوار و داد یصدا رهیم تر جلو یچ هر. کنهیم زیر چشم یه یکنجکاو

:رسهیم گوشش به تر واضح و شتریب  

 زنا گفته یک فهممینم من اه! گهید نتیماش سپر یتو رفتم ترمز یرو یزد هوی »

«. فرمون پشت نه نیباش ییظرفشو یپا دیبا شماها... کنن یرانندگ  

 یبو که نر هی یحرفها از خورهیم بهم حالش و ندازهیم دماغش به ینیچ ثاقیم

 نیا از یبخوا کی و ستیب قرن یتو که یباش احمق دیبا چقد. دهیم یموندگ عقب

:گهیم بغض از پر و زیر یصدا هی. یبزن دار خنده یحرفا  

«. بودم زده راهنما من »  

 خودش یخجالت یصدا نیهم  صاحبِ! شناسهیم خوب رو صدا نیا صاحب ثاقیم

 که ستهیایم یا هیآ سر پشت و کنهیم عبور مردم نیب از عیسر. گرفته خودش از رو

 انگشتش دور رو شالش یها شهیر یه اضطراب با و شده جمع خودش یتو

 و دم هر با که ندازهیم مرد کوتاه و خپل قواره و قد به ینگاه ثاقیم. چهیپیم



 و صورتش و گردن عرق تهیف با مرد. خورهیم تکون اشگنده و گرد شکم بازدمش

:دهیم کش شتریب رو درازش زبون و کنهیم پاک رو تاسش یکله  

 کشونِ عروس... کنار یبکش زود زدمیم بوق یه یدیند ،یبود زده راهنما خودیب »

«!! یکنیم جا به جا رو نیماش ادا و ناز با که  

 با مرد. ستهیایم مرد و هیآ وسط و زنهیم جست هیآ سر پشت از اخم منهی با ثاقیم

:دهیم تکون هوا یرو رو دستش و کنهیم کج ابرو و چشم یتیتربیب  

«! ؟یخوایم یچ تو »  

:دهیم جواب خودش مثل ثاقیم  

. دارن یزندگ و کار مردم کنار دیبکش نارویماش! یآورد بند رو ابونیخ یناتوریترم »

» 

:کنهیم نگاه هیآ به شونه یرو از  

«. کن جا به جا رو نتیماش »  

 سوار وار گیمگیم و گهیم یکوتاه چشم اریاختیب ستشوکه و دهیترس که هیآ

 نیهم. رهیم هیآ نیماش طرف به و کنهیم گرد رو هاش چشم مرد. شهیم نیماش

 پرتش عقب به و رهیگیم رو بازوش ثاقیم کنه، عبور ثاقیم کنار از خوادیم که

:زنهیم داد یعاص مرد. کنهیم  

«!! یزنیم بهم چرا رو صحنه! یناحساب مرد یکنیم کاریچ »  

:کنهیم نگاهش تمسخر با ثاقیم  

«! ؟یرانندگ ییراهنما بزنم زنگ مقصره زده پشت از که یاون! صحنه »  

:کوبهیم ثاقیم ینهیس تخته پر توپ با مرده  



«! ؟یدید زن مقصرم؟ من. ترمز یرو زد اون »  

:گهیم و کنهیم پاک رو مرد دست یجا یتصنع و ندازهیم زشیبول به ینگاه ثاقیم  

«! دمید یچ بگم کن جا به جا رو نتیماش »  

 که کنهیم نگاهش ظیغل اونقدر ثاقیم. پرونهیم مرد رخ از رنگ ثاقیم نیسنگ لحن

 مردم و هشیم باز ابونیخ راه و کشونهیم ابونیخ کنار به رو نیماش غرغر با مرد

:ستهیایم ثاقیم مقابل و شهیم ادهیپ طلبکار و پروو مرد. شنیم متفرق  

«! رم؟یبگ یک از رو ام شکسته یشبکه خسارت االن »  

 مرد و ثاقیم قفل رو نگران نگاهش بغل نهیآ از و نشسته فرمون پشت همچنان هیآ

از هیآ دهیترس چهره به ینگاه ثاقیم .کرده  

.چرخونهیم هیآ نیماش یشکسته سپر یرو رو هاش چشم و ندازهیم بغل نهیآ  

! یکن تقبل دیبا شما هم رو شکسته سپر نیا خسارت. خودته یپا که اون خسارت »

» 

:کنهیم کج صورت و ندازهیم گردنش دور رو تهیف و خندهیم یوار الت مرد  

«! مقصرم؟ من ترمز یرو زده یزرپ اون! کنم یچ یچ »  

:دهیم هیتک هیآ نیماش کاپوت به و ندازهیم باال شونه ثاقیم  

 هی با همراه یزیچ یا نامه مهیب. مقصره زنهیم پشت از که یاون صورت هر در »

«. میبد اطالع بهت شد خرجش چقدر هر تا یدیم تلفن شماره  

 عبوس و خشک یچهره تا کنهیم خم عقب به گردن و شهیم کمر به دست مرد

:نهیبب بهتر رو ثاقیم  



 یچ تو... خانم اون متهم و منم یشاک! وسط نیا یحسن کارِ چه تو نم،یب »

«! ؟یخوایم  

 مرد ییپرو از. رهیم عقب قدم هی دهیترس مرد که دارمیبرم رو اشهیتک ثاقیم

 رو زبونش و کنن شمهیجر اونا تا بزنه زنگ سیپل به بود حقش. رهیگیم حرصش

.کنن کوتاه  

! من؟ ای یدید زن تو ؟یکنیم متهمم و یشاک حاال درازه که زبونتم ،یزد پشت از »

«! کن علم قد من یبرا یدار جربزه! ؟یکرد علم قد یدید زن  

:کنهیم اشاره شکمش یچرب به  

«! مقصره بزنه پشت از یهرک یدونینم که هست مغزتم دور ها یچرب نیا از »  

! کنهیم فرو حلقش یتو رو زبونش عمال و کنهیم نگاه ثاقیم به مبهوت و مات مرد

 با و کنهیم جمع شنهیس داخل رو هاش دست و دهیم هیتک کاپوت به دوباره ثاقیم

:کنهیم اشاره چشم  

«. برو ار،یب رو اتنامه مهیب برو »  

 دیرسینم سر ثاقیم اگه. زنهیم غر دلش ته و ندازهیم ثاقیم به یغضبناک نگاه مرد

 پرداخت خسارت بابت هم یقرون چ،یه گرفتیم که رو خودش شبکه خسارت

 به رو نامه مهیب و دهیم نییپا رو بون هیسا و کشهیم یحرص پر نفس. کردینم

 که کنه یدراز زبون هم باز خوادیم. رهیگیم رو ثاقیم شماره و دهیم ثاقیم دست

 به و کنهیم غالف رو زبونش و نهیبیم خودش یرو رو ثاقیم نیخشمگ نگاه

 و رهیم هیآ نیماش کنار ثاقیم. شهیم نشیماش سوار و فرستهیم لعنت شانسش

 به و رهیم مالش دلش. کنهیم نگاه لرزون و دهیترس هیآ به و شهیم خم یکم

:گهیم هیآ گلگون یها لپ یرهیخ. خورهیم رو لبخندش یسخت  

«. هست جا تر جلو دیایب کنن،یم تونمهیجر نیدار نگه دوبله پارک نجایا »  



 و رهیگیم ثاقیم بیعج نگاه از چشم و کشهیم خشکش یها لب یرو زبون هیآ

 ثاقیم دل یتو. کنهیم پارک ثاقیم مغازه مقابل رو نیماش و گهیم یکوتاه یباشه

 زیم پشت دستپاچه. کرده لیتعط کُل به رو مغزش که راهه به یبیعج یخوشحال هی

 و شده خودیب خود از یبدجور االن دهینم تکونش توپ که یثاقیم. گردهیبرم

 قاب با رو خودش یالک ثاقیم شهیم باز که مغازه در. کنهیم کاریچ داره دونهینم

 کم هیآ. نشده مغازه به هیآ اومدنِ متوجه که یانگار و کنهیم مشغول زیم ریز یها

 به رو لبش گوشه و ذارهیم یا شهیش زیم یرو رو شیبانک کارت یخجالت و رو

 مقابلش مرد یجذبه. کنهیم مرتب رو شیشونیپ یرو یها یچتر و رهیگیم دندون

.جوشونده رو دلش و تشگرفته ناخواه و خواه  

«. امیب که بود خاطرم وگرنه نبودم تهران شد، رید که دیببخش »  

 پنهون هیآ یچشم ریز دید از که کشهیم هاش لب یرو یجذاب لبخند ثاقیم

:گهیم و کشهیم پوز یرو رو کارت. مونهینم  

«! کنمیم خواهش »  

:کنهیم اضافه یرکیز و یزبون چرب با  

«! بدما بهتون قسط چند یط تونمیم من دیخوایم خوب یگوش اگه »  

:گهیم زونیآو لوچه و لب با و کنهیم گرد رو درشتش یها چشم هیآ  

 صورت به تاپلپ و یگوش نینوشت تونینستاگرامیا جیپ و کانال یتو که شما »

«. دیکنینم قبول یقسط  

:پرسهیم رو رمز و خندهیم شیسوت به ثاقیم  

«. شمیم قائل استثناء شما یبرا خب »  



 یجلو رو کارت خورده کهی و تپهیم تند هیآ قلب. دهیم هیآ دست به رو کارت

 با و کنهیم فکر بلند بلند کنهیم کار یچ داره بفهمه نکهیا بدون و رهیگیم دهنش

:گهیم تموم یسادگ  

«! ؟یزنیم رو مخم یدار االن »  

 یبرا دلش و خنده ریز زنهیم یپق بعد و کنهیم نگاهش متعجب یا لحظه ثاقیم

 گردش یها لپ جفت و نداختیم دست اگه شدیم یچ. لرزهیم دختر نیا یسادگ

 شیدوهزار تازه که هیآ. بود نیریش دلش یبرا دختر نیا که بس از دادیم کش رو

 ثاقیم. کشهیم لب ریز یا زده شرم یِوا و کوبهیم صورتش یرو گفته،یچ وفتهیم

:کنهیم رو استفاده تینها اومده شیپ فرصتِ از و کنهیم نگاهش شرارت با  

«. نه با بشه زده مختون دیکنیم انتخاب خودتون شما نه، که من »  

 با و کنهیم جا به جا ششونه یرو رو فشیک زده هول و زهیریم فرو دلش ته هیآ

:گهیم خجالت  

«. سرم بر خاک یوایا »  

 و تند و شهیم خارج مغازه از رهیبگ رو اش نامهیگواه نکهیا بدون و کنهیم تند پا

 یرو تشر با و کنهیم نگاه رفتنش به خنده با ثاقیم. ندازهیم راه رو نیماش عیسر

:کوبهیم قلبش  

«! قهیدق هی ریبگ آروم تو »  

:کنهیم زمزمه و ذارهیم زیم ریز رو رو ای نامه مهیب با و هیآ نامهیگواه  

 باز مغازه نیا به پات باز بهتر،! خانم؟ آهو رفت ادتی اتنامهیگواه کردم هولت »

«. شهیم  



 و برهیم باال رو صداش و هیشیم یصندل یرو خوش حال با و کشهیم یقیعم نفس

:گهیم شاگردش به خطاب  

«. کرد ضعف دلمون بخر رو به رو یسوپر از پرت و خرت بپر! ماهان »  

:کنهیم نگاه شیگوش به و برهیم فرو موهاش یال پنجه  

«. هستم امتیپ و زنگ منتظر »  

.رسونهیم زیم لبه به یشونیپ و رهیگیم جا شیها لب یرو یشل و گنده لبخند  

" ریسم "  

 

 تمیسا یتو رو بودم کرده تموم و پیتا لیموبا بوردیک با یسخت به که رو یا مقاله

 کار توجه و نگاه بدون من و ادیدرم صدا به ماهک تلفن یگاه از هر. کنمیم آپلود

 کنم نگاه رو ها یدیس از یکی اتیمحتو تا شمیم وسوسه یه. دمیم انجام رو خودم

 هی یشخص یها پوشه به اجازه بدون پسر هی داره یمعن چه! شهیم مانع رتمیغ یول

 نداشته خبر نکهیا. کنم سواستفاده ازش که ندادم نجاتش من. کنه نگاه رو دختر

! ماین مثل یکی نامردم، یعنی کنم نگاه هاش لیفا نیتر یخصوص به من و باشه

 ماهک شفاف نگاه به دیبا چرا من. کشمیم یا کالفه پوف و زمیریم بهم رو موهام

 یدور ازش دیبا ترسمیم دارم کمکم! بخوره جیپ خاطرم تو یه دیبا چرا! کنم فکر

 تنها. کشمیم نفس قلبم بابت از دارم تازه. ندارم رو دوباره دردسر حوصله اصال. کنم

 ارمینم روم به. رِیگ هم من یپا که ترورِ هیقض گرفته ازم رو قرار و آروم که یزیچ

 بلند. بره فنا به عمرم هیبق و کنن دامیپ منتظرم هرآن و هستم تالطم یتو چقدر

 یرو رو وانیل. شهیم بلند دوباره ماهک تلفن یصدا که خورمیم یآب وانیل و شمیم

 به. مخابراته که ستین تلفن خط. کنمیم جدا تنم از رو شرتمیت و کوبمیم نکیس

 پرت مبل یرو رو شرتمیت. خورهیم زنگ من لیموبا ماهک تلفن شدن قطع محض



 خودکار هورناز اسم دنید با. دارمیبرم کاناپه مقابل زِیم یرو از رو لمیموبا و کنمیم

!باشه ریخ. چسبهیم موهام شیرو خط به ابروهام  

«. دکتر خانم سالم »  

:دهیم رو جوابم یانرژ پر و شاد  

«! ر؟یسم ستین خونه اتهیهمسا! ؟یخوب سالم »  

:گمیم آروم و شهیم دهیکش ماهک لیوسا سمت به چشمم  

«! چطور؟ دونم،ینم »  

:شهیم کالفه  

. کنم آشناش زنداداشم با خواستمیم. آخه دهینم جواب هم زنمیم زنگ بابا، یا »

«! نهیبب رو ماهک رفتنش از قبل خواستمیم مسافرت رنیم دارن آخه  

:دمیم تنم به یقو و کش و ذارمیم کمرم یرو رو دستم  

«. نیشد قیرف چه! اوه »  

:خندهیم  

«. بگذره یراحت به خوب یآدما کنار از دینبا آدم »  

.زنمیم کنار رو پرده گوشه و ستمیایم پنجره یجلو و گذرمیم کاناپه و زیم کنار از  

«... اگه ندارم خبر ازش »  

 در سالنه سالنه که کنمیم دنبال رو ماهک هام چشم با و کنمیم یکوتاه مکث

. شهیم ساختمون وارد و کنهیم زونیآو ششونه از رو فشیک و کنهیم باز رو یورود

:دمیم ادامه هورناز با رو اممکالمه و کنمیم پنجره به پشت  

«. دمیم اطالع بهت حتما شدم دار خبر اگه »  



«. خداحافظ میکنیم صحبت باهم هم باز رمیگینم رو وقتت اوهوم، »  

 رهیخ لشیوسا به متفکر و چسبونمیم لبم به رو شگوشه و کنمیم قطع رو تلفن

 حالیب و سست یلیخ چون بود نشده راه به رو حالش بدم؟ رو لشیوسا برم. شمیم

 بچه و زن یبرا یمشکل نیهمچ ممکنه ندهیآ در کنمیم فکر یوقت! دیرسیم نظر به

 ریسراز هام چشم کاسه یتو خونش و ترکهیم مغزم یها رگ ادیب شیپ خودم

 رابطه یتو یدیبا و نکردم سواستفاده یکس از هم میشعوریب اوج در من. شهیم

 ماهک یلهیپ لهیش یب نگاه بار نیچندم یبرا بندمیم که رو هام چشم. نذاشتم

 کوبمیم میشونیپ یرو محکم. کنهیم قبل از تر کالفه رو من و بندهیم نقش جلوروم

 امهیتک ادیدرم صدا به که در زنگ. ادیب جاش سر عقلم و بخوره تکون مغزم دیشا تا

.رمیم در سمت به بپوشم رو شرتمیت نکهیا بدون و دارمیبرم پنجره از رو  باز رو در 

 از هاش لب و شهیم زده بهت ماهک افهیق. ستمیایم در چهارچوب ونیم و کنمیم

 ییکوچولو اخم چشه؟! کنهیم نگاه صورتم به فقط و فقط و رهیگیم فاصله هم

 زبونش یسادیوا لخت دختره جلو من، امینکبت!! اوه. کنمیم نگاه خودم به و کنمیم

 رفت خدا بنده. فرستمیم رونیب کله و ستمیایم در پشت عیسر. گهید اومد بند

 و زنهیم پلک محکم تا چند ماهک که کنمیم صاف رو صدام. کارخونه ماتیتنظ

:گهیم هول و کشهیم نییپا پلک خجالت با. دهیم تکون سر فیخف  

 رو اششماره موند؟ جا ثاقیم نِیماش یتو من لیوسا شدم، مزاحم دیببخش... ببخ »

«. بپرسم خودش از بزنم زنگ ستمین حفظ  

 از یعاد یلیخ ماهک مثل یاجتماع دختره کردمیم فکر همش چرا!!! دیکش خجالت

 یول. بس و خداست کار قضاوت! نکردما قضاوت کنه؟یم عبور مسائل نجوریا کنار

 نیا بدن و تن یمجاز یفضا یتو که نقدریا پسرا و دختر همه االن کردم، فکر بهش

 کمی. دیکش خجالت و شد دستپاچه واقعا... یول. شده یعاد گهید دنید رو اون و



 کشمیم یبلند نفس. دونمینم رو مسخره ذوق نیا لیدل وجه چیه به و کردم ذوق

.شه یم داغون عصابم بمیعج حالت نیا از و  

«. برات ارمیب کن صبر. برداشتمشون من ستین ثاقیم دست »  

 و کنمیم تنم رو شرتمیت غرغر با. گردمیبرم خونه داخل به و بندمیم کامل رو در

 و شده لبو رنگ. دمیم ماهک دست به و دارمیبرم رو ها لیموبا و یدیس و تاپلپ

 شهیم آسانسور سوار!! ها دهید تنه باال هی! دزدهیم چشم یه و کنهینم نگاهم اصال

 نگاه هام چشم به میمستق بچسبن بهم آسانسور ییکشو یها در نکهیا از قبل و

:گهیم و کنهیم  

«! یچ همه بابتِ ممنون »  

. دمیم هیتک بهش و بندمیم رو در. نهیبینم رو من رنگکم لبخند و شهیم بسته در

 امیم خودم به آن هی. زد حرف هول و شد رنگ به رنگ! دیکش خجالت بانمک چقدر

 ختهیر سرم یتو داره یخاک هی! دارمیبرم در از رو امهیتک کنمیم جمع رو لبخندم و

 حالم رمیبگ سرد آب دوش هی. رهیگیم نشأت کجا از اداها نیا دونمینم و شهیم

 شمیم حموم وارد و کنمیم سرزنش رو خودم. وفتهیم کار به ملهیمخ و شهیم خوب

.بندمیم پلک و ستمیایم خی آب ریز و  

 

" ماهک "  

 

 یدوندگ یکل از بعد باالخره که کنمیم نگاه وکالتم پروانه به بار چند شوق و ذوق با

 نداره یاعتبار مدرک نیا شم خارج رانیا از که نیا از بعد درسته. بود شده صادر

 کنم ادعا تونمیم االن!! ها یِلیخ. رمیبگ خودم از رو داشتنش لذت تونستمینم یول

 قفسه به رو پروانه و ندازمیم پا یرو پا. دمیرس قامیعال هزاران از یکی به االن. لمیوک



 آدم مغز و نشسته آسمون وسط دیخورش و ظهره یسه ساعت. چسبونمیم ام نهیس

 رفته و یو پارک وسط نشونده رو من هیچ ایرو فاز دونمینم من و سوزونهیم رو

 میشونیپ بونِ هیسا رو دستم و ندازمیم هام چشم یگوشه ینیچ. بخره یبستن

 گذشته، ماین یماجرا فاجعه از که یروز چند نیا. کنمیم نگاه بر و دور به و کنمیم

 متوجه یجور چه هوا به سر منِ! ناشناس هکر از یخبر نه هست ماین از یخبر نه

 باال ام نهیس قفسه که یطور. کشمیم یقیعم آه. دارن ربط بهم دوتا نیا نشدم

 یتو االن نبودن ثاقیم و ریسم اگه دونمینم. بود یآسودگ سر از نفس! شهیم نییپا

 نیب گندش و بودم بازداشت نکهیا ای بودم کشته رو خودم ای! بودم یتیوضع چه

 خودم ادیم ادمی که یوقت از مسائل، نجوریا یتو من. بود دهیچیپ ام زنک خاله طائفه

 از یروز هی اگه گفتمیم خودم با همش نداشتم یبرادر خواهر چون. خودم و بودم

 خوبه پس. کنم هیتک خودم به و ستمیبا خودم یپا یرو دیبا بشم جدا مادرم و پدر

 مشکل به شدم بزرگ تا رو بودن خودم گاههیتک کنم نیتمر یبچگ همون از که

 به یسیل و دهیم دستم به یبزرگ یفیق یبستن و نهیشیم کنارم ایرو. برنخورم

:زنهیم خودش یبستن  

«! یش روشن بزن »  

:گمیم یعصب و زنمیم پهلوش به آرنج با  

«! شم؟ آبپز نجایا یآورد رو من. روشنم روشنِ آفتاب لطف به »  

:دهیم کش رو کلماتش و دهیم لم من به و خندهیم  

 ییتنها از ایرو یکنینم فکر هم نیا به ،یریم رانیا از گهید روز چهار... لوس »

«. نخورم حسرت بعدا باشم باهاش یآخر دم نیا بذار پوسهیم  

«. شهیم سخت کندن دل که ینجوریا »  



 یها چشم و ش شده پر یها لپ. زنهیم وق هاش چشم و بلعهیم رو یبستن نون

:گهیم پر دهن با که خنده ریز زنمیم. رو من ندازهیم خنده به شگشاده  

«! شهیم تنگ دلت مگه تو »  

:کنمیم نگاه رو به رو به و فرستمیم گوشم پشت رو شالم از زده رونیب یموها  

«. هستم سنگ از من زمیعز نه »  

.شهیم بلند لمیموبا یملود یصدا با همزمان ایرو یصدا  

«. یشناسیم خوب رو خودت ادیم خوشم »  

 یگوش نیاسکر یرو ریسم اسم و ارمیدرم فمیک پشت کیکوچ بیج از رو میگوش 

 سطل یتو رو یبستن مونده ته. شهیم یناجور جورِ هی دلم و دهیم قلقلک رو قلبم

 بمِ یصدا و چسبونمیم گوشم به رو یگوش یخروج و ندازمیم مکتین کنار اشغال

 پا دارم یلیخ! شهیم فشرده و کنهیم کز گوشه هی دلم. بُرهیم رو نفسم اشمردونه

 یکس یمعشوقه به! نبودم ینجوریا من. شمیم ایحیب و ذارمیم هام قرمز خط یرو

 که حرف ریسم. هورناز از ما شرمنده دلم یتو چقد. نبود من اخالق داشتن چشم

.دارمیم نگه زانوم یرو و کنمیم مشت رو دستم. زهیریم یه من دلم زنهیم  

 بشه عوض هوامون و حال نکهیا یبرا... گرفتن یمیتصم هی ها بچه... آممم... سالم» 

«. برگردن شب فردا تا چالوس سمت وفتنیب راه االن خوانیم  

:بگه که سختشه انگار. کنهیم فوت کالفه رو نفسش  

«. بدم خبر ها بچه به من که یلیما اگه ،یباش توام که دارن دوست »  

 من دهن به که کنمیم نگاه ایرو به یچشم ریز و کشمیم دندون به رو لبم محکم

:گمیم آروم. کنهیم نگاهم کنجکاو و بسته لیدخ  

«! هستن؟ همه »  



:زنهیم یا خنده تک مسخره  

«! میببر نمونه رو تو میخوایم نه »  

:گمیم حرص با و کنمیم گرد چشم  

«!! یکنیم مسخره تو پرسمیم سوال من! ؟یکنیم مسخره »  

:گهیم داره خنده از ییها رگ ته که ییصدا به  

«. شهیم هم دخترا شامل ها بچه!! ها بچه گمیم دارم خب »  

 و چرخمیم سمتش به یعاص. کوبهیم پهلوم و بازو به و کنهیم هیک ه،یک یه ایرو

. کشهیم عقب مظلوم که کنمیم شحواله یا غره چشم و کنمیم نگاهش غضبناک

:کنمیم نازک اداش به چشم پشت  

«! اد؟یم هم هورناز »  

:پرسمیم دوباره شهیم یطوالن که مکثش! کنهیم مکث  

«! نه؟ ای ادیم »  

:شهیم حوصلهیب  

«. ادیم کنه دایپ نیگزیجا بتونه گفت گفتم، بهش »  

:گمیم فکریب  

«! ن؟یوفتیم راه یک ام،یم »  

«. پنج »  

 قدمهم من با و شهیم بلند هم ایرو. ندازمیم مشونه یرو رو فمیک و شمیم بلند

 و گمیم یا باشه. دارهیبرم قدم من با منِ دهنِ یتو چشمش که نطوریهم و شهیم

:گمیم یحرص و زنمیم کنار رو ایرو و کنمیم قطع رو تلفن  



«! من دهن یتو برو ایب »  

:رهیگیم فاصله ازم و خورهیم کهی  

«! ؟یبر یخوایم کجا!! وا »  

 چنان. میریم ابونیخ کنار شده پارک نِیماش سمت به و میشیم خارج پارک از

. پرسهینم یسوال گهید و کنهیم جور و جمع رو خودش که کنمیم نگاهش یعاص

 به دوستام با که فرستمیم غامیپ بابا یبرا تلگرام از و میشیم ایرو نِیماش سوار

 دست کف. نشن نگران رمیبگ تماس نتونستم باهاشون اگه و رمیم روزِ هی مسافرت

 ریسم شه،یم گرفته دوباره حالم! نهیشیم تنم یرو عرق و مالم یم هم یرو رو هام

 کنمیم فکرارو نیا یوقت! کنهیم لونه دلم یتو عالم غم نمیبیم هم کنار رو هورناز و

 یبرا دلم من و بچرخه روزگار دیبا چرا. شدم دهیدر نقدریا که ادیم بدم خودم از

. من هستم یبدبخت چه! داره عشق که زهیبر یکس  

  کنهیم ادهیپ رو من خونه در یجلو ایرو

 سوال مونهیم ادشی بشه ناراحت دفعه هی نداره اشکال. کنهیم یخداحافظ دلخور و

 پرت و خرت تا چند ذارمیم امکوله یتو لباس و شمیم خونه وارد! نپرسه یخصوص

 کنسول یرو قرمز رژ به دل دو و ستمیایم نهیآ یجلو. کنمیم جور و جفت یخوراک

 دهیکش رژ سمت به دستم و کنمیم فکر ریسم به که بهیع یلیخ! کنمیم نگاه

 میگوش یرو یکالسیم و شهیم دهیکش نییپا سمت به هام لب گوشه. شهیم

 طرف هی امکوله پوشمیم لباس تند و هول و شمیم یآتش رژ الیخیب. وفتهیم

 نگه ساختمون از تر جلو کمی ریسم. شمیم خارج ساختمون از و ندازم یم امشونه

 که رو هورناز. دمیم سالم ریسم و ثاقیم به هول و شمیم سوار بدو بدو. داشته

:گمیم و کنمیم بغلش نمیبیم کنارم  

«! ؟یبذار جات رو یکس یتونست »  



.ذارهیم پاش ریز و رهیگیم ازم رو مکوله خنده با  

... تهران اطراف رمیم ها بچه با گفتم زنداداشم به ز،یتبر رفتن نامیا داداش اره، »

«. کنهیم یراض رو داداشم خودش اون مختلطه، جمع نگفتم  

:کنهیم نگاهم ششونه یرو از ثاقیم. دمیم فشار رو گذاشته پاش یرو که یدست  

«! تو؟ یچطور »  

 استخون و پهن هاش دست چه. مونمیم رهیخ سدنده یرو که ریسم دست به

:دمیم قورت رو دهنم بزاق. درشته  

«. نیدونست جمعتون قیال رو من که یمرس خوبم، »  

:گهیم ریسم و خندهیم گلو یتو ثاقیم  

«. کرد غیج غیج سیپرد که نقدریا »  

 تا سه و مینیبیم رو ها بچه جاده یتو. رمیگیم گرم هورناز به و گمینم یزیچ

 همه به و دوزمیم چشم جاده به. میوفتیم راه چالوس سمت به هم سر پشت نیماش

 و زنهیم رو ستمیس پخش دکمه و دهیم کش رو خودش هورناز. کنمیم فکر یچ

:گهیم معترض  

«. آخه آهنگ یب چالوس جاده گه،ید بذار آهنگ هی بابا یا »  

.شده فرستادن امیپ غرقِ ثاقیم و کنهیم عوض ترک حرفیب ریسم  

...بشم الیخیب و برم ذاره،ینم»  

...الشمیخ با کُشهیم داره رو من  

...ارهیب امیدن سر قراره یچ  

...هاش چشم سازهیم رو دلم کارِ داره  



...نگاهش عمق یتو داره ستاره هی  

...نداره کتاب و حساب بارش و کار  

...دونمیم که من دونهینم اون اونه، با دلم من  

«... تونمینم من شه الشیخیب قلبم اگه یحت  

 و چرخونمیم سر اریاختیب. ندازدشیم تپش به و ارهیم وجد به رو دلم کیموز متن

 زهیریم یهر قلبم!! کردیم نگاه رو من! شهیم هام چشم جفتِ نهیآ یتو از نگاهش

 یرو دستم و شنیم داغ هام گونه باشم شیآت کوره یتو انگار. رهیگیم گر تنم و

.شهیم چنگ قلبم  زده خی نگاهش و کنهیم اخم نهیبیم که رو هام مردمک دنیلرز 

 از و کشمیم دندون به لب. کوبهیم دهنم یتو قلبم ضربان. رهیگیم من از رو اش

 پنجره رو لشیموبا نیدورب الیخیب که کنمیم نگاه یهورناز به چشم گوشه

 بهم یچندش حس. رهیگیم خودم از دلم. رهیگیم لمیف جاده عتِیطب از و چسبونده

 با خوامیم من سفر، اومده عشقش با طرف!! کنمیم کاریچ دارم واقعا! دهیم دست

 پنجره به قهیشق. رو نفهمم زبون دل نیا کنه لعنت خدا! بدم قورتش هام چشم

 برم رانیا از اگه. ادیدرن اشکم تا چرخونمیم چشم کاسه یتو مردمک و چسبونمیم

 لرزونم یها انگشت و کشمیم ینامحسوس آه. مطمئنم وفتهیم سرم از هوا و حال نیا

 صورتم یجلو رو شیگوش و وفتهیم روم جانیه با هورناز. کنم یم هم چفت رو

:رهیگیم  

«! بکنم؟ شونیاستور! شدن؟ قشنگ »  

 کردن پیتا به شروع شوق با و شهیم جدا ازم. دمیم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 و هورناز به زده ماتم و چمیپیم اماشاره انگشت دور رو شالم یها شهیر. کنهیم

 تشر جفتشون به ریسم. دنیچسب هاشون لیموبا به یدست دو که کنمیم نگاه ثاقیم

.یتلپات نیا به جونم. دادن خبر من دل از انگار و زنهیم  



«! نه؟ ای رونیب دیکشیم هاتون یگوش از »  

:کنهیم اعتراض رهیبگ یگوش صفحه از چشم نکهیا بدون هورناز  

«. ذارمیم یاستور دارم من... اِ »  

:گهیم ثاقیم و دهیم تکون تاسف یرو از یسر ریسم  

«. کنمیم چت لیوک هی با دارم »  

 نگاه نهیآ از دوباره و چرخونهیم کاسه یتو چشم و کنهیم نگاه بهش معنادار ریسم

:کنهیم  

«! ؟ینکرد یمستور یاستور هوس تو »  

 بلندش مژه و یمشک یها چشم مسخ دوباره تا کنمینم نگاهش و ندازمیم باال شونه

.نشم  

«. نکردم نصب گهید هم من شد پاک ندارم، نستایا اصال من »  

 چه تخنده مینیبب بذار خب! کنهیم جمع رو هاش لب عیسر و زنهیم لبخند زیر

 یالیو به دهینرس. میدیرس چالوس به زود یلیخ و بود آروم نسبتا جاده. اه. هیشکل

 هم یلیخ. خرنیم یخوراک یکل و دارنیم نگه مارکت پریها هی یجلو سیپرد پدره

 و شهیم تموم شب آخر تا پرتا و خرت نیا همه و دنیخر کم چرا که هستن یشاک

 هوا. نشن ریس و بخورن هوله هله نهمهیا که سوراخه شونمعده مگه دونمینم من

 ینما با کیش یطبقه دو یالیو هی. آب لب یالیو میدیرس که بود شده کیتار

 استخرِ باغ، وسط و داره یبزرگ یلیخ باغ که نما چوب یها ستون و دیسف سنگ

 و کننیم پارک الیو بزرگ درِ یکینزد رو ها نیماش. شده ساخته یآب پر و زیتم

 از. شهیم ساختمون وارد و ادیم باال الیو یهالل یها پله از دست به کوله یهرکس

 گهید یکی و هورناز و من یبرا یکی و بود ها زوج یبرا تاش سه الیو اتاق تا شش



 رو یزن جوجه بساط ادیشه هامون اتاق یتو شدن مستقر از بعد. ثاقیم و ریسم یبرا

 زیم یرو رو یالک ریغ یها یدنینوش انواع و مشروب و مزه دخترا و ندازهیم راه

 جوجه ریسم. نمیشیم نفره دوزاده لِیمستط زیم هی دور ال،یو تراس یتو. ننیچیم

 هوشمند به. زنهیم خیس فلفل و گوجه و ستادهیوا زیم صدرِ ثاقیم و زنهیم باد رو ها

:گهیم یلودگ با و کنهیم اشاره  

«. یمِ و یمِ زیبر و یمِ زیبر »  

:دارهیبرم یبیس تکه خنده با آبان و کنهیم پر رو ها شات هوشمنده  

«! گلوت؟ یتو یانداخت رو صدات باز تو »  

:گهیم بلند و بشاش و دهیم اخمو رِیسم دست به رو ها گوجه ثاقیم  

«. یش رستگار یشب سر کنم ییهنرنما خوامیم... بَع »  

:گهیم بلند ریسم  

«! شد ییطال حنجره نیا باز... نچ »  

 جمع اش نهیس یتو رو شیها دست و دهیم هیتک تراس کِیش یها نرده به ثاقیم

:کنهیم  

«!!! ییطال حنجره »  

 رو شیکی. دارهیبرم شات تا دو و شهیم خم زیم یرو و ندازهیم غبغب به یباد

:دهیم ریسم دست  

«! صدا یآقا ثاقم،یم من بابا »  

 چرا مشروب! میکنیم نگاه همو نگران هورناز و من. خنده ریز زننیم باهم ها بچه

:گهیم گوشم یتو و زنهیم پام یرو نشسته کنارم که دلناز خورن؟یم  



«. شناسنیم حدود و حد دینترس »  

:گهیم لب ریز هورناز  

«. خداروشکر خب »  

:گهیم بلند ثاقیم که کنمیم نگاه بهش  

 جمع هم دور یمدل نیا سال سه از بعد باالخره ما جمعِ؟ حواسا... خب خب خب »

«. دیجد عضو دوتا با البته میشد  

.کنهیم اشاره هورناز و من به و کنهیم لوله کالباس  

«. دکتر خانم و ماهک یآباج افتخار به »  

:کنهیم شروع مقدمهیب ثاقیم و رنیم باال رو هاشون شات همزمان پسرا  

...همه الیخیب همه، مالِ ایدن »  

...فقط خوبه حالم تو با من  

...ازت مو تار هی نشه کم بهتِ حواسم من چته، راحت بگو  

...رسونمیم بهت رو خودم من یدلتنگم یوقت ،یعالم یجا هر  

...بخواب تو دارمیب من حساب،یب خوامتیم  

«... بپوشونم روتو بشه سرد  

 تکون ثاقیم تمِیر با رو خودشون آروم جانیه با همه و رهیگیم لمیف ثاقیم از هورناز

 قسمت نیا همزمان، کنهیم نگاه ها بچه به و کنهیم یکوتاه مکث ثاقیم. دنیم

.کردنِ درست جوجه مشغول که یریسم یحت. کننیم یهمخوان باهم رو آهنگ  

 عاشق بس از ایب من با برو من با ها وونهید مثل یعنی! کجا پرسمیم تو از عمدا »

...بهیعج رفتارم  



...دلم رهیگ یبفهم دلم، رهیم خودش یتو دلم رهیگیم تو از عمدا  

«... بهیعج دارم دوست تورو که یجور  

 و خودشِ کارِ مشغول هورناز به توجهیب. کنمیم نگاه ریسم به و چرخونمیم سر

 غرق که ندازمیم هورناز به ینگاه. زنهیم کیپ ها بچه با و کنهیم یهمراه رو ثاقیم

 سر دلم آهنگ نیا با من! گرفته ضرب زیم یرو جانیه با و ثاقِیم از گرفتن لمیف

 اون از ریسم حتما. هستن توجهیب بهم نقدریا دوتا نیا اونوقت و شهینم بند جاش

 ینیس از یکی دلناز. کنهیم گل خلوت یتو محبتش و عشق همه که مرداست دسته

 ثاقیم یصدا هوی. میبخور که ادیم ابرو چشم و دهیم هول ما سمت به رو مزه یها

:کنهیم جلب خودش به رو ما توجه و رهیگیم اوج  

 ستین خودم دست من لم،یتعط رو ییروزا هی م،لهیپ ییوقتا هی بهت یعنی عاشقتم »

...که  

 ستین خودم دست من حساسم، و نمیب بد واسم، یدار فرق یلیخ تو یعنی عاشقتم

...که ستین خودم دست من... که  

...ایب من با برو من با وونهید مثل یعنی کجا پرسمیم تو از عمدا  

«... بهیعج رفتارم عاشقم بس از  

 و کنهیم باز هاش شونه عرض به رو هاش دست و کشهیم رو آهنگ آخر تیب

 و جوجه یها خیس ریسم و شهیم بلند ها بچه دست و سوت. کنهیم یکوتاه میتعظ

 ما یروبهرو درست و زنهیم ثاقیم شونه یرو و ذارهیم زیم یرو رو ها گوجه

 درست ریسم حاال! کشمیم نییپا پلک و کنمیم جور جمع رو خودم. ننیشیم

 و دمیم قورت رو دهنم بزاق! رهیم نییپا من یگلو از یزیچ مگه نشسته من مقابل

. کنمیم نگاه رو دهیرس ما به دست به دست و گذاشتن نون یال که ییها جوجه



 نیا از قبل و کنهیم درست یا گنده یلقمه ثاقیم. کوبهیم پهلوم به آرنج با دلناز

:گهیم کنه جا دهنش یتو که  

«. کن باور میکنیم تخم صبح میزنیم جوج میدار شب وقت نیا »  

 صورتم به ییگذرا نگاه ریسم. خندمیم بلند و خنده ریز زنمیم یول چرا دونمینم

:کنهیم پر رو شاتش و ندازهیم  

«! دختر یفلج که توام »  

 نگاه من به کنجکاو ها بچه. کنمیم نگاه خودم به مشکوک و شهیم جمع مخنده

:گهیم خنده با هورناز. کننیم  

 از دنیم پول خداتومن همه االن خان ریسم بود، لپ چال نوع از ایفلج همه کاش »

«. مده. بکارن ایفلج نیا  

:گهیم پر دهن با ثاقیم و ندازهیم باال شونه ریسم  

«. دیکن ولش کرده ریگ چهل دهه تو نیا هیچ مد فهمهیم چه »  

 و زننیم صبح پنج چهار، تا. شهیم غذا مشغول و پرونهیم یا کهیت هی یهرک

 امن و نیتر سالم جمع، نیا گهیم بار هزار هورناز که یجور. خوننیم و رقصنیم

 جور جمع رو زیم یرو صبح یدما دم. دهید حاال تا که یِجمع نیتر شاد و نیتر

 سمت به. میشیم الیو ساختمون وارد هیبق از تر جلو هورناز و من و میکنیم

 چپ سمت به و میکنیم یط رو بزرگ سالن. میریم الیو بزرگِ یآشپزخونه

 ستادهیا کنارم که یهورناز به و ذارمیم نکیس یتو رو فیکث یها ظرف. میچیپیم

:گمیم  

«! بکنم؟ کیکوچ یفضول هی جان هورناز »  

:کشهیم آب رو هاش دست هورناز  



«! جان؟ »  

 و خجالت با و چسبونمیم نکیس ی لبه به پهلو و چرخمیم و خارونمیم رو دماغم

:گمیم دلهره  

«. نیریگینم لیتحو همو آخه! ن؟یقهر باهم ریسم و تو یعنی... تو »  

.بندهیم رو آب ریش و خندهیم زیر هورناز  

«... ما یندار خبر تو نه »  

 انیگو یعل ای و میکنیم نگاه بهم وحشت با هوزناز و من و ادیم یبلند ادِیفر یصدا

 رو الیو یهالل یها پله و میشیم خارج ساختمون از بدو بدو .میدوئیم در سمت به

 نفس هورناز. بود پسرا از یکی غیج یصدا. میکنیم یط استخر سمت به زنان نفس

:گهیم دهیبر  

«. شدن جمع استخر کنار همشون... هم اوناها، »  

 هی شونهمه. میبرس ها بچه به تا دوئمیم رو بود وهیم یدرختا وسط که یخاک ریمس

 نگاه بهم و میستیایم لحظه هی یبرا. خندنیم و کردن دوره رو استخر از گوشه

:گهیم وسیما هورناز. میکنیم  

«. میدیترس یالک کنم فکر »  

. دمیترسیم کاش. دیترک قلبم زدن داد یجور هی. دمیم ادامه رو راهم و کنمیم اخم

 یکُرکُر هم یبرا استخر یتو که یریسم و ثاقیم به و میستیایم دخترا کنار

 آب یتو و زنهیم کنار رو شیشونیپ از زونیآو یموها ثاقیم. میکنیم نگاه خوننیم

:رهیم راه  

«! دایکش گرفت رو پام مچ »  



 همون و کشهیم باال رو خودش حرکت هی با و ذارهیم استخر یلبه رو هاش دست

 و ستادهیا استخر وسط شل شین با که کنهیم نگاه ریسم به زنان نفس. نهیشیم لبه

:توپهیم یتصنع. گرفته کمر به دست  

«! ؟یچ دیترکیم لبه نیا به خوردیم مخم »  

:دهیم فاصله خودش از انگشت دو با رو تنش به دهیچسب شرتِیت و خندهیم ریسم  

«! مگه؟ یدار!! مخ »  

 ریسم صورت به آب مشت مشت و شهیم خم و ندازهیم دماغش به ینیچ ثاقیم

 یرو آب یها قطره تا کنهیم کج گردن و شهیم بلند ریسم قهقهه. پاشهیم

. کشمیم یا آسوده نفس و ارهیم لبم یرو لبخند اش خنده. ننینش صورتش

:گمیم هیبق به و کنمیم رو. فتادهین یاتفاق خداروشکر  

 تا الیو داخل از یجور چه میدونینم اصال میدیشن داد یصدا. میدیترس ما یوا »

«. میدوئد نجایا  

 و برهیم فرو کرمگنش شلوار بیج داخل دست ستاده،یا آبان و من وسط که فرشاد

:خندهیم آروم و دهدیم تکون سر تأسف با  

 رو ریسم ثاقیم بزنن قدم نجایا اومدن. کرده گل تا دو نیا یباز خر یصبح دم »

«. آب ریز دهیکش خودش با رو ثاقیم نکرده ینامرد هم ریسم آب، یتو داده هول  

:دهیم تکون هوا یرو رو هاش دست و شهیم بلند ثاقیم  

«! دهیکش آب ببر میشد ن،یبب توروخدا... نچنچ »  

:کشهیم یبلند یازهیخم و رهیگیم رو سیپرد دست ادیشه  

 بمونم داریب گهید قهیدق پنج که میبر ما. یبش دهیکش آب موش یبتون فوقش تو »

«. ارمیم باال کف نجایهم  



 از قبل هوشمند. رنیم الیو سمت به هم فرشاد و آبان س،یپرد و ادیشه بند پشت

:گهیم آب یتو رِیسم به خطاب بره نکهیا  

«. رونیب بپر... ایچایم »  

 آرنج و دهیم هیتک شوارهید به و رسونهیم استخر لبه به رو خودش الیخیب ریسم

:دهیم قرار لبه یرو رو هاش  

«. ریبخ شب برو تکله به زده خواب! بچام؟ من چادیم پزون خرما مردادِ یتو یک »  

 یرو مهتاب نور. گردنیبرم الیو داخل به اونها با همراه ثاقیم و خندهیم هوشمند

 مردمک. وفتهیم تالطم به آب یتو ماهِ عکسِ آب؛ تکون هر با و شده منعکس آب

 کج عقب به گردن. ستنیایم ریسم صورتِ یرو و چرخنیم چشم کاسه یتو هام

 و نشستن صورتش یرو آب درشت و کیکوچ یها قطره. بسته پلک و کرده

 به رو شبرجسته یها عضله و درشت کلِیه و دهیچسب تنش به دشیسف شرتیت

 اممعده وسط از یزیچ هی. لرزهیم جونم و شهیم خشک دهنم اب. گذاشته شینما

 تپش! ماهک نرسون حدش به رو وقاحت. کنهیم قیعم رو هام نفس و کشهیم ریت

 دندون به لب و کشمیم نییپا پلک. کن جور و جمع رو خودت کن خفه رو دلت

 رو شخسته یها پلک. دارمیبرم مشونه یرو از رو هورناز سرِ و چرخمیم. رمیگیم

:دهیم فاصله هم از  

«. میبخواب میبر خوابم هالک! ت؟شونه یرو بود افتاده سرم یوا »  

:گهیم ریسم به آلودخواب و رهیگیم رو دهنش یجلو رو دستش  

«. ریبخ شب میرفت ما اونجا؟ نبره خوابت »  

 یسخت به من و دهیم تکون ریبخ شب نشونه به رو سرش شنیپوز رییتغ بدون ریسم

 هی. میشیم اتاقمون وارد. شمیم قدمهم هورناز با و رمیگیم ازش چشم کندن جون

 رو موهاش یرهیگ هورناز. ییطال یروتخت و کنارش یعسل با اتاق وسط دونفره تخت



 رفته لیتحل و کنهیم پرت تخت یرو رو خودش باز مهین یها چشم با و کنهیم باز

:گهیم  

«... داره یباحال نیا به یدوستا ریسم دونستمیم اگه خدا به! گذشت خوش چقدر »  

 لباس. برد خوابش زود چه خوشبحالش. قیعم هاش نفس و شهیم خاموش صداش

 یالبهال از. کشمیم دراز هورناز کنار فاصله با و کنمیم عوض شلوار و زیبول با رو هام

 و چرخمیم پهلو به. انداخته رد اتاق پارکت یرو کمرنگ ماه نور اتاق یتور یپرده

 دلم نه. که نبودم ینجوریا قبال شدم، ینجوریا موندم تنها من. کنمیم نگاه پنجره به

 دلم ته یکس اخم و نگاه با نه زدم،یم لبخند یکس یخنده با نه د،یتپیم یکس واسه

 از شم راحت و برم شه جور زود کارام کاش. موندنه تنها اثرات نایا یهمه. ختیریم

 ریسم توجه یوقت امشب. کرده خودش ریزنج و غل رو وجدانم و دل که یحس نیا

. شد خارج کنترلم از رو نمید و دل افسار گهید واقعا! رفت دلم رسما دمید رو

 سُر دماغم یبرآمدگ یرو از و شهیم زونیآو چشمم گوشه از یاشک قطره اریاختیب

 کم نفس دارم کمه، هوا کنمیم حس. شهیم پخش چشمم یکینیا یگوشه خورهیم

 ودارمیبرم امکوله یرو از رو شالم. شمیم بلند و رمیگیم نفس یکیریستیه. ارمیم

 قلبم کنمیم احساس. کنمیم تند پا ایدر کنار ال،یو پشت به شمویم خارج اتاق از

 هام کفش. ستمیایم آب لب و رسونمیم ساحل کنار رو خودم. بترکه خوادیم آن هر

 رو بغضم و رمیگیم یقیعم یها نفس. ذارمیم ایدر یتو قدم و ارمیدرم دام از رو

 آب مد و جزر به و چمیپیم خودم دور رو هام دست. نکنه باز سر تا کنمیم مهار

 یتو اومده؟ سرم ییبال چه. موامونده و درمونده نقدریا چرا دونمینم. مونمیم رهیخ

 رو خودم لحظه هی! کنمیم تکه هزار رو دلم و زنمیم پا و دست دارم یا ممنوعه چه

 سر و کنمیم سفت خودم دور رو هام دست و کنمیم حس پناهیب و تنها نقدریا

 عقب به زده وحشت و کنمیم حس سرم پشت رو یکس حضور. ندازمیم نییپا



.دارمیبرم عقب به قدم هی و کشمیم یبلند نیه و چرخمیم  قلبم یرو رو دستم 

:گمیم آروم و کوبمیم هم یرو پلک محکم و ذارمیم  

«... دمیترس »  

! کنهیم فرو گرمکنش شلوار بیج داخل دست و ندازهیم باال رو ابروش یتا هی

.کرده عوض یمشک شرتیت و یمشک گرمکن شلوار هی با رو سیخ یها لباس  

«! ؟یدید جن »  

«. یِ زیچ یابهیغر کردم فکر خب نه »  

.ستهیایم کنارم فاصله با و آب لب ادیم و کنهیم نگاهم حرف بدون  

«. بردتیم یگون تو ندازدتیم سرت، پشت ادینم که بهیغر »  

:گمیم و کنمیم نگاه اخموش و یجد رخِ مین به  

«. شه باز نفسم راه کمی اومدم. نداشت هوا اتاق آخه »  

:رهیگینم ایدر از چشم و کشهیم گردنش پشت یدست  

«! یفکرش یتو همش هیچ. نکن فکر بهش ادیز »  

:گمیم استرس با! دادم؟ لو رو خودم. نییپا وفتهیم و خورهیم سُر دلم  

«! مگه؟ هستم یچ فکر یتو »  

 هاش لب برخالف کنه،یم نگاهم هیسف اندر عاقل و چرخونهیم سمتم به صورت

 جلو لب. کنهیم مسخره رو من داره دلش ته انگار و ستخنده از پر هاش چشم

:گهیم که دمیم  

 نقطه هی ماتِ یه چلغوز اون فکر دیشا گفتم! بخونم رو ذهنت که ستمین رَمال »

«. کنتتیم  



. رسهیم پام مچ یرو تا موج و کشمیم ها ماسه یرو پام با  

«. نیکرد رفعش شما بود شَر گه،ید بود بال »  

 یها ابر پشت از یشفاف نورِ و شهیم کمرنگ ماه. کنمیم زیر چشم و رمیگیم نفس

. کننیم ییخودنما پراکنده  

«! بودم یتیوضع چه یتو من االن نیومدینم شما روز اون اگه کنمیم فکر همش »  

:گمیم دلم ته از. زنمیم لبخند زیر و گزمیم لب  

«... یمرد واقعا »  

:کنهیم نگاهم قیعم ن،ییپا تا باال و چرخهیم سمتم به کفش پاشنه یرو  

 ادیبرم من دست از یکار و داره اجیاحت کمک به یکس کنم حس وقت هر من »

«. جونم به وفتهین وجدانم عذاب تا کنمینم غیدر ازش یزیچ  

.من پرِ  یتو بزنه ادیم خوشش! شهیم یخال بادم  

 رفتار خانوما با نیسرسنگ یلیخ. کنهیم رفتار و زنهیم حرف کارانه محافظه چقدر

 هوزناز، خوشبحال. دمید جمع یدخترا یهیبق با هم رو زدنش حرف و رفتار. کنهیم

:گمیم و ارمینم کم. یِدنید ریسم رفتار دونفرشون خلوت یتو حتما  

«. کنمیم نیدِ احساسِ االن من خب »  

 یها چشم از چشم و ستمیایم مقابلش خودش مثل هم من. زنهیم یاخنده تک

. رمیگینم دارش تب و سرخ  

 حس دیبا یکردیم تالش من سمت به هورناز برگشتن یبرا تو که یاونوقت پس »

«! کردم؟یم نید  

:دمیم تکون نه یمعن به یسر  



«. یگفت بهم بارها. یدار رو حس نیا یول نه، »  

:گهیم تندتند و کنهیم نگاهم حرص با  

«... دارم فرق من »  

:گمیم خودش لحن با  

«! ؟یفرق چه »  

:گهیم بلند و زنهیم برق تیعصبان از هاشچشم و دهیم یاتصال هاش میس  

. کنمیم کاریچ دارم و ستادمیا میزندگ یکجا دمیفهم کردم، دایپ رو خودم من »

«. شم هدفمند و رمیبگ رو میزندگ یپ دیبا یمدل چه دمیفهم  

 یحرف هی انگار خوره،یم تکون گلوش بکیس و دهیم فشار هم یرو رو هاش لب

 صداش. تونهینم یول بده قورتش کنهیم یسع یه که کرده ریگ گلوش یتو

:گهیم نیسنگ و دهیم تکون رو انگشتش. زنهیم دلم به زخم و رهیگیم  

... کردمینم پاره رو دختر اون دل که بودم مرد... ستمین! مَردم؟ من یگیم تو »

 جلد یتو و شدمینم دور خودم اصلِ از... نداختمینم روزگار چشم از رو خودم

 خوامیم چون کنمیم دفاع همه ناموس از راه به راه االن اگه... رفتمینم فرو طونیش

 بکشم که خواستمینم و بودم رفته فرو یلجنزار چه یتو بره ادمی... بشورم رو گناهم

«. دادم آزار رو امیبر و دور چقدر گندام اخالق با و داشتم یسگ یها روز چه... رونیب  

 وسط رگ که روشه فشار نقدریا. کشمیم نییپا پلک و دمیم قورت رو دهنم بزاق

 رنگش رهیت یها مردمک ینجوریا یوقت ترکهیم داره دلم! شده برجسته شیشونیپ

 و بندهیم پلک حرص با و دارهیم نگه پاش کنار و کنهیم مشت رو دستش. لرزهیم

.کنهیم فوت محکم رو نفسش  



 خودم به خواستم فقط و فقط نجایا آوردم خودم با برداشتم رو هورناز و تو اگه »

 خودم به خواستم. ستمین فیکث و لجن گهید! خودم شدم و برگشتم که کنم ثابت

 خواستم. کنمیم یدار نگه هام چشم مثل مَردُم  امانتِ از و شدم مرد که شه ثابت

 کنارم یمونث جنس که گرفتم دستم رو افسارم اریاخت نقدریا شه ثابت بهتون

«. نکنه یناامن احساس  

 و کشهیم ریت قلبم. کنمیم کم باهاش رو امفاصله و دارمیبرم سمتش به قدم چند

 رو موهام. بزنم تر واضح رو دلم حرف و نمشیبب بهتر تا کنمیم خم عقب به گردن

 رو مییباال لب. شه آروم قلبم تپش تا کنمیم حبس رو نفسم و زنمیم گوشم پشت

:گمیم میخالص و صداقت تمومِ با و رمیگیم دندون به  

 خودت کنار و شما جمع یتو چوقتیه... دمیند رو بدت و ناپاک نگاه چوقتیه من »

 برام یمشکل ،یکن کمکم یکرد یسع شهیهم چون... چون... نکردم یناامن حس

 ام نهیس به رد دست چوقتیه شما و شدم ثاقیم و تو دامن به دست اومده شیپ

 دیبا یکرد هورناز درمورد یکارکم اگه. دیکرد کمکم دیتونست که ییجا تا و دینزد

«... که بگم  

 صدام. کنمیم نگاه ابروهاش دو نیب عمقِ خط به و دمیم فشار هم یرو رو هام لب

:لرزهیم دلم نیع  

 راه همه نیا باهات که دهیبخش کنارته، که دهیبخش دتت،یبخش هورناز که بگم دیبا »

«. کنهیم رفتار راحت باهات که دهیبخش باشه، کنارتتا اومده  

 جون. بهش بگم نارویا تا کندم جون. ندازمیم نییپا سر و شهیم پر هام چشم کاسه

 یِپ رفته دلم یول ستما،ین لیبخ. بگم بهش هورناز یها یخوب از تا شدم لب به

 و بشه دهیکوب سرم یرو محکم دست هی کاش. کرده حسود رو من و مرد نیهم

:گهیم محکم ریسم و رمیگیم رو هام چشم یگوشه نمِ .جاش سر ادیب عقلم  



 دوباره تا بچسبم یدست دو رو خودم دیبا من یول درست، یگفت که یینایا یهمه »

«. یخاک جاده به نزنم  

 یگوله. شهیم رد کنارم از بزنم یحرف هم من بده اجازه نکهیا بدون و گهیم رو نیا

 که کنمیم نگاه یآفتاب به و چرخمیم ایدر سمت به و خورمیم فرو رو گلوم یتو

 دور هی انگار لرزهیم جونم و تن نیهمچ. کنهیم طلوع داره ها ابر پشت از کمکم

 کنار ساعت چند و قهیدق چند دونمینم و رمیم خودم یتو. گذاشتنم برهیو یرو

 آلودخواب و کرده پف یافهیق با هورناز و شهیم باز ما اتاق پنجره تا زنمیم قدم ایدر

:گهیم و کنهیم یدار صدا یازهیخم. شهیم زونیآو پنجره از و کشهیم رونیب کله  

«. دمیخواب یک دمینفهم شدما هوشیب شبید من! ن؟ییپا اون یرفت یک تو!! وا »  

:دهیم تکون هوا یرو رو دستش  

«. کرده صدامون صبحونه یبرا سیپرد باال ایب »  

. رمیم الیو سمت به حال یب و خسته و زنمیم پا رو هام کفش و دمیم تکون سر

 حال سر رو خودم کنمیم یسع و کشمیم نفس تند تند رو صبح اول مطبوع یهوا

 بزرگه زِیم سمت به و شمیم الیو وارد. رنینگ ازم یبد حس هیبق تا بدم نشون

 هاشون خنده و یشوخ ونیم و شدن جمع دورش همه که رمیم هال یگوشه

 دمیم سامون و سر رو صورتم و دست و دمیم ییباال بلند سالم. خورنیم صبحونه

 کباب یماه ایدر کنار و میکنیم یباز عصر یدما دم تا. وندمیپیم جمعشون به و

 خوش دل با و میکنیم ثبت خاطره یکل و میزنیم جنگل یتو یگشت و میکنیم

 مشتاق انگار هم اون و شمینم چشم یتو چشم ریسم با آخر لحظه تا. میگردیبرم

...ندازهیم تَرَک رو دلم واکنشش نیا و بشه من همکالم ستین  

 

" ریسم "  



 

 ماهک یشونه یرو سر هورناز. کنمیم نگاه دخترا به نهیآ از و میشیم تهران وارد

. افتاده هم یرو هاش پلک و چسبونده پنجره به سر هم ماهک ده،یخواب و گذاشته

 شیآت نگاهش انگار. رهیگیم گر آدم که یجور کنه،یم نگاه بیعج رو آدم ماهک

 فرمون دور رو هام انگشت. دارهیم نگهش شیآت یحلقه یتو و آدم دور کشهیم

 ته که ببرن رو صبحش یحرفا مردشور. کشمیم هم یرو دندون و کنمیم محکم

 یانرژ صبح از اصال! شهیم خوب آدم حال زنهیم حرف یجور هی. کرد گرم رو دلم

 قد وجب مین هی مونده نمیهم. کنمیم کج افهیق و کنمیم نگاهش نهیآ از. گرفتم

 یگرفتار عجب! دمیم تکون سر و کوبمیم هم یرو پلک کالفه. کنه خوب رو حالم

. خورهیم چیپ سرم یتو هیچ مزخرف یفکرا نیا شدما،  

 هفت یبرا خوردم رو مینادون چوب بارهی بچرخه؛ دوباره چشمم و دل بذارم دینبا

 دهیترس که کوبمیم ثاقیم یپا یرو مشت با و دمیم هیتک یصندل به. بسه پشتم

:کنهیم اعتراض تخم و اخم با و کشهیم رونیب یگوش از سر  

«! ؟یکرد دایپ کرم زشِیر! یکنیم آب مارو زهل همش بابا، چته... اِاِاِ »  

:توپمیم و کنمیم نگاه درهمش یها اخم به متعجب  

«. من یبرا هم یتو چینپ ابرو و چشم زنما،یم گره بهم ابروهاتو »  

.کنمیم عوض دنده و کنمیم اشاره لیموبا به چشم با  

« ! یشد ایدن فارغ یگوش یتو یکرد رو سرت چته »  

:کنهیم زمزمه و دوزهیم چشم لیموبا یصفحه به دوباره  

«. یخصوص کار »  



 و کنمیم عوض رو ریمس. خب یلیخ! من؟ یبرا! ؟یخصوص کار! رهیگیم حرصم

:گمیم  

«. یبرس تیخصوص کار به تر راحت تون خونه رسونمیم تورو اول پس »  

:کشهیم یبلند نچ  

«. بهت گمیم کنم فصلش و حل بذار... داداش گمیم کرد، روترش ا،یب »  

. نمیشیم بکم و صمم و کنمیم اکتفا دادن تکون سر به فقط و افتادم لج رگ یرو

 از هم دخترا شهیم ادهیپ ثاقیم یوقت و کنمیم ادهیپ شونخونه در یجلو رو ثاقیم

 حرف چکدومیه و شهیم پخش ستمیس از یکالمیب کیموز. کننیم دل خواب

. وفتمیم راه هورناز یخونه سمت به و رسونمیم هم رو ماهک راه سر. میزنینم

 شکوله. کنهیم جا رو خودش جلو و دهیم کش رو خودش پشت یصندل از هورناز

:گهیم و کنهیم بغل رو  

«. خودت خونه یرفتیم ماهک با بعد یرسوندیم رو من اول خب »  

:دمیم امشده خشک تن به یقوس و کش و ندازمیم جا رو دنده  

«. مامانم شیپ برم خوامیم خودم، خونه رمینم »  

 یمهم حرف خوادیم انگار. کنهیم زیر چشم و گزهیم لب حرفم به توجهیب هورناز

:گهیم هوی. نهیچیم هم کنار رو کلمات داره و بزنه  

«. ماهه واقعا ماهک »  

 رو هام انگشت پشت و دمیم هیتک در لبه به رو آرنجم و کشمیم موهام یال پنجه

.ذارمیم هام لب یرو  

«. یِقلب خوش دختر اوهوم، »  



:کنهیم نگاهم زده حرص  

«. نیبود ستادهیوا ایدر کنار باهم دمتونید صبح »  

:ندازمیم باال شونه الیخیب  

«. روشن چشمت »  

:گهیم یشاک و کشهیم یبلند آهِ  

«! رفتاراش؟ به یکرد توجه اصال تو »  

! کنمیم نگاهش و کنمیم گرد چشم  

«! کنم؟ توجه بهش دیبا چرا »  

.کنهیم نازک چشم پشت و چسبونهیم یصندل به رو خودش  

«! ؟یدینفهم تو دمیفهم من گهید بابا. یفهمیم یبد وا کمی »  

...فهممش ینم  

:چرخهیم سمتم به و شهیم هول  

 به تو... نچ. رفت ادمی اه اه شده، تموم مونرابطه بگم ماهک به خواستمیم یراست »

«! ؟یگفت دوستات  

:کشمیم صورتم یرو رو دستم  

«. بگم رفت ادمی کل به که هم یتو دهیچیپ یچ همه نقدریا نه، »  

:گهیم وسیما و دهیم تکون سر  

 نهیبب رو زنداداشم مونخونه کنمیم دعوتش نداره اشکال گفتم،یم بهش کاش »

«. طفلک ادیب باال نفسش. گمیم بهش موقع اون  



  اد؟یب باال نفسش دیبا چرا. فهمم ینم یچیه شکننده جیگ یحرفا از

:پرسمیم مشکوک و دارمیم نگه شونخونه در یجلو  

«! حاال؟ ماهک به یدیچسب چرا »  

:گهیم خسته شه ادهیپ نکهیا از قبل. کنهیم باز رو در و کنهیم نگاهم مسخره  

«. داره دوستت یدینفهم کارهاش، توجهش، رفتارش، نگاهش، از که ممنونم »  

 یها چشم مغزم و زنهیم خشکم ها گرفته برق نیع و زنیریم دلم یرو داغ سرب

 و کنهیم ترشح هیثان صدمِ یتو ممعده دیاس. کشهیم ریتصو به رو درشتش و شفاف

 یشتریر چند زلزله هی انگار و لرزهیم فرمونِ یرو که دستم. سوزونهیم رو گلوم

. شهیم نییپا باال نیسنگ ام نهیس قفسه و تپهیم کند قلبم. دهیم تکون رو جونم

. رهیم و شهیم ادهیپ یک هورناز فهممینم که شمیم غرق خودم یتو قیعم نقدریا

؟!داره دوستم که یچ یعنی. انداخت دلم یتو شیآت و رفت  و رهیم تنم از جون 

 و دمیم هیتک یصندل به سر. ادیم فرود پام یرو و شهیم ول فرمون دور از دستم

 ادمی رو شیپ قهیدق چند نیهم تا ماهک با دارمید نیاول از و زنهیم بک فلش مغزم

 یها نگاه دناش،یکش خجالت کردناش، نگاه حسرت با کردناش، توجه همه. ارهیم

 دختره نیا. کنهیم استپ مغزم و ارمیم خاطربه رو ها نیا تمومِ... بشیعج و گرم

 هام پلک و کشنیم ریت هام قهیشق کرد؟یم کینزد من به رو هورناز و بود من رِیگ

 شیآت گودال یتو رو من چرا زد؟ هورناز که بود یحرف چه نیا. وفتنیم هم یرو

 کنمیم جمع صورت کنم؟یم جور و جمع رو خودم دارم من دونهینم نیا انداخت؟

 کنم، دور هستم توش که یجمع و خودم از رو دختر نیا دیبا. کشمیم نفس قیعم و

 راه میشخص میحر یتو رو یکس خوامینم. ندارم رو دیجد آدم هی جونِ و حوصله

 و شهیم منهیس چنگِ دستم. ستین مهم برام یا ذره که یدختر مخصوصا. بدم



 از کالفه. ارهیم خودم به رو من لمیموبا زنگ یصدا. کنمیم فوت رو نفسم محکم

:کشمیم رونیب رو لمیموبا و کشمیم شلوارم بیج به دست سردرد  

«! مامان؟ بله »  

:گهیم آروم و مهربون مامان  

«. افتاد دهن از شام! مادر؟ یموند کجا »  

.چرخونمیم رو فرمون و ندازمیم جا رو دنده  

«. هستم راه یتو زم،یعز امیم دارم »  

:گهیم زده جانیه و خوشحال  

«. شده شروع غرغرهاش شده یخال شکمش بابات که بدو »  

 کیموز یصدا. کنمیم قطع رو تلفن و گمیم یا دهیکش چشم و خندمیم حالیب

 رمیبگ شل رو خودم دینبا. بکنم فکر از یخال رو ذهنم کنمیم یسع و برمیم باال رو

.وفتمینم ریش دام به خودم یپا با و شدم عاقل خداروشکر بدم، وا دوباره تا  

 

" کل یدانا "  

 

 از ،یکمرنگ اخم و چرخونهیم راستش دست یحلقه انگشت دور رو قشیعق انگشتر

 شبِ دو به که هیآ با شمکالمه نیآخر از. زده گره بهم رو ابروهاش یخرد عصاب سر

. بود کرده حک صورتش یرو و دل یتو یدلسرد و اخم نیا شدیم ختم شیپ

. بود کرده باز رو حرف سر و بود شده دادن امیپ قدم شیپ خودش طاقتیب ثاقِیم

 اصرارِ یجلو شدت به و کرده انکار صراحتا هیآ و بود کرده اصرار لفافه یتو ثاقیم



 تمومِ. بود نزده حرف کام تا الم و بود ستادهیا کردنش رد علت دونستن یبرا ثاقیم

. بود نشده عوض هواش و حال یا ذره و بود شده زهرمارش شروزه هی مسافرتِ

 دادنِ پس یبرا که بود گفته هیآ به و بود شده میتسل ثاقیم شبید باالخره

 پشتِ شاپیکاف یباال یطبقه. منتظرشه وگان شاپیکاف یتو امروز  شنامهیگواه

 بود کرده هم چفت رو هاش دست. بود فکر یتو قایعم و بود نشسته یا نفره دو زِیم

 یِصندل که کشهیم ینیسنگ نفسِ. دادیم تاب هم دور رو شستش یها انگشت و

 دهنش یتو هیآ قلب. رهیگیم جا یصندل یرو هیآ و شهیم دهیکش رونیب مقابلش

 تَرش یها چشم یه و شهیم آب قد به قد یشرمندگ و خجالت شدت از و کوبهیم

 رونیب شلوارش بشِیج از رو نامهیگواه ثاقیم. دزدهیم ثاقیم دلخور نگاه از رو

 دورگه یصدا با و دهیم هولش هیآ سمت به زیم یرو انگشت دوتا با و کشهیم

:گهیم  

«. تونیامانت هم نیا »  

:کشهیم نشیسنگ یگلو به یدست  

«! ن؟یدار لیم یزیچ »  

:گهیم فیضع و دهیم جا کشیکوچ فیک یتو رو شنامهیگواه و گزهیم لب هیآ  

«... نه »  

 بلند که هیآ. رهیگیم ضرب نیزم یرو کفشش نوک با و رهیگیم نفس قیعم ثاقیم

:کنهیم صداش زیت و تند و کنهیم بلند سر عیسر ثاقیم شهیم  

«! لحظه هی! خانم هیآ »  

 کششِپر و جذاب صورتِ به بغضش پر یها چشم با و لرزهیم هیآ یها انگشت سر

 چیه. رهیگیم هاش دندون ونیم رو زبونش و خورهیم رو بغضش. کنهیم نگاه ثاقیم

 بهم رشهیگیپ ثاقیم که یعلت یهمون یافشا از بعد خوبش ریتصو نیا نداره دوست



 با حرص پر و کالفه ثاقیم و ندازهیم نییپا سر. بشه بشینص شخندیر و زهیبر

:کوبهیم زیم یرو هاش انگشت  

«! لطفا دینیبش »  

 زیم سمت به ثاقیم. شهیم جمع خودش یتو و نهیشیم یصندل یرو دوباره هیآ

:گهیم آروم و شهیم لیمتما  

 سن نیا به تا چکسمیه به. ستمین یشل و زونیآو پسره اصال من خانم، دینیبب »

«. گفتم شما به شبیپر یول... اومده خوشم ازت که نگفتم  

:کشهیم هاش لب یرو زبون  

 من! منِ؟ از مشکل نمیبب خوامیم! د؟یبگ واضح و حیصر رو ردتون لیدل شهیم »

 به که کردم یکار! د؟یدید من از یزشت حرکت و یادبیب! کردم؟ یتیشخصیب

«! ومده؟ین خوش مزاقتون  

:دهیم تکون یدیتاک رو شاشاره انگشت  

 زیم نیا سر از یحرف چیه بدون بود یمنطق لتونیدل اگه... بدونم که مهمِ من یبرا »

«. رمیم شمیم بلند  

 شچونه. چلونهیم هاش دست ونیم رو شیکف و دهیم فشار هم یرو لب هیآ

 یها خصلت نیهم اصال. مظلوم و آروم و صدایب! بوده یجور نیهم شهیهم. لرزهیم

 و ستزده خجالت کردنش بازگو از که یریمس. بشه عوض شیزندگ ریمس شد باعث

 رو دهنش بزاق. ادین کوتاه ثاقیم یرایگ و محکم لحنِ یجلو خوادیم شده یهرطور

:گهیم آروم و خورهیم فرو بغضش با همراه  

 نیهم یبرا و دمیم دست از یگاه رو زبونم و فکر اریاخت من... منِ خودِ از مشکل، »

«. زدم حرف یاونجور شما مغازه یتو روز اون  



 و خشم یها رگه. کوبهیم یصندل به رو خودش تابیب و کشهیم یبلند نچ ثاقیم

.سوزونهیم رو عصابش و کشهیم شعله تیعصبان  

 تا بگو من به االن هست که یحرف و مشکل هر. نبود من جواب حرفا نیا!! خانم »

«. ومدهین روم زونیآو شِیریس اسمِ  

 هق. خورنیم سر هاش گونه از اشک قطره چند و کنهیم باز سر هیآ بغض

 و دفاعیب حالت نیا از. چسبونهیم اش نهیس یقفسه به چونه و زنهیم ییکوچولو

:گهیم ملتمس دهیم تکون رو لرزونش یها لب. متنفره شدرمونده  

«. دهیم عذابم اصرارتون... دینکن اصرار کنمیم خواهش »  

:گهیم بلند و کوبهیم زیم یرو آروم رو مشتش و شهیم طاق طاقتش ثاقیم  

 عذاب شمیم زده پس لیدلیب دارم نکهیا از!! خانم کشمیم عذاب هم من »

 ،یستین پسندم مورد ،یبد بگو... ادینم خوشم بگو! من؟ از ادینم خوشت. کشمیم

«. رونیب برم زیم نیا از ِبکنم بگو لیدل هی... بگو  

 بدون. کنه مقاومت تونهینم نیا از شتریب گهید. شهیم بلند و وفتهیم هیگر به هیآ

:گهیم هیگر با و بندهیم چشم بندازه ثاقیم به ینگاه نکهیا  

 مادرم من چون... ترسمیم دیسف و اهیس سمونیر از... امدهیگز مار من نکهیا یبرا »

 بذارم شرط رو پا اگه کشمیم نفس دارم یشرط چون... بگذرم مبچه از تونمینم

«...بُرنیم رو نفسم  

 و زنهیم رونیب شاپ یکاف از لرزون ییپاها با و شهیم خارج زیم پشت از عیسر

 و کنهیم کر رو هاش گوش و ندازهیم کار از رو ثاقیم قلب یجور چه نهیبینم

 و مونهیم رهیخ هیآ یِخال یجا به ثاقیم. کنهیم چفت یصندل یرو لمس رو بدنش

 هضم رو هیآ آخر یجمله تونهینم و کنهینم کار مغزش. رهیم ادشی دنیکش نفس



 یتو رو هاش پنجه چفت. شهیم بسته گلوش راه و شهیم کهیت کهیت دلش. کنه

...دهیم فشار رو دارش نبض یها قهیشق دستش کف با و کشهیم موهاش  

 

" ماهک "  

 

 خونه و دمیم جا چمدون داخل رو میشخص لوازم و کنمیم یخال رو اتاقم یکمدها

 در یجلو رو بزرگ چمدون تا شش و کشمیم روش رو انومیپ کاور. کنمیم زیتم رو

. ادیب ایرو تا ذارمیم  

 جمع ام نهیس داخل رو هام دست و دمیم هیتک یورود در به و پوشمیم لباس

 کش هام لب تلخ. کشمیم یقیعم آه. ندازمیم نگاه خونه وارید و در به و کنمیم

 به گردن و کشمیم امشده بافته یموها یرو رو شالم. شهیم تَر هام چشم و ادیم

 و خونه نیا به یوقت از. کشمیم دهنم داخل لب و کنمیم کج ام شونه سمت

 از دلم که ییروزا. نیریش و تلخ اومده، سرم بال هزاران کردم مکان نقل ساختمون

 جا امهیهمسا شیپ و داده کف از اریاخت دلم که ییروزا و دهیلرز وحشت و ترس سر

 یبیغر حسِ هی. خوردن دل خونِ و دادن دل و دیجد یدوستا با شدن آشنا. مونده

 داشیپ گردمیم دنبالش چقدر هر و گذاشتم جا نجایهم رو یزیچ هی انگار دارم،

.فرستمیم امیپ یدیسع یآقا به و دارمیبرم انویپ یرو از رو لمیموبا. کنمینم  

 امروز شما یگفته طبق و کردم قرارداد فسخ رو خونه روزید ،یدیسع یآقا سالم »

 رو انومیپ تا دیبفرست یزیچ ینیماش منتظرم و کردم جور و جمع رو میشخص لوازم

«. هستم تماستون منتظر. ارنیب برام  

 یکل بعد و زنهیم جرقه ذهنم یتو یفکر. زنمیم رو صفحه قفل و فرستمیم رو امیپ

 زنگِ و رمیم باال یکی تا دو رو ها پله و شمیم خارج خونه از کردن پا اون و پا نیا



 یصورت و دهیژول یافهیق با ریسم لحظه چند از بعد. زنمیم بار چند رو ریسم یخونه

! کشمیم یراحت نفس و ندازمیم تنش به ینگاه مین. کنهیم باز رو در کرده باد

:گمیم و چمیپیم هم دور رو هام انگشتم استرس با. تنشه شرتیت خداروشکر  

«! کردم؟ دارتیب خواب از »  

:گهیم رگه دو ییصدا با و کنهیم نثارم یخنگ نگاهش با و شهیم کج هاش لب  

«! هشتِ به ربع هی »  

:ندازمیم باال ابرو. خورمیم رو امخنده و رمیگیم دندون به لب  

«. رمیم دارم من »  

:دهیم هیتک در غهیت به و زنهیم خنده از یپوزخند ریسم  

«. یباش خبر خوش »  

 حرص سر از و پرو. کنهیم یخوشحال ابراز یجور چه نیبب ادبیب. زنمیم حرص

:گمیم تند تند و دمیم تکون ابرو و چشم  

 که یروز از بگم اومدم... زایچ نیا و بطلبم تیحالل که ستمین نیا اهل اصال »

 چیه کردم که ییکارا از... رمیم ساختمون نیا از که یامروز تا میشد هیهمسا

«. کردم خوب و بوده دلم ته از کردم یکار هر و ستمین مونیپش  

 نگاه بهتش پر یافهیق و زده وق یها چشم به و شمیم ساکت. ارمیم کم نفس

 نکهیا مثل. رهیگیم فاصله هم از یکم هاش لب و دهیپر سرش از خواب. کنمیم

 فکر.  کنه باز رو نفسش راه تا کنهیم تالش و شده حبس اش نهیس یتو نفسش

 منگ و جیگ و دارهیبرم در از رو اشهیتک. بود دهیند رو من یرو نیا حال به تا کنم

:تابونهیم کاسه یتو چشم  

«! ؟یریم ساختمون نیا از یعنی یریم! یچ یعنی »  



:کنهیم زمزمه لب ریز و کنهیم نگاه رو نیزم و رهیگیم دندوناش نیب انگشت  

«! مگه؟ کشکه! ؟یستین من هیهمسا گهید یعنی »  

:گهیم هوایب  

«! ؟یبر یخوایم کجا »  

!ها شهیم شیزیچ هی. کنمیم درشت چشم  

«. خودم یخونه رمیم »  

. کنهیم نگاهم منگ و سردرگم  

«! ؟یچ نجایا پس »  

.ندازمیم باال شونه  

«. بدن لیتحو رو ام خونه بودم منتظر. گهید بودم نجایا موقت »  

 از یکسر. شهیم زونیآو دلم از و شهیم وزنه نشیسنگ نگاه. کنهیم نگاهم قیعم

:گهیم یمعمول یلیخ بکوبه رو در نکهیا از قبل و شهیم عوض نگاهش رنگ هیثان  

«. شیپ ریخ »  

هاش؟ کار هینیب شیپ رقابلیغ انقدر چرا شد؟ چش نیا وا  

 و خورهیم زنگ تلفنم کنم یهالج رو رفتارش نیا امیب تا و کنمیم نگاه بسته در به

 هیتخل رو خونه تا رسنیم کارگرها گهید ساعت دو تا که دهیم خبر یدیسع یآقا

 محض به و کنمیم خارج خونه از رو هام چمدون غربت، هیشب ،یبیعج حال با. کنن

 لیتحو بنگاه به رو خونه دیکل راه سر و مشونیذاریم نیماش داخل ایرو دنیرس

 کالفه و کنهیم کوک یناسازگار ساز دلم. میوفتیم راه خودم خونه سمت به و دمیم



 کولر حرص با و کشمیم میشونیپ به یدست. رمیگیم ضرب پام یرو هام انگشت با

:گمیم نق با کشمیم باال رو پنجره و کنمیم روشن رو نیماش  

«! ها ندازهینم کنتور نیماش کولر »  

:گهیم اعتراض با و کنهیم کم رو ستمیس یصدا ایرو  

«! چرا؟ یقراریب یکشیم هوف یه! ؟یخوریم وُل یه! تو؟ چته »  

:گمیم اخم با و کنمیم نگاهش چپچپ و دمیم فشار هم یرو لب  

«. فقط کرده مکالفه گرما. نذار من یرو بیع! ایرو خدا رو تو »  

:گهیم یموذ و ندازهیم باال شونه  

«. یکنیم ینجوریا یشد یکی گرفتار دیشا کردم فکر گم،ینم یزیچ که من »  

:کنهیم اضافه خنده با  

«. یدار رو هاش نشونه کن باور »  

. کنمیم میتنظ صورتم یرو رو کولر لتریف و ندازمیم دماغم به ینیچ  

« دارم؟ یا نشونه چه گهید ،یشد که هم رَمال »  

:دمیم هیتک پنجره به و کنمیم زیت چشم. گزهیم لب  

 من به یخوایم. رفتم شمع با یبارون شب یتو من یریم یدار تو که یراه نیا »

«. ینیبب رو خوابش بخواب زم،یعز بخواب! ؟یبکش حرف زبونم ریز از یبزن یدست هی  

:دهیم سر یبلند یقهقه  

«! یقبل خونه یجلو مونده عمو نیماش »  

«. نگیپارک یتو بذارش اریب یکرد وقت آره، »  



:کنهیم منمن ایرو  

«! ؟یکنیم ول رو درمانت »  

:گمیم دواریام و رمیگیم یقیعم دم  

«. شهیم تموم درمانم طول شه جور اقامتم یکارها تا نه، »  

 خونه به کارگرا رو بابا یقبل یخونه یها اثاثه. گهینم یزیچ خونه به دنیرس تا ایرو

 یتو باالخره و مینیچیم رو خونه کارگر تا چند کمک با و دنیم انتقال دیجد

 ساختمون دوتا ییالیو باغِ خونه اون از. شمیم مستقر خودم واحد خودم، یخونه

 یمسکون یها ساختمون جفت ینما. دراومده دلباز و بزرگ و کیش یطبقه پانزده

 یهمون و متره ستیدو یباال ها واحد همه. کردن کار بایز العاده فوق ییِایتالیا نما رو

. اطِیح به رو و راست سمت هال یپنجره نجایا. بود داده رو طرحش مامان که شده

 کنار و کنم درست خودم یبرا خوشمزه و خنک شربت وانیل هی تونمینم گهید

 یتو رو میشخص لیوسا. کنم نگاه سرسبزش طیمح و آروم یکوچه به ستمیوا پنجره

 دهینرس بالشت به سرم و رمیگیم دوش فراوان یخستگ با و کنمیم جا به جا اتاق

.شمیم هوشیب بایتقر  

 

 هرروز من. شده شروع ماه وریشهر اول یهفته و گذرهیم من مکان نقل از هفته دو

 بود شده زونیآو دلم از که یاوزنه همون انگار. کنمیم خالء احساس قبل از شتریب

 رو من هورناز گذشته که یا هفته دو نیا یتو. کنهیم پاره رو دلم و ادیم کش داره

 و گرم یبقدر اول همون از. بشم آشنا زنداداشش با تا کرد دعوت شونخونه به

 امیفوب درمان. نکردم یبگیغر احساس و نشدم معذب یاذره که کرد برخورد یمیصم

 درمان یبرا رو راه شتریب نصف که گفت دوارانهیام یلیخ دکترم و کردم یریگیپ رو

 با. فرستادن یامیپ نه زدن یزنگ نه چکدومیه ریسم نه ثاقیم نه. کردم یط یقطع



 من با که یِ راض هم یلیخ االن که دمیرس نیقی به دمید ریسم از من که یرفتار اون

 ثاقیم از یکم دلم فقط! کشمینم سرک کارهاش یتو یه من و ستین هیهمسا

 ول خدا امون به رو مونمیم خواهرش مثل گفته بار هزار که یمن چرا که گرفته

 و کند یجور و ادینم کنار من با جوره چیه دلم نگرفته؟ من از یسراغ و کرده

 رو تراس درِ. تر شونیپر رو نزارم حالِ و کنهیم کند رو هام نفس که تپهیم حالیب

. رمیگیم جا تراس داخل یکوچولو و گرد زِیم پشتِ دست به یچا و کنمیم باز

 و درخشنیم آسمون یها ستاره مثل شهر یها چراغ. رهینظیب واقعا تهران یهاشب

 نگاه اطراف به و برمیم مچونه ریز دست. آسمون مثل. دنیم نشون بایز رو شهر

 یاگله و باشم ریدلگ ازش دینبا پس. رفته کج من دل و خوشه هورناز با اون. کنمیم

 و دهیم دلم لیتحو یپوزخند عقلم و نوشمیم رو امیچا جرعه جرعه. بکنم

 نفس ییهوا یتو دارم چون قرارهیب قلبم و بده من حال اگه. کنهیم سرزنشش

 رانیا خاک از اگه مطمئنم... شهر هی آسمون ریز! کشهیم نفس هم اون که کشمیم

 سابق حالت به و وفتهیم سرم از هم یلعنت عشق نیا یهوا و حال شم خارج

 خونه داخل به و کنهیم جدا الیخ و فکر از رو من همراهم تلفن یصدا. گردمیبرم

زده ذوق و دارمیبرم رو لمیموبا ونیزیتلو زیم یرو از. گردمیبرم  ثاقیم تماس به 

:گمیم بلند و چرخمیم خونه یتو جانیه و ذوق با. دمیم جواب  

«. یشدیچ یرفت کجا ینگ ایرینگ من از یسراغ! ؟یخوب معرفت،یب سالم»   

 مبل یدسته یرو. خورهیم ذوقم یتو و کنهیم جمع رو لبخندم ثاقیم سکوت

:گهیم آروم و کشهیم یبلند نفسِ ثاقیم. دمیم تکون هوا یرو رو پاهام و نمیشیم  

«! ماهک؟ یخوب »  

 ریسم یبرا نکنه. شهیم پاره دلم بند و رهیگیبرم در رو وجودم همه استرس!! نیهم

:پرسمیم اضطراب با و شهیم مشت قلبم یرو دستم. افتاده یاتفاق  



 یزیچ هی توروخدا دیترک دلم یوا! افتاده؟ یاتفاق! ؟یِنجوریا صدات چرا تو... خ من »

«. بگو  

:شِیپرتشو و خسته صداش  

... بذارم ونیدرم تونمیم تو با فقط رو موضوع نیا کردم فکر چرا دونمینم نیبب »

 شانس به دارم همش کنم کاریچ دونمینم... هستم سردرگم و آشفته یلیخ

«. فرستمیم لعنت میشترمرغ  

:چرخونمیم کاسه یتو چشم نگران. شمیم بلند و رمیگیم قلب تپش  

«! شدما لب به جون »  

:گهیم کالفه  

«! شه؟یم! نمت؟یبب فردا. یکن برداشت بد ترسمیم ،یِطوالن! بگم؟ تلفن پشت»    

:دمیم تکون رو دستم زده هول  

«! ام؟یب کجا... آره آره، »  

«! ؟یشناسیم. وگان کافه ایب دوازده »  

«. فردا تا. اوهوم »  

 حمله مغزم سمت به فکر جور هزار و رمیم راه رو خونه طول و کنمیم قطع تلفن

 صبح خود تا و کنهینم رهام هم لحظه هی بشنوم یچ قراره فردا نکهیا فکر. کننیم

 آراسته روال طبق شمیم داریب که صبح. زنمیم پا و دست یداریب و خواب یتو

 از و حلقمِ یتو جونم. رمیم کافه سمت به یخاص شِیآرا بدون و پوشمیم لباس

 باال طبقه به ناچار و پرِ ها زیم همه همکف طبقه. گرفتم درد دل استرس شدت

 ثاقیم قامت. دمیم فشار شکمم یرو رو دستم و نمیشیم ثاقیم اومدن تا و رمیم

 حاال تا. کنمیم نگاهش شده درشت یها چشم با و زنهیم خشکم نمیبیم که رو



 که یثاقیم نیا با شاد و خندون و حال سر شهیهم ثاقیم! بودمش دهیند ینجوریا

 و کنمیم تر رو مینییپا لب. داره فرق آسمون تا نیزم فروغِیب و گرفته و خسته

:پرسمیم متعجب  

« ؟!یشکل نیا... چرا »  

:گهیم گرفته و کشهیم صورتش یرو رو دستش  

«! ؟یخوریم یزیچ »  

:ندازمیم باال سر  

«. نشستم خار یرو االن تا شبید از من شده یچ بگو فقط نه، »  

:گهیم مقدمهیب و خارونهیم رو اشکرده پف یها چشم ثاقیم  

«. شدم عاشق من »  

 چشم. شهیم یشاد از پر قلبم و کنهیم فروکش هوی بود اضطراب و استرس یهرچ

:کوبمیم بهم رو هام دست خوشحال و زنهیم برق هام  

«. تهیزندگ اتفاق نیتر قشنگ هیعال که نیا!! شهینم باورم »  

:ندازهیم نییپا سر و دهیم هیتک یصندل به و خندهیم تلخ  

«. شانسم شتک چقدر گفتم که شبید »  

 اشنهیس یقفسه. کنمیم گوش حرفاش به دقت با و ذارمیم مچونه ریز رو دستم

:کنهیم باز سر دلش دردِ  و شهیم نییپا باال  

 خودش با برداشت هم رو من رفت یوقت مغازه یتو اومد... شدیچ دونمینم هوی »

 یکی از بار نیاول یبرا گفتم واقعا، شدیچ دونمینم... نکردم حس رو قلبم گهید. برد



 یتو رو من که یجور... خاص جور هی... ها نه یمعمول اومدنِ خوش... اومده خوشم

«. گفتم و زدم ایدر به رو دل... چهیپیم خودم  

. رهیم فرو یقیعم فکر یتو و کنهیم یباز هاش انگشت با و کنهیم مکث  

 یرو دست من، دل که تفاوت نیا با. هست هم من حال حالش، نیا! فهممش یم

.ارهیم در رو وجدانم پدر داره نیهم و گذاشته گهید یکی مال  

 یگوشه با. ستین نجایا ثاقیم انگار یول کنه شروع دوباره تا مونمیم منتظر کمی

 یبلند پوف و کنهیم بلند سر خورده کهی ثاقیم که کوبمیم زیم یرو لمیموبا

:گهیم شرمنده و دهیم سر موهاش یال انگشت. کشهیم  

«. نهیا من تیوضع ستهفته دو االن گه،ید دیببخش »  

:کنمیم گرد چشم یعاص  

«. فکر یتو برو یداشت دوست چقدر هر بعدش بزن رو حرفت ادامه خب »  

:کشهیم گردنش پشت یدست  

 هوی بشناسه رو من یوقت چند ادیب باشه لیما اگه و اومده خوشم ازش گفتم بهش »

 از ،یکنیم ردم یدار لیدلیب چرا که گرفت حرصم هم من... گفتا لیدلیب نه، گفت

«. نجایا کشوندمش آخر... انکار اون از اصرار من  

.نشستن زیم پشت دختر تا دو که دهیم نشون رو شیسر پشت زِیم دستش با  

 رد رو من چرا بگو گفتم... کردم یپافشار و دادم ریگ گهید اونجا، مینشست »

. نه یگفت لیدل چه به ندونم اگه کنمیم یخورخود شمیم وونهید من بگو... یکنیم

... شد بلند ملهیمخ از دود گفت ییزایچ هی... هی که گذاشتم فشارش تحت نقدریا

«. اصال سوخت مغزم  

:شمیم خم سمتش به زده وق هام چشم که یحال در و زده جانیه  



«! گفت؟ یچ »  

 با زور، به و کنهیم جمع اش نهیس داخل رو هاش دست و کشهیم باال پلک زدهغم

:گهیم ادیدرم چاه ته از که ییصدا  

«... امدهیگز مار... کشمیم نفس دارم یشرط... مادرم من گفت »  

:نالهیم و شهیم کج شافهیق  

... دهینم جواب زنمیم زنگ! ؟یچ یعنی بودن یشرط!! حرفا نیا یچ یعنی ماهک »

 ستهفته دو من کن خالص رو من بگو واضح ایب گمیم... دهینم جواب دمیم امیپ

 قاتل نیع رو همه رمیگیم گاز رو همه پاچه پرمیم همه به... امسرکنده مرغ مثل

«. شمیم خل دارم ستین جاش سر دلم من بگم یک به بابا. کنمیم نگاه  

درمونده یصدا یبرا گرمیج. لرزهیم هام پلک و شهیم زونیآو هام لب  شیآت ش 

 و سردرگم ینجوریا دارم االن بودم دهیند رو ثاقیم یرو نیا حاال تا من. رهیگیم

.کنهیم لونه دلم یتو عالم غم نمشیبیم منگ  از. کرده کمک من به یلیخ ثاقیم 

 که داد خبر شستم برسونه خونه به رو من تا شدم نشیماش سوار که یروز همون

 ماین سر از رو من و شد همراه ریسم با که یروز همون ای. آقاست و دار ناموس

 یدلگرم به که ییروزها اون نباشه؟ خوب شهیم مگه رِ،یسم قِیرف خب. کرد خالص

 محافظت ازم و موندن بهیغر منِ کنارِ مرد دوتا مثل ثاقیم و ریسم داشتم اجیاحت

 که حاال. ندارن ینسبت من با چون نکنن رو کار نیا تونستنیم که یحال در کردن

 بکنم براش ادیبرم دستم از که یهرکار دیبا آورده پناه من به و دونسته قیال رو من

 کش هدفیب رو هام لب. بشه جبران کرده من به که ییها محبت نصف حداقل تا

:گمیم فکریب و دمیم  

« ! بزنم؟ حرف باهاش من »  

:کشهیم جلو رو خودش و ندازهیم باال ابرو  



«. بشه یراض نکنم فکر »  

:گهیم دل ته از و ذارهیم هم یرو پلک یخوب حسِ هی با  

 قرمز هاش گونه یگرد نیا ندازهیم گل لپاش زنهیم حرف... یِخجالت یلیخ »

 کنهیم یدلبر شیمشک و درشت یها چشم با نیهمچ. برهیم رو آدم دل شهیم

«. کنهیم گم رو خودش آدم  

. کنهیم فیتوص رو دلبرش احساس با که نقدریا رمیگیم قلب تپش و خندمیم بلند

 شه قرص دلش ته که یجور نان،یاطم با و کشمیم هم یرو رو هام دست کف

:گمیم  

 حرف باهاش من تا کن جور و جمع هم رو زونتیآو افهیق نیا نباش، نگران اصال تو »

«. رونیب بکشمش کنم دایپ بهانه هی تا بده رو ششماره فقط. بزنم  

:ندازهیم باال سر ثاقیم  

 خودمون ابونیخ یتو من مغازه ومدیم داشت شیپ وقت چند. خوادینم بهانه »

 میبرد رو نیماش وقت هر گفتم گرفتم رو طرف ینامه مهیب رفتم کرد تصادف

«. یکن حساب یایب میگیم یصافکار  

:خندهیم  

«. ادیب سیپل بگم دیترس نیهم یبرا بود اعتبار فاقد کردم نگاه رو شنامهمهیب »  

:کنمیم اشاره شمیم بلند  

 میبگ میبزن زنگ بهش من یشماره با بده رو نامه مهیب اون تمغازه میبر شو بلند »

 کنارم به رو خودش متعجب. ادیم سرم پشت و شمیم بلند خورده کهی. ادیب االن

:رسونهیم  

«! االن؟ »  



:گمیم سوالش به توجهیب  

«! کجاست؟ نتیماش »  

:کنهیم اشاره ابونیخ اونطرف به  

 اون ینامهمهیب افتاد ادمی االن جمیگ من ؟یبگ بهش یخوایم یچ نمیبب اونجا، »

«! داره؟ یربط چه هیآ به اروی  

 رو فمیک. میشیم سوار همزمان و زنهیم دور رو نیماش. ستمیایم نشیماش کنار

:گمیم طونیش و کنمیم کسیف پاهام یرو  

«! ه؟یآ شد االن از »  

.وفتهیم راه و خندهیم رمقیب  

«. گهید یکرد قرص رو دلم ته »  

:گمیم دل ته از  

«. رهیخ که شاءاهللان »  

 برده رو دلش یجور چه تا گهیم هیآ بودن بینج و وجنات از شمغازه به دنیرس تا

 باال رو دار موتیر یکرکره و کنهیم پارک شمغازه یجلو. انداختتش روز نیا به و

. رمیگیم تماس هیآ با و نمیشیم یصندل یرو زیم کنار. میشیم مغازه وارد و دهیم

 من دهن به و دهیم هیتک زیم یشهیش به رو هاش آرنج و ستهیایم زیم پشت ثاقیم

 یطوالن بوق تا چند از بعد باالخره. بارهیم نگرانش یها چشم از اضطراب. زنهیم زل

:گمیم رایگ و کنمیم صاف رو صدام. دهیم جواب  

«! ماندگار؟ هیآ خانمِ »  

:دهیم جواب دیترد با  



«. اوردمین جا به بله، »  

 لِیموبا به زدن زنگ ییآقا هی... دیبود کرده تصادف شیپ وقته چند شما... آممم »

 شما نیماش دیبا کرده دیتاک هم مغازه صاحب خوان،یم رو شوننامهمهیب ثاقیم

«. شه نییتع متیق خسارت یبرا تا باشه نجایا  

:گهیم آروم و کشهیم یحرص پر نفس هیآ  

«! ام؟یب یک »  

 سر و کنهیم اخم. کنمیم نگاه ثاقیم به و کنهیم باز هم از رو هام لب یلبخند

:گمیم خوشحال. دهیم تکون  

«! د؟یتونیم االن »  

:گهیم یکوتاه مکث با  

«! ؟یفروش لیموبا همون... امیب »  

 و ستهیایم روم به رو و شهیم خارج زیم پشت از هم ثاقیم و شمیم بلند هول

:کنهیم نگاهم نگران  

 یرو به رو که یهمون! ران؟یا یامهیب یاصل یشعبه یجلو دیایب دیتونیم نه، نه، »

«. ملتِ پارک  

 تا بخونن ییالال برات یدار دوست که صداها اون از ،یدار یخوب آرامش هی صداش

 من اونجا گهید ساعت هی تا گهیم کنه قطع نکهیا از قبل. ببره خوابت راحت و قیعم

 تا. شد من نفع به نیا خوبه. یهست یک تو دینپرس یحت! ساده چقدر. نهیبیم رو

:پرسهیم تندتند دستپاچه ثاقیم کنمیم قطع رو تلفن  

«! نکرد؟ شک! ؟یهست یک دینپرس! اد؟یم! گفت؟ یچ »  



:گمیم یعاص و کنمیم مرتب رو شالم و ندازمیم مشونه یرو رو فمیک  

 گهید ساعت هی تا گفت. یِا ساده دختره چقدر. نکرد شک نه بده، امون!! یوا »

«. دمینرس رید تا برم من خب. ستمهیب یجلو  

 زونیآو در رهیدستگ از یقراریب با و ادیم در یجلو تا ثاقیم و شمیم خارج مغازه از

:شهیم  

«! برسونمت؟. ادینم باال االن از نفسم ا،ینذار خبریب رو من »  

:دمیم تکون هوا یرو رو دستم  

«. فعال زنمیم زنگ بهت رمیم خودم مغازه بمون نه »  

 من به هم ثاقیم استرس ناخداگاه. رمیگیم دربست یتاکس و ستمیایم ابونیخ کنار

 رو امکرده عرق یها دست کف و دمیم قورت رو دهنم بزاق تند تند. شده منتقل

 خوادینم اصال. برسونم ثاقیم گوش به یخوش خبر بتونم دوارمیام. کشمیم هم یرو

. بودن بداخالق و دپرس و پکر ادینم بهش اصال .نمشیبب وامونده و داغون ینجوریا

 یچوب زیم پشت درخت یهیسا ریز. شمیم پارک وارد و شمیم ادهیپ پارک یجلو

. پارک داخل ادیب گفتم و زد زنگ هیآ نشستم تا. رهیبگ تماس باهام هیآ تا نمیشیم

. ندازمیم نییپا سر و ذارمیم زیم یرو رو فمیک. نگفت یزیچ یول کرد شک یکم

 باال سر عیسر. زنهیم صدام هیآ یصدا هیشب ییصدا با و ستهیایم زیم کنار یکس

 و گرد صورتِ. نمیبیم رو برده خودش با رو ثاقیم دل که یا هیآ باالخره و کشمیم

 اریاختیب. متناسب دماغ و لب و دهیکش یابروها و درشت چشم دوتا با کوچولو

 به. نشسته من دل به یبدجور مهرش یکار اولِ نیهم. زنمیم یمهربون لبخند

:کنمیم اشاره دستم با و شمیم زیخ مین یکم. دمیم حق ثاقیم  

«! لطفا دینیبش »  

:غرهیم آروم و زنهیم پلک محکم حرص با و نهیشیم روم به رو مردد  



«. مشخصه کامال نجایا نینکشوند نیماش خاطر به رو من! ن؟یهست یک شما خانم »  

 یکمرنگ لبخند و زنمیم گره بهم رو هام انگشت و ذارمیم زیم یرو رو هام آرنج

:گمیم صادقانه و رهیگیم جون هام لب یرو  

... یکن حاللم که بگم اول نیهم شدم متوصل دروغ به که دیببخش درسته، بله »

«. شدم مجبور  

:کشهیم نییپا پلک اخم با  

«! ن؟یدار کاریچ من با! ن؟یهست یک شما »  

«. ثاقیم خواهرِ... من »  

:کنهیم مشت زیم یرو رو دستش حرص با کنهیم درشت چشم  

«. شهینم گفتم خودشون به که من ؟!نیشد همپاش هم شما بود کم برادرتون »  

:گمیم راحت یلیخ. کنمیم ول و کشمیم دندون به لب  

 رد یبرا یمنطق لیدل شما و شده عاشق عمرش یتو بار نیاول یبرا من برادر »

«. نداره قرار و آروم ستهفته دو. خورهیم رو خودش درون از داره. دینگفت کردنش  

:شهیم کج ششونه یرو سرش  

«. علت چه به و چرا گفتم بهش که من »  

:ندازمیم باال شونه  

«. براش بوده گنگ »  

:گهیم زار  

«. کنم کاریچ من االن خب »  



.زنمیم زل مظلومش یها چشم به و رمیگیم نفس  

«. دیبگ رو واضحش لیدل »  

:گهیم بغض با و زنهیم گره بهم رو لرزونش یها دست  

«! خورم؟ینم دردش به من گهید دیگیم بهش بگم واضح »  

:کنهیم زمزمه و دهیم قورت رو بغضش  

«. کنهیم فراموش هم رو من اسم رهیم بدونه رو لشیدل »  

:گمیم محکم و کنمیم نگاه دهنش به کنجکاو  

«. گمیم باش مطمئن »  

:گهیم اشک و بغض با و چهیپیم بهم رو لرزونش یها دست  

«. کُشتم رو شوهرم من »  

 و کوبهیم هم یرو رو سشیخ یها پلک که مونمیم شرهیخ مات و زده رتیح

:دهیم ادامه  

 قدم از قدم پدرم و برادر از ریغ یمرد با اگه گذاشتن شرط برام، گذاشتن شرط »

«. رنیگیم ازم رو مبچه بردارم  

! دارم شک هام گوش به. ندازمیم میشونیپ به ینیچ  

«. ادینم بهت... اصال ش؟یکُشت چرا »  

:گهیم کنان نیف نیف و دهیم تکون سر و زنهیم یخند زهر  

«. ادیم بهت یچ همه یباش که مادر »  

:گمیم گنگ و رهیگیم نبض ابروهام وسط  



 دیبا ای یباش شده مرتکب یقتل اگه. فهممینم اصال من من،! ؟یبگ تر واضح شهیم »

«. یبکش حبس سال چند ای... ای یبش قصاص  

:ندازهیم نییپا سر و کنهیم تر رو هاش لب. دزدهیم چشم یه و دهیم تکون یسر  

 یزندگ و عشق و ایدن کردمیم فکر. شدم آشنا یکی با که بودم رستانیدب دوم سال »

 سال تا. سرم یرو شهیم آوار زشیچ همه با یزندگ نباشه کردمیم فکر... آدمِ همون

 به هم من ،یخواستگار امیب خوامیم اصرار پشت اصرار نکهیا تا میبود باهم آخر

«. ستین هست آدم اصال مینیبب ادیب گفتن... کردن قبول گفتم مادرم  

:کشهیم یقیعم آه  

 خوشش اول همون از بابام کردن برخورد یاجتماع و تیباشخص که نقدریا اومدن، »

«. بودن گفته خوب ازشون هم قیتحق یتو یحت... اومد  

:کنهیم نگاهم میمستق  

. خودمم یزندگ خونه سر دمید زدن بهم چشم هی یتو. شد برگزار عیسر یچ همه »

 دختر هی و کنهیم یزندگ فکریب خوشگذرون الخمرِدائم مرد هی توش که یا خونه

 دونستمینم میماهگ چهار تا که بودم نادون ینقدریا. ندون یچیه و خام یبچه

«. هستم باردار  

 یتو یجورهی. شهیم غرق خودش یتو و دهیم تکون حسرت و تاسف یرو از یسر

 آرنجم. نداره وجود نجایا یمن و زنهیم حرف خودش با داره انگار که رهیم خودش

.کنمیم مچونه گاه هیتک رو دستم کف و دمیم هیتک زیم به رو  

 یانگار که کردیم برخورد یجور اجتماع یتو. نبود دادیم نشون که یاون ارشیک »

 که بود سر دو وید هی... بود اهیس درونش یول نداره، وجود تر آقا و تر خوب اون از

. بود کرده تار و رهیت هم رو یزندگ اهشیس دل. بود نوش و شیع حال در دائما



 ومدیم هم شب و نبود خونه شب تا صبح... پدرم یخونه برم نداشتم حق که یجور

«. ناسزا و بود کتک ازش سهمم  

 مظلوم دختره نیهمچ نکهیا تصور یحت. کشهیم ریت و شهیم مچاله گوشه هی قلبم

 خودش تا کنمیم سکوت. بود آور زجر هم یریبگ کتک باد به رو یریز به سر و

 انگشت و کنهیم مشت محکم رو گذاشته زیم یرو که یدست. بزنه رو حرفش ادامه

.دهیم فشار مشتش داخل رو هاش  

 یزندگ وضع از و کردم هیگر مون،خونه اومد مادرش که بودم باردار ماهه هفت »

 و کارستچه ارشیک دونستهیم که گفت یناباور کمال در. گفتم براش مرفته برباد

 سالم بشه، پاک بشه، درست که رنیبگ زن براش کرده قبول. داره ادیاعت الکل به

«. بشه  

:زنهیم یشخندین  

 وس،یآر اومدن ایدن به از بعد. سوزوندن هم رو گهید نفره دو یزندگ دنینفهم یول »

 خون خودم یبرا دلم خوردمیم کتک یوقت. شد هم بدتر چیه نشد بهتر که ارشیک

 سرش ییبال چه شهیم یچ پسرم رمیبم من اگه کردمیم فکر فقط و فقط شدینم

 به کردیم یسع و ومدیدرم ارشیک لج که کردمیم محافظت ازش نقدریا. ادیم

 شدم، خسته شد، پر تمیظرف گهید شد سالش دو که وسیآر. بزنه بیآس هم وسیآر

 میدلخوش تنها خواستیم بزنه، خواستیم رو یکیکوچ اون به بچه. بودم آورده کم

 دونمینم... آوردم کجا از رو قدرت و زور همه اون لحظه اون دونمینم... رهیبگ ازم رو

«. دادم هولش جونم و زور همه با کنه له رو بچه سر پاش با نکهیا از قبل شدیچ  

 رخش از رنگ. دارهیبرم خش صداش و لرزهیم تنش رسهیم که حرفش ینجایا به

:دهیم ادامه زنان نفس و پرهیم  



 و زد رو من شد پا. بود خوب... ونیزیتلو زیم یگوشه به خورد سرش دادم که هول »

« . نشد بلند گهید و افتاد نیزم در یجلو رونیب بره خواستیم که خونه از  

 کهی و رهیگیم ام مونده باز دهن یجلو رو دستم و کشمیم یبلند یوا دهیترس

 آروم و دمیم قورت رو دهنم بزاق. کشتتش یعمد ریغ کامال! کنمیم نگاهش خورده

:گمیم  

«! شد؟ یچ بعدش »  

 مبچه یدور از و بودم بازداشت چهلمش تا. زندان و یکالنتر و آمبوالنس بعدش »

 اگه چون نبودم ناراحت بود مرده ارشیک نکهیا از. شدمیم زنده و مردمیم بار هزار

 به لیتبد من عمر آخر تا و شدیم پرپر هام چشم یجلو تنم یپاره دادمینم هولش

 نذاشته گفت و مالقاتم اومد ارشیک پدر کمی و چهل روز. شدمیم یروان یوونهید هی

 ارشیک انگار که کردن هم سر رو هیقض یجور و بشه باز ماجرا به یقانون یپزشک یپا

 گفت. داده رخ یداخل یزیخونر و دهیکوب کجا به رو سرش دهینفهم و بوده مست

 دادن جلوه گناهیب با و کردن وصل ناخلفشون پسر به رو من بوده خودشون ریتقص

 یزمان تا که یشرط به کرده، رو کار نیا یشرط به گفت. کنن جبران خواستن من

 نمیبش محکومم و بشم یمرد قدمهم ندارم حق نکرده ازدواج و نشده بزرگ وسیآر

«. کنم بزرگ تنها یجوون اوج یتو رو مبچه  

 یرو دستش. رهیگیم یقیعم نفس و زنهیم زل هام چشم به قیعم و به وار حسرت

:کشهیم اشکش از سیخ صورت یرو  

. رنیگیم ماز رو وسمیآر حضانت کنم قبول رو شما برادر شنهادیپ من اگه »

 خاطربه تونمینم وصله پسرم یها نفس به من نفس. نمیبب رو مبچه رنگ ذارنینم

«. بگذرم تنم یاپاره از دلم  

:شهیم سرخ و گزهیم لب خجالت با  



«. الزمه یزن هر یزندگ یتو شما برادر مثل یمرد وجود وگرنه »  

 هام دست ونیم رو شزده خی یها دست و کنمیم دراز دست. زنمیم یتلخ لبخند

.رمیگیم  

 برسه چه شد شیر دلم بودم شنونده که یمن. یداشت یتلخ یلیخ یلیخ یتجربه »

 خودت یمحضر و یقانون وکالت هی با یتونیم تو یول. یبود ماجرا یتو که ییتو به

«. یکن خالص شرط نیا شر از رو  

 بلند یسوز گریج پوزخنده با و کنهیم آزاد هام انگشت حصار از رو هاش دست

.ستهیایم کنارم و داره یم بر رو فشیک و شهیم  

 گوش هام حرف به که ممنون. دمینرس ییجا به یول دوئدم دنبالش یلیخ شه،ینم »

«. خوش روز. دیکن متقاعد رو برادرتون اگه شمیم خوشحال. نیکرد  

 دنبالش نگاهم با شه خارج دمید از قامتش که یزمان تا من و شهیم رد کنارم از

 طرفت اگه. اومده خوشش ثاقیم از هم هیآ معلومه! شهینم که ینجوریا. کنمیم

 داشتن بچه باشه نداشته خوراک و خواب هفته دو که یجور باشه، عاشقت تینهایب

 نیا خاطر به تونمینم من و نشسته من دل به قشنگ هیآ مهر! مهمه؟ بودن وهیب و

 به و شمیم بلند. بزنم حرف باهاش مفصل دیبا. شو الشیخیب بگم ثاقیم به لیدال

 که بود دهیخواب تلفن یرو انگار. رمیگیم رو ثاقیم شماره. وفتمیم راه ابونیخ سمت

.داد جواب عیسر نقدریا  

«! گفت یچ! ش؟یدید! شد؟یچ »  

.رمیم راه رو ادهیپ یتو و خندمیم بلند بودنش هول به  

«. تمغازه امیم دارم. گمیم بهت نمتیبب »  

:گهیم تندتند  



«. داداش شیپ اومدم که ستمین مغازه من »  

 ریسم دنید یبرا رو اقمیاشت و شور کنهیم یسع که یلحن با و رهیم مالش دلم

:گمیم کنه پنهان  

«! ام؟یب! اونجا؟ امیب »  

:گهیم لکسیر  

«. منتظرم آره، »  

 یتاکس سوار و بخشمیم هام قدم به سرعت. کنمیم قطع و گمیم یذوق پر یباشه

. کنهیم نیسنگ رو هام نفس و لرزهیم ریسم دوباره دنید یبرا دلم بندبند. شمیم

 یبرا قلبم دمیم اجازه و چسبونمیم پنجره به قهیشق و ذارمیم هم یرو پلک

.کنه ذوق و بکوبه خودش  

 

" ریسم "  

 

 دنبال رو ثاقیم زده هول حرکات اخم پر و ندازمیم نکیس داخل رو گارمیس لتریف

 و دارهیبرم نیزم و ها مبل و زیم یرو از رو پال و پخش یها لباس تندتند. کنمیم

 اتاق داخل به و کنهیم بغل رو ها لباس. دهیم قرار کانتر یرو رو فیکث یها ظرف

 و رمیگیم کمر به دست و ستمیایم کانتر مقابل و شمیم خارج آشپزخونه از. رهیم

:زنمیم داد بلند  

«! چته؟! گرفته؟ وسواست! اد؟یب قراره خواستگار »  

 هوا یرو که کنهیم پرتاب سمتم به و دارهیبرم کاناپه یدسته یرو از رو شرتمیت

:رهیگیم نفس. رمشیگیم  



«. نجایا ادیم داره ماهک نه »  

 یخال ستهفته دو. رهیگیم نبض گردنم رگ و نهیشیم تنم یرو یسرد عرق یآن

 با و ستمیوا پنجره یجلو ها شب بودم کرده عادت. منِ مخِ یرو نییپا یطبقه بودن

 االن تا. بکنه حال یاساس و شه جدا تنم از جونم زدنش انویپ نواز روح یصدا

 به یه  تا ستین نکهیا به نکردم عادت. زوده خب! کنم ترک رو عادتم نیا نتونستم

 رونیب دماغم یها پره از رو نفسم! گهید نکردم عادت. مخونه در ادیب یا بهانه هر

:توپمیم ثاقیم به تلخ و پوشمیم رو شرتمیت و دمیم  

«! ؟یارتباط در باهاش تو »  

 خنده با و گهیم یا دهیکش اوهومِ و ذارهیم نکیس داخل رو فیکث یها ظرف

. گهیم  

«. دمشید رفتم هم امروز »  

 سر از یاراد ریغ و کوبمیم کانتر یرو محکم رو هام دست و چسبونمیم امپر

:کشمیم ادیفر اومده سراغم کجا از دونمینم که یخشم  

 ثاقیم چته تو! ؟یگیم من به یدار االن اونوقت!!! شیدید و یارتباط در باهاش »

«! ؟یشد گور و گم توام رفته نجایا از دختر نیا که یوقت از چرا  

:گهیم زده بهت و ستهیایم مقابلم و کنهیم نگاه زده وق ثاقیم  

 انیجر گمیم بهت نبودم که هم رو هفته چند نیا. دمشید صبح هفته دو از بعد »

«. بوده یچ  

:کنهیم زیت چشم مشکوک و خارونهیم رو لبش یگوشه شستش انگشت با  

«. لرزوند رو خونه یها ستون هوارت و داد »  

:دهیم تکون سر فیخف و زنهیم یچشمک طونیش  



«! ه؟یخبر! هوم؟ کرد تتیاذ یچ »  

 ضیغ با و دمیم هولش و کنمیم جمع صورت و کشهیم ریت ام نهیس یقفسه

:گمیم حرص  

«. توئه مرگ خبر اره بابا، گمشو »  

 یرو رو ماشاره انگشت و شمیم براق صورتش یتو که خندهیم نما دندون ثاقیم

:کوبمیم اش نهیس  

«. نشستن مجرد پسر تا دو که ییجا ادینم... من خونه ادینم »  

:گهیم حرص پر و زنهیم پس شنهیس یرو از رو انگشتم و کنهیم نگاهم چپ چپ  

«. میبود باهم دوتا ما که یحال در نجایا اومده دفعه هزار! واقعا شده تیزیچ هی »  

:گمیم بلند و محکم. رمیم اتاق سمت به و زنمیم کنارش  

«. دیبزن حرف مینیبش جا هی رونیب مشیبریم! باشه داشته یناامن حس خوامینم »  

«! ؟یایم توام مگه »  

 یجلو. شدم ضیمر کنم فکر! کنهیم باد رتمیغ رگ و جوشهیم دلم یتو یزیچ هی

:غرمیم و کشمیم هم یرو دندون و چرخمیم سمتش به و ستمیایم اتاق در  

«. امیم »  

:کنهیم زمزمه لب ریز و دهیم رونیب رو شینییپا لب  

«. اخالق کج. ایب خب»   

 خودم به دارم بفهمم نکهیا بدون. کنمیم شونه رو موهام و کنمیم عوض رو شلوارم

 ته به یدست و ندازمیم نییپا سر. ستمیایم اتاق وسط و امیم خودم به هوی. رسمیم

 چرا! آوردم؟ جوش چرا. بندمیم پلک و رمیگیم دندون به لب. کشمیم شمیر



. دنشید رفته ثاقیم کردم یقاط! نبوده؟ قبال مگه! باشه تنها ما با نجایا ادیب خوامینم

 چرا آخه. کشمیم یبلند اوف. بزنم جونش به شین نمشیبب ترسمیم. حرصم از پر

 تا رمیگیم رو خودم یجلو دارم یه. آخه چه من به! باشم؟ داشته حرص ازش دیبا

 پشت من و میشیم خارج خونه از ثاقیم همراه. ندارم رو پاهام اریاخت یول نرم

 یتاکس ستگاهیا کناره. ستادهیا ما منتظره ابونیخ سر ماهک و نمیشیم فرمون

 چند و انداخته نییپا پا سر و کرده جمع شنهیس یتو رو هاش دست و ستادهیا

 صورتِ دهیسف پوست گرما شدت از. افتاده صورتش یرو فرش یموها از حلقه

. رمیگیم ازش چشم سرزنش با و کنمیم لعنت رو طونیش. زنهیم یسرخ به گردش

 شم؟یم یعصبان ای کنمیم زیآنال من که داره من یبرا یتیاهم چه دختر نیا آخه

 پاش کنار. باش مرد. نره ادتی خودت با رو قوالت ر،یسم کن جور و جمع رو خودت

 سر پشت از یخاص نگاه جورهی کنم،یم نگاهش نهیآ از. شهیم سوار و کنمیم ترمز

 چپ سمت یعضله و ادیم باال حلقم تا ممعده دیاس که کنهیم نگاه رخم مین به

 رو سالمش جواب یلب ریز. سوزونهیم رو ام نهیس نفسم و شهیم منقبض ام نهیس

 پشت به کامل و دهینم امون ثاقیم. دوزمیم ابونیخ به رو هام چشم و دمیم

:پرسهیم مضطرب و نگران و چرخهیم  

«! گفت یچ شد،یچ بگو... دختر دهنمِ یتو قلبم ماهک، یداد دق رو من »  

:کنهیم نثارش یزیر یغره چشم ماهک  

 جواب بعد یکنیم فکر اول. بزنم حرف باهات یجد اومدم. گفت حرفا یلیخ »

«! خب؟ یدیم  

 ها یصندل بند رو دستاش ماهک. گهیم یا باشه دیترد با و کنهیم مکث ثاقیم

:گهیم یجد و کنهیم  

«! ؟یعاشقش هم باز. ستمطلقه و داره بچه »  



:گهیم گرفته کوتاه، لحظه چند از بعد ثاقیم  

«... گفت خودم به دمشید رفتم که نارویا خب »  

:کوبمیم ثاقیم یکله یرو محکم زده رتیح و میستیایم قرمز چراغ پشت  

! ؟یش تا دو بزنم!! ینگفت من به و یزد حرف باهاش یرفت! ش؟یدید یرفت کهیمرت »

» 

:نالهیم و مالهیم رو سرش و کنهیم جمع صورت ثاقیم  

. شده ختهیر دلم یتو یخاک چه نمیبب بذار. باره به نه داره به نه بابا! آجر ای دستِ »

» 

 که وفتهیم یکنار نیماش به چشمم هوی و رمیگیم ازش چشم پر توپ و ضیغ با

 هام رگ یتو خون. رهیگینم ماهک از رو شورقلمبده یها چشم و شده ماهک خِیم

 احساس رو نگاهم ینیسنگ تا بهش زنمیم زل. ارمیم فکم به یفشار و کنهیم پمپاژ

 با. شهیم داغ هام چشم یکاسه و کنهیم باد مکله. اکبر اهلل. انگار نه انگار یول کنه

:زنمیم داد بد و تلخ یلیخ ،یبد لحن  

«. رو ها کثافت اون کن کنترل! نترکه تیباباقور یها چشم »  

:دهیم رو جوابم پروو پروو بِکَنه صحبت حال در ماهکِ از نگاه نکهیا بدون  

«. پزشک چشم رمیم بترکه نترس »  

. دمیم دست از رو رتمیغ و عصاب اریاخت و رهیگیم رو هام چشم یجلو خون گهید

:غرمیم و کنمیم باز رو نیماش در  

«. دهیدر چشم بدم نشون بهت یپزشک چشم هی االن »  

:گهیم دهیترس ثاقیم من شدن ادهیپ با همزمان  



«... داداش!! خدا یا »  

 گاز برسه رهیدستگ به دستم نکهیا از قبل و ندازهیم چراغ به نگاه هی دهیترس پسره

 سرعت با بود شده سبز حاال که یچراغ از ها کیالست غیج یصدا با و کنهیم پر رو

 عربده و کنمیم نگاه رفتنش ریمس به. خورهیم رو خونم خون. کنهیم عبور ییباال

:زنمیم  

«. کوتاه فاق کنم تیاقهوه کِرم تا یستادیمیوا وگرنه ینداشت هیما تو »  

 ثاقیم. سوزونهیم رو مغزم وزیف و ادیدرم صدا به نایماش بوق نشده تموم مجمله

:گهیم ملتمس دهیم کش سقف یرو رو خودش که یحال در و شده ادهیپ  

« .دیترک هام گوش یصوت وارید میبر ایب گه،ید رفت یحاج »  

 پشت که چرخمیم وسط نیال یها نیماش از یمیعظ حجم سمت به پا پاشنه یرو

 ندازمیم هام چشم گوشه به ینیچ و زننیم زنگ هام گوش. بودن شده فیرد ما سر

:زنمیم داد و  

 گوشت ن؛یستادیوا شتریب قهیدق هی جدا؟ ای نیدیخر هاتون نیماش یرو رو بوق »

«. زر زر زر یه که نکردن یسالخ رو تنتون  

 رو دنده. زدن زل من به متعجب ماهک و ثاقیم. وفتمیم راه و نمیشیم نیماش سوار

:گمیم رو ترش. کنمیم نگاهشون چشم گوشه از و ندازمیم جا  

« . دیبش من خیم ای دیبزن حرف رونیب نیاومد! نماست؟یس »  

:گهیم آروم ثاقیم  

«. میکن شروع ما بعد شو آروم کمی ؛یشیقاراشم کمی میگفت »  

. کنمیم نگاه ماهک به نهیآ از و کشمیم باال پلک و کنمیم کج ثاقیم یبرا دهن

 آب انگار شهیم داغ دلم نیهمچ. کنهیم نگاهم یا گنده لبخنده با و کرده شل شین



 شین همون با ماهک شدم؟ یشکل نیا چرا من لعنت طونیش بر. روش ختنیر جوش

:چرخهیم ثاقیم سمت به باز  

 هی ازدواج اون حاصل و داشته ناموفق ازدواج که ستین مهم برات اصال یعنی »

« ست؟بچه  

. شهیم جا به جا جاش یتو و کنهیم اخم ثاقیم  

 هی دیبا آدما یهمه کردن وضع قانون مگه. داشته که داشته ازدواج نه، که معلومه »

« کنن؟ ازدواج بار  

 لب ناخودآگاه که شخنده نوازِ روح و یانرژ پر نقدریا و خندهیم سرخوش ماهک

 دور رو فرمون. شخنده از رمیگیم جون یبیعج طرز به و ادیم کش هم من یها

. کن ریبخ رو من عاقبت خودت ایخدا. رمیگیم نفس تندتند و چمیپیم هام انگشت

:گهیم ماهک  

! یکن ینینش عقب دیشا بگم اگه که هست یزیچ هی. میکرد عبور مانع هی از خب »

«! باشه؟ کن فکر درموردش لطفا شیدیشن نکهیا از بعد یول  

:گهیم و کنهیم مزهمزه رو حرفش یکم ماهک. دهیم تکون سر دیترد پر ثاقیم  

 همسرش مرگ باعث یاتفاق یلیخ شبچه خاطربه. شده مرتکب عمد ریغ قتل »

«. شده  

 نگران. شد زرد رنگش و اومد بند یالحظه یبرا ثاقیم نفس که دمید وضوح به

 شدت به رو نفسش هوی. کنمیم صداش بار چند و ذارمیم زانوش یرو رو دستم

 فیضع و کشهیم گردنش به یدست. شهیم قرمز روش و رنگ و فرستهیم رونیب

:پرسهیم  

«! چرا؟ »  



:گهیم غمزده یکم و یجد ماهک  

 اگه بپرس، خودش از بزن زنگ بهش یدیرس یقطع یجهینت هی به اگه! مهمِ؟ برات »

«. نرو سمتش چوقتیه و کن دفن دلت یتو رو عشق نیا یایب کنار ینتونست  

 نییپا سر. چرخهیم جلو به و رهیگیم ماهک از رو زار یاافهیق با خته،یر بهم ثاقیم

:گهیم من به خطاب و ندازهیم  

«. برم راه کمی شم ادهیپ خوامیم دار نگه ها موشه گوشه نیا »  

:دمیم تکون سر! بذارم؟ تنهاش یجور چه. شهیم ینگران از پر قلبم  

«. خونه میریم! یچ که یبش ادهیپ »  

:کوبهیم هم یرو پلک آشفته  

 دار نگه. شتیپ امیم مکله بخوره باد برم راه بذار فلجه، مغزم االن من داداش »

«. نجایهم  

 ینجوریا که شده منفجر جونش یتو هوی بمب هی انگار. براش ترکهیم داره دلم

 نیزم یرو رو پاهاش. کنمیم شادهیپ ابونیخ کنار شده شیر یدل با. ختهیر بهمش

 به کرده بغ که کنمیم نگاه رو ماهک شونه یرو از. شهیم رو ادهیپ وارد و کشهیم

:توپمیم و رمیم غره چشم. کنهیم نگاه ثاقیم  

«! یکرد کارش یچ نیبب »  

:گهیم گرفته و کنهیم ینیف نیف  

«. خب خواست خودش »  



. هیمشک دمِ اشکِ و دلنازک چقدر. مهربونِ چقدر. کنمیم نگاهش مات ینجوریهم

 سر یسوال و رهیگیم رو ادهیپ از چشم. رمیگینم ازش چشم یول رهیگیم مخنده

:دهیم تکون  

«! هوم؟ »  

:گمیم یاخم مچهین با غد،  

«! ام؟ اسنپ من »  

.دنیم قلقلک رو من دل و شنیم گرد هاشحدقه  

«! جلو؟ امیب یعنی!! وا »  

:کنمیم زیر چشم و گمیم لب ریز یا اهلل اال اله ال   

«! ؟ینکن نگاه یکس به ینجوریا نگفتن بهت دختر »  

:چرخمیم جلو به  

«. البته شهینم زحمتت اگه »  

 رو دستش. وفتمیم راه و چرخونمیم رو فرمون. نهیشیم کنارم و شهیم ادهیپ عیسر

 یمدل هی. کنهیم صدام. رهیم کلنجار خودش با داره معلومه. کشهیم پاش یرو یه

 من اعصاب یرو ینجوریا نقدریا. دار تمیر یجور هی. ارهیم زبون به رو اسمم بیعج

:گهیم وجدان عذاب با. دمیم تکون سر عمدا. ممول کنم شادهیپ تا بره  

 اگه خواست، ازم خودش آخه... آخه! کردم؟ یاشتباه کار! نه؟ گفتمیم دینبا »

«. گفتمینم که کردینم اصرار خودش  

:ندازمیم باال شونه  



 شه،یم فیضع داره فقط. نداره یناراحت نکهیا! خواست ازت خودش یگیم یدار »

«. نمشیبب فیضع خوامینم بوده کوه شهیهم ثاقیم. ندارم دوست رو مدلش نیا  

:پرسهیم گنگ  

«! یچ یعنی! ف؟یضع »  

! شفافه هاش چشم چقدر. کنمیم دنده بند رو دستم و چرخونمیم سمتش به سر

 یپوزخند!  بودم؟ نکرده توجه شچهره جزء به جزء بودن نقش خوش به حاال تا چرا

 نیا! کردمیم توجه هم یا گهید زیچ به عقلم بُت جز من مگه. زنمیم خودم به

.داره خود یجا که دختر  

 که مونهیم معتاد هی نیع. شهیم درمونده شه،یم رنجور شه،یم فیضع عاشق آدمِ »

«. ادیب جا حالش تا معشوقشه تن یبو از نفس هی دنبال و نسخِ همش  

 کم سن یتو رو عشق من. چرخونهیم پنجره سمت به سر و شهیم آروم ماهک

 خودم از رو من. کرد ارمی دیعب رو من که یمدل نیا. بودم کرده شتجربه ینجوریا

 و مونده رهیخ رونیب به بزنه پلک نکهیا بدون ماهک. نبودم من گهید من و گرفت

 انگار. شنوهینم که زنمیم صداش بار چند. کرده کسیف اشچونه ریز رو دستش

 که کوبمیم بازوش به رو ماشاره انگشت نوک آروم. شده خودش غرق یبدجور

 نگاهم باز مهین یها لب و زده وق یها چشم با و چرخهیم سمتم به زده وحشت

 به رو مکله تونستمیم کاش. رمیگیم ازش چشم عیسر شهیم تنگ نفسم. کنهیم

:کشمیم دهن به رو مییباال لب. بکوبم پنجره  

«! برم؟ دیبا کجا »  

«! فرشته سمت »  

:گهیم خجالت و منمن با ماهک بعد لحظه چند و میکنیم سکوت جفتمون  



«! بپرسم؟ زیچ هی »  

«. بپرس »  

«! که؟ یشینم یعصبان »  

.کنمیم تشیاذ و ندازمیم بهش ییگذارا نگاه  

«. پوکهیم شهیش یتو تکله فوقش »  

 یرو که یدست پشت رو مشتش حرص با و کنهیم یا قرچه دندون و شهیم یعاص

:کوبهیم گذاشتم دنده  

«!! یانداخت دست رو من »  

 جونم چرا المصب کنم،یم نگاه دستم به. دهیم کش رو هام لب یکمرنگ لبخند

 نگاه بهش و شهیم خارج گلوم ته از یاوهوم. خندمیم دارم یچ برا! خورد؟ تکون

 و یاراد ریغ هاش العملعکس که واضحه قشنگ. شهیم لیمتما سمتم به. کنمینم

.سوزهیم ام نهیس یقفسه وسط و زنهیم نبض قلبم رگ. ستین خودش دستِ  

 سمت یبرد ورشی یشد ادهیپ چرا که دمینفهم اصال من. یکنیم دعوا نقدریا چرا »

«. نِیماش اون  

«. کنن نگاه چپ منِ شیپ که یدختر به ندارم خوش گه،ید حساسم »  

:کنهیم مشت دهنش یجلو رو دستش و کشهیم یبلند نیه زده رتیح  

« کرد؟یم نگاه من به!! یوا »  

:زنمیم خنده از یپوزخند  

«... کردیم نگاه کاش »  

:گمیم بلند و زنمیم حرص  



 رو یناموس شل تحمل اصال اصال من... خوردتیم داشت چَپَرچوله، یکهیمرت »

«. ندارم  

 و کشمیم نییپا رو پنجره. کنهیم یباز هاش انگشت با و ندازهیم نییپا سر شرم با

 برج تا چند کنار شهر ینقطه نیباالتر یتو! آخه هیبالئ چه نیا. رمیگیم یقیعم دم

 کنه، باز رو در نکهیا از قبل و کنهیم رهیدستگ بند رو دستش. دارمیم نگه بلند

:گهیم کنه نگاه من به نکهیا بدون  

 و دهیم یزندگ زهیانگ آدم به کنه،یم قدرتمند رو آدم باشه عشق واقعا اگه عشق »

 کنهیم راه به سر رو آدم باشه دل ته از اگه عشق. بکشه نفس تا بخشهیم روح بهش

 رو عاشق آدم اون تونهینم هم زلزله که کنهیم سرپا رو آدم یجور هی. تالشگر و

«. ریبخ روز. یرسوند رو من که ممنون. بندازه نیزم  

 چیپ سرم یتو حرفاش. ذارهیم جا رو زده مات و زده رتیح منِ و شهیم ادهیپ

 استارتیر رو من دوباره انگار و ندازهیم مغزم یها سلول به یارعشه و خورهیم

 قدرت آدم به عشق. شهیم خشک دهنم آب و ادیم باال نفسم یسخت به. کنهیم

 چرا بودم؟ زنگش به گوش و دیعب بودم هورناز با یوقت من چرا... چرا پس! دهیم

 توجه هاش حرف غلط و درست به چرا کردم؟یم قبول بسته چشم گفتیم یهرچ

 داشتم؟ یدرموندگ حس همش و شدم فیخف و خار پاش به بار هزار چرا کردم؟ینم

. کشمیم نفس کوتاه و کنهیم داغ مغزم کرد؟ فیضع رو من چرا بود عشق اون اگه

. کنمیم جمع صورت دردش از و کشهیم ریت قلبم. دمیم تکون رو سرم محکم

 میتصم نیتر مهم لحظه یتو. بندمیم پلک و کوبمیم میشونیپ یرو رو مشتم

. رمیگیم تماس هورناز با و دارمیبرم یدست ریز از رو لمیموبا. رمیگیم رو میزندگ

:گمیم گرفته یول محکم بدم رو سالمش جواب نکهیا بدون  

«. کنم پرت رو میزندگ آخر ریت خوامیم »  



 هام پلک یرو رو ماشاره و شست انگشت. گمیم یچ شهینم متوجه نکهیا مثل

:گمیم دلهره با و دمیم فشار  

 چمیپ مخ لبخندش به،یعج نگاهش کنه،یم نگاه یجور هی رو من دختره نیا »

 کنمینم درکشون گهیم ییزایچ هی... هی. لرزهیم جونم زنهیم دست بهم کنه،یم

 مهم برام اصال نکهیا با. کنهیم باز رو هام چشم. کنهیم داریب رو مغزم ته تا یول

 داغ من دنشید رفته ثاقیم. کنم دعوا خواستمیم خاطرش به یالک یول ستین

«. کردم  

 ازم رو قرار ینجوریا که کنهیم قلقل جوشانم خونِ یتو قلبم و رمیگیم نفس

:نالمیم دهیبر و رمیگیم ینفس مچهین. ارمیم کم نفس. گرفته  

 گرفته رو من یمرگ چه دونمینم. شهینم میحال رو ها حالت نیا یمعن من »

«! هیچ به یچ فهممینم  

 گلوم بکیس که دمیم قورت رو دهنم بزاق یجور و کوبمیم پنجره به رو ام قهیشق

 پا و دست شیآت یکوره یتو و شده برجسته میشونیپ و گردن رگ. شهیم جا به جا

.بزنه حرف یا کلمه هورناز دمینم مجال. زنمیم   

سکیر خوامیم داره، دوست رو من ماهک یگفت تو هورناز یول»   

. بدم فرصت رحمیب یزندگ و خودم به تو حرف خاطر به دوباره خوامیم. کنم

«. کنم پرت یکیتار یتو رو ریت نیا خوامیم یول زوده دونمیم  

 زار و کوبمیم یصندل به رو سرم پشت بسته یها پلک با و کشمیم یبلند اوف

:گمیم  

«. ام آشفته یلیخ »  

:گهیم خنده با بعد و کنهیم سکوت یاقهیدق چند هورناز  



«! کرده؟ شتیآت یرو اسپند ینجوریا یچ! اومد؟ جا نفست »  

:کشمیم شمیر ته به رو دستم  

«... دونمینم »  

:خندهیم دوباره  

«! نه؟ اومده چشمت به تازه. دونمیم من »  

 بودم داده قول خودم به. شهیم باز آدم زبون کنهیم نگاه رو آدم یجور هی المصب »

«. نرم ها حرف نیا سمت  

:گهیم یرکیز با  

 چیه از یخال یزندگ همون با دیبا وگرنه دادم، تکونت که گرم خودم دم هم باز »

«. یساختیم  

:گمیم حرفش به توجه بدون  

«! نه؟ گرفتم یاشتباه  میتصم »  

:گهیم رک  

 دیشا یدید چه رو خدا. بارهیم ماهک نگاه از عشق من، نظر از مِیتصم نیبهتر نه، »

«. کرد غرق خودش یتو رو تو  

:دهیم ادامه یخاص لحن با  

 ،ینشد هول من خاطربه چوقتیه تو. بارهیم صدات از دلشوره و یآشفتگ »

«... ینشد صبر کم و قراریب ینجوریا  

:زنمیم یاخنده تک  

«. ام یجور هی »  



 هی. مونمیم تو طرف از خوش خبر منتظر من نیبب! گهید خوب یلیخ جور هی »

«. محضه آرامشِ تیآشفتگ نیا آخر گهیم بهم یحس  

 با. کنمیم قطع رو تلفن و زنمیم رو مکالمه ته و سر. شه منفجر مغزم که االناست

 به و وفتمیم راه کوبهیم تند دور یرو که یقلب و دهیبر نفس و آشفته حال همون

 مرز تا رو من و شهیم نییپا و باال مغزم یتو الیخ و فکر هزارتا. رمیم خونه سمت

 آروم یا ذره یول کوبمیم فرمون به و زنمیم عربده. برهیم شیپ زدن عربده

 رو ثاقیم نیماش. کنهیم پام سر ای کشهیم زوال به رو من ای میتصم نیا. شمینم

 آخر تا بشم بند جا هی تونمینم. شمیم خونه وارد و کنمیم پارک ساختمون مقابل

 انجام رو تمیسا یکارها از تا چند و کنمیم زیتم خونه هولم از و رمیگیم دوش شب

 درد. شمیم مواجه خاموش خط با زنمیم زنگ ثاقیم به بار هزار هزاران و دمیم

 آروم تا شهیم آزاد ذهنم نه ها کار نیا تموم با. شد اضافه هم نیا بود کم خودم

 ازش یخبر یول مونمیم ثاقیم منتظر و کنمیم صبر شب مِین و سه تا. رمیگیم

 اتاق داخل رو پام تا. رمیم اتاقم سمت به و کنمیم خاموش رو ها چراغ. ستین

.شهیم خونه وارد ثاقیم و شهیم باز خونه رو ذارمیم  یچهره به نگران و چرخمیم 

 هام دست. رهیگیم باال سر و ستهیایم خونه وسط. کنمیم نگاه آلودشاخم و گرفته

:غرمیم و دمیم تکونش آروم و ذارمیم بازوهاش یرو رو  

 چرا تیگوش. رفت راه هزار بس از شد پاره کهیت دلم! چنده؟ ساعت یدونیم »

«! خاموشه؟  

. کنمیم دنبالش هام چشم با متعجب. زنهیم کنارم و ندازهیم بهم یتفاوتیب نگاه

 پا یرو پا و نهیشیم کاناپه یرو. ترسونهیم رو من و ستین یعاد اصال ارامشش نیا

:گهیم مقدمهیب و رهیگیم باال سر. ندازهیم  

«! لواسون؟ میبر یا هفته دو یکی »  



:کوبمیم زانوش یرو رو دستم. نمیشیم کنارش و ندازمیم میشونیپ به ینیچ  

«! داداش؟ یخوب »  

:ذارهیم دستم یرو رو دستش حرفم به توجهیب  

«. چهینپ آلوده یهوا نیا یتو نفسمون میبر ییدوتا »  

 مدت به تهران از ترسمیم هک یهیقض سر نکهیا با. بوسمیم رو موهاش یرو

 سال همه نیا. کنمیم قبول ثاقیم حال خاطربه حال نیا با یول شم خارج یطوالن

.کنم جبران هم من که شده وقتش نذاشته، تنهام یالحظه و بوده همراهم  

«! م؟یبر صبح. میریم »  

! م؟یبخواب االن. برگشتم یکن جمع چمدون تا دارم کیکوچ کار هی صبح... هوم »

«. مخسته یلیخ  

 پهن براش یتشک و لحاف و شمیم بلند و دارمیبرم صورتش یرو از رو نگرانم نگاه

 کی و ذارهیم بالشت یرو سر کنه عوض رو هاش لباس نکهیا بدون ثاقیم. کنمیم

 و شمیم خودم اتاق وارد. حالش نیا با سوزونهیم رو من دل. برهیم خوابش سه دو

 که صبح. برهیم خوابم صبح یدما دم خودم با رفتن کلنجار و دنیغلت یکل از بعد

 یرو از یسر. رفته کجا دونهیم خدا. شمیم مواجه ثاقیم یخال یجا با شمیم داریب

...دمیم جا چمدون یتو رو هام لباس و  رمیگیم دوش دمیم تکون تاسف  

 

" کل یدانا "  

 

 حاال تا روزید از. نهیشیم منتظر و کنهیم پارک مارکت پریها مقابل رو نیماش

 و چرخونهیم گردن. بود فکر از یخال ذهنش که بود کرده فکر موضوع نیا به نقدریا



 بدون ،یمعطل بدون بود شده جدا ها بچه از که روزید. دوزهیم چشم پریها داخل به

 و بود گرفته تماس باهاش کنه قضاوت رو هیآ بخواد ای کنه فکر یزیچ به نکهیا

 عاشق کردیم فکر نیا به حاال. بود دهیشن خودش زبون از رو هیقض درست و راست

 هیآ یجا رو خودش یوقت! شده مرتکب رعمدیغ قتل و داره بچه که شده یزن

 نیتحس رو هیآ یناگهان کار نیا پس. رفتیم هم کردن سکته مرز تا ذاشتیم

. درنیم رو گریهمد هاشون بچه جونِ نجات یبرا هم واناتیح یحت چون کنهیم

 هیآ به کنه خاموش رو لشیموبا نکهیا از قبل شبید. بکنه یفکر خواستینم االن

 و بود کرده قبول دلهره یکل با هم هیآ. نتشیبب خوادیم بود گفته و بود داده امیپ

 باهاش یاقهیدق چند تونهیم و رهیم مارکت پریها به دیخر یبهانه به صبح گفته

 به و ادیم رونیب پریها داخل از افتاده نییپا یسر با که نهیبیم رو هیآ. بزنه حرف

 از دهیترس هیآ. بشه متوجهش هیآ تا ذارهیم بوق یرو رو دستش. رهیم چپ سمت

 ریگ گلوش یتو دهنش بزاق. نهیبیم رو ثاقیم نیماش ارهیم باال سر تا و پرهیم جا

 نهیطمان با و رنیگیم رنگ هاش گونه. رهیم باال یعاد ریغ قلبش ضربان و کنهیم

 پاهاش یرو رو دیخر یها سهیک و دهیم یآروم سالم. شهیم ثاقیم نیماش سوار

 قطع رو تلفن حرف یب دیفهم رو یچ همه ثاقیم نکهیا از بعد داشت توقع. ذارهیم

 براش کرد قطع نکهیا محض به یول. کنه مسدود اطیاحت محض رو ششماره و کنه

 یگوشه از و شهیم جمع خودش یتو هیآ. نتشیبب دیبا حتما که فرستاد امکیپ

 یگلو بکیس. زده زل رو به رو به اخم و تیجد با که کنهیم نگاه یثاقیم به چشم

 زبون به رو بود کرده مرور خودش با بار هزار که ییها حرف و خورهیم تکون ثاقیم

:ارهیم  

 در یحیتوض خوامیم نه. یکن دفاع تبچه از یداشت حق مادر عنوان به تو نظرم به »

 شدم، عاشق بار نیاول یبرا من بگم اومدم. یبکن یهیتوج نه یبد لحظه اون مورد

 حیترج. بشم جفتمون یرونیو باعث و بزنم آب به گداریب خوامینم شدم عاشق واقعا

 دل هی نکهیا از بعد بسنجم رو زیچ همه جوانب یهمه از مفصل گوشه هی برم دمیم



 دونمینم یآ. بکن فکراتو نیبش یِراض من به دلت ته اگه هم شما. برگردم شدم

 یکی اگه آدم. ستبهانه شهمه فالن فالن و مبچه خاطر به و کنمیم یزندگ یشرط

«. نتشیبب بزنه حرف باهاش تا تراشهیم بهونه جوره همه بخواد یدل رو  

 اگه. بود ثاقیم با حق. نهیشیم گردنش و کمر یرو یسرد عرق و لرزهیم هیآ دل ته

 ینگاه چیه و چکسیه که بود نیا خاطربه بود نداده یکس دل به دل سال چند نیا

 و همدم به هم ساله سه و ستیب مجرد مادر هی وگرنه. کنه گرم رو دلش بود نتونسته

 زمزمه یا باشه و خورهیم فرو رو گلوش یتو انباشته بغض. داشت اجیاحت همراه

:گهیم یجد گوریف همون با ثاقیم که شه ادهیپ خوادیم. کنهیم  

«. برسونمت نیبش »  

:گهیم شهیم ادهیپ که یحال در لرزون، و لرزونهیم رو هیآ تن اضطراب  

«. ننیبب رو شما برادرم و پدر ای ها هیهمسا از ترسمیم کنم،یم خواهش نه »  

 و دهیم فشار هم یرو لب و کوبهیم هم یرو پلک محکم حرص سر از ثاقیم

 بخره جون به رو هاش یسخت همه دیبا بده رابطه نیا دل به دل اگه شهیم مطمئن

 کنهیم پر رو گاز ثاقیم بندهیم رو در هیآ تا. بده خرج به صبر تونهیم که ییجا تا و

 رو نفسش. کنه سبک رو نشیسنگ دل تا بره دیبا. شهیم دور محل از باال سرعت با و

 رو ریمس ریسم یخونه سمت به آشفته یدل و ذهن با و فرستهیم رونیب محکم

...کنهیم عوض  

 

" ریسم "  

 



 راه لواسون سمت به و میخوریم یمختصر صبحونه ادیم ثاقیم نکهیا از بعد

 یبرا خودم یها لباس از شدم مجبور نداشت لباس من یخونه که ثاقیم. میوفتیم

 که ینامعلوم مدت اون تا میخریم پرت و خرت یکل راه سر. بردارم هم ثاقیم

 اجازه و کنهیم یرانندگ ثاقیم رو ریمس طول. مینش تلف یگشنگ از میهست لواسون

 سکوت نیا از. ثاقیم نه دارم زدن حرف جون من نه. کنم یرانندگ من دهینم

.دمیم فشار رو ستمیس یپل یدکمه و برمیم دست و شمیم ریدلگ نیسنگ  

...صدات یواسه دل زده لک برات، کوکه دلم ساز »  

...برات یِکی که یکس واسه باش یکی  

 بشه هات مو از هم تار هی ذارمینم قسم، خورمیم جونت به زدم، رو سنگت نهیس به

...کم  

...عشق هیچ یبدون ینشد عاشق  

...عشق هیغرب و بیعج حالِ هی  

...یبکش دست آدما و عالم از ،یبش وابسته ینشد عاشق  

... عشق یا  

«... عشق یا  

.کنمیم نگاه رو ثاقیم یعاص و چرخونمیم سر شهیم قطع که آهنگ یصدا  

«! ؟یبزن حرف یخواینم »  

:کنمیم مشت رو هام انگشت. ندازهیم باال سر نه نشونه به  

«! بزنم؟ حرف من یخوایم »  

:زنمیم داد و دمیم فشار هم یرو دندون. کنهیم تکرار رو حرکتش همون هم باز  



«! هان؟! بکم؟ صمم »  

:ندازهیم بهم ییگذرا نگاه و خندهیم آروم  

«. بزن حرف تو هم زنمیم حرف من هم الیو میبرس بذار اد،ینم حرفم االن »  

:کشهیم سرش پشت به یدست و کشهیم ینیسنگ نفس  

«. شد سبک کمی نمونیسنگ یها دل نیا بلکه »  

 اجیاحت چقد. کنمیم جمع ام نهیس یتو رو هام دست و کشمیم هام لب یرو زبون

 که صدرصد. هستم ممکن حالت نیتر خالء یتو االن چون. بزنم حرف که دارم

 یا هیثان یبرا و شهیم دهیکش ماهک سمت همش مغزم و دلم یول. نشدم عاشق

 یتو دوباره الیو به دنیرس تا هم من. رهینم کنار میذهن ریتصو یجلو از هاش چشم

 درست میتصم هی تا نمیچیم هم کنار رو احساسم از تکه هر و رمیم فرو خودم

 الیو به باالخره ساعت چند از بعد. انگار کمه وسط نیا یزیچ هی یول رمیبگ

 هم متر صد الیو کل دیشا. سرسبز و ینقل یباغچه یتو و کیکوچ یالیو. میرسیم

 شب تا یساعت چند و میشیم ریگ جا الیو یتو. بود دلباز بیعج یول نبود

 لهیف و قارچ گرفته حال همون با شب. میکن جبران رو شبید یخوابیب تا میخوابیم

 مینیشیم خاموش ینهیشوم کنار. میکنیم برپا رو نوش بساط و میکنیم کباب

 یتو رو هاش انگشت ثاقیم. میدیم هیتک بهم و میکنیم دراز هم کنار رو پاهامون

:گهیم یعاد لحن با و دهیم قرار شکمش یرو و کنهیم قفل هم  

. کنه له رو بچه سر خواستهیم بوده الخمردائم شوهرش یدونیم. دادم حق بهش »

«! کرده؟ دفاع شبچه از کرده یاشتباه کار یکنیم فکر تو. داده هولش یاتفاق  

:شهیم لیمتما نییپا سمت به هام لب یگوشه  

 خاطربه ینیبیم بن،یعج اشونیبعض. ارهیدرب سر مادرا دل از تونهینم یاحد چیه »

«. ندازنیم شیآت یتو رو خودشون شونبچه  



:زنمیم بهش یاتنه  

«! ؟یشد منصرف »  

:گهیم تیقاطع با  

 کنم فکر خوب خوامیم فقط بکشم پس پا خوامینم شدم، عاشق واقعا مطمئنم نه، »

 سن نیا به تا و شهیم سالم هشت و ستیب گهید ماه دو.  کنم عمل شده حساب و

«. نداشتم یدلخوش  

:ذارمیم کنارم رو کمیپ و ندازمیم باال ابرو  

«! ؟ینیبیم دختر اون یتو رو تیدلخوش االن »  

:ندازهیم گردنم دور رو دستش هی ثاقیم  

 اگه آدم. دارن اجیاحت همدم به زنده موجودات یهمه. نمیبیم شدن عاشق یتو نه »

 انسان نوع از همدم یکی. گهید شهیم دلخوش باشه یکس هی ای یزیچ هی عاشق

 و خدا یتو رو آسمون و نیزم عشق یکی ورزه،یم عشق وونایح به یکی خواد،یم

«. متفاوته عشق به مردم دید یدونیم. نهیبیم مذهب  

:دوزهیم چشم رخم مین به  

«! ؟یموافق باهام »  

.ذارهیم رو خودش ریتاث داره الکل انگار. خندمیم حالیب و ندازمیم باال شونه  

 وجدانش عذاب یپا به هم بعدش سال چند و بودم یکی با سال چند بگم اگه »

 چه! هست یچ عشق اصال! ست؟ین دار خنده یچ یعنی عشق دمینفهم یول نشستم

«! شناختنش؟ و دید شهیم یجور  



 و شهیم رهیخ ینامعلوم ینقطه به و رهیگیم من از چشم و کشهیم یقیعم آه ثاقیم

:گهیم وار زمزمه  

«. دلت و جون با یکن لمس دیبا ،یِکردن لمس ست،ین یدنید که عشق »  

.کنمیم نگاهش خورده کهی  

«! دادم؟ دست از اریاخت فهممیم کنه لمسش دلم... پس »  

:رهیگیم شکل هاش لب یرو یکیکوچ تبسم و کنهیم نییپا باال سر  

 خت،یر براش دلت یه گرفت، تخنده شخنده با شد، گرم دلت شیدید اگه »

 سرت از هوش صداش ،یش غرق هاش چشم یتو و یکن نگاهش یکرد هوس همش

«. یشد گرفتار و یکرد لمسش دلت با رو عشق یعنی برد  

 هوس چوقتیه من. کنهیم پر رو کشیپ ثاقیم. کشمیم نییپا پلک و کنمیم اخم

 نیا از چکدومیه که شدم مشکالتش ریدرگ نقدریا یعنی. شم هورناز غرق  نکردم

.نکردم حس رو ها حالت  و نشم زده پس تا باشه یراض ازم بودم نیا دنبال فقط 

 من و خوادینم رو من بگه که بودم یروز نگران خدا یشهیهم. نره تاراج به غرورم

 زبون. اومد سرم قایدق! ادیم سرت یبترس یهرچ از گنیم. کنه خرد خودم شیپ رو

:گمیم هوی و کشمیم مینییپا لب یرو  

 که نگاهشِ یتو یزیچ هی. کنم نگاه المصبش یها چشم به تونمینم اصال من »

«. کنهیم داغت و کشهیم شیآت به رو آدم وجود  

:گهیم شده مچاله یصورت با و رهیم باال رو شاتش  

«! هورناز؟! ؟یگیم رو یک »  

:گمیم بلند خودم افکار یتو شده عرق ینجوریهم. شونمینم رو صداش انگار  



 یرو نکهیا مثل زنهیم حرف یجور هی. ادیم خوشم یلیخ هاش حرف از مثال »

. نهیشیم مغزت ته یتو رهیم شهیم مته حرفاش. کننیم یخال خی آب آدم یکله

» 

 خمار و دمیم قرار زانوم یکاسه یرو چونه و کنمیم جمع شکمم یتو رو زانوهام

.زنمیم پلک  

 دست هی با تونمیم ستزهیم زهیر. انگار ادیم خوشم کلشمیه و قد و اداهاش از »

«. کنم بلندش  

:گمیم فیضع و بندمیم پلک و دمیم رونیب رو تلخم نفس  

«. آدم دل یرو شهیم وزنه نداره، گفتن که هم هاش چشم »  

 به. کشهیم عقب به رو من و ذارهیم امشونه یرو دست اخم من هی با ثاقیم

 به صورت. کنمیم باز یسخت به رو هام پلک یال و دمیم هیتک نهیشوم یوارهاید

.چرخونمیم سمتش  

«! هوم؟ »  

:توپهیم یعصب یکم و چرخونهیم چشم یکاسه یتو مردمک  

«! ستین زهیم زهیر که هورناز! ؟یگیم رو یک گمیم »  

 آغوش به رو گریهمد هام پلک و کنهیم خاموش رو مغزم و کنهیم اثر مشروب

:گمیم لب ریز بخوابم نکهیا از قبل و کشنیم  

«. اومده خوشم یلیخ... ازش یول نشدم عاشقش »  

 



 باهم روز هر. دمینَکن دل دنج و فنچ یالیو نیا از هنوز ما و گذشته رو زدهیس بایتقر

 تا میکنیم بازگو هم یبرا رو هامون فکر شهیم که شب و میکنیم فکر و میریم راه

 نگفتم هم هنوز. میبرگرد تهران به قرص یدل با و میبرس مطلوب یجهینت به هردمون

 تا دونهیم هم ثاقیم. هست ینام ماهک هی ها یسردرگم و ها یدل دو نیا یهمه ته

. شهیم بمینص مشکوکش نگاه فقط نیهم یبرا. گمینم رو یزیچ نخوام خودم

 اگه یحت کنه، غیدر خودش از رو یعاشق فرصت نیا خوادینم و شده دل هی ثاقیم

 و عقل با هنوز... من یول. کنه شتجربه داره دوست هم باشه نداشته ته عشق نیا

 شیپ هورناز یماجرا خوامینم. رسمینم یامن ینقطه چیه به و رمیم کلنجار دلم

 هم من و آورد غرورم و احساس سر ییبال چه که نکرد قبول چوقتیه هورناز. ادیب

 زبونم و بودم شده مرتکب حقش در یبزرگ گناه من چون. کردم ردش یلیبیس ریز

 چرت از تا ذارمیم میشونیپ یرو رو دستم مچ و کشمیم دراز کاناپه یرو. بود کوتاه

 بلند ثاقیم لیموبا یصدا شهیم گرم هام چشم تا. نمونم بینصیب ظهر کوتاهه

 خارج آشپزخونه از ثاقیم. کرد پاره رو چرتمون اه. ندازمیم دماغم به ینیچ. شهیم

 یرو از رو لشیموبا. کنهیم خشک شلوارش با رو سشیخ یها دست آب و شهیم

:دهیم جواب یخط پشت به خوشحال یلحن با و دارهیبرم من سر یباال زِیم  

«! ؟یخوب. خانم ماهک سالم »  

 که بدم نقدریا یعنی! نه؟ من به زنهیم زنگ ثاقیم به چرا! شهیم منقبض قلبم

. شمیم ریدلگ فکرم از و کنمیم اخم یخودیب کنه؟ صحبت هم من با خوادینم

 جانیه یصدا با هوی. اومده خوشم ازش من یوقت ادین خوشش من از کنهیم خودیب

 ثاقیم به زده بهت و کنمیم جدا کاناپه از رو متنه باال و پرمیم جا از ثاقیم یزده

:ستادهیا سرم یباال که کنمیم نگاه  

«. پس یدیرس دلت مراد به یآ یآ. گمیم کیتبر! واقعا؟ »  

:گهیم بلند من به کنهیم رو زده ذوق بعد  



«. اومده کارتش نیگر... شد یدنیکش پر دخترمون ماهک »  

 نگاه ثاقیم خوشحال صورتِ به واج هاج و شهیم خاموش قلبم ضربان یالحظه یبرا

 تا سوزونهیم رو امهیر نفسم کنه؟ینم کار چرا مغزم ؟یچ یبرا کارت نیگر. کنمیم

 هوا یرو انگار. مونمیم رهیخ ثاقیم به و نمیشیم کاناپه یرو زانو چهار. ادیب باال

 ریتصو شهیم تموم که شمکالمه. شنومیم گنگ رو ثاقیم یصدا که نقدریا نشستم

 و ذارهیم شلوارش بیج داخل رو لیموبا. شهیم شفاف هام چشم یجلو ثاقیم تار

:گهیم حسرت با  

 شانست پدر بر یآ! کردایم یخواهر داشت چشمیب برام بود شده دایپ یکی »

«. ثاقیم  

:پرسمیم مونده مات و رمیگیم باال سر  

«! کنه؟ کاریچ کارتِ نیگر نیا با خوادیم... چ کارت نیگر »  

:گهیم خنده با و دارهیبرم قدم آشپزخونه سمت به ثاقیم  

«. بکشه کارت باهاش خوادیم »  

 ادیفر یعصب و شمیم بلند. رهیگیم گر حرص شدت از وجودم تموم و ارمیم جوش

:کشمیم  

«! دارم؟ یشوخ تو با من »  

 یکاسه یتو هاش مردمک. چرخهیم سمتم به و ستهیایم خونه وسط خورده کهی

:گهیم آروم و چرخنیم چشمش  

. بود کارتش نیگر معطل وقت همه نیا! داداشم؟ چته تو! ؟یزنیم داد یچ یبرا »

«. کایآمر بره خوادیم  



 نهیس از خوادیم انگار تپهیم یجور قلبم. کنمیم گم رو پام و دست و شمیم هول

 و شمیم آشپزخونه وارد ثاقیم سر پشت اضطراب و هول همون با. رونیب بپره ام

:کشمیم نفس دار کش  

«! چشه؟ نجایا مگه! بره؟ خوادیم چرا! ختن؟یر کایآمر »  

کنهیم پر رو ساز یچا ثاقیم :کنهیم درشت چشم و دهیم هیتک نتیکاب به کمر و   

«! ؟یچ که نجایا بمونه. هستن اونجا باباش مامان »  

 تو. نخورم نیزم و نکنه یخال زانوهام تا کنمیم زیم بند رو دستم. رهیم تنم از جون

 یشونیپ و تن و کشهیم سوت هام گوش که شهیم وارد بهم فشار نقدریا لحظه نیا

 حاال بره دینبا. بکشم نفس تند تند کنمیم یسع دهن راه از. کنهیم عرق گردنم و

 ذهنم به یچ چیه یول کنم یکار هی دیبا. بره دینبا اومده خوشم ازش من که

 بزاق. کشمیم داغم و سیخ گردن به رو دستم و بندمیم پلک محکم. رسهینم

:گمیم هوی و خورمیم فرو رو دهنم  

«. تهران میبرگرد کن جمع »  

:ذارهیم زیم یرو رو ها وانیل و کنهیم دم رو یچا  

«. گهید میریم جمعه گفتم ستا،ین خوب حالت »  

 کنمیم پاک رو میشونیپ عرق  ام گهید دست پشت با و شهیم مشت زیم یرو دستم

:کنمیم تر لب و  

«! فنچت؟ شاگرد امون به یکرد ولش! ؟یندار مغازه تو »  

:نهیشیم زیم پشت و کنهیم پر رو ها وانیل و دهیم تکون سر  

. بزن یچا نیبش. من یجا ستهیمیوا ها ظهر از بعد رهیم بابام ستین شاگرد دست »

» 



:گمیم شمیم خارج آشپزخونه از که یحال در و زنمیم بغلم ریز رو پاهام حالیب  

 دختره دست برو یکرد رو فکرات که توام. میبرگرد میکن جمع پاشو نکرده، الزم »

«. دیبشناس رو گریهمد گوشه هی دیبر ریبگ رو  

. دمیم جاش عقب یصندل یرو و کنمیم جمع رو چمدون. ادیدرنم ثاقیم از ییصدا

 خی پام و دست. کنهینم یاعتراض چیه و کنهیم جور و جمع رو الیو حرفیب ثاقیم

 چاقو مثل یزیچ هی فقط. بده حالم نه خوبه حالم نه. دارم یبیعج حال هی اصال کرده

. نهیشیم تنم یرو داغ عرق یه و کنهیم درد میشونیپ تا که خورده گردنم پشت

 رو یچیه که شده خاموش مغزم یجور. شناوره هوا یتو که مونمیم یآدم مثل

. شمیم جمع خودم یتو یکم و نمیشیم ثاقیم کنار. فهممینم و کنمینم حس

 یچ بهش برم چندم چند خودم با دونمینم یوقت! اومده؟ خوشم ازش بگم بهش برم

. رهیم داره که اون! من؟ نگفتن ای گفتن کنهیم یفرق چه اصال! نشه دواریام که بگم

. بخوابونم رو یصندل شمیم مجبور و شهیم شتریب لحظه هر گردنم و سر درد

...بخوابم بشه کاش. بمونم داریب تهران تا خوامینم  

 

" ماهک "  

 

 شوقم و ذوق شدت از. نمشونیچیم خچالی یتو و کشمیم سلفون ها دسر یرو

 از خارج ریسم و ثاقیم که یروز چند نیا یتو. لرزهیم پام و دست امشب یبرا

 یزندگ صد تا صفر و بودم شده قیرف هیآ با یحساب ثاقیم لطف به بودن تهران

. هیمهربون و قلب خوش العاده فوق دختره. میبود کرده فیتعر هم یبرا رو گریهمد

 یتو بار نیاول یبرا و کنه قبول رو ثاقیم شنهادیپ خوادیم گفت بهم که شبید

 یناگهان فکر هی یط. کردم یخوشحال ابراز و زدم غیج یکل کنه سکیر شیزندگ



 درست ساالد. کنمیم دعوت شام یبرا رو گروهشون تمومِ و زنمیم زنگ شبونه

 کنهیم درست گل ها گوجه پوست با و نشسته زیم پشت که یا هیآ به رو و کنمیم

:گمیم  

«! نداره؟ خبر تعمه دختر جز چکسیه االن یعنی »  

:دهیم رونیب لب و ندازهیم باال سر  

 هام حرف واو به واو از. جداست همه از میمر حساب. ندارم اعتماد چکسیه به نه، »

«. داره خبر  

 ریس دل هی امشب. زنمیم گوشم پشت رو موهام و ذارمیم لپم یگوشه یاریخ تکه

 و رمیم که من نه، ای دارم دوستش بفهمه یکس ستین مهم گهید. کنمیم نگاهش

 یمهمون اصال. کنم آروم رو خودم دل یکمی بذار پس رسهینم بهش چوقتیه دستم

 هیآ به رو ها غذا. ستبهانه هیآ یمعرف دم،ید تدارک دنشید خاطربه رو امشب

 یکشو از و نمیشیم رنگم دیسف بزرگِ تخت یلبه. شمیم اتاقم وارد و سپارمیم

 اکو مغزم یتو ایرو یها حرف. کنمیم نگاه مدارکم و دوحه تیبل به زیم بغل یعسل

:شهیم  

 دیبا که اونطور و یکن برگزار کنسرت یتونینم رانیا یتو تو برس، اهاتیرو به برو »

 نیا یدار فاصله تساله چند و نیچند یآرزوها با قدم هی تو. یبخون یقیموس دیشا و

 نیگر نیا یپا ینشست وقته چند تو. رینگ خودت از طرفه هی عشق خاطربه رو فرصت

 نیا یهوا و حال یش خارج که رانیا از. نکش پس پا دهیرس دستت به که حاال کارتِ

«. ریبگ آروم زنعمو و عمو کنار برو. پرهیم سرت از عشق  

. کنهیم یقراریب نهیس یتو قلبم و شهیم دهیکش مینیب یغهیت یرو یاشک قطره

 یسرکش تا بکشم رو دلم افسار نتونستم چرا شدم؟ طرفه هی خواستن نیا گرفتار چرا

 عشقش تا کنم سرگرم رو خودم برم برم؟ و بذارم جا رانیا یتو رو دلم یعنی نکنه؟



 رو صورتم و کنمیم پرت نیزم یرو رو مدارک! ارم؟یب دووم تونمیم! وفته؟یب سرم از

 کنمیم دق شب فردا تا. کنمیم هیگر دل ته از و کنمیم پنهون هام دست ونیم

 رهیگیم رو هام دست مچ و نهیشیم پاهام نییپا هیآ و شهیم باز اتاقم در. ندارم شک

 رو هاش انگشت. اشکه از سیخ صورتش هم دلنازک یهیآ. دهیم فاصله صورتم از و

:گهیم گرفته و کشهیم هام گونه یرو  

«... تا گفتمیم ثاقیم به وگرنه ندارم رو من! ؟یگینم بهش چرا »  

:گمیم لرزون و ذارمیم دهنش یرو رو دستم زده وحشت  

. هیآ نگو یچیه چکسیه به. یکشت رو من یعنی یبگ اگه وسیآر جونِ تورو نه نه »

 هورناز خاطربه رو شیخراب حال یها روز اون تو. داره دوست رو اون و هورنازِ با اون

«. بمونه خودم دل یتو فرجامیب عشق نیا بهتره. دمید من یول یدیند  

:گهیم هیگر با و کشهیم آغوش به رو من. نهیشیم کنارم و شهیم بلند  

«. ترکهیم دلت »  

:خندمیم تلخ هیگر ونیم  

 رسوا که نشه برداشته رازش مهر از سر یول بشه یمتالش ام نهیس یتو بذار »

«. شمیم  

 کش رو هام لب زور به و کنمیم نگاه لرزونش یها مردمک به و شمیم جدا ازش

:دمیم  

«. برم صدا و سر یب االمکان حد خوامیم. دارم پرواز شب فردا نفهمه یکس »  

:کنمیم نیف نیف خجالت با و ندازمیم نییپا سر  

«. وفتمیم ادشی کمتر ینجوریا بهتره، شه قطع همه با ارتباطم »  



:گهیم غمزده و کشهیم باال رو سرم و ذارهیم ام چونه ریز رو دستش  

«! ؟یچ من پس »  

«. بفهمه ثاقیم نکهیا بدون هم اون تو، با فقط»   

 شه، خراب شبش من خاطربه ستین قرار. ارمیب درش هوا و حال نیا از کنمیم یسع

 به وقت هر که یجور باشه، یموندن ادی به یلیخ دیبا. ستهیآ و ثاقیم یبرا امشب

 و یشوخ با. کنن ذوق دلشون ته و نهیبش هاشون لب یرو خنده کردن فکر امشب

 یها لباس و میکنیم آماده باهم هارو غذا. کنم خوش رو حالش کنمیم یسع خنده

 خنده با یه و بندمیم سرش یرو کاله شکل به رو هیآ یروسر. میپوشیم مناسب

 سر باهم ها بچه هشت ساعت کینزد. کنم دور وجودش از رو استرس کنمیم یسع

 ها وانیل و رمیم آشپزخونه به. ندازنیم راه به رو یطونیش بساط دهینرس و رسنیم

 داخل رو سازم دست طعم و رنگ خوش شربت و نمیچیم ینیس یتو هم کنار رو

. کَنهینم هیآ صورت از نگاه و شهیم آشپزخونه وارد سیپرد. کنمیم یخال ها وانیل

:گهیم و ارهینم طاقت کردن پا اون و پا نیا یکل بعد  

«! ن؟یهست جون ماهک دوستِ »  

 و دارمیبرم رو ینیس بگه یزیچ هیآ نکهیا از قبل. گزهیم لب و شهیم سرخ هیآ

:گمیم  

«. تو ادیب جا حالت بخور شربت میبر ایب حاال، شنیم یمعرف »  

 کنار ییرایپذ یها مبل یرو ها بچه. وفتهیم راه سرم پشت و خندهیم زور به سیپرد

 و دارهیبرم رو شربتش هوشمند. رمیگیم جلوشون یکی یکی رو ینیس. نشستن هم

.ندازهیم پا یرو پا  

 هم رو ما دست مرفه، بابا! ؟یکردینم رو یداشت یا خونه نیهمچ فرشته یتو »

«. ریبگ  



 و هوشمند یرو به رو دلناز، کنار کنهیم یوارس رو خونه یجا همه خوب که آبان

:نهیشیم ادیشه  

 کرده جدا هم رو ییرایپذ و هال که یانهیآ وارید نیا از ،یدار یدلباز یخونه چه »

«. زمیعز باشه مبارکت. اومد خوشم یلیخ  

:گمیم و کنمیم تشکر  

«. پختم شام یکل دینکن پر لیآج و وهیم با رو هاتون معده خدا رو تو »  

:زنمیم سیپرد به یچشمک  

«. پختم هم رو شما یسفارش ینیریش »  

:دارهیبرم لیآج یمشت فرشاد  

«... ستین یمعمول دعوت هی دعوت، نیا... نچ »  

:گهیم یموذ و کنهیم اشاره آشپزخونه با ابرو و چشم با  

«. خانم ماهک هست دعوتت نیا پشت یاهیقض هی »  

 باز دهن خوامیم تا و ندازمیم باال شونه. شنیم رهیخ من به مشکوک همه ها بچه

 رو ریسم و ثاقیم ریتصو تا و گمیم یدیببخش. ادیدرم صدا به فونیآ زنگ. کنم

 یهیآ و رمیم آشپزخونه سمت به هول. کنمیم باز رو ساختمون به ورود در نمیبیم

 خودم اتاق سمت به ها بچه یزده وق یها چشم یجلو کشون کشون رو دستپاچه

. کشمیم  

«. شه چیپ سکته نتتیبب هوی نجا،یهم بمون »  

:نالهیم و رهیگیم رو آرنجم استرس با هیآ  

«... من... من... ماهک »  



:دمیم هولش یعاص و کنمیم اخم  

«. ادیب تا بمون. میزد حرف باهم همه نیا که نداره من من... اِاِاِاِ »  

 شهیم خونه وارد تا ثاقیم. کنمیم باز رو در. رمیم در سمت به و کنمیم شل شین

:گهیم و کشهیم او بامزه یلیخ  

«. کانادا دهیرس پام کردم فکر ساختمون یتو اومدم تا خفن، بابا »  

:کنهیم کج اش شونه یرو سر و زنهیم چشمک  

«! وفتهیب نیچ پوستم استخرتون یتو بخوابم امشب. برد رو دلم استخرتون »  

 با. بندهیم سرش پشت رو در و کنهیم پرتش جلو به بایتقر ریسم که خندمیم

 یقراریب تند تمیر یرو قلبم و شمیم رهیخ دلبرش و ابهت پر صورت به یفتگیش

 ایخدا. دوئهیم چشمم یکاسه به اشک. کشمیم نفس قیعم و بندمیم پلک. کنهیم

. کنمیم نگاهش همچنان و دمیم قورت رو بغضم. برس نفهمم دل داد به خودت

 خودش مثل و دمیم فشار هم یرو لب. دهیم سالم فقط و دزدهیم ازم چشم

:کنمیم اشاره دستم با. دمیم رو جوابش  

«. کن صبر لحظه چند ثاقیم ها، بچه کنار دینیبش دییبفرما »  

 سر و ستهیایم کنارم متعجب ثاقیم و رهیم ها بچه سمت به ما به توجهیب ریسم

:دهیم تکون  

«! هوم؟ »  

 یلیخ ،یطیشرا هر در نکن جداشون ایخدا! انیم بهم چقدر. کنمیم نگاهش خنده با

. انیم بهم  

«. یِوسط... سالن ته ،ینیبیم رو اتاق اون »  



:گهیم تفاوتیب و کنهیم نگاه اتاق یبسته در به و چرخونهیم سر  

«! ؟یچ که اره، »  

«. تو مخصوص اونجاست یزیچ هی اونجا برو »  

:دمیم هولش و کنمیم اخم یتصنع. کنهیم ریز چشم شک با  

«. اِ گهید برو »  

 به و کوبمیم بهم رو هام دست خوشحال. رهیم اتاق سمت به و دهیم تکون سر

«. کنم درست شربت ریسم یبرا تا رمیم آشپزخونه سمت  

 

" کل یدانا "  

 

 شونه اونه؟ مخصوصِ که نجاستیا یچ. دارهیبرم قدم اتاق سمت به دیترد و شک با

 هیآ. زنهیم خشکش در یجلو همون و کنهیم باز رو اتاق در تفاوتیب و ندازهیم باال

 و مات نگاه از. ذارهیم قلبش یرو رو دستش و شهیم بلند تخت یرو از درجا

 با رو شطرفههی گرفته حالت یموها. ندازهیم نییپا سر و رهیگیم گر ثاقیم مبهوت

 سالم خجالت یکل با و کنهیم مشت رو لرزونش یها انگشت و زنهیم کنار استرس

 لب یرو زبون. ستهیایم ریز به سر یهیآ مقابل و ادیم جلو خورده کهی ثاقیم. دهیم

.رهیگیم کمر به دست و کشهیم هاش  بار چند. نکرده باور رو مقابلش ریتصو انگار 

 و کنهیم مرور رو دلش یحرفا هیآ. ستین توهم شه مطمئن تا زنهیم پلک محکم

:گهیم لرزون یصدا و خجالت با چند هر بار نیاول یبرا  

 ،یول... شهیم ختم کجا به راه نیا آخر دونمینم... کردم گوش دلم حرف به... من »

«. رمیبگ دیند رو شخواسته خوامینم... یِراض دلم یوقت  



 نیا هم اون! کرده؟ قبول یعنی! بود؟ یراض دلش. زهیریم یهر و لرزهیم ثاقیم دل

 سر تا سر یبیعج یگرما یخوشحال فرط از ثاقیم. کرده فکر ثاقیم به رو مدت همه

:گهیم زده رتیح و دهیبر نفس و رهیگیم رو تنش  

«! بله؟ یعنی »  

 نگاه ثاقیم یچونه به و کشهیم باال سر و لرزهیم یخوشحال با تنش بند بند هیآ

:گهیم یشرمسار با و کنهیم ول و کشهیم دندون به رو لبش. کنهیم  

«. کنم تجربه رو بودن شما با خوامیم »  

:کنهیم هول دهیترس هیآ. کشهیم یبلند آخ و کشهیم ریت ثاقیم قلب  

«! شد؟یچ... یچ »  

:گهیم شعف و شور با و کشهیم قلبش یرو دست ثاقیم  

 لمس طرفش هی طرف دنیم گاماس گاماس رو خوب خبر دختر، یداد امسکته »

«. نشه  

 یکم هنوز که ثاقیم. کوبهیم نرمال حالت به دلش حاال و خندهیم ینخود هیآ

 انگشت با رو دستش پشت و رهیگیم دستش ونیم رو هیآ کیکوچ دست ست،شوکه

:کنهیم نوازش شست  

«! ه؟یآ »  

:لرزهیم ثاقیم گفتن هیآ نیا با هیآ دل  

«! بله؟ »  

:گهیم ذوق با و دهیم فشار رو دستش ثاقیم  



! یداد جفتمون به رو فرصت نیا که ممنون. گرفتم آروم یبیعج طرز به ممنون، »

«. ینش مونیپش چوقتیه دمیم شرف قول نجایهم  

 پنجه ثاقیم. ندازدشیم سرفه به که چهیپیم دلش ریز ینیریش و ادیم بند هیآ نفس

 یها دست به ها بچه چشم تا. شنیم خارج اتاق از باهم و دهیم سر شپنجه یال

 نگاه هاشون دست به زده شوک و شنیم ساکت هوی وفتهیم هیآ و ثاقیم یشده قفل

.زدن دست به کنهیم شروع و شهیم اشک پر ماهک یها چشم. کننیم  

 

" ماهک "  

 دهیرس راه از تازه هورنازِ و انیم خودشون به ها بچه من دست و غیج یصدا با

:گهیم مبهوت  

«! خبره؟ چه نجایا »  

:گمیم رسا و بلند و رمیم هیآ و ثاقیم سمت به کنان وُرجه وَرجه  

«. خانم هیآ و ثاقیم خوشگلمون و دیجد زوج کنمیم یمعرف »  

 ثاقیم ها پسر. گنیم کیتبر بهشون یکییکی و شنیم خارج بهت از کمکم ها بچه

 زیم هم من. رنیگیم کار به رو هیآ مخ دخترها و کشنیم خودشون سمت به رو

 دست به لیموبا و کنهیم عوض رو هاش لباس هورناز. نمیچیم آروم آروم رو شام

 بهش و زنهیم یاقهقه ریسم. دهیم ریسم نشون یزیچ و ستهیایم ریسم سر باال

:گهیم  

«. یشد طونیش »  

 خوش باهم اونا ماهک ینیبیم. کنهیم پاره رو روحم هاش خرده و شهیم خرد دلم

 وجب به وجب و کن تحمل رو امشب نیهم. راهه نیبهتر شدن دور و رفتن هستن،



 سر. هیکاف تو یپاره پاره دل یبرا نیهم. کن حک ذهنت یتو رو ریسم صورت و تن

 خودم یتو یجور چه من ننیبینم و خورنیم غذا چهچه بهبه با همه شام زیم

:پرمیم که زنهیم پام به رو پاش سیپرد. کنمیم یباز غذام با و شدم مچاله  

«! هوم؟ »  

:دهیم قورت رو دهنش اتیمحتو  

«! ؟یدیترس! وا »  

:کنهیم اشاره خورنیم غذا و زننیم حرف باهم زیر زیر که هیآ و ثاقیم به  

 دختره یلیخ. انیم بهم چه شعورا،یب. میشد شوکه یحساب!! بودا یخوب زیسورپرا »

«! نه؟ یِملوس  

:کنمیم یتبسم  

«. یلیخ اوهوم »  

 وانیل. خورهیم غذا آروم که شهیم دهیکش ریسم سمت نگاهم ناخواسته هم باز

 مونمیم شرهیت یها چشم مات. کنهیم رمیغافلگ نگاهش با و کنهیم پر رو دوغش

 خاطربه رو هاش چشم رنگ ریس دل هی نگرفته هام چشم از نگاه که ییجا تا و

 خفه نهیس یتو رو آهم. لرزونهیم رو بندم مین دلِ و ندازهیم نییپا سر. سپارمیم

 شب و شام از که رمیم فرو خودم یتو نقدریا. دمیم قورت رو بغضم و کنمیم

 جدا خودم از زور به رو هیآ. فهممینم یزیچ ها بچه رفتن یحت شام، بعد ینینش

 جور و جمع رو خونه صبح خود تا و شکنهیم بغضم بندمیم رو در تا و کنمیم

 یحوال که یدل یبرا. زمیریم اشک و کنمیم جمع چمدون. زمیریم اشک و کنمیم

. زمیریم اشک شمیم دور ازش دارم که یوطن یبرا. زمیریم اشک ذارمیم جا ریسم

 یصدا ابهتش، پر و یجد و اخمو صورت تنومندش، کلیه و قد اون ر،یسم ریتصو



 تا کنمیم هیگر نقدریا. رهینم کنار هام چشم یجلو از یا لحظه یبرا قشنگش و بم

...مونده ساعت پنج فقط رفتنم به. وفتمیم گوشه به و شمیم حالیب  

 

" ریسم "  

 

 المصبش یها چشم. ندارم قرار یا هیثان اومدم رونیب ماهک یخونه از یوقت از

 مآشفته االن تا شبید از یبدجور هاش چشم یتو غم. بذارم هم یرو پلک نذاشته

. بردیم باال رو قلبم ضربان و کردیم دنبالم همش که شگرفته یها نگاه اون. کرده

 گرفته! چته؟ بگم بزنم داد خواستیم دلم که بود خورده فر خودش یتو نیهمچ

 به شده قفل زبونم.  نمتیبیم ینجوریا دهیم ادا دلم کنمیم یقاط مصب بد نباش

. کوبهیم تاپ تاپ برات دلم. اومده خوشم بشر نیا از من بگم تونمینم چکسیه

 باال نفسم. کشمیم موهام یال پنجه یه و کنمیم تموم هم رو گاریس دوم یبسته

 ور خونه تلفن. ستین خوش حالم و دهیپر رنگم. لرزهیم دلم و دست و ادینم

 و گرفته یدل با شهیم برقرار تماس که نیهم رمیگیم تماس ثاقیم با و دارمیبرم

:زنمیم داد دار خش یصدا  

 خوشگلش و المصب یها چشم یبرا دلم که یجور. ادیم خوشم یلیخ ماهک از »

«... بگم بهش خوامیم. کنهیم یخودکش داره  

:زنهیم داد خودم مثل و زنهیم یتلخ پوزخند ثاقیم  

 یپ دلت یهست یکی با ینکن دل رو. بخور رو آبش کوزه لب بذار رو اومدنت خوش »

«. ینداشت اخالقا نیا از! شده اضافه بهت دهیجد آپشن! رفته؟ گهید یکی  

 تکه هزار با همراه کوبمیم نیزم یرو و دارمیبرم کانتر یرو از رو پرم یگاریس ریز

:کشمیم عربده شدنش  



 ترکهیم ماهک یبرا داره دلم... ستمین چکسیه با یعوض ستمین هورناز با »

«! ؟یفهمیم  

:گهیم آروم و نیغمگ  

 دوحه پرواز یها تیگ گهید ساعت دو... چون بکنم تونمینم یکمک هم بفهمم »

«. پرهیم ماهک و شهیم بسته  

 زمزمه لب ریز مبهوت و لرزمیم خودم به اریاختیب که زنیریم سرم یرو سرد آب

:کنمیم  

«! یگیم یچ »  

:گهیم ثاقیم به هیگر با. رسهیم گوشم به خط پشت از هیآ یصدا  

 تلف رو وقت بره بگو بهش... داره دوستش هم ماهک... ماهک دنبالش، بره بگو »

«. نکنه  

 تلفن. شمیم خارج زده مات حالت از و شهیم هام هیر وارد هوا از یمیعظ حجم هوی

 و شلوار و شرتیت همون با و کنمیم پرت کانتر یرو کنم قطع نکهیا بدون رو

 بسته، رو خونه در و دارمیبرم در کنار زیآو یرو از رو نیماش سوئچ یخونگ ییِدمپا

. بذاره دلم یرو داغ بره ذارمینم. امیم نییپا دوتا تا دو رو ها پله و کنمیم ول نبسته

 یجا یوقت و رمیم نگیپارک سمت به. بره ذارمینم یول دارمیم نگه رو مایهواپ شده

 پارکش در یجلو شبید. کوبمیم میشونیپ یرو محکم نمیبیم رو نمیماش یخال

 باز رو ساختمون یورود در و کنمیم گرد عقب نگیپارک به ورود در از. کردم

 جوون یمرد. نمیبیم خودم یجلو رو ییآقا امیم رونیب خونه از که نیهم. کنمیم

.عبوس و خشک ی چهره با  

«! ا؟یآر ریسم یآقا »  



. ستمیایم جلوش  

«. هستم خودم »  

 کنمیم نگاهش جیگ و منگ. رهیگیم جلوم و کنهیم خارج کتش بیج از رو یکاغذ

:گهیم که  

«. نیهست بازداشت حکم نیا طبق شما ،یآگاه یاداره از هستم یمحمود سرگرد »  

:راه اون به زنمیم رو خودم! االن آخه بازداشت؟! زنهیم خشکم و رمیگیم جهیسرگ  

«! ؟یچ یبرا بازداشت »  

 اشاره ستادهیا کنارش که یبلند قد و الغر سربازِ به و ندازهیم یخشک نگاه سرگرد

 به رو گهید دستبند و زنهیم دستبند رو دستم  هی و ادیم سمتم به سرباز. کنهیم

. دهینم رو جوابم و رهیم یرنگ یشمی یپژو سمت به. کنهیم متصل خودش دست

 از و پرهیم پلکم شهیم بسته که در. کنهیم نیماش سوار رو من کشون کشون سرباز

 نهیا مهم برنیم کجا دارن رو من که کنمینم فکر نیا به اصال. شمیم خارج بهت

 از انگار. گرفته ازم رو کردن فکر قدرت و زده خی مغزم. دمینرس ماهک به من که

 تنها االن. نامفهومه و گنگ نقدریهم یچ همه شدم، خارج االن نیهم یهوشیب

 بزنم یااضافه حرکت ای بترسم اگه خودمه، دادنِ نشون یعاد بکنم تونمیم که یکار

 ییبازجو اتاق داخل رو من پاسگاه به دنیرس از بعد. زنمیم دامن شکشون به بدتر

 متوسط زیم هی و شده نصب نیدورب وارید یگوشه چهار هر که کیتار یاتاق. برنیم

 دست جفت و کنهیم باز مچش دور از رو دستبند سرباز. شده داده قرار اتاق وسط

 سال چند ییها نیتمر یهمه کنم مرور کنمیم یسع. زنهیم دستبند رو من یها

 رو هام دست. افتادم ریگ که یروز یبرا میکردیم هماهنگ هک یها بچه با قبل

! ماهک دنبال رفتیم هم ثاقیم کاش. کنمیم نگاه رهیخ بهشون ذارمیم زیم یرو

 خودم شنیپوز یواکنش چیه بدون شهیم باز که اتاق در. دختر دمیرسیم بهت کاش



 همچنان یول کنهیم خیس تنم به مو هاش قدم صالبت پر یصدا. کنمیم حفظ رو

 محکم یا پوشه و شهیم دهیکش عقب مییرو به رو یصندل. کردم حفظ رو خودم

. یتونیم تو پسر نیآفر. من واکنشِ نیکوچکتر از غیدر. شهیم دهیکوب زیم یرو

. کنمیم نگاه زِیم یرو که دستش به و چرخونمیم چشم یکاسه یتو مردمک

. بزنه بهم رو من روان خوادیم. کوبهیم زیم یرو آروم و کرده برعکس رو خودکار

:کنهیم زدن حرف به شروع کوبهیم زیم یرو خودکار با که همزمان  

 داتیپ شده یکاوریر یپیآ هی قیطر از که شد صادر بازداشتت حکم یزمان »

«. میکرد  

:من مشخصات خوندن به کنهیم شروع بلند و محکم بعد  

 ،یتیآ یِانصراف یدانشجو ساله، هفت و ستیب فرزند، تک ،یعل فرزند ا،یآر ریسم »

«. یمجاز یکتابخانه یحوضه یتو تیسا کی یدارا  

 ظاهرم ذارمینم یول رمیگیم قلب تپش. برهیم باال رو خودکار دنیکوب سرعت

. بکنه یرییتغ  

«. بگو اتزهیانگ از خب »  

:کنمیم نگاه عبوسش و اخمو یچهره به خونسرد و کشمیم باال سر آروم  

« ؟یازهیانگ چه »  

:گهیم حرفم به توجه بدون  

«! یریگیم خط ونیسیاپوز ای گروهک کدوم از »  

:کنمیم زمزمه و ندازمیم باال ابرو  

«!! فهممینم »  



.کشهینم یلعنت خودکار دنیکوب از دست هم لحظه هی و زنهیم یا مسخره پوزخنده  

«... یمجاز یفضا یتو کردنش پخش و محرمانه اسناد هک »  

:زنمیم یا خنده تک. راه اون به زنمیم رو خودم  

«! هک؟ کدوم! هیچ منظورتون فهممینم اصال من »  

:زنهیم یوحشتناک لبخند  

«. کردن اعتراف دوستات یهمه »  

.بزنه یدست هی خوادیم دونمیم  

« .دمیم انجام یگوش با رو هام کار یهمه. ندارم ستمیس وقته یلیخ من »  

 کش سمتم به رو خودش و کنهیم قطع رو خودکار دنیکوب و کنهیم نگاهم مسخره

:دهیم  

... قضا از و بوده تو اسم به که شده دایپ یپیآ یرو ها لیفا یتمام هک! جالب چه »

«. یندار رو ستمیس نیا تو  

:دهیم تکون سر فیخف و کنهیم زیت چشم  

«! ییتو پرونده نیا یاصل مظنون جون، پسر ستبسته ها رو در راه یهمه »  

 و کردن شک بهم فقط یعنی مظنون. رمیگیم آروم یکم و ادیم نییپا قلبم ضربان

:خورهیم تکون گلوم بکیس. باشه بوده من کار که ستنین مطمئن یعنی نیا به  

«. کنم لیوک درخواست وکال کانون از هست من هیعل یمدرک اگه »  

:رهیگیم شکل هاش لب یرو وحشتناکش لبخند همون دوباره  

 هی که نهیا خاطربه یمظنون گفتم اگه. ستین یپیآ ینشونه از تر معتبر یمدرک »

«. دونمیم دیبع من که... باشه شده هک تیپیآ میداد احتمال درصد  



«. رمیبگ تماس یکی با دیبا من »  

:دارهیبرم رو پرونده و شهیم بلند  

 جا هی برنتیم انیم االن. بدم یااجازه نیهمچ تونمینم ساعت هشت و چهل تا »

«. یکن یهمکار قانون با بهتره!!! زرنگ پسر ،یکن فکر خوب که  

 لیفا نصف یحت. نکردم پخش رو یزیچ که من. بندهیم رو در و شهیم خارج اتاق از

 من. ستهیقض نیا پشت یکی پس. شدن پاک خودکار روز چند از بعد دار قفل یها

 کنهیم زخم رو هام مچ دور دستبند. شهیم تموم گرون برام وگرنه بزنم یحرف دینبا

 من بود، آورده اتاق نیا به رو من که یسرباز. رمیگیم درد قلب استرس شدت از و

 یتو چکسیه. کنهیم منتقل بازداشتگاه به و کنهیم خارج ییبازجو اتاق از رو

 منتقل آدم یها سلول به خوف مطلق یکیتار شهیم بسته که در. نبود بازداشتگاه

 با ارمین کم روز دو نیا یتو اگه. کشمیم آغوش به زانو و نمیشیم گوشه هی. کنهیم

 دو. ندارم شک کنه باز رو ماجرا نیا یپرده پشت تونهیم اون. رمیگیم تماس ثاقیم

 رو ماجرا یه و زنمیم پا و دست بازداشتگاه آور خفقان یفضا و یقراریب یتو روز

.کنمیم دوره خودم یبرا  بد رو حالم و چهیپیم فکرم یال به ال ماهک فکر یطرف از 

 ایب بگم بهش نتونستم یحت و رفت. رسهینم بهش دستم چوقتیه گهید. کنهیم

 یاهیس شدت از که یبازداشتگاه یمتر یس یفضا یتو. بشم عاشقت بده فرصت

 اصال. رمیگیم چنگ به رو موهام و زنمیم قدم نمیبینم رو هام دست یحت

 به گذرهیم که یاهیثان هر دونمیم فقط گذشته، ساعت چند ای روز چند دونمینم

 تا رمیم راه نقدریا. شهیم کم عمرم از سال هی و شهیم دیسف من یموها از مو تار

 باز در. مالمیم رو پاهام ساق و شمیم خم. کنهیم ذوق ذوق درد شدت از پاهام

 بازداشتگاه در چهارچوب یتو و کشمیم یبلند نفس. کنهیم صدام باز سر و شهیم

 به االن نیهم دیبا شده که جور هر. بشه دهیچیپ ها مچ دور دستبند تا ستمیایم

 باز رو در سرباز. میداریبرم قدم سرگرد اتاق سمت به سرباز همراه. بزنم زنگ ثاقیم



 سرگرد زیم به یصندل نیتر کینزد یرو رو من ینظام احترام از بعد و کنهیم

 رو مشتش و کرده هم چفت رو هاش انگشت و نشسته زیم پشت سرگرد. نشونهیم

. گذاشته زیم یرو  

«! کرد؟ کار فکرت »  

:چرخونمیم سمتش به صورت  

«. رمیبگ تماس یکس با دیبا من »  

 به رو تلفن. ستهیایم زیم کنار و شهیم بلند زیم پشت از و زنهیم برق هاش چشم

:دهیم هول سمتم  

«. بهت دمینم مکالمه زمان شتریب قهیدق دو »  

 جفت با یسخت به رو تلفن یگوش. کنهیم نگاهم رهیخ و دهیم هیتک یورود در به

 و رمیگیم رو ثاقیم یشماره. کنمیم قفلش گوشم و شونه نیب و رمیگیم هام دست

:دهیم جواب آشفته و نگران یلیخ بوق، تا دو از بعد  

«! بله؟ »  

«! ثاق؟یم »  

:لرزهیم شهنجره که یجور زنه،یم داد بلند بلند و ترکهیم بمب مثل  

 سر به یچ روز دو نیا یدونیم ،یبرد لش کجا هست معلوم چیه زاخار یکهیمرت »

«! ؟یهست یگور کدوم. اومد پدرت و مادرت و من  

:کنمیم نگاه برم و دور به چشم یگوشه از استرس با  

«! رفت؟ ماهک »  

:کشهیم حرص سر از یبلند پوف ثاقیم  



 ریمس صاحب یب کیتراف یتو یول فرودگاه میرفت هم ما! ر؟یسم زد بتیغ کجا هوی »

! عقل؟یب ییکجا تو. بود دهیپر پروازش که میدیرس یزمان م،یدیرس رید و میافتاد ریگ

» 

 نیا یتو من حاال! حنا یتو یگذاشت رو من دست. کشمیم حسرت سر از یاه

. ادیم رونیب بند مین نفسم و کشهیم ریت قلبم! کنم داتیپ یجور چه ریرواگیهاگ

:گمیم آروم و گرفته  

«. بازداشتم من »  

:کشهیم ادیفر دهیترس  

«... نیحس امام ای »  

 اممکالمه مطمئنم چون. زدن حرف یرمز به کنمیم شروع نده، یسوت نکهیا یبرا

:شهیم شنود  

 شکسته رو نیماش یشهیش بود، نیماش یتو تاپملپ زهرا، بهشت میرفت ادتهی »

«! بودن دهیدزد رو تاپملپ و بودن  

 پلک. کنهیم زمزمه یاوهوم. قراره چه از هیقض دهیفهم انگار. کنهیم مکث ثاقیم

.دمیم فشار هم یرو لب و کوبمیم هم یرو  

 رو من منِ، اسم به یپیآ چون. شده انجام ییها هک ستمیس اون یرو نکهیا مثل »

«. شه معلوم هیقض اصل تا کردن بازداشت  

:گهیم یفور ثاقیم  

«! ؟یپاسگاه کدوم رم،یبگ مالقات زمان هی دیبا »  

«. آباد سعادت »  



«... رمیگیم مالقات زمان شده جور هر »  

 و ذارمیم تلفن یرو رو یگوش. شهیم قطع تماس و مونهیم مهین نصفه حرفش

:رهیگیم جا زیم پشت و گردهیبرم سرگرد. نمیشیم جام سر صاف  

«. یکنیم نیسنگ رو خودت بار فقط کردن تلف وقت با ،یبزن حرف یخواینم »  

:دمیم تکون سر  

«! بگم؟ یچ دونمینم یزیچ یوقت »  

 هام چشم قفل رو نفوذش پر یها چشم. زنهیم صدا رو سرباز و خندهیم یور هی

:کنهیم  

 تونهیم اونجا جو. زندان کنم منتقلت دیبا شه، تموم بازداشتگاه یتو موندت مدت »

«. ارهیب ادتی رو ییزایچ هی  

 با و کنهیم خارج پاسگاه از رو من و شهیم اتاق وارد سرباز و کشمیم دهن به لب

 با مالقات به دمیام یهمه. کننیم منتقل زندان به رو من زندان مخصوص نیماش

.ثاقِیم  

 

" کل یدانا "  

 

 یچهره به ینگاه هیآ. شهیم نیماش سوار و ادیم رونیب ریسم یخونه از آشفته

 یرو ثاقیم یها دست. چرخهیم سمتش به و ندازهیم ثاقیم یغمزده و گرفته

:غرهیم و شهیم مشت فرمون  

«. کردن شیتفت هم رو شخونه »  



:کنهیم درشت چشم دهیترس هیآ  

«! شهیم یچ حاال »  

 عقلش که ستشوکه و الیخ آشفته نقدریا. کنهیم حرکت و زنهیم استارت ثاقیم

 نقطه هی یتو سرگردون ینجوریهم نزنه حرف ریسم خود با تا. دهینم قد جا چیه به

:گهیم و دهیم تکون سر. زنهیم درجا  

 چند مامانش خدا بنده! بدم یچ رو باباش مامان جواب. رمیبگ لیوک براش دیبا »

«. رفت حال از یبار  

:گهیم گرفته و شهیم خون هیآ دل  

«. بود نحس منِ قدم پا همش »  

 و رهیگیم دستش ونیم رو هیآ دست و کنهیم اخم. شهیم قبل از تر ریدلگ ثاقیم

 بنا تا و شهیم پاره هیآ دل بند. کنهیم وارد هاشون انگشت نیب یکیکوچ فشار

. شهیم سرخ گوشش  

 مشکل نیا خودمون ما. نداره تو به یربط اصال مسئله نیا بجو، رو حرفت خواهشاً »

 ها برنامه نیا اصال. میکن رفعش دیبا هم خودمون میآورد وجود به ریسم یبرا رو

!! بشنوما یحرف نیهمچ خوامینم گهید. بود شده دهیچ نمیبب رو تو نکهیا از قبل

«! خب؟  

 جدا ثاقیم از که وقت هر روز دو نیا یتو. دهیم تکون سر آروم و گزهیم لب هیآ

 که داده خبر و فرستاده غامیپ ماهک یبرا مختلف یها شنیکیاپل قیطر از شده

 ساعت به هزارم بار یبرا. شدن نیآنال قهیدق هی از غیدر یول. کردن ریدستگ رو ریسم

:گهیم بلند و یعصب ثاقیم که کنهیم نگاه  

«! ساعت یرو یزد یقفل چته »  



:گهیم و بندهیم پلک محکم هیآ  

 شک خب که؛ موندمینم میمر شیپ انقدر حاال تا. رونمیب عصر تا ظهر از روزه دو »

«! کننیم  

 که یجور ،یجد و قاطع و ذارهیم خودش یپا یرو و کشهیم رو هیآ دست ثاقیم

:گهیم بده قرار شده انجام عمل یتو رو هیآ  

«. ششیپ یمونیم ادیز بعد به نیا از »  

:دهیم تکون آروم رو هست ثاقیم دستِ ریز که یدست هیآ  

 و میمر یخونه بره مامانم نکرده ییخدا اگه. میزد حرف من طیشرا درمورد ما »

« ؟!یچ ستمین اونجا من نهیبب  

.بود هیآ با حق. شهیم منقبض فکش و شهیم بسته و باز ثاقیم دماغ یها پره  

 آمد و رفت درمورد کردن حجت اتمام زدن حرف ماهک اتاق یتو که یشب همون

 و شهیم دلخور. رفتیم دیبا هیآ داشت اجیاحت آرامش و قلب قوت به که حاال. هیآ

:رهیگیم رو ثاقیم سفتِ یبازو و کنهیم هول هیآ. کنهیم ول رو هیآ دست  

«... خب... خب! ه؟یچ من ریتقص »  

:گهیم آروم کنه نگاه هیآ به نکهیا بدون ثاقیم  

«. بودم کرده فراموش من توئه با حق گم،ینم یزیچ که من »  

 دوست هم اون. نهیشیم جاش سر آروم و رهیگیم ثاقیم تخم و اخم از هیآ دل

 افتاده جونش به که یقبل تپش نیا تا بگذرونه ثاقیم کنار رو یشتریب زمان داشت

 نیا خاطر به. تونستینم پسرش و پدر و برادر وجود با. شدینم یول کنه آروم رو بود

 دنید ذوق به که یدل خاطر به یول. بود دهیشن مادرش از حرف یکل هم روز دو



 یگوشه از. دروازه رو یکیاون و کردیم در رو گوشش هی دیتپیم شناختنش و ثاقیم

:کنهیم بغ شتریب و کنهیم نگاه اخمو ثاقیم به چشم  

 یکرد امادهیپ ابونمونیخ سر که روزید. دار نگه یزیچ یاتوبوس ستگاهیا هی یجلو »

«. شدم زنده و مردم خونه برسم تا  

 تماس آژانس با هیآ یخواسته به توجه بدون و دارهیم نگه ابونیخ یگوشه ثاقیم

 انگشت و کنهیم خودش دست بند رو هیآ دست دوباره و ارهینم طاقت. رهیگیم

 شهیم شکفته هیآ گل از گل. دهیم حرکت هیآ دست فیلط پوست یرو رو شستش

.زهیریم یهر دلش و  

 دونمینم. میریبگ سرمون به دیبا یگِل چه نمیبب برم. ریسم مالقات رمیم فردا »

«. زنمیم زنگ بهت خودم بکشه طول چقدر کارم  

 در و شهیم ادهیپ ثاقیم. رسهیم سر آژانس بعد قهیدق چند و گهیم یا باشه هیآ

 یپنجره یجلو. بندهیم رو در هیآ شدن سوار از بعد و کنهیم باز هیآ یبرا رو عقب

:گهیم یجد و کنهیم حساب رو پول و ستهیایم جلو یصندل  

«. کرده ثبت آژانس رو قیدق آدرس »  

:گهیم هیآ به و کنهیم رو بعد  

«. بده امیپ من به یدیرس »  

 موهاش به یدست. کنهیم نگاه رفتنش ریمس به ثاقیم و کنهیم حرکت نیماش

. رهیگیم تماس پدرش با شهیم نیماش سوار که یحال در و کشهیم  

«! بابا؟ »  

:چهیپیم گوشش یتو پدرش نگران یصدا و چرخونهیم رو فرمون  

«! خوبه؟ حالش! ؟یکرد دایپ رو ریسم جان بابا شدیچ »  



 یتو رو ادشیفر و کوبهیم فرمون یرو رو مشتش بار چند و شهیم شیر ثاقیم دل

:زنهیم نفس. کنهیم خفه گلو  

«. ستین جالب ادیز تشیوضع بمونم، ریسم شیپ دیبا یروز چند هی من بابا »  

:خندهیم پدرش  

 به یسر هی یکرد وقت اگه فقط جلد، کفتر ییاونجا بزنن رو تته و سر که تو »

«. تو یشد دمونیام یهمه مینکرد یگناه ما واهلل بزن خونه  

:گهیم شرمنده  

«. شما گردن افتاده هم مغازه یها کار بابا دیببخش چشم، »  

«. اینذار خبریب رو من. نباش هم مغازه نگران برس بچه اون به برو پسر، برو »  

«. خدانگهدار. چشم »  

 بود دهیرس زودتر ربع هی اگه. رهیم ریسم یخونه سمت به و کنهیم قطع رو تلفن

 خودش دست با. دیدیم کنن منتقلش زندان به رو ریسم نکهیا از قبل حتما پاسگاه

 داره اجیاحت ها بچه یهمه حضور به که االن. انداخت چاه یتو رو داداشش

 قفل مدارک اون! شهیم نییپا باال مغزش یتو یه یزیچ هی. ستنین چکدومیه

 پاک دیبا ریسم ستمیس یرو از خود به خود عتایطب روز چند از بعد و داشت

. کنه استفاده هم ینستاگرامیا یجعل اکانت از ریسم نداد اجازه یحت ثاقیم. شدنیم

 عقل با وسط نیا یزیچ هی. کنن پخشش انتخابات کینزد تا کنن صبر شد قرار

! برده کار نیا یتو یدست وسط نیا یکس هی که نکهیا هم اون. ادیدرنم جور ثاقیم

 باز رو راهنشیپ یها دکمه رسهیم که ریسم یخونه به ه؟یک نفر هی اون حاال

 رو اشکله انگار که داغه نقدریا شلهیمخ. ندازهیم تخت یتو رو خودش و کنهیم

 رو هاش دست کف. مغزشه دنیترک منتظر لحظه هر و کرده فرو گداخته آتش یتو

 زدن پا و دست یخبریب نیا یتو. دهیم فشار محکم و ذارهیم سرش طرف دو



 یه کرد؟ گرفتار رو نشیزتریعز و کرد یعقل یب نقدریا که شدیچ. مُردن خودِ یعنی

 دهیم امیپ هیآ به یبار چند. ذارهینم هم یرو پلک و شهیم پهلو به پهلو تخت یرو

 کنار هیآ ریگ نفس و سخت لحظات نیا یتو که داشت دوست. گهیم بدش حال از و

 بد، حال همون با. نداشت امکان که فیح چه یول رهیبگ آرامش حضورش از و باشه

 و رهیم زندان سمت به وقت اول صبح. صبح به رو شب و رسونهیم شب به رو عصر

 یتو. رهیبگ مالقات وقت تونهیم باالخره التماس و خواهش و فنگ و دنگ یکل با

 ها یزندان. رهیگیم ضرب نیزم یرو پاهاش با و نهیشیم زیم پشت انتظار سالن

 شیلعنت یفضا. زدنیم حرف هاشون مهمون با و بودن نشسته زیم پشت هرکدوم

 و ندازهیم نییپا سر. بردیم باال رو آدم قلب ضربان ناخوداگاه که داشت خوف اونقدر

 باال سر ضرب با. نهیشیم مقابلش یکس تا کنهیم پاک رو گردنش پشت عرق

 کنهیم صداش. کنهیم نگاه رنجور و خسته ریسم به شده پر یها چشم با و کشهیم

:لرزهیم صداش بدجور و  

«... داداش »  

:گهیم غمزده ریسم  

«. وسط نیا دئونده موش یکی ست،ین من کار »  

:گهیم دهیترک یدل با. رهیگینم ریسم یلیز و زخم یها مچ از چشم ثاقیم  

. نایا و حکم از ارمینم در سر که من رمیگیم لیوک برات دونم،یم خودم. دونمیم »

» 

 اشنهیس یقفسه. کنهیم فوت رو نشیسنگ نفس و دهیم فشار هم یرو لب ریسم

:ثاقیم اعصاب یرو ندازهیم خط صداش خش و شهیم نییپا باال یسخت به  

«! نه؟ رفته ماهک! ؟یگرفت مالقات وقت یجورچه »  

:دهیم قورت رو بغضش یگوله و رهیگیم رو هاش چشم نم ثاقیم  



 مایهواپ گفتن فرودگاه میرفت هیآ و من. داداش دونمینم. زندان سیرئ شیپ رفتم »

«. خاموشه رمیگیم تماس باهاش هم چقدر هر کرده، پرواز  

 دیناام و چرخونهیم ثاقیم صورت یرو رو رنگش خون و خسته یها چشم ریسم

:نالهیم  

 نیا به دمیترسیم نبودم مطمئن خودم از یعنی. تونستمینم یول بگم، خواستمیم »

 نخواستم. کردم اقدام زود که کردم اشتباه نمیبب امیب خودم به بعدا و کنم قبول ایزود

 که وقته یلیخ هورناز و من. کنه حس نوایب دختره اون هم رو شکست نیا بد حس

 هورناز. بگم بهت رفت ادمی بار هر که شد آوار سرمون مشکل نقدریا. میکرد تموم

«. بود نگفته نکهیا مثل یول گهیم ماهک به خودش گفت  

.شهیم متاثر ثاقیم  

 بودم منتظر یول حرفات به بودم کرده شک لواسون یتو من. یگفتیم من به دیبا »

«. یکرد تموم هورناز با دونستمینم بعدشم. یبگ خودت  

 جمع صورت. کشهیم ریت اش نهیس یقفسه پشت و رهیگیم قلب تپش دوباره ریسم

:کنهیم  

 رو من ریبگ تماس نجایا با خودت یرفت وقت هر افتادم، ریگ نگو بابام و مامان به »

«. کار یبرا یدب رفته بگو. یزنیم زنگ زندان به نفهمن فقط. زننیم صدا  

:رهیگیم خواهش رنگ لحنش  

 نیا که هستن یاون دنبال فقط نایا. نجایا دمیم جون دارم من کن یکار هی ثاقیم »

 یلعنت یپیآ اون خاطر به یول ندارن یمدرک چیه من از. کرده پخش رو مدارک

«. منم یاصل مظنون  



 با محکم، و رهیگیم هاش دست نیب رو ریسم یها مشت و کنهیم دراز دست ثاقیم

:گهیم کنه قرص رو ریسم دل ته که یلحن  

 موش لونه نیا از رو تو یول دوزمیم آسمون به و نیزم. زنمیم شیآت و آب به »

«! خب؟ کن اعتماد بهم. داداش دمیم نجات  

 شتریب ثاقیم و نهیشیم ریسم یها لب یرو یکمرنگ لبخند روز چند از بعد باالخره

 که کنهیم لعنت بار نیچندم یبرا رو خودش و شهیم ریدلگ خودش یقینارف از

 قد به قد خودش شیپ. بود کار ریتقص و داشت حضور هم اون ماجرا نیا از یاگوشه

...ندازهیم رد اشگونه یرو یاشک قطره و ارهیم کم و شهیم آب  

 

" ماهک "  

 

 نکهیا مثل. کنهیم درد هام استخون تموم و کنهیم گزگز بدنم ینقطه به نقطه

. مذاب مواد یتو رو اش گهید مهین و باشم کرده فرو خی آب یتو رو بدنم از یمین

 عرق یها دونه. بدم شونفاصله هم از تونمینم و دهیچسب بهم متورمم یها پلک

 گر بعد قهیدق چند و لرزمیم قهیدق چند. رهیسراز کمرم و گردن از داغ و سرد

 رو مامان غیج و هیگر یصدا. شده نیسنگ سنگ مثل زبونم و خشکه گلوم. رمیگیم

:بدم نشون یواکنش تونمینم یول شنومیم  

«!! دیسع... کرده لرز و تب امبچه دیسع! مامانم؟! ماهک؟ »  

 به دهیچسب یموها و شهیم دهیکش عرقم از سیخ یشونیپ یرو یبزرگ دستِ

:زنهیم کنار رو میشونیپ  

«... زمیعز رو هات چشم کن باز! جان؟ ماهک »  



:رهیگیم رو دستش یجا یسیخ دستمال  

«. کنهیم وحشت بچه نکن هیگر. میایب کنار میتونستینم لیاوا هم ما ه،یعیطب »  

 گلوم از ییها صوت شبه تنها و دمیم تکون بالشت یرو سر فیخف و زنمیم زور

 یصدا دوباره. کشمیم هم یرو دندون و شمیم جمع خودم یتو. شهیم خارج

:شهیم بلند مامان یزده وحشت  

«. شد تلف امبچه مارستانیب مشیببر کن بلندش دیسع... عباس حضرت ای »  

 یها لب. کنهیم چفت گردنم پشت رو دستش هی و ندازهیم زانوهام ریز دست هی بابا

 فشار خودش به رو من. زنمیم صدا رو اسمش ناله با و دمیم فاصله هم از رو خشکم

:گهیم دل ته از محبت، با و دهیم  

«... یشیم خوب بابا، قشنگِ بابا، جان »  

 از مایهواپ که نیهم. پرونهیم امکله از برق دردش و کشهیم ریت میشونیپ یها رگ

 ام نهیس به محکم قلبم. ومدین بند هام اشک و دیترک من بغض شد خارج رانیا خاک

 نجا؟یا امیب و بذارم جا رو قلب تونستم یجور چه. آوردیم بند رو نفسم و دیکوبیم

 شام سر که ینگاه همون. رفتینم کنار المیخ از هم لحظه هی یبرا آخرش نگاه

 ادمی یچ همه ورکیوین برسم کردمیم فکر. کرد پاره رو دلم بند و کرد رمیغافلگ

 اون من چوقتیه گهید دمیفهم زود یلیخ یول. گردمیبرم سابق روال به و رهیم

 جا رانیا یتو رو حواسم و هوش و احساس یهمه چون. شمینم سابق ماهک

 روشن رو نترنتیا نکردم جرات و خاموشه لمیموبا ستهفته هی. اومدم و گذاشتم

 بابا و مامان شیپ ییرسوا و بِبُره رو امونم میقراریب و بزنم حرف هیآ با خوامینم. کنم

 کالس یبرا جانیه و شور از یخبر و خودم به خوردم گره ستهفته هی. ارمیب بار

 قدم و شهر ریگ نفس ییبایز و کنمیم یط لیمیب با رو ها کالس. ستین انومیپ یها

 دلش آدم فهممیم االن. کنه خوب رو حالم یالحظه نتونسته یحت شبانه یها زدن



 به یک رو من شمینم متوجه اصال که بده حالم نقدریا. خوشه اونجا باشه جا هر

 آروم کمکم. شهیم رگم وارد آروم آروم سروم یها قطره و رسوننیم اورژانس

 به لرز و تب ریسم فکر ،یزیچ نه خوردم سرما نه. شهیم ثابت بدنم یدما و رمیگیم

 خشک بدنم یرو عرق و شنیم آروم لرزونم و دار کش یها نفس. انداخته جونم

 که چهیپیم موهام یال بابا دست. شنومیم رو مامان هیگر و نیف نیف یصدا. شهیم

:گهیم مامان  

 یوقت هم ما. ما یرو به نزده لبخند هی مدهاو یوقت از بده، ستهفته هی حالش نیا »

«. مینسوخت تب یتو یول میکرد یدلتنگ میکرد یقراریب میاومد  

:شهیم مشکوک لحنش  

«. بزنم حرف باهاش مفصل دیبا خونه مشیبرد... ستین یعیطب ایخراب حال نیا »  

.نهیشیم یصندل یرو تخت، کنار و بوسمیم رو ام قهیشق بابا  

 بود شده آشنا ییها دوست با بود تنها که یماه چند نیا ماهک من، خانمِ هیعیطب» 

 نیا شده، جدا هوی. بودن کرده گرم رو سرش و بودن آورده درش ییتنها از که

. بود شده آماده اشخونه. بود گرفته رو وکالتش پروانه. آورده فشار بهش ییتنها

 نگو بهش هم یزیچ. رانهیا یهوا و حال یتو هنوز کرده ششوکه اومدن ییهوی

«. ادیم کنار خودش با خودش واشی واشی  

 که دهیفهم خوب مامان. کنهیم نوازش رو صورتم و رهیگیم شدت اشهیگر مامان

 یآقا و شدینم درست کارتم نیگر چوقتیه کاش. ستین یعیطب من احوال و حال

 دنشید یگاه به من. کردینم هیته تیبل برام بده خبر من به نکهیا بدون یدیسع

. بودم یراض هم  

«! مامان؟ یداریب! ماهکم؟ »  



 مامان باز مهین یها چشم با و دمیم فاصله هم از رو ام دهیچسب بهم یها پلک آروم

 و رمیگیم نفس. اشکه از سیخ صورتش و شده خم صورتم یرو که نمیبیم رو

:گمیم رفته لیتحل و فیضع و دمیم تکون رو زبونم  

«. خوبم »  

 که یدست پشت بابا. بوسهیم رو صورتم هم سر پشت و زنهیم یبلند هق مامان

:گهیم خنده با و بوسهیم رو وصله بهش وکتیآنژ  

 رو دخترم من! یشد مداد مثل! بودن؟ لوس مد رو یافتاد یدید رو ما دوباره »

«. بودم سپرده بهت ینجوریا  

:گمیم حالیب و چرخونمیم سمتش به سر  

«. شماست از یدور اثرات »  

:ندازهیم هاش چشم یگوشه به ینیچ. زهیریم بهم رو موهام و خندهیم گلو یتو  

«. خوبه حالت ییما شیپ االن که چقدرم »  

 رو بند ینجوریا وگرنه کنم جور و جمع رو خودم دیبا. کشمیم نییپا پلک شرمنده

 بودم تنها من که یزمان یتو هم اون بستن دل با کنه فکر بابا خوامینم. دمیم آب

 شمیم پا سر شهیم تموم که سرومم. کردم سوءاستفاده نانشیاطم از بابا، اعتماد به

 مامان که ینیدارچ و عسل ریش و کشمیم دراز تخت یرو. میگردیم بر خونه به و

 یصدا بندش پشت و شهیم دهیکوب در به یاتقه. کنمیم مزه رو بود کرده درست

:شهیم بلند بابا  

«! بابا؟ یخواب »  

.دمیم هیتک تخت تاج به و کنمیم جمع شکم یتو زانو  

«. داخل دیایب بابا، نه »  



 یرو رو نکشیع. شهیم انینما در چهارچوب یتو بابا بلند قامت و شهیم باز اتاق در

:ذارهیم میشونیپ یرو رو دستش. نهیشیم تخت یلبه و کنهیم جا به جا صورتش  

«! د؟یسع ینازنازو دختر یبهتر »  

:خندمیم حالیب  

«! بابا؟ لوسِ یدخترا هیشب کجام من »  

 و بوده پشتم شهیهم. مهربون یول یجد. بود نیهم شهیهم بابا. کنهیم نگاهم یجد

 احترام گرفتم که یمیتصم هر به و نگرفته ازم رو ارمیاخت چوقتیه کرده، تمیحما

 به دل. کرد قبول من اصرار به نبود؛ ایب کایآمر که بابا. کرده استقبال ازش و گذاشته

 به بودم نشده عاشق بشم تنها نکهیا از قبل تا اگه. اومد پام به پا داد من یآرزوها دل

 کردیم رفتار خودم مثل من با که نیهم. بود بابا یایریب یها محبت و حضور خاطر

 از رو دیبا که یعشق و محبت اون. بود ایدن من یبرا پدر تا بود قیرف هیشب شتریب و

. بود خودم یکنجکاو حماقتِ ماین. گرفتمیم بابا  

 آرزوهات به تورو که جاست همون نجایا. یومدین انگار یول یاومد ست هفته هی »

«! ؟یگذاشت پا ریز رو آرزوهات ای! ؟یشد منصرف رسونه،یم  

 هیتوج رو بدم حال نیا که بگم یچ. چلونمیم هام انگشت نیب رو وانیل کرده بغ

:چونمیپیم رو حرف! کنم؟  

 رو خودم. بود خوب یلیخ دمیکش دوش به رو میزندگ بار خودم که وقت چند نیا »

«. شناختم  

«. خواستمیم رو نیهم »  

:کنمیم درشت چشم  

«! رو؟ یچ »  



« !نه ای یایب بر تیزندگ پس از یتونیم ینیبب ،یبزن محک رو خودت »  

:گهیم مشتاق و کنهیم جمع اش نهیس داخل رو هاش دست  

«. نمیبب کن فیتعر خب »  

:کشمیم یبلند نفس و ذارمیم تخت کنار یعسل یرو رو وانمیل  

 رو هام کار و کردم هیتک خودم به خودم. کنم جور جمع رو خودم تونستم خوب »

. بدم خرج به صبر و باشم صبور داد ادی بهم شما از یدور. کردم ستیر و راست

. کنم یزندگ بود تمیشخص و شأن در که یاونجور و کنم محافظت خودم از تونستم

 یزندگ یجور چه کنم انتخاب خودم تا دیداد انتخاب حق بهم من به اعتماد با شما

 به. شهیم دیسف زود ریپذ تیمسئول یباباها یموها چرا دمیفهم خوب! بابا؟. کنم

 که ییاونا نیبب بودم، خودم فقط که من حاال. سخته یلیخ تیمسئول دنیکش دوش

«. کشنیم یچ کننیم اداره رو خانواده هی  

:کنهیم بغل رو سرم و شهیم خم و کنهیم نگاهم شور با بابا  

«! ؟یستین ریدلگ که من از »  

:ذارمیم اش شونه یرو رو امچونه  

«! ؟یچ یبرا ریدلگ »  

«. وجودته یتو جنم چقدر ینیبب خواستم! گذاشتم تنهات که »  

:گمیم ذوق با و میچیپیم دورش رو هام دست  

«... بود یعال یچ همه »  



 دلم و شهیم کور ذوقم یهمه. رهیگیم جون هام چشم یجلو ریسم ریتصو دوباره

 نفس. تلخ انیپا با چند هر. بود یعال هم ییهوی بستن دل نیا یحت. کشهیم ریت

:بندمیم پلک و کشمیم قیعم  

«. بود یعال یلیخ یچ همه »  

 چشم به و رهیگیم هاش دست ونیم رو هام دست و کنهیم جدا خودش از رو من

:زنهیم زل هام  

 بزرگت آگاه و یمنطق کردم یسع شهیهم دارمت که یسال شش و ستیب نیا یتو »

 درس گرانید یها تجربه از بلکه یکن تجربه ینخوا رو زیچ همه که یجور. کنم

 کج راه ،ییتنها ینکن حس ،ینش ذبمع باشم کنارت قیرف هی مثل گفتم. یریبگ

 من ،یهست ییتوانا دختر تو! ماهک؟. تییتنها یها خالء کردن پر یبرا ینر

 یکل با یکن یزندگ ما از دور به یوقت چند هی دونستم صالح و دمید رو تییتوانا

 اعتماد بودنت شجاع و خودت به ،ینترس هاش اتفاق و جامعه از خواستم. تیمسئول

 و خودت یها کار یهمه پسِ از تو یوقت هست پسر هی و تو نیب یفرق چه .یکن

 حالت کمک که میستین دایآ و من شهیهم! ؟یایبرم شهیم سپرده بهت که ییکارها

 و یریگیم زانوت به رو دستت ای یترسیم یشیم تنها یوقت دمیدیم دیبا. میباش

«. یستیایم خودت پشت  

 نیا از شهیم قرص من دل و زنهیم برق هاش چشم و زنهیم گوشم پشت رو موهام

:هاش چشم تیرضا  

«. بوده یعال برات زیچ همه که خوب چقد »  

:گمیم ربطیب و کنهیم باز رو زبونم و جوشهیم دلم یتو غم  

 زهیانگ که یهمدم. دارن اجیاحت همدم به آدما یهمه که شدم متوجه هم رو نیا و »

«. ستین قشنگ هم ادشیز ییتنها باشه، پشتش کنه، تشونیحما بهشون، بده  



:گهیم خنده با و خندهیم  

 ربط رو هفته هی نیا بد حال! باشم؟ داشته حرفت نیا از تونمیم یبرداشت چه االن »

«! حرفت؟ نیا به بدم  

:گمیم تندتند. هستم یسوت سلطان که لعنتم خدا. رمیگیم رو دستش آرنج دهیترس  

. گفتم رو دمیفهم وقت چند نیا یتو که رو یزیچ اون!! هیحرف چه نیا یوا بابا، نه »

 نیدیم زهیانگ و یانرژ. نعمته من یبرا شما وجود! گهید نیهست من همدم شما مثال

«. بهم  

 یجد و محکم. شهیم بلند و کنهیم نگاه ترسم از شده گرد یها چشم به دار معنا

:گهیم  

«. باشه یگیم که نیهم اهللءشاان »  

:گهیم یجد و کنهیم صاف تنم یرو رو پتو. بکشم دراز کنهیم مجبورم  

 که کنمیم افتخار. یهست یبینج و شجاع دختر نیهمچ که کنمیم افتخار بهت »

«. یمن دختر  

 شه خارج اتاق از بابا نکهیا از قبل یشاد با و انیدرم پرواز به قلبم یتو یها پروانه

:گمیم  

«. نیکرد اعتماد بهم که ممنونم »  

 ریز از رو خاموشم لیموبا. شهیم خارج اتاق از گفتن ریبخ شب از بعد و خندهیم

 زنه،یم شور دلم یناجور جور هی یول. کنم روشنش ندارم جرات. دارمیبرم بالشتم

 حال بد حس نیهم. افتاده یاتفاق هی یکی یبرا ای شده یزیچ به کنمیم احساس

 فردا. کنمینم روشن رو نترنتمیا یول کنمیم روشن رو لیموبا. کنهیم دیتشد رو بدم

 یایدن به دیجد خط با و کنمیم پاک رو واتساپ و تلگرام و خرمیم خط هی حتما



 بزنم حرف ثاقیم ای هیآ با خراب یهیروح نیا با االن اگه. شمیم متصل یمجاز

 عکس و کنمیم باز رو میگالر. حرفام نیا از تر وونهید من. رانیا گردمیبرم حتما

 یرو رو دستم. کنمیم نگاه رو بودم کرده ویس لشیپروفا یرو از که رو ریسم یها

 لرزون یدل و حسرت با و کشمیم ابهتش پر و جذبه پر شهیهم یها چشم و ها ابرو

:گمیم  

 هی که ییتو! ببندم؟ دل بداعصاب شهیهم بداخالقِ یتو به من شد باعث یچ آخه »

«! ؟ینداد نشون بهم خوش یرو  

:زنمیم لب بغض با و چسبونمیم قلبم به رو لیموبا  

«. باشه نداشته تو به یربط امدلشوره دوارمیام »  

 یه شم،یم داریب که صبح. ببره خوابم تا زنمیم حرف ها وونهید مثل خودم با نقدریا

 نیا از یکم و بشه باورش مغزم بلکه تا خوبه حالم که کنمیم نیتلق خودم به

. کنم نگاه یمرتض به نکهیا بدون و نمیشیم صبحانه زیم پشت. امیب رونیب یسردرگم

:پرونمیم کهیت دارمیبرم زیم وسط از رو ریش وانیل  

«! ؟یینجایا ست هفته هی یندار یزندگ خونه »  

:خندهیم و بندهیم کش با رو بلندش یموها یمرتض  

«. یبد سکته رو ما یعمو ینش گور و گم هوی برمتیم و ارمیم!! پا سنگ »  

 یبرا. ترسونهیم رو من که بود هاش چشم ته یانهیک هی. کنمیم جمع صورت

 که یمرتض اون هیشب یمرتض نیا. شدمینم کینزد و دادمینم رو بهش ادیز نیهم

 و کهیت با اشهمه و دادیم نهیک یبو یهمه لحنش، نگاهش،. ستین بودم دهید رانیا

.زدیم حرف منظور  

«! کو؟ بابام »  



«. رونیب رفت داشت، کار »  

:گهیم یمرتض. دمیم بدنم به یقوس و کش  

«! گفتیم ییزایچ هی ایرو »  

«! گفت؟یم یچ »  

:گهیم مرموز و کنهیم نگاهم شرارت با  

«! ه؟یک ریسم. یشد خارج رانیا از یعشق مِیعظ شکست با »  

:گمیم بلند و شمیم یعاص  

«! مونه؟ینم برادر و خواهر شما دهن یتو حرف چرا. تو با کرد غلط ایرو »  

:زنمیم یدست هی  

 غلط به رو آدم که ایرو از اون ما،ین به یداد رو من یخونه آدرس که تو از اون »

«. نزنه یحرف شماها به تا کنه توبه آدم دیکنیم یکار. ندازهیم کردن  

:گهیم منمن با و وفتهیم دستش از اشلقمه خورده کهی  

«. نتتیبب خواستیم... خب... خب »  

:گمیم خفه و خندمیم یعصب  

 فکر! ییتو عموم پسر که سرم بر خاک! یداد رو من یخونه آدرس تو پس آهان »

«! ؟یفروخت بهیغر به رو من تو. برات هستم ایرو مثل من کردمیم  

:شهیم بلند زیم پشت از و کنهیم اخم  

«. کردم کمکش داشت بهت که یعشق حرمت به »  

:گمیم حیصر  



«. این در پشتش یندار خبر یزیچ از ،یکرد غلط »  

:زنهیم هم رو دلم دستش پشت یها یخالکوب و خندهیم مسخره  

«. رانهیا یتو من گوشِ »  

:فرستمیم ام شونه طرف کی به رو موهام و کنمیم کج افهیق  

«!! استیرو امگوشت البد »  

. پرونهیم جا از رو من مامان غیج یصدا که کنهیم نگاهم دار منظور و قیعم

 قورت رو دهنم آب. ادیم نییپا هارو پله تندتند و دهیم تکون هوا یرو رو من لیموبا

:زنهیم داد و ادیم سمتم به حرص با. شمیم بلند و دمیم  

«! برات فرستاده امیپ تا شصت و صدیس خاطرش به هیآ که هیک! ه؟یک ریسم »  

 دهنم یتو قلبم ضربان! شده؟ وصل نترنتیا به. کنمیم نگاه مامان به دهیترس

 با و ستهیایم مامان پشت یمرتض. کنمیم نگاه مامان به واج و هاج و کوبهیم

:گهیم شخندین  

«! ر؟یسم »  

:گهیم یمرتض به تند و چرخونهیم سر مامان. کنمیم نگاه یمرتض به غضب با  

«. پسرم یبر یتونیم ره،ینم کالس ماهک امروز جان یمرتض »  

 زیم یرو از رو کالهش و شهیم خم و شهیم جمع حرص سر از یمرتض یها لب

 بلند و زنهیم رونیب خونه در از ذارهیم موهاش یرو رو کالهش یحال در. دارهیبرم

:گهیم  

«. خوش روز »  

:گمیم بلند و کنمیم اخم  



«! یچ یعنی! ؟یزد دست من یگوش به مامان »  

 منینش سمت به رو من و رهیگیم محکم رو دستم مچ و کنهیم زیر چشم مامان

 زیم یرو مقابلم من خودش و کنهیم اشاره نفره تک و گرد مبل به. کشونهیم

:کنهیم نگاهم یجد و رهیگیم دستش تا دو نیب رو لمیموبا. نهیشیم  

 که بس از آوردم در رو دیسع پدر. خورمیم رو خودم درون از دارم ست هفته هی »

«. رفته راه هزار فکرم  

:بکشم رونیب مامان یها دست نیب از رو لمیموبا کنمیم یسع  

«! شده؟یچ! جان مامان یکنیم رفتار ها یرستانیدب بچه مثل من با چرا »  

:زنهیم پس تشر با رو دستم  

 دمید رو گردوت قدِ یها چشم فرودگاه میاومد! روز؟ چند نیا یدید رو خودت »

 نگاه ،ینزد حرف دیچسب دهنت سقف به زبونت هفته هی خونه میاومد شد، شیر دلم

 اطیح و خونه یتو شبح نیع شبا. دلم جون به انداخت شیآت یه وارت حسرت

 تنهاش که وقته چند نیا یعنی! چشه؟ بچه نیا که کردمیم وحشت یدیچرخیم

«! کرده گم رو خودش اومده سرش به یچ میگذاشت  

 باهام خواسته وقت هر روز چند نیا یتو. شمیم جمع خودم یتو و کنمیم بغ

. رفتم در قسر و چوندمشیپ یجور هی بزنه حرف  

 عوض و یدلتنگ ،یکرد تب پسره نیا خاطربه تو دونمیم من! ه؟یک ریسم نیا »

«. ستبهانه مملکت و هوا و آب شدن  

:کشمیم رونیب مامان یها دست از زور به رو لمیموبا و دمیم قورت رو بغضم  

«. بگم خودم بگو یبدون یخوایم یهرچ ؟یدار کاریچ نیا به »  

:کنهیم مشت زانوش یرو رو دستش و کنهیم نگاهم چپچپ  



 نمیبیم دارم. شدیم باز دهنت قفل هفته هی نیا یتو یبزن حرف یخواستیم تو »

 نیا یهمه. اوضاعت و حال از که هم نیا! یریگینم دستت یگوش هم لحظه هی

«! نه؟ ست پسره نیا خاطربه اداها  

:گمیم خنده با و کنمیم درشت چشم  

«! ؟یشد ها بازپرس نیا مثل چرا! مامان یوا »  

:شهیم جمع ام خنده. کنهیم نگاهم یجد ینجوریهم  

«. هست یعنی ست،ین چکسیه »  

:کشمیم یقیعم نفس  

 باهاتون درموردش که بود یگروه همون یتو بعدش بود، امهیهمسا نکهیا اول »

«. زدم حرف  

:پرسهیم مشکوک و کنهیم کج ابرو  

«! ؟یکرد لرز و تب خاطرشبه بود اتهیهمسا چون »  

:ندازمیم باال سر  

 به هوی... هوی یول کنم کمکش خواستمیم من. ستدهیچیپ یلیخ اشهیقض نه، »

. دادم دل بهش خر منِ یول ستگهید یکی با. مامان شدم عاشقش دمید اومدم خودم

«. ستین آدم خود دست دادن دل که بده یلیخ  

 بغلم زده ماتم هوی. کنهیم نگاهم سکوت تو هیثان چند لرزهیم هاش چشم مردمک

:کنهیم  

«! ؟یشد عاشق »  

:گهیم آروم و کنهیم نوازش رو موهام   



«! ست؟ین یموندن یدونستینم مگه! زم؟یعز یکرد گرفتار رو خودت چرا »  

 و بد یرو من! بود؟ خودم دست مگه. شهیم پا به یشیآت درونم و لرزهیم دلم

 خودِ دست شدن عاشق مگه اصال باختم، رو خودم ینجوریا و دمید رو عبوسش

 و کوبمیم هم یرو محکم رو هام پلک! نبندن؟ دل هوی رنیبگ رو جلوش که ادماست

:گهیم بغض با مامان. گمینم یچیه  

 که یحس نیا نتونستم یول کنم یفضول تیشخص میحر یتو خواستمینم دیببخش »

 تونمیم یجور چه ،یمن یبچه تو. کنم کنترل رو خوردیم رو من درون از داشت

 هی برام روزش هر یبود دور ازم ماه چند! نکنم؟ شک یزیچ به و نمیبب رو بدت حال

«. جون مامان شدم حساس. گذشت سال  

:رهیگیم فاصله ازم. بوسمیم رو اشگونه استخون و چرخونمیم سر  

 اسم بار چند صفحه یباال. کنهینم کار خطتت چون کردم روشن رو نترتیا فقط »

 امیپ. شد لیتبد نیقی به شکم کرده تکرار رو اسمش همش دوستت دم،ید رو ریسم

«. نخوندم اصال رو ها  

:گمیم زده ماتم و خون یدل با و کنمیم خاموش رو لیموبا  

 و ستگهید یکی با اون. مامان جوشهیم دلم ادیم اسمش بخونم، خوامینم هم من »

 کندن دل تا اومدم شونهمه از یخداحافظ بدون. شمیم خرد خودم یتو دارم من

«. بشه تر راحت  

:شهیم نییپا باال اش نهیس یقفسه نیسنگ و کنهیم نگاه هام چشم به حسرت با  

«! شد؟ »  

:رمیم باال یطبقه یها پله سمت به و شمیم بلند مبل یرو از  

«. امیم کنار باالخره یول کشهیم طول. شهینم حاال حاال نه، »  



 

" کل یدانا "  

 

 هیتک نیماش یبدنه به و کنهیم دراز ها زهیر سنگ و خاک یرو رو پاهاش ثاقیم

 یچراغون غربِ به. شده ریپ سال یس ثاقیم گذشته، که یا هفته سه نیا یتو. دهیم

 رو دستش و نهیشیم کنارش هیآ. ادیم باال تا دو یکی نفسش و کنهیم نگاه شهر

:کنهیم نگاه نشیغمگ رخِ مین به و ذارهیم ثاقیم یپا یرو  

 باشه زرنگ و زبر شهیم دایپ لیوک هی باالخره دادگاهش، به مونده هفته دو »

«. برسونه دادگاه روز تا رو خودش  

 رو ثاقیم قیعم درد نقدریا. مهربونش و دار تو مرد یبرا رهیگیم شیآت گرشیج

 به رو عصر تا ظهر. بود کرده فراموش رو خودش مشکالت تموم که کردیم لمس

 .باشه ثاقیم کنار شتریب کردیم یسع وچوندیپیم رو خونه یکار نهیآ کالس یبهانه

 میمر که کرد بهانه رفتن، مشهد به اشخانواده با همراه میمر شوهره دیفهم تا امشب

 قبول میمر ییتنها خاطربه هم هیآ مادر. ارشیک مادره کنار هم وسیآر و تنهاست

 هیآ رسوند، میمر یخونه به رو هیآ تا برادرش. بمونه میمر کنار رو امشب هیآ که کرد

 یلیخ شیروح احوال و حال که ثاقیم. دنبالش ادیب که شد هماهنگ ثاقیم با

 ادی به. باشه داشته کنارش شتریب و شتریب رو آرامشش تا کرد قبول کله با بود داغون

 همون درست و اومدن بام به شد عاشق کرد اعتراف ریسم به ثاقیم که یروز اون

 رو فشیظر یها دست و نهیچیبرم لب هیآ. نشستن بودن نشسته ریسم با که ییجا

:گهیم ثاقیم رخ مین به رهیخ و چهیپیم ثاقیم یعضالن یبازو دور  

«. رهیگیم درد قلبم نمتیبیم گرفته ینجوریا »  



 یتو مردمک و کشهیم موهاش یال پنجه کالفه کنه نگاه هیآ به نکهیا بدون ثاقیم

:چرخونهیم چشم کاسه  

 در عشق دیفهمینم نجا،یا آورد رو من ریسم شدم عاشقت دمیفهم که یشب اون »

«. کردینم درک رو من اصال هیچ اول نگاه  

:خندهیم تلخ  

«. دیخند بهم هم یکل »  

 داد کالفه و کنهیم تر لب. جوشهیم گلوش یتو یزیچ هی و شهیم جمع اش خنده

:زنهیم  

 ربط اییباال اون به اشرشته هی چون. ترسنیم کنه،ینم قبول رو وکالتش چکسیه »

«! بکنم؟ یک دامن بند رو دستم! ه؟یآ کنم کاریچ. ترسنیم داره  

 رو دستش کف اریاختیب. جوشهیم هاش چشم یکاسه و شهیم اشک هیآ بغض

:کنهیم زمزمه لب ریز و کشهیم ثاقیم دار شیر صورتِ یرو  

«... زمیعز »  

 شدن کینزد بهم آسمون و نیزم کنهیم احساس و رسهینم ثاقیم یها هیر به هوا

. ببلعه رو هوا تا کنهیم باز رو دهنش. کنن مچاله رو ثاقیم کلیه و قد خوانیم

 و یدرموندگ احساس اونقدر آن هی ثاقیم و شهیم دهیکش صورتش یرو هیآ دستِ

 و چهیپیم هیآ تن دور رو دستش اریاختیب که دهیم دست بهش بودن پناهیب

 هاش هیر به هوا. بندهیم چشم و دهیم قرار هیآ فینح یشونه یرو رو شیشونیپ

 خارج پاش نوک از و کنهیم عبور شیشونیپ از درد. کشهیم نفس تندتند و رسهیم

. شهیم  



. کشهیم دندون به رو هاش لب. شنیم خشک هوا یرو و لرزنیم هیآ یها دست

.زنهیم صدا رو ثاقیم لرزون و کوبهیم باال ضربان یرو قلبش  

«. ثاقیم... یم »  

 و یناآروم هفته سه از بعد. دهیم فشار خودش به شتریب رو هیآ و بندهیم پلک ثاقیم

 انگار. کنهیم یراحت احساس قهیدق نیهم و لحظه نیهم یتو االن، یخراب حال

 کنار رو خجالتش هیآ باالخره. کشهیم راحت نفس و کرده بغل رو آرامشش منبع

 ثاقیم سر. رنیگیم بر در رو ثاقیم دور هاش دست لرزون یدل و دست با و ذارهیم

 از و رهیگیم گر هیآ. شنیم پخش هیآ گردن یرو داغش یها نفس و چرخهیم

 لب ریز و بوسهیم رو هیآ گوش یکینزد ییجا. لرزهیم خودش به عشق و ذوق شدت

:گهیم  

«... دیببخش »  

 سر ثاقیم. شهیم جا به جا ثاقیم بغل یتو باال قلب تپش و شور با و لرزهیم هیآ دل

 نهیبیم که رو هیآ بودن آروم. چسبونهیم اشترقوه به رو هیآ سر و کنهیم بلند

 یموها یرو رو هاش لب و زنهیم کنار موهاش یرو از رو هیآ شال و رهیگیم جرات

 دست یشتریب شوق با. رهیگیم شیآت تنش و زهیریم یهر هیآ دل. کشهیم هیآ

 رهیگیم نفس ثاقیم. بندهیم پلک آرامش با و کنهیم چفت ثاقیم کمر دور رو هاش

. کشهیم هیآ یشونیپ و صورت یرو رو هاش انگشت سر عشق با و  

 باهم م،یخورد غصه باهم م،یدیخند باهم. میگذروند باهم رو روز و شب ساله سه »

 ترسمیم. هیآ خودمم ماجرا نیا مقصر اصال. منه دومِ یخانواده. میدیکش درد

«. بشم شرمنده  

 و شناسهیم رو ثاقیم شتریب چقدر هر. دوزهیم چشم ثاقیم به و رهیگیم باال سر هیآ

 ثاقیم حس به احساسش و شهیم دلبسته شتریب نهیبیم رو هاش یخوب و یمردونگ



 چشم. کشهیم نییپا صورتش و رهیگیم یچراغون شهر از چشم ثاقیم. زنهیم گره

 که کننیم پا به ثاقیم دل یتو یاولهول چنان هیآ گرم و دهیکش و درشت یها

 و برهیم هیآ یچونه ریز دست. شنیم دار کش هاش نفس و کنهیم داغ ثاقیم

. شهیم منقبض تنش و ادیم بند هیآ نفس. بوسهیم رو لبش ریز هاش چشم به رهیخ

 گوشش ریز و چسبونهیم هیآ یگونه به گونه کنهیم حس رو انقباض نیا که ثاقیم

:کنهیم زمزمه  

«... نترس من از »  

 قلب. ذارهیم قلبش یرو رو دستش کف و کنهیم باز کمرش دور از رو هیآ دست

 نفس. بزنه رونیب اش نهیس از خوادیم انگار. کوبهیم طبل مثل هیآ دست ریز ثاقیم

:زنهیم پچ احساسش تموم با ثاقیم. لرزوننیم رو ثاقیم دل لرزونش یها  

 خرم تو خر طیشرا نیا یتو. دارم دوستت خودت خاطربه. دارم دوستت واقعا من »

 میزندگ طیشرا نیبدتر یتو که ممنون. شده یوحش تو وجود خاطربه دلم نیا

«. من خانمِ آهو داد قرار راهم سر رو تو یموقع خوب خدا. یکنارم  

 بود ثاقیم قلب یرو که یدست! آهو؟! کنهیم داغ مغزش و خورهیم تکون هیآ قلب

 و دهیم فشار هم یرو لب. شهیم مچاله مشتش یتو ثاقیم شرتیت و شهیم چنگ

:زنهیم لب داره حسادت و حرص از یا رگه ته که ییصدا با  

«! ه؟یک آهو »  

. کنهیم فوران عشقش حس و رهیم شیزندگ عشق نیاول حسادت یبرا دلش ثاقیم

 ثاقیم دنیخند از هیآ. خندهیم بم و بلند و چلونهیم رو هیآ یخاص حرص هی با

 به. زنهیم پا و دست یه و شه جدا ثاقیم از تا کنهیم تقال .خورهیم حرص

:گهیم غیج با و افتهیم نفسنفس  

«. کن ولم... ول »  



 مهار رو هیآ. کنهیم قفل خودش یتو و هیآ شتریب و رهیگیم شدت ثاقیم خنده

:گهیم بلند خنده، با و کنهیم  

«... اِاِاِ »  

 پر و داغ و چسبونهیم شیشونیپ به یشونیپ و دهیم قرار هیآ گردن پشت دست

:زنهیم لب حرارت  

. گهید شد دلت بندِ دلم دمید رو نایهم درآرته، پدر یها چشم نیا ،ییتو آهو »

«. گهید دادن نشونم رو نابت احساس و پاک درون درشتت و دهیکش یها چشم  

 خون و ترکهیم یشاد و شوق فرط از قلبش. خوابهیم حرصش و رهیگیم آروم هیآ

 یکم. انیم کش هاش لب و شنیم نرمال هاش نفس. کنهیم پمپاژ هاش رگ یتو

 کنار شیشونیپ از رو هاش یچتر ثاقیم. ارزهیم خوبش حال و حس به یول معذبه

:گهیم حیصر و زنهیم  

«! نه؟ یستین راحت یبغلم یتو ،ینجوریا »  

 باال رو هاش دست. رهیگیم گاز رو زبونش و لرزهیم ثاقیم بودن زیت از هیآ یها پلک

. دهیم تکون رو هاش لب و ذارهیم ثاقیم یها شونه یرو و ارهیم  

«. کمهی »  

. سوزونهیم رو گلوش نفسش و کنهیم نگاه هیآ مانند قلب یها لب به مسخ ثاقیم

 چشم. کنهیم یقراریب اش نهیس یتو قلبش و شهیم داغ شیآت یکوره مثل تنش

 بلند هیآ یگوش یمویا زنگ یصدا کنهیم کج سر که نیهم و شهیم خمار هاش

 خودش از رو هیآ. چسبونهیم بهم رو ابروهاش اخم و پرهیم ثاقیم حس. شهیم

:گهیم زیت و تند و دهیم فاصله  

«!! شب یدو ساعت هیک »  



 رو فشیک. کنهیم جور و جمع رو خودش و ترسهیم ثاقیم هم در یها اخم از هیآ

. کنهیم خارج فشیک پشت کیکوچ بیج از رو لشیموبا و دارهیبرم پاش کنار از

 و ذارهیم هاش لب یرو رو هاش انگشت نهیبیم نیاسکر یرو که رو ماهک اسم

 چشم یجلو رو لیموبا و چسبهیم ثاقیم به دوباره. کشهیم یبلند نیه متعجب

 با و کنهیم لمس رو سبز یرهیدا شوکه و مونده مات ثاقیم. رهیگیم ثاقیم یها

 ماهک اسم همزمان دو هر و کنهیم نگاه ماهک ونیگر صورت به زده وق یها چشم

:کننیم زمزمه جانیه با رو  

«!! ماهک »  

"ماهک  "  

که  ی. متعجب با همون بغضادیاشک هام بند م شنومیجفتشون رو که م یصدا

:گمیم لرزونهیصدام رو م  

«! ن؟یشما دو تا باهم هست »  

:گمیو م کنمیمحافظ تراس جدا م یو کمر از نرده ها هیگر ریز زنمیم دوباره  

«. نمیبیمن شما ها رو نم که،یچقدر تار »  

:شهیبلند م ثاقیم یهول زده یصدا  

«صبر کن، صبر کن.  »  

. چراغ وسط رو روشن شهیباز و بسته م نیماش یو در ها ادیم یزیتکوندن چ یصدا

دلخور  ثاقیو م کنهیبغض کرده نگاهم م هی. آچسبهیو سر هاشون بهم م کنهیم

:گهیم  

«مکه؟!  یحاج یحاج یکجا رفت »  

:لرزهیم هیآ یها لب  



«بودم.  خبریازت ب دیپوکی. دلم میشدینم نی! اصال آنال؟یهام رو خوند امیپ »  

که  ی. سه هفته خودم رو به هر زور و ضربدمیم هیتک واریو به د رمیعقب م عقب

. خودم رو مشغول کردم امین یخودم رو گرفتم تا سمت گوش یبود نگه داشتم و جلو

 یتو کتهیو ذکرش هر روز مثل دفکر  شد؟یمگه م ینشه ول دهیتا فکرم سمتش کش

از کف دادم و  اریاخت شبید نکهیا ا. تگرفتیو قرار رو ازم م شدیذهنم تکرار م

رو خوندم و خون  هیآ یها امیپ یرو روشن کردم و دونه به دونه لمیموبا نترنتیا

و  یو چه جور یک ریسم دمیفهم یکردم. قلبم درد گرفت و نفسم بند اومد وقت هیگر

. تا خود ومدمیشده. هزار بار خودم رو لعنت کردم کاش نم ریدستگ یدر چه حال

روز با  ایتهران شبه  نکهیبدون در نظر گرفتن ا نکهیصبح با خودم کلنجار رفتم تا ا

:کشمیصورتم م یتماس گرفتم. دستم رو رو هیآ  

که دارم به سهم  کشتمیخودم رو م روزیخبر نداشتم بچه ها، تا د یچیمن از ه »

 خوندمیبرام فرستاده بود رو نم هیکه آ ییها امی. اگه... اگه پکنمیفکر م گهید یکی

«افتاده.  یسه هفته چه اتفاقات نیا یتو شدمیباز هم متوجه نم  

:گهیم ینیو با لبخند غمگ ندازهیم هیآ یدست دور شونه ها ثاقیم  

شده.  وونهید ری! سم؟یکشیر مپ یدار ی. تو چرا نگفتگهیمن زرنگه د یآهو »

«گلوش راه نفسش رو تنگ کرده.  یحرفش مونده تو  

:زنمیو داد م کنمیم هیزندانه و حالش بده از ته دل گر یاالن تو نکهیفکر به ا با  

«... رمیبم یاله »  

:گهیم یقراریبا ب ثاقی. مزهیریهمراه من اشک م هیو آ کنهیاخم م ثاقیم  

«. یریم یکه دار یگفتیبه من م دیبا »  

:کشمیم آه  



از  یبرم راحت ترم. ول خبریدل بکنم و برم. فکر کردم ب تونستمینم گفتمیاگه م »

«. دهیصورت من نخند هیثان هیکه اومدم  یوقت  

 هیصورت آ یو کف دستش رو رو ارهیبود رو باال م دهیچیپ هیکه دور آ یدست ثاقیم

:گهیو خطاب به من م کشهیم  

نتونستم بکنم. حداقل تو  یغلط چی. من هرهیدادگاه سم گهید یدو هفته ا،یپاشو ب »

«. یحقوق خوند ی. ناسالمتمیکن یکار هی ایب  

:نالمیو م نمیشیم نیزم یو رو خورمیم سُر  

چند  نیا ی. چرا توکنمیو رو م ریشهر رو ز امیم ام،یم ی... ولستمیبلد ن تونم،ینم »

«براش؟!  ینگرفت لیوقته وک  

:چسبهیم ثاقیبه م شتریب هیآ  

کله  هیقتل و هک  ی. پاکنهیقبول نم یکس یها، ول لیوک نیرفته دنبال بهتر »

«. ونهیگنده در م  

:دهیادامه م ملتمس  

«کنار.  دنیبچه ها کش یهی. بقمییتنها یلیخ ثاقیماهک، من و م ایب »  

:گمیم . مصممکشهیم ریت میشونیو پ شهیشرحه شرحه م دلم  

«. رانمیا گهید ی. تا اول هفتهکنمیم یبابام رو راض »  

:جوشهیاشکم م یو باز هم چشمه کنمیتر نگاهشون م مغموم  

«به من داده بود.  یاطالعات هی یدرمورد هکر مراکش ریبچه ها سم »  

:گهیم دهیترس ثاقیو م کنهیگنگ نگاهم م هی. آشهیهاشون گرد م چشم  

«بهت داده بود؟!  ی. چه اطالعاتکنمینباشه که من بهش فکر م یاون دوارمیام »  



«و...  ذارهیکاله کج سرش م »  

 هیبه زانوهام تک یشونیو پ رمیگیم نییرو پا لیتا ادامه بدم. موبا دهیامونم نم هقهق

رو مقابل  نیتا دورب زنهیداد م یو ه شهیبلند م ثاقیم یکالفه و عصب ی. صدادمیم

 کشمینفس م یکه به سخت یو در حال کشمی. انگشتم رو پشت لبم مرمیصورتم بگ

:گهیو محکم م یجد ثاقی. مرمیگیرو مقابل صورتم م لیموبا  

رو باهم درست  یهمه چ میرو تبرئه کن ریسم ران،یتو فقط خودت رو برسون ا »

«. میباشه؟! ما منتظرت کنمیم  

:زنهیداد م ینگاه به من. عصب هیو  ندازهیم هینگاه به آ هی  

 می. ماهک منتظرتنمی! بسه ببد؟یزیریاشک م ینجوریا خونمیاهلل اکبر! روضه م »

«! ؟یندار یدختر رو آروم کنم. کار نیخب؟! فعال بذار من ا  

انزجار  ای. شهیوارد تراس م یمن مرتض یو همزمان با خداحافظ ندازمیباال م سر

پاهاش  نکهی. مثل ارهیشل و سست راه م یلی. خشمیو بلند م کنمیصورت جمع م

معده ام ترشح  دیو اس کنهیسرش گذاشته رو کج تر م یکه رو یجون ندارن. کاله ا

 هیتراس تک یهاش رو به نرده دستساق  ی. مرتضسوزونهیو گلوم رو م کنهیم

به  قیو عم ختهیبلند و صافش دورش ر ی. موهاشهیم لیبه جلو متما یو کم دهیم

رو رو  زیتا همه چ ادی. منتظرم بابا بخورهی. حالم ازش بهم مزنهیپک م گارشیس

به حرف زدن: کنهیشروع م شمیکه از چهارچوب در تراس خارج م نیکنم. هم  

 شه،یم لیخوند وک یسرم که ماهک انسان یتورو زدن تو یه میگرفت یفن پلمید »

سرم که اون  یزدن تو یمن رفتم دانشگاه آزاد ه یدانشگاه قبول شد نیبهتر

«. ینشد یگه چیپسر ه یسرت که تو یتو  دختره! خاک  

:دهیو ادامه م کنهیم یمکث  



من شدم سرباز  یکرد ییهنرنما یخانوادگ یجمع ها یتو یگرفت ادی یقیتو موس »

کرد. دختره ها!  کاریاون دختره چ نیفرق سرم بب دنیتورو کوب یه یفرار

خون به  ینشون داد مایخودت رو به ن یرو دوست داره، اومد ماین ایرو دونستمیم

رو هم  ایرو دیذره ام هی مونزندان ه یرو انداخت قمیرف نی. بهتریدل خواهرم کرد

 دهیسر من کوب یماهک تو دی! چقدر با؟یشدیمانع ما م دیچقدر با گهی. دیکشت

بشم. چقدر  دهیکوب یو منِ پسر ه یباش ریدختر ش هیقرار بود تو  ی! تا کشد؟یم

«! ؟یش دهیسر من و خواهرم کوب یو رو یپتک بش یخواستیم  

. ذارمیقلبم م یو دستم رو رو پرمیجام م ی. از شدت ترس توخندهیبلند م هوی

و رنگم  کشهی! گوش هام سوت مفهمم؟یاز حرفاش نم یچی! چرا هگه؟یم یداره چ

. جنون کنمیدر م یدستم رو بندِ لبه حالیو ب شهیمدون . پوست تنم دونپرهیم

و  دهیم هیآرنج هاش رو به نرده تک جفت. کمر و گردهیو به سمتم برم خندهیوار م

و  دهیلب هاش رو کش م یموذ یلی. خکنهیشده، شرور نگاهم م زیر یبا چشم ها

 نیا . ازکشهیلب هاش م یو زبون رو کنهیگردن به سمت چپ و راست خم م

.دارمیقدم به عقب برم هیو  کنمیحرکت مرموز و منظور دارش خوف م  

به خودم اومدم. وقتش بود خونت رو  یتنها باش رانیا یقراره چند ماه دمیتا فهم »

آزاد شد اون  مایکنم. تا ن تتیکه شده اذ یقیاز هر طر تونمیو تا م شهیش یبکنم تو

رو انداختم به جونت چون ازت زخم خورده بود و منتظر فرصت بود تا چوب حراج به 

رو ازت  یکرد یتقاص کار دیخوندم با گوشش یتو یکردم ه کشیآبروت بزنه. تحر

داده بود  ادمیکه  یکردم و انداختمش به جونت. به لطف خودش و هک رشیش رهیبگ

«ت رو برداشتم. و عکس ها لمیف یهکت کردم و همه  

گلوم و راه نفسم رو تنگ کرده.  خیدستش رو گذاشته ب یکیانگار  اد،یباال نم نفسم

هام سُر  قهیو از پشت گوش و کنار شق شنیم ریعرق از فرق سرم سراز یقطره ها

. پس اون هکر رهیم رونیب شتریو هر لحظه جون از تنم ب لرزهی. تنم مخورنیم



. شهیشک نکرده بودم! باورم نم یلک! من استیمرتض گفتیم ریکه سم یکاله کج

.رهیگیو پشت گردنم م کشهیم ریهام ت قهیشق  

:گمیم یو به سخت بلعمیهوا رو م تندتند  

«من... من... دختر عموتم آشغال!  »  

:کنهیجمع م افهیتشر ق با  

تا حواسم  کردمیکنترل م شهیرو هم ایکه، رو یدلم نبود یمهم تر از عقده ها »

سفر هام  یتو ی. شماره مراکش گرفتم و حتیکنیم کاریچ یبهت باشه و بدونم دار

«هم ولت نکردم. زخم دلم تازه سر باز کرده بود.   

و چشم هام  رمیاراده عقب عقب م یو من ب ادیو به سمتم م کنهیغضب نگاهم م با

.زنهیاز شدت ترس دودو م  

 گهیکه به کل ارتباطتم باهات قطع شد. د یکرد یچه کار مزخرف دونمینم »

. چهیرو بپ اتلهیتیتا خودش ف مایرو سپردم به ن زیچ بدم. همه امیبهت پ تونستمینم

» 

:زنهیم یشخندین  

«دخترعمو...  کنم،یرو من تموم م مایکار ناتموم ن »  

و  شمیو با دو از اتاق خارج م زنمیم غیو از ته دل ج بندهیم خیرگ هام  یتو خون

 کاریدارم چ دونمی. ترس جونم رو گرفته و نمامیم نییزنان از پله ها پا ادیفر

. کنمیهستم که دارم از خودم محافظت م یکه تو حال دونمیرو م نی. فقط اکنمیم

اش که درخت خودش رو خورده و زده ی. کرمدهکرم از خودِ من بو شه،یباورم نم

رو زهر کرده و با کابوس و ترس  مییو چند ماه تنها دهیکه خونم رو مک ییکرده. زالو

و  شهیم دهیاز پشت کش زمیبول رسمیآخر که م ی. به پلهکردمیصبح رو شب م



و هر طور شده،  ذارمیپله م نیآخر ی. پام رو روشهیحبس م نهیس ینفسم تو

چطور تعادلش رو از  یمرتض فهمیلحظه نم هیکه  کشمیخودم رو به جلو م حکمم

 یبلند ادیو با فر کنهیکنار پله ها اصابت م زیم یبه گوشه اشقهیو شق دهیدست م

و کف  کنمینگاهش م دهیو ترس ذارمیدهنم م ی. دستم رو روافتهیم نیزم یرو

:غرهیشه و میو بلند م دهیم هیتک نیدست هاش رو به زم  

«... کشمتیم »  

 رسمیم اطیکه به در ح نی. همدوئمیم اطیو تا وسط ح زنمیم رونیدر خونه ب از

. زنهیو نفس نفس م ستادهیا اطیوسط ح ی. مرتضگردمیبرم  

و به خودش  افتهیم نیزم یرو ،یناله مانند ادیبا فر هویو  کشهیبه سرش م دست

. چهیپ یم  

.فتمیبشم و تو دامش ب کشینزد ترسمی. مرمیجلو م دهیو لرز دهیترس  

و  افتمیدو زانو م یو رو ادیش، نفسم بند مبسته یهاجون و پلک یتن ب دنیبا د اما

 یزانو به سمت مرتض ی. روشهیکه گلوم زخم م ی. جورکشمیم غیاز ته دلم ج

. ستنیایو باال سر ما م شنیوارد م اطیکه مامان و بابا هول زده از در ح رمیم  

جواب مامان. یب یو سوال ها کنمیبابا نگاه م یو وا رفته به تقالها جیگ من  

شد و  یچ دمیندارم چون خودمم نفهم یجواب چیشده و منم ه یپرسن چ یم مدام

هوش شده. یافتاده و ب نیزم یرو یچرا مرتض  

.دارهیو تو بغلش نگهم م رهیگ یلرزون من رو م یشونه ها مامان  

 ذارهیم یشاهرگ مرتض یکه دو انگشتش رو رو کنمیو به بابا نگاه م چکهیم اشکم

:گهیم دهیو ترس پرهیو رنگ از رخش م  

«... یبچه نبضش نم نی... انیا »  



 رهیخ یگرد شده به مرتض یو من با چشم ها کنهیم هیگر دهیبلند و ترس مامان

و بلند بلند مونمیم :گمیم کیریستیو ه    

دنبالم اومد...  یول زیم ینکردم. سرش خورد به گوشه یبابا، بابا، به خدا من کار »

«. شدیچ دونمیافتاد... بابا به خدا من نم هوی اطیوسط ح نجایا  

و  شهی. بابا بلند مکنمیم هیگر یها یو ها رمیبغل مامان فرو م یهم تو باز

 یکه من کار گمیو با عجز م زنمیحرف م ی. هکنهیخارج م بشیرو از ج لشیموبا

 نیماش قهی. بعد از چند دقمیگردیو به داخل خونه برم کنهینکردم. مامان بلندم م

بابا رو  سی. پلبرنیرو م یکنن و مرتضیدر خونه توقف م یو آمبوالنس جلو سیپل

و به اونها نگاه  میستادیدر ا یو من و مامان خشک شده جلو کنهیم چیسوال پ

.زمیریصدا اشک م ی. بکنمیو ول م کشمیلبم رو به دندون م ی. همیکنیم  ریز 

:کنمیتکرار م یلب ه  

مامان من داشتم از دستش فرار  دم،یمامان، به خدا نفهم شدیچ دونمینم »

«. مامان!! کردمیم  

که خودش بدتر از من اشک  یو با و در حال کنهیصورتم رو پاک م یه مامان

:گهیگوشم م ریز یمهربون تینها زهیریم  

«نکن دخترم.  هیگر کنه،یرو درست م زیبابا همه چ ،یمامان ستین یچیه »  

و  رنیها م سیپل نکهی. تا الرزهیم هیکه از زور گر دمیم هیمامان تک یبه شونه سر

و مامان نگران مچ دست بابا رو  ستمیای. هول زده صاف مادیبابا به سمتمون م

:گهیو سوز دار م چسبهیم  

«پوشوندن؟!  یچ یرو برا یمرتض یرو د،یسع شدیچ »  

 چهیپی. دست آزادش رو دور من مکنهیو کالفه نگاهمون م کشهیسخت نفس م بابا

:گهیو گرفته م بوسهیرو م میشونیو پ  



. رانیا دیبرگرد دیریرو بگ یدب ایدوحه  تیبل هیو  دیهاتون رو جمع کن لیوسا »

«. نجایا ادیم یدیسع  

:گمیم هیو با گر شمیم زونیاز گردن بابا آو مضطرب  

«بابا؟!  شدیچ یمرتض »  

:گهیو رو به مامان م کوبهیهم م یپلک رو محکم  

تا خودم بگم بهتون.  دیهم نپرس یچی. هرانیا دیشما دوتا برگرد دا،یچمدون ببند آ »

«. مارستانیبرم ب دیمن االن با  

چه حرف و  دونمی. نمکنهیبابا نگاه م یو به چشم ها چسبهیبابا رو م یبازو مامان

به  نکهیو بدون ا کنهیکه من رو از بابا جدا م خونهیچشم هاش م یرو از تو یثیحد

دم دستش  یو هر چ برهیمن توجه بکنه، من رو از پله ها باال م یها غیضجه ها و ج

تخت  ی. من مات و شوکه روبندهیرو م پشیزو  چپونهیداخل چمدونم م ادیم

صدم  یتو یاصال؟! همه چ شدی. چکنمیرو مرور م یمرتض ینشستم و حرف ها

قبل افتاد رو هضم کنم. انگار  قهیکه چند دق یاتفاق دونمیاتفاق افتاد. اصال نم هیثان

 الجا نشستم. پاهام رو با هیشده  یدرم یبه من اصابت کرده و من تاکس یصاعقه ا

. دمیرو تکون مو گهواره مانند خودم  چسبونمیو دست دور ساق پاهام م کشمیم

و  نیو غمگ نهیشیدو زانو م یپام رو ری. زشهیو بابا وارد اتاق م شهیدر اتاق باز م

:کنهیدلمرده نگاهم م  

باهم  یدیو سع یمن، من و مرتض شیپ ادیم یدی. سعستین یچیماهِ بابا! نترس ه »

ساعت  ی. زنگ زدم هماهنگ کردم برادیاالن بر دیمنتها شما با رانیا میگردیبرم

«رو رزرو کردم.  یدب تیشش عصر بل  

:دمیلرزونم رو تکون م یو لب ها کنمیاشک بار نگاهش م یبا چشم ها دهیترس  

«بگو.  ساینکردم بابا، به خدا خودش افتاد. به پل یکار چیمن ه »  



. کنهیو من رو بغل م نهینشیو کنارم م شهیو بلند م خندهیبا طعم زهرمار م بابا

:بوسهیموهام رو م یو رو چسبونهیاش م نهیسسرم رو به   

«. فهمنی. خودشون مستیبه گفتن من ن یازین »  

:دمیرو بهش فشار م خودم  

«! ران؟یا یفرستیچرا ما رو م »  

:بوسهیموهام رو م یرو دوباره  

«. امیتا من هم ب نیشما بر ام،یخودم هم م »  

. تا مامان چمدونش شمیآغوش بابا جمع م یتو دهیزده و ترس خیو  گمینم یزیچ

. واقعا لرزمیآغوشش م یتو یو ه شمیرو جمع کنه و حاضر بشه از بابا جدا نم

و االن از خواب  دمیکنم. انگار خواب د لیو تحل هیقبل رو تجز قهیچند دق تونمینم

 .نمیبیم یاز اون کابوس رو ه یگنگ یصحنه ها دمیکه د یشدم و از خواب دارمیب

رو به مقصد  کایخاک آمر مایو راس ساعت شش هواپ رسونهیبابا ما رو به فرودگاه م

 رانیبه ا یخوابیب قهی. باالخره بعد از پانزده ساعت و چند دقکنهیترک م یدب

که بهم وارد شده خارج  یو هنوز از شوک نهیسنگ سنگ هی ی. سرم اندازهمیرسیم

حکم  دیداشته با یداخل یزیرو داد. چون خون ر یبودم که بابا خبر فوت مرتض دهنش

مرده.  یضربه خورده و چه جور یچه جور ننیبراش صادر بشه تا بب یقانون یپزشک

هم  یهم پلک رو قهیدق هی یمن حت یول دیمامان در طول پرواز چند ساعت خواب

 ییو حرفا یو فوت ناگهان یفکر مرتض گهیو از طرف د ریطرف فکر سم هینذاشتم. از 

 لی. چمدون هامون رو تحوکردیام م وونهیکه قبل از فوتش بهم زده بود داشت د

:گهیم حالیمامان خسته و ب م،یریم یکه به سمت خروج یو در حال رمیگیم  

«دنبالمون؟!  ادیقراره ب یکس »  

:دمیتکون م سر  



«آره.  »  

بازوم  یو دستش رو رو رسونهیخودش رو به من م ادیکه عقب تر از من راه م مامان

:گهیو م ذارهیم  

. تا جواب رانیا میکه اومد مینگ چکسیماهک مامان؟! بابات گفت فعال به ه »

«. مینگ یبه کس دهیصالح د ومدهین یقانون یپزشک  

. به سمت نمیبیتر از در م نییرو پا ثاقیم نیو ماش میشیخارج م یدر خروج از

.میریم نیو به طرف ماش میچیپیراست م  

«. ییبرم جا دیخونه با میرسونیچشم. فقط االن ما شما رو م »  

راننده  یاز پشت صندل هیو آ شهیباز م نیدر ماش میرسیم نیکه به ماش نیهم

. کنهیخوش و بش م یو بعد با مامان چلونهیم ی. اول من رو حسابادیم رونیب

. نمینشیو به اصرار مامان من جلو م میدیچمدون ها رو داخل صندوق عقب جا م

:گمیو م بندمیکمربندم رو م  

«کو؟!  ثاقیم ی. راستییجا میخونه لطفا، بعد بر میاول مامان رو برسون »  

:گهیو آروم م کنهیچشمش نگاهم م یگوشه از  

«. ادیم »  

و از  کشهیکه پلک باال م کنمیو متعجب نگاهش م چرخونمیبه سمتش م صورت

:گهیو با خنده م کنهیجلو به مامان نگاه م ینهیآ  

«دتونه. خو یهزار ماشاءاهلل ماهک کپ یوا »  

من: یپا یرو زنهیبا ضرب م  

«. گهید یخوشگل شد نقدریا یرفت یخب بگو به ک »  



:خندهیخسته م مامان  

از دهنش  ثاقیماهک اونجا بود اسم شما و آقا م یچند هفته ا نیا زم،یممنون عز »

«. افتادینم  

:کنهیبا محبت نگاهم م هیآ  

«منه آخه.  زِیعز »  

 هیتک یکش بدم. سرم رو به صندل تونمیلب هام رو هم نم یآشوبم که حت نقدریا

 یکار ها دیامروز با نی. از هممیوقت رو تلف کن دی. نباذارمیهم م یو پلک رو دمیم

 نهیبابا پس تنها گز شیپ رهیکه داره م یدیسع ی. آقامیکن یریگیرو پ ریسم

. مامان رو شنیباهم آشنا م شتریزنن و بیباهم گپ م هیراه مامان و آ یاستاده. تو

:گهیو م کنهیسر کوچه ترمز م هی. آمیافتیو راه م میکنیم ادهیخونه پ یجلو  

«! ؟یکجا برم؟! کجا کار دار »  

:کشمیخشکم م یلب ها یرو زبون  

«کجاست.  ثاقیم یبگ یمامانم نخواست شیپ دمیبرو ولنجک. فهم »  

«برات.  ارهیمدرکِ به درد بخوره جمع کنه ب یرفته هرچ »  

:رمیگیانگشت شستم رو به دندون م ناخون  

که من  یهمون روز یعنیافتاده!  ریدنبال من گ ادیب خواستهیم یوقت یگفته بود »

«رفتم؟!   

«آره.  »  

به کنار؛ چرا هوزناز  زی. همه چکشمیم مموها یشونه ام افتاده رو رو یکه رو یشال

 یجدا شدن حرف نکهی. پس چرا از امیدینگفت؟! ما که هزار بار هم رو د یزیبه من چ



و  کنهیبچه ها نگفته بود؟! مغزم داغ م یهیبه اون و بق ریسم یعنی ثاق؛یم اینزد؟ 

:گهیم هی. آرمیگیم جهیسر گ  

 میایب یزنگ زد یبود یدب یکردم وقت. تعجب یایاول اون هفته م یتو که گفت »

«شده؟!  یزیدنبالت. چ  

. شهیو دست هام چنگ م کشمیاز ته دل م یآخ  

«. رهیفعال کار واجبم سم گم؛یم »  

. ته دلم از واکنش عمو و زنعمو وحشت میریم گمیکه م یو به آدرس گهینم یزیچ

 یشد. ول یاونجور هویهم نشدم.  ریباهاش درگ ینکردم، حت یمن کار نکهیدارم. با ا

 ییالیو یکنه. به خونه ریماجرا رو بخ نی. خدا خودش عاقبت الرزهیباز هم ته دلم م

و در رو  زنمی. زنگ در رو ممیریو به سمت در م میشیم ادهیپ میرسیاستاد که م

با  .نمیبیم وونیا یو استاد رو جلو میگذرینسبتا بزرگشون م اطی. از حکننیباز م

:کوبهیو دست هاش رو بهم م کنهیخنده نگاهم م  

«! یباش کایآمر دیتو که االن با ان؛ی! سهرابنجاستیا یک نیبب »  

و  زنمی. انگشت هام رو بهم گره مستمیایو مقابلش م میریرو باال م یورود یها پله

:گمیم  

«. گرفتیبهم نساخت. نفسم م »  

اشاره  وونیوسط ا ی. به فرفوژه هاکنهیو بلندش رو لمس م دیسف شیو ر خندهیم

 یرو ی. خانممینینشیها م یصندل یرو ک،یکوچ زیو هر سه تامون دور م کنهیم

شربت رو به سمت ما  ینیس پوریاستاد عل رهیم نکهیو بعد از ا کنهیرو پر م زیم

:دهیهول م  

«! ؟یریبگ یات رو تونستپروانه ،یکه رفت یرفت ی! طرحت رو تموم کردنطوریکه ا »  



:کنمیم یو با انگشت هام باز ندازمیم نییسر پا شرمنده  

. شما عالوه بر درس ادتونمیبه  شهیرو، به خدا هم معرفتتونیب یدانشجو دیببخش »

اگه سر زده و بد موقع  خوامی. معذرت منیداد ادیرو هم بهم  یخوندن، درس زندگ

«. نیگار عوض کردمزاحم شدم. شمارتون رو ان  

:گهیو م دارهیبرم ینیس یشربتش رو از تو وانیل استاد  

درمورد دفتر و  یآره، دفتر که جمع کردم شماره ام رو هم عوض کردم تا کس »

«وکالت بهم زنگ نزنه.   

و بدون  کشمیصورتم م یرو . دستم رودیهم ناام دمیام نیو آخر شهیم یخال بادم

سر اصل مطلب: رمیمقدمه م  

االن زندانه، دو هفته به دادگاهش مونده  یپاپوش هی یاز دوستام ط یکیاستاد، من  »

 یکی شهی. منیکنی. االن شما که کار نممیکن دایپ یخوب لیوک میو متاسفانه نتونست

« د؟یکن یرو به ما معرف  

:گهیم هویو  کنهیصورتش جا به جا م یگردش رو رو نکیع استاد  

«خودت.  »  

:گمیباز م یو متعجب با دهن ندازمیم هینگاه به آ هی  

«من!؟  »  

 هیتک یو به صندل کنهیاش جمع م نهیو دست داخل س دهیسر تکون م یعاد

:دهیم  

 نمی. ببیدلسوز و با وجدان نکهیهم ا ،یهم زبر و زرنگ ،یبله خودت. هم مجوز دار »

«! ؟یهمه مدت کار نکرد نیتو ا  



:گمیلب م ریو ز چرخونمیچشم م یکاسه یتو مردمک  

«. امیندارم. نچ از پسش برنم یتجربه ا چینه، اصال... امکان نداره من ه »  

. زنهیبا حرص و غضب اسمم رو صدا م هیو آ کنهینثارم م یاچشم غره استاد

:گمیهمچنان مصر م  

«! ؟یپرونده ا نیبار اول و همچ شه،ینم »  

:گهیحکم با تشر مو م کنهیاخم م استاد  

 هیشروع کردن.  ییجا هیها از اولش تجربه داشتن؟! همه از  لیوک یمگه همه »

. شروع کن، خودت رو محک بزن. کنمیداشتن. من هم کنارتم کمکت م یبار نیاول

» 

 میدرون شیقبول کنم؟! نکنه نتونم و شرمنده بشم؟! تشو ریخاطر سم! بهشمیم نرم

و  کنمیم فیاستاد تعر یرو برا ریسم یماجرا ازیتا پ ریو از س رمیگیم دهیرو ناد

بلند  یصندل ی. در آخر از رودهیهم بدون حرف، با دقت به حرف هام گوش ماون

:گهیکه استاد م کنمیشونه ام جا به جا م یورو ر فمی. کمیشیو ما هم بلند م شهیم  

. بعدش هر ریو بعدش برو از موکلت وکالت تام بگ ریبگ یمعرف هیفردا برو از کانون  »

 . هر جا کمریو از حس ششمت کمک بگ نیرو کنار هم بچ یکه ازش دار یمدرک

«به خودم بگو.  یآورد  

دستم رو فشار  یو دلگرم تیحما یو به نشونه ذارهیدستم م یدستش رو تو هیآ

 میزندگ یروزا نی. امیشیاش خارج مو از خونه رمیگیاستاد رو م ی. شمارهدهیم

من رو به خونه  گمیم هیبه آ!ه؟یایچه باز نیا ای! خداافتهیاتفاق م ییهوی یهمه چ

هست که دلم  دیسر دردم شد نقدریمغزم انگار بمب کار گذاشتن. ا یبرسونه. تو

و سر دردم معده درد هم اضافه  جهیبترکونم. به سرگ شهیش یسرم رو تو خوادیم



در خونه  یجلو هی. آدمیام فشار ممعده یو دستم رو رو کنمیشد. صورت جمع م

:گمیو م چرخمیشم به سمتش م ادهیپ نکهیو قبل از ا دارهینگه م  

«سراغش.  رمیفردا م ه،یکنم آ کاریچ دونمینم »  

.رمیگیو لب به دندون م پاشهیم حالمیو ب دیسف یو شرم رنگ به گونه ها خجالت  

نگو، اگه با خودم هم حرف زد  یزیچ ثاقی. به مشهیاصال دلم داره براش کنده م »

«. ادیم شیپ یفردا چ نمی. برم ببگمینم یزیمن چ  

:کنهیبغلم م هوایو ب خندهیم هیآ  

و  لی. فکنمیرو کنار هم تصور م ری. تو و سمکنمیم یباف الیهمش دارم خ »

«فنجون.   

خنده  ونی. مکنمیو از خودم جداش م کنمیاخم م یخنده. تصنع ریز زنهیم بلند

:گهیهاش م  

 یکه تو خودت شد دیچرخ یجور هیاز حکمت خدا غافل نشو. چرخش  نیبب »

«. تیتو دل لیوک  

:شمیم ادهیو پ بوسمیرو م هیآ یفکر و ذکر منه. گونه یهمه ری! سمم؟یدل تو  

«برام دعا کن.  »  

:گهیو بلند م یو پر انرژ شهیم خم  

«. میزیریبرنامه م شیآزاد یاز االن برا ،یتونیتو م »  

. شمیو وارد ساختمون م دارمیبرم نیو چمدونم رو از صندوق عقب ماش خندمیم

اتاقش مشغول  ی. مامان توکنمیدر ول م یو چمدون رو جلو رسمیبه خونه م

:دمیم هیدر تک یغهیلباس هاش داخل کمده. به ت دنیچ  



«نشد؟!  یاز بابا خبر »  

. نهینشیتخت م یو رو بندهیکنار تخت رو م یعسل یکشو  

«! ؟ینشده، کجا رفت ینه، فعال خبر »  

. دمیو جواب سر باال م دارمیام رو از در برم هیتک  

«. پوریاستاد عل دنید میرفت »  

.ادیو به سمتم م شهیم بلند  

«! ؟یچ یبرا »  

تا خود فردا رو  خوامیکه حد نداره. م ادیخوابم م نقدری. اگمیشه بهت م یقطع »

«بخوابم.   

 ی. لبخنده وا رفته اکنهینگاهم م یو با دلسوز کشهیصورتش م یرو رو دستش

:گهیکه م دمیم لشیتحو  

«بخور بعد بخواب.  یزیچ هی »  

.رمیو به سمت اتاقم م کنمیمانتوم رو باز م یو دکمه ها ندازمیباال م سر  

«بخوابم.  رمی. مخورمینم یچیست هاصال راه گلوم بسته »  

کمدم بودن  یکه هنوز تو یی. لباس هام رو با لباس هاادیاز مامان در نم ییصدا

تا خود صبح تخت بخوابم تا سر  خوامی. مکنمیم صدایرو ب لمیو موبا کنمیعوض م

دنم هم نبض رگ گر چیقلبم که ه کنمیبهش فکر م ی. وقتریسم شیحال برم پ

فکر  ریبه سم نقدرینکنم. ا دیو خودم رو ناام امی. خدا کنه بتونم از پسش بربرهیگیم

خوابم  یک فهممیو نم کنمیرو فراموش م یمرتض یکه به کل ماجرا کنمیم

...برهیم  



و به  پوشمیم یو لباس رسم رمیگیشه دوش م داریمامان ب نکهیقبل از ا صبح

و  شمیو با اعتماد به نفس وارد زندان م رمیگیرو م ی. معرفرمیسمت کانون م

اتاق  هی. کننیم ییراهنما ی. من رو به اتاق مالقات خصوصدمیرو نشون م یمعرف

رو قشنگ  کشیتار یفضا بود؛شده  زونیکه از وسط سقف آو یبا المپ ،یمانیس

 فیهم قرار گرفته بودن. ک یرو که رو به یفلز یو دو تا صندل زیروشن کرده بود. م

 کوبهیم ی. قلبم جورکنمیام رو مرتب مو مقنعه ذارمیم زیم یسامسونتم رو رو

شده و  نیام سنگ نهیس ی. از شدت شوق قفسهرونیام بزنه ب نهیاز س خوادیانگار م

 ی. از درون انگار توکنمی. احساس گرما ملرزنیم فیخف یلیهام خ تسر انگش

و با نوک  رمیگیام رو با پشت دست م قهیشق یسیافتادم. خ ریگ شیآت یحلقه

که از من  کنمیبهش فکر م ی. االن به عنوان کسرمیگیضرب م نیزم یکفشم رو

. یا گهیکسِ د ره ایبه اسم هورناز  یمانع چیو من عاشقشم! بدون ه ادیخوشش م

کنم.  کاریچ دونمیذوق دارم که نم نقدریا  

که طاقت  یجا بند شم. مثل بچه ا هی تونمی. نمکشهیطول م ریآوردن سم یکم 

. بلند نهیبش جاهیتا  شهینم میمستق یصراط چیساکت نشستن رو نداره و به ه

دهنمه. دوباره  ی. قلبم تورمیگیباز هم آروم نم زنمیو طول اتاق رو قدم م شمیم

 نیرو زم و با ناله پام کنمیم پنهوندست هام  ونیو صورتم رو م نمینشیسر جام م

:کوبمیم  

«!؟ نشیاریچرا نم »  

. شهیبلند م شهیم دهیکش نیزم یکه رو یریزنج یو صدا شهیدر اتاق باز م هوی

. کشهیم ریو قلبم ت شهیپاره م کهیبرات. پاهاش رو هم پابند زدن. دلم ت رمیبم یاله

حبس شده و دونه  نهیس یصورتم بردارم. نفسم تو یجرات ندارم دستم هام رو از رو

 شهیبلند م زیم یشدن دستبند رو دهیکش یا. صدشنیم ریعرق از کمرم سراز یها



نفس پر حرص و  ری! سموتر؟یکامپ ینابغه نجاستی. آخه تو جات اادیو جونم باال م

:گهیکه من بشنوم م یلب، جور ریو ز کشهیم یصدا دار  

«ته چشم بازار رو در آورده. گش ثاقی. منجایکه خوابش رو آورده ا نمیا »  

:گهیم یو جد کوبهیم زیم یمحکم جفت مشت هاش رو رو بعد  

«! ؟یخانم؟! خواب »  

 نییصورتم پا یو دست هام رو از رو کشمیخشک شده. لب به دندون م گلوم

 اشقهیکنار شق یچشم هاش گود افتاده و موها ری. زنمیبیو صورتش رو م کشمیم

هم گره خوردن.  یسفت تر و سخت تر تو شیشگیهم یشده و اخم ها دهیکامل سف

. چشم هاش گشاد تر از حد رنیگیو لب هاش از هم فاصله م پرهیرنگ از رخش م

اش به شدت باال  نهیس ی. قفسهکنهیپلک بزنه نگاهم م نکهیشه و بدون ایمعمول م

 زیو کف دست هاش به سطح صاف م شهی. مشت دست هاش باز مشهیم نییپا

و پر بهت  دارهیبرم زیو به سمتم خ شهیبلند م یصندل یاز رو اریاختی. بچسبهیم

:گهیو ناباور م  

«... ماه »  

 لی. سر به عقب متمالرزهیو جونم م شهیکَنده م رونشیحالت ح نیا یدلم برا

به چشم هاش . مردمک چشم هاش گرد شده و انگار نمشیتا خوب بب کنمیم

و  کنمیرو باز م فمیک پیلرزون ز یو با دست و دل رمیگیاعتماد نداره. نگاه ازش م

. کنهینگاهم م ظیو با اخم غل نهیشیبعد م هیچند ثان ری. سمکشمیم رونیلوازم رو ب

و پر ابهتش. کاغذ و خودکار رو  ینگاه جد نیاخم هاش دل بستما، هم نیمن به هم

:گمیو م ذارمیجلوش م  

تا  یوکالت تام بهم بد هی دیوکالتت رو به عهده گرفتم. اول با یعنی لتم،یوک من»

«بتونم کار هات رو انجام بدم.  



دستم رو عقب بکشم مچ دستم  خوامیکه م نیو هم ذارمیکاغذ م یرو رو خودکار

دستم با  ی. سردکشهیم ریو کمرم ت بُرهی. نفسم مکنهیانگشت هاش م ریرو اس

:گمیو خفه م دهی. ترسبرهیو تپش قلبم رو باال م شهیدستش ادغام م یگرما  

«...هانیدورب»  

جلو  ام رو. هول مقنعهکنهیو دستم رو آروم ول م کنهیتر م ظیرو غل اخمش

انگشت هاش  یو خودکار رو ال کنهینگاهم م زی. تکشمیو تندتند نفس م کشمیم

:گهیو تلخ م چهیپیم  

«خوش گذشت؟! کایآمر»  

 نقدریا یعنی. دوزمیکه رنگ عوض کرده بودن چشم م ییو به موها دمینم جواب

و حالم  شهیشدن؟! دلم خون م دیسف اشقهیکنار شق یبهش فشار اومده که موها

:توپهیم هویکه  کنمینگاهش م ی. با افسوس و دلسوزکنهیرو بد م  

«!؟یبرگشت یچ یبرا»  

:گمیم زونیآو یهمون لب و لوچه با  

«امضا کن. سیبنو»  

:کنهیو بِروِبر به عمق چشم هام نگاه م ذارهیم زیم یساق دست هاش رو رو لجوج  

«!یبرگشت یخاطر چفقط بگو به ،یگردیبرنم گهیکه د یگفته بود هیآ به»  

و بدون  دمیهم فشار م ی. لب هام رو رودزدمیو چشم ازش م لرزهیهام م پلک

 نییو سر پا کشمیهم م یانگشت شستم رو رو یخون هانگاهش کنم نا نکهیا

:ندازمیم  

«نفس بکشم. تونستمینداشت، نم هوا»  



که انگار داشته  کشهینفس م قیعم یجورهی. ادینفس هاش نم یجز صدا ییصدا

! منظورم رو شش؟ی. جرات ندارم بهش نگاه کنم. خودم رو رسوا کردم پشدهیخفه م

:گهیو م کوبهیکاغذ م یخودکار رو رو قهی! بعد از چند دقد؟یفهم  

من  یفقط مظنون اصل ستمین یامن کاره دونهیم ثاقینکردم. م یکار چیه من»

«.شمیکرد من تبرئه م دایرو پ یهستم. اگه بشه نفر اصل  

برات  رمیبم ی. الهندازهیو بغض به جونم م زنهیم شیرو آت سوز دارش دلم یصدا

. کاغذ و خودکار رو کنمیو ول م کشمیلب به دندون م. یادرمونده ینجوریکه ا

 رهی. خکنمیو نگاهش م دمی. به خودم جرات مرمیگیم یقیو دم عم دارمیبرم

ور و اون ور  نیبه ا یتنگ ه یتو یو مردمک چشم هاش مثل ماه کنهینگاهم م

 .رهیصورت خسته و عبوسش ضعف م نیا ی. ته دلم براکنهیم یقراریو ب رهیم

رنگ من جذاب و دلبره. لب هام کم یحالت هاش برا یهمه یاحمقانست ول یلیخ

:گمیو با اعتماد به نفس م ادیکش م  

«.یشیدادگاهت تبرئه م نیاول یتو»  

:گهیشک م با  

«!؟یتونیتو م یعنی»  

!شمیو به خودم مغرور م ندازمیرو باال م ابروم یتا هی  

چند بار  یتو یات رو نگاه کردم. تو چرا حرف نزدبمونه! پرونده ادتیحرفت رو  نیا»

«!ت؟یبازوجو  

و انگشت  چسبونهیو کف دست هاش رو بهم م کنهینگاهم م بیو غر بیعج یلیخ

:گهیم یزیر طنتیش هیو با  دهیم هیاش رو به لب هاش تکاشاره یها  

«!شهیزبونم باز م لمیدر حضور وک گفتم»  



بودم.  دهیلحنش رو نشن نی. تا حاال ارهیگیام مخنده اریاختیو ب زهیریم یهر دلم

هول زده بلند  ریبلند شم سم امی. تا مکنمیرو جمع و جور م لمیو وسا خندمیم زیر

:گهیم ریگو بهونه شهیم  

«!؟یریم یدار»  

:کنمیگرد م چشم  

 هی یکلمه حرف نزد هیکرد. تو که  شهیم کاریچ یبرم؛ با دست خال گه،ید آره»

«کرد. دایحرفات پ یبشه ال به ال یسرنخ  

رو  شیهول زدگ یو اخم جا پوشونهیشب رنگش رو م یغم چشم ها هیال هی

:رهیگیم  

«بگم؟! یچ دونمینم یچیه یوقت»  

و  دارمیرو برم فمی. کشهیم نیو دلم سنگ شهیم ریدلم سراز یغم عالم تو دوباره

:دمیم دیدوباره بهش ام  

دو هفته مثل دو سال  نیروز ها رو که ا نیتنگ نکن ا نقدری. ایرونیب گهیهفته د دو»

«بگذره.  

:دهیدستبند تکون م یحلقه یو مچ دست هاش رو تو زنهیم یتلخ پوزخنده  

«شاهکار کردم. ارمیدو هفته بتونم دووم ب نیسال گذشته، ا هی اشقهیدق هر»  

و ناراحتش کنم. بدون  هیگر ریبمونم بزنم ز ششیپ نیاز ا شتریب کنمیم فکر

! حرفاش زخم به دلم زد. دمیو بغضم رو قورت م رونیب زنمیاز در م یخداحافظ

از  گهید یاگر تا دو هفته ستمی! من ماهک ننجاست؟یا یمرد نیهمچ یاصال جا

. انگار رمیگیتماس م ثاقیمراه با  یو تو رمیگی. دربست مرونیب ارمشین نجایا

:دهیمنتظر من بود، چون بوق اول خورده نخورده جواب م  



«!ماهک؟»  

«!؟یی! کجا؟یخوب سالم»  

:گهیجواب سوالم رو بده م نکهیا بدون  

 هی! بابا دلم هزار راه رفت. آ؟یخاموش ای یدیجواب نم زنمیهر چقدر زنگ م چرا»

 ریتاث اتیردور و ب یهم با تو نشست و برخاست کرده بال شده. از راه برس بعد رو

«بذار.  

 یخنده ونی. مکنهیام رو بلند مخنده یکه صدا زنهیبا حرص حرف م نیهمچ

:گمیبلندم م  

«!؟یی. کجاگمیبهت م امی! م؟یخوریچرا حرص م یوا»  

گه:یو کالفه م کشهیم یبلند نفس  

کدوماش به درد  نمیجمع کردم تا بب ریاز سم دیرسیبه عقلم م یمغازه ام. هرچ»

«!ل؟یدنبال وک نیرفت هیبا آ روزی. دخورنیکدوماش نم خورنیم  

:گمیو م کنمینم یرو طوالن مکالمه  

«اون سمت. خداحافظ. امیم االن»  

جمع  امنهی. دست هام رو داخل سکنمیو قطع م دهیرو م میخداحافظ جواب

نگاه  . اصال اونکشمیو پوست لبم رو با دندونم م کنمینگاه م ابونیو به خ کنمیم

. چقدر وجدانم راحته. االن راحت زهیریچشمم دلم رو م یجلو ادیم طونشیش

کردم و خودم رو  یخود خور خبریبهش فکر کنم و دلم براش بره. چقدر ب تونمیم

من رو راحت  الیو خ ستنیکدومشون نگفتن که باهم ن چیعذاب داده بودم. چرا ه

اوضاع بلبشو  نیا یبهش فکر نکنم تا تو کنمیم یو سع کشمیم یقینکردن؟ اه عم

به مغازه  دنیو تا رس دمیرو به راننده م ثاقیم یبابت. آدرس مغازه نیاز ا رهیدلم نگ



بهش زنگ بزنم.  ترسمی! مست؟ین ایاز رو ی. چرا خبرچرخمیم یمجاز یفضا یتو

بابا بشه؟ چرا  ریگ بانیگر ی. نکنه اتفاق بدرانمیبفهمه من ا دیدرضمن اون اصال نبا

 زیچ نیبه ا نقدریا ام؟یشده؟ از پس کدومشون بر ب فیمشکل پشت مشکل رد نقدریا

رو کنارش  هی. آشمیاش ممغازه ارد. ورسمیم ثاقیم یتا به مغازه کنمیها فکر م

:گمیم رونیو ح بندمیمتعجب در رو م نمیبیم  

«داره شبانه روز ور دلته. تیمعذور هیآ خوبه»  

 ثاقیو م نمیشی. رو به روشون مرهیگیدستم رو م زیو از اون طرف م شهید مبلن هیآ

:گهیو پرو پرو م رهیگیلپ تاپ نم یچشم از صفحه  

«.میاریکف باال م میشیالله و الدن؟ از هم جدا م میشد ینیبب ی! چشم ندارلیبخ»  

و  کنهینگاه م ثاقیخصمانه به م هی. آذارمیم زیم یرو رو فمیو ک خندمیم بلند

:گهیو خطاب به من م کوبهیبازوش م یرو یمشت محکم  

«.رونمیاز ظهر تا عصر ب یکار نهیکالس آ یبهانه به»  

:گهیم یو بدون شوخ یو جد چرخونهیتاپ رو به سمت من ملپ ثاقیم  

«آشنام کنه. وسیهم با آر گهیتا چند روز د قراره»  

:ندازهیم نییو سر پا گزهیکه با خجالت لب م کنمینگاه م هیبه آ عیسر  

«همش سه هفته نبودما! ،یریچشم گ شرفتیپ چه»  

:گمیم یو شاک ثاقیبه م کنمیم رو  

«.ثاقیآقا م ریبخ دنمیرس»  

:گهیو با حرص م کنهیصورت جمع م ثاقیم  



خر حساب  یو دوستاش رو پا رهیور اون اون ور م نیا خبریکه سر خود و ب یکس»

«نداره. ریبخ کنهینم  

خرج  یالیخیب ثاقی. مزنهیو با خجالت صداش م کوبهیصورتش م یمحکم رو هیآ

:گهیو به من م کنهیم  

«که فکر کردم بتونه کمکمون کنه. یزیچ هی نیا نیبب»  

:کنمیمدارک هک شده نگاه م یو ساعت ها یها خیتار به  

«!ل؟یوک ایما  به»  

:خندهیم  

«.یکه خودت لیوک»  

 ثاقیم ی. گونه به بازوکنمینگاه م هیو به آ چرخهیچشمم م یها مردمک

:گهیو با ناز م چسبونهیم  

«. گفتم بهش بگم راحت بشه.کردیداشت دق م طفلک»  

قرار  ثاقیم ریتحت تأث یلیخ کنمی. احساس مدمیتاسف تکون م یاز رو یسر

«چفت دهنش براش بازه.  نقدریگرفته که ا  

:کنمیم نییرو باال پا صفحه  

به دردم  ادیز نیها هک شده. ا لیکه فا یِزمان قیدق خیها ساعت و تار نیا خب»

 یزیاز چ گهیکه م ریپخش شده. سم یو چه جور یک نمیبب خوامی. مخورهینم

سوءاستفاده کرده.  شیپیاز آ یکی... پس حتما گهیخبر نداره. اگه راست بگه که م

«رو داشت؟! ستمشیجز خودش رمز س یکس نمیبب  

:گهیو م کنهیو سر بلند م رهیفکر فرو م به  



«ورد هست اون رو بخون. لیفا هیتاپ لپ زکاریم یصفحه خارج شو. تو از»  

 یها لیمتن درمورد پخش شدن فا هی. کنمیکه گفت رو م یکار همون

و  رمیگیدهنم م یثبت شده. دستم رو جلو خیتار هیست و اخر صفحه محرمانه

:گمیمتعجب م  

«...خیتار نیا»  

:پرهیحرفم م ونیم ثاقیم  

«ها رو هک کنه. لیفا ریکه سم نکهیدو روز قبل از ا یبرا خیتار نیا»  

 کردمیمعما زودتر از اونچه که بهش فکر م نی. انگار پازل ارمیگیبه دندون م لب

 ؟یچه جور یداشته. ول یدسترس ریسم ستمیبه س یکیشدن. پس  دهیکنار هم چ

:گمیم ثاقیو به م دمیم هیتک یبه صندل  

«!؟یمتن رو قبال خونده بود نیتو ا نمیبب»  

:کنهیجا به جا م ثاقیم یبازو یسرش رو رو هیو آ ندازهیم هیدور کمر آ دست  

فرشاد  دیترک یمجاز یهمون موقع که پخش شد و خبرش مثل بمب تو آره،»

«نشونمون داد.  

به  یول کنمیدرست نباشه و اشتباه م دی! شازنهیذهنم جرقه م یوت یفکر هی

:شمی. بلند مارزهیم سکشیر  

و بذارمش  رمیبگ یبه فلش تا ازشون کپ یهارو انتقال بد نیا دی! با؟یدار فلش»

«!؟ینکرد دایپ یا گهید زیداخل پرونده. چ  

:کشهیم یو نچ بلند دهیو فلش رو به دستم م کنهیم یرو داخل فلش کپ اطالعات  



 گهید زیچ کنمیم یبه چشمم اومد. باز هم سع یلیمتناقض خ یها خیتار نیا فقط»

که هوشمند  یتاپلپ یتاپش رو منهدم کرد. حتلپ ریکه سم فیکنم. ح دایپ یا

«بهش داده بود.  

:دمیقرار م زیم یو کف دستم رو رو کنمیم زیچشم ر مشکوک  

«تاپ داده بود؟!لپ ریبه سم هوشمند»  

  .ستنیایو مقابلم م شنیو جفتشون بلند م دهیتکون م سر

«لنگ نمونه. ریسم یداده بود تا کار ها اره،»  

:کنمیم دیتاک شمیکه از مغازه خارج م یو در حال کشمیلب م ریز یاوهوم  

خوش  .رمیبگ یاطالعات هیجا تا از اون هام  هیفردا بچه ها رو جمع کن  یبرا»

«کنار؟! دنیخوشان تموم شد کش  

و به  کنمیم ی. از جفتشون خداحافظگهیم یو باشه ا زنهیم یتلخ خند ثاقیم

باشه  ییچشم و رو یب ییجورا هیبکنم  خوامیکه م یکار دی. شارمیسمت خونه م

هم شک ندارم  نیبه ا ی! ولرسهیهست که در حال حاضر به ذهنم م یتنها فکر یول

اونقدر باال  ریسم یتیامن ستمیسکرده. وگرنه  یکار هیجمع  نیهم یاز تو یکیکه 

ازش اطالعات  نکهیکنه، چه برسه به ا دایپ ینتونه بهش دسترس یهست که کس

پس چرا  ستیجمع ن نیا یتو یسوءاستفاده کنه. اگه خبر ریسم یپیبکشه و از آ

 هی! وفتادن؟یبه تالطم ن ثاقیمثل م اینگرفتن  یخبر هی! چرا ست؟یازشون ن یخبر

کرم از درون درخت رو بخوره و درخت  نکهی. مثل النگهیم داخلاز  هیقض نیا یجا

 نیِبکنه. فردا قال ا شهیبهش خورد اون رو از ر کیتبر کوچ هی یرو پوک کنه تا وقت

 یباشه! تو ثاقیمثل م دیبا قی. رفکنمیکنار رو م دنیکه خودشون رو کش یاهیقض

مثل کوه پشت باسته و  رتس یآورد شده رو ایکه دن یخفقان آور، وقت یروز ها نیا

از همون  رسمیکنه و خودش رو بهت ثابت کنه. به خونه که م تیتمام قد ازت حما



پف کرده و قرمز از  ی. مامان با چشم هازنمیبلند مامان رو صدا م یبدو ورود با صدا

. ادیو نفسم باال نم زهیریم یدلم هر. کنهیو غمزده نگاهم م شهیآشپز خونه خارج م

و نفس  ذارمیکانتر م یرو رو فمیو ک رمیبهش زنگ زده؟ به طرفش م بابانکنه 

:گمیو با لکنت م رمیگیآرنجش رو م دهیو ترس دهیبر  

«!شده؟ی... چی... چ... چهی... گرگ»  

:گهیو لرزون م زنهیهق م مامان  

«اومده. یقانون یپزشک جواب»  

مبل دو نفره  یو رو رمیگی. دستش رو مکشهیم ریدماغم ت یغهیو ت رهیگیم قلبم

:گمیو ترسون و لرزون م لرزهی. چشم هام ممینیشیسالن م  

«... چه خبر بوده؟!! چ؟یزود نیا به»  

:گهیم اشهیگر یها یها ونیو م کنهیرو رها م اشهیگر مامان  

بوده که  نیهم ینداشته. برا یکوک مصرف کرده بوده، حالت عاد نکهیا مثل»

 یزیخورده و خون ر زیم یبه لبه جگاهشینتونسته خودش رو کنترل کنه و گ

«کرده. یداخل  

:پرسمیو وحشت زده م کشمیم یبلند یو وا شنیهام چنگ صورتم م دستم  

«!شه؟یم یچ بابا»  

:کنهیبا بغض نگاهم م و کنهیدست هام رو از صورتم جدا م مامان  

با  یداده نشده کار صیتشخ یریدرگ ای یهول دادن چیمرگش حادثه بوده و ه چون»

«با تو حرف نزده؟! ایبه عموت بگه. رو یبابات ندارن. فقط طفلک مونده بود چه جور  

:نالمی. با درد مکشهیم ریابروهام ت ونیو م رمیگیم یبیدرد عج سرد  



«زنعمو رو بگو! یوا! شه؟یم یحاال چ نه،»  

:کنهیم ینیف نیو ف کنهیبغلم م مامان  

رو جرات نکردم بعد از حرف  نترتنمی. البته اگه بشه. ارانیبا جنازه برگردن ا قراره»

«زنگ بزنه. حهیمل ترسمیش مزدن با بابات روشن کنم. همه  

. زمیریمامان اشک م یو همپا هیگر ریز زنمیم یبود؟ پق یبتیچه مص نیخدا! ا یا

رو  خودم خواستمیکه فقط م دونهی. خدا مکنهیعذاب وجدان داره من رو خفه م

 ییو بال کردمیبشه. اگه فرار نم ینجوریا کردمیحفظ کنم و بس! اصال فکرش رو نم

و زار زدن مامان  هیاشک و گر یاز کل د. بعکشتمیقطعا خودم رو م ومدمیسرم م

و  زمیریاشک م صدایدوش ب ریز ی. چند ساعتکنهیحمومم م یو راه کنهیآرومم م

و خودم رو مقصر مرگش  نهیسنگ یلیچون دلم خ طلبمیم تیحالل یاز مرتض یه

و اونقدر ذهنم  کنمیتخت پرت م یو خودم رو رو امیم رونی. از حموم بدونمیم

 دارمیشام ب ی. مامان که برابرهیخوابم م ذارمیهم م یتا پلک رو کهخسته هست 

رو براش  ریسم یو سر شام ماجرا کنمیحوله ام رو با لباس هام عوض م کنهیم

 یهست که فقط اظهار نگران یمرتض یماجرا ریذهنش درگ نقدری. اکنمیم فیتعر

 زنمیم رونیب ونهمواظب خودت و کارت باش و صبح که از خ گهیم یو ه کنهیم

. سر راه از کنهیصورتم فوت م یرو رو خونهیم ریخ یو دعا کنهیبرام اسپند دود م

. ذارمیو داخل پرونده م رمیگیم یکپ میبه فلش انتقال داده بود روزیکه د یمدارک

. دوباره تپش نمیشیم ریهمون اتاق منتظر سم یو دوباره تو رمیگیوقت مالقات م

و  کشمیچشم هام م یپا ی. دستکوبهیدهنم م یقلبم تو ضربانو  رمیگیقلب م

. رو به لرزهیو سر انگشت هام م ادیدو تا باال م یکی. نفسم شهیکه در باز م نیهم

و کدر بودن چشم هاش،  رسهیسر حال تر به نظر م روزی. نسبت به دنهیشیروم م

. با شوق شدن دهیچیهم پ یکم شده و ابروهاش کمرنگ تر تو یفقط کم ،یکم

  .زنمیف محر یو ه دمیرو نشون م میکرده بود دایکه پ یمدارک



به  یکی دهینشون م نی! کامال متناقض هستن، هم؟ینیبیها رو م خیتار نیا نیبب»

 ی! کس؟یداد یرو به کس ستمتیتو رمز س نمیداشته. بب یدسترس ستمتیس

«!ه؟یبه چ یچ ستمیس یتو دونهیم  

خودم  یرو رو بشیو غر بیو عج رهیکه نگاه خ کنمی. سر بلند مادیازش نم ییصدا

و چشم از  دمیم هیتک ی. به صندلکنهینگاهم م یرنگبا لبخند کم ق،ی. عمنمیبیم

تپش قلبم  یو صدا دهیدرجه ممکن رس نیبه آخر جانمی. هرمیگیلبخند جذابش نم

 زیم ی. دست هاش رو روکشمیم مخشک یلب ها ی. زبون روشنومیرو به وضوح م

 ی. از خلصهکنهیم جادیا یبد یصدا زیفلز دستبند با فلز م یکه صدا ذارهیم

اش نگاه شده ریزنج یبه دست ها نی. غمگپرنیه هام مو شون شمیخارج م نمیریش

:کنهیصدام م فیآروم و لط یلی. خکشمیم یسوز نهیو آه س کنمیم  

«!ماهک؟»  

قلبم! بند  یوایخودش بود؟! ا ی. صداکشمیو پلک باال م دمیدهنم رو قورت م آب

و سر به سمت چپ و  دمی. لب از هم فاصله مرمیگ یو دل ضعفه م شهیدلم پاره م

:دمیراست تکون م  

«!بله؟»  

 یزیچ هیو  رمیگیو از حس گرم داخل چشم هاش گر م رنیگیهاش حس م چشم

و کف دست هام عرق  افتنیگوش هام به گزگز م ی. اللهدهیگلوم رو قلقلک م

 یتابیو با ب کنهیبه سمت شونه اش خم مو سر  کشهیاش رو جلو م. باال تنهکننیم

:گهیم یکالفگ یو حرارت و کم  

کرده به  ریکنم دلم گ کاریعضو آدم ها چشم هاشونه. االن من چ نیتر رایگ گنیم»

«چشم هات؟  



 نیو لب هام ع زنهیم خیرگ هام  ی. خون تورسهیهام نم هیو هوا به ر بُرهینفسم م

باز بشه. ناباور نگاهش  نیاز ا شتریهام جا نداشت ب. چشم شهیباز و بسته م یماه

 یو به گوش هام اعتماد ندارم. لبخند بزرگ و دندون نماش و جمله کنمیم

. کنمیرو فراموش م دنیبره و نفس کشیکه گفت عقل و هوش از سرم م یاییجادو

ام زده خی یو انگشت ها کنمیکه هول زده سرفه م رمیگینفس م قیبا من بود؟! عم

و  لرزهیکم دست و پام م یلی. خکشمیام مملتهب و گر گرفته یگونه ها یرو رو

. نمیبیم رممکنیخواب غ هیخوابم و دارم  یزبونم رو تکون بدم. انگار تو تونمینم

و  ریجمله دلت رو ز هیبا  مقدمهیب هویرو نداره  دنتیکه چشم د ی! کسشه؟یمگه م

 زیم یرو از رو زیچ لرزون همه یبا همون دست ها ه؟اریرو کنه و نفست رو بند ب

 خندهیکه بم و آروم م ری. سمکشمیو صدا دار و پشت سر هم نفس م کنمیجمع م

. لب هاش رو تر کنمینگاهش م نگو م شنیمتوقف م فمیک پیز یدست هام رو

!دونمیمن رو سکته بده من م خوادی. مزنهیم یزیو چشمک ر کنهیم  

«! ؟یچرا هول شد »  

خوش  هیفقط  کردمیتا جوابش رو بدم. بهش بگم فکر م چرخهیدهنم نم یتو زبونم

که روح از تنم جدا کنه و  یبگ یزیچ هی کردمیست، فکرش رو هم نماومدن ساده

نگران  ری. نگاه سمدارمیرو برم فمیو ک شمیو وال بندازه. بلند م من رو به هول

 زیخ می. نکنهیم تیهم سرا داشداخل چشم هاش به ص یو همون نگران شهیم

:شهیم  

«! ؟یکنیفرار م یدار »  

 ی. از فضاکنمیفرار نم ریمثل نه. از سم یزیچ هی. شهیاز ته گلوم خارج م ییصدا

نه رو  یکه بهم وارد شده. انگار کلمه یشوک نی. از اکنمیفرار م نجایا یهوایب

در  نکهیو قبل از ا کنهی. قد راست مزنهیلبخند م ضیعر ینجوریداده که ا صیتشخ

:پرسهیرو باز کنم م  



«کنم؟!  کاری! چینگفت »  

شونه نگاهش  یو از رو کنمیرو پنهون م جانمیو ه چسبمیدر رو سفت م رهیدستگ

:گمیشده بود م یزبونم جار یکه از ته دل رو یو با تموم احساس کنمیم  

«رو سفت تر کن.  رشیگ گِره »  

 نقدری. اشمیو سرخوش و خوشحال از زندان خارج م شمیاز اتاق خارج م عیسر

بدوم و از سر  ادهیتا خونه پ تونمیزده هستم که م جانیه نقدریدارم، ا یانرژ

 ادهیرو پ یطوالن ریمس هینترکه.  یبزنم تا دلم از شدت خوش غیج یه یخوشحال

سوار  رسمیکه م موناختمونس . بهکنمیگلو خفه م یرو تو میو ذوق زدگ رمیم

کنان وارد خونه  غیج غیو ج ارمیرو درم امآسانسور مقنعه یتو شم،یآسانسور م

. کنمیدر ول م ی. کفش هام رو جلوزنمیو مامان رو صدا م کنمی. در رو باز مشمیم

تن  یکه لباس مشک نی. همشهیاز اتاقش خارج م دهیپوش یمامان سر تا پا مشک

. وا رفته شهیو تپش قلبم آروم م رهیم نیذوق و شوقم از ب یهمه نمیبیمامان م

:گهیو که با بغض م ستمیایمامان م یجلو  

«حرف زدم...  حهیبا مل »  

:لرزهیاش م چونه  

 ستهیهم که ترک ایبه زور سروم بِهوشه... رو گفتی. عموت ماومدینفسش باال نم »

«. نیاریام رو ببچه گفتیم یاصال بهش نگفتن. ماهک ه  

و  چمیپیدست دورش م نی. مغموم و غمگکنهیم هیگر یها یو ها هیگر ریز زنهیم

هم  یقانون ی. من که مقصر نبودم؛ بودم؟! پزشکچسبونمیگونه به شونه اش م

و حالش دست خودش نبوده  زدهیم جیداده بود که بر اثر مصرف کوک گ صیتشخ

که  ادیدنبالم ب تونستیبود و م اریتعادلش رو از دست داده. اگه هوش نیهم یبرا

:کنمیو صورتش رو پاک م کنمیاالن من مرده بودم. مامان رو از خودم جدا م  



«نبود.  یاصال حالتش عاد یحادثه بوده، مرتض هیمامان، آروم باش لطفا.  »  

:گهیو لرزون م کنهیاشک بارش نگاهم م یچشم ها با  

 دمیات رو شنذوق زده ی. صداشمیم وونهید ذارمیم حهیمل یاصال خودم رو جا »

«! ؟یدیباشه خبر خوش شن ریشدما، خ ینجوریا  

. مامان شمیو وارد اتاقم م زنمیو مامان رو کنار م گردهیبه جونم برم جانیه دوباره

و  کنمیممانتوم رو باز  ی. دکمه هاستهیایچهار چوب در م یو تو ادیپشت سرم م

:گمیلبخند به لب م  

 نیاول ی. بهش قول دادم توشهیشاءاهلل فردا مشخص مشک کردم ان ییزایچ هیبه  »

«بشه.  دادگاهش تبرئه  

طرف شونه اش  هیفرش رو به  یو موها شهیم نییمامان باال پا ینهیس یقفسه

:فرستهیم  

«اهلل. ءشاان »  

که کنارم جا   نی. همنهیتا کنارم بش کنمیو به مامان اشاره م نمینشیتخت م یلبه

:گمیو م چرخمیبه سمتش م رهیگیم  

ها! من فردا  میرانیما ا یاصال به زنعمو نگ ومدنین یدیسع یکه بابا و آقا یتا زمان »

همه  نیا دینه. ببخش ایناهار برگردم  یبرا دونمیبرم نم دیکار دارم از صبح با یلیخ

«. ذارمیتنهات م  

:بوسهیرو م سرم  

. تازه انیزود م یلیهم خ نایاشکال نداره مامان جان، به کارت برس بابات ا »

«. شهیشروع م بتمونیمص  



 دمیم امیپ ثاقی. به مشهیو از اتاق خارج م دهیتاسف و اندوه تکون م یاز رو یسر

 یفردا قبل از ظهر بچه ها رو جمع کرده خونه گهیکه م رمیگیو از فردا خبر م

. تا نمیبی. باز هم اون ساختمون و اون خونه رو مکوبهیدهنم م ی. قلبم توریسم

. زدلمیعز ی. الهچهیپیگوشم م یتو یه اشو جمله کنمیسر م ریسم الیشب با خ

و خجالت رو کنار  دمیکف م از اریمن اخت گهیرو به اون رو شده. نم نیاز ا هوی

هر جور که شده  دیشدم. با قراریاصال خودم هم ب ره؟یم ادمی ایو شرم و ح ذارمیم

 .رونیب ارمشیبعد از اون خراب شده ب یو دو هفته رمیتمام توانم رو به کار بگ

و چه  یک دونمی. نمرمیگیو دل ضعفه م رهیگیچشم هام جون م یلبخندش جلو

 هیشدم.  رینظیو ب بیحس عج نیعاشق ا دونمیم بهش دل دادم. فقط یجور

قبل از  نکهی. مثل اپرونهیام مو عقل از کله شهیم نییباال و پا یدلم ه یتو یزیچ

 خوادیدلم م یلیشو! خ آزاداز بند  ری. سمکردمیم یهوا زندگ یعاشق شدنم رو

ساعت ها نگاهت کنم... نمیبش  

 ریسم یو با آژانس به سمت خونه دارمیشده رو برم یمدارک کپ یهمه صبح

وجودم  یتو یبی. آرامش عجشمیو وارد خونه اش م کنهیدر رو باز م ثاقی. مرمیم

عطر  یخونه بو نیا کنمی. خل شدم چون فکر مکشمیبو م قیو عم کنهیرخنه م

برو و  نجایاون روز ها که ا ریتصو کنمیخونه رو نگاه م نیا ی. هر جادهیرو م ریسم

. دعوا و اخم و تخم دهیو ته دلم رو قلقلک م شهیچشمم زنده م یجلو کردمیم ایب

.نمیشیمبل م یو رو ذارمیم زیم یرو رو فمیرو هم دوست دارم. ک داشیو داد و ب  

«! ومده؟ین هیآ »  

:کنهیو تن راست م ذارهیم زیم یرو رو ینیو س زهیریرو داخل فنجون ها م یچا  

. هر میشیم تیاذ یلیخ ینجوریاشون پسرش تب کرده. ماهک اامروز مونده خونه »

جور  هی. میاز هم جدا بش میمن، عصرا هم که دل ندار شیپ ادیروز از کجا تا کجا م

زود دلبسته و  نقدریا دونستمیمن اصال نم شتریب هی. حاال آمیچفت هم شد یناجور



جور  یلیاش که خهمون دختر عمه که یِجور هیشون . ساختمونشهیوابسته م

اونجا  امیب گمیداره. بهش م ی. دو تا واحد خالکنهیم یهستن باهم، هم اونجا زندگ

 هیشب ینجوری. بابا ازنهیم پیتته پته ر شهینشو رنگش زرد م تیتو اذ رمیخونه بگ

«کنم به نظرت؟!  کاری. چمیهم هست زونیآو یمثل چوب لباس یرستانیبچه ها دب  

تا خوب  کشمیو پلک باال م دمیچونه ام قرار م ریو ز کنمیهام رو چفت هم م دست

چند وقته معلومه چقدر تحت فشار  نی. ابارهیاز سر و صورتش م ی. کالفگنمشیبب

هم آرامشش رو ازش گرفته. لب هام  هیبند بودن آ میتلخ شده. ن ینجوریبوده که ا

:گمیم حیو صر دمیرو کش م  

«. نیمحرم بش »  

:گهیو مات م نهیشیدو زانو م یرو زی. مقابل مکنهیو چشم درشت م خورهیم کهی  

 یازدواج کنه. با همه تونهیهم نم هیاصال، آ دوننی! مامان و بابام نم؟یگیم یچ »

«برم بگم زنم شو!؟  نایا  

بلند  یبا اخم کمرنگ ثاقیو م ادیجوابش رو بدم که زنگ در به صدا درم خوامیم

 زیم یرو از رو فمی. کشمیو بلند م رمیگی. استرس مکنهیو در رو باز م شهیم

 یاگوشه هی یو هرکس شنی. بچه ها وارد خونه مستمیایو کنار کانتر م دارمیبرم

 یلیو خ کنمیخارج م فمیک یرو از تو رکو مدا چرخونمیم نشونی. نگاه بنهیشیم

:گمیم یجد  

که  یلیاز سه هفته ست که بازداشته. اون هم سر همون هک فا شتریب ریسم »

«بوده و...  ریو به اسم سم یپی. آدیگردنش انداخت  

دهن باز کنم  نکهی. قبل از اکنمیشون نگاه مآشفته یو به چهره ها رمیگیم نفس

:گهیم ادیشه  



هم مدارک  ثاقیحرف نزده و م ری. انگار سممیحرف زد ثاقیمن و هوشمند و با م »

همون ما  ی. براادیاز دست ما برنم یکنه. فرشاد گفت کار دایالزم رو نتونسته پ

«. مینکرد یاقدام  

:گمیو من م زنهیم یپوزخند صدا دار ثاقیم  

. االن دیکنارش بود طشیشرا نیبدتر ی! شماها که تود؟یتالش کن دینخواست یحت »

«! د؟یکرد یچرا پشت خال  

:گهیبه من نگاه کنه آروم م نکهیو بدون ا کنهیدستش رو مشت م فرشاد  

«. ستیهم که ن یآدم معمول ونه،یقتل درم یپا »  

 می. ندنیخودشون رو خوب نشون م طیشرا نیا یها تو قی. رفزنمیم یخند تلخ

کانتر  یهم نکرده. آرنجش رو به تخته ییرایپذ یکه حت ندازمیم ثاقیبه م ینگاه

و  یخوش یفقط تو یعنی. رهیگی. دلم مکنهیداده و دلخور به بچه ها نگاه م هیتک

 یقیآه عم گفتن؟یم یهورناز چ یاجراسر م لیبودن؟! پس اون اوا ریکنار سم یشاد

 چرخونمیو نوشته ها رو به سمتشون م کنمیخارج م فمیو کاغذ ها رو از ک کشمیم

:کنمیشروع م هیکنا شویو با ن  

«! ییدر نبود من به تنها ثاقیهست که م یتموم مدارک دینیبیدوتا ورقه که م نیا »  

:کنمیم دیتاک  

 لیها و هک فا لیمتناقض زمان پخش فا یها خیکنار هم گذاشته. تار ،ییبه تنها »

«. ستین ریکه کار، کار سم دهیها کامال نشون م  

و همشون متعجب نگاهم  ادیدر نم ی. صدا از کسشهیو بلند م کنهیهول م فرشاد

 یها خیو با دقت به تار رهیگیو ورقه ها رو از دستم م ادی. فرشاد به سمتم مکننیم

:کنهیصفحه نگاه م یانتها  



« ن؟یما رو احضار کرد یچ ی! برا؟یخب... که چ »  

و اضطراب تمام جونم  جوشهیو سرکه م ریبزنم. دلم مثل س یدست هی کنمیم یسع

:کنمیام جمع م نهیو دست داخل س کشمیلبهام م یرو در بر گرفته. زبون رو  

«! یاحضار کردم که خودت رو نشون بد »  

:گهیو بلند م شهیبلند م یو آبان عصب کشنیم یبلند نیه همه  

 یدونینُه ساله که دوست هستن. م ری! فرشاد و سم؟یگیم یمعلوم هست چ »

«! ؟یزنیتهمت م ریبه داداش سم یدار  

:گمیو رو به آبان م کنمیو سر خم م گردونمیکاسه چشم م یتو مردمک  

رو به خونه اش دعوت کرده  ریهک شده، بعد از اون سم ریها قبل از سم لیفا نیا »

«ها رو پخش نکنه.  لیداشته تا فا دیهم تاک یلیرو بکنه. خ نکاریو ازش خواسته تا ا  

که با استرس و اضطراب  یو  رو به فرشاد کنمیم زیو چشم ت کنمیراست م گردن

:گمیم کنهینگاهم م  

هک شده رو  یها لیتا فا نی! چرا ازش خواستر؟یبه سم نیلپ تاپ داد یچ یبرا »

«با پورت خودش دوباره براتون هکش کنه؟!   

:گمیو خطاب به تک تکشون م رمیگیبا اعتماد به نفس سر باال م  

 انیو اونوقته که ب برمیتون اسم مدادگاه من از همه یزود تو ای ریبه هر حال د »

 فهمنیکنن. اونها از حالت نگاه و لحن حرف زدن هم م ییسراغتون و ازتون بازجو

از  یکیچون شک ندارم  نجای! اگه امروز جمعتون کردم استین یگناهکاره ک یک

«انداخته.  ریرو گردن سم ریتقص راچ دونمیو نم ختهیکرم رو ر نیشما ها ا  

:گمیو به فرشاد م دارمیرو برم فمیک  



«به وجدانت رجوع کن.  »  

و  زنمیم رونیو از خونه ب پوشمیاشون کفش هام رو مزده رتیح یچشم ها یجلو

مضنون براش  نیبا ا یامی. پکنمیهم توجه نم ثاقیم یبه ماهک ماهک گفتن ها

:فرستمیم  

. از االن بشمار تا شهیمشخص م یقبل از دادگاه همه چ ،یبه زودنگران نباش،  »

«اون روز.   

ام اعتماد . به حس ششمگردمیو به خونه برم دمیقرار م بمیرو داخل ج لمیموبا

که ناخوداگاه از  ییو حرفا زدمیحرف م ثاقیبا م یکردم و بهش شک نکردم. وقت

تا پازل  زدمیفلش بک به گذشته م هیو  دمیچیرو کنار هم م شدیم یزبون جار

فرشاد اصرار  یبه اندازه چکسیه ثال. منمیماجرا رو درست و مرتب کنار هم بچ نیا

زد.  ییحرفا هی ادیداد. امروز هم که شه شنهادیبه من هم پ یبه هک نداشت. حت

ماجرا خبر نداشت جز خودشون. پس فقط و فقط کار  نیاز ا یدرضمن کس

 میجمع شده بود ریسم یخونه یکه تو یش روز از اون روزش بایخودشونه. تقر

چند روز به مالقاتش  نی. امیدنبال مدرک هست مچنانه ثاقیو من و م گذرهیم

 تونستمینم دیلرزی. اصال دلم منمشیشده بب ریغل و زنج ارهینرفتم. دلم طاقت نم

دوبار به مالقاتش رفته بود و  ثاقیبکنم و مجبور بودم فقط نگاهش کنم. م یکار

و منظور  طنتیرو با ش جمله نی. هر بار که اگرفتهیاش سراغ من رو مهمه گفتیم

رو باز  زییاول پا ی. روز شنبه، هفتهشدمیو زنده م مردمیاز شدت عشق م گفتیم

و صداش  زنهیم ادی. بلند فردمی. خواب آلود جوابش رو مکنمیشروع م ثاقیزنگ م

:لرزهیم  

 یاصال انگار خوابم. چند تا چک هم زدم تو دونمایم یعنی شده،یچ دونمینم »

رو نپرس  شیآزاد شده. چه جور ریخواب به خواب رفتم. سم نکهیمثل ا یگوشم ول

«دنبالش.  میتا باهم بر ایب ییجا هیفقط تا   



آزاد . دمیگوش م ثاقیم یبه حرف ها رونیو ح نمیشیتخت م یو مبهوت رو مات

. شهیکرده؟ باورم نم یرفته خودش رو معرف یمقصر اصل یعنی! یشده؟! چه جور

و  شمیبلند م عیو سر ارهیمن رو به خودم م چهیپیگوشم م یکه تو یبوق ممتد

مامان  یبرا ییزایچ هی م،بخور یزیچ نکهیو بدون ا کنمیتنم م یزیچ هی یسرسر

بمونم.  ثاقیمنتظر م ریمس هی یتو تونمی. نمرمیو به سمت زندان م کنمیسرهم م

تا به  کنمیراننده رو ذله م چارهی. برمیبه سمت زندان م میو مستق رمیگیم نیماش

شدن من در  ادهیو همزمان با پ شمیم ادهیطاقت پ یزندان ب یزندان برسم. جلو

و  شهی. بند دلم پاره مکنهیعبور م یاز چهار چوب در فلز ریو سم شهیمزندان باز 

نداره. قوت به پاهام  ری. آزاد شد؟! دست و پاهاش زنجادیباال م نینفسم سنگ

و با خنده  ستهیایسر جاش م نهیبی. من رو که مرمیو بدو به سمتش م بخشمیم

. کنمیصورتش رو نگاه م زءو جزء به ج ستمیای. نفس زنان مقابلش مکنهینگاهم م

چشم هاش افتاده. لب هام رو از هم  یبه گوشه نیکه چ خندهیم قیعم نقدریا

:زنمیلرزون صداش م شیو با لب ها دمیفاصله م  

«! ریسم »  

. خورهیگلوش تکون م بکیو س کنهیدست هاش جا به جا م ونیرو م ساکش

:زنهیو لب م کنهیدستش رو به سمتم دراز م  

«... ایب »  

 نهیبعد به حجم س هیو چند ثان ذارمیدست بزرگ و پهنش م ونیلرزونم رو م دست

حصار گر گرفته و  یو من تو شهیم دهیچیو دستش دور کمرم پ شمیم دهیاش کوب

 شهیم دهیچیدورش پ ارادهیمن هم ب ی. دست هاشمیگرفتار م ریبه اسم سم یپهن

و گوشم درست  دمیتکون م اشنهیس ی. سرم رو رورمیفرو م ینیریخلصه ش یو تو

صدا  نیو ا شنومیم یتپش تند قلبش رو به خوب ی. صدانهیشیقلبش م یرو

 دمیهم فشار م ی. پلک روادیو از شدت ذوق اشکم درم دهیاحساساتم رو قلقلک م



 یکه با صدا زنمیم یکی. هق کوچشهیم دهیسرم کش یو رو ادیباال م ریو دست سم

:گهیبمش م  

« !نم؟یبب تونمیم ایرو یلحظه رو فقط تو نیا کردمیچرا فکر م »  

و گردن به عقب خم  کنمیپهنش جدا م ینهیو سر از س خندمیم هیگر ونیم

. من هم فکر زنهینگاهش برق م یچشم هاش گود افتاده ول ری. زنمشیتا بب کنمیم

دلم دفنش کنم. پلک  یعشق رو تو نیا دیست و باطرفه کیخواستنم  کردمیم

:گهیو نرم و آروم م کشهیچشمم م ریو انگشت شستش رو ز کشهیم نییپا  

«! گه؟یم یچ هیگر »  

 یذوق زده یجوابش رو بدم صدا خوامیکه م نیو هم کنمیخشکم رو تر م یها لب

:ادیاز پشت سرمون م ثاقیم  

«خوابم.  کنمیخوابه، به جون داداش من هم فکر م کنهیدختره فکر م »  

. کنار رهیو بگمن ر یجا ثاقیتا م شمیو ازش جدا م خندهیگلو م یتو ریسم

با عشق بازو  یجور هیو  کشنیرو به آغوش م گریهمد ثاقیو م ریو سم ستمیایم

شون. برادرانه قیعشق عم یبرا رهیکه دلم ضعف م چنیپیم گهیهمد یدور تن ها

:گهیم دارهکه بغض  یو با لحن بوسهیرو م ریسم یشونه ثاقیم  

انگار  یراحت نفس بکشم. داداش اون تو بود تونمیشد به موال، االن مراه نفسم باز »

«من.  یخرخره یپاش رو با کفش گذاشته بود رو یکی  

:گهیو با شور و شعف م کوبهیم ثاقیدستش رو چند بار پشت م ریسم  

«کرتم داداش. من دَه »  

:گمیو من م رنیگیفاصله م گهیهم د از  

« نشده! لی! دادگاه که هنوز تشک؟یکه آزاد شد شدیچ »  



:برهیم ریسم یدست دور شونه ها ثاقیو م ندازهیشونه باال م ریسم  

رو اعتراف کرده. بعد از چند  زیکردن و همه چ دای. گفتن طرف رو پدونمینم »

«. یکردن و گفتن آزاد فیساعت کار هام رو رد  

:گمیته دل و بلند م از  

«نه؟!  یخدا رو شکر. خسته ا »  

و  کنهیو رو م ری. نگاهش دلم رو زکنهیو با لبخند دلبرش نگاهم م ندازهیباال م سر

:کنهیم شیروغن ی. اشاره به موهاطونیش یاخمو .ارهیقلبم رو به پرواز درم  

«دارم.  اجیفقط به حموم احت »  

:دهیم ریو به دست سم کشهیم رونیشلوارش ب بیرو از ج نیماش دیکل ثاقیم  

دنبال خانم و بچه  میمن و ماهک هم بر ،یریات، دوش بگخونه یخب تا تو بر »

بابا دلم  نمتیکم بب هی. ارمیاز عزا درب یدل هی میایب میمن، سر راه هم ناهار بخر یها

«پاره شد.   

. ما هم رهیو م شهیم ثاقیم نیو سوار ماش رهیگیرو م دیکل ریو سم میخندیم

 ثاقیم یشونه ی. از پشت رومیافتیراه م نایا هیآ یو به سمت خونه میریگیاسنپ م

:کوبمیم  

«درمورد تو با پسرش حرف زده؟!  »  

:زنهیم یاخنده تک  

« ؟یکار یبا مادرش هم حرف زده. کجا »  

:پرسمیم یفضول تیو با نها شمیم زونیآو یو از صندل کنمیگرد م چشم  

«... یزیچ ییدعوا ی! سرزنشه؟ینگفته به آ یزیواقعا؟! چ »  



چشم  ی. خنده اش رو به واسطهپرهیراننده م یکه شونه ها یجور هی. خندهیم بلند

:گهیو خطاب به من م خورهیراننده م یغره  

. منتظر بودم یریم گهید یجا یریتو کالس نم دونستمیبهش گفته من م »

«. نمشیبب ادیروز ب هی. نه بدش اومده نه دعواش کرده. گفته یبگ یایخودت ب  

:گهیم دیو با ترد چرخونهیاش رو به سمت من متنه مین  

حاال که مامان اون  گمیگفتم. م ییزایچ هیلفافه به بابا  یمن تو شبید یراست »

 نیباشه بابا ا نمونیب یزیچ یاتیمحرم هیکنم.  یمن هم مامان بابا رو راض ده،یفهم

«ما!  میهست پیچ یلیخ یجور  

:دمیم هیتک یام رو به صندل چونه  

دارن  هیکه درمورد ازدواج آ ی! اون وکالتشه؟یم یرو بدونه راض هیآ طیمامانت شرا »

«! ؟یکن کاریچ یخوایرو م  

:گهیم نیو آروم و سنگ چرخهیو به جلو م کشهیم یقینفس عم متاسف  

. اون معذبه من میکن یکنار هم با دل راحت زندگ خوامیخدا بزرگه. فعال م »

«. فهممیم  

در  ی. فکر کنم راه سختدهی. دلم گواه بد مگمینم یزیو چ کوبمیم یبه صندل کمر

به  یبیعج ی. برق چشم هاش رعشهرمیسمت سم کشهیدارن. دلم دوباره پر م شیپ

باهاش مفصل حرف بزنم. حاال دست  دی. بادیلرزیجونم م یکه همه نداختیدلم م

قت سر دلم مونده و دلم رو و دچن نیکه ا یهر چ خوامیهر دومون رو شده م

و کنارش  نمشیدوباره بب کنمیم یکرده رو بگم و راحت بشم. لحظه شمار نیسنگ

به خاطرش. تو با من  شهیام کنده م نهینشده قلبم داره از س یچی. هنوز هنمیبش

و  چسبونمیام رو به پنجره م قهی! خداروشکر مهرم به دلت افتاده. شق؟یکرد کاریچ

 هی میرسیکه م نایا هیآ ابونی. به سر خشهیلبم پاک نم یخنده از رو یالحظه یبرا



و مو  دیسف یپسر بچه هی. رسهیتا با پسرش از راه م مونمیمنتظر م یاقهیچند دق

جاش رو با من  ثاقیم عیپنج ساله رو داشت. سر یبچه ی. جثهنیریو ش یفرفر

مودب و آروم  یلیخ وسیآر. رهیگیجا م هیو آ وسیو پشت کنار آر کنهیعوض م

. چند بار خودم از رو از نهیشیم حرکتیو ب صدایبغل مامانش ب یو تو کنهیسالم م

محو  یلی. خبوسمیو جفت لپ هاش رو م دمیجلو به عقب کش م یصندل یرو

:کنهیبغلش جا به جا م یرو تو وسیو آر خندهیدندون نما م هی. آخندهیم  

بهم  ثاقیآزاد شد؟! م یبرگزار نشده بود که، چه جور یچشم و دلت روشن. دادگاه »

«گفت شوکه شدم!   

:گمیم الیخیو ب دمیهم فشار م یرو لب  

 خوامیدارم نم ییفکرا هینه.  ایپرونده رو بستن  نمیبب کنمیم یریگیپ رمیفردا م »

«بمونه.  ریسم یبرا یاسوءسابقه  

:دهیتکون م سر  

«شاءاهلل. ان رهیخ »  

با اضطراب انگشت به مشت  ثاقی. مکنهیپچ پچ مو  برهیم وسیگوش آر یتو سر

رو به دندون  شیی. تندتند لب باالشنیدستش برجسته م یو رگ ها کشهیم

خاطر خودش؟! به ایآشنا بشه  وسیخواسته با آر هیخاطر آ. بهکنهیو ول م کشهیم

طفل  یبچه نیوجود ا خاطرهبعد ها ب ایرو دوست داشته باشه؟!  وسیآر تونهیم

و  شنیم دهیکش نییلب هام به سمت پا یگوشه زنه؟یم هیبه جون آ شیمعصوم ن

رو نخواد. اگه  وسیکه آر نهیتر از ا ایدر ثاقی. دل مشمیخودم جمع م یتو

 نقدریو ما رو به سالمت. ا ریشما رو خ گفتیم هیکه همون اولش به آ خواستینم

 یچ وسیآر فهممیکه نم کنمیاند فکر مپشت نشسته اونکه  یثاقیو م هیبه آ

برسم. به کل  ریتا به سم زنمیداره. فقط دل دل م ثاقیبا م یو چه برخورد گهیم



 یخودم ندارم. به خونه یرو یو کنترل اریشده و اخت دهیعقل و حواسم دنبالش کش

تا  ذارمیر مد گزن یرو و دستم رو شمیم ادهیزودتر از همه پ میرسیکه م ریسم

دستش  هیو با  کنهیرو بغل م وسیو آر خندهیمسخره م ثاقیدر رو باز کنه. م یزود

. ادیبراشون. چقدر خانواده شدن بهشون م زهیریم ی. دلم هررهیگیرو م هیدست آ

:گمیم رمیکه پله ها رو دو تا دوتا باال م یو در حال کنهیدر رو باز م ریسم  

«صبر کنم تا آسانسور برسه.  تونمیاصال نم یوا »  

:گهیبلند م ثاقیم  

«! گ؟ید یتو یوفتین »  

. حاال که کنهینفسم رو تنگ م امونشیو تپش ب کنهیم یقراریب نهیس یتو دلم

 شتریپس آزادم احساساتم رو تموم و کمال نشونش بدم تا ب دهیخودش هم فهم

 یپله رو هم ط نیدلش به من گرم بشه و زود تر بند دل هامون بهم گره بخوره. آخر

داده. جلوش  هیدر تک یغهیو به ت دهیپوش زیوتمکه لباس تر نمشیبیو م کنمیم

رو از در  اشهی. تکشهیم نییام از شدت نفس هام باال پا نهیس ی. قفسهستمیایم

.کشهیو من رو به داخل خونه م رهیگیو مچ دستم رو م دارهیبرم  

«بچه ها کجا موندن پس؟!  »  

. فنجون ها رو شمیو پشت سرش وارد آشپزخونه م کنمیهام رو کنار در ول م کفش

:رمیگیاز دستش م  

«باال.  انیبا آسانسور م »  

و اون داره  ستادمی. من کنارش اشهی. باورم نمستبرهیو یوجودم از ذوق رو یهمه

زود  نقدریمن ا یورق زندگ شهیباورش م ی. کزنهیشوق باهام حرف م با لبخند و

و فنجون ها رو  چسبونمیم نتیکاب یست. پهلوم رو به لبهمعجزه هی هیبرگرده! شب

:گمیهام رنگ گرفته م هکه گون یلب، در حال ریو ز کنمیپر م  



نداشت. االن که تو . خونه سرد و خفه بود. رنگ و شوق نجایاومدم ا شیچند روز پ »

«خونه جون داره انگار.  یو حضور دار یکشیخونه نفس م نیا یتو  

. به کشهیاش چونه ام رو باال مو با انگشت اشاره شهیم دهیجلوم کش ریسم کلیه

:خندهیگلو م یکه تو کنمیدارش نگاه م شیرصورت ته  

«من نگاه کردن داره دختر؟!  شیر »  

مردونه و دلنوازش  یصدا نیا یو جونم برا رمیگیو دل ضعفه م ادیدلم کش م بند

و گرم  کنهیکه با حس به صداش اضافه م کوبمیهم م ی. با خجالت پلک روادیدرم

:زنهیلب م  

«ممول!  »  

قشنگه. من عاشق  یمن رو صدا کن ی. هرچخندمیم صدایو ب رهیگیگر م تنم

و انگشت شست و اشاره اش رو دو  ادیاش باال م گهی. دست دشمیتو م یها هیتشب

و کج  شهی. لب هام جمع مدهیو جفتش رو همزمان فشار م ذارهیطرف گونه هام م

و به  کشمیو پلک باال م کنمی. اخم مبرنیرو باال م ریسم یو خنده شنیو کوله م

دست هاش  کنهی. صورتم رو ول مکنمیش نگاه مشده از خنده کیبار یچشم ها

و  ندازهیبه جونم م شیو حرارت دست هاش آت ی. گرمرنیگیپهلوم هام رو در بر م

:گهیبا احساس م یلیو خ کشهی. من رو به سمت خودش مشمیخودم جمع م یتو  

«... دمیشدم و د داریب یاتفاق افتاد. ک نیو کجا ا یک شد،یچ دونمیاصال نم »  

. تپش چسبهیو لب هاش به گوشم م کنهیو قد خم م کنهیرو مماس تنم م تنش

به من، من رو از خود  کینزد نقدریاون هم ا ریو حضور سم کنهیام م وونهیدلم د

و  دمیاش مو از خودم فاصله رمیگی. مانتوم رو با انگشت هام مکنهیم خودیب

دلم رو شرحه شرحه  ینجوریو هم خورهیتکون م شی. لب هادمیتندتند تکونش م



و  شهیم ریعرق از پشت گوشم سراز یو دونه ها کنهی. تموم تنم عرق مهکنیم

:شهیحبس م نهیس ینفسم تو  

و هوش  یدیچسب یدلم رو چهارنگول یدلم و شش گوشه یتو یبست نشست دمید »

 نایبدون ا ی. ولدونمیحرف ها م نیگفتن ا یبمونه برام. زوده برا یو حواسم نذاشت

«. کنهیم یتابیب یدل بدمصبمه که بدجور یحرف ها ست،یمن ن یحرفا  

بداخالقِ که  ریهمون سم نی. اکنهیو قلبم رو از جا م بُرهیحرف هاش نفسم رو م

با شلوغ  ثاقیکه م چمیدست دور کمرش بپ خوامی! مکرد؟یکج م افهیش قهمه

پهلوم  یو دست هاش از رو رمیگیفاصله م ریاز سم عی. سرشهیوارد خونه م یکار

. خورنیهام سُر م  

. اشژهیاز نوع و میداخل... آقا مهمون دار دییبه، بفرماخدا. به هیامروز چه روز خوب »

» 

 یغذا ها رو رو ثاقی. مدمیم ریرو به دست سم ینیو س کنمیها رو پر م فنجون

 یگرم کیسالم و عل ریو با سم شنیهم وارد خونه م وسیو آر هیو آ ذارهیکانتر م

و رو به  نشونهیمقابل کانتر م یصندل یو رو کنهیرو بغل م وسیآر ثاقی. مکننیم

:گهیم طنتیما، با ش  

 ارهیغذا ها رو ب کیراه پله تا پ یتو میستادی! امیهست یخوب یچه بچه ها دیدید »

«! ر؟یسم یدیمن رو د دیجد قیداخل. رف میایبعد ب  

و با  کنهیدراز م وسیو دستش رو به سمت آر شهیطرف کانتر خم م نیاز ا ریسم

:گهیخنده م  

«! پیسالم خوشت »  

:خندهیم وسیو آر کشهیم وسیفر آر یموها یرو یدست  



«! یفرفر ،یچه تو مثل ممول من »  

:پرسهیو خندون م کشهیم رونیب ریدست سم ریسرش رو از ز وسیآر  

«! ه؟یممولت ک »  

:دهیو من رو به خودش فشار م چهیپیمن م یدست دور شونه ها ریسم  

«چند سالته؟!  وسیخب آقا آر شون،یا »  

 یها یصندل ی. همه رودهیو پنج رو نشون م کنهیاش رو باز مبامزه پنجه وسیآر

پاش  یرو رو وسیآر ثاقی. ممینیشیو مقابل هم م میریگیپشت کانتر جا م

:گهیم هیرو به آ ری. سمشنیو باهم مشغول م کشونهیم  

دست دست  گفتیم ثاقی! من زندان بودم م؟یچند وقته باهم آشناشون کرد »

«. یآشناشون کن یکنیم  

:دهیو لب جلو م ذارهیجعبه م یرو تو تزاشیبرش پ هیآ  

 نیحرف زدن، امروز هم که اول یدست بردار نبود که، دو سه بار تلفن ثاقیم »

«بود.  دارشونید  

:گمیو آروم م دمیخودم رو کش م هیسمت آ به  

«نگه؟!  یزیچ یحاال به کس »  

:کنهیکنار دستش نگاه م ینیبه س ریو سم ندازهیبه نشونه نه سر باال م هیآ  

«! م؟یناهار بخور میخواستیم یدم کردم وقت یمرض داشتم چا »  

و خطاب به ما  دهیم وسینوشابه رو به دست آر وانیل ثاقی. مخندمیم ینخود

:گهیم  

«. میحرف بزن میخوایقرار دارم. م هیبا مامان آ ما،یمونیا بعد ناهار نمبچه ها م »  



و پسرش.  هیآ یازش بپرسم جلو یزیچ خوامی. نممیکنیبهم نگاه م ریو سم من

تا صحبت هاشون مثمرثمر  کنمیرو نخواد بگه. از ته دل آرزو م ییحرفا هی دیشا

:گهیبه من م رهیخ نطوریهم ریباشه. سم  

گفته بودم که  ثاقیراه با مامانم تماس گرفتم بهش گفتم برگشتم. آخه به م یتو »

«شب رو هم بمونم.  ششونیبرم پ خوامیبعد از ناهار م ،یبهشون بگه رفتم دب  

و  زننیحرف م وسیبا آر یکل ثاقیو م ری. سممیشی. مشغول مدمیتکون م یسر

بودن  فیو لط یمهربون نهمهیا ریاخمو و سرد سم ی. اصال به چهرهخندوننشیم

 یبفهم یتونینم یخندونش نگاه نکن یبه روت نخنده و به چشم ها ی. تا وقتادینم

 نیتلخش شدم و با ا یعاشق رو منباشه.  رینظیمهربون و ب تونهیمرد چقدر م نیا

رو  یکینزد نهمهیبهت هستم و ا ی. هنوز هم تودمیدارم جون م دشیجد یاخالقا

. من هم بلند کننیبچه ها عزم رفتن م گذرهیظهر که م یباور ندارم. ساعت از سه

:گهیو م رهیگیدستم رو م ری. سمشمیو باهاشون همراه م شمیم  

«. رسونمتیخودم م »  

:کنمیبه دستش وارد م یفشار  

راه  االن چشم به یاز صبح وعده داد نایمامانت ا شی. تو پاشو برو پرمیخودم م »

«هستن.   

. کنهیو مثل فنر ول م کشهیفرم رو م یاز موها یاحلقه  

«من؟!  یدنبال کار ها یبر یخوایفردا م »  

:گهیبلند م ثاقیکه م ذارمیهم م یرو پلک  

«! مت؟یبرسون ییجا هی! ماهک تا د؟یبا ما ندار یبچه ها کار »  

«. رمینه، خودم م »  



مضطربش  یاش و صدا. از صورت سرخ شدهکنهیاصرار نم نیاز ا شتریب گهید ثاقیم

تالطمِ و استرس داره. خودم نخواستم مزاحمشون بشم،  یقشنگ معلومه چقدر تو

مهم تره. بعد از رفتن بچه ها من هم  رهیهر چه زودتر بره به قرارش برسه و آروم بگ

 ینهیبه س نهیس چرخمیم یو وقت دارمیآشپزخونه برم نتیکاب یرو از رو فمیک

 یو برا اشهنهیس ی. قدم درست تا وسطاکنمی. نفسم رو محکم فوت مامیدرم ریسم

و  ادیباال م ریسم ی. دست هارمیبتونم به صورتش نگاه کنم مجبورم سر باال بگ نکهیا

. کنهیم کیو ناخداگاه اخم ابروهاش رو بهم نزد کنهیموهام مرتب م یشالم رو رو  

«! ؟امیفردا من هم باهات ب یخوایم »  

و  کوبهیدماغم م یو با انگشت اشاره اش رو زنهیم ی. لبخندگمیم یبلند نچ

:گهیبدجنس م  

 نییپا ارمتیطاقچه ن یبذارمت رو تونمیکه وسط دعوا م نهیا هاتیاز خوب یکی »

«. یکن غیج غیاز اون باال ج یه  

و از شدت خنده اش سرش به عقب پرت  خندهیغش مبند حرفش غش پشت

. شمیدستش رد م ریو از ز کوبمیاش م نهیرو به تخت س فمیحرص زده ک. شهیم

:گهیو با همون خنده م دهیم هیآشپزخونه تک وارید یغهیکه به ت رمیبه سمت در م  

«! زه؟ی. باشه خاله رایخونه به من خبر بد یدیرس »  

با  ،یجزئ یجمله نیکنم؟! با هم ریهمون دوستت دارم تعب تونمیرو م یخبر بد نیا

.تپهیقلبم م یمعمول یلیخ یکلمه، کلمه هی نیهم مسخره باشه  ایلیاز نظر خ دیشا 

آدم رو به  شتریب خوامتیاز هزارتا عاشقتم و م ایریساده و ب یکلمه ها نیهم یول

 یمعمول یپشت کلمه ها ییدوست دارم ها نی. همکنهیو دلش رو گرم م ارهیوجد م

احساسم  یو با همه رمیگیدر رو م رهیو دستگ پوشمی. کفش هام رو مشنیقائم م

.کنمیاش نگاه مبه ابهت مردونه  



«چشم. برم؟!  »  

:گهیمن مو با من دارهیبرم واریرو از د اشهیتک لیمیب  

«! نمت؟ی. فردا ببیبر دیبا یکه، ول ادیدلم نم »  

 ذارمیخونه گرو م نیا یو دوباره دلم رو تو گمیم ینحتما جانیخدا خواسته با ه از

و غم  افتمیم یمرتض ادی شمیجدا م ریکه از سم نی. همزنمیم رونیش بو از خونه

 زیاز همه چ ی. حضورش جادو داره. ذهنم رو خالشهیام جمع م نهیس یعالم تو

 دونمیکه نم استیبا رو ییاروی. تنها ترسم روشمیو فقط مسخ وجودش م کنهیم

 یو با لب و لوچه ا رهیم نیاز ب اقمیاشت ینشون خواهد داد. همه یچه واکنش

اضطراب  نیتا االن ا افتادیاتفاق نم نیا شدی. کاش مرمیبه سمت خونه م زونیآو

 ها جونم رو مثل خوره نخورن...

 

"کل  یدانا "  

 

 بغلش یرو که خوابه تو وسیآر هیو آ کنهیترمز م نایا هیآ یاسترس مقابل کوچه با

باز  هیآ یو در رو برا زنهیرو دور م نیو ماش شهیم ادهیپ ثاقی. مکنهیجا به جا م

و  شهیم ادهیبغلش نگه داشته پ یتو یرو به سخت وسیکه آر یدر حال هیآ کنهیم

:گهیدلهره م باو هول زده  بندهیدر رو م ثاقیم  

«. نیکاش شما هم بود »  

:گهیم یبا لحن آروم و مهربون کنهیرو درک م ثاقیاضطراب م یکه به خوب هیآ  

خود من نتونه بهت  یرو جلو ییزهایچ هی دیخواست. شا نطوری!! مامانم ازمیعز »

«بگه.   



 یمامانش چ نکهی. فکر ادهیرو به خودش فشار م وسیو با خجالت آر کنهیم سکوت

رگ هاش  یبشنوه خجالت رو تو خوادیم یبگه و مامانش چ ثاقیبه م خوادیم

و دست پشت  کشهیبه موهاش م یاسترس دست نیکالفه از ا ثاقی. مکنهیم قیتزر

:گهیم یو با حال گرفتگ دهیقرار م هیکمر آ  

بچه  گهیخودمون دعا کن. برو خونه د یبرا هیباشه، آ موردیام بخداکنه دلشوره »

«باشم.  دهیبرم که زودتر از مامانت رس عی. سرنهیسنگ  

و از عرض  کنهیقبول م عیرو تحمل کنه سر وسیآر ینیسنگ تونهینم گهیکه د هیآ

رو صدا  ثاقیو بلند م ستهیایم رسهیکه م ابونی. به اونطرف خشهیرد م ابونیخ

 یکه حساب یبار، از ته دل نیاول یبرا هیو آ کنهینگاهش م یسوال ثاقی. مزنهیم

:گهیم لرزهیم  

«که... که من دوستت دارم.  نکهیکه گفت، بدون که مادره. مهم ا یمامانم هرچ »  

از شدت  هی. آشهیاضطراب و استرسش دود هوا م یو همه شهیداغ م ثاقیم تن

. دستش رو پشت گردن شهیو وارد کوچه م چرخهیم عیو سر رهیگیخجالت گر م

 یاز رو نیسنگ یزنهو هی. انگار شهیبلند وارد خونه م یو با قدم ها ذارهیم وسیآر

. شدیروش نم یبگه ول خواستیاول م یاش برداشته شد. همون روز ها نهیس

تختش  یرو رو وسیو آر شهیو وارد اتاقش م دهیبه باباش سالم م یسرسر

دست هاش پنهون  یاش رو توو صورت گر گرفته نهیشیتخت م یو لبه خوابونهیم

 یبشه. کم ریختم بخ یتا همه چ گهیلب م ریدعا و ذکر بلده ز یو هر چ کنهیم

که بعد از  یحس نیو ا کنهیم یبا سرعت رانندگ باناتو یتو ثاقیتر، م نطرفیا

و جونش رو  کنهیاش م وونهید دهیاش شنکه از زبون زن مورد عالقه یدوستت دارم

. بعد از رهیگیو تندتند نفس م کشهیم نییرو پا شهی. شکنهیم نییباال و پا یه

با  خوادیتموم بشه م یو خوب ریصحبت کنه و صبحت هاشون به خ هیبا مادر آ نکهیا

 یو آرزو دیو ام یخوش یهمه نکهیکنه. ا یپدرش حرف بزنه تا مادرش رو راض



 ی. مادرش اصال زن منطقکنهیکارش رو سخت تر م ن،یمادرش فقط خودشه ا

! حاال دونهیبه شدت قبح مها رو  زینچیبزرگ شده و ا یس یو با تفکرات دهه ستین

 نیمسخره رو بشکنه. به ا یتابو نیا خوادیخط قرمز ها گذاشته و م یپسرش پا رو

 یدست بکشه. تو هیباشه محال ممکنه از آ یمادر خودش هرچ میهم واقفه که تصم

مهر اون بچه به دلش  یحرف زده بود بدجور وسیبا آر یکه تلفن یچند بار نیهم

رو  هیآ یکردن فکرش. وقت یعمل یمصمم تر شد برا دشیافتاده بود. امروز هم که د

هست  یالقلبیو قص یرحمیب تیاش رو هم بخواد. نهابچه دیبا خوادیم دلبا جون 

 یرو تو نشیماش رسهیکه م یاش جدا کنه. به کافه دورهماگه بخواد مادر رو از بچه

 ی. کف دست هاش رو روکشهیبه موها و صورتش م یو دست کنهیم پارک نگیپارک

سنگ  هی. انگار فرستهیم رونیو پر سر و صدا ب یو نفسش رو به سخت کشهیهم م

که ضربان قلبش کند بتپه و نفس  یاش گذاشته باشن، جور نهیس یگنده رو

و  رهیگیم یرو براش دشوار کنه. عرق پشت گردنش رو با دستمال کاغذ دنیکش

. قوت به پاهاش زنهیاش رو باد مو تن گر گرفته دهیرو از تنش فاصله م زشیبول

به  کنهیرو قفل م نیماش یکه در ها نطوری. همشهیم ادهیپ نیو از ماش بخشهیم

:دهیم امیپ هیآ  

«! شناسه؟یمامانت من رو م »  

:دهیجواب م هیکه آ کشهینم قهیدق به  

«رو نشونش دادم.  میمغازه گرفت یکه تو یآره، عکس »  

 نشیماش یبه بدنه یاسترس لگد نیو کالفه از ا کوبهیهم م یپلک رو محکم

رو  موتیکشه و ریهم م ی. دندون روشهیبلند م رشیدزدگ یکه صدا کوبهیم

:غرهیلب م ریخفه ز .زنهیم  

«تو چته؟! تو رو هم مثل من مرگ گرفته؟! اه...  »  



:نالهیو م رهیگیو سر باال م ستهیایم نگیپارک وسط  

 یاونوفته که هر چ دنا،ی... دختر بهم نمستعینشم ضا چیرپیهوام رو داشته باش گ »

«. یگوش کن دیگله و ناله کنم با  

:گهیلب م ریو ز کشهیطرف صورتش م هیرو به  دستش  

«خودت.  دیبه ام »  

و با  نهیشیم زیم نیپشت اول. شهیو وارد کافه م رهیرو باال م نگیپارک یها پله

 نیی. سر پازنهیو انگشت هاش رو بهم گره م رهیگیضرب م نیزم یپاهاش رو

مدت  ی. پلک هاش رو برالرزونهیو دل لرزونش، نفس هاش رو هم م ندازهیم

اش با هر دم و  نهیس وسطو  تپهیگلوش م ی. قلبش توذارهیهم م یرو یطوالن

 ثاقیم یکه پلک ها کشهیم رونیمقابلش رو ب یصندل ی. کسکشهیم ریبازدمش ت

 انسالیم یو به زن شهیبلند م یصندل ی. از روخورهیگلوش تکون م بکیو س پرهیم

 کنهیرو محکم تر م شیگره روسر هی. مادر آنهیبیداره رو م هیبه آ یکه شباهت کم

و هول زده سر جاش  ارهیهجوم م ثاقیم یها هی. هوا به رشهیم ریجاگ زیو پشت م

:ندازهیم نییو دستپاچه سرش رو پا نهیشیم  

«... سالم. س »  

ست و قد چهارشونه ارشی. برعکس کندازهیم ثاقیبه م یقینگاه دق هیآ مادر

داره که خواه ناخواه آدم رو جذب خودش  ییرایمردونه و گ یداره. چهره یمتوسط

:گهیم مهمقدیو ب کنهیجمع م نهی. دست داخل سکنهیم  

«!! ییشما گهیما به خاطرش دروغ م یکه دخترم به همه یثاقیپس آقا م »  

و پشت  خورنیو دونه دونه از گردنش سر م نهیشیم ثاقیتن م یرو یسرد عرق

و خجالت زده  شهیپاش مشت م یرو ثاقی. دست مشنیم دیناپد زشیبول یقهی

:دهیادامه م ثاقیبدون توجه به حال م هی. مادر آکشهیم نییپلک پا  



باعث  یو چ ،یمادره مجرد. دو تا خط مواز هیو دختر من  یآقا پسر مجرد هیشما  »

«شما بشه؟!  یفتهیش نقدریمدت کوتاه دختر من ا نیا یشده که تو  

حرف دلش رو رک و  کنهیم یو سع دهیقورت م یبزاق دهنش رو به سخت ثاقیم

:گهیو گرفته م دهیاش رو از هم فاصله مخشک شده یراست بزنه. لب ها  

«. میبش کیکه باعث شده ما بهم نزد یاحساس »  

 دهیکه فهم ی. از وقتترسهیو م رهیگیم کینزد یکلمه نیاز ا یبد یحس هیآ مادر

 هی یرو برا هیترس به دلش افتاده که نکنه آ نیشده ا یرابطه ا ریبود دخترش درگ

ساده مورد سوءاستفاده قرار گرفته باشه و خودش  یهیبخواد. نکنه آ گهید زیچ

:گهیم حیو صر رهیگیم یکه به دلش چنگ انداخته بود رو جد ینفهمه. ترس  

«کرده آقا؟!  کتونیچقدر نزد »  

اتاق سونا بوده باشه، عرق  یو انگار که تو رهیگیرو در برم ثاقیوجود م یهمه شرم

که  شهیمعذب م نقدریسوال ا نی. از اادیباال م نیو سنگ و نفسش کش دار کنهیم

:گهیبشنوه م هیکه مادر آ ی. آروم، طورارهیسر باال ب کنهیجرات نم  

«. مهیخانم ماندگار. ارزش و حرمت حال ستمین یادهیمن پسر در »  

لحن محکم و قاطع  نیاز ا شهیو دلش قرص م کشهیم یانفس آسوده هیآ مادر

داره  شیذات یو مردونگ ایخودش بخواد، با ح نکهیپسر بدون ا نیا نکهیا. مثل ثاقیم

سرخ و  یاو به چهره برهیچونه اش م ری. دست زرهیگیم هیرو از مادر آ دییمهر تا

:کنهینگاه م ثاقیاز عرق م سیخ  

«. خورهیبچه داره! به درد پسر مجرد نم هیمن  یهیآ ،یپسر مجرد هیتو  »  



به صورت خانم ماندگار نگاه  یول ارهیو سر باال م دهیبه خودش جرات م ثاقیم

. دنهیمشت کرده که رگ دست هاش در حال ترک ی. انگشت هاش رو جورکنهینم

:کنهیو صادقانه اعتراف م رهیگیزبونش رو به دست م اریو دلش اخت گزهیلب م  

نداره. با دلم انتخابش  تیاهم یامن ذره یخانم برا هیمطلقه بودن آ ایمجرد  »

 دمیم نینداره که بچه داره. من تضم یتیکردم، به انتخاب دلم مطمئنم. اصال اهم

و  یتخم چشم هام بزرگش کنم. دنبال دوست یکه بخواد پسرش رو رو یهر جور

«. خوامیم یندگز یرو برا هیخانم ماندگار. آ ستمیاداها ن نیا  

 یو با چشم ها رهیبه فکر فرو م هیکنه. مادر آاش رو کامل تا جمله ادیباال م جونش

رو از تک تک کلمات  قتیحق تونهیم ی. به راحتکنهینگاه م ثاقیشده به م زیر

چند  نیدخترش نگاه کرده. با هم یانگار خدا به زندگ نبار،یبده و ا صیتشخ ثاقیم

آروم  یاش کمو ته دل آشفته شهیم بجل ثاقیجمله حرف اعتمادش نسبت به م

و منتظر  دهیسفارش م کیقهوه و ک ثاقیم نیسنگ یفضا نیا نی. برهیگیم

زبونش  یاش از ته دلش روبود و همه قتیگفته بود حق نجایکه تا ا ی. هرچنهیشیم

:گهیم بیعج یبا غم هیو مادر آ ننیچیم زیم یشده بود. سفارش ها رو رو یجار  

 یاون هم مثل من زبون راستگو و مردونگ دیشا ده،ید یتو چ یتو هیآ دونمینم »

. الزم دونهیدلش قرصه شما شده که خدا م یجور هی. دهیرو د بارهیکه از وجناتت م

 نجایشده که تا ا اشفتهیداده و ش یتا بفهمم دخترم دل به ک نمتیدونستم بب

«. دمیخداروشکر آقا به تمام د  

. انگشت دور شنوهیکه م ییاه فیاز تعر شهیدلش شاد م ثاقیو م رهیگیم نفس

:دهیخانم ماندگار گوش م یو به حرف ها کنهیفنجونش حلقه م  

و زود شکسته شد. بچه  دینبود رو د قیکه ال یزندگ یسن کم سخت یدخترم تو »

کرده تا  میهاش رو ترم یرو پشت سر گذاشته و حال خراب یسخت یروز ها یلیام خ



چند ماه  ایهست که چند سال  قیعشقت بهش اونقدرا عم یمطمئن .هیآ نیشده ا

! ؟یکوبیسرش نم یاش رو تو! ازدواج و بچه؟یشیبعد از پسرش و خودش زده نم

«ام رو به دستت بسپارم؟! بهت اعتماد کنم و دختر شکست خورده یچه جور  

 یجونش چقدر سخت زیعز زش،یعز یهیآ نکهیاز تصور ا شهیخون م ثاقیم دل

و  کشهیگلوش م یمثال آهوش تر شده. دستش رو رو یو چقدر چشم ها دهیکش

:گهیخفه م  

معذب نشه  نکهیا یمطمئن هستم که حرمتش رو حفظ کردم و برا نقدریا »

که قلبم رو زنده کرده مطمئن  یبه عشق نقدریکنم. ا یریگیاز راهش پ خوامیم

 ینقدریالش کنم. ابه دست آوردنش ت یسپر کنم و برا نهیخاطرش سهستم که به

«جونم هست که... که نتونم ازش بگذرم.   

 نیکامال از ب شیتنش و نگران یو همه شهیبه سلول تن خانم ماندگار زنده م سلول

به سرانجام برسه و دخترش تا  ستیکه قرار ن یعشق یبرا شهی. دلش خون مرهیم

حرف  هی. چقدر دوست داشت مونهیخوب و خوش م یزندگ هیحسرت  یتو شهیهم

بخواد اون وکالت نامه  نکهیا ونتا ردش کنه بد نهیبب ثاقیحرکت زشت از م هیغلط، 

 یخاطر شوربختچشم هاش به یو کاسه شهیگلوش بغض م یرو بهانه کنه. غم تو

و با بغض  کنهیم کسیشونه اش ف یرو رو فشیو ک شهی. بلند مشهیدخترش پر م

:گهیو افسوس م  

 یدخترم رو با دل آسوده دستت بسپارم ول شهیکه م یهمون ،یهست یپسر خوب »

عالم و آدم هم موافق شما دو تا  یثبت شده! همه ینامه هی رِیگ ره،یدختر من گ

از نظر من مورد  گمیم هیدوتاتون. به آ نیب شهیم وارید یباشن اون کاغذ لعنت

 کنهینم دییرو هم تا غمبریپسر پ ردهک رشیکه غل و زنج یریاون زنج ی... ولیدییتا

« سوزونهیام رو مو دل بچه شهیمرد خوب داغ م هیخوب با  یزندگ هیو حسرت   



:گهیلب م ریو ز کشهیم یسوز گریج اه  

«... فیح »  

 یو چشم ها کشهیم ریت ثاقی. سر مشهیشاپ خارج م یو از کاف کنهیگرد م عقب

:دهیم امیپ هیو به آ تابونهیکاسه م یسرخش رو تو  

«... شمیآدم هم م اردیلیهفت م فیمن حر ینکن یتو پشتم رو خال »  

 

"ماهک  "  

 

:گمیو لذت م جانیو با ه کشمیتخت دراز م یرو  

«. یهر جا که تو بگ امیبعدش ب گردم،یصبح برم دنبال کارت و برم »  

«خب!  »  

:زنمیو غلت م برمیموهام فرو م یرو ال دستم  

«. میچرک فالفل بخور یجا هی میبر مینه موتور، سوار اتوبوس بش میببر نینه ماش »  

:کنمیکه اعتراض م زنهیم قهقهه  

«! ؟یخندیم یچ یاِاِاِ... برا »  

:گهیبا همون ته خنده م توجهیب  

«! یگفتیم ی. خب داشتینجوریهم »  

:گمیآلود مو خواب مالمیهام رو م چشم  



 رکاکائویش میاون سر شهر، آممم... قدم بزن میبر میاوهوم. بعدش سوار مترو ش »

«. میبخور میبخر  

:گهیاحساس و ملتهب و آروم م پر  

«! ؟یچ گهیجان، د »  

:دمیو ادامه م کشمیم یا ازهیخم  

«. مینیخوب بب لمیف نمایس میبعدش بر »  

:رهیگیم یقیعم دم  

«. یکن لیرو تکم اتیوونگید یباشه خوشگلم، بخواب که صبح جون داشته باش »  

:گمیهم افتادن م یکه پلک هام رو یخواب، در حال خمار  

«! گهید یهمپام »  

:گهیم محکم  

«. ایتا آخر دن »  

 کشمیخودم م ی. پتو رو روکشهیو دلم براش پر م ادیدلم به پرواز درم یها یخوش

 شهیم نیکه پلک هام سنگ نی. همکنمیم یآلود ازش خداحافظو آروم و خواب

پلک هام رو باز کنم با لبخند  نکهیبدون ا رهیسم نکهیا ی. به هواخورهیتلفنم زنگ م

:دمیجواب م  

«جانم؟!  »  

 شمی. بلند مپرونهیو خواب رو از سرم م کنهیبند دلم رو پاره م ایهق روهق یصدا

. لب ندازهیو ترس دلهره به جونم م شهی. چشم هام گشاد منمیشیتخت م یو رو

که بهم زنگ زده!!  رانمیمن ا دهی! از کجا فهمدمیهم فشار م یرو  



«... ایرو »  

:گهیم دهیبر دهیو بر کنهیم هیبلند گر یصدا با  

«... یداداشم. ماهک... مرتض یوا »  

:گمی. مغموم مزهیریو دلم م لرزهیم امچونه  

«! ران؟یا یبرگشت »  

 هی. به تاج تخت تککنمیو من هم بغض م شهیکه دلم کباب م زنهیهق م یجور

.کشمیو زانو به شکم م دمیم  

«! گهینم یچی! تو... بگو عمو هشد؟ی! ماهک... داداشم چشد؟ی... چیچ »  

:افتمیبه تته پته م دهیترس  

«تون؟! تو؟! خونه یی. کجاایمواد... مواد زده بود رو »  

 قهی. شقاشهیگر یصدا نیا یبرا شهینفس کم آورده. دلم هزار تکه م هیفرط گر از

:گهیدرمونده م ایو رو رهیگیام نبض م  

«. ارمیخونه بمونم، خونه مثل زندان شده نفس کم م تونمیسرگردونم. نم »  

:کشهیم ادیته دل فر از  

«ماهک.  رمیگیم شیدارم آت »  

و از اتاقم  امیم نییتخت پا یو از رو کنمی. هول مارهینفسم رو بند م ادشیفر یصدا

.شمیخارج م  

«. نجایا ایمن ب شیپ ای! پاشو ب؟ییوقت شب کجا نی! اابون؟ی! خ؟ییکجا »  

.امیم ام،یم_  



دهنم  ی. نبض دلم تودمیمشتم فشار م یرو تو لیو موبا کنمیرو قطع م تلفن

. کنهیو حالم رو بد م شهیم دهیاز پشت گردنم تا کمرم کش یو درد بد کوبهیم

آلود در رو باز و چند لحظه بعد مامان خواب زنمیچند تقه به در اتاق مامان م

:گهیو م شهی. چشم هاش گرد مکنهیم  

«مامان؟!  شدیچ ،یرنگ به رو ندار »  

:گمیو دستپاچه با هول م رمیگیرو به دندون م ناخونم  

. نکنه بابا کنهیعمو عمو م ی! هم؟یرانیما ا دهیاز کجا فهم نجا،یا ادیداره م ایرو »

«گفته؟!   

:گهیو گنگ م رهیگیبه سرش مدستش رو جیگ مامان  

« نجا؟یا ادیبه من نگفت. داره م یزیکه چ دیواهلل، سع دونمینم »  

:رهیگیو مچ دست هام رو م ترسهیم  

«! ؟یبهش بگ یخوایم یچ »  

بگم؟! بهش بگم داداشت با من حرفش شد  تونمیم ی. آخه چکنمینگاهش م عاجز

بگم!!! یشد؟! چ ینجوریا  

جفتمون رو  یشونه ها فونیآ یو صدا زنهیم شیچشمم ن یبه کاسه اشک

کنار در  .کنمیو در رو باز م شهیمامان از دور مچ هام ول م ی. دست هاپرونهیم

خودش  ایرو ستهیایواحد ما م یکه در آسانسور رو به رو نیو هم ستمیایم یورود

 شیتنشه و روسر یچروک ی. مانتورهیگیبغلم جا م یو تو رونیب کنهیرو پرت م

 ختهیآشفته و افشون دورش ر دهیشونه هاش افتاده و موهاش رو از بس کش یرو

 یو هق هق ها کشهیرو به مشت م زمیو بول شهیبغلم مچاله م یشده. تو

نوازشش  شتریو هرچقدر ب کنهیلب ناله م ری. زکنهیم شیاش دلم رو رمظلومانه



و به داخل  میمونیدر م یجلو قهی. چند دقرهیگیاوج م اشهیگر شتریب کنم،یم

آغوش  یو تو زنهیمن رو کنار م افتهی. تا چشمش به مامان مکشمشیخونه م

وار و مغموم به  چارهی. بیو زار هیبه گر کننیو باهم شروع م رهیمامان فرو م

. به سمتشون گنیم یو از مرتض زننیزار م یجورکه چه کنمیجفتشون نگاه م

تخت  ی. روبرمشیو به داخل اتاق خودم م کنمیرو از مامان جدا م ایو رو رمیم

:بوسمیرو م سشیخ یو گونه نشونمشیم  

«. امیب نیبش »  

و به سمت  شمی. از اتاق خارج مستیسکسکه افتاده و حالش اصال خوب ن به

پف کرده آرنج  ی. مامان با چشم هاکنمیپر م ایرو یبرا یآب وانیو ل رمیآشپزخونه م

:نالهیو م رهیگیدست هاش م ونیو سرش رو م دهیم هیهاش رو به کانتر تک  

«! ؟یبگ یخوایم یچ دیپرس یزی. ماهک اگه چنجاستیا ایگفتم رو حهیبه مل »  

:کنمیوارد اتاق بشم نفسم رو محکم فوت م نکهیقبل از ا و شهیم نیسنگ دلم  

«رو!  قتیحق »  

لحظه هم اشک هاش بند  هیتخت نشسته و  یطور لبههمون ای. روشمیاتاق م وارد

. سرش به ذارمیم یعسل یرو رو وانیو ل دمی. به زور چند قلپ آب بهش مادینم

:گهیو با افسوس م دهیم هیام تکشونه  

 یدادم ول امینه اون. دو سه بار... بهش پ زدمیباهم. نه من بهش زنگ م میقهر بود »

مفصل باهاش  زنمیزنگ م رانیجواب نداد فکر کردم هنوز دلخوره، گفتم برگردم ا

«. زنمیحرف م  

:زنهیهق م بلند  



که نتونستم باهاش دو کلمه خوش  رمیکه دلخورش کردم، بم رمیمن بم رمیبم »

«خدا...  رمیگیم شیدارم آت سوزهینم. قلبم محرف بز  

:گمیو ناراحت م ندازهیبه گلوم چنگ م بغض  

«گفت؟!  یبابا بهت چ »  

:گهیم فیضع یتو دماغ یو با صدا کنهیم ینیف نیف  

به  خورهیکوک زده، حال و احوالش خودش نبوده، سرش... سرش م یگفت مرتض »

«... یداخل یزیخون ر زیم یگوشه  

رو بهش  زیچ . بهتر همهندازمی. دست دورش مهیگر ریز زنهیادامه بده و م تونهینم

 یو درونم رو متالش کنهیم ریمن رو پ نیعذاب وجدان و حس د نیبگم. اگه نگم ا

:دمیو بغضم رو قورت م کنمی. لب تر مکنهیم  

بوده که  یهکر یکه مرتض دنیکشیو خدا رو شاهد م شدنیجمع م ایاگه دن »

بود؟! ما سه تا  ی. آخه مگه باور کردنکردمیکنه باور نم یبا آبروم باز خواستهیم

«شک کنم!  تونستمیم یچه جور ن،ی. شماها جون من بودمیباهم بزرگ شد  

و به  شمیم رهیرو به رو خ واری. به دکنهیو نفس زنان نگاهم م ادیبند م ایرو یهیگر

.کنمینم یتوجه ایرو ینگاه بهت زده  

سر و ذوق و  یچماق بودم تو دمیکه زخم دلتون بودم، نفهم دمیمن نفهم »

رو  مای! من نایتنم. رو یچشم پاره ها یتو شمیدارم منفور م دمیاستعدادتون. نفهم

 نجایما به ا یزدیسمت خودم، خودش ولم نکرد. اگه تو حرف دلت رو م دمینکش

«. میدیرسینم  

:ذارهیوم مباز یدست رو رونیح ایرو  

«! ؟یگیم یچ »  



:کشمیم یقیعم اه  

 یبه رو یاش شوکه شدم، هتوزانه نهیک یاز حرکات و حرف ها کایرفتم آمر یوقت »

بکنه باهام  یبگیباعث شده احساس غر یچند سال دور دیگفتم شا اوردمیخودم ن

«... یول  

اش نگاه وق زده یبازش و چشم ها مهیو به دهن ن چرخونمیبه سمتش م سر

:کنمیم  

حرف هاش  یبابا هم ال به ال ذاره،یبهم داده بود که کاله کج م ینشونه ا هی ریسم »

در حال سفر کردن بوده. مراکش و  یمدت طوالن هی یبهم گفته بود که مرتض

که چند وقت  یهکر یکنار هم معما دمیرو چ نهایا یهمه یو آلمان... وقت سیانگل

«خواب و خوراک رو ازم گرفته بود حل شد.   

بهم  یبند اومد. مردمک هاش دودو زد و پلک ها ایآن احساس کردم نفس رو هی

:دمیو ادامه م ذارمیپاش م ی. دستم رو رودیلرز سشیو خ دهیچسب  

 نهیو اون ک رهیبه دل بگ نهیازم ک نکهیبهم بگه، باهام حرف بزنه نه ا تونستیم »

به من تعرض کنه!  خواستیم یمرتض ا؟یکنه. رو اهیس بزرگ بشه که دلش رو نقدریا

 یکنه. حالت عاد دیدلش رو به نابود کردن من سف یاهیس خواستی! م؟یفهمیم

پله تعادلش  نیآخر یو نتونست رو اومداز دستش فرار کردم دنبالم  ینداشت، وقت

«اتفاق افتاد.  نیرو حفظ کنه و ا  

گونه  یاشک پشت سر هم رو یو قطره ها شهیم دیسف واریصورتش مثل گچ د رنگ

بکنم. فقط  یفکر تونمیو نم شنیمغزم خاموش م ی. سلول هاشنیم یهاش جار

. انگار قتل کنهیو کف دست هام عرق م لرزهیهستم. دلم م ایالعمل رومنتظر عکس

تا باالخره  دوزمیم ایرو به رو نمحکمم رو صادر کنه. نگاه نگرا یکردم و منتظرم قاض

:گهیو مات و مبهوت م شهیقفل زبونش باز م  



«... یماهک... تو... چ »  

:نالمیو با تأسف و بغض م شهیهام پر م چشم  

 امیبچگ قیداداشم بود، رف یبشه، مرتض ینجوریا خواستمیباور کن من نم ایرو »

«! ؟یکنیبود. به خدا حال خودش خوش نبود. باورم م  

. خورهیگلوش تکون م بکیو س دهیهام تاب م هیقرن نیلرزونش رو ب یها مردمک

خشک  یلب ها .شهیدماغش گشاد م یکه پره ها ی. جورکشهیم ینفس بلند

:دهیاش رو به زور تکون مشده  

«بهت گفت؟!  ناروی... ایخودش... همه »  

.سوزهیام م نهیو س شهیم زونیاز پلکم آو یاشک قطره  

رو  یزمان کوفت نیشد! کاش ا یچ دمیدست من نبود، اصال نفهم یچیه »

کنه و از من  اهیمن دل شما ها رو س ینهیبه عقب برگردونم و نذارم ک تونستمیم

«. دینخواسته زخم بخور ایخواسته   

و  مونیو پش کنهیو دست هاش رو دور گردنم حلقه م رهیگیرو از سر م هیگر ایرو

:گهیخجالت زده م  

 یزیماهک! اگه چ یما رو آزرده نکرد چوقتیاز تو نخوردم. تو ه یزخم چیمن ه »

 هیرو نابود کردن. ازش  یگفتن و گفتن تا مرتض نقدریمامان و بابا بوده. ا ریبوده تقص

. دمیفهمیمن م دیدیفقط تورو م مایخور و نون خور ساختن. ن یآدم ترسو و تو سر

از قلبم کندمش و دور  شهینم دمید یوقت یول امیتالش کردم به چشمش ب

 کردهیخاطر تو من رو کنترل مچند وقت به نیا دمیفهم نکهیانداختمش. اصال سر ا

«باهاش دعوا کردم.   

:زنهیو اشک هاش رو پس م شهیجدا م ازم  



داشته از کنترل کردن من، خبر نداشتم به خدا. االن  یچه منظور دونستمینم »

که عذابت داده  یچند وقت نیخاطر ا. داداشم مُرده ماهک! به. داداشم..دمیفهم یگفت

«ببخشش، حاللش کن عذاب نکشه...   

حال  نی. اندازهیم نییو سرش رو پا کنهیرو با جفت دست هاش مشت م زمیبول

مشت  ی. دست هام رو روشکنهیو دلم رو م ندازهیخراب و بدش قلبم رو به درد م

:گهیم اشهیگر ونیم ایو رو کنمی. بغلش مزنمیو آروم صداش م ذارمیهاش م  

نفهمن،  یچیخودم و خودت بمونه باشه؟! مامان بابا و عمو و زنعمو ه نیحرفا ب نیا »

و صدا  سریکه ب ییچوب خدا نیچشم طائفه بد بشه، بذار ا یداداشم تو ینذار مرده

«نفهمه...  یجا چال بشه و کس نیهم میخورد  

رو از  یواکنش نی. اصال انتظار همچشنیم ریو اشک هام سراز کوبمیهم م یرو پلک

آماده کرده بودم. نفسم راحت باال  گهید زیچ هی ینداشتم. خودم رو برا ایطرف رو

به ناحق حرف نزد. ایکه رو رهیگیو دلم آروم م ادیم  

 

" ریسم "  

 

اتوبوس ونک  ستگاهیو کنار ا کنمیفرو م شرتمیسو بیج یهام رو تو دست

قلبم  یالحظه یشوکه شدم و برا دمیاتاق مالقات د یماهک رو تو ی. وقتستمیایم

که برگشته و وکالت من رو به عهده گرفته. از اون روز به بعد  شدی. باورم نمستادیا

 هیماهک. ثان یزد رو یو ذکرم قفل راز همه شد و فک یشدم. ذهنم خال گهید جورهی

خفقان آور بهش فکر  یواریاون چهار د یکه تو نقدری. ارفتینم رونیب المیاز خ یا

به خودم اومدم  هویتموم قلبم پر شده از ماهک.  دمیبه خودم اومدم د هویکردم که 

جذاب و مهربون و  یچهره شمیم داریو صبح که ب خوامیشبا با فکرش م دمید



نتونستم  گهید دمشیبار دوم که د ی. برارهیگیچشم هام جون م یجلو ومشمعص

 یبرا چوقتیقلب المصبم قفل زبونم رو باز کرد. ه یعنی. رمیخودم رو بگ یلوج

ضربان قلبم،  یچکسیه ینکردم. برا یتابیب یمدل نیاز سر خواستن قلبم ا یچکسیه

پام رو گم نکردم و کنارش  ودست  ده،یدهنم نکوب یتو رهیکه قرار رو ازم بگ یجور

همه حرفا و  یکه دلم برا هیساده و دوست داشتن نقدریرو فراموش نکردم. ا ایدن

 یتو نهیشیبست م ادیو ناخونده م خبریب یکیکه  هیجور. چهرهیکارهاش ضعف م

. کشمیرو نفس م زییسوز دار پا یو هوا ندازمیم نییسر پا کنه؟یم اتوونهیدلت و د

رقمه  چیکه باهاش سر جنگ داشتم و ه هیهمون دختره فضول نیانگار که نه انگار ا

. اگه دمشیدی. اصال از همون اولم وجودش نعمت بود و من نماومدیازش خوشم نم

حماقتم به سر  یو همچنان تو دمیفهمیماهک نبود من حسم رو نسبت به هورناز نم

شد که من حس کردم  یجور هی هوی. دادمیرو عذاب م انمیو خودم و اطراف بردمیم

 رمیکه نتونم باهاش خو بگ ستیناآشنا ن ست،ین بهیاز اولش هم بوده، برام غرماهک 

قلبم  یمنه و من تو یرگ ها یسالهاست خون تو نکهیو راحت نباشم. مثل ا

و منتظر  دمیم هیتک ستگاهی. به ستون اکنمیم یحبسش کردم و دارم باهاش زندگ

رنگ جلوم قرار  دیجفت کفش اسپورت سف هیبعد  قهیدق. چند مونمیماهک م

. حسم نمیبیماهکِ خندون رو م کیو کوچ زهیو قامت ر کشمی. پلک باال مرهیگیم

 یو به خنده رمیگیدستم م یرو تو کشی. دست کوچشهیو رو م ریبراش ز

 کیو دلبر. بهم نزد بای. درست مثل اسمش ماه، شفاف و زکنمینگاه م نشیریش

و  رمیگیسنسور دستگاه م ی. کارت رو رومیریم ستگاهیا یسکو یشه و به رویم

:گهیو بامزه م کنهیماهک سر خم م  

«که نکردم؟!  رید »  

بوده؟!  یک یهکر اصل یدیفهم شد؟ینه، چ_  

:زنهیو آروم پلک م شهیخشک م لبخندش  



«. میخودمون باش یبعدا. امروز رو برا گمیآره، م »  

 ی. با دلسوزفرستمیاش منعهمق ریفرش رو ز یو طره مو کنمیدار نگاهش م حس

که اتوبوس  کنمینگاهش؟ ناخداگاه اخم م ستوسانهیمأ نقدری. چرا اکنهینگاهم م

 لهیو خودمون رو به م میشی. هر دومون سوار مشهیو ماهک ازم جدا م رسهیسر م

:گهیو م رهیگی. ماهک سر باال ممیرسونیکه زنانه و مردانه رو جدا کرده م یا  

«هوس فالفل چرک کردم.  عصر،یول میبر »  

وصل  شیو به گوش کنهیخارج م فشیک ی. هدفونش رو از توخندمیگلو م یتو

:کنهیم  

«آهنگ مخصوص توئه!  نیگوشت. ا یهدفون رو بذار تو نیا ایب »  

 یمد نظر ماهک پل یو آهنگ ذارمیگوش هام م یو هدفون رو رو ندازمیباال م  ابرو

:شهیم  

...شهیماست هم نیکه ب هیحال خوب نیعشق، هم گنیم »  

...شهیساده ست هم یدوست نینظر همعشق به گنیم  

ساده... یحرفا نیهم نه،یعشق هم گنیم  

.داده.. یکجا دل به ک دونهیآدم نم که  

قدر بخواد...همون شیخوایقدر که تو م همون  

«... ادهیپ یبا پاها یحت ادیراه ب باهات  

به آغوش بکشمش و تا  نجایرو دارم که هم نیا لیو پتانس شمیپر از حس خوب م

و دستش رو از  رمیگیمن حل بشه. تپش قلب م یبه خودم فشارش بدم تا تو ییجا

 قیو عم چسبونمیداغم م یو پشت انگشت هاش رو به لب ها کنمیجدا م لهیم یرو



و با انگشت  کنمیول نم رو. دستش ندازهیم نییو سر پا شهی. سرخ مبوسمیم

از طرف زنانه بلند  یپر حرص ی. صداکنمیدستش رو نوازش م فیشستم پوست لط

:شهیم  

«ها!!  هیواه واه، مکان عموم »  

:کنمیو صدام رو صاف م کنمیم زیر چشم  

«... نک یمکان عموم یتو »  

. کنهیو چشم گرد م چسبونهیلب هام م یدستش رو رو یانگشت ها عیسر ماهک

انتظار  شهینم نیاز ا شتریکه صدا اعتراضش دراومده! البته ب میکرد یقبح انگار کار

دوتا  دنیو چشم د برنیو خشونت لذت م یکه از دعوا و کتک کار یداشت از مردم

. کف گزهیو لب م رهیگیکه خنده اش م زنمیعاشق رو ندارن. تندتند پلک م

:زنمیو لب م چسبونمیام مگر گرفته ینهیدستش رو به س  

«نشو...  نیریش »  

:گمیادا م با  

«ها!!  هیمکان عموم »  

که سوار  ییاز جا نییپا ستگاهی. چند ارهیگیو هدفون رو ازم م خندهیم غشغش

هامون رو پر  چی. ساندومیشیم سیو وارد فالفل سلف سرو میشیم ادهیپ میشد

که  زنهیرو گاز م چشیبا لذت ساندو نی. همچمینیشیم زیو پشت م میکنیم

دست بندازم دورش و  م. دوست دارکنمی. مات نگاهش مشهیآدم باز م یاشتها

 هیدر حد  یپلک بزنم و حت خوادیکه از عشقش پر هستم دلم نم نقدریبغلش کنم. ا

:دهیاش رو قورت م. لقمهنمشیهم نب هیثان  

«! ر؟یسم »  



:دمیاعماق قلبم جوابش رو م از  

« ر؟یجانِ سم »  

:کنهیرو پاک مدور دهنش    

«. ناستی! منظور کار و ا؟یکن کاریچ یخوایم گمیم »  

:ندازمیباال م شونه  

«طور؟! . چهستیبد ن تیدرآمدم از سا »  

:رهیگیم نفس  

جا باشه؟! از  هی تیکیزیحضور ف یخوای! تو نمچرخه؟یم یآخه با اون درآمد زندگ »

«! ؟یهوش و استعدادت خوب استفاده کن  

:دمیم هیتک یبه صندل زنمیم یمسخره ا پوزخند  

 یهست رو خط خط یسیکه مربوط به شبکه و هک و برنامه نو یهرچ گهیمن د »

«. رمیسمتش نم گهیکردم و د  

:خوابهیو بادش م شهیم زونیاش آوو لوچه لب  

 یچند نفر رو هم بکش تیدانش ذات نیبا ا یتونی! تو مکشم؟یخط م یچ یعنی »

«باال!   

:کنمینگاهش م وسیما  

 یندارم، سوما جا و مکان ندارم برا هیندارم، دوما سرما یاوال که مدرک دانشگاه »

که  رهیگیهستم وام هنگفت تعلق نم یکه فرد معمول یچهارما به من ،ییجا سیتاس

«کنم.  یبخوام باهاش کار  



درشتش رو درشت تر  یو با تعجب چشم ها افتهیمن م یخال ینیبه س چشمش

:گهیو م کنهیم  

«! ؟یرو هم خورد چتیسه تا ساندو یوا »  

دستم  ی. دستش رو روکنمیاش نگاه منصفه چیو به ساندو خندمیگلو م یتو

. کنهیو حالم رو عوض م شهیدستم مخلوط م یدستش با گرما یو سرما ذارهیم  

از  ستین فی! ح؟یکه الزم باشه هم جور شه چ یو هرچ یاگه جا داشته باش »

«! ؟یتعدادت استفاده نکناس  

حرف ها برم! چقدر  نجوریعمرا طرف هک و ا گهیست! دوسوسه کننده شنهادشیپ

مثل شرکت داشته  ییبخوام جا نکهیا یول رم؟یچوبش رو بخورم و عبرت نگ دیبا

که نخواد  یِمنه. کدوم آدم یشبکه و فروش سرور آرزو جادیو ا یطراح یباشم برا

کنم.  یخوام با ماهک زندگی! مخصوصا من که مادیکار کنه و پول خوب به دستش ن

ساده و  یلینه؟! هرچند که ماهک خ ایدختر باشم  نیدر حد و توان و شأن ا دیبا

. دلبر قلب و جونمه.نهیریش  

از کجا قراره جور بشه؟!  یکه گفت یینایا ی. ولکنمی. بهش فکر میام کردوسوسه »

» 

. کشهیشکمش م یو دستش رو رو شهیم بلند  

«. گمیمن هم م یحاال هروقت فکرهات رو کرد »  

و  کنمیو دست دور شونه هاش حلقه م شمی. بلند مکنهیپشت چشم نازک م بامزه

راه  عصریول ابونیو به سمت خ میشیخارج م یچی. از ساندوچسبونمشیبه خودم م

 یکِ دونمی. نمکنمیاحساس شعف و غرور م دارمی. کنارش قدم برممیافتیم

که  نیعشقه؟! هم نایا الو عشق شد! اص دیمن جوش ینهیس یتو هوی یحس نیهمچ

و  ریدلم ز زنهیکه حرف م نیهم کنم،یاحساس آرامش و عشق م رمیکنارش راه م



 شهیم ناروی. اسم اشمیچشم هاش غرق م یآب یتو کنهیبراش، نگاهم م شهیرو م

 شمی. نشهیخوش جمع م یو تو مالهیهم م یگذاشت عشق؟! دست هاش رو رو

و  رمیگیدستش رو م هی. ستیسرد ن نمیه؟ هوا همچیسرمائ ی. بندانگشتشهیشل م

. انگشت هام رو قفل انگشت برمیفرو م شرتمیسو بیج یهمراه با دست خودم تو

:کنمیاشاره م شرتشیباز سو پیو به ز کنمیهاش م  

«. یزنیم خی یدار ستیرو، االن وقت قر و فر ن پیببند اون ز »  

اشاره  ابونیو به اون طرف خ شهیم زونیتوجه به گوشزد من از بازوم آو بدون

:کنهیم  

«دوست دارم.  نقدریداغ!! ا رکاکائویش ی! وام؟یبخور رکاکائویش میبر »  

دماغش  یتا رو اش رو. مقنعهکنهیو نفس هام رو داغ م جوشهیبراش م جونم

وصل  شتریو دل من رو ب کنهیم یخودش متوجه شه دلبر نکهی. بدون اکشمیم

و  خندمی. مندازهیبه دماغش م ینیو چ کنهیاش رو درست م. مقنعهکنهیخودش م

 شهیگوشمون رد م خیاز ب نبوق زنان چنا نیماش هی میشیکه رد م ابونیاز عرض خ

 . با حرصکنمیآغوشم قفلش م یو تو چمیپیدست دور ماهک م اریاختیکه ب

:زنمیو داد م کنمیم یدندون قرچه ا  

«... کهیآب!! مرت ریش »  

:کنهیهول زده سر بلند م ماهک  

«!! ریاِاِ... سم »  

:خندمیو م کنمیو از جوب ردش م ندازمیدور کمرش م دست  

«!! میشیرد م میما دار نهیبیواهلل، خشتک پاره نم »  

:رمیگیغرغر ازم فاصله م با  



«رد شم؟!  یکنیام بلندم ممگه من بچه ،یکنیم ینجوریچرا ا »  

رو  شیشونیو پ شمی. خم مرهیگیم انیرگ هام جر یو خون تو رهیضعف م دلم

. شنیکه گونه هاش قرمز م بوسمیصدا دار م  

به  نهیمثل سنجاق س تونستمیکاش م کنمیاش فکر مهمه یفنچ نقدریآخه تو ا »

«. یباش شمیپ شهیخودم وصلت کنم تا هم  

:زنهیبغلش م ریدست هاش رو ز یی. با ترش رومیستیایدکه م یجلو  

«قد و قواره من رو سوژه کن.  یحاال ه »  

. وارد پارک دمیرو به دست ماهک م شیکیو  خرمیداغ رو م یها رکاکائویش

حلقه  یکیپالست وانی. دستم رو دور لمینیشیمقابل هم م ،یچوب زیو دور م میشیم

 یو عاص کنهی. چشم گرد مشمیماهک غرق م یچشم ها یو دوباره تو کنمیم

:کنهیم  

«! ام؟یندارم زشت به نظر م شی! آراده؟یمن! رنگم پر یرو یخیاش م! همهه؟یوا چ »  

«... کردمینه خوشگلم، داشتم فکر م »  

:گهیو طلبکار م ذارهیم زیم یرو رو وانشیل  

«! ؟یکنیفکر م یبه چ یمن شیپ »  

و جفت  برمی. دستم رو جلو مشهیکه سرم به عقب پرت م یجور زنم،یم قهقه

صدا و  یکه تو یو با عشق احساس رمیگیدستم م یکوچولوش رو تو یدست ها

:گمیم ختمینگاهم ر  

 یِچشم آب یکوچولو... یخدا چقدر دوستم داره که تو قسمت من شد نکهیبه ا »

«حسود!   



و با  کشهیرو به دندان م شیی. ماهک لب باالرهیگیو رگ گردنم نبض م کنمیم داغ

ست که دست و بالم بسته فیو چه ح کنمی. نفسم رو محکم فوت مزنهیناز پلک م

 کنهیکه ماهک دهن باز م نیدارم که ببوسمش، از ته دل. هم اجیوگرنه چقدر احت

کنه:یزده م کهیسرم جفتمون رو از پشت  ییصدا  

«سالم. »   

و کنارم  رسونهیو ماهک هول کنان خودش رو به من م شمیمتعجب بلند م

 یبراش. حسود زهیریو دلم فرو م شهی. انگشت هاش دور مچ ام حلقه مستهیایم

 یبه دست ها رهیو خ چهیپیشالش رو دور انگشتش م یها شهیکرد االن؟! هورناز ر

:گهیو م زنهیم یما تک خنده ا  

«! نمیشما دو تا رو باهم بب کردمیفکر نم »  

و آبانه برام. فقط  سیمثل پرد یکیاحساس بهش ندارم،  ی. ذره اندازمیباال م ابرو

بهش نگفته که ما باهم  یول دهیهزار بار ماهک رو د نکهیدلخورم ازش سر ا یلیخ

:فرستمیم رونی! نفسم رو از دماغم بمیستین  

«چرا؟!  »  

لب هاش به  یو گوشه ندازهیو شونه باال م دوزهیرو به ماهکِ مضطرب م نگاهش

:شهیم لیمتما نییسمت پا  

نداشت چون  دهیگفتنش فا گهید کایخب... ماهک که کاراش جور شده بود بره آمر »

«. نمتونیهمون انتظار نداشتم باهم بب ی. براستین یموندن کردمیفکر م  

:گهیشل م شیبه من و با ن کنهیم رو  

«! یباالخره اعتراف کرد »  

:گهیبه ماهک م یجواب بدم و فور دهینم اجازه  



«نه؟!  ینذاشت بر »  

گلوشه  یتو یحرف هیست، انگار . دستپاچهدهیهوا تکون م یاشاره اش رو رو انگشت

 قیو دق ندازمیچشم هام م یبه گوشه ینیدرموردش حرف بزنه. چ تونهینم یول

! عجب... مگه شهیم انیبا حرص ب تهیکلماتش آمخ نقدری. چرا اکنمینگاهش م

خودش به من نگفت که ماهک دوستم داره؟! مگه من بهش زنگ نزدم و اون در 

 نیب یخط یرنگ!! اخم کمهیاداها چ نیآرامش به حرف هام گوش داد؟! حاال ا تینها

ماهک از دور مچ ام شل  یو انگشت ها دمی. دستم رو تکون مندازهیابروهام م

و  کنهی. ماهک نگران به هورناز نگاه مخورهیهم گره م یو انگشت هامون تو شهیم

و هولناک هورناز رو رصد  انیکاسه به چرخش درم یتو گشخوش رن یچشم ها

که هورناز مغرور و با  دمی. دستش رو فشار مادیبند باال م میو نفسش ن کنهیم

:گهیماهک مافتخار به   

بود. من  دهیخودش نفهم ،یدار ریبه سم یاحساس هیمن شک کرده بودم که تو  »

«. دیدلش جوش یشد و عشق تو داریبهش گفتم ب  

. ماهک رمیگیو چشم ازش م شهیتر م ظی. اخمم غلدنیبه خند کنهیشروع م هرهر

زده و  خیتنش  ینجوریبازه. احساس خطر کرده که ا مهیسرخ شده و لب هاش ن

ته دل من نسبت به هورناز  یزیچ هی کنهیدهن باز کنه و حرف بزنه. فکر م تونهینم

:زنمیصداش م مو آرو شهیم نییام باال پا نهیمونده. قفسه س  

«ماه!!  »  

که گشاد تر از حد  دهیترس یجورهی. المصب چشم هاش کنهینگاهم م عیسر

براش.  شهیشده. دلم پاره م یمعمول  

 نیکه االن ا کردمیذهنش تموم م یهورناز رو تو یهیقض یقبل هر اعتراف دیبا من

:گمیبه هورناز م یو محکم و جد کنمیدستم رو مشت م تینترسه. با عصبان یجور  



دور و  یچ نمی. ببنمیتا اطرافم رو بهتر بب یممنون که چشم و گوشم رو باز کرد »

و سرگردون  لونیر خودم نچرخم و ودو یتا از قافله عقب نمونم و الک گذرهیبرم م

 یلیبنا به دال یو خالء قلبم دست و پا نزنم. ماهک هم رفته بود ول یسردرگم یتو

که گره خورده بود رو  یبند نینتونست ا شکرد به دل و چشم ها ریبرگشت و دلم گ

«باز کنه و باز برگرده.   

بدو بدو به سمتمون  ینکیو ع یو مرد قد متوسط و فوکل کرامات خندهیدار م منظور

:ادیم  

«خب خوبه که، من خوشحال شدم.  »  

و  ستهیایو پشت سر هورناز م رسهیو مرد بهش م دهیهم فشار م یهاش رو رو لب

شونه نگاهش  ی. هورناز از رودهیهورناز قرار م یشونه ها یدست هاش رو رو

داد و گفت  ماهک نشونم یمهمون یکه تو هیهمون دم،یآقا رو د نی. عکس اکنهیم

هوا  یدست هاش رو رو ورنازمعطلش کرده تا تشنه تر بشه. ه شنهادشیخاطر پبه

:دهیتکون م  

«. زمیهستند، دوست و عشقِ عز یی. دکتر آرش رضاکنمیم یمعرف »  

:دهیو به آرش و ما رو نشون م کنهیم رو  

«من هستن!  یهم از دوستا ریماهک و سم زم؛یعز »  

:گمیو م کشمی. دست ماهک رو مدمیو باهاش دست م دارمیقدم به جلو برم هی  

«. خداحافظ. میبر دیبا میکار دار ییما جا دیببخش تون،ییخوشحال شدم از آشنا »  

و از  دنیرو م مونی. جواب خداحافظشهیم دهیلب هورناز به سمت باال کش یگوشه

 رهیگیو حرص جونم رو در بر م میداری. گام هامون رو بلند برممیشیپارک خارج م

که االن ماهک  زدیبا اون لحن حرف م دی. حتما باکشمیهم م یو دندون رو



 چیمجابش کنم که ه دیشدم. با یاحساس خطر بکنه! عجب گرفتار ینجوریا

که قلبم رو پر کرده عشق خودشه و  یزینسبت به هورناز ندارم و تنها چ یاحساس

 یو خلوت کیبار ی. وارد کوچهدهیبارون م یو بو رهیم یکینم رو به تاربس. هوا نم

. جفت ستهیکنار من با شهیو ماهک مجبور م ستمیایوسط کوچه م هویو  میشیم

:گمینمه اخم، محکم و پرجذبه م هیبا  یو جد رمیگیدست هام م یبازوهاش رو تو  

«آره؟!  ی! فکر ناجور کرد؟یدیتو ترس نمیبب »  

:گهیم خفه  

«نه...  »  

:دمیم تکونش  

دلم  یاز هورناز تو یزیچ یتو فکر کرد نمیبب دم،یفهم یچرا احساس خطر کرد »

«مونده؟!   

و چشم از من  دهی. خودش رو تکون مندازهیو غم به دلم م لرزهیهاش م مردمک

:دزدهیم  

«نه...  »  

و مهربون  دمیبازوش تکون م یو انگشت هام رو رو کنمیرو خسته فوت م نفسم

:کنمیصداش م  

«رف دارم باهات! ! هوم؟ نگاهم کن حیدزدی! چرا نگاهت رو م؟یماه؟! ماه خانوم »  

شفافش رو قفل چشم  یو مردمک ها کشهیو پلک باال م دهیهم فشار م یلب رو

 رهیکه حسم رو بگ یطور م،یو مال کشمشی. جلو مکنهیپرحرارت و پر حسم م یها

:گمیو احساسش کنه م  



نبود. اصال از بازگو  یو دل ینبود. اصال عقالن قیحسم به هورناز عشق نبود، عم »

 ایمن بخوام  نکهیو به نظرم گذشته اسمش روشه پس ا ادیکردن گذشته خوشم نم

فقط خودمون  ست،ی. لوثه، قشنگ نهیخودیب زیچ یبد حیدرموردش توض یتو بخوا

خوشحالم،  یرو بدون که من با تو حالم خوبه، کنارم نیفقط ا .کنهیم تیرو اذ

نگاهم  ،یزنیحرف م کنمیبه تنم. حال م چسبهیم شهیباهات قدم زدن گوشت م

 ریجونم ز رمیگی. دستت رو مکوبهیم واریقلبم خودش به در و د شمیداغ م یکنیم

اش گره کور زدن به دلم. عشق همه تیمهربون ت،ی. چشم هات، سادگشهیو رو م

«! ؟یفهمیبند تو شدم م کنمیم  

:کنمیلب تر م زنه،یهاش دودو م چشم  

هم  یانگار که پلک رو ع؛یاتفاق افتاد. ناخواسته و سر هویاصال دست من نبود،  »

«من پر شده از تو!  یهمه دمیو باز کردم. به خودم اومدم د دمیکوب  

و با شور دست  شهیو چشم هاش پر م رهیگیرنگ م کشیگرد و کوچ یها گونه

:پرسهیآروم م یو ذوق زده ول ذارهیپر حرارتم م ینهیس یرو  

«! ؟ی... دوستم دارواقعا؟! دوس »  

. به هر ادیببوسمش که نفسش بند ب یوسط کوچه جور نجا،یهم کشهیپر م دلم

پشت گردنش  و دست هام رو به کنمیکه هست خودم رو کنترل م یضرب و زور

رگ هام تنم رو داغ  یو خون تو دهیو عشقش ته دلم رو قلقلک م رسونمتیم

و از ته دل و با  بوسمیرو م شیشونیو پ شمیو خم م خندمیگلو م ی. توکننیم

:گمیم چسبونمیام م نهیکه سرش رو به س یکه بهش دارم، در حال یتموم احساس  

«دوستت ندارم، گرفتارتم بدمصب، عاشقتم.  »  

. کشهیو صدا دار نفس م شنیم دهیچیو دست هاش دور تنم پ کشهیم یراحت نفس

 میکنده شد ایو از دن میعشقمون فرو رفت نیریش یخلسه یو ما تو زنهینم بارون م



لندِ هشدار ب ی. صدامیشنویو صداها رو نم مینیبیو نم یهر از گاه یو رفت آمد ها

 یدوست داشتن یرو از اون حال و هوا نو جفتمو رسهیبه گوش م لمیموبا امکیپ

 کشمیم رونیب شرتمیسو بیرو از ج لمیو موبا شهی. ماهک ازم جدا مکنهیخارج م

:خونمیرو بلند م ثاقیم امیو پ  

رو بهش بگه. دل و روده ام  هیآ یهیقض واشی واشیبابام رفته مخ مامانم رو بزنه و  »

. ینیما رو بب دنیداداشت بکن به سر و سامون رس یبرا یینذر و دعا هیدهنمه،  یتو

» 

و ناخون به  کنهی. ماهک چشم گرد مذارمیم شیقبل یرو سرجا لیو موبا خندمیم

:رهیگیدندون م  

«مامانش مخالفه؟!  یوا »  

:میریو راه م دمیرو پشت کمرش قرار م دستم  

آرزو و  یکه مخالف باشه، همه هیعیکم خاصه طب هی هیآ طیفکر کنم آره، خب شرا »

«. شهیخالصه م شیو خوشبخت ثاقیم یمادرش تو یاهایرو  

:نهیچیو لب برم شهیم نگران  

«! شه؟یم یاگه موافقت نکنه چ »  

:کنمیو دهنم رو باز م خندمیم بلند  

«! رهیبه بند ناف سگ م ثاقیم ،یچیه »  

. حرف رهیگیانگشت شست و اشاره اش رو به دندون م ونیو م کشهیم یبلند نیه

:کنمیرو عوض م  

«! نما؟یس میخب ماه خانم... بر »  



.میاوهوم، بر_  

و قدم  میشیخلوت خارج م یو از کوچه شنیانگشت هامون جفت هم م دوباره

 نمونیکه ب یعشق و احساس یشلوغ غرق تو یرو ادهیپ ینم بارون تونم ریزنان، ز

...میریگیو از هم آرامش م میریراه م جوونه زده و شکل گرفته  

 

"کل  یدانا "  

 

و  نهی. سرش سنگکنهیچت م هیپا انداخته و با آ یو پا رو دهیتختش دراز کش یرو

خسته اش رو  ی. چشم هاکشهیرو نداره. اه مانند نفس م یچیه یحال و حوصله

:کنهیم پیو تا مالهیم  

«. میرسیبه کجا م مینیاتون رو بده تا بابام حرف بزنه با بابات ببخونه ایشماره بابا  »  

:سهینویم دیو ناام وسیما هیآ  

بازه. من از  نکاریا ینه من راهم برا ه،ینه مامان تو راض ثاق،یم شهیبه خدا نم »

«جان!!  ثاقی. مترسمیم ادیب هیقض نیکه پشت بند ا یطوفان  

رو تصور  هیآ یوقت کنهیو عشق م چسبهیکه ته اسمش م یاز جان رهیگیم گُر

و  ذارهیم کروفنیم ی. انگشت رو روزنهیصداش م ینجوریو با ناز و ادا ا کنهیم

:گهیو با لبخند م برهیلب هاش م کیرو نزد لیموبا  

کوه جا  شمیمن قربون اون صدا زدنت برم، تو فقط پشت من باش من فرهاد م یا »

«. ستنین یزیمامانم که چ یتی. اون وکالت نامه و نارضاکنمیبه جا م  

:دهیرو آب کنه ادامه م هیکه دل آ یلحن با  



کن، جان جان کن،  یدلبر ینجوریکه گفتم رو بفرست. بعدشم هم یافعال شماره »

به دست  یبرا رمیبگ یانرژ رم،یجون بگ ختناتیساقط کن با ناز ر یمن رو از هست

«آوردنت. باشه؟!   

به پهلو بچرخه در اتاقش به شدت باز  خوادیکه م نیو هم فرستهیرو م سیو

و  زنهی. چشم هاش وق مشهیو بند دلش پاره م تپهیبه شدت م ثاقی. قلب مشهیم

:گهیلب م ریز  

«. سپارمیابالفضل، خودم رو به تو م ای »  

 نییو سر پا کنهیافروخته مادرش نگاه مبر یو به چهره شهیتخت بلند م یرو از

سوت  ثاقیم یو گوش ها کنهیرو پاره م یصوت واریمادرش د غی. جندازهیم

. کشهیم  

«! ثاقیم »  

:گهیو هول م ستهیایپدرش پشت سرش مادرش م  

«پروانه، پروانه جان...  »  

:گهیو دلخور م رهیم ثاقیبا اخم و حرص به سمت م پروانه  

«که بچه هم داره!؟  یاوهی! آره؟! با زن ب؟یمن رو به باد بد یآرزو ها یخوایم »  

افتاده با  نییپا ی. با سرندازهیم نییو سر پا کوبهیهم م یمحکم پلک رو ثاقیم

:گهیآروم م ییصدا  

«! شه؟یازدواج کنم آرزوهاتون برآورده نم وهیمگه من با زن ب ه؟یاشکالش چ »  

:کشهیم غیو ج کوبهیم ثاقیم ینهیسبه  یحرص زنان مشت پروانه  



که بچه داره. کبوتر و  ی!؟ تو رو چه به زنیپسر مجرد ی. متوجهشهینه برآورده نم »

«باز جفت هم هستن؟!   

:گهیم یو جد خورهیگلوش تکون م بکیو س شهیداغ م تیاز عصبان ثاقیم دل  

مامان؟  یزنیکه م هیچه حرف نیا شه؟یم یمثبت تلق ازیاالن مجرد بودن من امت »

«! نیازدواج داشته؛ هم هیگناه که نکرده   

پشت دستش: زنهیو م کنهیچشم درشت م پروانه  

بود، از نسل اونا بچه  یا گهیاون قبال عروس خانواده د گمیم ثاقیم ن؟ی! همنیهم »

شم از دست تو!  ریگ نیزم افتمیسکته کنم ب یخوای! من؟یهم یگیداره. بعد تو م

 » 

:گهیم ثاقیو رو به پدر م چرخهیم  

محسن! زحمت بکش بچه صالح و سالمت بزرگ کن آرزوهات رو براش  ینیبیم »

«! یسادگ نیرو پسند کردم که بچه هم داره. به هم یبگه زن ادینگه دار، آخرش ب  

و با  کوبهیم ثاقیم ینهیو انگشت اشاره اش رو به وسط س کشهیم یبلند نفس

:گهیگلوشه م یکه تو یجونشه و بغض یکه تو یحرص  

که من  ثاقی. خدا شاهده مدیلحظه قلبم نکوب هی هیبه چ یبابات اومد گفت چ »

 هی قیال ،یات. تو پسرخونه یاش ببربا بچه یرو بردار گهید یکیزن  ستمین یراض

رو تمومش  هیقض نیجا ا نی. همشهیبار عروس خانواده ما م نیاول یکه برا یدختر

«. یلرزونینمتن و بدن من رو  شیادآوریبا  گهید یکنیم  

:نالهیو م رهیگینم چشم هاش رو م نیبا غرغر و نفر بعد  

 یبچه خونده که خام و رامش شده! بچه نیگوش ا یتو یچ ستیمعلوم ن »

«خوش و دل نرمش استفاده کرده البد!  یرو نیست اون هم از اساده  



همسرش با  یو بدون توجه به صدا زدن ها کنهیرو نگاه م ثاقیوار م دیو تهد زیت

:کشهیسر باال م ثاقیقامت م یو اندازه گزهیلرزون لب م ییصدا  

پات ذهنت رو شستشو داده باشه، خواسته  ریزن نشسته باشه ز نیخدا شاهده ا »

 یام بدو سکته یکن یمن رو جر ینجوریباشه تو رو به جون خانواده ات بندازه که ا

هم  یات و راضخونه ادیب وهیعروس ب ستمین ی. راضگذرمینم میمن از حق مادر

 یبره پ یکنیجا تمومش م نیهم. یرو تو بزرگ کن گهیآدم د هی یبچه شمینم

«کارش.   

بود.  یمنطق ریمادرش غ ی. چقدر حرف هاکشهیم یخسته، نفس درمونده ا ثاقیم

 یپاش رو به پا دینداره؟ با یحق زندگ گهیکه ازدواج کرده و بچه هم داره د یمگه زن

صحبت و هم همدمیب شهیرو بسوزونه؟ اصال مگه م شیکنه و جوون ریاش زنجبچه

 هیصحبت مادر و پدرش بشه؟! آو هم ههمرا تونهی! مگه بچه م؟یشیخفه نم ،یباش

بسوزه و  دیو مادر بودن با وهیخاطر بکرده که به یو سه ساله مگه چه گناه ستیب

و  بینج نقدریا یزن بودن و مادر بودنش وقت کنهیم یبزنه! چه فرق ششیآت ییتنها

داده! مگه بزرگ کردن  شیو پاک یدل به دل سادگ ثاقیکه م یساده و پاکه. طور

 وسیو پدر آر قیرف ثاقیاگه م شهیم یاته قبحه؟! چکه از زنه مورد عالقه یابچه 

شد؟یدوخته م نیباشه! آسمون به زم  

حرف بزنه و  یجور کنهیم یو سع رهیگیدستش م یلرزون مادرش رو تو دست

و دلش نرم بشه.  رهیبگ نییگاردش رو پا یبگه که مادرش کم هیلفافه از آ یتو  

جفت هم  میستیآخه؟ ما که کبوتر و کفتر ن یچ یعنیحرفا  نیا زم،یمامانم، عز »

 دمش،ی! من د؟یمرد هستم، به من اعتماد ندار هیزنه و من  هی. اون میانسان م،ینباش

و به بابا گفتم که با شما حرف  دمیها رو د نیرو، همه ا شیو سادگ اینجابتش رو، ح

 چوقتیباشم، ه تیمعذور یمن تو ستین یخوبه که راض نقدریبزنه. مامان باور کن ا

زده  ینکرده، اجبارم نکرده که کنارش باشم. اگه االن حرف لیخودش رو بهم تحم



و سرگردون بودن خوشم  یکه از پنهون کار یدونیمن بوده، م یشده به خواسته

«. ادینم  

:گهیو با خواهش م رهیگیرنگ التماس م لحنش  

. اصال زنمیرو م زیهمه چ دیاگه به دلت ننشست من خودم ق نشیبار بب هیتو فقط  »

«دلم و احساس اون دختر به جهنم.   

. شهیم ریاشک از چشم چپش سراز یو قطره ا کنهیتر م ظیاخمش رو غل پروانه

اش گوشه گریج یکه وارد زندگ یزن نیبه ا یو حس خوب ستین یاصال دلش راض

که هست قصدش خودش رو  یزن هر ک نیا کنهیاش فکر مشده نداره. همه

 هیزنه و محکم و یو شوهرش رو کنار م کنهیم ثاقی. پشت به مثاقِیچسبوندن به م

:گهیم مکال  

من  نکهیقبل از ا یکن رشیخماجرا رو ختم به نیمن حرفم رو زدم، بهتره توام ا »

«. ستهیتو قلبم با یها یو از دست ندونم کار ادیسرم ب ییبال  

ذهن  یکه تو یطرز فکر نیاز ا رهیگیو دلش م کنهیبه پدرش نگاه م دیناام ثاقیم

 یخوب احساس قلب یلیطرز فکر غلط! محسن که خ هیشده،  نهیمادرش نهاد

:ذارهیم ثاقیم یشونه یو دست رو رهیلبخندن زنان جلو م کنهیپسرش رو درک م  

«بدشانس شده!  یها چارهیبدبخت ب نیا هیچشم هات چرا شب »  

. ارهیرو درم ثاقینگاه حسرت وار م یو ادا شهیو م رهیخ واریو به د کنهیکج م افهیق

:خورهیاش رو مخنده ثاقیم  

«شدم االن؟!  نیپا داره. رسما گِل نش هیکنم من!! مرغ مامان  کاریبابا، چ »  

فرستاده شده رو به پدرش نشون  هیکه از طرف آ یو شماره ا زنهیرو م لشیموبا رمز

:گهیو گرفته م دهیم  



گفتم شماره پدرت رو بفرست تا بدم بابام  یدلش رو قرص کردم. حت ن؛یبب »

«باهاشون صبحت کنه.   

قد  یکه الک نهیبیخودش م یپنج، شش ساله رو رو به رو یکوچولو ثاقیم محسن

به  آوردیاز طرف مادرش کم م ی. درست مثل اون موقع ها هنوز هم وقتدهیکش

:گهیو آروم م خندهیم الیخی. محسن ببردیپدرش پناه م  

مادرت  میبرس ییجا هیعروس خانم به  یبا من، تا من حرف بزنم و با بابامادرت  »

«رو پسر.  تیدیناام نمی. من پشتتما!! نبشهیم یهم راض  

دل داغ شده و مغمومش  یرو خیو انگار آب  رهیگیم یجون دوباره ا ثاقیم

:گهیو با شرم م رهیگیم یقی. از ته دل نفس عمپاشنیم  

«ماندگار رو بدم بهتون؟  یپس االن من شماره آقا »  

:دهیم ثاقیو به دست م کشهیم رونیب بشیرو از ج لشیموبا محسن  

«. رمیاش رو تا باهاش تماس بگبزن شماره »  

و  رهیگیقبلش رو م قهیدق هیغم  یجا یو خوشحال لرزهیم یاز خوش ثاقیم دل

و  کنهیو سر خم م کنهیمحسن م ی. شماره رو وارد گوشزنهیچشم هاش برق م

:گهیو لبخند به لب م بوسهیپدرش رو م یشونه  

«نوکرتم حاج محسن.  »  

:کوبهیم ثاقیم ینهیو به تخت س کنهیاخم م یتصنع محسن  

«حاج محسن. بچه زرنگ!  شمیم کنهیم ریما گ یآره هروقت کارت به بند نفوذ »  

:گهیم یجد شهیکه از اتاق خارج م یو محسن در حال خندهیآروم م ثاقیم  



اون گفت تو حرف نزن من خودم حلش  یهرچ ا،یبا مادرت بحث نکن گهید »

«. کنمیم  

 بوردیک یرو ثاقیم یانگشت ها شهیکه در بسته م نیو هم شهیاتاق خارج م از

:سهینویم هیآ یو برا شهیم دهیکوب یگوش یلمس  

 دیشن یزیاگه چ هویقرار بده  انیجونم؟ مادرت رو در جر زِیخانم خانما؟! عز »

«. رهیبگه. بابام قراره با پدرت تماس بگ یزیدلخور نشه زبونش قفل نکنه نتونه چ  

 یو رو شهیم شیوارد گالر ندازهیتخت م یو خودش رو رو کنهیرو ارسال م امیپ

هاش  یخوب یو هزار بار ته دلش قربون صدقه کنهیزوم م هیآ یعکس چشم ها

.رهیم  

" ریسم "  

 

 رونیو از ساختمون ب دارمیآشغال ها رو برم کیو پالست کنمیرو تنم م شرتمیسو

شده  میکه از زندان آزاد شدم و ماهک وارد قلب و زندگ یچند هفته ا نیا ی. توامیم

 هیکه در روز  شیماه پ هی نیرو هم تموم نکردم. برخالف هم گاریپاک س هیکال 

من شد.  یزندگ ی. ماهک معجزهگرفتمینم مو باز هم آرو کردمیپاکت رو دود هوا م

آورد و رو به روالم  میحالم رو خوب کرد و روحم تازه شد. وجودش برکت به زندگ

کامل  یمهیکنم. بفهمم ن دایوجودش پ یکرد. بودنش باعث شده خودم رو تو

 انیرگ هام جر یخون تو کنمیکه بهش فکر م نیمن خودشه و بس! هم یکننده

. شمیخوشرنگش م یها یآب یو غرق تو شمیم ایکنارشم فارغ دن کنه،یم دایپ

راه  یاز استعدادم تو خونهیگوشم م یتو یبکشم. ه گاریس افتهینم ادمی نکهیا

من رو به  رم،یکار بگ نیا یدرست و حالل استفاده کنم و دست چند نفر رو تو

ازش حس  نمشون،یتا دوباره بب جاهی کنهیمادرش نشون داده، دوستام رو جمع م



کنم تا با دست پر برم جلو  یکار هیهر چه زودتر  خوادیو دلم م رمیگیم یسرزندگ

که به ماهک دارم،  یحس ماورائ نیکاغذ ثبتش کنم. ا یرو رو یقلب وندیپ نیو ا

که به هورناز داشتم  یاگه عشقه پس اون حس نهایا یهمه کنهیکه مجنونم م یحس

سطل  ی. آشغال ها رو توشهیبخار م سوزناکسرد و  یهوا ینفسم رو ه؟یچ

و آروم و قدم زنان به سمت  کنمیفرو م شرتمیسو یها بیو دست داخل ج ندازمیم

و  میکه پدرش هنوز برنگشته بود هر روز رو باهم بود یچند وقت نی. ارمیخونه م

 زبودم ج دهیهم بچه ها رو د ی. چند بارشدنیهم با ما همپا م هیو آ ثاقیم یگاه

 چوندنیمن رو پ یجورهی دمیآبان و فرشاد. هر وقت هم از بچه ها درموردشون پرس

از صد دفعه هم با فرشاد تماس گرفتم  شتری. بستنیجمع ن یتو رفتیم ادمیکه 

پنج روز  نی. افرستمیم رونیب نیجواب دادن. نفسم رو سنگ بارهیاز  غیدر یول

المصب!! من رو  یمغزم. دختره یروچشمم و مته شده  یماهک خار شده تو دنیند

بدون  یگرفتار مراسم پسرعموشه که چند بار نقدریمعتاد و گرفتار خودش کرده. ا

! ندازمیم میشونیبه پ ینیچ یظی. اخم غلدمشیبهش بگم رفتم نامحسوس د نکهیا

کرد  فیو عذاب وجدان تعر هیخجالت و گر یرعموش رو با کلپس یماجرا یوقت

! من که بهش شک کرده بودم ماهک کشتمشیتا خودم م بوددوست داشتم زنده 

با  شمیکه وارد پاگرد م نیو هم کنمیباور کنه. در رو باز م خواستیمن نم یساده

 رتیو ح گردمیو شوکه و مبهوت به عقب برم شمیم خکوبیآبان سر جام م یصدا

. دستم کنمیسرخ و کبودش نگاه م یو چشم ها اشدهیرنگ و رو پر یزده به چهره

:زنمیم یو تک خنده ا کنمیدر م یغهیرو بند ت  

«!! دیمن آشنا هست یشما چقدر برا دیبابا چه عجب! پارسال دوست امسال ببخش »  

 یو به ورود مکنی. گردن دراز مدهیهم فشار م یو لب رو لرزهیآبان م یچونه

:کنمیکوچه نگاه م  

«فرشاد کجاست پس؟ »   



و چونه به  کنهیرو مرتب م شیزده از روسر رونیب یو موها کشهیم نییپلک پا

و به داخل  رمیدر کنار م یو از جلو کشمیم ی. نچ بلندچسبونهیاش م نهیس

:کنمیساختمون اشاره م  

 یهوا نیا یبفرما داخل تو !دمتید یخبریهمه مدت ب نیشوکه شدم بعد از ا »

«در نگهت داشتم.  یسرد جلو  

:گهیم نهییکه سرش پا نطوریو هم کنهیم ینیف نیف  

«نه، من اومدم... اومدم که...  »  

و گنگ به ظاهر دستپاچه اش  ستمیایدر م یو دوباره جلو دارمیقدم به جلو برم هی

 یو حرف ها ندازمیباال م تنها اومده؟ ابرو یچ یچه وضعشه؟ برا نی. اکنمینگاه م

:گمیم یو به شوخ ارمیدلم رو به زبون م یتلنبار شده رو  

شما زن و شوهر! چقدر زنگ زدم به فرشاد بلکه جواب بده،  دیمعرفتیب یلیخ گهید »

به مناسبت تبرئه شدنم دور هم جمع  خواستمیدادم انگار که نه انگار. م امیبه تو پ

«! گهیداخل د ای. بیمن خبر خوش بدم بهتون. االن هم که تنها اومد م،یبش  

:گمیو متعجب م شمی. دستپاچه مزنهیو بلند هق م شکنهیبغض آبان م هوی  

«! هو؟ی! چت شد ؟یآبان؟! خوب »  

. خجالت زده و کنهیم هیو از ته دلش گر چهیپیکاپشنش رو دور انگشتش م بند

:گهیم فیضع  

و پرخاش  ستادمیماهک هم ا یرو یتو ی... حتیخدا من هم خبر نداشتم. حتبه »

«! زنهیکردم که چرا تهمت م  

که مات و مبهوت خشکم زده نگاه  یبه من ی. حترهیگیو نفس م کنهیم مکث

:کنهینم  



«. میافتیچاه م یو تو شهیبرمال م یکه همه چ دونستیباور کن خودش هم نم »  

 یدست انداخته و دنده ها یکی. انگار ادیدو تا باال م یکیو نفسم  رمیگیقلب م تپش

و  زنمیپلک م زنه؟آرومیحرف م ی. درمورد ککنهیام رو از هم جدا م نهیس یقفسه

:گمیلب م ریز  

«چاه؟!  یافتاده تو ی! کفهممینم ؟یگیم یچ »  

اند رو با پشت انگشت  شده دهیاش کشچونه ریز یکه تا یو اشک ها ارهیباال م سر

:گهیگرفته و خش دار م ییو با صدا کنهیهاش پاک م  

«ماهک بهت نگفته؟!  »  

!گفته؟یم دیرو با ینه! چ_  

:دهیتکون م سر  

رو  نکاریا گهید یکیهک، خودش با  یبده برا شنهادیبه تو پ نکهیفرشاد قبل از ا »

«انجام داده بود.   

و  زنهی. چشم هام وق ملرزهیو تنم م شهیمنقبض م نهیس یو قلبم تو رهیم نفسم

:ارمیرو به زبون م رسهیکه به ذهنم م یسوال نیاول  

«که ته نداره کرد؟!  یباز نیا ری... پس چرا من رو درگپ »  

:زنهیم ضجه  

ها دوست داره، دوست داشتم  نکاریاز ا دونستمیحالش بد بود، م ریسم گهیم »

حالش رو  خواستمیکه رفته بود منحرف کنم، م یو هورناز شییذهنش رو از تنها

چون  رسهیم نجایکارمون به ا دونستمیعالقه اش رو گرفتم، نم یخوب کنم. پ

همون  یبوده برا دهیترستو رو گرفته بودن  یحساب شده عمل کرده بودم. وقت

ه ک یماجرا بشن. اون روز یو با حرف هاش نذاشته بچه ها قاط ومدهیصداش درن



به فرشاد خورده که چند  یتلنگر اساس هیات جمع کرد انگار خونه یماهک ما رو تو

«. یکرد و تو... تو تبرئه شد یروز بعدش رفت خودش رو معرف  

. قلب افتادمیزانو م یرو کردمینم زونیشل شدن و اگه خودم رو از در آو زانوهام

و پشت گوش هام به گزگز  کنهیسرد مغزم داغ م یهوا نیا یو تو رمیگیدرد م

 نی! فرشاد پشت تموم ا؟یچ یعنیقابل درکه!  ریخودم غ یو حالم برا افتهیم

! سرم شد؟یم یدوم من تلق یکه خانواده یکس قم؟یبوده؟ رف یلعنت یماجراها

و سالنه  کوبمیدر رو م زنهیضجه م نطوریکه هم یبه آبان توجهیو ب شهیم نیسنگ

 نیهمچ قشمیکه رف یفرشاد در حق من، من شهی. باورم نمرمیم سالنه از پله ها باال

نداشتم که با دست خودش من رو  تیاهم یمن براش ذره ا یعنیکرده باشه!  یکار

رو چه  تیجنا نیبگم؟ ا تونمیم یچ ستاده؟یمار و خودش کنار ا یلونه یتوانداخته 

. نفسم شمیکاناپه پهن م یو رو رسونمیهضم کنم؟ خودم رو به خونه م یجور

 یاسم تونمینم ی. حتدهیجا قد نم چیو ذهنم قفل کرده و به ه ادیباال م نیسنگ

شلوارم  بیو از ج کشمیم مداغ یشونیپ یکار فرشاد بذارم. دستم رو رو نیا یرو

و درد  شمیاگه بتونم حرف بزنم آروم م رم،ی. اگه آرامش بگکشمیم رونیرو ب لمیموبا

. رهیگیقلبم آروم م  

 

"ماهک  "  

 

. پوشمیو لباس هام رو م کنمیو کمربند تن پوشم رو باز م کنمیرو خشک م موهام

تخت پرت  یرو رو زمی. بولادیکه زنگ تلفنم به صدا درم چمیپیحوله دور موهام م

! امیچند ساعت قبل حرف زد نی. همدارمیرو برم لمیکنسولم موبا یو از رو کنمیم

طاقت. یب  



«جانم؟!  »  

و  شمیو دستپاچه م رهیگیم ی. مثل آه. صدام رنگ نگرانکشهیم یصدا دار نفس

:چرخمیدور خودم م  

«! ؟یخوب ر؟یسم »  

:گهیم حالیو ب یجد  

«خوب باشم؟!  یانتظار دار دمتینه، چهار روزه ند »  

و از  نمیشیتخت م ی. لبه رهیگیرو از سر م شیتابیو دلم ب کشمیم یراحت نفس

:گهیم یو دستور یجد یلی. خگزمیسر ذوق لب م  

«... شمیپ ایفردا صبح ب »  

!!ریسم_  

«خونه...  یبرگرد ذارمیتا شب نم »  

جان!!  ریسم_  

«نسختم المصب!  »  

خاطر مراسم . بهخندمیم ی. نخودشیپر جذبه و جد یصدا نیا یبرا کشهیپر م دلم

چند روز رو اصال نتونستم قدم از قدم بردارم.  نیعمو ا یخونه تیو وضع یمرتض

هر چه زود تر  خوادیخاطر عمو مو زنعمو بودم. بابا به ایعمو، کنار رو یاش خونههمه

ت رو از نو سرپا کنه و عمو رو بکشونه کنار خودش تا سرگرم بشه.شرک هرچند که  

شده بود.  دیدست سف هی شیجوگندم یشبه تموم مو ها هیکمر عمو خم شده بود و 

 یچه جور ریقبل از سم دونمی. اصال نممیدلبسته و وابسته هم شده بود تینهایب

و لباس هام رو  ذارمیم فونیآ یهم بدونم! تماس رو رو خوامیو نم کردمیم یزندگ

:گمیو م پوشمیم  



! زمیشرکت. عز سیپروانه و تأس یادار یدنبال کار ها رمیفردا تا ظهر که با بابا م »

«باشه؟!  امیبعد از ظهر م  

:گهیم طاقتیب  

«بعد از ظهر ساعت چند؟!  »  

:کنمیگرد م چشم  

«! گهید امیاِ... م »  

 ی. حالش عادکنهیحرف زدن تلفن رو قطع م یو بعد از کم گهیم یباشه ا ناچار

آنچنان  حالیحال گرفته و ب نیصداش بود که نگرانم کرد. ا یتو یغم خاص هینبود. 

و  دمیانگار! با همون ذهن آشفته کارهام رو سروسامون م شدیبه من مربوط نم

.خوابمیم  

رو نصفه جور  سیتاس یبا بابا تا ساعت چهار بعد از ظهر کار ها شهیکه م صبح

: دمیم امیراه به مامان پ یو تو میکنیم  

«بگو خودت.  یزیچ هیبه بابا  ر،یسم شیپ رمیدارم م »  

. به کوچه رمیم ریسم یو به سمت خونه شمیم ادهیدم مترو پ ایرو یبهانه به

. ییجا میبر ادیدر منتظرش بمونم تا ب یجلو گهیکه م زنمیبهش زنگ م دهینرس

 نیح نیهم ی. توشهیخارج م نگیهم از پارک ریسم نیمن ماش دنیهمزمان با رس

 نمیشی. کنارش مبارهیآروم م ندانو بارون نه چ پوشوننیآسمون رو م اهیس یابر ها

:گهی. غرغر مکنهیم یدستم باز یو با انگشت ها ذارهیپاش م یو دستم رو رو  

«! بارون هم که گرفت. گهیشد د کیهوا تار »  

:زنمیم ییدندون نما لبخند  

«! ه؟یچ یغرغرت برا شتم،یمن که پ »  



:گهیم رهیچشم از اتوبان بگ نکهیبدون ا شون،یو پر کشهیبه موهاش م یدست کالفه  

«بام؟!  میبر »  

.میبر_  

و به سمتش  کنمی. لب تر مبوسهیو پشت انگشت هام رو م ارهییرو باال م دستم

:چرخمیم  

«نگرانتم!  شبی! از د؟یشونیپر نقدریچرا ا رم،یسم »  

 .کنهیو پشت دستم رو نوازش م رهیگیو دوباره دستم رو م کنهیرو جا به جا م دنده

:شهیم نییاش سخت باال و پا نهیس یو قفسه کنهیم زیچشم ر  

«! نیپاداش کدوم کار خوبِ منِ سرتا پا گناه هست ثاقیتو و م دونمینم »  

. بارون تند کنهینقطه پارک م نیباال تر یرو رو نیماش ریو سم جوشهیدلم م ته

سفت و بزرگ  یبازو ی. سر روشنیم دهیکوب شهیدرشتش به ش یو قطره ها بارهیم

:گمیو م کنمیانگشت هاش چفت م یو انگشت هام رو ال ذارمیم ریسم  

من  ریخدا به دل عاشق من نگاه کرد تو رو بهم داد. سم یول دونم،یرو نم ثاقیم »

«! ستیکه اون هم مهم ن یکیاال  دمیآرزوهام رس یبه همه  

:کشهیگونه و لب هام م یو دستش رو نوازش وار رو بوسهیموهام رو م یرو  

«! ؟ییچه آرزو »  

:چسبونمیو لب هام رو به کف دستش م بندمیو پلک م رمیگیم یقیعم دم  

 یهم خودت بود شی... دومشیکه وکالت بود، دوم شیرو زدم. اول دشیگفتم که، ق »

«روح و روانم!   



و حالم  کنهیداغم م کنهیداغش که به صورتم اصابت م یو نفس ها کنهیخم م سر

. ادیو نفس هام کشدار باال م شهیگلوم خشک م جانیاز شدت ه کنهیرو عوض م

 ری. کف دستش رو زنمیبیخودم م یوجب هی یرو تو ریو صورت سم کنهیپلک باز م

لب  ریو چند بار ز کنهینگاه م تمو پر حرارت و سوزان به صور دهیچونه ام قرار م

:گهیم  

«! خوامیماه... ماهم... معذرت م »  

و چند ولت  ستیکنم برق دو یحرفش رو هالج امیو تا م کنمینگاهش م چیو و جیگ

و نفسم  دهیدرجه ممکن گشاد م نیخورده چشم هام تا آخر کهیو  شهیبهم وصل م

. دست بوسهیو محکم من رو م قیچشم هاش رو بسته و با آرامش، عم ری. سمرهیم

و نفسم  رهیگیتموم تنم گر م و شمیارج ماز بهت خ شهیم دهیچیهاش که دورم پ

 یو انگشت هام رو شهی. پلک هام خودکار بسته مرهیو تپش قلبم باال م ادیباال م

 نشیوجودِ آتش یو تو شنیتنم شل م یو عضله ها شهیسوزانش مشت م ینهیس

.شمیغرق م   

 و یبارون یهوا نیا یتو و شدم عرق سیخ تماما که بود آورشگفت و ریگنفس نقدریا

 گردنم دست و ادیم باال کمرم یرو از دستش. کردند پرتم جوش آب یتو انگار سرد

 و ادیدرم صدا به لمیموبا زنگ چمیبپ کمرش دور دست امیم تا. رهیگیم قرار

 نفس. رهیگیم فاصله من از ریسم و میشیم خارج موننیریش یخلصه از مونجفت

 خارج فمیک از رو لمیموبا و دزدمیم ریسم ستاره پر نگاه از چشم زده شرم و زنان

:زنمیم لب و کنمیم نگاه هورناز اسم به متعجب. کنمیم  

«. هورنازه »  

:گهیم تفاوتیب و کشهیم دهنش یتو رو سشیخ یها لب ریسم  

«. بده جواب خب »  



:چهیپیم گوشم یتو هورناز یصدا و کنمیم جور و جمع یصندل یرو رو خودم  

«! نشدم؟ مزاحمت که موقع بد! ؟یخوب ماهک سالم »  

:گمیم آروم و کنمیم پاک دستم پشت با رو میشونیپ یرو عرق  

«. نه »  

:کنهیم باز رو صحبت سر کنان منمن و کشهیم یراحت نفس  

 فقط من روزاون... روزاون! دیهست هم کنار تا دو شما که خوشحالم واقعا! ماهک »

 که ییها موقع اون به برگشتم لحظه هی نیبب. شد چم دونمینم اصال اه،... کمهی

 یدختر تو خب... خب دوخت،یم نیزم به رو آسمون من دنید یبرا ریسم

«. خدابه نداشتم یبد تین و قصد وگرنه! گمیم یچ یفهمیم  

:گهیم یفور و دهیم قورت صدا با رو دهنش بزاق  

 تمین اگه. کنه فکر تو به و ادیم خوشت اون از تو که گفتم ریسم به خودم من اصال »

 یریبگ بد حس شدم باعث ییایخولیمال افکار نیا با روزاون اگه. گفتمینم که بود بد

 تونیخوشبخت یآرزو و خوشحالم براتون دلم ته از. خوامیم معذرت یبکن بد فکر و

«. بدم دست از رو ها شما خوامینم میکن رفاقت قراره ریسم و من. دارم رو  

 خارج جونم از بد یها حس تموم و رهیگیم آروم هفته چند و روز چند از بعد دلم

 متناقض رفتار نیا یول ستین وسط نیا یحس بود کرده مجابم ریسم هرچند. شهیم

 و بمونم من و برگرده ورق هوی نکنه که دمیترس و شدم شوکه. بود آور تعجب برام

 یجد یچهره به و چرخونمیم صورت. دوئدم سراب دنبال به اشهمه که یراه نیا

. کنمیم نگاه ریسم  

 و دمیم قرار شده دنده بند که ر،یسم دست یرو رو دستم و زمیگیم لب یخوش از

:گمیم راحت و خوش یدل با  



 نیا و بهم میبش وصل یشد باعث که میهست ممنونت شهیهم ما! هیحرف چه نیا »

«. میکن تجربه رو یواقع عشق حس  

 یتو رو بازوم و ارهیدرم دستم ریز از رو دستش و دهیم قورت رو اشخنده ریسم

 هورناز خوشحال یصدا. چسبونهیم تنش طرف هی رو من و رهیگیم هاش انگشت

:رهیگیم یقیعم دم و شهیم بلند  

 شر از. نشده عوض من به نسبت دتید و یستین دلخور من از که شکر رو خدا یوا »

«. شدم خالص وجدان و عذاب نیا  

:گهیم عجله با  

 صحبت باهات هم باز برسون سالم ریسم به. برم دیبا گهید هستم فتیش سر »

«. خداحافظ فعال. کنمیم  

 یبارون به و کنمیم جابهجا ریسم یشونه عرض یرو رو سرم و کنمیم قطع رو تلفن

 دلم و نهیشیم شکمم و پهلو یرو ریسم دست. دوزمیم چشم بارهیم دیشد که

 مثل. ندارم هم خواب یتو یحت رو دارم کنارش که یآرامش. زهیریم هزارم باز یبرا

 یتو رو دستم. شهیم بسته هام چشم کمکم که یطوربه کنه،یم عمل خواب قرص

:گهیم و رهیگیم دستش یکیاون  

«! کنم؟ینم که ناراحتت »  

:پرسمیم یسوال و رمیگیم باال سر  

«! بشم؟ تیاذ چرا »  

:رهیگینم روبهرو از چشم  

 نشم؛ چه بشم عاشقت نکهیا از قبل چه شناختمت، که یوقت چند نیا یتو »

 خودت، درمورد رو هات قرمز خط ،یدار خودت یبرا ییها چهارچوب هی دمیفهم



. شمیم عاشقت شتریب نمیبیم یقو و سفت نقدریا یوقت. دارم دوست روحت، تنت،

» 

 قلب تپش و برهیم باال رو جانمیه نیآدرنال و چهیپیم قلبم دور یاالعادهفوق حس

 و رهیگیم باال رو دستم ریسم و چسبونمیم گلوش ریز رو تبدارم یشونیپ. رمیگیم

 تنم خورهیم دستم پشت به که داغش نفس. چسبونهیم هاش لب به رو هام انگشت

 تر تنگ رو دستش حلقه. لرزمیم خودم به فیفیخ یلیخ و کنهیم مورمور رو

 و بوسهیم رو دستم بار چند. شنومیم رو شیلب ریز گفتن " جان " یصدا و کنهیم

:گهیم بم  

 حس خاطربه و یکن ریگ یسیرودربا یتو تو و بشم متیحر وار اجازهیب خوامینم »

«. یبگ یزیچ ینتون یدار من به که یقلب  

 یخوش شدت از که ییصدا با و ندازهیم شماره به رو هام نفس میقلب شور و احساس

:گمیم لرزهیم شعف و  

«... یمرد تو. کردن فیتعر هیبق که یستین یاون هیشب اصال تو... تو ر،یسم »  

 دستش یحلقه یتو زده جونه وجودم یتو که یتملک حس هی با و زده ذوق

:گمیم خجالت یکم با و رمشیگیم بر در هم من و چرخمیم  

«! یمن مَردِ »  

 و کنهیم خم سر خودش و کشهیم باال رو ام چونه محکم و کنهیم ول رو دستم

 ملتهب و دارخش زنان، بوسه رو میشونیپ رو، هام ابرو وسط رو، هام چشم جفت

:گهیم  

«... نکن خودیب خود از رو وونهید منِ نکن، دختر نکن »  

:زنهیم مهر رو چونه ریز  



«... شمیم یوحش نکن رو و ریز رو دلم »  

 چشم ریسم. شهیم داریپد امگونه چال که خوندمیم تابشیب و صیحر یصدا به

 امگونه یرو رو سوزانش یها لب و دهیم فاصله هم از یکم رو سرخش یها

:گهیم زمزمه حد در و کوبمیم هم یرو مژه و چسبونهیم  

«! المصب نکن لبم به جون ستبسته پام و دست »  

 ضعف دلم زنهیم ییحرفا هی. نشه بلند امخنده یصدا تا دمیم فشار هم یرو لب

 که یدیمق ریسم نیا! شن؟یم رو و ریز پاسور نیع هاآدم که هیجورچه! براش رهیم

 و کرد فشیتعر هورناز که ستین یریسم اون هیشب اصال منه شدن دلخور نگران

 شدتبه و رتیباغ و مغرور حال نیع در و مهربون جلد هی انگار! دمشید خودم

 من خود اون از تر بیعج. کرده عوض رو ریسم و کرده نفوذ تنش یتو بااحساس

 برعکس نکردم، اعتراض و نشدم ناراحت شیناگهان و ییهوی یبوسه از که هستم

 و کنهیم صاف گردن ریسم. کرد سستم و افتاد انیغل به هام رگ یتو آرامش حس

:گهیم اندوه و غم با و ذارهیم التهابم پر یگونه یرو رو دستش کف  

 تیسنخ مونیواقع خود با که میکنیم ییکارا هی یخاص طیشرا یتو اوقات یگاه »

 و دست یکثافت و لجن چه یتو! غافل دل یا مینیبیم میایم خودمون به هوی نداره؛

. یشد یشرط یول ها رونیب یبکش رو خودت یخوایم. مینداشت خبر و میزدیم پا

«! که؟ یچ یعنی یشرط یدونیم  

:ندازمیم باال سر و نمیچیبرم لب  

«... نچ »  

:خندهیم گلو یتو  



 گهید کرده عادت! دهیم تکون رو هاش گوش شنوهیم صدا یوقت سگ یدید »

 نیا. میکرد دایپ ادیاعت خوردن غذا وعده سه به ماها نکهیا ای. ستین خودش دست

«. رونیب بکشم تونستمینم بودم شده لجنزار اون معتاد هم من. شدن یشرط شهیم  

:زنهیم یتلخ پوزخند و دهیم تکون یصندل به سر گرفته و کشهیم یمغموم اه  

 من دیدریم و بود شده گرگ که یوجدانیب آدم اون! شناختمینم رو خودم خودم، »

 افتاد عشقت تا. کردم دایپ دوباره رو میواقع خودِ کردم، دایپ رو خودم االن. نبودم

«. شدم روزید از بهتر روز هر دلم یتو  

 و کنهیم نگاه زننیم دودو که ییها چشم یتو دهیشور و کنهیم خم سر دوباره

 تر لب و زنهیم یجذاب یخنده تک و کشهیم مینییپا لب یرو رو شستش انگشت

 لب عشق پر و محبت با پرشور. سوزونهیم رو صورتم پرحرارتش یها نفس. کنهیم

:زنهیم  

 هات،چشم کارهات، با شیآت مثل که ییتو. من نجات یفرشته یشد تو »

 رو من فردت به منحصر یها یژگیو یهمه بودنت، یقو رفتارت، هات،نفس

«. یکنیم ام شرحه شرحه و یسوزونیم  

 انگار که کوبهیم یجور قلبم ضربان. شمیم سرخ و کشمیم نییپا پلک زده خجالت

 به گزمیم که لب و ادیم باال کشدار هام نفس. رونیب بپره و بشکافه امنهیس خوادیم

:گهیم و افتهیم خنده  

«. گهید یبدمصب »  

 خوندن با چسبونهیم امقهیشق به قهیشق ریسم افتهیم یگوش یرو که مامان امکیپ

 یرو رو شالم مظطرب و زنمیم کنار رو ریسم دهیترس و رهیم تنم از جون امیپ

:گمیم بلند و کشمیم موهام  

«! نه یوا »  



:دمیم تکون رو هام دستم زده هول و کشهیم هم یتو ابرو ریسم  

«. عموم یخونه رهیم داره بابام... ریسم... یوا »  

:گهیم گنگ  

«! ؟یکرد هول چرا تو. بره خب »  

:رمیگیم رو ایرو یشماره و کوبمیم پام یرو رو مشتم  

«! ایرو شیپ رمیم گفتم بابام به »  

 که کردم هول نقدریا. زنهیم غر لب ریز و کنهیم روشن رو نیماش کالفه ریسم

 جواب ایرو یطوالن بوق تا چند از بعد باالخره. یزنیم غر چرا بپرسم ازش تونمینم

:دهیم  

«! جانم؟ »  

:گمیم یفور و دمیم فشار هم یرو پلک و رمیگیم دندون به رو ناخونم  

«! هستم تو شیپ گفتم بهش هم من شما، یخونه ادیم داره بابام ایرو... ایرو »  

:گمیم حرص با و کنمیم گرد چشم. خندهیم و کنهیم مکث یالحظه ایرو  

 یلیخ ستمین اونجا من نهیبب ادیب اگه! ؟یخندیم تو دهنمه یتو قلبم من مسخره، »

«. شهیم بد  

:گهیم الیخیب  

 شیپ یبفهه اگه یکنیم فکر واقعا ،یکرد یزندگ تنها و تک نجایا ماه چند تو »

«! بهت؟ گهیم یزیچ یاگهید یکی  

:کوبمیم یصندل به رو خودم پرحرص و دمیم فشار هم یرو دندون  

«. گفتم دروغ یعنی!! هستم تو شیپ گفتم بهش گمیم ،یخنگ که واقعا »  



«... ستمین خونه من که باش شاکر رو خدا. نخور حرص حاال خب_  

:پرسهیم یکنجکاو با بعد  

«! ؟یگفت دروغ عمو  به خاطرشبه که یرفت یک شیپ حاال »  

 و کنمیم نثارش ییبابا برو ادیم باال راحت و آسوده نفسم و شهیم راحت که المیخ

 و رهیم رونیب دلم از ترس و کشمیم یبلند نفس. کنمیم قطع رو تلفن ضرب هی

 کنم،یم سوءاستفاده اعتمادش از دارم کنه فکر بابا خوادینم دلم اصال. رمیگیم آروم

 که ریسم دست. باشم داشته عمر آخر تا رو سخت و سفت اعتماد نیا دارم دوست

 پر. کنمیم نگاه ناراحتش و اخمالو یچهره به و امیم رونیب فکر از نهیشیم پام یرو

:رهیگیم ازم چشم شیتشو  

«! نه؟ دیفهم بابات. یافتیب دردسر به من خاطربه خواستمینم ماهک، دیببخش »  

...ستین شونخونه ایرو زم،یعز نه_  

:پرسمیم خنده با و ذارمیم دستش یرو رو دستم  

«! ؟یکردیم غرغر یچ خاطربه »  

:دهیم تکون تاسف یرو از یسر  

 از مغزم کشهیم ریآژ قلبم نکهیا محض به و کنمیم عمل فکریب چقدر نکهیا به »

«. کنمیم طلب رو تو فقط معتادا نیع و افتهیم کار  

 آب دونهدونه عشق یها قند و چهیپیم دلم یتو ینیریش حس و رمیگیم ضعفه دلم

! شهیم هم چفت هام لب و خورهیم تکون گلوم بکیس. شهیم  

 نیا یتو. بدم نشونش یجور چه دونمینم که ادهیز نقدریا من درون عشق شدت

 دنده یرو خودش دست با همراه دستم. کنم نگاهش دهیشور تونمیم فقط لحظه

:گهیم دیترد با و دهیم قراره  



«... نایا و کار درمورد یداد من به یشنهادیپ هی روزاون »  

 فرمون یرو دوباره و کشهیم گردنش پشت و داردیبرم فرمون یرو از رو دستش

:کنهیم نگاه روروبه به و رهیگیم ضرب روش یها سرانگشت با و ذارهیم  

 کاربه رو تتیخالق و استعداد یهمه یبتون و رهیبگ اگه بود، یعال شنهادتیپ »

 گهید یها کشور با و یبد گسترش رو کارت یتونیم و یاریدرم اسم عیسر یریبگ

«. یکن یهمکار هم  

:برمیم دهنم یجلو رو دستم زده جانیه  

 دست یهمگ بگو که یکن شروع رو کارنیا یخوایم اگه. هیعال نکهیا یوا »

«! گهید میبجنبون  

:گهیم عصابیب و کنهیم نگاهم چپچپ  

 ستمیس تا چند تا چند خواد،یم جا! رو زیچ همه یریگیم ساده چقدر تو دختر »

«. ندارم من که... که برداره نهیهز یکل ها نیا یهمه. خوادیم سرور و قدرتمند  

 ها حرف نیا گفتن دونمیم! شده قرمز دوندون هاش گوش و شده سرخ گردنش

 کج شونه یرو گردن. نطوریهم هم ثاقیم پشتشم، که من یول سخته براش چقدر

:گمیم و کنمیم  

 هم رو اشگهید نصف و ارهیم ثاقیم نصف هم رو ها ستمیس م،یدار آماده که جا »

 حلش ییدوتا هم رو فنگش و دنگ و یادار یها کار. میکنیم هیته چک یط

«! گه؟ید یبهانه. میکنیم  

:ندازهیم باال سر یناراض و غد و کنهیم جمع صورت  

 به بده مفت که اوردهین باباش یخونه از رو هاش ستمیس ثاقیم! ارم؟یب کجا از جا »

«. کنم قبول تونمینم... نچ من،  



:گمیم حرص با  

 نکهیا بابت. یکنیم اشاجاره من از یایم. منه از جا! ؟یچ یعنی تونمینم نچ »

 قبول هم اون زدم حرف بابام با بدم اجاره یتجار ساختمون یتو رو واحدم خوامیم

 حالل نون ازش ستسفره هی. بشه کیشر باهات خوادیم که هم ثاقیم. کرده

. بلبشو یِکاریب اوضاع نیا یتو میریگیم هم رو نفر چند دست گه،ید میداریبرم

«. برم قربونت یاریم نو و نه چقد  

:گهیم بامزه و دهیم فشار رو دستم و خندهیم گلو یتو  

«... خورهیم یحرص چه »  

:کنهیم فوت رو اشدرمونده نفسِ  

 من از تو اگه. اومدنم باال یبرا کنم لهیوس رو یکی ای باشم یکس نید ریز خوامینم »

 افتمیب فردا از حاضرم من... کنه قبول چک هم ثاقیم ،یریبگ شیپپول و اجاره

«. مجوزش و پروانه یها کار دنبال  

 و دمیم کش رو خودم خوشحال و جوشهیم دلم یتو جانیوه شمیم زده ذوق

 دوست چقدر دونهینم. شهیم بلند اشخنده یصدا که بوسمیم رو اشگونه محکم

 کنه تیریمد رو ناشناخته تیسا هی چرا استعداد همه نیا با. نمشیبب اوج یتو دارم

 رو هاش دهیا و نکنه استفاده قشیعال و مغزش از و بزنه بیج به یاندک پول و

 باهاش هم دمید ستمشیس یتو که یهکمن یبرنامه اون درمورد دیبا! نده؟ گسترش

 صرفا هام یپافشار و دنامیپر نییپا و باال نیا یهمه بشه متوجه کاش. بزنم حرف

 اشجربزه هم داره، رو تشیظرف هم چون. برسه قشهیال که یزیچ به که نهیا یبرا

. رو  

:گهیم سرخوش و کنهیم امحواله یچشمک شمیم جدا که ازش  



! م؟یبخور یزیچهی میبر ،یبمون من شیپ یدار وقت که حاال خانومم، ماه خب »

«! چسبه؟یم یچ هوا نیا یتو  

:کشمیم هاملب یرو زبون  

«! رشته آش »  

...شهیم گذر ریز وارد و کنهیم عوض رو ریمس و گهیم یادهیکش چشم  

 

" کل یدانا "  

 

:گهیم و کشهیم آغوش به رو وسیآر و نهیشیم زانو یرو  

«! پسر ریش یچطور »  

:زنهیم پچ و برهیم ثاقیم گوش یتو سر وسیآر  

«. کرد هیگر یلیخ شبید مامانم یول عمو، خوبم من »  

:شهیم بلند و بوسهیم رو وسیآر حال نیا با یول ترکهیم غصه و غم از ثاقیم دل  

«. من بشم مامانت و تو یفدا »  

 هیآ که نقدریا. ندازهیم نییپا سر ثاقیم و ادیم جلو دست به وسیآر کاپشن اکرم

 اون و بود افتاده هم اکرم دل به مهرش ناخواسته کرد،یم فیتعر ثاقیم از روز و شب

 و دخترش کنار یواقع و عاشق مرد هی نکهیا از بهتر یچ. بود رفتهیپذ حاال از رو

 زیچ همه هیآ پدر و بودن کرده صحبت باهم هیآ و ثاقیم پدر که شبید. باشه اشنوه

 از و بود ختهیر اشک صبح خود تا یشرمسار و خجالت شدت از هیآ بود، دهیفهم رو

 قمردرعقرب رو اوضاع که هم اکرم. بود گفته اکرم یبرا بود جونش یتو که یترس



 ثاقیم. برسونه اشونخونه به زود صبح رو خودش تا بود داده امیپ ثاقیم به بود دهید

 نقدریا. بفهمه رو هیآ یها یریخوددرگ نیا علت تا بود اومده خبریب جاهمه از

 کاپشن اکرم. باشن خونه هم هیآ برادر و پدر دیشا نکرد فکر یحت که بود مضطرب

:گهیم و کنهیم تنش رو وسیآر  

 شبید. ترسهیم یچ همه از... ترسهیم ثاقیم آقا. برده خوابش صبح یهادمدم »

 بلکه یبزن حرف باهاش یایب شما نیقزو رفتن داداشش و بابا که امروز کردم فکر

«. رهیبگ آروم  

:رهیگیم باال سر و شهیم مغرور اعتماد همه نیا از ثاقیم  

«! خوابه؟ االن. زنمیم حرف باهاش »  

:کنهیم باز کامل رو در و رهیگیم رو وسیآر دست اکرم  

«. میداشت نگهت در دم تو بفرما »  

 به  محزون اکرم. شهیم خونه وارد و کنهیم جفت گوشه هی رو هاش کفش ثاقیم

:دوزهیم چشم ثاقیم  

 حرف باهاش کن داریب رو هیآ شما مهد برمیم رو بچه نیا من. برده خوابش زور به »

«. بزن  

 کردنش پنهون در یسع که یخوشحال با و شهیم عزت و یشاد از مملو ثاقیم دل

:گهیم داره  

 نگه هام پلک یرو رو هیآ من. نیدار اعتماد من به که ممنونم! ماندگار؟ خانم »

«. خودش نه نیبرنج من از شما نه تا دارمیم  

:گهیم قرص یدل با ببنده رو در نکهیا از قبل و شنیم خارج خونه از وسیآر و اکرم  

«. قرص رو من دل و کرده اعتماد بهت دخترم که یاعتماد قابل حتما »  



 سخت و ذارهیم قلبش یرو رو دستش ثاقیم. شنیم خارج خونه از و بندهیم رو در

 نهیبیم رو هیآ و کنهیم باز رو یاول اتاق در و چهیپیم چپ دست به. کشهیم نفس

 دلش و دست. دهیکش سرش یباال تا رو پتو و شده جمع خودش یتو وار نیجن که

 شیخجالت و بایز یهیآ به دل نگاه هی یتو که یروز مثل درست. لرزهیم یخوش از

 پاش تا سر یبیعج یگرما و نهیشیم تاجش بدون ینفره تک تخت کنار. بود باخته

 یموها و کشهیم هیآ سر یرو از رو پتو. شهیم خشک دهنش و کنهیم داغ رو

 و ادیم کش دلش ته. نهیبیم رنگش دیسف بالشت یرو رها رو پخش رو هیآ مجعد

 رو گرمش یها لب و کشهیم موهاش یرو رو هاش انگشت. ارهیم بند رو نفسش

:گهیم آروم و ذارهیم هیآ یگونه یرو  

«! میکن خشخش میبر پاشو! نازدار؟! دلبرکم؟ »  

 هاش پلک صورتش سرد پوست یرو یکس داغ یها نفس یگرما حس با هیآ

 یها چشم با و کنهیم باز پلک خورده کهی شنوهیم که رو ثاقیم یصدا و لرزهیم

 یتو! اشون؟خونه یتو! ثاق؟یم! د؟یدینم که خواب. کنهیم نگاهش شده درشت

 به محکم شیشونیپ کنهیم بلند سر که هوی. نبود یکردن باور! تختش؟ کنار و اتاقش

 و کشهیم عقب ثاقیم و کننیم جمع صورت جفتشون و خورهیم ثاقیم دماغ

 گرفته شیشونیپ به رو دستش که یا هیآ به و خندهیم درد با و مالهیم رو دماغش

:گهیم  

«! ؟یدار دعوا! ؟یکوب یم کله »  

 یرو از رو هیآ یموها و برهیم جلو دست و برهیم رو ثاقیم دل واجش و هاج نگاه

 بارون بوسه رو موهاش یرو و چسبونهیم نهیس به رو سرش و زنهیم کنار صورتش

:گهیم شوق با و کنهیم  

«! خانوم؟ آهو یکرد تعجب »  



 هیآ کرده پف یها چشم و صورت به و دهیم فاصله نشیآتش ینهیس از رو سرش

 زمزمه عاشقونه و فتهیش و بوسهیم رو هاش پلک یرو ضعفه دل با و کنهیم نگاه

:کنهیم  

«. دلبره اشجوره همه که، ستین خودش دست »  

 شهیم گرم شده صورتش قاب که ثاقیم یها دست حرارت از و تپهیم تند هیآ قلب

:گهیم یخبریب و خجالت با و  

«! ؟یکنیم کاریچ نجایا یصبح اول تو »  

 و بزرگ یها مچ دور رو هاش انگشت شیتشو با و برهیم تنش از حس ترس

:کنهیم حلقه ثاقیم یاستخون  

«!! نجایا یاومد یجورچه... داداشم... بابام »  

:گهیم سرحال و بَشاش و چسبونهیم هیآ یشونیپ به لب راحت الیخ با ثاقیم  

«. مهد برد رو وسیآر هم مامانت ن،یقزو رفتن داداشت و بابات »  

 و کنهیم تقال و زنهیم پا و دست نداشت سوالش به یربط که یجواب از کالفه هیآ

:برهیم باال رو صداش معترض  

«! خونه؟ یایب داد راهت یک!! یگیم یچ تو گمیم یچ من... اِاِاِ »  

:زنهیم زار یتصنع هیآ. شنیم دهیچیپ کمرش دور و انیم نییپا ثاقیم یها دست  

«!! ثاقیم »  

:ارهیم در رو اداش ثاقیم  

«! جانم؟ »  



 با رو صورتش یاعضا تکتک و شهیم مهربون ثاقیم نگاه. کنهیم نگاهش یعاص هیآ

 یاخنده تک و کشهیم لبش ریز رو شستش انگشت و گذرونهیم نظر از عشق و شور

:زنهیم  

«. بزنم اششهیر به شهیت تا بگو! دلربات؟ یها چشم یتو ختهیر غم یک »  

یم بغض هیآ یم جمع خودش یتو کرده بغ و کنه یم دل ته از یقیعم اه و شه . کشه

 خودش اتاق به رو اون داشت ثاقیم پدر با که یا مکالمه از بعد پدرش شبید

 از که اونچه هر که شد مجبور ناچارا هیآ و زد حرف باهاش ثاقیم درمورد و کشوند

یم ثاقیم  یها سرزنش و کنه بازگو پدرش یبرا رو بود دهید از حال به تا و دونست

به رو پدرش به. نزنه دم و بخره جون   بود شده مرتکب ارشیک سر که یاشتباه خاطر

 انتخاب رو شیزندگ کیشر خودش دوباره بخواد که نبود اعتماد قابل اونقدرا گهید

به که االن مخصوصا کنه، ینم و بود بسته پاش و دست وسیآر خاطر  یکس با تونست

 ابد حکم با یزندان مثل یزیچ هی. برسونه سرانجام به رو رابطه اون و بشه رابطه وارد

گرفته حالت نیا یبرا دل ثاقیم. روز کی و یم خون هیآ شونیپر و   حالش و شه

یم داغون ناجور نیا که یزن نیا. شه روبه یجور چونه و بود کرده بغ روش  اش

یم همه لرزه یم دنبالش سالها که بود یحس همون. جونشه و قلب   یتو و گشت

ینم داشیپ یکس وجود مین. کرد تنه یم خودش به رو هیآ ی شونه دور بازو و چسبونه  

یم کشیکوچ یها یم هیتک خودش به رو هیآ و چهیپ یم صداش دهیشور و ده : زنه  

هیآ » «! من؟ ی  

یم هیآ بغض گرفته گر تن و شکنه یم ثاقیم پرمهر و امن آغوش یتو اش  با. لرزه

یم اشک و حزن :گه  

 و بستم دل طمیشرا نیا وجود با خود سر نکهیا سر کرد دعوام یکل  بابام شبید »

« ! نه؟ بستم دل تو به کردم اشتباه من ثاقیم. کرد سرزنشم کردم گرفتار  رو خودم  



هق هیگر هق یم شدت اش یم دهیکش سشیخ صورت رو ثاقیم دست و رهیگ  و شه

یم دلش یتو ییزیچ هی یم باد شیشونیپ رگ و جوشه  رو هاش دست جفت و کنه

یم هیآ دور یم حبسش بازوهاش حصار یتو محکم و چهیپ  درد قلب و اخم با و کنه

یم هم یرو پلک یم بشنوه هیآ که یطور لب، ریز و کوبه :گه  

 ،یداد نجات یسرگردون از رو من تو... مظلومم یآهو... قشنگم خانومِ... زدلمیعز »

سرو یب یزندگ به حس ته نیا اشتباه. یدیبخش ام  تنها رو من و یبزن جا تو که

یم که دمید مختلف حال و حس با مختلف یها آدم نقدریا. یبذار  به عشقم دونم

« ؟یدار اعتماد من به اصال تو نمیبب. خالصه و قیعم چقدر تو  

نهیس از سر هیآ یم جدا ثاقیم ی اشک یها چشم با و کنه  لرزونش یها لب و بار

نشونه به سرش یم نییپا و باال دییتا ی  قلب قوت حرکت نیهم با ثاقیم. کنه

یم یب و رهیگ یم یباز به رو دلش یتاب یچ داره بفهمه نکهیا بدون و رهیگ یم کار  کنه

یم قرار هیآ صورت طرف دو رو هاش دست کف  قیعم دل، ته از رو لبش گوشه و ده

یم  دگرگون حالش و رهیگ یم شیآت تنش و جون تموم هیثان صدم یتو و بوسه

یم نهیس یتو هیآ یها نفس. شه یم حبس اش  خاموش مغزش لحظه چند یبرا شه

. سوزونهیم گداخته یکوره مثل رو تنش کرده ور شعله رو دلش که یشیآت و شهیم

 دهیم کش اشچونه ریز تا رو هاش لب و کنهیم باز رو بارشخون یها چشم ثاقیم

:گهیم خشدار و بم و  

 غصه فقط تو زم،یعز شهیم درست یبکن رو فکرش که اونچه از زودتر یچ همه »

 و نیبش و کن اعتماد آقاتون به فقط! خب؟. رینگ دلت به گرانمید یها حرف نخور،

«. کن تماشا  

 تموم و دهیم فشار هم یرو پلک. ادیم باال هیآ یها نفس و شهیم جدا هیآ از

 یحت آورده، بند رو زبونش خجالت. شهیم نییپا باال اشنهیس و شده سرخ صورتش



 یرو رو اشاشاره انگشت و خندهیم گلو یتو ثاقیم. کنه نگاه ثاقیم به تونهینم

:زنهیم لب یبیعج حال و حس با و کشهیم هیآ بلند یها پلک  

«... آهو ینیریش چقدر تو »  

 ثاقیم نفس. کشهیم دهن به کامال رو شینییپا لب و دهیم نشون واکنش عیسر هیآ

 و کنهیم فوت صدا با رو نفسش و شهیم بلند تخت یرو از ضرب هی و شهیم تنگ

:گهیم شهیم خارج اتاق از که یحال در  

 یگشنگ فرط از که یدید. بخورم صبحانه میبر بشور رو صورتت و دست پاشو »

«. خوردمیم تورو داشتم  

. رهیگیم نفس و زنهیم قدم خونه هال یتو. بندهیم رو در و شهیم خارج اتاق از

 تا کنه یخوددار بود داده قول خودش به! دشیبوس و داد دست از اریاخت لحظههی

 اون یبیعج یروین هی! بود؟ خودش دست مگه یول نشه نیدلچرک و نکنه بد فکر هیآ

. دشیبوس بفهمه نکهیا بدون شدن جادو که ییها آدم نیع و کرد خودیخودب از رو

 تا کنهیم لمس رو داغش صورت و کشهیم موهاش یال محکم رو هاشپنجه جفت

 یال پنجه مضطرب و چرخهیم خودش دور شهیم خارج اتاق از هیآ که یزمان

 خارج خونه از ستمیایم جلوش آماده و حاضر که هیآ. دهیم سُر پرپشتش یموها

 حرف یدر هر از راه طول در ثاقیم. رنیم رستوران نیتر کینزد سمت به و شنیم

 بده خنده به رو جاش ارشی قشنگ یها چشم غم تا ارهیدرم یباز مسخره و زنهیم

 پنجره کنار که یزیم نیآخر پشت و شنیم رستوران وارد. رهیبگ آروم ثاقیم دل و

 آروم قبل شب به نسبت نکهیا با هیآ. دنیم سفارش صبحانه و ننیشیم داشت قرار

 که ییهاحرف. ببره ادی از رو پدرش شبید یها حرف تونستینم یول بود شده

 بود کرده تصورش ثاقیم کنار که یاندهیآ از و کرد یتداع رو اشگذشته اشتباهات

 نسبتا ابونیخ به و کنهیم جمع اشنهیس داخل رو هاش دست. بود کرده دلسردش

 انگشت و داده هیتک زیم یلبه به رو هاش آرنج ثاقیم. کنهیم نگاه خلوت و آروم



 مثل براش هیآ! دوزهیم چشم هیآ شیآرایب رخمین به و کنهیم هم جفت رو هاش

 فقط ممنوعه ٓ  یش مثل فعال و شهیم اشتشنه قبل از شتریب هرروز! شوره آب

 ثاقیم نگاه ینیسنگ که هیآ. بکنه سرکوب رو شیطاقتیب و کنه نگاهش تونستیم

 ثاقیم. کشهیم " یهوم " و دهیم تکون رو سرش و چرخونهیم سر کنهیم حس رو

:زنهیم لب هیآ محو و دهیم هیتک اشچونه ریز رو دستش هی  

«... جون »  

 و نهیچیم رو زیم گارسون. افتهیم خنده به ثاقیم که کنهیم درشت چشم هیآ

:گهیم و کشهیم سر رو رشیش وانیل ثاقیم  

 بعد ماه دمیم قول بهت جانیهم من. موردهیب بودنت ناراحت و خوردن غصه »

«. میهست خودمون یخونه موقع نیهم  

 شیشونیپ یرو یها یچتر و دهیم تکون سر دیناام و کنهیم نگاهش دیترد با هیآ

:کنهیم لمس رو  

 پام به وکالت اسم به نیسنگ یوزنه هی که هم من ست،ین یراض که تو مامان »

«! بخت اهیس نوشتن من یشونیپ یرو یوقت نخورم غصه یجورچه. بستند  

:کنهیم نگاهش چپچپ و دهیم قورت رو اشلقمه ثاقیم  

«! اهم؟یس من »  

! داره؟ تو به یربط چه وا _  

:کنهیم دیتاک و رهیگیم هیآ سمت به یکیکوچ یلقمه  

«. منم بختت »  

کنه و با لب تر می .رهیگیم ثاقیم دست از رو لقمه و شهیم عشق از پر هیآ قلب

گه:شوخی و خنده می  



 خش پاییز رو تجربهخش کنیم! منتظر تو بودم بیای باهم خشبخور که بریم خش» 

«کنم.   

خنده:آیه بلند می  

«خش چیه؟! خش»   

خشه.حالت خشترین ریم. این عاشقانهها راه میریم روی برگاالن می _  

 کنهیم صاف رو صداش پدرش اسم دنید با ثاقیم و شهیم بلند ثاقیم تلفن یصدا 

:گهیم رو خنده باباش و دهیم جواب یفور و  

«. انگار موافقه خدا باشن مخالف وصلت نیا با هم ایدن یهمه »  

:رهیگیم هیآ از چشم ثاقیم  

«! چطور؟ »  

 یکی دونیم سبزه برم گهید ساعت سه دو گفت زد زنگ ندهیآ عروس یبابا _

و همه چی به اون بستگی داره، اگه اوکی بده بابای خودش  نهیبب رو من خوادیم

«... یشناسیم رو بابات که همتو! حرفی نداره  

:دهیم ادامه سرخوش و خندهیم  

«. باش خونه فکربه »  

 هیآ کنجکاو یها چشم به مبهوت ثاقیم و کنهیم قطع رو تلفن یخداحافظ بدون

 دل به که داشت مانیا ییخدا به اون از شتریب داشت، مانیا باباش به. کنهیم نگاه

...کنهینم گرفتارشون ییجدا درد به و کنهیم نگاه هیآ و خودش پاک و عاشق  

 

" ریسم "  



 

 بازوم به یمشت. خندمیم اشبامزه ظاهر به و ذارمیم ماهک سر یرو رو یمنیا کال

:کوبهیم  

«! ثاق؟یم به یزد زنگ گه،ید میبر نیبشتا بارون شدیدتر نشده  »  

 پهلوم یرو ماهک یها دست. چرخونمیم هارو دسته و مینیشیمرموتو یرو

:افتمیم راه و نهیشیم  

«. خونه ایب ای بزن زنگ بهم ای یتونست هروقت گفتم رونهیب هیآ با آره، »  

:گهیم نگران و کنهیم لمس رو سمیخ یموها و ادیم باال پهلوم یرو از دستش  

«. یبخور سرما ترسمیم! ؟یندار اضافه کاله »  

:کشهیم ادیفر و زنهیم حرص  

 چرا گهید بهت دهیم شیپ پول گفت بابات!!! بهت بگم یچ دونمینم یغد نقدریا »

« ! فروش؟ یبرا شگاهینما یتو یگذاشت رو نیماش یرفت ینکرد قبول  

 هام چشم و صورتم یرو هاش قطره اصابت اثر بر و بارهیم تر دیشد لحظه هر بارون

 بلند و خندمیم ماهک خوردن حرص به. نمیبب رو ابونیخ یحساب و درست تونمینم

:گمیم  

 .کنمیم یزندگ بابام مامان از جدا که ساله چند سالمه، هفت و ستیب من زدلمیعز »

» 

 به وام زور به تونسته فقط سال همه نیا یتو خرتون نر پسر بگم برم سال چند بعد

 خودش یبرا یا هیسرما تا نداشته هم یحساب و درست درآمد و بخره فنچ یخونه

 هم مردمین نیا اونوقت مرد گذاشتم رو خودم اسم. شهینم روم واهللبه! کنه جمع

«. ستمین  



:گهیم یاکننده قانعن لح با  

«. کنن کمکت دارن دوست. یاشونبچه تنها ،یپسرشون تو »  

:ندازمیم باال شونه یجد و کنمیم اخم  

خوام خورم، نمیهمینجوریش هم دارم از آخور شما می. ستمین یراض من ،یهرچ »

«مدیون باشم.   

کوبه:ام میمشتش رو روی شونه  

«گیری به خودت؟ جون منی، داداش میثاقی، چرا اینقدر سخت می تو»   

کشم که از خودم هیچی خجالت می تونه درک کنه ولی من با این سنشاید نمی

 دور نباریا هاش دستی برسم! جایکنن تا به یهندارم و عزیزترین هام ساپورتم می

:زنهیم حرف صدا تن همون با و شهیم دهیچیپ کمرم  

«. لجوج حداقل؛ سرت یرو بذار رو کاله نیا ایب سرمه، شال من »  

«! ماهک؟. سرت یرو بمونه بذار... اِاِاِ _  

«! جونم؟ »  

 مشت به رو لباسم ماهک. دارمیم نگه یفروش لبو کنار و شمیم یاصل ابونیخ وارد

:گهیم متعجب و کشهیم  

«! عشقم میکنیم پهلو نهیس!! یبخر لبو یداشت نگه تو کننیم فرار دارن همه »  

 ها کافه یتو ای تکاپو یتو مردم. جفتمون میشد دهیکش آب موش نیع. شمیم ادهیپ

 ما مثل هستن ییهاآدم معدود. ایستادن ها مغازه بونیسا ریز ای شدن ریگ جا

 هم ماهک. میبخور لبو میاومد و میموتور یرو بارون الیخیب سرخوش و دیوونه.

 و گرم یلبو و میستیایم بونشیسا ریز و ارهیدرم سرش از رو کاله و شهیم ادهیپ



 تکه. چسبهیم بهم شهیهم از شتریب ماهک کنار ،یبارون سردِ یهوا نیا یتو داغ

 و کرده جمع شونه من یکوچولو خانم و دهیچسب لبش یگوشه لبو یکوچولو

 براش دلم کنارمه یوقت! کنهیم حس! فهمهیم دونمینم. کنهیم تکه تکه لبو تندتند

 رهیگیم رو دستم یوقت شه،یم تنگ براش دلم ادیم راه پام به پا یوقت شه،یم تنگ

 نگرانم یوقت شه،یم تنگ براش دلم زنهیم حرف یوقت شه،یم تنگ براش دلم

 براش دلم خندهیم و کنهیم نگاه هام چشم یتو شه،یم تنگ براش دلم شهیم

 با و دهیم تکون سر و جنبونهیم رو اشلوچه و لب و رهیگیم باال سر! شهیم تنگ

:گهیم پر دهن  

«! هوم؟ »  

 تنگ براش دلم هیثان هر و هرلحظه نفهمه چوقتیه کاش. خندمیم وار تبسم 

 یسوال خوشگلش و گرد یها چشم با و دهینم تکون سر گهید بفهمه اگه. شهیم

 شینیب یرو رو اماشاره انگشت. کنم عشق و رمیبگ ضعفهدل تا کنهینم نگاهم

:گهیم جانیپره و حواسیب ماهک و کوبمیم  

«. نکنه درد دستت. دیچسب چقدر یوا »  

 نگاه بارهیم شُرشر که یآسمون به و کشهیم عقب رو چنگالش. خورمیم رو لبو تکه

:گهیم خنده با ماهک. کنهیم  

«. که کردن فرار همه »  

:کنمیم نگاه موتورمون به  

«! اد؟یب بند بارون تا گوشه هی میستیبا هم ما یخوایم »  

 دهیچسب یموها. ندازهیم باال سر و ندازهیم آشغال شطل یتو رو لبو ظرف و چنگال

. میریم موتور سمت به و کنهیم حلقه بازوم دور دست و زنهیم کنار رو میشونیپ به  



« .ستین ایب بند بارون نیا »  

:کنمیم اشاره دست با. شمیم سوار خودم  

«. السمیگ یشکوفه باال بپر »  

 حلقه مدور رو هاش دست و کشمیم سمیخ یموها به یدست. شهیم سوار دل دو

 یچ هر. اوردماین کاله کردم یکار عجب. ذارهیم امنهیس یرو رو فشیک و کنهیم

 دهیکوب صورتمون و سر به شالق مثل بارون درشت یها دونه ره؛یم باال سرعتمون

 و برهیم گوشش یتو سر. کنمیم عبور ها نیماش نیب از و کنمیم پر رو گاز. شهیم

:زنهیم داد  

«. میکن پهلو نهیس ترسمیم »  

 خوادیم دلم. گرمه تنم بیعج موتور یرو و یزییپا بارون نیا ریز. خندمیم بلند

 یها دست و بازوها. بشه کاسته میگرفتگ گر از تا و کنم باز رو راهنمیپ یها دکمه

 هیهد بهم که ینیریش هصخل یتو شمیم غرق من و شهیم دهیچیپ دورم کشیکوچ

:گمیم یمهربون لحن با  چرخونمیم عقب به سر. چسبهیم بهم شتریب. دهیم  

«! خانومم؟ یفسقل یزد خی »  

:دهیم قرار کتفم یرو رو اشچونه و بوسهیم رو امشونه  

 رو وجودت یگرما فقط من... رو سرما نه فهممیم رو بارون نه من عشقم، نه »

«. فهممیم  

:زنمیم داد جانیه و شور با  

«. میانگشت بند تره دراز اتقواره و قد از که رو زبونت اون بخورم »  



 گردنم و صورتم یرو و خورنیم سر موهامون نیب از وال و هول با بارون یها قطره

 ادامه یشرمندگ با. آبه سِیخ تنمون همه و شده قرمز هاش دست. شنیم دهیکش

:دمیم  

 و طرفنیا اسنپ با وگرنه رهیگیم بارون دونستمینم خانومم، ممول دیببخش »

«. میرفتیم طرفاون  

:کنهیم زمزمه گوشش یتو و کشهیم باال گردن  

 به یمهبت چه خدا فهممیم قبل از شتریب گذرهیم که یروز هر ر؛یسم یدونیم »

خاطرت از تو ارزش این رو داشتی که به ...یمن یآرزوها یهمه تو... کرده عطا من

« .کرده کامل رو من که یهست یمن همون ی خواسته هام بگذرم.بقیه  

:زهیریم شور و عشق صداش و لرزهیم بغض فرط از صداش  

« .انتخابم به کنمیم افتخار »  

به جونم نفوذ داغی تنم . شمیم شوکه و شهیم خاموش قلبم نبض کنمیم احساس

شه که روی تنم فرود و انگار قطره های سرد بارون تبدیل به آب جوشی میه کنمی

گم:فرستم و با صدایی زمخت میکنم و نفسم رو بریده بریده بیرون میمیمیاد. داغ   

ی من رو بکن که ایسته ها!! فکر دل بیچارهزنی قلبم یهو میها میاین حرف» 

«وق تو ضربان داره بال. همینجوریشم به عشق و ش  

که گه . ماهک هی از یه آرزویی میدهخنده و پیشونیش رو به کمرم تیکه میریز می

تراز اون بودم که هی ازش گذشته، مثل اینکه براش خیلی مهم بوده ولی من مهم

اش رو  روی کتفم قرار کشه و چونهکنم که سر باال میکنه! صداش میتاکید می

کنم:ی چشم نگاهش میده. از گوشهمی  

«خاطر من از اون گذشتی؟! من جای چی رو توی دلت گرفتم که به»   



بی خنده:حال می  

«ه. ی من جای توئهمهتو جای مشخصی نداری، »   

گم:جدی می  

«این جواب سوال من نبود! »   

شه و حال به حالیم کشه که نفس های داغش روی گردنم پخش میآه عمیقی می

 میکنه!

دوست داشتم یه پیانیست موفق بشم، کنسرت اجرا کنم، نت بسازم. حاال که نشده » 

دونی تو مهم تر از این بودی و توی ایران همچین امکانی ندارم قیدش رو زدم. می

ی آرزوهام برآورده بشه ولی همین که توبرآورده شدی برام خواست که همهدلم می

«یه دنیاست.   

از دلخوشیش بگذره؟!  ارزش این رو داشتم که ماهک عنی من. یرمفکر فرو میبه

بعدها افسوس نمی تو پاداش کدوم کار شه توی دلش؟! خوره؟! آرزوش عقده نمی

جوری جبران کنم محبت های تونم الیق تو باشم؟! چهخوب منی دختر؟! یعنی می

اره و ذرسونم و کاله رو روی سرم میاشون میریا و دلیش رو!! ماهک رو به خونهبی

گم:می  

نگران جلسات رانندگی هم نباش، اگه دوست نداری بری آموزشگاه عصرا ماشین » 

«یواش با خودم تمرین کن. گیرم یواشمیثاق رو می  

زنم:خیره به چشم های براقش لبخند دندون نمایی می  

«بریم ماشین میثاق رو به فاب بدیم. »   

کنه ادبی نثارم میزنه و کشدار بیمیکنه و مشت محکمی به بازوم چشم درشت می

گردم خونه و سایت رو برای فروش تبلغ برمی ه.رو بدو بدو به سمت ساختمون می



کنم و درمورد تاسیس تاپی که ماهک امانت بهم داده بود استفاده میکنم واز لپمی

کنم. میثاق میاد. وجور میی مدارک رو جفتکنم. تا عصر همهشرکت تحقیق می

صحبت کرده  ون هم چه اومدنی، پریشون احوال و زار. پدرش با پدرشوهر سابق آیها

اون با هزار اخم و تشر و بدخلقی آب پاکی رو روی دستش ریخته و گفته از آیه و

اش زیر دست غریبه بزرگ شه و اگر آیه قصد ازدواج سند داره و راضی نیست نوه

لیوان شیر قهوه رو به   تحویل بده. داشته باشه باید آریوس رو پدر و مادر کیارش

دستش می ی تبدار و به چشم های سرخ و محزون به هکنه روی شیشدم و ها می

کوچیک بارون  دم و به قطره هایی کمرم قرار میکنه. دستم رو روبیرون نگاه می

دوزم:که روی شیشه نشسته چشم می  

«گه؟! آیه چیزی نمی»   

زنه:تلخ خندی می  

کوبن توی صورتش. رسما زبونش فر زنه اون تیکه کاغذ لعنتی رو میمی اون حرفی» 

«خورده توی دهنش.   

کنه:کالفه لیوان رو به لبهاش نزدیک می  

شه، اصال انصاف نیست این دختر سنی نداره که بخواد تارک دنیا اینجوری نمی» 

ده آیه برای بشه و آخر به خودش بیاد ببینه هیچی از دنیا نفهمیده. مادرش هم فهمی

اش و گفت دخترم پریشونه آرومش کن. پسر من چیه که من رو راه داد توی خونه

آیه اینقدر من رو دوست داره که هروقت با آیه حرف میزنم اصرار میکنه اون هم 

«گوشی رو بگیره و حرف بزنه.   

ده و لیوان رو با دوتا دست پهلو و بازوش رو به پنجره تکیه می   

گه:گیره و میمیهاش   



. واقعا طرف این جریان خرکی آیهانم، از یهطرف مامکار کنم! از یهگو چیب تو» 

« یه راهی پیش روم بذار حاجی کمکم کن نذار کم بیارم. کار کنم.دونم چینمی  

گردم:دارم و دوباره به سمت میثاق برمیرم و چک رو برمیبه سمت کانتر می  

برو شخصا خودت با پدرشوهر سابقش حرف زن. شاید خودت رو ببینه نرم تر بشه. » 

. ستهمین موقعاثاثه شرکت، تاریخش برای سال بعداین هم چک برای سرور ها و 

اشون کن، هرچه سریع تر هم برو این قضیه رو فیصله هروقت وقت کردی برو تهیه

«بده و خودت و آیه رو راحت کن.   

ی سرسری . باشهچرخهینم دهنش یتو زبونش که هست آشفته نقدریا ثاقیم 

زنه بیرون. کاش هرچه سریع تر گره گیره از خونه میگه و فقط چک رو میمی

کارش باز بشه و من داداشم رو با زن مورد عالقه اش زیر یه سقف ببینم. تا نیمه 

گم و اون م میزنم و از ایده هایی که برای شرکت دارهای شب با ماهک حرف می

کنه.مثل همیشه خیلی استقبال می  

 اثر هم نیا. شم یم داریب کرده چرک یگلو و پیک یدماغ و نیسنگ یسر با صبح

 موتور سوار من با هوا اون یتو شد مجبور که ماهک یطفلک. روزمونید یباز خل

 زنمیم زنگ که ماهک به ارزهیم روزمونید ناب حس و خوش حال به یول. بشه

 نینش خونه هفته هی اجبار به مونجفت و ستین من از بهتر تشیوضع نمیبیم

 بابا خونه یراه ماهک مکرر یها اصرار به بنا البته. میاینم رونیب پتو ریز از و میشیم

 به ثاقیم نیماش با ندفعهیا و شمیم خارج خونه از باالخره هفتههی از بعد. شمیم

 میبندیم یتجار واحد یاجاره بابت خودمون نیب قرارداد هی اول. رهیم ماهک دنبال

 طرف یتجار یطبقه ده ساختمون یتو واحد. کشمیم دار مدت چک هم باز من و

 یااثاثه ،یباربر با همراه گهیم و زنمیم زنگ ثاقیم به راه یتو. بود بیغر شهرک

 آسانسور سوار و کنمیم پارک شرکت نگیپارک یتو رو نیماش. ارنیم رو دهیخر که

 نقدریا رو هفته هی نیا تموم. کرده خودش ریدرگ رو وجودم یهمه استرس. میشیم



 شیپ تا بشم موفق دوارمیام فقط. دمینخواب آسوده ساعت هی کردم فکر بهش که

 وندمونیپ و بذارم جلو قدم بتونم تا کنم ثابت بهش رو خودم و نشم شرمنده ماهک

 رو دستم ماهک. کنهیم توقف ساختمون طبقه نیاخر یتو آسانسور. بکنم یرسم رو

 :کنهیم باز رو واحد در شوق با و رهیگیم

 «. ها دهیکش خودش مامانم رو نجایا ینقشه! ادیم خوشت نیبب ایب »

 دستم ماهک. آشپزخونه هی و اتاق تا شش با یمتر یا خرده و ستیدو بایتقر واحدِ

 وسط مسخ من و کنهیم باز رو ها اتاق تکتک در وجوشجنب با و کنهیم ول رو

 نیا و فروختم رو نمیماش من که ستین باور قابل برام هنوز و ستمیایم بزرگ سالن

 شرکت هی میتجربگیب همه با خوامیم و کردم اجاره میزندگ عشق از رو واحد

 و تک من و آلودهمه جا همه انگار. کنم اداره رو یافزار سخت و یافزار نرم خدمات

 سرم ییبال چه دارم یبرم که رو یبعد قدم دونمینم که رمیم راه یریمس یتو تنها

 عقب به کتم یها لبه که کنمیم فرو شلوارم بیج یتو رو هام دست. اومد خواهد

 یفضا یتو یکیج یصدا که کولمیم هم یرو مژه و ندازم یم نییپا سر. گردهیبرم

 فاصله با دست به یگوش که نمیبیم رو ماهک و ارمیم باال سر یفور. دهیم اکو یخال

 :کنمیم کج گردن. ستادهیا روم روبه ادیز ی

 «! ؟یکنیم کار یچ »

 :کنهیم نگاه لشیموبا یصفحه به و چسبونهیم بهم رو شستش و اشاره انگشت

 «! یژست عجب »

 بدون بار نیاول یبرا و ستهیایم مقابلم. ادیم سمتم به و کنهیم نگاهم یفتگیش با

 :گهیم عاشقونه و قشنگ لحن هی با و ندازهیم پام تا سر به ینگاه خجالت

 هام نگیبلدیباد نیا مثل. یمردن الغر نه یهرکول یلیخ نه خوبه، یلیخ کلتیه »

 «. بدنت باشه سنگ کهیت آهن نیع که یستین



 :کنهیم اشاره پهنم یها شونه به

 «. یلیاستا خوش و چهارشونه »

 باال تنم حرارت. چسبونهیم امنهیس به رو سرش و چهیپیم دورم رو هاش دست

 رو مینیب و زنمیم کنار موهاش یرو از رو شالش. شهیم تند قلبم ضربان و رهیم

 و شهیم دهیچیپ کمرش دور دستم هی. کشمیم بو قیعم و چسبونمیم موهاش یرو

 :گهیم و بوسمیم آروم و چسبونمیم گوشش به رو هام لب و کنمیم خم سر

 «. خودشون یبرا شدن یاستاد و کردن شروع ییجاهی از باالخره همه »

 به و کنهیم لیمتما عقب به رو گردنش و کنمیم جدا ام نهیس یرو از رو سرش

 به شونیپر یاندک و یجد و برمیم گوشش پشت رو موهاش. زنهیم زل هام چشم

 :کنمیم نگاه صورتش یاجزا

 «! نکن نگاه به ینجوریا نگفتم مگه »

 :گهیم ریمتح و کشهیم هاشلب یرو زبون

 «! ؟یجورچه »

 گردنش دور رو هام انگشت و شهیم ور شعله میدلبستگ و عالقه طاقت،یب و تابیب

 و کنمیم لمس رو هاشلب مانندیب طعم گهید بارهی و کنمیم خم سر و چمیپیم

 فرو ینیریش و بیعج یهوا و حال یتو و شهیم عشق حسِ از پر تنم و جون یهمه

 و رهیم در دستم از مکان و زمان که شمیم مسخش و مجذوب یجورهی. رمیم

 رمیگیم ماهک از که یحس. بشم غرق پاکش وجود یتو شتریب و شتریب دارم دوست

 وجودم به تونهیم خودش فقط و فقط که یرینظیب حس. نگرفتم یاحد چیه از و

 و نهیشیم هام شونه یرو هاش دست. کنه خودیخودب از ینطوریا رو من و ببخشه

 از سیخ و داغ یشونیپ و شمیم جدا ازش لیمیب ادیم باال دار صدا که هاشنفس



 نفس تندتند و بسته چشم. کنمیم باز پلک و چسبونمیم شیشونیپ به رو عرقم

 :زنمیم پچ و خندمیم بم. کشهیم

 اریاختیب برات بلرزه دلم و دست یه و بدم باد به رو نمید و دل من که یجورنیا »

 «.  بزنه نبض اتیلوند یبرا دلم و بشم

 ناز و کنهیم حلقه هام مچ دور رو هاش انگشت طنتیش با و زنهیم برق هاش چشم

 :زهیریم

 «! لوندم؟ من »

 :بوسمیم رو اشگونه یگرد و چسبونمیم تنم به رو تنش

 «. یعسل شهد تو »

 هم از و پرهیم جا از ماهک و شهیم دهیکوب در به یمکرر و دیشد یها ضربه هوی

 و کشمیم درهم ابرو خوردم که یضدحال از و کنمیم جمع صورت .میریگیم فاصله

 :زنمیم تشر بلند و محکم. شنیم واحد وارد کارگر تا چند و کنمیم باز رو در

 «. نیکند جا از رو در! خبرتونه؟ چه آقا »

 از که یحال در و ذارهیم سالن وسط رو زیم زنان نفس کارگر. ستهیایم کنارم ماهک

 :گهیم شهیم خارج واحد

  چون میبکوب محکم رو در گفت بهمون راه یتو آورد رو ما که ییآقا اون »

 «. دینشنو ممکنه نهیسنگ هاتونگوش

 پوستت گفته؟ ثاقیم! کنمیم نگاه خندون ماهک به و چرخونمیم سر رونیح

 در و چرخمیم در سمت به و کشمیم یحرص پر دم .دلقک یکهیمرت ستکنده

 :برهیم باال رو صداش. شهیم خارج اتاقک از باز شین با ثاقیم و شهیم باز آسانسور

 «! مهندس یچطور »



 ماهک یقهقه و شهیم رد در چهارچوب از عیسر و تند که کنمیم نگاهش غضبناک

 :دمیم تکون دواریتهد و ارمیم باال رو اماشاره انگشت. رهیگیم باال

 «. زنمیم گرهت سگ بندناف به »

 یلودگ با و دهیم قرار زیم یرو رو تاپلپ یهاجعبه و کنهیم درشت مردمک ثاقیم

 :گهیم ماهک به خطاب

 «! دختر یشیم تلف! ؟یایم کنار نیا یها یباز خر با یجورچه »

 ثاقیم به و رهیگیم رو دستم ماهک که رمیم سمتش به و کنمیم یاقرچه دندون

 :گهیم

 «. کنهیم هیگر باهاش زنمیم حرف که هیآ! ؟یخوب تو »

 هاشدست کف. کنهیم کدر رو هاش چشم غم و کشهیم پر ثاقیم لب یرو از خنده

 هارو اثاثه ها کارگر. نهیشیم روش و کشهیم باال رو خودش و ذارهیم زیم یرو رو

 یباز هاش انگشت با و ندازهیم نییپا سر ثاقیم. دنیم قرار سالن وسط و ارنیم باال

 :کنهیم

 و بابا دست یرو ختهیر رو یپاک آب هم اون سابقش پدرشوهر دنید رفته بابا »

 ازدواج به چه و هست یحساس سن یتو و داره کیکوچ یبچه که یاوهیب زن گفته

 «! مجدد

 خشم و حرص با و کنهیم جمع اشنهیس داخل رو هاش دست خورده کهی ماهک

 :گهیم

 خودش از دیبا رهیمیم شوهرش ای زن که یآدم مگه!! داره بودن وهیب به یربط چه »

 « بشه؟ راهبه و بِبُره



 و دم شده سرخ لبو نیع صورتش و لرزهیم هاش لب خوره،یم حرص یجورهی

 .قهیعم یلیخ بازدمش

 تونمیم که ییجا تا و بکشمش آغوش به خوادیم دلم که شده بامزه نقدریا

 از حوصلهیب ثاقیم. کنم کم یکم رو دارم بهش نسبت که یعطش نیا و ببوسمش

 :گهیم و شهیم بلند زیم یرو

 فقط! کرده لج چرا هیچ حسابش حرف نمیبب بزنم حرف باهاش برم خوامیم »

 «. نهیبب رو یخوش رنگ هیآ ندارن دوست کال ای وس؟یآر خاطربه

 :کنمیم خارج کتم بیج از رو چیسوئ

 «! نتیماش »

 :دهیم تکون هوا یرو رو دستش

 سبزه برم طرفم اون از کنم حساب هارو کارگر نیا پول رمیم دستمه، موتورت »

 «! فردا؟ بمونه ای میبد سروسامون و نجایا بمونم! من؟ با دیندار یکار. دونیم

 . میهست خودمون نه_

 :گهیم یفور ماهک

 «. یکنیم اقدام یقانون راه از بگو بهش کرد مخالفت اگه! اینذار خبریب رو ما »

 و خنده ونیم ماهک با همراه. شهیم خارج واحد از و دهیم تکون سر ثاقیم

 به ماهک یرانندگ نیتمر خاطربه ظهر از بعد و مینیچیم رو لیوسا هامونعاشقانه

. کنهیم یرانندگ خلوت نسبتا اتوبان یتو ماهک و بارهیم نمنم بارون. میزنیم جاده

 لرز و ترس با و کردیم شرکت یرانندگ کالس یتو که یاول یروزها به نسبت

 من. شده شتریب جراتش و باال رفته نفس به اعتماد یلیخ کردیم روشن رو نیماش

 رو وحشتش و ترس باالخره سال نهمهیا از بعد که کنمیم فیک خودش از شتریب



 اعتماد بهش تونمیم راحت! هیقو زنِ هی من ذهن یتو جورههمه ماهک. داد شکست

 یمعن ماهک قبل. کنه تشیریمد یخوب به و ادیبرب یزندگ هی پس از نکهیا کنم،

 . کنمیم لمسش مملوس یلیخ االن دونستمینم رو یخوشبخت

 «! رجان؟یسم »

 :رمیگیم پنجره از نگاه

 «! ر؟یسم جانِ »

 :گهیم دیترد با و مردد و چرخونهیم چشم یکاسه یتو مردمک

 «! کنن؟ یهمکار باهات یخواینم! ؟یبزن زنگ ها بچه به یخواینم »

 فرشاد یگندکار و اومد آبان یوقت از! بودم کرده فراموش هارو بچه اصال! کنمیم اخم

 شونزده شرم نگاه اون پس! شدم حسیب و سرد اشونهمه به نسبت کرد اعتراف رو

 رونیب کالفه و حرص پر رو نفسم! بوده فرشاد خاطربه هاشون یخواه معذرت یه و

 :کشمیم سرش یرو رو افتاده ماهک یها شونه یرو که یشال و فرستمیم

! کنم؟ اعتماد بهشون! کنم کاریچ دونمینم فرشادم، کار بهت یتو هنوز دونم،ینم »

 «! شم؟ دهیگز دوبار لونه هی از نظرتبه

 :گهیم یاکننده قانع لحن با و نذارهیم من به ییگذرا نگاه

 االن! یزنیم چوب هی با رو همه چرا! جان ریسم نبودن انیجر در اصال که اونا »

 «. یدار اجیاحت اونا به همه از شتریب کار نیا یتو

 :بوسمیم نرم و دارمیبرم فرمون یرو از رو دستش

 «! شهیم یچ مینیبب تا »

 



 " کل یدانا "

 

 پله و کشهیم اشختهیر بهم یموها یال پنجه و کنهیم قفل پاساژ یجلو رو موتور

 زنهیم قل وجودش یتو اضطراب شهیم کینزد پاساژ ته به هرچه و رهیم باال رو ها

 یغهیت تا و رنیگیم راه گردنش پشت از عرق یهادونه. شهیم بدتر دردش معده و

 حبس بار چند رو نفسش و ستهیایم مغازه به مونده قدم هی. شنیم دهیکش کمرش

 نییپا به رو یاشهیش در یرهیدستگ شهیم کم شیدرون تنش از که یکم و کنهیم

 و نشسته زیم پشت متوسط کلیه و قد با یرمردیپ .شهیم مغازه وارد کنهیم خم

 :ندازهیم ثاقیم به ینگاه نکشیع یباال از. کنهیم جاجابه رو زیم ریز یطالها

 «! دییبفرما. سالم »

 ندازهیم نییپا سر. ستهیایم زیم یجلو و دارهیبرم جلو به قدم چند دستپاچه ثاقیم

 :شهیم داریپد ابروهاش نیب یکمرنگ اخم و

 «. دیکرد مالقات قبال رو پدرم! هستم سابقتون عروس خواستگار... من. سالم »

 :گهیم روترش و زنان تشر و دهیم نشون مشغول رو خودش ،یعصب رمردیپ

 «. زدم دختره اون یبابا و بابات به رو هام حرف من »

 :زنهیم غر لب ریز حرص همون با

 «. کرده هندوستان ادی لشیف من ینوه وجود با حاال کُشته رو من یبچه »

 کجا از بود، نکرده بو رو دستش کف که هیآ. رهیگیم دلش شهیم بد ثاقیم حال

 عذاب کم خودش مگه! ادیم بار به فاجعه نیا کیکوچ دادن هول هی با دونستیم

 تا باشه دیبا یکی! کنه؟یم یخودخور و جنگهیم خودش با کم مگه! داره وجدان

 :شهیم مشت پاش کنار دستش و کشهیم نییپا پلک! نه ای باشه دردهاش نیتسک



 «. بشه شناخته گناهیب ماندگار خانم دیکرد یکار خودتون شما یول »

 :گهیم یبد یلحن با و دهیم تکون رو دستش رمردیپ

 « . بشه بزرگ سرگردون و لونیوِ امنوه نخواستم »

 به نکهیا بدون و کنهیم صاف گردن و فرستهیم رونیب رو درمونده رو نفسش ثاقیم

 :پرسهیم کنه نگاه رمردیپ

 «! کنن؟ ازدواج نتونن که نیگرفت تعهد ماندگار خانم از اتوننوه خاطربه فقط »

 :گهیم ثاقیم به رو محزون و کنهیم باز دلش زخم

 شدن بزرگ نبود حقش یول درست، بود ناخلف من پسر. زنم و من دل به زد زخم »

 «. نهینب رو اشبچه

 :گهیم باحزن و متاسف و کنهیم جاجابه هاشدست نیب رو یمنیا کاله ثاقیم

 خانم و بزنه بیآس اتوننوه به خواستهیم پسرتون دمیشن من که اونطور یول »

 «. کرده محافظت پسرش از فقط ماندگار

 و تیعصبان سر از و کوبهیم زیم یرو رو هاش دست و شهیم بلند ضرب هی

 :کشهیم ادیفر ضعف و یجوابیب

 که طورهمون ذارم،یم دلش به رو یزندگ داغ! بچه رونیب گمشو من یمغازه از »

. رونیب برو االی! نهیبینم هم رو وسیآر رنگ کنه راست رو چپش. سوزوند رو ما دل

» 

 انداخته، راه دادیب و داد نطوریا آوردن کم سر از رمردیپ بود دهیفهم خوب که ثاقیم

 :گهیم و رهیم عقبعقب بکنه یاحترامیب نیترکوچک نکهیا بدون

 «. میکنیم اقدام شیقانون راه از ما پس خب »



 رو نشیسنگ زبون نکهیا از قبل شهیم رنگ به رنگ و رهیم رمردیپ تن از جون

 هر به. رهیگیم تماس پدرش با و شهیم خارج مغازه از ثاقیم بگه یزیچ و بده تکون

 از ثاقیم جونشه، هیآ! رهیبگ تیرسم هیآ و خودش رابطه تا زنهیم باشه الزم که یدر

 زدن نفس شدت از اشنهیس و کنهیم کنترل رو حرصش و خشم. گذرهینم جونش

 شروع شنوهیم رو باباش سالم تا و نهیشیم موتور یرو. سوزهیم شیعصب یها

 :کنهیم

 «. میکن اقدام مونازدواج یبرا یقانون راه از میمجبور بابا »

 .شهیم آشفته و کشهیم ینچ محسن

 «! ؟یزد حرف باهاش یرفت! باباجان؟ شدیچ»  

 . کرد رونمیب اشمغازه از بزنم، حرف من نذاشت اصال_

 یتو رو عالم غم انگار. پسرش یعصب و وامونده یصدا یبرا شهیم ناراحت محسن

 :ختنیر دلش

 «. هستم پشتت من بکن الزمه یهرکار. صالحه که هرطور پسرم، باشه »

 :نالهیم و دهیم فشار رو تبدارش یها چشم شستش و اشاره انگشت با ثاقیم

 «! م؟یکن کاریچ رو مامان »

 :کنه قرص رو ثاقیم دل کنهیم یسع و خندهیم دواریام محسن

 «. بکنه مقابله عشق قدرت با تونهینم یآدم چیه شه،یم یراض هم مامانت »

 یخداحافظ پدرش از شونیپر یاحوال و آشفته یدل با و کنهیم روشن رو موتور

 لمس و مشکالت نیا هم اون و برسه یروزهی کردینم رو فکرش چوقتیه. کنهیم

 گفتیم یوقت و دیپریم همه به یعصب و کالفه ریسم که افتهیم ییروزا ادی. کنه

 ته رهیگیم نشات هستن دلم راه سد که ییها مانع و روحم و قلب درد سر از نهایا



 دوست عذاب و عشق درد دونستینم اصال! بود یمعنیب و مسخره براش دلش

 رو تیوضع نیا بود داده دلش به دل و بود همپاش هیآ که االن! هست یچ داشتن

 باد شیشونیپ رگ و کشهیم سوت مغزش! دلشکسته و تنها رِیسم چارهیب! داشت

 یرو پلک حالیب. دنهیترک مرز در قلبش و دهیدو ها چشم یکاسه به خون و کنهیم

 ریسم یبرا ناخواسته و ارهیم رونیب کاپشنش بیج از رو لشیموبا و کوبهیم هم

 :سهینویم

 «. داداش کن حاللم »

 

 " ماهک "

 

 :گهیم و دارهیبرم رو یچا فنجون. رمیگیم عمو یجلو رو ینیس

 «. جون عمو یداد اجاره رو واحدت باشه مبارک »

 خندهینم گهید یول ست،ین بد تشیوضع. چرخمیم زنعمو سمت به و کنمیم تشکر

 . ناله و افسرده یلیخ

 «! ؟یکن کار یخواینم خودت »

 کمرنگ و کنمیم نگاه بابا به چشم یگوشه از و نمیشیم ایرو کنار دست به ینیس

 :گمیم و دمیم کش رو هام لب

 «! نه که چرا بده، من به رو نُه واحد بابا اگه »

 :دهیم بابا دست به و کنهیم قاچ یدستشیپ یتو بیس مامان



 اجاره رو خودت واحد بود یاصرار چه یکن کار یخواستیم اگه تو دونمینم من »

 «! یبد

 :ذارهیم بابا یپا یرو دست مامان

 «. هستن دوستاش ستن،ین که بهیغر »

 :گمیم عیسر مامان حرف بندپشت

 «! ا؟یرو نه مگه. شناستشونیم هم ایرو آره... آ »

 پهلوش به یاسقلمه. کنهیم پیتا تندتند ما از فارغ و برده یگوش تو سر ایرو

 :ندازهیم جمعمون به ینگاه جیگ و پرهیم جا از که کوبمیم

 «! ؟یچ »

 :گهیم عمو و خندهیم بابا

 «. برس کارت به تو یچیه »

 یونیپادرم عمو و کنهیم اخم یتصنع بابا کوبم،یم پلک تندتند و بابا به کنمیم رو

 :کنهیم

 که کنه کار خودت ساختمون یتو اگه. رهیبگ هم رو دوستاش دست خواسته خب »

 «. بهتر چه و خودمونه شیپ ینطوریا

 با بابا که نیهم. دوزهیم بابا دهن به چشم من مثل و زنهیم موزش به یگاز عمو

 ریسم کینزد که خوادیم دلم یلیخ یول. هیلیخ نکرد مخالفت واحدم دادن اجاره

 نگاه بابا! کنه قبول بابا اگه البته. بشم مشغول وکالت کار به عالقه و عشق با و باشم

 :گهیم لب به لبخند و ندازهیم بهم یچپک



 رو مهربونت و صاف دل یجلو تونمیم نه. یدخترم دونهی! گهید کنم کارتیچ »

 «. بجنگم معقولت یخواسته با تونمیم نه رم،یبگ

 که نطوریهم و برمیم ورشی بابا سمت به کنان ذوق و چهیپیم دلم ریز یخوب حس

 :گمیم جانیه و شوق با بوسمشیم

 «! یپشتم یمرس... بابا عاشقتم »

 واه واه و کنهیم کج صورت و زنهیم کنارم مامان که بوسمیم دار صدا رو اشگونه

 داد اجاره رو گاراژش عمو شرکت، یدوباره سیتأس با. کنهیم دور بابا از رو من کنان

 یدریتورل با رو خودش ییتنها از فرار یبرا ایرو.  شد کاربه مشغول بابا شیپ و

 یغصه کمتر و نمونه تنها تا نجایا کشونهیم رو زنعمو هم مامان و کرده مشغول

 رو امشب ایرو. زنعمو جز بوده سرد همه یبرا یمرتض خاکِ انگار. بخوره رو یمرتض

 بالشت ریز رو لشیموبا ایرو. میدیکش دراز هم کنار تخت یتو دو هر و مونهیم کنارم

 :گهیم و چرخهیم پهلو به و ذارهیم

 «! ره؟یم شیپ چطور درمانت »

 درمان و نشم خوب من و باشه کنارم ریسم شهیم مگه. رمیگینم سقف از چشم

 :خندمیم نمادندون! نده جواب من یرو

 «! یایب ستین الزم گهید گفت دکتر چون شدم، خوب کامال کنم فکر »

 :کنهیم زمزمه لب ریز یشکر رو خدا و کشهیم یاه

 «! ر؟یسم به یداد اجاره رو واحدت »

 . اوهوم_

 :رهیم لیتحل کمکم صداش

 «! ؟یدار دوستش »



 به لب و بندمیم پلک احساس و شوق با و لرزونهیم رو دلم ینیریش و خوب حس

 :کشمیم دندون

 «... مهیزندگ تیواقع نیترییایرو دارم؟؟ دوستش »

 ایرو به پشت کشمیم تنم یرو رو پتو. رسهیم گوش به ایرو منظم یها نفس

 دارمیبرم رو لمیموبا و برمیم جلو دست .شهیم روشن لمیموبا یصفحه که کنمیم

 :کنمیم باز رو ریسم امکیپ و

 «. درتونم دم نُه ساعت صبح »

 یتو مفت نکرد قبول که داره نفس عزت نقدریا. من مغرور مرد. هیدستور اشجمله

 غرورش مورد نیا در. کنه استفاده ثاقیم یها دستگاه از مفت کنه، تجارت من واحد

 هیآ ادی شهیم گرم هام چشم که نیهم. زنمیم رو صفحه قفل. کنمیم شیستا رو

 و. رهیگیم ازش رو وسیآر برداره قدم از قدم کرده دشیتهد پدرشوهرش. افتمیم

. نکرد قبول کنم حلش تونمیم یقانون راه از که کنم قانعش خواستم هرچقدر من

 . زنمیم حرف باهاش مفصل فردا. اشهبچه دومش جون ه،یعیطب

 صبحونه بابا با همراه و نمیچیم رو صبحونه زیم و شمیم داریب همه از قبل صبح

 یپشم شال و یبارون. رفت شرکت به بشم آماده من نکهیا از قبل بابا. میخوریم

 از هستن خواب ایرو و مامان که یحال در نه ساعت راس و پوشمیم رو همرنگم

 حضورش. بود شده پارک یورود در مقابل درست ثاقیم نیماش. شمیم خارج خونه

 سر با. افتهیم راه و نمیشیم کنارش. رمیگیم یانرژ کنمیم حس برم و دور که رو

 :کنهیم اشاره پشت یصندل به

 «. دار برش توئه، یبرا جعبه اون »



 رنگ یمشک شکلِ مربع یجعبه و دمیم کش رو خودم و زهیریم یهر شوق از قلبم

 یآب و قرمز رز یها یگل به ریمتح و شوکه کنمیم باز که رو جعبه در. دارمیبرم رو

 :خندهیم. زنمیم صداش لرزون و لرزهیم هاممردمک. کنمیم نگاه

 «! ؟یدار دوست رز! اومد؟ خوشت! گل یبرا گل »

 سر از که ییصدا با. کنمیم لمس رو هاگل و فرستمیم رونیب رو امشده حبس نفس

 :گمیم لرزهیم عشق و شعف

 «. یترکوند وجودم یتو رو عشق یصبح سر... عشقم یمرس! امگل عاشق من »

 :دهیم فاصله تنش از و کنهیم جدا فرمون دور از رو دستش

 «. نمیبب نجایا ایب »

 خوامیم فقط االن. هیرانندگ حال در ریسم و میابونیخ یتو ستین مهم برام اصال

 دورم دستش و بوسمیم رو اش نهیس یرو. بشم حل محکمش و پرعشق آغوش یتو

 :بوسهیم رو موهام یرو بار نیچند. شهیم دهیچیپ

 «. میزندگ ،یمیزندگ یمعجزه »

 به سر. نیریش و رینظیب افتهیم جونم به یارعشه و افتهیم شماره به نفسم

 باز زبون تونمینم که هستم خوب و ناب حس از پر نقدریا. دمیم فشار اشنهیس

 :دهیم ادامه خودش گمینم یزیچ نهیبیم که ریسم. بگم یزیچ و کنم

 کار میتقس انیب قراره زدم حرف هامبچه با فروختم، خوب متیق به رو تیسا »

 درخواست جواب منتظر. میریگیم روین میکن وصل که رو ها ستمیس. میکن

 «. قراردادهام

 :گمیم یشاد با دل، ته از

 «. روشنه دلم من شکر، رو خدا »



 :خندهیم

 «. کن باز رو داشبورد. نورافکنت دل یفدا »

 :کنمیم گرد چشم رمیگیم فاصله ازش

 «! زیسورپرا هم باز »

 :شهیم دهیکش نییپا سمت به هاشلب یگوشه و ندازهیم باال شونه

 «! نه ای هست یدار قابل زیچ دونمینم ز،یسورپرا هات،تیحما جبران »

 رو رنگ دیسف کیکوچ پاکت و کنمیم باز رو داشبورد و لرزهیم هام سرانگشت

 و یخوشحال اشک .کشمیم غیج دل ته از نمیبیم که رو نام ثبت یورقه. دارمیبرم

 . افتهیم گزگز به صورتم یاجزا و کنهیم پر رو چشمم یکاسه یناباور

 «. کنمینم باورم اصال یوا!! شرفتهیپ یدوره یقیموس کالس! شهینم باورم »

 :گهیم سرخوش و کشهیم و رهیگیم انگشتاش دو نیب رو لپم

 تیمعرف خوب گروه هی به هم باشه خوب کارت اگه. دنیم هم معتبر مدرک »

 «! ؟یشد خوشحال. کننیم

 پارک خودش واحد یکشخاط یتو رو نیماش و میشیم شرکت نگیپارک وارد

 به محکم و کنمیم بغلش یمعطلیب کنهیم خاموش رو نیماش که نیهم. کنهیم

 دست. شهیم یجار امانداخته گل یها گونه یرو شوق اشک و فشارمشیم خودم

 گردنم به رو هاشلب و کنهیم کج سر و کنهیم حرکت کمرم یرو ریسم داغ

 :گمیم آروم و چسبونمیم صورتش به رو میشونیپ کنان نیفنیف. چسبونهیم

 «. یکرد اشزنده بودم، کرده چال رو آرزو نیا »



 جونم و شهیم منقبض تنم ناخواسته و سوزونهیم رو گردنم سوزانش یهانفس

 :زنهیم پچ. لرزهیم

 حس نیتر یداشتن دوست یکرد زنده رو من تو... چون. کردمیم اشزنده دیبا »

 «! ایدن

 آرامش غرق هم آغوش یتو یاقهیدق چند و بندمیم پلک آرامش همه نیا از

 الیخیب ریسم خاطربه داشتم رو قصدش ادیب یمرتض سر ییبال نکهیا از قبل. میشیم

 با ریسم. قلبم یخواسته به بچسبم و کنم رونیب سرم از رو اشیرو از و بشم یقیموس

 عاشقش قبل از شتریب. کرد تازه رو هامنفس و دیبخش بهم یا تازه جون کارشنیا

 ست،ین بد داد نشون ریسم. شدم غرور از پر و کردم شأن کردم که یانتخاب از و شدم

 هایخوب کنهیم یسع و دونهیم قدر و ستین خور آخور محکمه، نداره، کاذب غرور

 بند. میشیم آسانسور سوار باهم و کنمیم دل آغوشش از باالخره. کنه جبران رو

 رو اشچونه و ستمیایم هام انگشت نوک یرو و رمیگیم دستم هی با رو جعبه

 :کنهیم زمزمه لب ریز و چسبونهیم لبم به لب کوتاه یلیخ. بوسمیم

 «. خانومم ممول برم قربونت »

 :گمیم طنتیش با و کشمیم دندون به رو مییباال لب. شمیم سرخ و رمیگیم گر

 «! دارما زیسورپرا هم من »

 :ندازهیم باال رو ابروش یتا هی

 «! هست؟ یچ »

 :ستمیایم آسانسور لحظه نیهم یتو و کنمیم نازک چشم پشت

 «. گهید گهید »



 خیم هم رو مونجفت یپاها هیآ یگربه و غیج یصدا و میشیم خارج آسانسور از

 باال هقهق و داد با همراه صداش .میکنیم نگاه رو گریهمد متعجب و کنهیم نیزم

 :رهیگیم

 هم اول از شروعش... میکن تمومش بهتره تونمینم... شهینم! یکنینم درک »

 «. من یبرا حداقل بود؛ اشتباه

 آسانسور سوار و کنهیم عبور ما وسط از کنانهیگر هیآ و شهیم باز شرکت در هوی

 پله نهیبب رو ما نکهیا بدون ثاقیم و کنهیم حرکت آسانسور برسه ثاقیم تا. شهیم

 و کنمیم نگاه ریسم به باز یدهن با .کنهیم یط نییپا سمت به سرعت با رو ها

 :گهیم حرص با و زنهیم چنگ رو بازوم ریسم که دنبالشون برم خوامیم

 «! کجا؟ تو... اِاِاِ »

 :کنه ولم تا دمیم تکون رو بازوم

 «... میبر! رو شونتیوضع یدیند »

 و کشونهیم شرکت داخل به رو من کشون کشون و بدم ادامه رو حرفم ذارهینم

 :کشهیم ینچ

 «. کنن حل خودشون رو مشکلشون بذار! نکرده الزم »

 گل یجعبه به تأسف با و ذارمیم یمنش زیم یرو رو گل باکس و نمیچیبرم لب

 :کنمیم نگاه

 «. نایا انیجر شده یداستان عجب... نچ! کردن؟ دعوا یعنی »

 زانو دو یرو. ذارهیم نیزم یرو رو ابزار یجعبه. شمیم اتاقش وارد ریسم پشت

 :کنهیم وصل ها سوکت به رو ها رابط و نهیشیم



 که رو یزیهرچ یول ها نه یمال. داره یمتیق هی یزیهرچ! بهم دنیچیپ گه،ید آره »

 یبدون رو قدرش بعداً که یبکش براش ییها یسخت هی دیبا یاریب دست به یخوایم

 «. یباش مراقبش و

 یرو پا و نمیشیم زیم پشت یصندل یرو من و کنهیم وصل رو ها ستمیس ریسم 

 :گمیم خنده با و ندازمیم پا

 «! ؟یکرد پرداخت رو عشقمون متیق! ؟یچ تو »

 متفکر و کنهیم زیر رو شیمشک یها چشم. کشهیم باال سر و کنهیم راست کمر

 :کنهیم نگاهم

 مبرا یهیهد تو رو شهینم. کردم یزندگ جهنم یتو سالسه... که رو متشیق »

 «! کنم؟ یتلق شدنم

 قرار زیم یرو رو هامآرنج و کنمیم لیمتما جلو به را ام تهمین و خندمیم دار صدا

 کار بایتقر. شدم تیاذ و سوختم تبش یتو هم من که باشه ینجوریا اگه. دمیم

 نفر چند با ثاقیم گهیم و زنهیم زنگ بهش هراسون هیآ که بود شده تموم ریسم

 نکهیا بدون. میبرسون رو خودمون ما تا اشخونه برن گهیم بهش ریسم. شده ریدرگ

 رو من باکس عجله با و کنهیم تنش رو کتش. کنه جمع نیزم یرو از رو ها لهیوس

 :دارهیبرم زیم یرو از

 «. گرفته سرش به یگِل چه خر کله نیا نمیبب خونه، میبر بدو »

 هم چفت رو هام انگشت. میشیم آسانسور سوار و کشمیم موهام یرو رو شالم

 :تابونمیم کاسه یتو مردمک نگران و کنمیم

 «! شده؟ ریدرگ چرا »



 با و میشیم خارج نگیپارک از. میریم نیماش سمت به حرص با و ندازهیم باال شونه

 به دهیترس کنهیم یرانندگ یعصب و خشن نقدریا. زنهیم غر و دهیم گاز ضیغ

 بلند شده گشاد یها چشم با و ذارمیم بازوش یرو رو دستم. چسبمیم یصندل

 :زنمیم غیج

 «. برو آروم توروخدا »

 :دهیم تکون رو هاشلب و کنهیم نگاهم چشم یگوشه از

 «! شهینم ریدرگ یکس با یالک. نگرانشم »

 قهیدق چند یفاصله با. داره ربط هیآ به شیریدرگ مطمئنم و کشمیم دندون به لب

 یکی تا دو رو ها پله میبمون آسانسور منتظر نکهیا بدون و میرسیم ریسم یخونه به

 در هیآ و نشسته پله یرو شده قرمز یگردن و یخون دهن و لب با ثاقیم. میریم باال

 ثاقیم دست ها پله نییپا از ریسم. داده هیتک در به زهیریم اشک صدایب که یحال

 :کنهیم بلندش و رهیگیم رو

 «! کرده؟ باد تیباز خر رگ! شده؟یچ »

 :کنهیم عوض رو حرف و کنهیم جمع صورت و کشهیم فکش به رو دستش ثاقیم

 «. گذاشتم کجا دونمینم رو واحد دیکل داشتما، رو نییپا دیکل »

 یهیآ. داخل برم که کنهیم اشاره سر با. ستهیایم کنار و کنهیم باز رو در ریسم

 دونیم!! کنم عرض چه که خونه. شمیم خونه وارد و رمیگیم بغلم یتو رو لرزون

. نشونمیم رو هیآ و کنمیم جمع ها مبل یرو از رو پالوپخش یها لباس. جنگ

 بندهیم پلک و کنهیم لیمتما عقب به سر و شهیم پهن بزرگ یکاناپه یرو ثاقیم

 صورت و ارهیم رو هیاول کمک یجعبه ریسم. کشهیم یبلند یها نفس خسته و

 :زنمیم پچ و کنمیم پاک رو هیآ یها اشک. کنهیم زیتم رو ثاقیم



 «! شده؟یچ »

 کنار رو صورتش حرص با ثاقیم. زنهیم یبلند هق و کشهیم باال پلک باراشک

 :کشهیم

 «!! اکبر اهلل »

 :گهیم تشر با و کشهیم درهم اخم ریسم

 «! ؟یزهرمار برج چته! نکنا راست و چپ رو صورتت »

 جمع خودش یتو و شهیم رنگ به رنگ هیآ که ندازهیم هیآ به ینیخشمگ نگاه

 :زنهیم داد و کشهیم هم یرو دندون ثاقیم. شهیم

 من یبرا. نکن یخال شونه کن اعتماد من به م،یبزن حرف ستایوا گمیم یه »

 کنن فکر ناموسیب چهارتا دنبالت افتمیب ابونیخ یتو دیبا. رهیگیم میتصم سرخود

 «! هان؟! من؟ یرو زنیبر مزاحمتم

 ذارمیم قلبم یرو رو دستم. ترکهیم هم من دل که گهیم بلند نقدریا رو هانش

 :کشمیم هیآ پشت رو دستم و دمیم فشار یرو لب زده حرص

 «! نه؟ یبزن حرف آروم یتونینم »

 بهم رو هاش نوک و کنهیم جمع رو هاش انگشت و نهیشیم مبل یرو زانو چهار

 :دهیم تکون هوا یرو و چسبونهیم

 خونه ماه نیا سر تا دادم قول بهش کن، صبر گمیم بهش! ماهک فهمهینم »

 نه، گهیم یه و خونهیم اسی یهیآ. کنمیم حلش گمیم بهش م،یهست خودمون

 «. خوامینم شه،ینم

 :کوبهیم اش نهیس یرو رو دستش کف



 «! رو؟ من! هوم؟! ؟یخواینم رو یچ »

 :کنهیم ادا رو هاش کلمه وار دیتشد و دوزهیم هیآ به چشم

 «! یدار اعتماد من به گمیم »

 :کنهیم گشاد چشم ریمتح

 «! میکن تمومش گهیم »

 که یفک با وحشتناک یلحن با. شهیم مشت پاهاش کنار هاشدست و شهیم بلند

 :غرهیم خورهیم تکون

 « !یخواینم یگفت من به که بمونه ادتی... هیآ »

 :گهیم آروم و رهیگیم رو ثاقیم دست ریسم و ارهیم پناه من به دهیترس هیآ

 «. بزن حرف نیبش »

 چشم و کشهیم جلو رو تنش .زنهیم پس رو ریسم دست و نهیشیم محکم ثاقیم

 .کنهیم زیر

 :گهیم خفه

 «! آره؟ یخواینم رو من که »

 و رهیگیم فاصله من آغوش از و کشهیم صورتش یرو رو هاشدست کف هیآ

 :گهیم گرفته ییصدا با کنان سکسکه

 «. گفته دم...خو به زده زنگ. رنیگ...یم ازم رو مبچه شه...ینم گمیم »

 :دارهیبرم خش صداش که کشهیم ادیفر یجور و شهیم کبود حرص از ثاقیم

 «! اونه؟ دست مگه! کرده اشتباه »



 :نالهیم هیآ

 «... آره »

 کنارش و شهیم بلند عیسر ریسم که ادیم سمتمون به و شهیم بلند ثاقیم

 یچیه و گرفته رو هاشچشم یجلو خون که هست یعصبان اونقدر ثاقیم. ستهیایم

 هیآ یرده وحشت صورت مقابل صورت و کنهیم خم رو اشتنه مین. ستین شیحال

 :رسونهیم هیآ یدهیترس یلهیت به رو سرخش یها چشم و دارهیم نگه

 الزم! ؟یفهمیم. یستیوا پام دیبا یکرد اموونهید یکرد عاشقم! یبخوا رو من دیبا »

 بگو یه تو حاال. کنمیم عقد تورو ماه نیا آخر تا و دوزمیم آسمون به رو نیزم باشه

 «. خوامینم

. زده خشکش شدن یدرمیتاکس که ییکسا نیع و خورهیم تکون هیآ یگلو بکیس

 در و کنهیم راست کمر و کنهیم هیآ صورت یرو از رو زشیآم دیتهد نگاه ثاقیم

 و محکم و دهیم تکون هوا یرو رو اشاشاره انگشت شهیم خارج خونه از که یحال

 :گهیم مطمئن

 «. امیجد کامال یبدون که زدم بالغ آدم دوتا شیپ رو حرفم نیا »

 کوبهیم رو در یوقت و کنهینم توجه ریسم یها زدن صدا به و کنهیم باز رو در

 یرو من، کنار و ادیم سمتمون به اخم پر ریسم. شکنهیم یبد یصدا با هیآ بغض

 :دهیم قرار امشونه یرو رو دستش هی و نهیشیم مبل یدسته

 «. اوردمیسردرن شما یها حرف از یچیه من واهلل! قا؟یدق شدهیچ »

 هیآ دست به رو شبرگه هی و دارمیبرم رو یکاغذ دستمال یجعبه و شمیم خم

 :دمیم



 اگه که کرده دمیتهد و زد زنگ من به هم اون ورسیآ پدربزرگ دنِید رفته روزید »

 «. نمیبب رو وسیآر رنگ ذارهینم کنم یکار

 :کنهیم نگاه ریسم به و رهیگیم شدت اشهیگر

 یول کنهیم حلش گهیم! بدم عذاب هم رو جفتمون یچ یبرا ندارم یراه یوقت »

 «. شهینم که دونمیم من

 :کشهیم نییپا پلک خجالت با

 «. کنه ولم و بربخوره غرورش به بلکه خوامشینم که گفتم بهش یول عاشقشم »

 :خندهیم گلو یتو ریسم

 دعوا یچ یبرا. ارهیب دستبه رسما تورو شد بیترغ شتریب دمید من که ینیا »

 «! کرده؟

 پسر تا چند زدیم حرف سرم پشت حرص با بلندبلند هم ثاقیم ستادمینمیوا من _

 .شدن ریدرگ باهم مزاحمه کردن فکر

 :کوبهیم کتفم یرو رو دستش و شهیم بلند ریسم

! چشه نمیبب کلهیب ثاقیم دنبال برم بعدش اشونخونه میبرسون رو هیآ میبر دیپاش »

» 

 رو جلوش چرا! هیبیعج داستان یلیخ. میرسونیم اشونخونه به رو حالیب یهیآ

 دیبا خوانیم رو وسیآر خوب واقعا اگه اونا! نداره دل و ستین آدم هیآ مگه! رنیگیم

 همجنس از تربزرگ هی به شتریب شهیم تربزرگ که چقدر هر وسیآر که بدونن

 صالح و کنه ییراهنما کریپ و دریب یجامعه نیا یتو رو اون که داره اجیاحت خودش

 و ییدا و عمو یحت. ادیبرنم یخجالت و روکم یهیآ از نکارهایا. ارهیب بارش خوب و

 درست قیتحق هی با یحت. رنیبگ برعهده رو تیمسئول نیا توننینم هم هاپدربزرگ



 تینها نکارشونیا. برسن جهینت نیا به تونستنیم هم ثاقیم درمورد یحساب

 سه دو تا. رسونهیم خونه به رو من ریسم هیآ از بعد. هییجو انتقام و یخودخواه

 حال به یروز چند رو هااون بهتر گهیم ریسم و شهینم ثاقیم و هیآ از یخبر

. مینکن شونکالفه نیا از شتریب جامونیب یها دخالت با و میکن رها خودشون

 یریگ روین به شروع و شهیم افتتاح ادیشه و هوشمند کمک با باالخره شرکت

 ریسم یحساب خوامیم. کنمیم شروع رو دفتر یکارها یرکیز ریز هم من. کننیم

 .کنم زیسورپرا رو

 

 " کل یدانا "

 

 یگلبه دامن به ینگاه استرس با و مالهیم هم یرو رو اشکرده عرق یها دست کف

 جا به جا موهاش یرو رو شالش. ندازهیم رنگش هم یسیانگل قهی کت و رنگ

 یرو رو انگشتش و کنهیم پاک رو چشمش یگوشه و کشهیم جلو گردن. کنهیم

 با سابقش پدرشوهر که شیپ یهفته سه دو،. بشه تر رنگ کم رژش تا کشهیم لبش

 رهیگیم ازش رو وسیآر کنه ازدواج خواستگارش با اگه گفت و زد زنگ بهش پر توپ

 عشقِ عمر که کرد فکر! دینکوب قلبش لحظه چند یبرا و شد آوار سرش یرو ایدن

 تنها به محکومه و شده نوشته شیشونیپ یرو یبخت نگون و اومده سر کوتاهش

. کرد ادا رو کلمه نیا تا کند جون خوادشینم گفت ثاقیم به که یزمان یحت. موندن

 رابطه نیا یادامه گهید که گفت مادرش به اندوه و هیگر با برگشت خونه به یوقت

 که مادرش. بشن دهیکش زوال به جفتشون خوادینم ستین یراه یوقت و نداره دهیفا

 مادرشوهر با یپنهون بود اومده خوشش ثاقیم محکم تیشخص و یمردونگ از یحساب

 :کنهیم سوال ازشون بار نیاول یبرا و رهیگیم تماس هیآ



 سال همه نیا چرا که دیبگ رو یاصل لیدل. ستین یمحکم و خوب یبهانه وسیآر »

 «! دیداشت نگه خودتون حصار یتو وسیآر اسم به رو هیآ

 هیآ. ادیب هیآ سر بال نیا نبود یراض هم اون. کشهیم یا دلسوخته اه ارشیک مادر

 هم دونستیم خودش هم رو نیا و بود نشده تباه مرگش جوون پسر با یزندگ یتو

 اومده سرش سهوا ییبال اگه و بوده معتاد پسرش کنه قبول خواستینم که یهمسر

 و کنن خاموش رو اشونسوخته دل شیآت نکهیا یبرا. بوده مقصر یکم هم خودش

 نذاشتن روش نیا به و گرفتن تعهد ازش شده یکار چه مرتکب که نره ادشی هیآ

 یتو هیآ. داشت یحد هم یرحمیب یول. بشه خارج جونش از وجدان عذاب یخوره

 اش،نوه که دیفهمیم یخوب به یحت. داشت همدم و همراه به ازین و بود یجوون اوج

 بزنه، زنگ بهش ماندگار خانم نکهیا از قبل. داره پدر هی به ازین هم پسرش ادگاری

 حجت اتمام شوهرش با کرد فیتعر براش رو هیآ خواستگار انیجر همسرش یوقت

 نه کنه خاموش دلش یتو رو انتقام آتش دیبا و بشه هیآ مانع نداره حق که کرد

 به رو روشون منطقیب و اساسیب لیدل نکهیا بدون. کنه ورششعله شتریب نکهیا

 :گهیم جمله هی یتو بده حیتوض ماندگار خانم

 تعهدنامه اون و میاومد کوتاه. میباش نداشته هیآ به یکار گهید میگرفت میتصم ما »

. کنه محروم وسیآر دنید از رو ما دینبا یول بکنه ازدواج تونهیم. میکرد باطلش رو

 به. نخواد رو ما و مادرشه شوهر پدرش، بره ادشی وسیآر که بکنه یکار دینبا

 «. امهبچه تنها از ادگاری تنها اون هرحال

 بده طول رو مکالمه تونهینم یخوشحال شدت از و شهیم باز ماندگار خانم نفس راه

 یتو رو خودش که دهیم یاهیآ به رو خوش خبر نیا و کنهیم قطع رو تلفن عیسر و

 رو مادرشوهرش جواب تا هیآ. حالهیب و خورهیم غصه زیر کی و کرده حبس اتاق

 خبر بهش و زنهیم زنگ ثاقیم به روز نیچند از بعد وقت کردن تلف بدون شنوهیم

 :گهیم یجد و خشک یلیخ ثاقیم یول. دهیم



 نچ! ؟یشد من خواهان شده صادر اجازه چون حاال! ؟یخواینم رو من یگفت که تو »

 «. یکردیم فکر هم نجاشیا به دیبا یشکستیم رو من که یروز اون خانم، هیآ

 بار هزار و مونهیم رهیخ لیموبا یصفحه به باز یدهن با هیآ و کنهیم قطع رو تلفن

 و چرت یحساب و آورد کم و دیترک بمب مثل هوی چرا که کنهیم لعنت رو خودش

 خشک جا گلوش یتو یبزرگ یگوله و شهیم خون دلش. داد ثاقیم لیتحو پرت

 و رهیگینم یجواب فرستهیم امیپ زنهیم زنگ ثاقیم به هرچقدر اون از بعد. کنهیم

. بزنه حرف باهاش و بره ثاقیم دنید به صبحش فردا تا گذرونهیم یتابیب با رو شب

 و شهیم مانعش مادرش بشه خارج خونه از خواستیم که نیهم و شد آماده صبح

 :گهیم

 دیبا رو امشب شده که هرجور گفت و گرفت تماس بابات با ثاقیم پدر شبید »

 «. انیب تا میکن فیرد

 :خندهیم و رهیگیم رو هیآ یها دست شوق و ذوق با

 چهار و ستیب نذاشته. مردِ یلیخ که خدا به! آره یگفت بهش! زده؟ خشکت چرا »

 «. بگذره هم ساعت

 چشم یکاسه یتو مردمک منگوجیگ و دهیم قورت رو دهنش آب خوردهکهی هیآ

 :کنهیم راست و چپ

 «! م؟یکن فیرد رو امشب یچ یبرا »

 :دهیم تکون آروم رو هیآ و کنهیم زیت چشم اکرم

 «! گهید یخواستگار یبرا! ؟یخواب »

 :دهیم تکون رو سرش ناباور و کشهیم هاشلب یرو زبون

 «... یچ هی شبید ثاقیم... آخه »



 رو وسیآر دست که یدرحال تیآ. شهیم باز خونه در و چرخهیم قفل یتو دیکل

 سمتش به پا یپاشنه یرو هیآ. ذارهیم نیزم یرو رو دیخر یها سهیک گرفته

 زونیآو هیآ یپا از و ادیم سمتش به بدو وسیآر. دهیم یکوتاه سالم و چرخهیم

 :گهیم یزبون بلبل با و رهیگیم باال سر و شهیم

 «. میدار مهمون امشب آخه میکرد دیخر عالمههی میرفت ییدا با مامان »

 فر یموها به یدست قهیعم خوابِ یتو انگار و برهیم سر به بهت یتو هنوز که هیآ

 :کنهیم عبور هیآ کنار از و دارهیبرم رو ها سهیک تیآ. کشهیم وسیآر

 «! ما یهیآ احوال »

 همچنان هیآ. رهیم خودشون اتاق سمت به بدوبدو و کنهیم ول رو هیآ وسیآر

 هی. کنه هضم شیخواستگار قرار با رو ثاقیم یها حرف تونهینم و ستادهیا در یجلو

 یبرا و ارهیم رونیب بافتش بیج از رو لشیموبا و رهیگیم کمرش به رو دستش

 :سهینویم ثاقیم

 «! م؟یخواستگار یایب امشب که یچزوند رو من شبید تو »

 یصفحه به حرص با هیآ. ادیم هیآ سمت به و دهیم لیتحو اکرم به رو دهایخر تیآ

 صورت یجلو یبشکن تیآ. نداده جواب یول دهید رو امیپ ثاقیم. کنهیم نگاه چت

. کنهیم نگاه برادرش به شده گشاد یها چشم با و پرهیم هاششونه که زنهیم هیآ

 :کنهیم اشحواله یچشمک و دهیم تکون سر زیر تیآ

 «! ؟یایم با یریم »

 .رونیب برم خواستمیم_

 :کنهیم نگاه هیآ بیعج حالتِ به و ندازهیم باال رو ابروش یتا هی تیآ

 «! یشد مونیپش آهان، »



 :دهیم ادامه

 نظرت به یچ همه و یشد داریب خواب از تازه نکهیا مثل! ؟یهست یشکل نیا چرا »

 «! گفته؟ بهت یزیچ امشب درمورد مامان! گنگه

 حواسیب و دوزهیم چشم تیآ گونگندم یچهره به نگاه و کنهیم یرنگکم اخم هیآ

 :کنهیم باز گردنش دور از رو شالش

 «! نشد؟ ییهوی یلیخ تیآ امشوکه» 

 :ندازهیم باال شونه تیآ

 با یفور بابا یخواستگار یبرا گرفتن تماس نایا که یروز اون! چرا؟ ییهوی نه »

 «! بگه اون یهرچ گفت و زد حرف پدرشوهرت

 پس. چرخونهیم سمتش به گردن و نهیشیم نفره دو یکاناپه یرو تیآ کنار هیآ

 .نداشت خبر ثاقیم و هیآ یدوست از تیآ

 رشونیشمش ییهوی مخالفت همه اون بعد چطور ست؟ین مشکوک یلیخ نظرتبه »

 «! کردن؟ غالف رو

 .شهینم زنده ارشیک تو کردن محدود با دنید چون_

 :گزهیم لب استرس با 

 «! بذاره؟ خونه نیا به پا خواستگار امشب داده اجازه قیتحقیب بابا چطور »

 :کنهیم نییپا باال رو ونیزیتلو یهاشبکه تیآ

. کنهیم قیتحق داره زدن زنگ که یالحظه اون از! قه؟یتحقیب یکرد فکر تو »

 درصد ستیب قیتحق! بود؟ مثمرثمر! کرد؟ قیتحق کم مگه ارشیک زمان بعدشم

 «. شهیم معلوم مشاوره جلسات و آمد و رفت یتو اشهیبق. ستهیقض



 :کنهیم غرغر و کنهیم نگاه رفته فرو فکر یتو قاًیعم که یاهیآ به چشم یگوشه از

 «. کن کمک مامان به بده تکون رو خودت پاشو! نایبب رو گنده یدختره »

 به بزرگ قفل هی انگار. رهیم مادرش کمک به یجیگ همون با و شهیم بلند جا از هیآ

 ارشیک پدرومادر که شد چطور. بپرسه رو هاش سوال تونهینم که زدن دهنش و لب

 یتو شب تا. کجا امشبشون قرار و کجا ثاقیم شبید یهاحرف ای! دادن تیرضا

 به هیآ شدیم کینزد شب هشت ساعت به یهرچ و دهیم انجام رو کارهاش سکوت

 ستهیایم نهیآ یجلو آماده و حاضر که یزمان. شدیم خارج بهت از و اومدیم خودش

 و کردینم تصورش هم خواب یتو که هیشب امشب که افتهیم شیدوهزار تازه

 کتک بود شده باعث و بود رنجونده هم رو ثاقیم یحت بودنش ممکن ریغ خاطربه

 وارد وسیآر و شهیم باز اتاق در و کشهیم دامنش یرو رو هاشدست کف. بخوره

 :ذارهیم مادرش یزانوها یرو دست وسیآر و نهیشیم تخت یرو هیآ. شهیم اتاق

 «! بابام؟ شهیم بعدبه نیا از ثاقیم عمو »

 :بوسهیم رو وسیآر سر هیآ

 «! گفته؟ یک ،یمامان نه »

 باال رو خودش و ستهیایم انگشتاش نوک یرو و کنهیم کج شونه سمت به سر

 :کشهیم

 «! گفت اکرم مامان »

 انجام وسیآر یبرا که یهرکار و افتهیب ثاقیم گردن یرو یپدر اسم خوادینم هیآ

 وسیآر کنار قیرف هی مثل ثاقیم داره دوست شتریب. فشهیوظ کنه فکر وسیآر ده،یم

 و شده بزرگ وسیآر که یزمان خوادیم دلش. کنه شییراهنما یزندگ یتو و باشه

 یایریب محبت و عشق سر از اشهمه که بفهمه گرفت شکل ثاقیم کنار تشیشخص

 رو هیآ تنها و تنها مردها از یلیخ مثل تونستیم وگرنه. بوده وسیآر به نسبت ثاقیم



 یباق عموش ثاقیم که بگه بهش و کنه قانع رو وسیآر خوادیم. وسیآر بدون. بخواد

 استرس و ادیدرم صدا به در زنگ که کنارشه شهیهم خوب قیرف هی مثل و مونهیم

 در سمت به زده ذوق وسیآر. ندازهیم لرزه به رو وجودش بندبند یبیعج طرز به

 :گهیم لرزون ییصدا با هیآ که رهیم

 رو عمو تو بفهمن ییدا و ییبابا که نکن رفتار یجور! مامان اینگ یزیچ وسیآر »

 «. یشناسیم

 یرو رو شیشیآرا پد هیآ. شهیم خارج باد سرعت به اتاق از و گهیم یاباشه وسیآر

 بازدم و دم بار چند و ذارهیم قلبش یرو رو دستش و کشهیم اشکرده عرق صورت

 و دهیم فشار هم یرو رو نشیسنگ یهامژه. رهیبگ آروم قلبش ضربان تا رهیگیم

 ثاقیم مادر نهیبب و کنه باز رو اتاق در داره دوست یلیخ. زنهیم قدم رو اتاق طول

 انیغل به اشمعده. یخواستگار انیب مادرش بدون شده یراض یعنی! نه ای اومده

 که داره استرس نقدریا. دهیم فشار اشمعده یرو رو شستش انگشت و افتهیم

 یلحظه چند از بعد باالخره. دهیچرخ خودش دور اتاق یتو قهیدق چند فهمهینم

 یسرفه تا سه دو با هیآ و شهیم دهیکوب در به یکوتاه یهاتقه آور خفقان و ریگنفس

 :کشهیم مشت به رو هاشانگشت و کنهیم صاف رو لرزونش یصدا یتصنع

 «! دییبفرما »

 داریپد در چهارچوب یتو ثاقیم تنومند یول متوسط بتیه و شهیم باز یآروم به در

 اون یتو. افتهیم هم یرو لرزونش و تبدار یها پلک و ادیم بند هیآ نفس. شهیم

 هی از بعد روز، چند و هفته دو از بعد! شده یجنتلمن عجب رنگش یتوس شلوار و کت

! ستین باور قابل. خواستگار عنوانبه. ستادهیا شیقدم کی یتو ثاقیم بزرگ یدلخور

 نیسنگ یدل با کنهیم احساس شیقدمهی یتو که رو حضورش. رهیبپذ تونهینم اصال

 ثاقیم آلوداخم و یجد یچهره و دهیم فاصله هم از رو هاشمژه پربغض ییگلو و

 .شهیم تر هاشچشم درشت یکاسه و لرزهیم هاشمردمک. کنهیم نگاه



 «... ثاقیم »

 :گهیم تلخ و ندازهیم نییپا سر یدلخور با ثاقیم

 «. کنم کنسل مهیوننصفه رو مجلس تا یخواینم رو من بگو هم االن »

 رو مهربونش ثاقیم یچهره حال به تا. لرزهیم تنش و شهیم شرحه شرحه هیآ دل

 با و شهیم سرخ بناگوشش تا گوش و ادیم باال یسخت به نفسش. دهیند یجد نقدریا

 :زنهیم صداش دوباره عجز

 «... ثاقیم »

 :غرهیم نیخشمگ ثاقیم

 «. کن تکرار دوباره رو شتیپ دوهفته یها حرف! گهید بگو »

 :نالهیم و زنهیم چنگ دو کتش

 برام زیچهمه هستم ابرها یتو انگار هم االنش نیهم. شهینم باورم وسیآر جونبه »

 و کجا تو شبید رفتار! کرد؟ قبول پدرشوهرم که شدیچ. بهیعج و باور رقابلیغ

 «. بکنم شونیهالج تونمینم... ینم! کجا بودنت خواستگار عنوان به نجایا امشب

 هیآ پدرشوهرسابق یپ رو روز هر وقت چند نیا .رهیم باال ثاقیم یهالب یگوشههی

 موفق باالخره و بود کرده دایپ راه اوناهم یخونه تا اواخر نیا یحت. زده حرف و رفته

 اگه دونستنیم خوب ها اونا. بکنه قانع و یراض رو وسیآر مادربزرگ بود شده

 نه ننیبب توننیم مشخص یروزها یتو فقط رو وسیآر بکشه دادگاه به کارشون

 هاشچشم یرو رو وسیآر که بود داده نانیاطم بهشون. خواست دلشون که هروقت

 خاطربه و دونستیم نهارویا یهمه. ستهیآ که دلش و جون نیع! کنهیم بزرگ

 هیآ که یزمان. ارهین کم و ارهیب طاقت تا کردیم اصرار هیآ به نقدریا که بود نیهم

 یهمه و افتاد بدنش و تن یرو یتن چند سنگ هی انگار خوادشینم گفت بهش



 نبود یدیب ثاقیم یول. شد نیسنگ سرش و دیکش سوت هاشگوش. کرد له رو وجود

. بمونه ناکام و نرسه سرانجام به عشقش که بود نشده عاشق بلرزه، بادها نیا با که

 شبید. بود آرزوش که یشب! دیرس شب نیا به و کرد تالش تونستیم که ییتاجا

 سخت چقدر عاشقه که یآدم زدن پس بفهمه خواستیم فقط زد هیآ به یحرف اگه

 خفه و لرزون ییصدا با و زنهیم چنگ رو ثاقیم کت یقهی هیآ دست. رهیگنفس و

 :گهیم

 ستین یثمر یوقت گفتم م،یدیرس خط ته به کردمیم فکر شه،ینم کردمیم فکر »

 «! دیببخش! زم؟یعز! ثاق؟یم! هردومونه نفع به شدنمون جدا

 :چسبونهیم ثاقیم تن به تن  محزون و شهیم ریسراز هاشچشم اشک

. دارم ضعف طاقتم،یب رنجورم، ام،دهیمارگز من یدونیم تو. آوردم کم دیببخش »

 «. رنجوندمت خوامیم معذرت زدم، حرف بد که دیببخش

 به رو خودش یدلتنگ شدت از قلبش و رهیگیم گر یکینزد همه نیا از ثاقیم تن

 هاشدست و ارهینم رو هیآ ناالن یصدا تاب نیا از شتریب. کوبهیم اشنهیس یقفسه

 یرو درست هیآ گوش. محکم و سفت! کشدشیم آغوش به و دهیم فاصله هم از رو

 به آرامش هوی شنوهیم که رو قلبش یهاتپش تند یصدا و نهیشیم ثاقیم قلب

 و امن مامن. کنهیم فروکش اضطرابش و استرس و شهیم پمپاژ تنش بندبند

 ثاقیم گرم یهالب. ادیم باال منظم هاشنفس و ارهیم دست به دوباره رو گاهشهیتک

 و مجعد یموها عطر خوش یبو دل ته از و زنهیم بوسه رو هیآ یشونیپ و موها یرو

 :گهیم گرفته و کشهیم هاشهیر به رو لختش

 «! نگو چوقتیه گهید »

 :شهیم حلقه ثاقیم دور هیآ یهادست

 «! رو؟ یچ »



 :دهیم فشار خودش به رو هیآ حرص سر از و شهیم نیخشمگ صداش ناخداگاه

 «! یکن تکرارش تو نه کنم تکرارشم دارم دوست نه که یهمون »

 :کنهیم درهم صورت و شهیم تنگ هیآ نفس

 «. چشم »

 :بوسهیم رو اشگونه و کنهیم خم سر و کنهیم کم رو هاش دست فشار

 «. میبش خوشبخت قراره »

 یرو از رو سرش زده ذوق. شنیم آب نمنم دلش یتو ها قندکله و لرزهیم هیآ دل

 :دارهیبرم ثاقیم ینهیس

 «. شمیم خوشبخت یلیخ... تو با »

 به و کشهیم رونیب سکه هی کتش بیج از و کنهیم جدا خودش از رو هیآ ثاقیم

 :کنهیم نگاه سکه به متعجب هیآ. دهیم هیآ دست

 بهش سکه هی حرفامون از بعد خانم عروس اتاق یتو میریم یوقت میدار رسم ما »

 که گرفت و کرد قبول اگه. میدیم

 «... که نه اگرم بله، یعنی که

 عرق ثاقیم! چسبهیم رو سکه یدست دو و قاپهیم ثاقیم دست از رو سکه هیآ

 :کنهیم فوت محکم رو نفسش و کنهیم پاک دستش یتو دستمال با رو گردنش

 «! ؟یندار یزیچ یثیحد یحرف! رون؟یب میبر خانما،خانم خب »

 اول تیترب به و کوبهیم هم یرو مژه دییتا ینشونه به بعد و کشهیم ینچ سرخوش

 هیآ دست یتو رو سکه تا ثاقیم پدر! ثاقیم سرش پشت و شهیم خارج اتاق از هیآ

 ثاقیم مادر ومدنین از هیآ دل. کننیم شیهمراه هم هیبق و زنهیم دست نهیبیم



 عقدشون خیتار و هیمهر مقدار منوال نیهمبه. ارهینم خودش یرو به یول رهیگیم

 هی دنیم حیترج و شنیم منصرف گرفتن یعروس از هیآ اصرار به. شهیم مشخص

 پول و بشه برگزار ها خانواده و یمیصم یدوستا نیب یخودمون یکوچولو جشن

 و ومدنین شیزبونچرب لطف به و زور به محسن. بکنن عسلشونماه صرف رو یعروس

 بودن خوشبخت اگه که دهیم نانیاطم و کنهیم هیتوج رو همسرش نبودن یراض

 قبول رو نینازن یهیآ و شهیم یراض باالخره نهیبب وسیآر و هیآ کنار رو ثاقیم

 و کردیم نگاهش سکوت یتو هیآ برادر که بود بیعج یلیخ ثاقیم یبرا. کنهیم

. دنیم شیآزما و رنیگیم نامه محضر از یخواستگار شب یفردا. گفتینم یزیچ

 و هوشمند لطف به ریسم ینوپا شرکت هیآ و ثاقیم یها رفتن مشاوره طول در

 فهمهیم ریسم یوقت و کنهیم یانداز راه رو دفترش ماهک. رهیگیم رونق ادیشه

 هم یبار چند. شهیم زیسورپرا یحساب کرد خواهد کار گوشش خیب درست ماهکش

 پسرش انتخاب از یحساب ایآر خانم و رنیم ریسم مادر دنید به ماهک با همراه

. رسهیم انیپا به ثاقیم و هیآ یمشاوره متعدد جلسات ماه ید اواسط. شهیم فوریک

 و رسوننیم گهیهمد حد به رو خودشون و کننیم میترم یتاحدود رو هاشوننقص

 یتو و شهیم خارج یانبار یتو از هیآ جهاز. شهیم تر قیعم رو شونیقلب وندیپ

 ثاقیم عقد مراسم یزمستون روز هی یتو. شهیم دهیچ بود دهیخر ثاقیم که یاخونه

 گروه یها جفت و ثاقیم مادر جربه ها، بچه یتمام پدر و مادر. شهیم برگزار هیآ و

 به رو خودش ثاقیم. هستند آماده و عروس اومدن منتظر حاظر و آماده محضر یتو

 و کت با آراسته، هیآ. دارهیبرم یصندل یرو از رو گلدسته و رسونهیم شگاهیآرا

 .ادیم رونیب شگاهیآرا از محضر مخصوصِ درنگِیسف شلوار

 دیسف رز گلدسته. شهیم سوار دوباره و کنهیم باز براش رو در و شهیم ادهیپ ثاقیم

 ثاقیم. برهیم فرو اشقهی یتو سر خجالت شدت از هیآ. دهیم هیآ دست به رو قرمز و

 خنده با و ذارهیم اشچونه ریز رو اش اشاره انگشت و کشهیم جلو رو خودش

 :گهیم



 «! نمتیبب »

 به لب ثاقیم. شهیم سرخ اشکرده شیآرا صورت و کشهیم دندون به لب هیآ

 :زنهیم لب طنتیش با و چسبونهیم اشگونه

 «. کرده پلنگش رو آهو کرده، کارشیچ شگریآرا »

 :گهیم یفیضع یصدا با و کوبهیم ثاقیم ینهیس یرو رو گلدسته هیآ

 «. نداشت هیقاف هم اصال »

 و کنهیم عوض دنده شور و شعف با. کنهیم روشن رو نیماش و زنهیم قهقه ثاقیم

 :برهیم باال رو ستمیس یصدا

 «. من یاتورینیم یآهو یخوشگل جورههمه اصال »

 ها گل یرو رو هاشانگشت سر سبک یدل با و فرستهیم رونیب آسوده رو نفسش هیآ

 :گهیم شاد و خوشحال کشهیم

 «! بدم بروزش تونمینم که خوشحالم یجورهی »

 رو هیآ وجود کنهیم هیآ یحواله که یاجمله با و کشهیم هاشلب یرو زبون ثاقیم

 :کشهیم شیآت به

 «! اتاقمون هتل، ش،یک. شب آخرش یبرا داشتم نگهش. تونمینم هم من »

 چوقتِیه! نهیشیم تنش یرو یسرد عرق و رهیگیم صورتش یجلو رو دستش هیآ

 چیه و داشت امروز که یحال و حس. کردینم تصور رو یروز نیهمچ چوقتیه

 پارک رو نیماش محضر یجلو. ادیدرب پرواز به که داره رو نیا لیپتانس. نداشته یروز

 دهیچ براشون یرنگ ییطال و باشکوه عقده سفر. شنیم محضر وارد باهم و کننیم

 یرو نقل و رهیگیم باال دست و سوت و غیج یصدا ورودشون محض به. بود شده

 :هیآ یبرا دخترها و خوننیم یکر ثاقیم یبرا پسرها. شهیم ختهیر سرشون



 .فرار یبرا هست وقت هنوز داداش _

 .گمیم تیتسل بهت هیآ_

 ! ها لشکر اهیس یدسته یتو یرفت االن! ایکردیم یپادشاه سلطان نچنچ_

 همهمه یصدا عاقد ورود با و ذارهیم مقابلشون زیم یرو رو حلقه یهاجعبه اکرم

 هاشونچشم با رو قرآن کلمات هیآ و ثاقیم و کنهیم یجار رو عقد عاقد. خوابهیم

 باشن خوش و خوشبخت کنارهم که نکهیا دارن جفتشون که ییآرزو تنها و بلعنیم

 جفتشون از رو بله که عاقد. نکنن یخال رو گریهمد پشت مشکالت و یسخت یتو و

 انگشت یتو رو ساده نگیر یحلقه ثاقیم و شهیم شاد حضار یها دل رهیگیم

 اهدا ها کادو. کنهیم ثاقیم میتقد رو خودش انگشتر ست هیآ و ندازهیم هیآ یحلقه

 ثاقیم. ذارنینم تنها رو داماد و نوعروس هم لحظه هی طونیش یها بچه و شهیم

 خارج محضر از. کنهیم اعالم رو شیتینارضا و کشهیم نشون و خط براشون یعاص

 دهیچ ها زیم و یصندل. افتنیم راه هیآ پدر کیکوچ یباغچه سمت به و شنیم

 و کت اتاق یتو هیآ و شهیم سرو شام عیسر ها مهمون ورود با. دهیرس شام و شده

 دارش موج یموها به یدست و کنهیم عوض شکلش یلنگ دامن با رو شلوارش

 و جذاب پیت به نهیآ یتو از هیآ. شهیم اتاق وارد زدن در بدون ثاقیم. کشهیم

 کنسول به رو کمرش و چرخهیم. زهیریم یهر دلش و کنهیم نگاه ثاقیم یمشک

 و کنهیم نگاه هیآ ییبایز به نیتحس با و رهیگیم رو هیآ یبازوها ثاقیم. دهیم هیتک

 باعشق و چسبونهیم هیآ لب به لب سرخوش و فوریک. شهیم ستاره از پر هاشچشم

 :کشهیم هیآ گردن ریز رو دماغش

 «! کنمایم یشمار هیثان »

 هم از رو نشیسنگ و خمار یها پلک ثاقیم. زنهیم صداش شور و خجالت با هیآ

 :دهیم فاصله



 «. میدار پرواز شب کی بکنن، برقص و بزن کمهی میبر ایب »

 هم از دور ریسم و ماهک. شنیم خارج اتاق از و شهیم هم چفت هاشونانگشت

 حسرت با و کشهیم پر بودن هم کنار یبرا دلشون و نشستن هاشونخانواده کنار

 :گهیم حرص با و کوبهیم ماهک یپهلو به یاسقلمه دایآ. کننیم نگاه بهم

 «. کنهیم نگاهت داره بابات »

 بهش حال دهیشور ریسم. خندهیم زیر و کنهیم جور و جمع رو خودش فورا ماهک

 :دهیم امیپ

 «! گهید ماه چند خودمون، »

. لرزهیم تنش ذوق و عشق فرط از و رهیم یلیویلیق دلش امکیپ خوندن با ماهک

 پروانه ریسم چشمک. خورهیم گره ریسم شور پر نگاه به نگاهش و کنهیم سربلند

. کنهیم یشمار لحظه دنشیکش آغوش به یبرا و ارهیدرم پرواز به رو دلش یها

 یرو رو هاشدست هیآ. کننیم اجرا ییبایز و یخوب به هم رو شب آخر رقص

 شهیم یپل یقیموس. کنهیم حلقه کمرش دور دست ثاقیم و ذارهیم ثاقیم ینهیس

 :موننیم امشب یها ستاره مات و محو همه و

 ...دردم به خورهینم تو جز یکس گهید قلبم، مالِ یشد تمومه، یچهمه »

... تواسه دلمته از خوامیم هارویخوب یهمه رفت، رو ساله صد ره شهیم گهید تو با

» 

 نگاه هیآ براق یها چشم به دهیشور و فشارهیم هاشپنجه نیب رو هیآ کمر ثاقیم

 :زنهیم لب و کنهیم

 «... جونم یشد امیدن یهمه »

 :خورهیم تکون جانیه شدت از جونش و ادیدرم لرزه به هیآ دل بندبند



 ...حالم خوبه تو با قرارمیب قرارِیب دارم، رو بخوام که یهرچ که هیجور هی تو با »

 «... بذارم یچ رو اسمش رو اآلنم حال دونمینم روالم، رو تو با گهید ندارم، دل گهید

 باال دست هیآ. شنیم غرق عشق و شور یتو دورشون تیجمع از فارق و چرخنیم

 :گهیم یناب حالهی با و کنهیم چفت ثاقیم گردن پشت و پرهیم

 «! بذارم؟یچ رو اسمش رو االنم حال »

 وجودش یهایخوب و گرفته آروم هامدت از بعد دلش. چسبونهیم خودش به رو هیآ

 عطر یبو که یداغ یهانفس و کنهیم خم سر. دراومدن پرواز به و ندهیدر لهیپ

 :کنهیم پخش هیآ صورت یرو رو دنیم

 یساله هفتاد شراب دنینوش از بعد یخوش یها هیما یتو یزیچهی ر،ینظیب حال »

 «! یرازیش

 تموم با. رهیم باال سرعت به قلبش ضربان و شهیم ورشعله هیآ قراریب دل آتش

 مهمونا و رهیگیم نشونه رو هیآ یشونیپ ثاقیم عشق و احترام یبوسه آهنگ شدن

 حضور یمهمون یتو نفر چند و هزار که انگار زننیم سوت و دست شوق با یجور

 ثاقیم وجود یتو خار که یزیچ تنها و شهیم تموم یخوش و یخوب به جشن. دارن

 خوش عروسش کنار و رهیبگ دهیناد رو خالء نیا کنهیم یسع! مادرشه نبوده شهیم

 . باشه

 ثاقیم پدر و هیآ یخانواده تنها و شنیم خارج باغچه از یکییکی ها مهمون

 براشون دل ته از و رهیگیم هاشدست یتو رو ثاقیم و هیآ دست هیآ پدر. موننیم

 :کنهیم آرزو

 یتو د،یکن یزندگ هم کنار خوشبخت و شاد امروز نیهم مثل شهیهم یاله »

 «. هم همدم ها یخوش یتو و دیباش هم کوه ها یسخت



 :کنهیم نیسنگ رو صداش اشپدرانه بغض و ذارهیم هم یرو هاشون دست

 دیبا و امانته دستتون وسیآر نره ادتونی و دینکن ول رو گریهمد دست چوقتیه »

 «. دیاریب بارش مرد و صالح

 پدرزنش دست ثاقیم. رهیم فرو مادرش آغوش یتو و افتهیم هیگر به دلنازک یهیآ

 یجد یلیخ و کشهیم آغوش به رو ثاقیم تیآ. کنهیم بغل رو محسن و بوسهیم رو

 :گهیم گوشش یتو

 «! ثاقیم آقا نمینب رو خواهرم اشک من »

 یعنی جمله نیا. کنهیم گوشش یزهیآو رو تیآ یجمله و لرزهیم ثاقیم پشت

 هی از بعد. داره هم برادر اسم به گهید کوه هی تو جزبه هیآ کن، جمع رو حواست

 رو ها چمدون. گردنیبرم فرودگاه سمت به وسیآر با همراه مفصل یخداحافظ

 یبازو یرو رو سرش. شهیم مایهواپ سوار نیسنگ لباس اون با هیآ و دنیم لیتحو

 :بندهیم چشم آرامش با و دهیم قرار ثاقیم

 و ترکیش مجلل یعروس هزارتا از. بود یعال یچهمه امشب. ثاقمیم یمرس »

 «. بود تر نیدلنش

 بدنش سلول به سلول و. گهینم یزیچ و بوسهیم رو هیآ یموها یرو ثاقیم 

 قبالً که رنیم یهتل سمت به فرودگاه یها یتاکس با. کشهیم ادیفر رو هیآ خواستن

 ثاقیم. عسل ماه انیب که نخواستن وسیآر بدون. بودن کرده رزرو خوابه دو اتاق

 لیتحو رو اتاقشون دیکل و رسنیم هتل به. بشه جدا هم از دینبا خانواده گفتیم

 حموم سمت به ثاقیم و برهیم ها اتاق از یکی به آلودخواب وسیآر ه،یآ. رنیگیم

 شهیم خودشون اتاق وارد نیریش استرسِ یکل با هیآ وسیآر دنیخواب از بعد. رهیم

 بود کرده دیتاک مادرش که ینازک ریحر و ارهیدرم تنش از رو نشیسنگ لباس و

. شهیم یمخف ملحفه ریز گردن تا و خزهیم ملحفه ریز به و کنهیم تنش رو بپوشه



. شنیم ریسراز اشقهیشق کنارش از عرق یها دونه و کوبهیم شدت به قلبش

 خاطربه ارشیک با رو تنشش و درد پر شب خوادینم و نداره بعد ساعتهی از یتصور

 کمرش یغهیت و شهیم حبس اشنهیس یتو هیآ نفس شهیم باز که حموم در. ارهیب

 هاشلب یرو یضیعر لبخند و چهیپیم کمرش دور حوله ثاقیم. کشهیم ریت

 نبض هاشقهیشق جانیه فرط از و شهیم نییپا باال اشنهیس یقفسه. نهیشیم

 پخش شیشونیپ یرو موهاش و چکهیم صورتش و سر از آب یهاقطره. رهیگیم

 انگشت و نهیشیم کنارش. دادیم هیآ تن به تن دیبا نبود، خجالت شب امشب. شده

 :زنهیم صداش داغ و پرشور و کشهیم هیآ فیلط و نرم یگونه یرو رو شستش

 «! ثاقیم ینازناز! خوشگلم؟ یهیآ »

 و زنهیم کنار رو ملحفه آروم ثاقیم! افتهیم گزگز به تنش و لرزهیم هیآ یها پلک

 خمار هاش چشم و جوشهیم هاش رگ یتو خون. برهیم سرش از هوش هیآ لباس

 و حال غرق هیآ و کنهیم بوسه غرق رو هیآ یهاسرشونه و بازو و شهیم خم. شنیم

 کنار ثاقیم یها دست. کنهیم یهمراه رو ثاقیم یک فهمهینم و شهیم هواش

 :نالهیم خفه و خشدار بشن یکی باهم نکهیا از قبل و شهیم زده جک تنش

 «... خانم آهو زمیریم پات به رو ایدن دم،یرس تو به دم،یرس آرزوم به باالخره »

 حرارت و شهیم زده هم اسم به تنشون و قلب و روح و رنیگیم سر از رو یباز عشق

 هاشوندل و رنیگیم آروم سالها از بعد و کشهیم آتش به رو جفتشون عشقشون

 .کشهیم نفس دوباره

 

 " ریسم "

 



 لیمیا فارس جیخل یهیحاش کشور معروف یکمپان یبرا رو یهمکار درخواست

 رو نیآنال یهاتیفعال تا شمیم وصل شرکت یها وتریکامپ یشبکه به و کنمیم

 کنارم هابچه یهمه میبود کرده افتتاح رو شرکت که یماه چند نیا یتو. کنم چک

 خاص یهادهیا و خوب کار خاطربه. دنیکش باال رو نوپا شرکت نیا و من و ستادنیا

 یکشورها از شد باعث و درآورد اسم زود یلیخ شرکت مونتک یهایطراح و

 طرحامون از و بدن لیمیا بهمون یآلمان یکمپان تا چند و فارس جیخل یحوزه

 مونچکدومیه کشتن معطلول و یکاریب و یاریبدب از یخبر گهید. کنن استقبال

 زمان مدت یتو و کننینم خرج باباشون بیج از هابچه از چکدومیه گهید. ستین

 رو، روزهام نیا خوب حال. کنن جمع من مثل رو خودشون تونستن خوب کوتاه

 هستم یدختر ونیمد فقط و فقط رو، بودن شرکت هی سیرئ رو، هامدنینکش گاریس

. داد نشون بهم رو یواقع عشق و دیپاش میزندگ به یخوش رنگ اومدنش با که

 به گهید چون. فرستادم یبریسا سیپل یبرا ماهک اصرار به رو هکمن یبرس ینسخه

 درست رینظیب خودش قولبه یبرنامه نیا از داشت دوست ماهک و خوردینم دردم

. شهیم ظاهر ستمیس زکاریم نیریز نوار یرو لیمیا افتیدر هشدار. بشه استفاده

 عیسر و پرونهیم جا از رو هام شونه یبلند غیج یصدا کنم بازش خوامیم که نیهم

 به دراز اموب طراح. شمیم خارج اتاق از بلند یها قدم با و زنمیم عقب رو یصندل

 ماهک. شده زخم در یرهیدستگ با برخورد اثر بر به اشچونه و افتاده نیزم یرو دراز

. زده گره بهم رو رنگشخوش یها ابرو یظیغل اخم و ستادهیا کنارش نهیس به دست

 :دارمیبرم جلو به قدم متعجب و خندهیم یزیر یصدا با یمنش

 «! د؟یخوب! یعباس خانم »

 زده هول و رهیگیم رو یعباس خانم یبازو دستپاچه شهیم من متوجه تا ماهک

 :کنهیم بلندش

 «. خورد سُر... دهیپوش بلند پاشنه... افتاد »



 سر هم پارکت یرو! ندازمیم باال ابرو و کنمیم نگاه رنگ یاقهوه یها پارکت به

 شلوار بیج یتو رو هام دست! حاال شده هول و دستپاچه نقدریا چرا! خورن؟یم

 با که کنمیم نگاه یماهک به مشکوک و قیعم و برمیم فرو کتم ستِ یاپارچه

 رد کنارم از و دهیم فشار هم یرو لب و زنهیم پس رو یعباس خانم دست حرص

 یتو مردمک. شهیم دهیکش دنبالش نگاهم .رهیم اتاقم سمت به کوبان پا و شهیم

 :چرخونمیم یمنش سمت به سر و دمیم تاب کاسه

 حتما که دیبگ بود قیعم زخمشون اگه دیکن یدگیرس یعباس خانم به لطفا خانم »

 «! ها؟ مهیب از شد یخبر. برسوندشون مارستانیب تا شرکت یهابچه از

 :رهیم یعباس خانم سمت به شهیم خارج زشیم پشت از

 «. کردن ثبت رو کارمندها یهمه یمهیب ا،یآر جناب بله »

 :دمیم تکون سر

 «. بکنم نگاهشون تا دیکن ثبت خیتار با همراه ها دادیرو یتو لطفا »

 زده ذوق و نشسته زیم پشت ماهک. شمیم خودم اتاق وارد و شنومیم رو اشالصاعه

. ستمیایم سرش پشت و زنمیم دور رو زیم. کنهیم نگاه توریمان یصفحه به

 چسبهیم امگونه به اشقهیشق. شمیم خم و دمیم قرار هاششونه یرو رو هامدست

 :گهیم لذت با و

 «. یبریسا جواب از هم نیا »

 و رهیگیم نبض میشونیپ رگ. خونمیم واو به واو کلمه، به کلمه رو لیمیا متن

 گفتن و کردن استقبال یلیخ هکمن یبرنامه از. زننیم برق مرتعشم یهامردمک

 دلم بیعج. بزنم حرف باهاشون برنامه درمورد و برم مرکزشون به فرصت نیاول یتو

 قیتزر هامرگ به رو یخوشحال و جوشهیم وجودم یتو یزیچهی و ادیدرم لرزه به

 :زنهیم پچ آروم و هیچسبیم امگونه به هاشلب و چرخونهیم سر ماهک. کنهیم



 «! من یِایآر یآقا مبارک تتیموفق »

 انگار. کنمیم یخفگ احساس. رهیگیم رو امگونه یجا هاملب و شمیم خارج بهت از

. دارمیبرم زیآو یرو از رو اُورکتم و کنمیم راست تن! کمه من یخوشحال یبرا هوا

 :کنمیم اشاره ماهک به و چمیپیم گردنم دور رو گردنمشال

 پاشو. ادینم باال نفسم که رمیمتح و خوشحال نقدریا. میبخور هوا میبر پاشو »

 «. یخانوم

 دستش رو چرمش یهادستکش و شهیم بلند یصندل یرو از ضرب هی ماهک

 من که یابرنامه. ستین فیتوص قابل حالم اصال. میشیم خارج شرکت از و کنهیم

 نفوذ همه ستمیس یتو اون با و کردم لشیتبد افزارنرم به و کردم یطراح و نوشتم

 یرو بودم افتاده بختک نیع کردم،یم رو هاشونزن یبرا رو شوهرا دست و کردمیم

 االن نبودم، بلد رو درستش یاستفاده طرز کنه، یزندگ ذاشتمینم و هورناز یزندگ

 از یلیخ یجلو و بکنن استفاده ازش بلدن که ییکسا دست. اصلش دست افتاده

 رو یمرکز بانک یهاپول یورود و یخروج باهاش توننیم یحت. رنیبگ رو هایدزد

. بکنن کنترل رو اشونهمه و بشن وصل جاتاداره یهاستمیس یتمام به و کنن چک

 ایدن از کارِیب پاسِ وآس منِ. دمیرس کجا به کجا از ماه چند یتو! نیبب رو خدا کار

 ساختمون از. دمیرس برسم حاضر حال در تونستمیم که یانقطه نیباالتر به دهیبر

 ماهک دست. میزنیم قدم تازه یهابرف یرو رو،ادهیپ یتو ادهیپ و میشیم خارج

 :گهیم برف یهاگوله نرمِ بارش به رهیخ و شهیم دهیچیپ بازوم دور

 افتاد برنامه نیا به چشمم و نشستم ستمتیس پشت اتخونه یتو که یاونروز »

 که هیچ بیوغربیعج اسم نیا با برنامه نیا گفتم خودم با یه و کرد گل میفضول

 که یهکر و شدم هک کجا از من بفهمه تونست هیثان چند عرض در باهاش ریسم

 من عصاب،یب که توام! چرخهیم راستراست داره ایدن نیا یکجا کرده هک رو من

 «. ینگفت یزیچ درموردش و یکرد رونیب اتخونه از رو



 و منطقیب چقدر! امزدهشرم روزها اون خاطربه چقدر. چسبهیم بهم و خندهیم نرم

 کنار! دمیدینم برم و دور رو ییهمتایب دختر نیهمچ وجود و کردمیم عمل فکریب

 ماهک سمت به یکم و کنمیم بلند یتاکس یبرا رو دستم و میستیایم ابونیخ

 :شمیم لیمتما

 خاک یصندوقچه به بسپارش! ؟یکن فراموش رو روزها اون ریسم شهیم حاال »

 «. مغزت یخورده

 بهم شتریب ماهک. میشیم سوار و کنهیم ترمز پامون یجلو زردرنگ یتاکس

 :دهیم جلو لب و کنهیم نگاه رخممین به و هیچسبیم

 کردنات محبت خاصه، اتیبداخالق. دارم دوست تورو یجورههمه من! ریخنه »

 همهنیا نیب از که یجور! یخاص یلیخ من یبرا کال! خاصه شدنت یرتیغ خاصه،

 «! نمیبب رو تو فقط ،یباش تو فقط دارم دوست آدم

 یجاهی کاش. بوسمیم رو شالش یرو و کنهیم پر رو جونم و دل تموم یخوش

 فشار تنم به رو تنش نقدریا و کردمیم اشبوسه غرق تونستمیم تا میبود خلوت

 ایتر کافه یجلو. رمیبگ یانرژ انتهایب عشق حس نیا از و بشم شارژ فول تا دادمیم

 کیک و یچا و مینیشیم شیاشهیش وارید کنار. میشیم کافه وارد و میشیم ادهیپ

 فرو پالتوش یقهی یتو صورت و شهیم جمع خودش یتو ماهک. میدیم سفارش

 :کنمیم اعتراض و ندازمیم گردنش دور رو گردنمشال و خندمیم. برهیم

! یهست ییسرما نقدریا که تو بپوش گرم زیچهی نماخوشگل یهالباس نیا یجا به »

» 

 :کنهیم کج افهیق و دهیم ادا

 «. بزرگ بابا چشم »



 که یتبدار یشهیش به و دارمیبرم رو فنجونم. ننیچیم زیم یرو رو هامونسفارش

 :گمیم و کنمیم نگاه خورنیم سُر روش از بخار یهاقطره

 هی و کنم عوض رو خونه بتونم که یقدربه بخرن، خوب متیق به رو هکمن اگه »

 یلیخ ینجوریا. کنمینم دستدست گهید بخرم میقبل نیماش حد در نیماش

 «! ماهماه سختمه

 :رهیگیم دهنم یجلو رو کشیک برش

 «! ؟یجورچه »

 :ندازمیم باال شونه پر بادهن

 «. نایا و یدوست یاداها نجوریا ادینم تو و من به بابا! گهید وضعمون نیهم »

 :دهیم تکون سر و زنهیم چشمک طنتیباش و کنهیم تر لب

 «! خواست؟ دلت یدید رو ثاقیم »

 مغزم به رو خون و خوردیم چیپ دلم یتو حسادت شبیپر. کشمیم یهوف

 رسما تا زد شیآت و آب به رو خودش داشت هیآ که یمشکل همه اون با. رسوندینم

 جرأت و نشدم ماهک یاندازه و حد در هنوز من اونوقت! شدن گهیهمد یبرا

 :گمیم ماهک به رو کالفه. بذارم شیپاپ کنمینم

 «! کهیمرت جلوتره من از چیه ده »

 :ذارهیم پام یرو رو دستش و خندهیم یصبور با

 «... یدوست و ارتباط نیا یخوایم کردم فکر من »

 :گمیم شده زیر یهاچشم با و کنمیم کج سر و ندازمیم دماغم به ینیچ

 «. خوامیم بعدمبه نیا از سالِ هفت و ستیب یبرا رو تو من! هیچ یدوست ؟یدوست »



 نگاه برمون و دور به و زنهیم باد رو خودش دستش با و رهیگیم رنگ صورتش

 :کنهیم

 «! کنمیم داغ هوا نیا یتو یزنیم ییحرفاهی نیبب »

 خودم تا کنمیم عوض رو حرف هاشچشم به رهیخ و دمیم هیتک زیم به رو آرنجم

 :نشدم ییهوا

 «! شد؟ پاکله یعباس خانم یسوزوند یشیآت چه »

 :کشهیم نییپا پلک و شهیم درهم ابروهاش نمنم و کنهیم گرد چشم

 «. هیچلفتوپادست خودش! چهمنبه »

 !!!ماهک_

 :کشهیم جلو رو خودش و کنهیم بلند سر حرص با

 «! ؟یدینفهم تو داره، چشم تو به نیا »

 حساس نقدریا ماهک! کنمیم نگاه دارش حرص یچهره و یعصب لحن به خوردهکهی

 یاخنده تک. نمیبیم رو روش نیا دارم تازه ماه چند از بعد داده؟ینم بروز و بوده

 :گمیم ناباور و زنمیم

 «. شرکته وبِ طراح فقط اون! الیخیب »

 :زنهیم غر و کوبهیم یصندل به رو خودش و کنهیم ترش رو

 «... گفتیم تیمنش به بود من به پشتش »

 :کنهیم کج یا بامزه طرز به رو دهنش و لب

 رو بزرگش یکهیت هی آوردم و پختم تولدم مناسبت به که یشکالت کیک اون از »

 «! ببر ایآر یآقا یبرا



 خندونم یها مردمک به رو شیعصبان یهاچشم مردمک یسیرودربا بدون قاطع،

 :دوزهیم

 شل ها ژله نیا نیع گرفتم ییپا ریز باال یطبقه یبهداشت سیسرو بره خواستیم »

 «! نیزم خورد یتلپ رفته وا و

 نیا به دل ته از و کنمیم خم عقب به سر و شهیم پرتاب هوا به امخنده کیشل

 صورت به رو نگاهش یعاص! کردهینم رو و بوده یحسود چه. خندمیم حسادتش

 پوست سرهم پشت بار چند و دارمیبرم زیم یرو از رو دستش. دوزهیم خندونم

 :براش رهیم دلم و بوسمیم رو دستش فیلط

 «! نباش نیبدب! بکنه یخوارپاچه سشیرئ یبرا خواستهیم دیشا خانومم، ماه »

 :گهیم غضبناک و کشهیم هم یرو دندون

 «! شناسم؟ینم رو خودم همجنس من! ریسم »

 :دمیم قورت رو امخنده

 رو خودم یِزندگ ماه فقط آدم نفر ونیلیم هشتاد نیب از که منم مهم! چرا چرا، »

 «. نمیبیم

 از من یآرزو تمام یول نشه متوجه خودش دیشا! کنهیم نگاه هام چشم عمق به

 لیتکم رو وجودم یمهینونصف. نداره معنا ماهک بدون ریسم. خودشه ایدن یهمه

 . منه یِزندگ یها تاس ششِ جفت و کنهیم

 «. گردنیبرم هابچه هفته آخر »

 .آره_

 :گهیم زده هول یلحن و منمن با



 «! دفترم بود اومده عصر روزید آبان! ؟یبکن یفکر فرشاد و آبان درمورد یخواینم »

 هامدستم. کشهیم ریت گردنمپسِ و کنهیم قفل فکم شنومیم رو نامرد فرشاد اسم

 تلخ و شهیم کور ذوقم یهمه! شمیم بلند یصندل یرو از و کنمیم مشت رو

 ندونم فابِ به رو من خواستهیم که ببخشم رو یآدم دارن انتظار یجورچه. شمیم

 :دمیم تکون رو دستم! بده اشرفته دست از شرکت انتقام و خودش یهایکار

 «! شرکت برگردم دیبا میبر پاشو »

 به سر نیغمگ و ستادهیا کافه یجلو. کنمیم حساب رو زیم پول و کنمیم گردعقب

 یخانواده یکنیم فکر که یکس از خورد ضربه فهمنینم چکدومیه. انداخته نییپا

 رو روحت هاتشکسته که شکنهیم دلت یطور. سخته و ینابخشودن چقدر دومته

 هرچقدر حاال! ستین من کار فرشاد دنیبخش. ارهیم بند رو نفست و کنهیم پاره پاره

 نیماش ماهک یبرا دلخور و نیسرسنگ. کنن اصرار یزبونیب زبون با خوانیم که

 ...رسونمیم شرکت به گهید نیماش با رو خودم و رمیگیم

 

 

 " ماهک "

 

 هیآ کمک با. میکنیم نیتزئ رو ثاقیم و هیآ کِیش یدوخوابه و یمتر هشتاد یخونه

 دوباره ثاقیم. دمیم قرار خچالی یتو مخصوص ینوشته با رو کیک و پزمیم شام

 جمع نیا دوباره ریسم تولد یبهانه به و کنهیم جمع جاهی رو خودمون یهابچه

 یهیآ جن به انگار میآوردیم رو فرشاد اسم یوقت. شنیم جمع هم کنار یمیصم

 ابروهاش گره و رفتیم فرو شیبداخالق الک یتو روز چند تا. میدادیم نشون قرآن

 مناسبت به گرفتم میتصم برگشتن عسل ماه از هابچه نکهیا از بعد. شدینم باز هم از



 زده نشون دو ریت هی با که رمیبگ یجشن داماد و نوعروس یخونه یتو ریسم تولد

 موهام. بشه گرفته ریسم تولد نکهیاهم ن،یبب رو ثاقیم یخونه هابچه نکهیاهم. باشم

 شهیهم مثل و پوشمیم یاساده و دیسف بلندِ راهنیپ و کنمیم جمع سرم یباال رو

 شلوار و کت با رو دامنش و کت و کنهیم آماده رو وسیآر هیآ. کنمیم شیآرا ساده

 دوست. ارهیم ثاقیم یخونه به رو انومیپ بار حمل نیماش. کنهیم ست ثاقیم یکاربن

 که بگم همه به و بنوازم جمع یتو بار نیاول یبرا میزندگ مرد الدیم شب یتو دارم

 ساعت. کردم شرفتیپ یاحرفه حدِ نیا در و دادم ادامه رو هامکالس ریسم لطف به

 سلف زیم از ادیشه. شهیم شلوغ خونه و رسنیم سر ها بچه کمکم بعدبه هفت

 :گهیم و رهیگیم عکس سیسرو

 به یاساس حال هی آباد اتخونه داداش. ادیم جا داره حالم نیهمچ ها مدت از بعد »

 «. یداد مونهمه به ماهک کمک

 :کوبهیم کمرش یرو دست و ستهیایم ثاقیم کنار هوشمند

 «! کنهیم حفظ رو رحم یصله شهیهم »

 یصندل یرو عیسر ها بچه. رسهیم گوش به فونیآ زنگ یصدا که میخندیم همه

 باز با و نمیشیم انویپ پشت من. کنهیم خاموش رو ها چراغ وسیآر و ننیشیم ها

 :دمیم تکون ها دیکل یرو رو هامانگشت یورود در شدن

 ...جانم بگه فقط ،یکن صداش» 

 ...دارم دوست بگه ،یکن نگاهش

 ...بس و نیهم نفس، ییتو

 ...کشیکوچ اسم به ،یکن صداش

 ...عشق با کنه نگاهت ،یکن نگاهش



 «... بس و نیهم نفس، ییتو

 :نوازنمیم و خونمیم جونم و حس تموم با و افتنیم هم یرو هامپلک

 ...دل دل یا دل یه نشد، ارمی نشد جانم چکسیه تو از بعد چوقت،یه قبل »

 «... آرامشم بشم آروم چترت ریز من عطرت، و بارون

 تبسم و دمیم فاصله هم از رو هامپلک. نهیشیم هامشونه یرو ینیسنگ یهادست 

 :دهیم کش رو هاملب ینیریش

 ...رومن یکرد صدا تا شدم اسمم عاشق »

 «... یوونگید نیا از مستم

 به رو صورتم. رهیگیم بر در رو کمرم شهادست و نهیشیم امشونه یرو اشچونه

 :کنهیم مرتعش هم رو صدام و لرزهیم دلم. چسبونمیم اشقهیشق

 تو هی همه، از دورم که من. کرد حض تو احساس از دل. یبگ یهرچ قبول، اصال »

 «... کرد عوض رو حالم یصحبت هم من با یوقت یلعنت احساس نیا... بسمه یباش

 یرو از رو اشچونه آهنگ انیپا تا و فشارهیم هاشپنجه ونیم سفت رو کمرم

 رو تنم شهیم پخش گوشم و گردن یرو که سوزانش یهانفس. دارهیبرنم امشونه

 دمید رو تدارکات نیا تولدش به مونده روز سه. شهیم گرم وجودم و کنهیم مورمور

 بعد گفتیم و زدیم زنگ بهش ثاقیم اگه تولدش روز وگرنه بشه، ریغافلگ که

 هی دیفهمیم که چوندمشیپیم خونه یبهانه به هممن و من یخونه ایب شرکت

 سوت و دست و شهیم روشن هاچراغ آهنگ شدن تموم با. میکرد فیرد یا برنامه

. چرخمیم هاشدست یحلقه یتو و شمیم بلند انویپ پشت از. رهیگیم باال هابچه

 :گهیم گوشم یتو یبیعج حال با رو من کشهیم آغوش به تنگ ریسم

 «. من یهمتایب »



 :خوننیم صدا هی همه

 «... مبارک تولدت تولد تولد »

 دهیکوب صورتش یتو کیک چرخهیم که نیهم و شهیم باز دورم از ریسم یهادست

 هیآ. شهیم گم کیک و خامه یتو ریسم صورت و میریم سهیر خنده از. شهیم

 :ندازهیم گردنش دور دست ثاقیم و دهیم دستش به یکاغذ دستمال

 «! زاخار مبارک شدنت ترگنده گنده، خرس »

 :دهیم تکون رو خودش و کنهیم اشاره ادیشه به

 «! بده ولوم »

 :گهیم خنده و تشر با. بزنه پسش کنهیم یسع ریسم

 «. بشورم رو صورتم برم بذار بابا اِاِ، »

 :چرخنیم باهم و رهیگیم رو ریسم دست

 روز چهار خودیب! ؟یبشور یبر که صورتت یتو دمیکوب یتومن پنجاه کیک »

 «. یکنیم سر نیریش ینجوریا

 شوروشوق تینها با و کننیم اشدوره ها بچه. ارهیدرم رو کتش و خندهیم ریسم

 رو هاشربت سیپرد. شمیم آشپزخونه وارد و کشمیم یاآسودهنفس. رقصنیم

 :دارهیبرم نتیکاب یتو از رو برنج سید هیآ. کنهیم یخال بلند هیپا یهاوانیل داخل

 «! خدا بنده کرد کوپ »

 :ستهیایم کنارم دلناز

 دایپ رو مونیزندگ ریمس مونهمه شکرت ایخدا یوا!! کجا امسال کجا پارسال »

 «. میکرد



 :گمیم طنتیش از پر لحن با هیآ به خطاب و کنمیم زمزمه لب ریز یشکر رو خدا

 «! گذشت؟خوش عسل ماه »

 :دهیم هیتک نتیکاب یلبه به کمر و گردهیبرم هیآ

 «. یخال تونهمه یجا بود، خوب یلیخ »

 :کشهیم ییاو دلناز

 «. ستین یخال یکسچیه یجا یبشر یبن چیه عسلماه یتو نکن، چاخان »

 :گمیم و کنهیم نگاهش متعجب هیآ

 «! گهید گهیم راست »

 یرو رو شام. خوبه خوبِ حالش و ساخته بهش ثاقیم عشق. زنهیم پلک یتندموج

 پر رو وانمیل ریسم. میکنیم سرو رو شام یخوش و خنده ونیم و مینیچیم زیم

 :گهیم بامحبت و کنهیم

 کاریچ من دل با نیبب آخه! خانم ماه ندارما رو یخوشبخت همه نیا طاقت من »

 «. یکنیم

 ! کنم؟یم کاریچ_

 با و چرخونهیم صورتم یرو رو دارش ستاره یهامردمک و کنهیم نگاهم پرجذبه

 :گهیم لب حرکت

 «! گهید شیکَنیم جا از »

 قدردان آدم نیهمچ یبرا یهرکار ارزه،یم. ادیم کش دلم بند و رمیگیم ضعفه دل

 و میکنیم ول میکن جور و جمع نکهیا بدون رو زیم. ارزهیم بکنم یادهیفهم و



 یهرک و میذاریم وسط رو هامزه. میدیم لیتشک بزرگ رهیدا هی نیزم یرو یهمگ

 :گهیم بلند ریسم بدن یسالمت نکهیا از قبل. کنهیم پر رو شاتش خواست دلش که

 «! لحظه هی! هابچه »

 با جمع، به رو و ندازهیم کمرم دور دست. میکنیم نگاهش منتظر و ساکت همه

 :گهیم جذاب و مهربون یلحن و خوب حس

 با شناختم، دشمن از رو دوست شده، عوض ها زیچ یلیخ ریاخ ماه چند نیا یتو »

 بدم یاخالقا کردم یسع بشم، یکس تونستم یحدود تا خودم یبرا نمیزتریعز کمک

 فاصله کامال بودم گرفته خو باهاش سال سه که یریسم اون از و کنم اصالح رو

. بدم بروزش تونمینم که خوشحالم نقدریا امشب. برگردم خودم اصل به و رمیبگ

 یبریسا رو هکمن و خورده گره ماهک دل به دلم دمیفهم که یموقع مثل درست

 «. دارهیخر

 :کنهیم ترکینزد خودش به رو من و رهیگیم نفس

 «! گستر طراحان میشد شماها کمک با. نعمته من یبرا تکتونتک وجود »

. افتهیم تلوپ و تاالپ به دلم. دهیم سوق نگاهم به نگاه و رهیگیم باال رو شاتش

 :گهیم رسا و خورهیم تکون گلوش بکیس

 «. ستمین نباشه اگه که م،یزندگ یالزمه یسالمت به میبزن رو شات نیاول »

 بیترت نیا به و گنیم نوش باهم یهمگ. بندهیم حلقه چشمم یکاسه یتو اشک

 و کننیم جمع رو بساط و بند. خورنیم خودشون یسالمت به هم گهید شات چند

 و کنمیم پوست بیس .شهیم مشغول طرف هی یهرکس برسه کیک که یزمان تا

 یپاها یرو نهیشیم رهیم و دارهیبرم رو شیدستشیپ. کنمیم قاچ وسیآر یبرا

 :رهیگیم جا کنارم ریسم. ثاقیم



! رو؟ بودنت خوب همه نیا کنم جبران یجورچه. قشنگم ماه یگذاشت تموم سنگ »

» 

 ! نیهم فقط بمون، یطورنیهم شهیهم _

 رو جونم هاشدست یگرما. چسبونهیم امپنجه به پنجه و کوبهیم هم یرو پلک

 :کنهیم رورویز

 امروز هم ثاقیم. خونه یرفت کردم فکر. یبکن یکار نیهمچ دیرسینم ذهنمم به »

 که در از. داره کارم شونخونه امیب بعدبه هفت گفت ومدین شرکت نوکرم و چاکرم با

 «! شد حبس امنهیس یتو نفسم دمیشن رو تیمخمل یصدا و داخل اومدم

 :کنمیم ذوق

 «. بودم کرده نیتمر رو آهنگ نیا یکل! اومد؟ خوشت »

 :بوسهیم حس و شور با رو موهام یرو

 «. زدلمیعز شد امنهیس حبس نفسم گمیم »

 :شهیم بلند تولد آهنگ یصدا با همزمان ثاقیم یصدا

 «. دنهیبر کیک وقت... خب خب خب »

 :کنهیم نگاه هیآ دست یتو یچاقو به خنده با ادیشه. رهیگیم لمیف هوشمند

 «! ایند رو چاقو ینگرفت شاباش تا »

 :ذارهیم زیم یرو رو کیک ثاقیم

 «. تپل میریگیم شاباش! یچ پس »

. رهیگیم هیآ سمت به و کنهیم خارج شلوارش بیج از یهزار ده تا پنج ریسم

 به رو چاقو تشکر با هیآ. رهیگیم ریسم از هم گهید یپنجاه هی یگریهوچ با ثاقیم



. میداریم نگه کیک یرو رو چاقو باهم و رهیگیم رو دستم ریسم. دهیم ریسم دست

 یرو دوتا ما نگاه و شمردن معکوس به کننیم شروع هفت و ستیب از هابچه

 یرو رو چاقو همزمان "! من َهکْمَنِ مبارک تولدت ". مونده ثابت کیک ینوشته

 یصدا ونیم. کنهیم فوت رو شیسالگ هفتوستیب شمع ریسم و میکشیم کیک

 :گمیم آروم هابچه سوت و غیج

 «! ؟یکرد آرزو »

 :کشهیم نشیریز لب یرو زبون. کنهیم نگاه هامچشم عمق به و چرخونهیم سر

 «! بخوام؟ خدا از یچ گهید! نشسته کنارم آرزوم »

 :گهیم مرموز بشه بلند نکهیا از قبل. کنهیم عرق هامدست کف و رمیگیم گر

 «! بشه مشخص زیچ همه هفته نیا آخر تا دمیم قول »

 هیآ دست به و دارهیبرم رو کیک. رنیگیم فاصله هم از هاملب از و کنمیم تعجب

 مشخص قراره یچ. کنمیم نگاه شیخال یجا به جیگ و زنهیم خشکم سرجام. دهیم

 و نفره دو یهاعکس. شهیم باز هاکادو و شهیم میتقس همه نیب کیک! بشه

 اتاق از و پوشمیم رو هاملباس هابچه رفتن از بعد. شهیم گرفته هم یجمعدسته

 در یجلو و انداخته هاششونه یرو رو کتش ریسم. امیم رونیب ثاقیم و هیآ مشترک

 با رو سشیخ یهادست و شهیم خارج آشپزخونه از هیآ. زنهیم حرف ثاقیم با

 :گمیم شرمنده. کنمیم بغلش و رمیم سمتش به. کنهیم پاک دستمال

 نفر دو صبح نزن دست یچیه به اصال. میختیر بهم رو تخونه دیببخش خدا رو تو »

 «. انیم یخدمات شرکت طرف از

 :کنهیم تعارف. کشهیم شیشونیپ به رو دستش کف خسته

 «. گهید کردمیم زیتم آروم آروم خودم ه،یکارچه نیا بابا یا »



 :بوسمیم رو اشگونه

 تا دوستمه تولد گفتم بابام به برم گهید من. میداد زحمتت یلیخ برم قربونت نه »

 «. گردمیبرم دوازده

 :گمیم پوشمیم رو هامبوت که یدرحال و ستمیایم کنارش و رمیم ریسم سمت به

 «! گه؟ید یاخونه. انویپ دنبال انیم نُه ساعت »

 :دهیم تنش به یوقوسکش ثاقیم

 «. شرکت رمیم ازدهی داده، یمرخص بهم ساعت دو یکی امروز خاطربه سیرئ آره، »

 رو آلودخواب وسیآر جفتمون و کنهیم تشکر هیآ و ثاقیم از چندم بار یبرا ریسم

 رو من اول و رهیگیم اسنپ ریسم. میشیم خارج اشونخونه از و میبوسیم

 :گمیم و ذارمیم بازوش یرو سر میخستگ تموم با. رسونهیم

 «. خوامیم رو دهیخر برات هوشمند که یآجر راهنیپ اون »

 :کشهیم امکرده خی صورت یرو اشگهید دست محبت با و خندهیم

 «. دمیم دست از رو عقلم کنمیم تصورت لباس اون یتو »

 :گهیم شور و حرارت با و کشمیم دندون به لب

 «. خودمون یخونه یتو ،یبپوش خودت دارمیم نگه »

 

 

 " کل یدانا "

 



 

 اتاق در پا با. رهیم اتاقش سمت به و کنهیم بلند مبل یرو از رو خواب غرق وسِیآر

 و کشهیم روش رو پتوش و ذارهیم تخت یرو رو وسیآر آروم و دهیم هُل رو

 :گهیم یداریب و خواب یتو وسیآر

 «! مهد؟ یبریم رو من شما فردا عمو؟ »

 دوست رو وسیآر نقدریا! شهیم تنگ خلقش و کنهیم جمع صورت عمو لفظ از

 رو ثاقیم دل و کنه قبول پدر عنوان به رو اون وسیآر خواستیم دلش که داشت

 و کردیم کز اشنهیس یگوشه هی ثاقیم دل کردیم صداش عمو که بار هر! کنه شاد

 :زنهیم لب خالص عشق با و بوسهیم رو موهاش یرو و شهیم خم. گرفتیم

 «. برمتیم خودم فردا ،ییبابا آره» 

 اتاقش از ثاقیم. رهیم فرو یقیعم خواب به بشنوه رو ثاقیم یجمله نکهیا از قبل

 و شهیم خودشون اتاق وارد. چسبونهیم وارید به باز طاق رو در و شهیم خارج

 و تاپ با رو شیمجلس لباس هیآ. کنهیم باز دونهدونه رو راهنشیپ یهادکمه

 راهنشیپ. زنهیم شونه رو موهاش نهیآ مقابل و کرده عوض رنگ یبادمجون شلوارک

 یرو. کنهیم عوض شلوارک با رو شلوارش و ندازهیم چرک یهالباس سبد یتو

 ششیآرا یرو کن رپاکیش هیآ. کنهیم چک رو تلگرامش و کشهیم دراز تخت

 :کنهیم نگاه اخمو ثاقیم به نهیآ یتو از و کشهیم

 «! زمیعز ینباش خسته »

 . ینباش درمونده _

 کنار و کنهیم خاموش رو چراغ. کنهیم پرت کنسول یرو کیکوچ سبد یتو رو پد

 خندون یلب با و کوبهیم ابروهاش وسط به رو اشاشاره انگشت. رهیگیم جا ثاقیم

 :گهیم



 «! ؟یکن اخم آخرش که یگذروندخوش همه نیا »

 و کشهیم بازوش یرو رو هیآ سر و کنهیم ول تخت کنار یعسل یرو رو لیموبا

 نور به رهیخ و ندازهیم کمرش دور دست هیآ. فرستهیم رونیب محکم رو نفسش

 :گهیم انداخته نور اتاق داخل پرده نیب از که یمهتاب

 «! داد؟ اجاره رو مغازه بابا »

 .آره _

 «! خبر؟چه مامانت از شکر، رو خدا »

 خواستینم رقمهچیه و بود بسته رو از رو ریشمش مادرش. زنهیم یخند تلخ ثاقیم

 زنگ روز هر بود شده کارش نوایب ثاقیم. بشنوه رو صداش نه نه،یبب رو ثاقیم نه

 و چرخهیم پهلو به. زیچهمه دادن حیتوض و مادرش دنید بارهی یبرا التماس و زدن

 :گهیم لب ریز و کنهیم یباز هیآ یموها یانتها با

 «! ه؟یآ. ندارم یخبر »

 بم و یجد که موقع هر. ندازهیم ترس به رو هیآ دل زدنش صدا یجد نطوریا

 . ادیم شیپ یاساس بحث هی حتما زنهیم صداش

 جانم؟ _

 «! عمو؟ گهیم من به وسیآر چرا »

 و کردن عقد که یروز از. کوبهیم هم یرو پلک محکم و افتهیم تپش از هیآ قلب

 که داشت دلهره اشهمه و بود لحظه نیا منتظر عمو گفت ثاقیم به چنانهم وسیآر

 یآن و رسهیم هاشهیر به کم هوا. برسه نظربه یمنطق لشیدال تا بده جواب یچ

 ازش کنهیم یسع و ذارهیم ثاقیم ینهیس یرو رو دستش. شهیم عرق سیخ

 عمو که شهیم دار خبر شستش ده،یترس هیآ کنهیم حس که ثاقیم. رهیبگ فاصله



 خودش به رو هیآ تن شتریب حرص با. ستهیآ خودِ سر ریز وسیآر یها گفتن

 :گهیم دهیخواب کالمش پشت که یتیعصبان با خفه و چسبونهیم

 «! هوم؟! ؟یگفت یزیچ بهش تو »

 پشت و شهیم پخش ثاقیم انیعر ینهیس یرو هیآ گرم و لرزون یهانفس

 . زنهیم نبض هاشگوش

 یکرد براش که یهرکار کنه فکر شد بزرگ یوقت خوامینم خب خب،... من »

 «! بوده اتفهیوظ

 :شهیم متوقف هیآ یموها یرو ثاقیم دست حرکت

 «! اونوقت؟ چرا آهان، »

 :دهیم قورت صدا با رو دهنش بزاق

 «. یبخوا مبچه بدون رو من گهید یهایلیخ مثل یتونستیم چون... چون »

 اون که نامرده نقدریا هیآ نظر در دونستینم. سوزهیم مغزش و کنهیم غضب ثاقیم

 هی حد در ثاقیم با رو وسیآر یرابطه شده باعث فکرش نیا و کنهیم یفکر نیهمچ

 که نهیا ثاقیم عشق یهمه دونستینم که هیآ. داره نگه یناتن یبچه و مادر شوهرِ

 هیآ یچونه زیر دست. رهیبگ دستش کف رو جونش ثاقیم و بابا بگه بهش وسیآر

 به رو غضبناکش و یعاص نگاه و کشهیم باال رو سرش یزیر خشونتِ با. برهیم

 :خورهیم تکون فکش. دوزهیم هیآ تَر یها چشم و دهیترس صورت

 به دیبا یکرد فرو بچه اون مخ یتو که دلمتنگ و پست نقدریا! نامردم؟ نقدریا من »

 «! ؟یگرفت میتصم وسیآر و من یجابه یحق چه به اصال! عمو بگه من



  لرزونش یهامردمک و بغض با. جوشهیم گلوش یتو یزیچهی و لرزهیم هیآ یهالب

 انگشت با. نداره رو ثاقیم خشن یچهره به کردن نگاه جرأت و کشهیم نییپا پلک

 :کنهیم باز لب فیضع و کشهیم ثاقیم ینهیس یرو یفرض یهاخط اشاشاره

 بوده یک پدرش بره ادشی وسیآر اگه گفته مادربزرگش که، ستین نیا فقط آخه »

 «. رهیگیم ازم رو اون بدونه خودش پدر رو تو و

 و رهیم باال یالحظه قلبش ضربان و افتهیم جونش هی ترس و وحشت همون دوباره

 :شهیم گشاد ممکن درجه نیآخر تا هاشچشم

 «!! یچ رنیبگ من از رو وسیآر بهانه نیا با اگه »

 دور رو دستش و بوسهیم رو هیآ یموها یرو و کنهیم فوت محکم رو نفسش ثاقیم

 یرو رو اشچونه دلخور. دهیم فشارش خودش حصار یتو محکم و چهیپیم تنش

 :دهیم قرار هیآ سر

 دیبا ،یگرفت میتصم وسیآر و من یجابه خود سر یکرد یاشتباه کار یلیخ اوال »

 حرف از ترست دوما. بزنم حرف باهاش خودم که یدادیم من به رو حق نیا

 با رو تییایخولیمال افکار رو، هاحرف نیا یهمه یتونستیم! جاستیب مادربزرگش

 «. باشم چاره فکر من تا یبذار ونیدرم من

. چسبونهیم ثاقیم سوزان و داغ گردن به رو هاشلب نیغمگ و پر یدل با هیآ

 . رهیگیم نبض دلش ریز و ادیم کش ثاقیم یهانفس

 «. بودم دهیترس... دیببخش »

 «! خب؟. نباش یچیه نگران تو. زنمیم حرف وسیآر با خودم فردا_

. خندهیم گلو یتو ثاقیم و مالهیم ثاقیم ینهیس به رو صورتش گربه بچه نیع هیآ

 کشهیم هیآ نیریز لب یرو رو شستش انگشت و دهیم فاصله خودش از رو صورتش



 ینهیس به رو صورتش گربه بچه نیع هیآ .ندازهیم هاشچشم یگوشه به نیچ و

 و دهیم فاصله خودش از رو صورتش. خندهیم گلو یتو ثاقیم و مالهیم ثاقیم

 هاشچشم یگوشه به نیچ و کشهیم هیآ نیریز لب یرو رو شستش انگشت

 به رهیخ برهیم جلو رو سرش که نطوریهم و کشهیم هاشلب یرو زبون .ندازهیم

 :گهیم شگرفته فاصله هم از یهالب

«... دلبرکم نیآفر»    

ریسم "  " 

. رمیگیم شگاهینما صاحب از رو دمیجد نیماش دیکل و کنمیم امضا رو نامهقول

 من اسم به رو افزارنرم قبل از. رفتم یبریسا یمرکز یاداره به تولدم شب یفردا

 از بعد. دنیخر ازم یریگچشم متیق با هکمن یاصل ینسخه و بودن کرده ثبت

 خونه. دمیخر رو بود خودم یقبل نیماش مثل ینیماش باالخره جوپرس روز چهار

 واقعا. بندمیم رو قراردادش بعد یهفته آخر و دمیپسند محله همون یتو تربزرگ

 رو داشتنش مهین نصفه طاقتش نیا از شتریب و شده سخت برام ماهک از یدور

 رو نیا جرأت و بکشم باال یحد هی تا رو خودم که کنمیم فکر نیا به فقط. ندارم

 در که باشه یجور دیبا. رمیبگ باال سر پدرومادرش یجلو و بذارم شیپاپ باشم داشته

 بهانه نیا به باباش نکرده ییخدا تا باشه پر بالم و دست ماهک اقتیل و اندازه حد

 یندار با رو خودم غرور خوامینم! نشه گهید بهم ما دنیرس مانع و نکنه مونتیاذ

 خام ریش زادیآدم هرحالبه. بشنوم سرکوفت ییدعوا و بحث یتو بعدها بذارم پا ریز

 سمت به رو فرمون  اریاختیب. ستین دیبع یچیه هم شییطا حاتم از و ستخورده

 و یزار هیگر از و خوندن امگوش یتو ثاقیم و ماهک که نقدریا. کنمیم کج زندان

 نیا به تولدم شب یتو هم هابچه یها پچپچ. شدم نرم که گفتن آبان یها خواهش

 نیماش. برم قمیرف نیترقینارف مالقات به تا شدم یراض باالخره و زد دامن ها اصرار

 ده. شمیم ادهیپ و دارمیبرم رو کتم و کنمیم پارک زندان یاصل در از باالتر رو



 و شمیم بزرگ سالن وارد و دمیم لیتحو رو لمیوسا مالقات زمان به مونده قهیدق

 خوادینم دلم و ندارم هاشحرف درمورد یکنجکاو حس اصال. نمیشیم زیم پشت

 و حرف بعداً تا کنم قبول که شدم مجبور هابچه خاطربه یول. بشنوم رو صداش یحت

. کشمیم موهام یال پنجه تندتند و رمیگیم استرس یخودیب. ادین شیپ یثیحد

 ریگنفس یقهیدق چند. رمیگیم نفس کالفه و کنمیم باز رو راهنمیپ ییباال دکمه

 و تن تموم. نهیشیم مقابلم رفته آب یکلیه و زرد ییرو و رنگ با فرشاد گذرهیم که

 یرو هامدست. شهیم متوقف هامرگ یتو خون گردش عمال و زنهیم خی جونم

.ندازمینم صورتش به ینگاه مین یحت و شنیم هم چفت پاهام   

«. سالم»    

لرزهیم و برداشته خش صداش. کشمیم درهم ابرو شتریب و دمینم رو جوابش : 

 سه. یحاج یدار حق یبکن هم کشفحش. صورتم یتو یبنداز تف ،یدار حق» 

 ستین خوب حالم. ارهیم بند رو نفسم داره کرده خفتم وجدان عذاب نیا ماهه چهار

«. ریسم  

 نگاهش یته و خشک و کشمیم باال سر و چمیپیم هم دور رو شستم یهاانگشت

:شهیم بسته و باز دماغم یها پره و دمیم فشار هم یرو لب. کنمیم  

 « چرا؟؟ »

:ندازهیم نییپا سر نیشرمگ و افتهیم هیگر به  

 به زدم کثافت و گند دمید اومدم خودم به هوی شد، سرم یتو یخاک چه دونمینم» 

 و گروه به گردونم برت اومدم! یبود شده جداز هورنا از تازه ادتهی. خودمون یدوست

 ینکن ییتنها احساس که آوردمت زور به یول یاومدینم کنم؟ مشغولت شرکتم یتو

 در اسم زود و باال میبکش یصعود داشتم دوست. ارهین فشار بهت هورناز نبودن و

 باهام اگه که کردمیم پر رو گوشت کردم،یم اتوسوسه یه همون خاطربه. میکن



 نمونیب نصفنصف زیچهمه و کنمیم خودم کیشر رو تو پنجاه پنجاه یکن یهمکار

 یها وب دمیم یواه دیام بهت دارم یبش متوجه نکهیا بدون توام. شهیم میتقس

 مناقصه یتو خواستنیم که یطرح و یکردیم هک رو صنف هم یهاشرکت یهیبق

 شنهادیپ تر ریگچشم و بهتر طرحهی خودت و یدیدیم رو کنن یینما رو ازش

 کرده دایپ طرفدار همهاون کم زمان مدت یتو تو ینکارهایا خاطربه اصال ،یدادیم

«. میبود  

 چه هانیا! شمینم متوجه رو هاشحرف از کلمههی. کنمیم نگاهش گنگ و منگ

 پاک رو هاشاشک نهیبیم خودش یرو که رو جمیگ نگاه. داره موضوع نیا یربط

:دهیم ادامه و کنهیم  

 بهم هاتیشوخ یالالبه یبار چند که یکردیم خودت با یفکر چه تو دونمینم» 

 باال رو خودت تا یکرد پله رو من. یکن تخته رو جانیا در دیبا نباشم من اگه یگفت

«. شده تو دست یچهیباز من استعداد و یبکش  

:چرخونهیم کاسه یتو رو سرخش یهاچشم و کشهیم صورتش به یدست کالفه  

 و پوچ بودم داده شراکت درمورد که ییها وعده اون تموم یبود دهیفهم نکهیا مثل» 

 که دیچیپ دلم دور مار نیع حسادت و گرفتم دل به نهیک ازت یزمان! بوده یتوخال

 با شد مصادف حرفت نیا! ریبگ پاره آجر جاش بده رو مدرکت استعداد،یب یگفت بهم

 ریگیپ و بودن شده شرکتم پرداز دهیا خواهان یبدجور که یعرب شرکت هی شنهادیپ

 غرورت باد شده هرجور خواستیم دلم و ختمیر نقشه یآن میتصم هی یتو. بودن تو

 یراه چه یتو یدینازیم بهش که یاستعداد از یدید بگم آخر در و کنم یخال رو

«! یرفت فرو یمنجالب چه یتو و یکرد استفاده  

 کردن هیگر یها یها به ناباور و زنهیم چنگ رو پاهام هامدست زده بهت و ریمتح

 و هوش نه داشتم، یحساب و درست یمال وضع نه روزها اون. دوزمیم چشم فرشاد



 من از داره فقط فرشاد که شدم متوجه زود یلیخ گهیم درست. یآنچنان حواس

 رو کنهیم افتیدر که یپول درصد ده فقط و ستین کار در یشراکت و کنهیم استفاده

 زیم یرو رو هاممشت. بود من یپا هازحمت تموم که یحال در. دهیم من به

:ذارمیم  

! فرشاد یکرد کاریچ تو! یباش حرم به نمک نقدریا تو شهینم باورم. کنمینم باور» 

»  

 از و گوشم یتو زد یکی انگار گرفتنت یوقت. بود گرفته رو من یمرگ چه دونمینم-

 هم خودم و دمیکش عقب رو هابچه نیهم یبرا. بودم دهیترس یول. کرد دارمیب خواب

 گفت راست و رک که یوقت کرد، رو مدرک و اومد ماهک یوقت یول! شدم وگورگم

 یتو و نداشتم خواب شبا. نذاشت راحتم وجدان عذاب گهید داره شک من به که

 و بودن انداخته گردنم دور دار طناب انگار. سوختمیم و زدمیم پا و دست آتش

 ایدر به رو دلم. شدیم ترتنگ طناب نیا یحلقه دادمیم کش رو ماجرا نیا یهرچ

.کردم یمعرف رو خودم و دادم حیتوض آبان یبرا رو زیچهمه امیپ هی یتو و زدم  

 وُل چشمم کاسه یتو رمیمتح یهامردمک. سوزهیم املهیمخ و کنهیم داغ مغزم

 و رسهینم بهشون خون که شدن حبس مشتم یتو هامانگشت یجور. خورنیم

 یتو من و افتاده امگوشخیب اتفاق همهنیا. دنهیترک حال در دستم پشت یهارگ

 جانیا به کارمون حسد و حرص هی و جمله تا چند سر! کردم سر یخرگوش خواب

 خواستهیم که بوده پررنگ دلش یتو من ینهیک نقدریا م؟ینبود برادر مگه! دیکش

 و کشهیم ریت کتفم و دمیم تکون شدت به رو سرم. بکنه یکار نیهمچ باهام

. کشهیم سوت هامگوش و کردم داغ تیعصبان فرط از. شهیم شل مشتم یرارادیغ

 یجلو و شمیم بلند یصندل یرو از ضرب هی و خورهیم تکون گلوم بکیس

 دهینشن رو شها زدن صدا و شمیم خارج مالقات سالن از فرشاد ملتمس یهاچشم

 و رمیگیم لیتحو رو لوازمم. ادیم باال سخت نفسم و شدن منقبض هامهیر. رمیگیم



 چند. نمیشیم فرمون پشت و کشمیم گردنم پشت رو دستم. شمیم خارج زندان از

 لبم یگوشه رو شستم انگشت. دوزمیم چشم نامعلوم ینقطه هی به حرکتیب قهیدق

 و گنگ یچ همه نقدریا. رمیگیم تماس ماهک با و دارمیبرم رو لمیموبا و کشمیم

.کنمیم کاریچ دارم دونمینم که هیمعنیب   

«. زمیعز سالم»   

.زنمیم دور و دارمیم نگه گوشم و کتف نیب رو لیموبا و زنمیم استارت  

«؟! ییکجا سالم»   

ه:خوریم جا کالمم تیجد از  

«. شده یچ. رفت االن داشتم کننده مراجعه. دفترم»   

.شمیم اتوبان وارد باال سرعت با و کنمیم پر رو گاز   

«؟! یکنیم لیتعط یک طرفا، اون امیم دارم»   

شدهیچ یگینم. گهید ساعت مین-   

.کشمیم یا کالفه نچ  

«م. ایب تا بمون»   

 حال و شهیتشو از پر درونم. کنمیم قطع رو تلفن بگه یزیچ ماهک نکهیا از قبل

 به و ستادمیا من و کرده آور رو میزندگ کل یشتریر ده یزلزله هی انگار. دارم یبیغر

 روان و روح یرو تونهیم چقدر جمله هی حرف، هی. کنمیم نگاه میزندگ شدن نابود

 و حرمت و ارزش یهرچ یرو بذاره پا تا داشته رو نیا لیپتانس که بذاره ریتاث آدم هی

 نیهم خاطربه ادیم رونیب دهنتون از یچ دیباش مواظب گنیم همهنیا! احترامه

. میبیغر و بیعج چقدر. شنیم عاشق و متنفر کلمه هی با هاآدم یعنی زهاست؟یچ

 به یک فهممینم اصال که کنمیم فکر فرشاد و خودم یدوستانه یگذشته به نقدریا



 و ادیم ماهک با قدم هم. افتهیم بلندیشاس نیماش به چشمم و رسمیم کوچه سر

 یزر چه داره دونمینم و داده کش سمت اون به ور نیا از زارفه مثل رو سرش

 نییپا سر مردک اون به توجهیب و دارهیبرم قدم وال و هول با ماهک که زنهیم

 رو یدست گاز پدال فشردن با همزمان و رهیگیم رو هامچشم یجلو خون. انداخته

 هاکیالست یصدا از ماهک. شهیم بلند هاکیالست غیج یصدا که خوابونمیم

 و کنمیم یط هیثان صدم یتو رو کوچه عرض. ستهیایم سرجاش و شهیم خکوبیم

 ترمز عیسر دهیترس مزاحم. کنمیم ترمز نِیماش یجلو یمتریلیم یفاصله با مورب،

:توپهیم یبد یلحن با و ارهیم رونیب پنجره از سر و کنهیم  

«! یکنیم یدار یغلط چه! ؟یاسکل»   

 ارمیدرب رو کتم نکهیا بدون و شمیم ادهیپ نیسنگ یسر و خرد یعصاب با زنان،نفس

 زنهیم چنگ رو ورشیپول یقهی هامپنجه. ستمیایم کنارش و زنمیم دور رو نیماش

:رهیگیم باال هوارش و داد که کشمشیم رونیب پنجره از قوا تموم با و  

«ا نفهم... کن ول رو لباسم یعوض شغال اِ اِ»   

 و خشن ماهک به خطاب و کنمیم نگاه اشدهیپر رنگ و یدهیترس یهاچشم به

:زنمیم داد بلند  

«. نیماش یتو نیبش»   

. کنهیم دایب و داد یالک و کنه شل اشقهی دور از رو هاممشت کنهیم یسع یه مرد

:غرمیم و دمیم تکونش هوا یرو و رونیب کشمشیم نیماش از نصفه تا  

«؟ آره خوادیم چوب نتیآست کفتار؟ یدید تنها دختره خلوت یکوچه»   

:زنهیم پا دست و کنهیم مچاله صورت  

«! بابا یهر پرمن،سو چه تو به»   



 از آزادانه عرق یهاقطره سوزدار و یبرف یهوا نیا یتو و کشمیم هم یرو دندون

 هامچشم یکاسه از. شنیم دهیکش گردنم ریز تا و خورنیم سر هامقهیشق یرو

 رونیب پنجره از کامل. کوبهیم امنهیس یقفسه به شدتبه قلبم و بارهیم آتش

 رو گردنش پس که افتهیم نیزم یرو و کنه کنترل رو خودش تونهینم. کشمشیم

 نیماش یبدنه به و کشمیم باال رو شیاجوجه کلیه یدست هی و رمیگیم

 پنجره یباال به رو سرش یکاسه و رمیگیم رو فکش امگهید دست با. کوبمشیم

 رو فکش. زنهینم پر پرنده و خلوته کوچه. دهیم سر یدردناک یناله که کوبمیم

 صورتش گوشت و دمیم قرار صورتش طرف دو رو هامانگشت و دمیم فشار شتریب

:غرمیم و چسبونمیم هاش دندون به رو  

 یوقت یکنیم غلط! بتهیب کنهیم شل ناموست ینیبیم تنها دختر یکنیم جایب» 

«! احمق یشیم شیآسا محل و ابونیخ یتو یذاریم پا یضیمر نقدریا  

 جدا نیماش یبدنه از رو تنش قبل از تر یعصب من و افتهیم خسخس به مرد

:کوبمشیم در به محکم بار نیچند و کنمیم  

بزنم؟!! گوجه یبش رب بزنم »  » 

:نالهیم فیضع و دهیم تکون هوا یرو رو هاشدست زده وحشت  

«. کن ولم... خوردم گه»   

 هم یرو رو هامدست چندش با. رمیگیم فاصله ازش و کنمیم ول ضرب با رو سرش

:گمیم تمسخر با شهیم نشیماش سوار جت نیع که یحال در و کشمیم  

«. رونیب زده یخورد دهنت از تر گنده. کن پاک دهنتم دور»   

.شهیم خارج کوچه از باد و برق نیع رهیگیم عقب دنده فورا  



 یکیرک فحش. فرستمیم رونیب صدا با رو نفسم و کنمیم نگاه رفتنش ریمس به

 استارت و ندازمیم اخمو ماهک به ینگاه مین و شمیم نیماش سوار کنمیم نثارش

:زنمیم  

« ؟! یشد سوار یجورچه که، بود پیک طرفاون»   

:دهیم جواب نیسرسنگ  

«. شدم جابهجا تو سمت از اومدم»   

 یرو یظیغل اخم. کنمیم نگاهش و رمیگیم یکاغذ دستمال با رو میشونیپ عرق

 کج ابرو و کشمیم لبم یرو زبون. شده رهیخ جلو به میمستق و نشسته شیشونیپ

:کنمیم  

«؟! یخوب»   

نه.-  

«؟! ممول یدیترس»   

:گهیم یشاک و یعاص. چرخهیم سمتم به  

«. طرف یرو یشیم پهن شهیم یهرچ چرا! کنم درک تونمینم رو رفتارت نیا»   

:شمیم عبوس و شهیم کج لبم یگوشه  

«. کرد شونمیتفه یکیزیف دیبا ستین شونیحال زادیآدم زبون آدما جورنیا چون»   

:کنهیم مچاله مشتش یتو رو فشیک یدسته  

«. یکن کنترل رو خشمت یتونیم»   

:برمیم باال رو صدام و ارمیم جوش  



 یکس نمیبب تونمینم کنم، کنترل رو خودم نمیبب یناموسیب تونمینم من» 

 یرهایآژ یوقت نمیبش ساکت تونمینم نگم، یچیه و بچرخه من جونِ یرو چشمش

 یرمنطقیغ رتیغ من از مدت نیا یتو نمیبب. انیدرم صدا به سرم یتو خطر

«؟! یدید   

 از رو خودش که کنم رفتار یجور کردم یسع شهیهم! رهیم وا که نمیبیم وضوح به

 که هست عاقل اونقدرها دمید و شدم قیدق رفتارهاش یرو. رمینگ شیواقع خود

 نکرده یکار چوقتیه! بپوشه لباس یمدل چه کجا بزنه، حرف یجورچه کجا بدونِ

 و بچرخه آزادانه بذارم خودم یمحدوده یتو کردم یسع هم من و ادیدرب صدام که

 نیع و ستمیبا طرف هی تونمینم! ناموسمه قرمزم خط. بکنه تیامن احساس من کنار

.ندازمیم جا رو دنده محکم و کنمیم یظیغل اخم. باشم تماشاگر ماست  

 بود مونده کم نشده یچیه هنوز ؟یآورد یعباس خانم سر ییبال چه ادتهی» 

«؟ ینشد. گهید یشد حساس. رونیب یبکش دهنش از رو گرشیج  

:چرخونهیم کاسه یتو مردمک. ذارمیم دستش یرو رو دستم. کنهیم سکوت  

«. شدم»   

:زنمیم داد و شمیم منفجر  

 و عالم از خودت هوم؟ ؟یکنینم درک رو شدنم یرتیغ بودنم، حساس چطور پس» 

« ؟یفهمینم رو من اونوقت یبدتر عادتم   

:کنهیم جمع رو پاش و دست ! کشمیم ادیفر یشتریب غضب و یبرافروختگ با  

 زنمیم من! زنهیم یکی سیپل به زنهیم زنگ یکی کنه،یم تماشا ستهیمیوا یکی» 

 نگو یه. برمیم رو نفسش بچرخه من گل دور یکس. بلدم یجورنیا مدلمه. ماهک

«. کنم کنترل رو کرده باد که یرتیغ رگ تونمینم... کن کنترل کن کنترل  



 که نیهم! گهینم یچیه و رهیم ور فشیک پیز با و چسبونهیم اش نهیس به چونه

!هستم یراض برهیم حساب هابچه یهیبق مثل من از یحدود تا   

«؟! کنم کاریچ من یکرد ییخطا نکرده ییخدا خورد و زد وسط اگه»   

:کنمیم نگاهش زیت  

« کردم؟یم کاریچ من شدیم شیزیچ یعباس خانم روز اون اگه»    

.کنهیم بغ   

 هم یآدم چیه. دهیم بروز رو خودش تیحساس یجورهی یهرکس! ینیبیم» 

«. باش مطمئن کنه کنترل رو خودش حساس طیشرا یتو تونهینم  

 یقیعم دم. داغونم و خردم عصابِ یرو کشهیم خط نیماش نیسهمگ سکوت

 آروم هم خودم و کنم دورش یدلخور یهوا و حال نیا از نکهیا یبرا و رمیگیم

:ذارمیم پام یرو و رمیگیم رو دستش رمیبگ  

«! باشه مونمبارک نمیماش»   

:چرخهیم نیماش یرو نگاهش و زنهیم یزیر لبخند  

 نیع مبارکه. ستین ثاقیم نیماش هیشب نیماش نیا رفت ادمی کردم هنگ اصال» 

«. خودته یقبل نیماش  

 رو زیچ همه ماهک کنار. کنمیم فراموش کلبه رو دعوا و مزاحم و فرشاد یماجرا

:گمیم یراض و سرخوش. امیدن فارق کنارشم یوقت! کنمیم فراموش  

 طورنیهم میزندگ و قلب یتو یگذاشت پا یوقت از یپاک دل و قدم خوش نقدریا» 

 تا چند هی. دمیخر هم رو نیماش دم،یپسند خونه. بارهیم میزندگ به که برکته

 درست رو زیچهمه گفتم که بهت. شرکت یبرا دادم سفارش سرور و دستگاه

«. کنمیم  



 ؛یبود یمدل هی یزد زنگ یوقت یراست. خودته یهاتالش خاطربه شکر، یاله-

؟!بود شده یزیچ. دمیترس یزد حرف نیهمچ  

 خشک لبم یرو خنده. شهیم بد دلم حال دوباره و شهیم هوا دود خوبم حس

.کشهیم ریت سرم فرق و شهیم   

«. فرشاد مالقات رفتم»   

:گمیم کالم صالبت و تحکم با فرستمیم رونیب نیسنگ رو نفسم  

 باهاش نه شناسمیم فرشاد نه. ندارم ماجرا نیا به یکار من بگم، خوامیم فقط» 

«؟! حله. نینش چمیپاپ گهید که گمیم هم هابچه به گفتم تو به. داشتم یرفاقت  

:کشهیم جلو رو خودش مُصر  

«ــ.... چ آخه»   

:کنمیم دیتاک یشتریب شدت با دوباره  

« ؟ حله   » 

 یصندل یرو رو خودش و کنهیم نگاه آلودماخم و یجد صورت به یاهیثان چند

:گهیم لب ریز و کنهیم جاجابه  

! صالحه که جور هر » » 

 راه بابا یخونه سمت به خودم و رسونمیم اشونخونه به رو ماهک و گمیم یاخوبه

 صحبت بابا با تا بندازم جلو رو مامان که رمیم خرم،یم ینیریش راه سر. افتمیم

 هورناز مسئله که یزمان رو شهیم افزوده شدتش به یه و دارم االن که یاسترس! کنه

 سالم با و کنمیم باز رو خونه در و کنمیم پارک رو نیماش. نداشتم کردم مطرح رو

 و شهیم بلند ونیزیتلو مقابل یکاناپه یرو از مامان. شمیم خونه وارد ییباال بلند

 همراه و شمیم آشپزخونه وارد ینیریش یجعبه با. شهیم خارج اتاق از بابا همزمان



 و شهیم دهیچ سید یتو هاینیریش. مینیشیم یخور صبحانه زیم یصندل یرو بابا

:کنهیم اشاره ابرو و چشم با بابا. رهیگیم قرار زیم یرو  

«؟! هیچ مناسبتش»   

:کنمیم نگاه خودمه هیشب تینهایب که یاچهره به و کنمیم هم چفت رو هامانگشت  

 خواب با خونه خوامیم کردم، پسند هم خونه هی و دمیخر نیماش رفتم امروز» 

«. رمیبگ اضافه  

:کنهیم نگاهم نیتحس با  

 فکر به و یکردیم یتللیللی یجورچه سال چند نیا ریسم! جان بابا مبارکه» 

«؟! یبود وفتادهین شرکت سیتأس  

:دمیم تکون سر افسوس با و کنمیم نگاه سید به  

«. چپ یعل یکوچه که بودم زده رو خودم بودم، خواب»   

:رهیگیم جا ما وسط و کشهیم عقب یصندل مامان  

«. گرفته بارش و کار و غلطک یرو افتاده شیزندگ شکر رو خدا که االن»   

:زنهیم ینامحسوس چشمک چرخونهیم سر  

«. خوامینم یچیه خدا از گهید رهیبگ هم سامون و سر»   

:گهیم یجد و زنهیم شینیریش به یگاز بابا  

«؟! براش یدید خواب»   

رسهیم دهنش به دستشم شکر رو خدا سالشه، وهشتستیب گهید-   

 زیر رو هاشچشم رهیبگ رو مچم خوادیم که یلحن با و پرهیم باال ابروش یتا هی

:کنهیم  



؟یداد قورتش هاتچشم با ثاقیم یعروس شب که یرنگ چشم دختره همون »  » 

 رو مامان و من و دهیم قرار زیم یرو رو هاشآرنج و کنهیم جدا یصندل از کمر

:کنهیم زده رتیح شتریب  

«. لهیوک داره، دفتر توام شرکت نییپا»   

 سر ده؟یفهم هم بابا که میبود تابلو نقدریا! کنمیم نگاه بودنش یجد به باز یدهن با

:گهیم خنده با مامان و ندازمیم نییپا  

 بگه بهت یجورچه دونستینم ریسم بعد یدرآورد رو دختره ینامه شجره یرفت» 

«. ینکن مخالفت و نشه یتداع برات چندسال یخواستگار که  

ه:ریگیم غرور رنگ بابا یصدا  

 باهاش تو که یبار چند .خودش یبرا شده یکس شده مرد االن پسرم گه،ید نه» 

 یدختر اون شدم متوجه هم ثاقیم یعروس شب. بودم دهیشن یبود زده حرف یتلفن

 رو دختره چالش و چشم با پسر نیا که هیهمون یریم اشصدقه قربون کسرهی که

 ماهک شدم متوجه شونشرکت بودم رفته که هم شیپ یهفته. دادینم امون

«. کرده راه به سر رو ما پسر که هیهمون انیسهراب   

 باال آسوده نفسم و رهیگیم رو هولم و اضطراب یجا یخوب و ندیآخوش حس هی

 بر و باشه مونده بابا ذهن یتو هورناز بد و تلخ یخاطره بودم نگران اشهمه. ادیم

 رو قاتشیتحق نکهیا از بعد میگرفت میتصم. بندازه من یپا یجلو سنگ اون اساس

 آرامش همه نیا از من و. بزنه حرف باهاش و رهیبگ تماس ماهک یبابا با کرد لیتکم

.ترسمیم کارهام بودن روال یرو و  

 " ماهک "



 بسته و باز یصدا. کنمیم خاموش رو نترنتمیا و ارسال ریسم یبرا رو ریبخشب امیپ

 و شمیم بلند تخت یرو از مشکوک و پرونهیم جا از رو من تراس در شدن

. شمیم خارج اتاق از و دارمیبرم کنسول مقابل یِصندل یرو از رو شرتمیسو

 بابا. شمیم تراس وارد و کشمیم موهام یرو رو کالهش و کنمیم تنم رو شرتمیسو

 کنارش! بسته پلک و گرفته باال سر و داده هیتک هانرده به رو هاشدست کف

.دوزمیم چشم یچراغون شهر به و کنمیم بغل رو بازوهام و ستمیایم   

«! بابا شبه دوئه ساعت»   

 برق شب یاهیس یتو شیمشک یهاچشم مردمک و دهیم فاصله هم از رو هاشمژه

 کنهیم نگاه شهر یانتهایب ییروشنا به بابا و مونمیم بابا رخ مین یرهیخ من. زنهیم

:گهیم مقدمهیب و  

 هفت! گهید نداشتم دوست بچه. مینش دار بچه که کردم شرط میکرد ازدواج یوقت» 

 نکهیا تا میداشت ییسروصدایب و آروم یزندگ. میکرد یزندگ نفره دو بچه بدون سال

«. یگرفت شکل دایآ وجود یتو ناخواسته تو و میکرد یزیناپره  

 بودن؟ نگفته بهم حالتابه چرا بودم؟ ناخواسته. ستهیایم صاف و زنهیم یاخندهتک

:کنمیم زین گوش مشتاق و برمیم فرو شرتمیسو بیج داخل رو هامدست  

 دایآ. کردم ییروترش کردم، پرخاش شدم، ناراحت میدار یراه یتو دمیفهم یوقت» 

«. کنه سقط رو تو شد یراض دید رو من تند یرفتارها که هم  

.کنمیم جمع شونه و کنهیم نفوذ وجودم بندبند به سرما. زهیریم فرو قلبم لیدلیب  

 و نداشت یخوب یباردار مادرت. ماهک ینشد رفتن به یراض میکرد یهرکار» 

 یرو و نشد پاک صورتم یرو از اخم ماه نه. کردیم بدتر رو حالش هم من یتینارضا

. یاومد ایدن به که بود خرماپزون ماه مرداد شانزدهم شبه. ندادم نشون دایآ به خوش

 و زدم قدم هدفیب موندم مارستانیب اطیح یتو که بود بد و گرفته حالم نقدریا



 دایآ بغل یتو. اومدم باال دایآ یهاهیگر و زنعموت و عمو زور به. خوردم حرص یالک

 تا و شدم دهیکش سمتت به ارادهیب که نبود من دست. یبود دهیخواب آروم یلیخ

 ییبال چه لحظه اون یدونینم و یکرد باز رو درشتت یهاچشم تخت کنار دمیرس

 به رو جونم و قلبم یتو ینشست بست یاومد و یدیدر رو امنهیس انگار. اومد سرم

«. یکرد بند جونت  

 و چهیپیم بدنم سلول به سلول یتو یمطبوع یگرما و کنهیم حلقه تنم دور دست

 بغض و شهیم ترخفه رفته رفته بابا یصدا. رهیگیم آروم قلبم امونیب یهاتپش

 با و رمیگیم باال سر مات خبریب جا همه از منِ. چسبهیم گلوش خیب یامردونه

:کنمیم نگاه بابا به شده گرد یهامردمک  

«؟! هستن چروک و قرمز چقدر انیم ایدن به یوقت هابچه یدید»   

:خندهیم آروم و نیغمگ  

 بشه! ماهک میبذار رو اسمش گفتم هوی فکر بدون همونجا. بود دیسف ماه نیع تو» 

 ایدن. کرد قبول درجا که بود اومده خوشش نقدریا مامانت... مونخونه یکوچولو ماه

«. اومدیم بدم بچه از من انگار نه که انگار طرف،هی تو طرفهی  

:زنمیم کنار رو صورتم یرو شده پخش یموها  

«؟! نیافتاد روزهااون ادی امشب شدهیچ»   

 رو هامبازو جفت. گردونهیبرم هم رو من و چسبونهیم نرده به پهلو و چرخهیم

 صداش نگران. کشهیم آتش به رو دلم هاشچشم اندوه و رهیگیم هاشدست ونیم

:گهیم لب ریز و چسبهیم میشونیپ به هاشلب که زنمیم  

«! دمینفهم من که یشد خانوم و بزرگ نقدریا یکِ»   

؟!بابا شدهیچ-  



:رهیگیم فاصله ازم و خندهیم آلودشبغض یصدا با  

. زمیعز بخواب برو تو. دهیپر سرم از جفتش عقل و خواب افتادم گذشته ادی امشب» 

»  

.شمیم زونیآو ازش مستأصل و رمیگیم رو بازوش  

«... ماهک جون»   

:خندهیم زور به و دهیم هولم در سمت به  

«. بچه بکنه دردودل تو شیب آدم! نمیبب بخواب برو»   

 یکل با و ذارمیم جا ششیپ رو نگرانم دل یول. شمینم چشیپاپ نیا از شتریب گهید

.خوابمیم زوربه و گردمیبرم اتاق به ذهنم یتو سوال   

 از رو مامان نیماش چیسوئ و شمیم داریب خواب از زود شهیهم معمول طبق صبح

 اتاق از باز مهین یهاچشم با مامان بزنم پا رو هامکفش تا و دارمیبرم در کنار زیآو

:رهیگیم دهنش یجلو رو دستش پشت و کنهیم یادرهدهن و شهیم خارج  

«. دفتر نرو خونه ایب شد تموم دادسرا یتو کارت»   

؟!چرا-   

:شهیم اتاق وارد و چرخهیم  

«. میدار کار چون»   

 بابا، شبید تیوضع از اون! کنمیم نگاه بسته در به هیاندرسف عاقل. بندهیم رو در

 لیتشک دادگاه تا چند یادار ساعت انیپا تا. بگذرونه ریبخ خدا. مامان از هم نیا

 امیم خودم به تا. کنمینم حس رو زمان گذر که شمیم ریدرگ نقدریا و شهیم



 که خونه وارد. گردمیبرم خونه به کراستی مامان یگفته طبق. شده تموم رو کارهام

.زنهیم خشکم در یجلو و کنهیم شوکه رو من شده دهیچ زیم شمیم   

«. میدار مهمون؟! خبرهچه مامان»   

:رسهیم گوش به آشپزخونه یتو از صداش  

«. برات کردم آماده لباس ریبگ دوش برو بدو»   

:ستمیایم کانتر کنار و کشمیم دندون به لب و شهیم آشوب دلم  

«. هستن ایک مهمونامون»   

.کنهیم بدتر رو حالم مامان یغره چشم   

«. کمکم ایب بکن رو هاتکارت برو»   

 یشماره ارمیدرم تنم از رو هاملباس که طورنیهم و کنمیم باز رو اتاقم در وار ربات

.رمیگیم رو ریسم  

:دهیم رو جوابم سرخوش و سرحال  

دلم؟ جانِ »  » 

:کنمیم باز رو موهام کش و ذارمیم پخش یرو رو صدا  

«. میجورهی من ریسم. سالم»   

:گهیم یخاص لحن با  

«؟! یجورچه»   

 دور رو فرهام از یاطره. نمیشیم کنسول یروروبه و چرخمیم خودم دور کالفه

:چمیپیم انگشتم  



«. ینگران و ترس و دلشوره از یمخلوط دونم،ینم»   

:گهیم ابهام با و احساس پر و کشهیم یقیعم اه  

؟یمن ماه که یدونیم »  » 

اوهوم-  

«! یمن روشن یندهیآ»   

 نییپا و باال میعشق یهاهورمون و رمیبگ یگوش پشت از تونمیم رو کلماتش حس

 پرسمیم ازش تا و رهیگیم شکل هام لب یرو یکیکوچ لبخند ناخواسته. بشه

 قطع رو تلفن زدنش حرف وسط و شمیم یحرص. چونهیپیم رو من هم نیا شدهیچ

 و کت به باز یدهن با و شمیم خارج حموم از و رمیگیم یطوالن دوش. کنمیم

 و بابا شبید یهاحرف. کنمیم نگاه همرنگش لژدار یهاکفش و رنگ یریش شلوار

 تازده و رنیگیم جون چشمم یجلو اشهمه ریسم و مامان بیعج یهاحرکت

. خنده ریز زنمیم بلند و زهیریم یهر دلم. قراره چه از هیقض که افتهیم میدوهزار

 به رنگ و شهیم یجار هامرگ یتو سرعت به خون و لرزهیم هامچشم مردمک

:سمینویم ریسم یبرا و دارمیبرم کنسول یرو از رو لمیموبا. بخشهیم هامگونه  

«. طلبت یکی»   

. شمیم خارج اتاق از ادیم که بابا یصدا. شمیم آماده و کنمیم لنتیسا رو لیموبا

 و چرخونهیم سر. کنهیم گوش مامان یهاحرف به و انداخته دستش یرو رو کتش

. شهیم شیر نشیغمگ لبخند و هاشچشم غم یبرا دلم. افتهیم من به چشمش

 مهر پر آغوش یتو و کنمیم تند سمت به پا من و دهیم فاصله هم از رو هاشدست

 لرزهیم دلم. رهیگیم یقیعم یها دم و بوسهیم رو موهام یرو. رمیم فرو اشپدرانه

 بابا تا و کنهیم جدامون هم از زور به مامان. رهیگیم دلم و شمیم نیغمگ هم من و

 کف احوال شونیپر و مشوش. رسنیم سر اشخانواده با همراه ریسم بشه، آماده



 فشارم و رهیم ضعف دلم یه ینگران فرط از و کشمیم هم یرو رو هامدست

.کنهیم یپرس احوال باهام گرم یلیخ پدرش و کنهیم بغلم مادرش. افتهیم   

 شلوار و کت. برهیم غمای به رو دلم مقابلم پوشِکیش مرد و کشمیم باال پلک

 رو تنومندش کلیه بیعج شیمشک راهنیپ ینهیزم با رنگ یتوس دوختخوش

 یتو یهمگ و رمیگیم دستش از رو بزرگ گلدسته. دهیم نشون دلرباتر و ترمردونه

 رو آوردن یچا رسم دیلرزیم پام و دست که بس از. مینیشیم هم دور مهمون سالن

 و بود شده پیک هامگوش. گرفتم جا بابا کنار شده مسخ من و گرفت عهده به مامان

 نداشت خبر ریسم و بودم عاشق من که یهاروز یهمه. دمیشنیم گنگ رو صداها

 نذاشته سر پشت که رو یبیعج یماجراها و سخت یروزها چه. کنمیم مرور رو

 شدن دهیکش چالش به و هورناز با شوندوباره یآشت و ریسم کردن هک از! بودم

 آخر در و ریسم افتادن زندان به و یمرتض مرگ و موقتم مهاجرت و خودم احساست

 گردنم و صورت یرو یسرد عرق. کنمیم دوره دونه به دونه رو مونبودن باهم

 م؟یبرس نجایا به ما کردیم رو فکرش یک. زده خی هامانگشت سر و شهیم داریپد

. داد رخ معجزه و کرد نگاه دلم به خدا دونمیم فقط. بود محال! من کنار ریسم اصال

 یبرا شد عشق گرفتار خودم مثل هم ریسم و افتاد ریسم دل به من مهر که نیهم

 پلک هم سر پشت و پرهیم هام شونه بازوم یرو بابا حرکت با. شد یتلق معجزه من

:خندهیم بابا. زنمیم  

 شما که ییآشنا طبق. خانم عروس میزد رو هامونحرف ما! جان؟ بابا شما ییکجا» 

«؟! الزمه رفتن اتاق نیداشت ریسم آقا و  

 قد به قد خجالت شدت از من و رهیگیم باال ریسم یبابا و مامان یهاخنده یصدا

:گهیم مودبانه و نیمت یلیخ ایآر یآقا. رمیم فرو خودم یتو و شمیم آب  

 خجالت اصال دخترم؛ بگو رو میبشنو دیبا ما که یشرط هر رفتن، اتاق از قبل» 

«. نکش  



 آروم ییصدا با و چمیپیم انگشتم دور رو شالم یشهیر و خورهیم تکون گلوم بکیس

:گمیم لرزون و  

«. خوامینم هیمهر من... که شرط»   

:کنهیم باز لب محبت با مادرش. رهیگیم فرا رو سالن کل ییهوی سکوت  

«! قشنگم عروس شهینم که هیمهر بدون»   

:بگم تا کَنمیم جون و رمیگیم گاز رو زبونم  

الزمه مهرش... فقط هیمهر از. نداره ارزش باشه پول و سکه که هیمهر » . » 

 هوی حد از شیب یِ شاد و یخوش با مادرش و کوبهیم نیزم یرو رو پاش نوک ریسم

 ها مدار و قرار و کننیم دستم رو ساده نینگ تک انگشتر عیسر. کشهیم کِل

 اتاق میبر رهیم ادمونی که شهیم دهیچیپ هم یتو یچ همه نقدریا. شهیم گذاشته

 اون و رهیگیم اجازه عمو از اول یمرتض مرگ احترام به بابا. میبزن حرف مثال و

:گهیم  

 که شاءاهللان. مینش جوون تا دو یخوشبخت راه سد. دوستن باهم شر و ریخ» 

«. بشن خوشبخت  

 جلسات اتمام از بعد یعنی. شهیم میتنظ دیع دوم یهفته یبرا عقد قرار

 یکی و میریم رونیب باهم قبل از تر راحت و شده یعلن رابطمون حاال. مونمشاوره

 بابا ماهه سه مدت نیا یتو. میگذاریم سر پشت زیآم تیموفق رو هامون جلسه یکی

 که ختهیر پام به عالقه و عشق نقدریا مامانش و شدن قیرف باهم یحساب ریسم و

.مهربونشونم و ماه یرو یشرمنده یاساس  

 و من یبرا قراره که یاخونه یتو رو جهاز مشاوره جلسات بر عالوه ماه سه نیا طول

 عمو خود اصرار به و میکنیم لیتکم رو یعروس تدارکات و مینیچیم باشه ریسم



. میکن برگزار یانزل یساحل شهر خودش، یالیو یتو رو جشن که شهیم نیا بر قرار

 جشن ریسم و عمو یخانواده با همراه هم، دور یهمگ رو امسال لیتحو سال

 خاطربه هابچه. میافتیم راه شمال سمت به یعروس از قبل روز دو و میریگیم

 یهاپیکل. برسونن رو خودشون یعروس قبل شب هی شنیم مجبور شرکت یکارها

 شب هی استرس فرط از مدت نیا تموم یتو من و شده گرفته مونقشنگ یتهیفرمال

 نم. کردم حموم نزده آفتاب صبح و دمینخواب رو قبل شب. نداشتم راحت خواب

 طونیش و خندون ریسم و شهیم باز اتاق در که رمیگیم پوشم تن کاله با رو موهام

.شهیم اتاق وارد  

ریسم "  " 

 باز رو در زدن، در بدون. رمیم ماهک اتاق سمت به راست هی شمیم داریب که صبح

 با و رهیگیم نهیآ از چشم. ختهیر دورش رو سشیخ یموها و کرده حموم. کنمیم

 خودم به و چمیپیم کمرش دور دست و رمیم سمتش به. کنهیم نگاهم لبخند

:زنهیم گوشش پشت رو سشیخ یموها. دمیم فشارش  

«. شدن داریب یبرا زوده»   

 دشیسف پوست و شهیم شل شگره که دمیم تکون شحوله کمر یرو رو دستم

 خوش یبو دل ته از و برمیم فرو گردنش یتو سر اریاختیب. پرونهیم مکله از برق

:بوسمیم رو شترقوه. کشمیم نفس رو بدنش  

«. برسونمت دیبا من»   

 و کشمیم موهاش یرو رو هام انگشت سر. کنمیم راست تن و کشمیم باال سر

:گمیم موهاش تار به رهیخ  

«. نزن تنت به ادکلن و عطر»   

:زنهیم یا خنده تک و کنهیم گرد چشم  



«چرا؟ ... یوا»   

 رو هام لب. بوسمیم رو شیشونیپ حرارت پر و دمیم قرار گردنش پشت رو دستم

:زنمیم پچ و دمیم سر گوشش کنار  

«. دهیم بهشت یبو... تنت»   

فشارمشیم خودم به یشتریب شور با من و لرزهیم آغوشم یتو تنش . 

:گهیم محوش لبخنده با و کنهیم خم عقب به گردن  

«. شو آماده برو بدو یبرسون رو من یخوایم اگه»   

:دمیم کشش و رمیگیم وسطم و اشاره انگشت ونیم رو لپش  

«! کاریچ یخوایم شیآرا گهید ینقاش یتابلو خودت تو... خوشگل ممول آخه»   

:گهیم طلبکار و زنهیم پس لپش یرو از رو دستم و کنهیم اخم  

«. عروسما»   

عروسک ،یعروسک تو-   

:کنمیم تشیاذ زده جانیه و رمیگیم دندون به لب لذت با و شور پر و التهاب پر  

«. من کنم پا بر یافتیض چه. فقط شبشم منتظرِ یعروس نیا از من آخ آخ»   

 و رهیم مالش دلم ته. رهیگیم گاز رو هاشلب خجالت شدت از و شهیم سرخ

 و کوبهیم منهیس تخت به رو دستش که بکشمش آغوش به ضعفه دل با خوامیم

.بده هولم در سمت به کنهیم یسع  

«. یدار کار تا هزار هم خودت شو حاضر برو... نمیبب رونیب برو»   

:گمیم طنتیش با شمیم اتاق از که یحال در و خندمیم  



«. نه ای یکن رونمیب یتونیم هم شب نمیبب بذار ؛یکرد رونمیب االن»   

 یصدا آرومش غیج. بندمیم رو اتاق در کنمیم مجمله یچاشن یزیت و تند چشمکِ

 رو هیبق تا کنمیم خفه رو صدام هم یرو هاملب کردن چفت با. برهیم باال رو خنده

 به رو ماهک. کنمیم عوض رو هام لباس و شمیم خودم اتاق وارد. نکنم داریب

 قلبم. گردمیبرم الیو به و دمیم لیتحو یگلفروش به رو نیماش و رسونمیم شگاهیآرا

 ریدرگ رو پام تا سر یدیشد حرارت االن از و کوبهیم باال ضربان با تابیب و قراریب

 یدهیسرپوش یمحوطه. زنمیم لهله عروس لباس یتو دنشید یبرا و کرده خودش

 تموم از بعد. میکنیم نییتز رو فرش سنگ ریمس تور و گل با و مینیچیم رو الیو

 شگاهیآرا به رو من هم هابچه و رنیم کارشون دنبال به مادرا و دخترا کارها، شدن

 به بردارلمیف با همراه و رمیگیم لیتحو رو نیماش ساعت چند از بعد. رسوننیم

 تموم ینامرد با و دهیکش جلو دماغش نوک تا رو شنلش کاله. میریم ماهک دنبال

:زنمیم پچ و شمیم خم و دمیم دستش به رو گلشدسته. نمشیبب ذارهینم  

«! خانما خانم یکنیم سخت رو خودت کارت خودت»   

 از گلشدسته با همراه رو دستش و کنهیم ادیز رو آهنگ یصدا و خندهیم زیر

 و شهیم گرفته هیآتل یتو هامونعکس. دهیم تکون رو گلش و برهیم رونیب پنجره

 دو و گل جعبه هی اشهیمهر خودش یگفته طبق. میگردیبرم الیو به عیسر یلیخ

 ماهک ش،یقانون حقوق و حق یتمام باباش شرط به بنا و حافظه و قرآن کتاب جلد

 دستمون رو هامونحلقه و میزنیم امضا رو دفتر یوقت. ادیدرم من دائم عقد به

 همه واضح هامچشم و شهیم برداشته هامشونه و نهیس یرو از کوه هی انگار میکنیم

. دهیم نشون رخ خانومم نازدار باالخره و ارهیدرم تنش از رو شنلش. نهیبیم رو جا

 ماه از باتریز حشیمل شیآرا و ختهیر دورش ساده رو شیشمیابر رنگ خوش یموها

 منِ و کنهیم آب دلم ته قند هم اشدهیپوش یساده لباس و کردتش چهارده شب

 یتو. یشعور و درک با زن نیهمچ داشتن خاطربه شمیم مغرورتر مغرور،



. ارهیم وجد به رو ها مهمون هاشآهنگ با یجید و مینیشیم هم کنار مونگاهیجا

 نینگ پر یحلقه سمت به نگاهم. ستین انداختن سوزن یجا رقص ستیپ یتو

 هیثان هر و شهینم پلک هاملب یرو از یالحظه یبرا لبخند. شهیم دهیکش ماهک

 اشحلقه یرو رو شستم انگشت و رمیگیم رو دستش. زهیریم فرو قلبم بارهی

:گمیم بلند یکم و دهیشور و کشمیم  

«. من ماه یشد تر ماه چقد. نمیترخوشگل رهیم در برات جونم»   

:زنهیم رو چشم رنگش یآب یهاچشم برق. کنهیم کج سر  

«! یداغ چقدر»   

 پرشورم یهاچشم. شنیم خارج گلوم ته از سوزان هامنفس و رهیگیم گر شتریب تنم

:زنمیم لب یموذ و دوزمیم شیمخمل نگاه به رو  

«. شب آخر یبرا کنمیم رهیذخ یانرژ دارم»   

 بکنم یحرکت نکهیا از قبل رهیگیم دندون به رو لبش یگوشه و زنهیم پلک محکم

 کردن دراز با همزمان. رمیم خوشگلم عروس سمت به و شمیم بلند ثاقیم اشاره با

 یها چراغ و شهیم یخال ستیپ. شهیم اجرا نظرم مورد آهنگ سمتش به دستم

:شهیم روشن نورها رقص و شهیم خاموش محوطه  

نداره تو و من گهید دلت با جورم یجور هی»   

«... قرارهیب که یدل نیا کنهیم هواتو همش  

 سن یها پله از. ذارهیم دستم ونیم رو کشیکوچ و فیظر دست و خندهیم ذوق با

 کمرش پشت رو دستم هی. رهیگیم باال سوت و غیج و دست یصدا میایم نییپا که

 نفسم نهیشیم قلبم یرو که دستش. رمیگیم رو دستش مگهید دست با و ذارمیم



 رو صورتم تا کنهیم خم عقب به گردن. رهیم باال ضربانش و شهیم منهیس حبس

.دنیرقص به میکنیم شروع باهم همزمان. نهیبب بهتر  

باره هی یزندگ آخه فقط، تو زمیعز بخند»   

ایدن کل الیخیب مونمیم کنارت خودم  

نجا،یا از میبر تا ایب نکن فکرشم گهید نه  

«... ایدر و میباش تو و من فقط که ییجا هی میبر  

 یرو از وار نوازش رو دستم. زهیریم صورتش یرو قشنگش یموها زنهیم باد

 غرق که یحال در اهنگ، با همراه و زنمیم کنار رو موهاش و کشمیم باال کمرش

:زنمیم لب دارشم ستاره یها چشم  

 ینکن شدم عاشقت که بگم بگم، بهت یزبون چه با... دارم دوست دارم دوست» 

 جوابم

«بم... انتخا ییتو انیب هم ایدن تموم... دارم دوست دارم دوست  

 کف به شگونه تا دهیم تکون رو سرش فیخف و رهیگیم دندون به رو لبش شور پر

:بشه دهیکش دستم  

 حاال تا... آدمو رهیگیم هات چشم... برمو ینکن یکار هی واسمو، یرینگ رو خودت» 

«... نبودم ینجوریا  

 اگه و رهیم ضعف دلم. افتهیم چال هاش گونه جفت که زنهیم یینما دندون لبخند

 انگشت. کردمیم شکار رو هاش لب حتما نبود برمون و دور یها آدم از خجالت

:خونمیم شعف و احساس تینها با تر، واضح و کشمیم چالش یرو رو شستم  

توونهید و عاشقت شدم ت،گونه یرو یدار چال که تو»   



تخونه شده گهید قلبم  

«... وجودم همه یشد  

:چرخهیم دستم زیر همزمان و کنهیم یهمراه رو خواننده خودش ندفعهیا  

«... انتخابم ییتو انیب هم ایدن تموم دارم، دوست دارم دوست»   

:خونهیم رو یبعد بند عشوه و ناز با و کشهیم منهیس یرو رو دستش  

«... انتخابم ییتو آره»   

 نیا تا بندمیم پلک لحظه یبرا و دمیم فشار خودم به رو کمرش صیحر و طاقتیب

 غیج و سوت و شهیم تموم که آهنگ. نهیبش وجودم بند بند یتو نیریش حس

:گهیم خنده با دلم عمر. کنهیم متوقف رو ما یبلند  

«. دارم دوست»   

 پچ گوشش ریز. کشمشیم آغوش به و بوسمیم حرارت پر و داغ رو شیشونیپ

:زنمیم  

«. وجودم همه من اندازه به نه»   

 نکهیا از قبل. ستکننده کر سوت و غیج و دست یصدا و شهیم روشن محوطه نور

 به پا یمهمون آخر تا میشیم مجبور و کننیم دورمون هابچه سرجامون میبرگرد

 خوادیم دلش یجید نه که هست جانیه و شور پر مجلس نقدریا. میبرقص پاشون

 تموم مراسم صبح یسه ساعت باالخره. شده خسته بردارلمیف نه بشه، تموم مراسم

 از هابچه یحت. شنیم خارج الیو از باره چند کاتیتبر از بعد ها مهمون و شهیم

 ماهک و خودم یخانواده تنها. بخونن یکر و زنیبر کرم موننینم یخستگ فرط

 هم رو پدرش و هیگر ریز زنهیم هوی ماهک و ادیم سمتمون به ماهک یبابا. موندن

:گهیم نشیسنگ بغض با ذارهیم ماهک دست یتو رو دستم. ندازهیم هیگر به  



 دیبخند و دیکنیم هیگر باهم دیکن هیگر باشه قرار د،یامانت گهیهمد دست جفتتون» 

 هاتونحرف و دیکنینم یخال رو گریهمد پشت افتاد که یاتفاق هر. دیخندیم باهم

«. ادینم رونیب خونه یوارید چهار از  

. میکشیم آغوش به رو مادرهامون و پدر تک به تک و رهیگیم شدت اشهیگر ماهک

 نیتر بزرگ. باشن راحت دوماد و عروس تا کننیم ترک ما خاطربه رو الیو امشب

 من و شهیم اتاق وارد من از زودتر ماهک. کردن آماده برامون قبل از رو الیو اتاق

 طرف دو. شمیم اتاق وارد پا اون و پا نیا از بعد قهیدق چند و خورمیم یآب وانیل

 شده پرپر گل از پر تخت یرو و کردن نییتز سقف از زونیآو گلِ یها سهیر با تخت

. شهیم افزوده میگرفتگ گر شدت به یه و گرمه گداخته یکوره مثل تنم. شکالته و

 کتم با همراه و کنمیم ول رو کرواتم گره. برداشته خش صدام و خشکه گلوم ته

 کشمیم کمرش یرو رو دستم کف و نمیشیم ماهک کنار. ندازمشیم نیزم یرو

 نبض وجودم ینقطه به نقطه. لرزهیم هاشلب و افتهیم شماره به هاشنفس که

 و بم و کنمیم باز دونه دونه رو راهنمیپ یها دکمه. تابشمیب یبدجور و زنهیم

:گمیم خشدار  

«. یاریدرب رو لباست یخواینم»   

.رسونهیم پشتش به رو دستش زده هول   

«. االن... ال»    

زنمیم لب داغ و سوزان و کشمیم نییپا رو پشیز و برهیم رو امونم یقراریب :  

«. کنم کمکت من بذار»   

 و میمونیم ما بعد قهیدق چند. شکنهیم رو اتاق سکوت جفتمون یهانفس یصدا

 رو جفتمون و شده ورشعله آتشش که یعشق و خوردن هم نام به که ییهاتن

 فینح تن. میرسونیم صبح شیومگرگ به ناب حال و شور با رو شب. سوزونده



 نکهیا از بعد و بوسمیم رو اشقهیشق و کنمیم حبس خودم حصار یتو رو ماهک

:گمیم رنیگیم آروم هامنفس  

«. میکن عسل رو مونماه میبر میخوایم فردا که بخواب»   

 فرو ینیریش خواب به آرامش تینها یتو که کشهینم قهیدق به و خندهیم رمقیب

.میریم  

 هم از یسخت به رو هام پلک لمیموبا زنگ یصدا با که ظهر ای بود صبح دونمینم

 و دمیم کش تخت کنار یعسل سمت به رو خودم و شمیم زیخ مین. دمیم فاصله

:دمیم جواب بسته یهاچشم با و دارمیبرم رو لمیموبا  

«؟! بله»   

پرونهیم سرم از رو خواب یخط پشت شرور و گنگ و ناواضح یصدا : 

 باش معکوس حرکت منتظر. سوخت شبید خوشت یها روز یبرنده برگ نیآخر» 

«. ایآر جناب  

.بُرهیم نفسم و چهیپیم اممعده و رمیم فرو یقیعم بهت یتو  

( سوم فصل ) 

بعد ماه ده "  " 

 التهاب از یکم تا پاشمیم صورتم و موها یرو بار چند و کنمیم آب پر رو هاممشت

 از رو حواسم و ختیر بهم رو من روان زنگ هی دوباره ماه ده از بعد. بشه کم میدرون

 چون و کردم تیشکا من هیهرچ ه،یجد ه،یشوخ! هیک دونمینم. کرد پرت یچ همه

 یکار تنها. کرده رممکنیغ دیشا و سخت رو کار بوده یعموم تلفن قیطر از تماس

 یتماس سوم بار یبرا اگر تا کنن کنترل رو من تلفن که بوده نیا میبکن میتونست که

 یبهداشت سیسرو در به یمتعدد یهاتقه. کرد یابیرد رو محدوده بشه کردم افتیدر



. کنمیم باز رو در سیخ صورت و موها همون با و بندمیم رو آب ریش خوره،یم

:دهیم دستم به حوله نگران ماهک  

 چرا رو موهات. برده خوابت کردم فکر زنم؟یم در دارم ستقهیدق چند یدونیم» 

«. یکرد سیخ  

 اون و یعروس صبح از. دمیم کش رو هاملب زور به و رمیگیم دستش از رو حوله

 گزارش اشهمه و پامیم رو ماهک یزیغر. شده زهرمارم یزندگ بعد به نحس تماس

 دست یول دهیم دست بهش یبد احساس و ادینم خوشش دونمیم! ازش رمیگیم

 به شهیم وصل آخرش ماجرا یگوشه هی گهیم بهم یبیغر حس هی! ستین خودم

 و نمیشیم آشپزخونه داخل زِیم پشت. پاشونهیم هم از رو میزندگ و من و ماهک

 قرار اشچونه ریز رو مشتش و دهیم دستم به رو ریکفگ. نهیچیم رو زیم ماهک

:دهیم  

 کردم داغ رو دستم پشت. شد بسته هم هامموکل از یکی ینفقه یپرونده امروز» 

«. نکنم قبول خانواده یپرونده گهید  

: گمیم یجد کامال و زنهیم سرم به هوی  

«. ینکن کار مدت هی یخوایم»   

:بندهیم رو دهنش متعجب و مونهیم هوا یرو پُرش قاشق  

«؟ یچ یبرا! نکنم؟ کار»   

:کنمیم پنهون میخونسرد نقاب پشت رو شمیتشو و ینگران و زنمیم باال شونه  

 خاطربه! زمیعز یکرد خسته رو خودت خانواده یپرونده نیا سر ماهه چند خب» 

«. گمیم خودت  

:کنهیم نگاهم مشکوک و کنهیم یزیر اخم  



«؟ یخوب تو. ستمین خسته نه،»   

:دمیم هول عقب به انگشت با رو میخال بشقاب و کشمیم سر رو آبم وانیل  

«. یدب برم مجبورا یروز وپنجستیب ست،یب دیشا»   

:شهیم اتاق وارد من سر پشت هم ماهک. رمیم اتاق سمت به و شمیم بلند  

؟یچ یبرا یدب ؟یدب »  » 

:کنمیم عوض رو هاملباس  

«. ادیم باهام هم ثاقیم گه،ید گرفتم کار»   

 هی فقط زده زنگ که یدوبار هر. شهینم منحرف عصر تلفن از هم لحظههی ذهنم

 مغزم و کرده باد امکله کنمیم احساس. پاشونده هم از رو من و کرده تکرار رو جمله

 شم خارج اتاق از خوامیم. انداخته درد به رو کتفم استخون یعصب درد. دهیکش آب

 مردمک و ذارهیم ام نهیس یرو رو دستش کف و شهیم راهم سد ماهک که

:جنبهیم کاسه یتو نگرانش یهاچشم  

 هم من به که خودت یتو یرفت یجورهی االن کردم تیراه خندون لب با صبح» 

«! یگیم دروغ حالت درمورد  

.بوسمیم رو موهاش یرو و چمیپیم دورش دست خسته  

«! یخانم خوبم هم، یتو یدهیچیپ شرکت یکارها کمهی»   

:زنهیم داد و شهیم مشت امنهیس یرو دستش یعاص  

؟یبگ دروغ من به یگرفت ادی حاال تا یک از »  » 

:زنمیم داد سرش بار نیاول یبرا. شمیم منفجر هوی و شهیم پر تمیظرف  

«. من به نده ریگ خوبم، یعنی خوبم گمیم... اِاِ»   



 یجلو و زنمیم کنارش ظمیغل تخم و اخم با. رهیم وا و شهیم گرد هاشچشم

 میزندگ روز نیبهتر صبح. کنمیم نییپا باال رو هاشبکه هدفیب و نمیشیم ونیزیتلو

 هزارتا براش که ییروزها و عسل ماه از یچیه که یجور. شد زهرمارم تماس هی با

 زنگ و دیتهد از یخبر و گذشت که یماه دو یکی. دمینفهم بودم ختهیر نقشه

 از دوباره امروز نکهیا تا سپردمش یفراموش دست به و شدم الشیخیب نشد مجدد

 وفر نو از دوباره. کردن تکرار رو جمله همون نیع و زدن زنگ بهم یعموم تلفن

. زدم رونیب شرکت از یحال چه با دونمینم و کرد یاتصال مغزم یهامیس و ختمیر

. کردم فکر و دمیچرخ خودم دور و خوردم تاب هاابونیخ یتو هدفیب یساعت چند

 یفکر و کنم جمع جاهی رو مغشوشم فکر نتونستم و نداد قد جاچیه به عقلم و ذهن

 یتو بوده، مرادم وقف بر ماه چند نیا یتو روزگار یهرچ. بکنم شوم مزاحمِ نیا یبرا

 رو ونیزیتلو زدم جونم از تر زیعز سر که یداد از مونیپش. شد هوا دوده هیثان صدمِ

 داغم گردنِ پشت رو دستم. کنمیم پرت زیم یرو رو کنترل و کنمیم خاموش

 کنهیم رو کارهاش اخمو و گرفته ماهک،. دمیم هیتک آشپزخونه ستون به و کشمیم

 کنمیم لعنت رو خودم بار هزار و کنمیم فوت درمونده رو نفسم. منه به پشتش و

 و کنمیم بغلش پشت از و رمیم جلو. بشکنم رو دلم بندِ دلِ اومد دلم یجور چه که

. چسبونمیم گوشش ریز رو دردناکم یقهیشق و دمیم هیتک اششونه یرو رو امچونه

 یهاپلک. شهیم حبس نهیس یتو نفسش و ستنیایم حرکت از هوا یرو هاشدست

:گمیم بم و کوبمیم هم یرو رو امخسته  

«. داد ارور مغزم لحظه هی! ماهم ختهیر بهم یچ همه کمهی خوام،یم معذرت»   

 و کنمیم راست تن. شهیم آزاد ماهک نفس و کنمیم تر تنگ رو دستم یحلقه

 یابروها و نیغمگ لحن و شهیم زونیآو هاشلب. چرخهیم دستم یحلقه یتو

:لرزونهیم رو دلم درهمش  

«؟! نه شدهیچ یگینم. گرفته خون رنگ هات چشم که یآشوب نقدریا»   



 و کنهیم باز رو هامدست چفت تقال یکم با زده حرص. ندازمیم باال ابرو و خندمیم

:گهیم بلند بلند و شهیم خارج آشپزخونه از به  

. قرارمون و قول ریز یزد! میکن هیگر باهم و میبخند باهم که بود نیا بر ما قرار» 

«. بمونه ادتی  

 عقب یصندل. شهیم قفل فکم و کشهیم ریت قلبم. کوبهیم محکم رو اتاق در

 خوامینم. رمیگیم هامدست ونیم رو سرم و رمیگیم قرار زیم پشت و کشمیم

 و یدرون شیتشو نیهم. بکشه نفس و بره راه لرز و ترس با خوامینم بکنم، نگرانش

 یتو سرگردون شب یهامهین تا. بسه نمونیب یرابطه و خونه جو یبرا من یظاهر

 رو روانم و روح و کنهیم خطور املهیمخ به ناجور فکر هزارجور و چرخمیم خونه

 ماهک کنار صبح یدمادم جه،ینتیب و سروتهیب یهافکر از خسته. کنهیم ریدرگ

 باال خودم ینهیس و ماهک گردن یرو تا رو پتو. بخوابم یساعت چند تا کشمیم دراز

 به و شهیم نیسنگ هامپلک کنمیم نوازش رو ماهک یموها که یدرحال و کشمیم

.رمیم فرو خواب  

 با و دیچ رو صبحونه زیم اخم منهی با نیسرسنگ و شد داریب من از قبل ماهک صبح

. ارمیدرم دلش از شده که ینحو هر به ظهر. شد خارج خونه از یلب ریز یخداحافظ

 دلم شهیم غمزه باشیز یچهره که هربار و ندارم رو اخمش و قهر طاقت لحظه هی

 یسرصبح و ذارهیم اثر هم من یرو ماهک یمنف موج. شهیم تکه هزار و شکنهیم

 رو وافرم سردرد. کنمیم کار کند و حوصلهیب. شمیم شرکت وارد زهرمار برج نیع

 اول طرح با گل یجعبه با یبعدسه قلب. کنمیم کنسل رو جلسه و کنمیم بهونه

. بدن لشیتحو خونه در دم گهید ساعت کی تا گمیم و دمیم سفارش ماهک اسم

 چپش دست. شهیم اتاق وارد زدن در بدون ثاقیم که شمیم لوگو یطراح مشغول

:دهیم تکون هوا یرو رو کاغذ تکه تا پنج و رهیگیم باال رو  

«. درک به میبر ییتا پنج گرفتم تیبل»   



.دمیم هیتک یصندل به و کشمیم باال سر  

«! ییهوی چه»   

میکن عوض ییهوا و آب هی میبر. مینرفت ییجا مونعسل ماه بعد-  

:کنهیم مچاله رو اشافهیق و نهیشیم زیم یگوشه. کنمیم نگاهش سرد و یخنث  

«ه. افتیم اشنداشته یهاغصه ادی نهیبیم رو تو عبوس یافهیق نیا آدم اه اه»   

:گمیم حوصلهیب و دمیم تکون هوا یرو رو دستم  

«! کنمایم پرپرت نکن ریگ پرم به»   

:خندهیم مسخره و دهیم جلو لب  

؟یحاج یلک یتو چته! بخور رو من ایب »  » 

:گمیم عجز با و کشمیم صورتم به یدست  

 مشتش یتو رو جگرم و من دل یتو انداخته دست یکوتاه فاق کدوم دونمینم» 

«. کردم تیشکا رفتم. زدن زنگ بهم هم باز ماه ده از بعد  

:غرمیم نیخشمگ و کوبمیم پام یرو رو مشتم و کنمیم یاقرچه دندون  

«. بُرمیم درجا رو نفسش... هیاحرومزاده کدوم بفهمم»   

:ندازهیم ابروهاش وسط یقیعم خط ثاقیم یهااخم  

«؟! آخه خوادیم یچ!! دوباره»   

 معکوس حرکت منتظر کشم،یم قهقهرا به رو تیزندگ گهیم یه که؛ دونمینم-

شل شعرا! نیا و باش  

:شهیم بلند و کشهیم ینچ  



 سیپل نترس پس! ؟یکرد تیشکا یگینم مگه. کن جور و جمع رو خودت پاشو» 

 فردا بگو ماهک به خونه، برو پاشو کن صاف رو اتکوله و کج یافهیق. کنهیم حلش

 و راست رو کارها خودم من پاشو. چابهار میبر ییتا پنج میگرفت تیبل ظهر یبرا

«. کنمیم ستیر  

 یقدربه. رهیگیم عهده به هم رو من یکارها و کنهیم خونه یراه رو من زوربه

 و کنم ناراحتش خوامینم یطرف از. کنم کاریچ ماهک با دونمینم که احوالم آشفته

 جونم یِخرد عصاب و یخستگ. کنم پنهون ازش رو یزیچ خوامینم هم یطرف از

. شمیم خونه وارد رفته وا و زار خورده شکست لشکر نیع و گذاشته اثر هم تنم یرو

. ادینم ازش ییصدا. زنمیم صدا رو ماهک و نمیبیم زیم یرو رو گل یجعبه و قلب

 از یاآسوده نفس. نمشیبیم خواب غرق یوقت و کنمیم تند اتاق سمت به پا نگران

:کنمیم زمزمه لب ریز و کشمیم دل ته  

«. شمیم عمر نصف بشه معلوم هیقض نیا ته و سر تا»   

 لمس رو انشیعر یبازو و نمیشیم تخت کنار کنم عوض رو هاملباس نکهیا بدون

:زنمیم صداش عطوفت با و کنمیم  

خانمم؟ ماه »  » 

 ام خنده! نابه کردنشم قهر مدل. زنهیم گره بهم رو ابروهاش و لرزهیم هاشپلک

 رو بازوهام. کشهیم یبلند غیج که ندازمیم روش رو خودم حرکت هی با و رهیگیم

گهیم دهیبر نفس. کنمیم تشیاذ و ذارمیم تنش طرف دو : 

«. رفت نفسم! یوا»   

 و کنمیم خم رو سرم همزمان. کشمیم موهاش یال پنجه و ارمیم باال رو دستم

 فورا هاملب و کنهیم کج اششونه سمت به سر. بوسمیم رو اشچونه و گونه



. شمیم زن نیا یتنشه دتریشد و شتریب هیثان به هیثان. کنهیم شکار رو شاهرگش

:نالهیم و کشهیم نفس دارکش  

«! ریسم»   

:کنمیم داغ جانیه و عشق فرط از و رمیگیم گر  

«... نشو نیسرسنگ من با ر،ینگ رو من از ر؟یسم جونِ»   

 زل شیخواستن و تبدار یهاچشم به و دمیم قرارش قلبم یرو و رمیگیم رو دستش

:زنمیم لب سوزان و زنمیم  

«. شهیم له شکنه،یم»   

:دهیم کش نییپا سمت به رو هاشلب یگوشه دلخور  

بود؟ نیا ما قرار! شمیم له و شکنمیم هم من ،یدونینم دلت محرم رو من »  » 

 و کشمیم هیر به رو وجودش یبوخوش عطر و چسبونمیم شیشونیپ به رو میشونیپ

 دهیفا یکار پنهون. رهیم باال ناخواه قلبم تپش و شهیم یجار هامرگ یتو آرامش

:کنمیم تر لب. نداره  

 و رفتمیم خودم یتو اشهمه بودم؟ فکر یتو چقدر یعروس از بعد روز صبح ادتهی» 

« ؟یشدیم یشاک دستم از تو   

:زنهیم زل هامهیقرن به یسوال  

 باز صبح روزید یول. نگرفتم رو شیپ هم من و نشد ازش یخبر روز اون از بعد» 

 یچا کدوم یتفاله دونمینم. کرد تکرار رو جمله همون نیع و زد زنگ بهم هم

«. کنهیم خراب رو مونیزندگ که کرد دیتهد. بزنه بهم رو روانم خوادیم  

:کنهیم سکسکه اریاختیب و رهیگیم ترس رنگ هاشچشم  



ه؟یک... ک »  » 

.سیپل دست سپردمش. دونمینم-  

:لرزهیم هاشلب و دهیم قرار هامشونه یرو رو هاشدست جفت زده وحشت  

 کنه درست برامون یپاپوش نکنه! بزنه تو به یبیآس نکنه... نکنه! شه؟یم یچ حاال» 

«. بندازدمون چاه ته به و  

.لرزهیم تنش و کنهیم هول   

«... ریسم... ریسم»   

 چون. بفهمه خواستمینم واکنشش نیهم خاطربه. دمیم فشارش خودم به محکم

 کنمیم یسع نوازش و ناز با. افتهیم پس ماهک ادیب یتق یصدا فردا از مطمئنم

:گمیم خنده با هامنوازش ونیم. کنم آرومش  

«. درک به میبر گرفته تیبل ثاقیم! برامون؟ یبندیم چمدون»   

:کنهیم احساسم غرق شیمخمل یصدا با  

«؟! کردن مسافرت هوس! ؟ییهوی»   

زنمیم باال شونه و ندازمیم کمرش دور دست. چرخهیم پهلو به و شمیم جدا ازش : 

«. نرفتن ییجا بعدبه شونعسلماه از گهیم بدونم چه»   

:گهیم تیرضا با  

 که هیک! داره بو هیقض نیا. ترسمیم واقعا من. بشم دور تهران از میبر. میراض خوبه،» 

 هم باز بعدش ماه ده تا کرده ول بعدش کرده؟ دیتهد زده زنگ یعروس از بعد روز

«! بکنه آشوبت دل بزنه زنگ افتاده ادشی  



 از هیقض بفهمم و کنم یهالج تونمینم. هوام یرو انگار ییجوراهی. مبهوتم خودمم-

.قراره چه   

:کنمیم امدهیشور لحن یچاشن یشوخ و چسبونمیم ام نهیس به رو ماهک سر  

 هی کنمیم هوس من که نلرزه شمییایدر یهاچشم باشه، قرص من به دلش خانمم» 

«. کنم چپش یلقمه   

 امنهیس. کنهیم باز نهیطمان با رو راهنمیپ یهادکمه و برهیم دست. خندهیم زیر

 و کت و شمیم بلند تخت یرو از ضرب با. زنهیم نبض وجودم و شهیم نیسنگ

 و سر یرو رو قمیعم یهابوسه. شمیم آوار روش و ندازمیم نیزم یرو رو راهنمیپ

:کنمیم زمزمه نیآتش و ملتهب و کنمیم مهر صورتش  

«... یکنیم میوحش خودت»   

 " ماهک "

 در و شهیم ادهیپ نیماش از. ستین صیتشخ قابل اصال که اههیس یجورهی صورتش

 درست رو نیماش. کنمیم نگاه سرسبز و خلوت یجا به دهیترس. کنهیم قفل رو ها

 فرط از بدنم! ییکجا ریسم. کرده یزندون داخلش رو من و داشته نگه جاده وسط

 شهیش به رو لرزونم یهامشت. شهیم منجمد تنم یتو جون و لرزهیم وحشت

. کنهیم نگاهم و ستادهیا جاده طرفاون. زنمیم داد ترس و عجز با و کوبمیم

 کنار نیماش نیا یتو دمید اومدم خودم به فقط. شناسمشینم اصال ه،یک دونمینم

 یهابوق یصدا. میکنیم حرکت ینامعلوم یجاده یتو و نشستم ناشناس یمرد

. افتمیم هیگر به و کشمیم ادیفر دل ته از و برهیم باال رو قلبم تپش یونیکام مکرر

 کینزد به و دهیکش آغوش به بازو و ستادهیا جاده کنار شناختمشینم که یمرد

 لباسم یتو تا گردنم ریز از هم سر پشت عرق یها دونه. کنهیم نگاه ونیکام شدن

 گوش بوقش یصدا. شهیم تر کینزد و کینزد لحظه هر ونیکام و شنیم دهیکش



 خورهیم یدیشد تکون نیماش و رمیگیم صورتم یجلو رو هامدست. کنهیم کر رو

...و  

«؟! جان ماهک»   

 زیخ مین. نمیبیم تخت یرو رو خودم و کنمیم باز ته تا رو هامپلک زناننفس

:کشهیم عقب ریسم که شمیم  

«؟! یخوب»   

 یجور قلبم. کشمیم امکرده عرق صورت به یدست. بود خواب اشهمه. شکرت ایخدا

 من ریسم. شنومیم وضوح به رو صداش که کوبهیم امنهیس یقفسه به رو خودش

.بوسهیم رو موهام یرو و کشهیم آغوش به رو  

«. دمید وحشتناک خواب هی»   

:شهیم بلند و کنهیم جدا خودش از رو من  

 هابچه میبخور صبحونه میبر ریبگ دوش هی پاشو. ذارمیم کنار صدقه االن ره،یخ»  

«. منتظرن  

 بسنده دادن سرتکون به. خشکه خشکِ گلوم و دهیچسب دهنم سقف به زبونم

 تا و دمیرس چابهار به ظهر از بعد روزید. شمیم روانه حموم سمت به و کنمیم

 از رو ریسم کردیم یسع یلیخ ثاقیم. میبود تاب شب ساحل یتو شب یهامهین

. شد موفق هم یتاحدود خداروشکر که کنه خارج مشکوک تلفن اون یهوا و حال

. میشیم خارج اتاق از و پوشمیم یخنک لباس رمیگیم که یکوتاه دوش از بعد

.داره یخوب یهوا بایتقر و گرمه جانیا سرد، و یبرف تهرانِ برعکس   

 و میخوریم هتل رستورانِ  یتو رو صبحونه ثاقیم یداشتن دوست یخانواده با همراه

 هم لحظههی که زهیعز و یداشتن دوست قدرنیا وسیآر. میکنیم یبازارگرد عصر تا



 ظاهر در کهنیا با ریسم. شده جور من با خوب هم اون و کنمینم جداش خودم از

 قعر به رو صبح خواب. آشوبه چقدر درون از که فهممیم و دونمیم یول خندهیم

 و میخریم یکباب یماه. نشه یتداع برام وحشتناک یهاصحنه اون تا فرستادم مغزم

 رو شلوارش یهاپاچه ثاقیم. میرسونیم َدرَک به رو خودمون آفتاب غروب به کینزد

:گهیم و زنهیم تا  

«. قایدق گنیم رو جانیا! دَرَک؟ به برو گنیم یدیشن»    

 رو یرینظیب منظره و بهم دنیچسب ریکو و ایدر. ندازمیم دور تا دور به ینگاه

. دوهیم ایدر سمت به نرم و گرم یهاشن یرو ذوق و غیج با وسیآر. آوردن وجودبه

:کنهیم باز هاششونه عرض به رو هاشدست  

«. بابا خوشگله چقدر جانیا»   

:گهیم ثاقیم و مینیشیم و میکنیم پهن ها شن یرو رو یریز ایدر از تر دور یکم  

«. کن فیک جون، بابا آره»   

 خارج محافظ از رو یکباب یها یماه هیآ. دمیم هام دست و تن به یقوس و کش

.کنهیم   

«. میرفت راه بس از کنهیم گزگز پاهام»   

 عکس تا چند و چهیپیم من دور دست و کنهیم باز رو لشیموبا نیدورب ریسم

:گهیم پر دهن با ثاقیم. رهیگیم  

«. نداره رو اداها نیا که راه قدم دو! سوسول»   

:گهیم یحرص یزانو یرو رو مشتش هیآ  

«! یزدیم غر یچ یبرا تو! سوسول ما»   



:خندهیم  

«. یکن درک رو من حس روز هی خواستم»   

 یرو لب من و خندهیم زیر ریسم. چهیپیم هم یتو ابروش چشم و شهیم سرخ هیآ

 هوی و ترسهیم یتصنع ثاقیم. بشه بلند امخنده یصدا مبادا تا دمیم فشار هم

:گهیم  

«. یمن یخجالت دختره تو! نه»   

:خونهیم و بخشهیم صداش به تمیر  

 من یخوایم عاشق یوونهید هی تو شهر، یهاکوچه یتو قدم قدم امیم دنبالت» 

 خودشم

هات خنده داره جاذبه اتیگساد قشنگه  

ادیم صورتت به بسکه هاتچشم کنهیم یعصب  

:خورهیم گره هامانگشت یال ریسم یهاانگشت  

اوله بار انگار رمیگیم رو دستات هنوز  

 چالوس یجاده تو، یهاچشم خزر عشقمه، گمیم هیک یگیم رو هامچشم یبندیم

«... تو و من کارون لب میبر بزن شمال الیخیب... تو یمو   

:کنهیم یخوانهم ثاقیم با هم ریسم میرسیم که آهنگ یجانیا به  

ارهیب رو تو مثل ایدن اگه عمرا یلعنت جذاب یخجالت دختر»   

«... نداره تابستون رو عشقمون تب نیهم معشوق و عاشق میقد مثل هم باز  

. کنمینم عوض یچیه با رو لحظه نیا یخوش. میخندیم دل ته از و میزنیم دست

 نقدریا یزمان چیه. کنمینم عوض یچیه با رو مشترکم یزندگ عشق و گرما اصال



. داره عشق و حس یچ همه ریسم کنار. نکردم بودن کامل و یخوشبخت احساس

:گهیم من به خطاب ثاقیم و رهیگیم جا ثاقیم یپاها یرو یباز از خسته وسیآر  

«... نیختیر که یاسک یبرنامه»   

:پرمیم حرفش وسط  

«. میریم هفته نیا آخر اوهوم،»   

ندازهیم هاشچشم یگوشه به ینیچ : 

«. ادیب تونهینم هیآ»   

:کنمیم گرد چشم متعجب  

«. مایختیر برنامه! وا»   

 وسیآر دهن یتو یماه تکه. ندازهیم من به ییگذرا نگاه و زنهیم یاخنده تک

:ذارهیم  

«. ختیر بهم رو هاتونکوزه کاسه داده نشون یخود که یاون. ندارم یکار که من»   

 و ندازهیم باال رو ابروش یتا هی. کنمیم نگاه ریسم به. شمینم منظورش متوجه

 رنگ و برهیم فرو اشقهی یتو سر هیآ. میکنیم نگاه ثاقیم به یسوال مونجفت

 و حهیقر با و کنهیم نگاه هیآ صورت به حال دهیشور ثاقیم. شهیم کبود صورتش

:گهیم شور  

«! کرده حضور اعالم اششهیبارش»   

 قابل میخوشحال. کنمیم کاریچ دارم فهممینم گهید بارداره؟ بچه؟ شه؟یبارش

 محکم و دارمیبرم زیخ سمتش به. کنم کنترل رو جانمیه تونمینم و ستین فیتوص

 ثاقیم به یشوخ و خنده با ریسم. گمیم کیتبر بهش زنان غیج. کنمیم بغلش



 خوش ایدر لب خوش اتفاق و خبر نیا خاطربه صبح تا نباریا و گهیم کیتبر

 گروه یتو و کنمیم روشن رو نترنتمیا لحظه همون که دارم ذوق نقدریا. میگذرونیم

 خوشحال یکل تکبهتک دخترها و کنمیم اعالم رو هیآ یباردار یخودمون یتلگرام

:گهیم یه یباز مسخره با ثاقیم. گنیم کیتبر هیآ به و شنیم  

«سی. بیبی یبرد رو آبرومون»   

 که هنوز. میگردیبرم تهران به روز سه دو از بعد باالخره گذار و گشت یکل از بعد

 به. کنه قبول رو هیآ خوادینم و دهیچسب سفت رو شیشتر ینهیک ثاقیم مادر هنوزه

 نزده آفتاب صبح. یاسک میبر رو پنجشنبه تا میشد هماهنگ دخترها با ایرو اصرار

 تخت یلبه و نمیچیم رو صبحانه زیم. کنمیم جمع رو لوازمم و شمیم داریب

 قرار بازوش یرو چونه و لغزمیم ریسم پرپشت یموها ونیم انگشت و نمیشیم

:زنمیم صداش آروم و دمیم  

«. عشقم»   

 نیهم و دهیم فاصله هم از رو هاشپلک عیسر سبکه یلیخ خوابش که ییاونجا از

:بوسمیم هاشلب کوتاه.  چرخهیم کنمیم بلند رو سرم که  

«. صبحونه ایب پاشو»   

. دارم یخودیب اضطراب هی. لرزهیم دلم ته. گهیم یاباشه و کشهیم رو هاشدست

.میشیم خارج خونه از و میخوریم رو صبحونه و رمیگیم اشدهیناد   

:گهیم یبد حس هی با و بوسهیم رو دستم کف ریسم راه یتو  

 فرداپس. میباش باهم شرکت نرم رو امروز خواستمیم اصال. نیرفتینم امروز کاش» 

 از یکمهی تا کنم پر رو خودم یحساب و نمتیبب شتریب میداشت دوست. یدب رمیم

«. بشه کم کنهیم سست اونجا رو وجودم که یدلتنگ  



:چمیپیم بازوش دور رو هامدست جفت و شمیم نیغمگ  

«؟! میکن کنسلش یخوایم خب»   

.کنهیم ترمز جاده یراه سه یتو و دهیم تکون سر نه ینشونه به   

«. بگذرهخوش برو کوچولو، ممول نه»   

 به یشونیپ و کنمیم جمع صورت. کشهیم ریت قلبم و زهیریم یهر دلم لیدلیب

 صداش. بشم جدا ریسم از خوادینم دلم. دارم یبیغر حس. چسبونمیم بازوش

:دهیم نوازش رو گوشم  

 « ماهکم؟ »

جونم؟-  

:فرستهیم رونیب صدا با رو نفسش و کشهیم صورتم یرو رو دستش کف  

«. دهیبر رو امونم دلشوره. آشوبمدل نقدریا چرا دونمینم»   

:کنمیم بلند سر  

«؟! مشکوک یهاتماس اون خاطربه! چرا؟»   

 یجلو ایرو نیماش. زنهیم یتلخ لبخند. کنهیم نگاهم عاشقش و داغ یهاچشم با

:گهیم هاشلب حرکت با. رمیگینم ریسم از چشم من و کنهیم پارک ما نیماش  

«نه! دوییکی»   

 بکشمش آغوش به نکهیا از قبل. زنهیم تند براش قلبم ضربان و رمیگیم ضعفه دل

 لمیوسا و شهیم ادهیپ ایرو. کنهیم خارج عقب صندوق از رو لوازمم و شهیم ادهیپ

 کنهیم یسع. نهیشیم میشونیپ یرو ریسم یهالب. رهیگیم ریسم دست از رو

:کنه پنهون رو هاشچشم ینگران  



«. امانته دستت من ماهک! ایباش خودت مواظب»   

 راه یاسک ستیپ سمت به و. میشیم ایرو نیماش سوار. شمیم جدا ازش و خندمیم

...میافتیم  

ریسم "  " 

 کارهام یهمه دیبا. رمیم یطراح اتاق سمت به و سپارمیم ثاقیم دست رو یمشتر

 یصدا. شرکت یتو نمونه دلم هی یدب رمیم یوقت تا کردمیم ستیر و راست رو

 که رو شماره. برمیم کتم یداخل بیج یتو دست شهیم بلند که لمیموبا زنگ

 و دمیم جواب عیسر. گرفته تماس یعموم تلفن از هم باز. ستمیایم سرجام نمیبیم

:غرمیم یوافر تیعصبان و حرص با  

«! کنمیم دایپ رو تو من مادرت درد سر حاصل»   

:زنهیم یسرخوش یقهقه  

«! کنهیم نرم پنجه و دست داره مرگ با که ابیدر رو زنت فعال»   

 و کشهیم ریت گاهمجیگ. رهیگیم استپ امنهیس یتو نفسم و افتهیم تپش از قلبم

 امکله! ماهکم! زنم. کنهیم عمل مرگ ناقوس مثل چهیپیم گوشم یتو یممتد بوق

 عیسر! چشه ماهم. شهیم نییپا و باال شدت به امنهیس یقفسه و رهیگیم آتش

 و دهیم تکون رو جونم ایرو هقهق یصدا بوق یکل از بعد .رمیگیم رو اششماره

 و رمیگیم وارید به رو دستم دهیترس و کنمیم وحشت میزندگ یتو بار نیاول یبرا

:کنمیم زمزمه  

«! ایرو»   

:کشهیم غیج دل ته از و زنهیم زار ایرو  

«... یالمللنیب مارستانیب ایب ا،یب»   



 نیزم یرو یبد یصدا با لیموبا. رهیم هامانگشت از جون و افتهیم کار از مغزم

. نمیبیم نگیپارک سمت به پرواز حال در رو خودم آن هی. شهیم تکه هزار و افتهیم

 فقط! نه ای دیکوبیم قلبم دونمینم. شمیم نیماش سوار یحال چه با دونمینم

 رهیم یاهیس یه هامچشم. دمیشنینم رو یچیه و بود شده کر هام گوش دونمیم

 یچ پدریب اون اصال کرد؟یم هیگر یچ یبرا ایرو. کنمیم کنترل رو نیماش زوربه و

 و ترمز یرو زنمیم ابونیخ وسط. باشه ستیپ یتو دیبا االن من ماهک! گفتیم

 بزرگ اطیح و دمیم پاهام به دارم جون یهرچ و شمیم ادهیپ وقت فوت بدون

 درشت یها دونه و انفجاره حال در مغزم. دومیم ساختمون سمت به رو مارستانیب

 سوت هوی هام گوش و نمیبیم تار رو اطرافم. زنیریم نییپا صورتم و سر از عرق

 به رو مارستانیب گرد یها پله. عمل اتاق برسم زودتر چه هر خوامیم فقط. کشنیم

 شمیم کینزد انتظار سالن به چه هر و کنمیم یط تا دو تا دو نیزم ریز سمت

 رو هام دست که کشنیم ریت دستم یها رگ. کنمیم حس گلوم یتو رو قلبم تپش

 با دلناز و ایرو و سیپرد سالن یانتها. رسمیم سالن پاگرد نیآخر به و کنمیم مشت

 یط رو سالن قراریب بابا و نشستن عمل اتاق کنار یها یصندل یرو زار یحال

 شدت از و کشهیم تر هام قهیشق باشن کرده فرو سرم یتو داغ خیس انگار. کنهیم

 یها پلک. کنمیم وارید بند رو دستم. رهیم یاهیس هام چشم لحظه یبرا دردش

 فرو یصندل یتو دهیترس سیپرد شنیم که من متوجه. کنمیم باز رو دردناکم

 لباب یها چشم با و ذارهیم مشونه یرو رو دستش و ادیم سمتم به بدو بابا و رهیم

:گهیم اشک از پر  

«؟! داد خبر تو به یک»   

 سوزونهیم رو گلوم ممعده دیاس. زنمیم کنارش و دمیم فشار هم یرو رو هامدندون

 لب قفل. چسبنیم بهم زده وحشت. رمیم دخترها سمت به. خورهیم چیپ ممعده و

 یباال. کنهیم هیگر سوز گریج و زنهیم هق دلش ته از و شهیم باز دلناز یها



 چهیپیم سرم یتو که ییصدا. کوبمیم وارید یرو رو دستم کف و ستمیایم سرشون

 فاصله هم از رو مشده دیکل یها دندون. کنهیم موونهید و رهیگیم ازم رو تمرکز

:غرمیم خفه و دمیم  

«! شدهیچ»   

 داشت رو مخم که ییصدا و شونهیگر یصدا. هیگر ریز زننیم سه هر ندفعهیا

 فشار ممعده یرو رو مگهید دست. رمیبگ تهوع حالت شنیم باعث کردیم یمتالش

:زنمیم داد زار و خراب یحال با و دمیم  

 تو... مغزم یرو رنیم و شنیم ترکش هاتون هیگر د،ینکن هیگر!! شدیچ گمیم» 

«. توام با ایرو... بگو  

:کنهیم باز زبون هاش هق هق ونیم ایرو  

«... هوی... هوی... دونمینم خدا به. دونمینم»   

 کشهیم رو بازوم بابا که دارمیبرم قدم سمتشون به مالحضهیب. دهینم امونش هیگر

:گهیم مغموم و  

«. پسرم باش آروم»   

:زنمیم داد صورتش یتو. زنمیم پس رو دستش  

«... من زنِ بابا! باشم؟ آروم»   

:رهیم باالتر صدام  

«... من قلب»   

:کشمیم ادیفر  

«... من یهانفس تک تک... من نفس»   



:دمیم نشون رو عمل اتاق و کوبمیم ام نهیس یرو محکم و تپمیم نعره  

 حاال کردم شیراه خوش دل و خوب حال با. اتاقه اون یتو من ندار و دار یهمه» 

«. کشمیم رو انتظارش یکوفت اتاق در پشت مارستانیب یتو اومدم  

 عمل اتاق در رمیبگ سر از رو ادمیفر نکهیا از قبل و چرخمیم دخترا سمت به دوباره

:گهیم بداخالق و ادیم رونیب مخصوص لباس با ییآقا و شهیم باز  

«! یعمل اتاق درِ پشت یمتوجه! آقا خبرته چه»   

:گمیم خشن و زنان نفس  

«... توئه اون من زن»   

:گهیم یجد و خشک گرده؛یبرم اتاق داخل به که یحال در حرفم به توجهیب  

«. ادیب حراست بگم مجبورم بشنوم رو صدات گهید بار هی»   

 که بکوبم در به یمحکم مشت خواستمیم. کنهیم باد مکله و خورهیم تکون فکم

 ثاقیم. کنهیم قفل بازوهاش حصار یتو رو من و کنهیم خم زور به رو دست یکس

:گهیم زنان نفس  

«! آروم ،آروم»   

 وحشت یها صورت حواله رو غضبناکم نگاه و چرخونمیم دخترا سمت به سر

:گهیم گرفته ییصدا با ثاقیم به خطاب بابا. کنمیم شونزده  

«؟ داد خبر بهش یک»   

:دهیم رو جوابش کنهیم مهار و کشهیم عقب رو من که یحال در ثاقیم  



 صداش یهرچ. رونیب زد شرکت از هوی زدمیم حرف یمشتر با من. دونمینم» 

 شده یچ نیگفت و نیزد زنگ شما که بعدش. اومدم بندش پشت. نداد جواب کردم

«. کرده ول ابونیخ وسط باز در با رو نیماش دمید  

 به سلول و رهیم نفسم. ادیم رونیب یتخت و شهیم باز عمل اتاق در نیح نیهم در

 زخم از پر یصورت و شده یچیپ باند یسر با من عشق. شهیم سست بدنم سلول

 ورشی تخت سمت به. دهیخواب آروم و بسته رو شییایدر یها چشم تخت یرو

 وارد رو تخت عجله با ها پرستار و کننیم سد رو راهم ثاقیم و بابا که برمیم

 گلوم منعره. کنم آزاد رو هام دست کنمیم یسع و زنمیم پسشون. کننیم آسانسور

:ندازهیم خش رو  

«. کن ولم... بابا... کننن ولم... زنم دیکن ولم»   

کشونهیم نییپا به رو حراست و ندازهیم هق هق به رو ها دختر میبعد ینعره : 

«. دیکن ولم... زنم... لعنتاااا. بردن رو من زن»   

 خارج مارستانیب ساختمون از رو من و کنهیم یهمکار ثاقیم با حراست مامور

 بهم ورود یاجازه نشدم آروم که یزمان تا. کنمیم خواهش کنم،یم تقال. کننیم

 به دهیبر نفس من و کننیم باز رو راهم سد قول هزارتا با بابا یونیپادرم با. دنینم

 فقط. دمینفهم رو حرفاشون از کلمه هی. ستین میحال یچیه. دومیم ویسیآ سمت

 یرو که یخون و داغه شیآت یکوره نیع هامچشم یکاسه. نمیبب رو ماهک خوامیم

سرم رو محکم به چپ و راست . شده دمید یتار باعث شده دهیپاش هامچشم مردمک

دم. یه حس عجیب و دل ریش کنی داره جونم رو ذره ذره از تنم بیرون تکون می

کنم بینم و لحظه شماری میکشه. مغزم تهیِ تهیه. مثل اینکه دارم خواب بد میمی

دونم دارم به آلود و گنگه نمیقدر به نظرم مهچیز اینتا از خواب بیدار بشم. همه

کنم و بدو بدو به یو رو طی میسیدارم. راهروی بزرگه آیت قدم برمیکدوم سم



شه و با دیدن من های بخش. خانم سفیدپوشی از یه اتاق خارج میسمت اتاق

 گه:کشه و خفه میده و ابرو درهم میهاش رو روی هوا تکون میدست

رمایید بیرون آقا االن که زمان مالقات نیست. کی شما رو راه داده توی بخش! بف» 

 «ببینم. 

ی من رو ترکه. برای اولین بار یه غریبه لحن ملتمس و درموندهدلم توی سینه می

 گم:زنم و با خواهش و تمنا میشنوه. نفس میمی

کنم اجازه بدید یه دقیقه از پشت جا؛ خواهش میخانم... همسر من رو آوردن این» 

 «همین شیشه ببینمش. تو رو خدا! 

دم. سر ی سمج توی گلوم رو قورت میکنه. گولها تردید نگاهم میدو دل و ب

 ندازه:چرخونه و نگاهی به پشت سرش میمی

 «همین خانمی که االن از اتاق عمل منتقلش کردن همسر شماست؟! » 

کنه و به انتهای سالن باریک اشاره دم. دستش رو دراز میتاب سرم رو تکون میبی

 کنه.می

 «. آخرین اتاق..» 

ی حرفش رو بشنوم تموم جون و توانم رو به پاهام کنم تا ادامهدیگه صبر نمی

ی مسطتیلی شکل دوم. کنار شیشهبخشم و با هول و دلشوره به ته سالن میمی

ی نحیف عشق زندگیم چشم دم و به جثهایستم و دستم رو روی شیشه قرار میمی

ونه. ماسک اکسیژن روی صورت سوزام رو میدارم سینههای خشدوزم. نفسمی

شه. باندی که دور اش به آرومی باال و پایین میقشنگش گذاشته شده و سینه

ندازه و جاری شدن خون رو از اش پیچیده شده چنگ به دلم میپیشونی و شقیقه

کنم. عزیزم! چه بالیی سرت آوردن دختر معصوم و های قلبم به خوبی حس میرگ

هام شه و ریهگه! دستم روی شیشه مشت میبه من نمیپاک من! چرا کسی چیزی 



شکنه و های کنه و بغضم با صدای بدی میام داغ میرسونن. کلهنفس به جونم نمی

ای دم. این چه صاعقهی دل سوختگیم رو سر میزنم زیر گریه و زیر لب نالههای می

یو خوابیده زن یسجوری باور کنم اینی که روی تخت ایبود که زد به زندگیم! چه

زنم. چرا تا میام خوشبختی دم و با عجز ضجه میمنه! پیشونیم رو به شیشه تکیه می

تر کنه و منِ زخمی رو زخمیرو لمس کنم دستم به تیغ های کاکتوس برخورد می

شه پیشونی از پنجره جدا کنم. شینه که باعث میام میکنه! دستی رو شونهمی

 شه:میصدای مصمم و آرومش بلند 

رفتم شیفتم تموم شده بود بعد از سه تا عمل طوالنی و خسته کننده داشتم می» 

خونه که آمبوالنس مریض بد حال با وضعیت اضطراری رو به بیمارستان آورد. فکر 

اهمیت از کنارش رد شدم. صدای راننده و کردم دکتر شیف االناست که برسه و بی

ی کوه موقع اسکی سواری پرت از دامنه گفتندکتر آمبوالنس رو شنیدم که می

شده. قلبم یخ بست و بدو به سمت اتاق عمل دویدم! آخه دختر من هم امروز همراه 

 «با تور به اسکی رفته بود. 

چرخم. دکتری قد کوتاه و مسن که خیره به کشه. کامل به سمتش میآه عمیقی می

 زنه:جون ماهک خطاب به من حرف میتن بی

 «تونستم رو کردم... کر کردم دختر خودمه، هرکاری که مییه لحظه ف» 

 خوره:های تر و خیسم گره میهاش به چشمگیره و مردمکچشم از ماهک می

 «خیلی دوستش داری نه؟! » 

 گم:ای شک، محکم میبدون تعلل و ذره

 «کنم. معنی زندگیمه! بدون اون دنیام رو گم می» 

 زنه:هام زل میبه عمق چشم



 «حتی اگه نتونه راه بره؟! » 

کنم! کشه! ناباور و نفس بریده به دکتر نگاه میشه و پشتم تیر میبند دلم پاره می

چرخه. پوزخند غمگینی لرزه و گردنم به سمت پنجره مینتونه راه بره؟ زانوهام می

 سوزونه:هام رو میهای داغ اشک گونهدم و قطرهزنم و با حسرت سر تکون میمی

هاش باال هاش تکون بخوره و نفسی چشمهاش توی کاسهی اگه فقط مردمکحت» 

 «بیاد! 

 کوبم:انگشت اشاره و وسطم رو روی قلب دردناکم می

 «هاش بنده. بودنم به نفس» 

 گم:ذارم و خفه و گرفته میام میدستم رو روی قلب مچاله شده

 «تونه راه بره؟! دیگه نمی» 

 «با فیزیوتراپی و مداوا دوباره سرپاش کرد.  نخاعش... خب، شاید بشه _

 کنم:ترسیده با دلهره و ناامیدی زمزمه می

 «شاید؟؟ » 

 ده:با تاسف سر تکون می

 «صبر کن به هوش بیاد! » 

افته؟ معجزه هوش بیاد چه اتفاقی میچرخه تا ازش بپرسم بهزبونم توی دهنم نمی

شم که از این خواب وحشتناک بیدار میشه؟ یا اینده یهو روی پاهاش بلند میرخ می

یو سیزور از آیره و پرستار من رو بهها کابوس بوده! دکتر میی اینبینم همهو می

کنه و چند دقیقه بعد با سر رسیدن پدر و مادر ماهک بیمارستان تبدیل به خارج می

تقلش ره و به اورژانس منشه! مادرش به محض دیدنش از حال میصحرای کربال می



زنه. شب که می شه دخترها همراه میثاق به کنن و پدرش پا به پای من زار میمی

گردن و فقط من و مامان بابام و مادر و پدر ماهک توی بیمارستان هاشون برمیخونه

رسونیم. با قلبی منجمد و حالی غیرقابل توصیف روی صندلی شب رو به صبح می

شینه، نامعلومی خیره شدم. مامان کنارم می یهای سالن انتظار نشستم و به نقطه

 برم.هام رو توی جیب پالتوم فرو میدستم

 «هوش نیومده نه؟! به» 

ها و لحظه های وحشتناک بدی کوبم. ساعتهای تبدارم رو روی هم میبا اندوه پلک

اش برام یک ساعت گذشته! انگار یکی دست انداخته و قلبم رو گذرونده بودم. هرثانیه

 گم:ام بیرون کشیده. بی ربط به سوالش میاز سینه رو

همیشه یه چیزی توی اخالق و ذاتم بوده که خواه ناخواه همه ازم حساب بردن. » 

جورایی خوشحال دونم چرا از این حس همیشه حس غرور بهم دست داده و یهنمی

کلمه مون سر ماهک با یه انگل درگیر شدم! یه شدم. چند وقت پیش، اواخر دوستی

حرف زدم دیدم... فهمیدم دیگه ازم حساب برد و کوتاه اومد. اون لحظه خیلی خوش 

 «ام این رو هم گرفت. به حالم شد! گفتم بیا جذبه

 کنه:تر میندازه و صدای نالم رو گرفتهبغض به صدام چنگ می

خاطر این نیست که توی طول زندگی باهاش متوجه شدم ماهک اگه کوتاه میاد به» 

ذاره. من رو بره، فقط به ساختار اخالقی و رفتار من احترام میم حساب میاز

کنه با لجبازی و قهر و دعوا عوضم کنه. خواد و سعی نمیجوری که هستم میهمون

» 

کنه. غم عجیبی به دلم هجوم میاره و تر میهق های ریز مامان دلم رو خونهق

 کنه:م که مامان ناله میندازکشه. سر به زیر میوسط پیشونیم تیر می



تون رو چشم زد! خدایا این چه آتیشیه انداختی توی کدوم چشم شوری زندگی» 

 «دامن عروس من! 

چرخونم. ماهک ی پر آب چشمم میکشم و مردمک توی کاسهلب به دندون می

های من رو باز کرد و باعث بال منه! همونی که با اومدنش چشمی بیهمون فرشته

هوا بیرون بکشم و دوباره جون بگیرم. عین خودم بیام و از اون زندگی بی شد یهو به

یه حامی پشتم ایستاد و رونق به زندگیم بخشید و انگار خدا اون رو مخصوص من از 

نهایت عاشق و مجنون آستینش بیرون فرستاد تا راهنمای زندگیم بشه! و من تابی

شم که قدر توی خودم غرق میاین فرشته هستم! کسی که دلیل تپش قلبمه. این

زنه. ایسته و صدام میروم میبهره و کی پرستار بخش روفهمم مادرم که مینمی

 کنم:ی خندون پرستار نگاه میکنم و سوالی به چهرهگردن به عقب متمایل می

 «هوش اومدن! تون بهخانم» 

های چشم خواستوجودم جوشید و یادم رفت توی چه وضعیتیه! فقط دلم میهمه

شم و به سمت بخش پا تند بازش رو ببینم و صداش رو بشنوم. یه ضرب بلند می

 گه:کنم که از پشت سرم میمی

 «صبر کنید پدرشون از اتاق خارج بشن بعد شما برید داخل. » 

ام رو شه. نفس حبس شدهکشه و صورتم از شدت دردش مچاله میکتفم تیر می

رسم آقا سعید با رنگ و رویی که به در اتاق میفرستم.  همین محکم بیرون می

های مست تلو خوران شه و شبیه آدمهای خون بار از اتاق خارج میپریده و چشم

رم و آروم صداش داره. به سمتش میگیره و به زور قدم برمیدستش رو به دیوار می

 زنم:می

 «آقا سعید؟! » 

 کنه:مزمه میکوبه و گرفته زمژه های مرتعشش رو روی هم می



 «خواد. بهش نگو، برو پیشش... برو... تو رو می» 

ام امون به سینهخورم. باباش هم فهمیده؟ قلبم بیی دهنم رو فرو میبزاق نداشته

های نیمه بازش شم و با دیدن چشمکوبه و تنم رو به لرزه درمیاره. وارد اتاقش میمی

هام رو دو طرف تنش  ایستم. دستمیزنه. کنار تختش حس آور توی وجودم قل می

حال و بوسم. صدای بیوقفه میشم و سر و صورتش رو بیدم و روش خم میقرار می

 کنم رو به زوالم!کنه و احساس میمنگش از جونم کم می

 «سمیر؟! » 

 گیره:شه و تارهای صوتیم رو به کار میی وجودم عشق میهمه

 «ی تو! شدجونِ دل سمیر؟ ماه قشنگم، چی» 

 سمیر یکی هولم داد، حس کردم. _

کشم موهای طالیی رنگش رو. این کیه که افته و عمیق نفس می قلبم از تپش می

این چند ماه رو سر دوونده تا اینجوری زهرش رو بریزه؟ سوال بعدی ماهک درد 

 خوره و من رو دیوونه می کنه. شه توی جونم و عین خوره رگ های عصابم رو میمی

 «تونم بچرخم؟! لی سنگینم! چرا نمیخی» 

دم اش تکیه میکنه و شقیقه ی دردناکم رو به شقیقههام پیشونیش رو لمس میلب

 گم:و ترسیده و وا رفته می

 «خاطر... چیزی نیست به» 

اش دم تا کامل معاینهشم و اجازه میبا ورود پر سر و صدای دکتر از ماهک جدا می

بره. رو به پرستارها هک تحت تاثیر داروها خوابش میبکنه. در طول معاینه ما

 کنه:می

 «تونید منتقلش کنید اتاق خصوصی که براش رزرو کردن. می» 



بینه دکتر به من اشاره می کنه تا پشت سرش برم. توی راهرو آقا سعید تا ما رو می 

های رو  شه و بعد ما روی صندلیشه. دکتر اول خودش وارد اتاق میبا ما همراه می

دوزه و به روی میزش می شینیم. دکتر نگاهش به به خورکتر روی میز می

 گه: کنه. بعد از چند لحظه سکوت میهاش رو چفت هم میانگشت

 «شه گفت آسیب نخاعی که بهبود کاملش پنجاه پنجاهه. می» 

هام روی دسته های صندلی مشت کنه. دستبره و رگ گردنم باد میپلکم می

شه قا سعید مغموم و غمزده، با صدایی که انگار از قعر چاه شنیده میشه. آمی

 رنگش رو از هم فاصله می ده:محتاطانه با ترس و تردید لب های بی

 «امکانش هست دیگه روی پا بلند نشه؟ » 

گفتم که پنجاه پنجاهه؛ شاید بشه با فیزیوتراپی و دوا و درمون دوباره بتونه راه بره  _

 نده... ولی اگه جواب

شه و کف بینم که کمر آقا سعید خم میخوره و میی حرفش رو میدکتر ادامه

دستش روی قلب به حالت دورانی درمیاد. اون هم مثل من قلب درد گرفته؟ این چه 

بازیه که سرنوشت شروع کرده! چرا رنگ خوشبختی برای من حرومه؟ آقا سعید یه 

جونی از دکتر از عد از تشکر کوتاه و بیشه و من هم بضرب از روی صندلی بلند می

اش از یه لِنگی در برمی داره و با عجز دستش رو به شم. آقا سعید تکیهاتاق خارج می

 گه:کشه و زیر لب میصورت سرخ و خیسش می

ام، چی جوری به آیدا بگم؟ آخ یکی یدونهجوری با این مصیبت کنار بیام؟ چهچه» 

 «به سرت اومده! 

توجه زنه. بیام جرقه میره و کلهسط پیشونیم تا ته مغزم مثل میخ فرو میدردی از و

افته تا به همسرش بگه چه مصیبتی گریبان به حضور من به سمت اورژانس راه می

ذاره چیزی که نمیکنه. یهام سنگینی میی سینهچیزی روی قفسهگیرمون شده. یه



افته ام به غلیان میدرمیاره. معدهدرست حسابی نفس بکشم و هی جونم رو به لرزه 

کشه روی اعصابم و چینی به کنه! صدای موبایل ماهک ناخون میمی و پاهام گزگز

 ندازم. دماغم می

 «بله؟ » 

 گه:بار میمیثاق غم

 «چه خبر؟! » 

ی خودش دراورده پس کشم و بغضی که گلوم رو به احاطهدستی به صورتم می

 نالم:آلود میضزنم و خیلی گرفته و بغمی

 «کنه! دونم این بدختی چرا چسبیده به من و ولم نمینمی» 

 چی شده؟!-

کنه و برای ماهک عزیزم شه و بغضی که بیخ گلومه آروم سر باز میهام پر میچشم

 کنم.خون گریه می

 «دونم... میثاق نحسیم دامن زنم رو گرفت! تونه راه بره، آسیب نخاعی... نمینمی» 

 گه:کنه و از فرط بهت زبونش بند میاد. با تته پته میهم بغض میمیثاق 

 «یعنی چی! یعنی چی؟ » 

هام رو ببینن. مهم نیست که طوالنی نگاهم کنن. مهم اصال مهم نیست که بقیه اشک

ده! دونم وقتی بفهمه چه واکنشی نشون میی وجودم نیم بند شده و نمیاینه همه

رسونم. آرنجم رو ی دیوار میبه صندلی های گوشهخدا خودش رحم کنه.خودم رو 

 چسبونم:دم و کف دستم رو به پیشونیم میروی زانوم قرار می



کنه. من هم رنگ یکی بهم زنگ زد گفت زنت داره با مرگ دست و پنجه نرم می» 

زدم به موبایل ماهک که رویا جواب داد و فقط گفت بیا این بیمارستان. ماهک هم 

 «وش اومد گفت یکی هولش داده. هکه خودش به

 گه:میثاق آروم با پچ می 

 «به پلیس خبر دادی؟ اینایی که به من گفتی رو به اوناهم گفتی؟! » 

 ده.ام که ذهنم به هیچی قد نمیاینقدر قاطی-

 زنه:میثاق حرص می

 «چی بهت بگم؟ االن هم دیر نشده زنگ بزن بهشون بگو! » 

چیز رو مو به زنم به آگاهی و همهکنم. زنگ میع میگم و تماس رو قطای میباشه

کنم صدای جیغ و گریه از انتهای کنم. همین که تلفن رو قطع میمو تعریف می

کنم. شه. هول و دستپاچه به سمت اتاقش پا تند میسالن، یعنی اتاق ماهک بلند می

. پرستار دهکوبه و هی باال تنش رو روی تخت تکون میماهک به سر و صورتش می

شم و سوزونه وارد اتاقش میام رو میهام سینهزنم و در حالی که نفسرو کنار می

ی اش توی اللههاش از کنار شقیقهزنه و اشککنم! جیغ میهاش رو مهار میدست

ای کنم و با بغض مردونههاش رو باالی سرش قفل میشه. دستگوشش پخش می

 نالم:می

 «هیس... هیس...  عزیزم، خانومم، عشقم،» 

های پیشونیم رو برجسته کنه و رگهق و درموندگی صداش قلبم رو پاره میهق

 کنه!می

 «تونم تکون بخورم... سمیر... من خودم رو کثیف... من فلج شدم آره؟ من نمی» 



ام به شه و استخون چونهدم. به حدی که فکم قفل میهام روی هم فشار میدندون

نمک گیج کنن و ماهک نمتارها آمپولی به سرومش تزریق میافته! پرسدرد می

 گه:ای میشه و با صدای تحلیل رفتهمی

 «تونم پاهام رو حس... کنم... نمی... نمی» 

شم. همین که در رو شه و فورا از اتاقش خارج میهای تر و قشنگش سته میچشم

کار کار کنم؟ چیچی ریزم.صدا اشک میشه و بیهام قاب صورتم میبندم دستمی

جوری آرامش زندگیم رو برگردونم؟! این ؟! چهکنم تا اینجوری ناآروم نبینمش

های زندگیم رو پیچید به خودش و توی چند ثانیه گردباد از کجا پیداش شد خوشی

ها درحال رفت و وتوک پرستارها و خدمههمه چیز دود هوا شد؟! بخش خلوته و تک

های دم و با حالی ناجور و معلق مژهیوار کنار در تکیه میآمد هستن. سرم رو به د

کوبم. گوش تا بناگوشم به گزگز افتاده و زیر گردنم نبض خیسم رو روی هم می

هام رو با کرختگی از هم فاصله شینه. پلکام میزنه. دست کسی روی شونهمی

نش رو دم و به آقا سعیدی که  کمرش خم شده و گرد غم صورت همیشه خندومی

ندازم. ایستم و سر پایین میجونم میکنم. صاف روی زانوهای بیپوشونده نگاه می

 لرزه:صداش گرفته و تارهای صوتیش می

ات اومده؟ مسئولیتش شه، بهش بگم چی به سر دردونهنتونستم به آیدا بگم! نمی» 

 «؟ رو مادرت به عهده گرفت. خدا به فریادمون برسه! خودش که نفهمیده هنوز

هام رو کنترل ی اشک رو توی چشمکشم و حلقهدستی به گلوی سنگینم می

 کنم:می

چرا چرا. انگار خودش رو... خودش رو... فهمید دیگه! با زور آرامبخش خوابوندش. » 

» 



ی اتاق تابونه و به در بستهده و مردمک های تَرش رو توی کاسه میسرتکون می

 مونه:خیره می

ی زمین هم خارجش کنم درمانی که ببرمش، حتی اگه از کرههرجای دنیا هم » 

 «شه! برای نخاع پیدا نمی

ده! ی دنیا به سمتم هجوم میارن. دلم گواه بد میی حس های بد و خفه کنندههمه

کنم و انگشت های جالبی بشنوم. با این حال خودم رو کنترل میکنم حرففکر نمی

 کشم! به مشت می

 سمیر؟!_ 

کنم. با طمانینه پلک روی هم کشم و با اضطرا مشهودی نگاهش میباال می فورا سر

 کوبه:می

 «شه! یعنی... ماهک دیگه... دونی که نخاع درمان نمیمی» 

خوام باورش کنم. مشتم رو شه! نمیتونه ادامه بده و صداش توی گلو حبس مینمی

ک کلید شده ام رو تکون کوبم و سخت فکنم و آروم به دیوار میاز بغل پام رد می

 دم:می

 «دونم. می» 

 تون بکنیم. بهتره وقتی از بیمارستان مرخص شد یه فکری برای زندگی-

دارم و ام رو از دیوار برمیزنه. تکیهکوبه و جای جای تنم نبض میقبلم به شدت می

 دم:لب روی هم فشار می

 «شم؟! متوجه منظورتون نمی» 

جنبه و من رو نشونه می گیره. آه پر اشکش می هاش توی کاسه هایمردمک

 کشه:غمناکی می



خوام برش ی من به صالحت نیست. میی زندگی کنار دختر نصف و نیمهادامه» 

 «دارم ببرمش. 

خواد از من دورش کنه؟ مگه من دووم میارم؟ برم. مییکه خورده صدام رو باال می

 گم:اختیار میبی

 « تونم نفس بکشم.من نمی» 

 کنه:اخم می

 «خوبی پسر؟ » 

 پیچیم:دم و پنجه دور بازوش میسرم رو به شدت به طرفین تکون می

 «خواید از من دورش کنید؟! جوری میمن و ماهک بدون هم معنا نداریم. چه» 

 ندازه:هاش میی لبتلخ چینی به گوشه

درک نکردی نه؟! که تو هنوز عمق فاجعه رو گم به صالح خودته! مثل ایندارم می» 

» 

خوام این اتفاق رو باور زنم. ماهک همون ماهکه! ته دلم هم نمیبا طمانینه پلک می

 لرزه:هام میکنه و مردمککنم. لب و زبونم قفل می

کنه تموم بند باشه یا کنه ماهک سرپا باشه یا نباشه، چه فرقی میچه فرقی می» 

کنه، ولی ام میندازه و خجالت زدهمیها عرق شرم به تنم بند! گفتن این حرفنیم

نهایت ماهک رو لمس کردم و ذره ذره زندگیش باید بگم که من روح و عشق بی

ی خدا خاطر اون هم زندگی که هدیهکردم. با پاهای ماهک ازدواج نکردم که به

 «دونمش رو از هم بپاشونم. می

 گم:کوبم و محکم و آروم میام میبه تخت سینه



 «هام رو باهاش زندگی کردم! داشتهمن ن »

 ده:اش رو روی هوا تکون میکنه و انگشت اشارهتیز نگاهم می

 «خوام ترحم خرج دخترم بکنی. تو گرمی شور گرفتت. نمی» 

 کنم:کشم و به صورتم اشاره میزنم و خودم رو جلو میپوزخندی از جنس اندوه می

 «های من می بینید؟! چشمشما اثری از ترحم و دلسوزی توی صورت و » 

 شه:های دردناک مادر ماهک گم میصداش میون فریاد های گوش خراش و شکوه

ی من از وقتی متوجه بشی چه آواری زندگیت رو ویرون کرده اونوقته که بچه» 

 «ترحم های اطرافیانش به ستوه میاد. 

وی چنگش کنه و زنش رو در حالی که موهاش رو تبه سمت خروجی بخش پاتند می

گیره. آغوش می کوبه تویکشه و خودش رو به در و دیوار میگرفته و فریاد می

ها بیرون اومدن و دلسوزانه به وضعیت شون از اتاقی بیمار و همراهانهمه

هق پلک ایسته و با هقکنان جلوی ورودی میکنن. مادرم گریهمون نگاه مینابسامان

 بنده.می

*** 

دارم. ماهک گردن به سمت ه شدن سرم رو از روی تخت برمیبا صدای باز و بست

مخالف من چرخونده و این اخم ظریف بین ابروهاش رو هفت روزه که حفظ کرده. 

 کنه:کنه و سرومش رو چک میی سوندش رو عوض میپرستار کیسه

کنه اش رو دارن میارن. دکتر هم میاد وضعیتش رو چک میبیدارش کنید صبحانه» 

 «کنن. هلل که امروز مرخصش میشاءاان

بوسم. موهای چسیبده به کف دم و مچ دستش رو میبدون حرف سرم رو تکون می

 کنم:اش رو نوازش میکله



 «من؟  خوشگل خانوم» 

 بوسم:اش رو نرم میجفت چشم های بسته

 «باز کن این پیچ و تاب ابروهات رو ماه من! » 

دونم از اون روزی که شه. نمیهاش بیشتر میمژهشه و چین روی تر میاخمش غلیظ

مادرش با ضجه وارد اتاقش شد و تا ساعت ها زار زدن گریه کردن و تا صبح بیدار 

نگهش داشتن چی بهش گفتن که تا من رو دید اخم کرد و الم تا کام تا االن باهام 

این پُرش  حرف نزده. با این وضعیت اجازه ندادم هیچکدوم پیشش بمونن و بیشتر از

کنن. از این هفت روز رو حتی یه ساعتش رو هم خونه نرفتم. خونه بدون ماهک هوا 

نداره. این زندگی آسون به دست نیومده که به آسونی هم از دست بره! گاهی فکر 

های ما با تک سلولتونه من رو از ماهک جدا کنه. چون تککنم مرگ هم نمیمی

ی ری هم رو تاب بیاریم. حتی با آیه و بقیهجون و دل هم عجین شده و محال دو

دخترها هم عادی برخورد کرده بود و بعد اون مودبانه خواهش کرده بود که دیگه 

های ی این رفتارهاش رو به حرفکسی نیاد مالقاتش. فقط با من زهر بود! و من همه

حافظ کنم و کمرش رو به مدم. تخت ماهک رو باال میارم و بغلش میباباش ربط می

ذارم و لقمه های ریزی برای ماهک دم. سینی رو روی پاهام میباالی تخت تکیه می

 گم:دم و نیمه جدی میآلودش لقمه رو به دستش میگیرم. خیره به صورت اخممی

 «ی سکوت گرفتی؟! من صدات رو نشنوم؟! روزه» 

و پشت چسبونه. دستم رهاش میش رو به لبزنه و لیوان چایدستم رو پس می

 زنم:چسبونم و با حسرت لب میذارم و پیشونیش رو به قلب مرتعشم میگردنش می

 «من سیمات رو بدون صدا هم دوست دارم اشکالی نداره. » 



جای تو لرزه. الهی من بههای نحیفش میشه و شونههای لرزونش صدا دار مینفس

رو بوسه بارون کنم و یه سمت صورتش عذاب بکشم دختر معصوم من! سر کج می

 گم:کنم و از ته دل میمی

 «ی دردات به جونم. با رو گرفتنات نُکش من رو. همه» 

دم تا ازم فاصله بگیره. تا ذاره و اجازه میی داغم میهاش رو روی سینهکف دست

کنه و من زمانی که دکتر بیاد ماهک زیر ملحفه طبق معمول این چند روز کز می

ی ترخیص رو چرخم. بعد از معاینه دکتر برگهدور خودم میهم توی اتاق سرگردون 

کنم و دست اش سر برسن هول زده لوازمش رو جمع میکنه و تا خانوادهامضا می

نشونمش. خیلی ضعیف و نال بعد از ندازم و روی ویلچر میزیر پاهای ماهک می

 کنه:هفت روز لب باز می

 «زنگ بزن به بابام. » 

 غرم:شه و با حرص میی چشمم پاشیده میخون به کاسه کشه وخشم شعله می

 «کار؟! خوای چیشوهرت هست! بابات رو می» 

 ذاره:هاش رو روی پاهاش میدزده و دستچشم ازم می

 «آخه گفته... » 

 گم:یک کالم با تحکم می

 «ریم خونه. می» 

از تسویه از  هاش درمیاره. بعدهاش رو به حصار دندونشن و لبهاش جمع میشونه

کنم و ویلچرش رو روی صندلی عقب قرار بیمارستان ماهک رو سوار ماشین می

فروغش رو به پنجره دوخته. های بیدم. سرش رو به صندلی تکیه داده و چشممی

اش های یخ زدهگیرم، انگشتشه. دستش رو میام با درد باال و پایین میسینه



ام هاش و مشتش رو به سینهی انگشتزنم به دونه دونهلرزه. بوسه میمی

 کنم:چسبونم. لب تر میمی

ی سکوت بگیری هم بگیر، ولی خوای روزهدونم یهو چت شد! اصال نگو، مینمی» 

حق نداری بگی خونه بابام و بابام بیاد! تو باید توی خونه باشی، نباشی آسمون رو به 

 «ام. دونی که من ته کله خرابیدوزم. میزمین می

لرزه. به خونه که بینم که تنش میکنم و عینا میی چشم نگاهش میاز گوشه

گیرم و چهار ذارم. خودش رو توی بغل میرسیم ولیچرش رو توی آسانسور میمی

 کنم:ایستم و به جیب داخل پالتوم اشاره میبرمش. جلوی در میطبقه رو باال می

 «شه در رو باز کنی! می» 

نشونم. ویلچرش رو بندم ماهک رو روی کاناپه میبا پام در رو می کنه ودر رو باز می

مون هم به دوش آب داغ گردم. جفتدارم و به سمت ماهک برمیاز آسانسور برمی

های پالتوی خردلی رنگش شم و دکمههام رو درمیارم و خم میاحتیاج داریم. لباس

ایسته و پلک باال کت میشینه. دستم از حرکنم که دستش روی دستم میرو باز می

هاش های ریز اشک از روی گونههای بلندش بهم چسبیده و گولهکشم. مژهمی

لرزه. هاش میزنه و لبصدا هق میشینم، بیغلته و پایین میاد. روی دو زانو میمی

شم و تنش رو به آغوش شه. دستپاچه میانگار ناخون روی روح و روانم کشیده می

ی گوشش رو وار دستم رو روی کمرش به حرکت درمیارم و الله چارهکشم. بیمی

گیرم کنه. دم عمیقی میام میبوسم. باز بغض لعنتی به گلوم هجوم میاره و خفهمی

مون هم نای حرف زدن نداریم و با به آغوش گم. مثل اینکه جفتو هیچی نمی

های من دست زنیم. توی حموم فقطکشیدن هم و نوازش های کوتاه باهم حرف می

مونه و هر از کنه و ماهک عین یخ زده ها و شوکه ها به یه گوشه خیره میکار می

زنه. ماهک همیشه شاد و پرانرژی من انگار دزدیده شده و این گاهی هم پلک می

خورم تا بغض پر درد ماهک رنجور و ناامید رو جاش گذاشتن! بزاق دهنم رو فرو می



ن باید جای ماهک باشم و قوی بمونم تا امید رو توی و اهم سر باز نکنه. حاال م

چشم و دل ماهکم روشن کنم. االن نوبت منه که خودم رو نشون بدم و امتحانم رو 

پس بدم. به این واقفم که هرچی بشه محال ممکنه من از برکت زندگیم دست 

 بکشم.

 "ماهک  "

حسم هام روی پاهای بیانگشتده. سر پیچه و روی تخت قرارم میحوله رو دورم می

کنه. رفتم باالی کوه ریزی میجایی توی مغزم خونشه و یهکشم و دلم پاره میمی

قبل از اینکه حرکتی بکنم یکی من رو هول داد! مطمئنم، آخرین چیزی که یادم 

ملق خوردنمه و هجوم انبوهی از برف که زیرش دفن شدم. زمانی که خودم رو کثیف 

تم تکون بخورم فهمیدم چه بالیی سرم اومده و به ته دنیا رسیدم. بابام کردم و نتونس

گفت... دیگه صالح نیست بیشتر از این کشش بدیم و بهتره هرکی بره سی زندگی 

خوادت و قبل از اینکه فهمه، وقتی به خودش بیاد نمیخودش! گفت سمیر داغه نمی

و خودم امضا کنم! حوله تحقیر بشی بهتره ازش بِکنی. ازم خواست مرگ خودم ر

شینه. داره و کنارم میهام رو از کمد برمیپیچه و لباسخودش رو دور کمرش می

های ریز سرخی پدیدار رگ کلفتی روی پیشونیش باد کرده و روی گردنش نقطه

 گه:پیچه و میکنه و حوله دور موهام میهام رو تنم میشده. لباس

جایگزین جای خودم و میثاق بفرستم. داروهات  رمام رو کنسل کردم. میسفر دبی» 

 «کنم کمتر از یه ساعت دیگه برگردم. بخواب خب؟! آورن سعی میخواب

دوزم. بابا گفته بود اگه خورن چشم میاش سر میهای آبی که از روی سینهبه قطره

هام نسمیر من رو آورد خونه زنگ بزنم از اینجا بیاد دنبالم. لب پایینیم رو اسیر دندو

 گم:حوصله میکنم و بیمی

 «بابام گفته برم... » 



 زنه:کنه و عصبی داد میپرخاش می

 «هی نگو بابام بابام، بابات به من هم گفت من هم شنیدم جوابش رو هم دادم! » 

 ده:گیره و آروم تکونم میهای قدرتمندش میجفت بازوهام رو میون پنجه

مخ من تاتی تاتی نکن، من رو روانی نکن من انبار اینقدر با این کلمه بابام رو » 

 «باروتم المصب! 

کرانم به غل خاطر عشق بیتونم اینقدر خودخواه باشم که بهافتم. نمیهق میبه هق

و زنجیر این احساس بکشمش. اومدم توی زندگیش تا آرامش و خوشی رو حاکم 

نگ اعصاب و دلخوریه. کنم ولی با این وضعی که پیش اومده از ین به بعد فقط ج

میرم و مثل آدمی که از جو شکنم. دور از آغوشش میشم و میتوی خودم خرد می

دونم بدون سمیر و عشق و محبتش بتونم شه، بعید میخارج شده نفسش بریده می

ونیمه سرپا بشم ولی باید برم، برم تا خوشی رو از زندگیش و هواش نگیرم. منِ نصفه

ا فکر به این چیزا، به نبودنش، به ندیدنش، با نداشتنش کنم. بخوشبختش نمی

کوبم و اش میافته و کف دستم رو مکرر روی سینهحرص توی جونم به غلیان می

 کشم:گیرم. با گریه فریاد مینوا میانتقام حال داغونم رو هم از سمیر بی

 «نباش... پیش من نباش! از من دور شو لعنتی... » 

های درشت نه. موهای خیسش روی پیشونیش رها شده و دونهکغضبناک نگاهم می

ره برای آب از انتهای موهاش آویزون شده و روی صورتش فرود میاد. نفسم می

کنم هام رو مشت میجون انگشتابهتش ولی مجبورم. نباید پا سوز من بشه. زار و بی

کنه ولی با کوبم. دلم خون گریه میی سوزان و ستبرش میتر روی سینهو محکم

 زنم:رحمی تموم زار میبی

 «خوام کنارم باشی. خوامـ.... نمیخوامت. برو پی کارت...نمیاصال نمیـ.... نمی» 

 کشه.شه. دندون محکم روی هم میشه پرُ خون میهاش پر خون میی چشمکاسه



اش هده و عربدهکنه و شدیدتر تکونم میهاش رو دور بازوم بیشتر میی انگشتحلقه

 هام رو به صدا درمیاره:گوش

زنی. باید من رو کنی من رو پس میخوای! اشتباه میکنی من رو نمیغلط می» 

 «کنارت تحمل کنی! 

 کشه:رو می تشدید وار و تاکیدی کلمه

 «بـــــاید! » 

اش از فرط خشم کشه. سینهکنم تا از دستش خالص شم. من رو جلوتر میتقال می

بارش رو توی صورتم به گردش درمیاره. شه و چشم های خونباال و پایین می

گونه فرود  خورن و پشت سرهم رویی چشمم سر میهام رگباری از کاسهاشک

 کشم:شن. پلک پایین میمیان و باهم ادغام می

 «زوره؟ خواستنت زوره؟ » 

توی پرونه های من رو میداره و شونهاش خش برمیزنه؛ جوری که هنجرهنعره می

 شه.صورتم براق می

ی عمر و جونم تویی زوره. بخوای نخوای باید من رو آره، خواستن منی که همه» 

 «تحمل کنی. راضی باشی نباشی برای منی! مــــــن. 

دم و پیشونیم رو به گلوی تبدارش اش قرار میزنم و سر روی سینهاز ته دلم هق می

کنه و شه و تنم رو نوازش میه میهاش از دور بازوهام کندچسبونم. دستمی

ذاره از این مرد دور کاره. من خودم هم بخوام دلم نمیهاش بوسه روی موهام میلب

 گه:دار میبمونم. من بند و وصلشم، راه فراری ازش ندارم. بم و خش

های رسونم. تو نفسنگو برو، نگو دور شو، تو از من دور شی صبح رو به شب نمی» 

 «هام. تک نفسشم. پسم نزن تکبُره خفه میسم میمنی، بری نف



حسم رو نشونه و پاهای بیندازه زیر پاهام و من رو روی پاهای خودش میدست می

 ریزه:شه و تلخ، زبونم زهرِ مار میکنه. دلم یه گوشه مچاله مینوازش می

 «تونم حسشون بکنم. ونیمه! من حتی نمیخوای؟ نصفهمن رو اینجوری می» 

شه. دست باال میاد و خوره و پشت دستش پخش میقطره اشکی از چشمم سر می

شه و سیبک گلوش هاش قاب صورتم میکنه. جفت دستصورتم رو نوازش می

 گه:خوره و با همون صدای گرفته جدی میمی

برمت. غمت هام هرجا که بخوای میذارمت روی شونهشم برات، میخودم پا می» 

خوامت ماه خانمم. بدجوری هم ی من؟! چه کامل چه نصفه میچیه عشق مو فرفر

 «خوامت، دل من رو خون نکن با این حرفات. می

شد کنم. کاش میگیرم و نبض رگ گردنش رو زیر گوشم احساس میآروم می

ی سمیر مقابل بابا اونقدرا خودخواه و خودبین بودم که بدون در نظر گرفتن آینده

شم ولی بمونم. بگم هروقت از من خسته شد ازش جدا میخوام بایستم و بگم می

تونه نه جسما نه روحا همراهیت کنه خاطر زنی که نمیشه بگم بهشه. چطور مینمی

شه معشوقش عذاب بکشه. سمیر بمون و بسوز و بساز! یه عاشق هیچوقت راضی نمی

کشه. میده و سر پایین ام قرار میکشه و انگشت زیر چونهدست از نوازش می

هاش الی موهای خیسم کنه، انگشتهام میهاش رو مهر لبچندین بار عمیق لب

 کنه:بوسه و زمزمه میلغزه و وسط ابروهام رو میمی

 «گرم. استراحت کن تا بیام باشه؟! رم زود برمیمی» 

ده و ویلچرم رو کنار تخت شم. قرصام رو بهم میلرزه و ازش جدا میام میچونه

 .ذارهمی

 چرخه. شه و نگاه حسرت بار من روی پاهاش میفورا حاضر می



زنم که از توی شه. پوزخند صدا داری مینگاهم به سمت پاهای سِر خودم کشیده می

 کنه:آینه نگاهم می

 «ی دق رو برای چی گذاشتی جلوی چشم من؟! این آینه» 

ی عسلی کنار کنه. موبایلم رو روکشه و کتش رو تنش میپنجه الی موهاش می

 کنه:بوسه و با صبر و عشق و نگرانی نگاهم میذاره و روی موهام رو میتخت می

ی دق نیست. یه مدت رفیقته. زود کاری داشتی باهام تماس بگیر، این هم آینه» 

 «گردم. برمی

کنم و شوریده تر از همیشه دست دور گردنش حلقه میطاقتاینبار من بی

بارش رو های خونمون باشه. آشفتگی مشکیآخرین بوسهبوسمش. شاید این می

قرار، طوری که از چیزی کشه و بیدرگیر کرده. انگشت شستش رو زیر لبم می

 شم:ی تخت بشینه که مانعش میخواد لبهترسیده باشه می

 «مگه کار نداری؟! برو به کارت برس دیگه! » 

کنه. لب تر ازه و قد راست میندکنه و یه نگاه به تخت میکمی متعجب نگاهم می

 کشه:هاش میکنه و به زحمت طرح لبخند روی لبمی

 «کنم. خب تلفنی حلش می» 

تونم ازش دور بشم؟ چطور نداشته باشمت عمرم؟ دزدم! چطور میچشم ازش می

 کنه:کنم دراز بکشم که سریع کمکم میلرزه. سعی میصدام می

 «شم. خوابم و بیدار میبرگردی من هم مینه، یه هفته هم نبودی! تا تو بری » 

 کنه.ای زیر لب زمزمه میکنه و ناگمان باشههای مرتعشم نگاه میمردد به مردمک

رسه اشک بوسه و صدای بسته شدن در خونه که به گوشم میهام رو میجفت پلک

 زنم:میگیرم و لب ی بابا رو میام. در حالی که شمارهندازه روی گونهدوباره رد می



 «خداحافظ عشق من. » 

کنم ام گریه میزنم، از ته دل آتیش گرفتهده. بلند زار میبا اولین بوق بابا جواب می

 گم:و بریده بریده می

 «بابا بیا دنبالم. سمیر، رفت... » 

 جنگم...ری نمی دونم چرا با تو نمیداری می» 

 گیره، چرا اللم، چرا سنگم...ام نمیچرا گریه

دونم بعد از این روزا فقط شم، میگیری از این سر خورده تر میرو آغوش میمن 

 شم...تر میافسرده

 ره یادم این رفتن...رم، نمیبوسم و میتو رو می

 «شم برام مرگه ازت کَندن... تر میبرم دیوونه

نِ کنه و مداره و لوازم من رو جمع میبابا کلید زاپاس رو از باالی المک گاز برمی

بازی گریون با خیره شدن های طوالنی به جای جای خونه تموم خاطرات و عشق

ذارم و گذرونم و قلبم رو توی این خونه جا میمون رو از نظر میهای پرشور و التهاب

کنم. صدای هام رو با آستین پالتوم پاک میشیم. اشکبه سمت خونه بابا روونه می

 شه:آروم و محزون بابا بلند می

خواستم روزی رو ببینم که سمیر ازت خسته شده و تو سرخورده و افسرده نمی »

 «دونی... تونی کاری بکنی! خودت که بهتر از من مینمی

کَنم. حس معلق های تمیز برف میگیرم و دل از دونهی تبدار میچشم از شیشه

باتالق فرو بودن دارم؛ انگار بین دوزخ و برزخ گیر کردم! مثل آدمی که داره توی 

چرخونم تا حرفش رو زنه. گردن به سمت بابا میوپا میره ولی امیدوارانه دستمی

 ادامه بده:



کنن صبر ایوب دارن ولی وقتی اشون باد داره فکر میآدما تا پرشور و داغن، تا کله» 

 «خوان! می گفتن و االن چی فهمن چیافتن تازه میاز تاب و تب می

 کشه:ندازه و پوف بلندی میای به صورت خیس و رنجورنم مینگاه نوازشگرانه

مون دریافت کنی! کارهای ترین ترحم و سرخوردگی از اطرافیانخوام کوچکنمی» 

ریم، طالقت رو جور کردم، فقط امضاهای خودت مونده و سمیر! بعدش می

 «گردیم آمریکا! برمی

کنه ه بندبند جونم سرایت میچسبه و غم و غصه با سرعت بزبونم به سقف دهنم می

ام روی بخار پنجره کشیده شه! انگشت سبابهی سیاهی روی قلبم کشیده میو پرده

 نویسم:حالی میشه و با بیمی

 «قدر دلگیر! ) نازنین ( انگیز، همونقدر غمام. همونترین حالتِ ممکنغروبِ جمعه» 

 "سمیر  "

خورن و ماشین وی آسفالت تایرها سر میهای رخاطر برفکشم بهترمزدستی رو می

چرخه. مغزم ارور داده و توی هوای سوزدار بهمن ماه از چرخی دور خودش مینیم

سوزم و فقط به یه کبریت احتیاج دارم که بترکم و هرچی که هست و درون می

نیست رو به آتیش بکشم. فکر کردم بعد از اون همه داد و جدل ماهک فهمیده که 

خاطر همین بهش اعتماد کردم و ترس و حسرتی که ته کشم. بهت نمیمن ازش دس

راه زد رو نادیده گرفتم رفتم شرکت تا کارهام رو روبهروحش موج میهای بیچشم

مدت طوالنی رو وقف درمان روحیه و جسم ماهک بکنم. غذا خریدم و وقتی کنم و یه

و انگار آب جوش روی تنم قلبم کنده شد  ی سوت و کور مواجه شدم ریتمبا خونه

هام که با حرف تر از اینریختن. آخرشم پدرش کار خودش رو کرد، ولی من مصمم

ها کم بیارم و بذارم مفتی مفتی زنم رو از چنگم دربیارن صرفا این قایم باشک بازی

جهت افکار مالیخولیایی خودشون. اولش قضیه رو با پدرم درمیون گذاشتم و اون هم 



ا سعید تماس گرفت. ولی مرغش یه پا داشت و به پدرم گفته بود ماهک سریع با آق

گرده پیش سمیر. مادرم هم که حال فجیع من رو دید هول زنان خودش دیگه برنمی

شون رسونده بود و باز هم آب پاکی رو روی دستش ریخته بودن، قبل از رو به خونه

م وارد عمل شدم. موبایلی ها خودی ارزش و احتراماینکه منفجر بشم با حفظ همه

هایی که به غلیان دم و با رگکه میثاق برام جور کرده بود رو میون مشتم فشار می

ده! موهای زنم. کسی جواب نمیی پدری ماهک رو میافتاده بود زنگ واحد خونه

اشون رو کنم و شماره ی خونهگیرم و پشت به آیفون میخیسم رو توی چنگم می

کنم و همین که از ه نمی دن ناچار در ورودی نگهبان رو باز میگیرم. جواب کمی

زنه دوه و از پشت پالتوم رو چنگ میشم بدو بدو به سمتم میجلوی نگهبانی رد می

 گه:و نفس زنان می

 «آقای آریا شرمنده آقای مهندس تاکید کردن شما رو راه ندم داخل ساختمون. » 

کنم و از زنم و از روی شونه نگاهش مییبا غضب و خشم غیرقابل کنترلی پسش م

 غرم:ام میبین فک قفل شده

ذارم تا شما تون پام رو اینجا نمیی آقای مهندسرم دنبال زنم بعدش به گفتهمی» 

 «مجبور نشی جلوم رو بگیری. 

ذارم دارم. نمیمیهام رو محکم برشه و من پرصالبت قدمملتمس ازم آویزون می

گفتم تا متقاعد بشن من می خودخواهانه ازم بگیرن. دیگه باید چیجونم رو 

ایستم در کشویی پرستم! همین که جلوی در آسانسور میجوره ماهک رو میهمه

شن و سینه به شه و آقا سعید خیلی جدی و اخمو از اتاقک خارج میآسانسور باز می

. نگاهی به شونه های و ایستن. حداقلش قدم یه چند وجب ازش بلندترهام میسینه

کنه و اخم هاش رو غلیظ تر به رخم ندازه و بازوهاش رو بغل میموهای خیسم می

 کشه:می



 «مون سوخت! خیر باشه! زنگ تلفن و آیفون» 

 گم:ای، بدون اینکه سر بلند کنم میی اضافهبدون کلمه

 «اومدم دنبال ماهک! » 

 شه:ی لبش به سمت باال کشیده میگوشه

 «یزی از ماهک نمونده، دنبال چی اومدی؟! چ» 

 دنبال همون هیچی!-

 کوبه:دستش رو روی کتفم می

برو سمیر. بذار این قضیه به نفع هر دو طرف تموم بشه! بابات هم زنگ زد، مادرت » 

 «هم تا اینجا زحمت کشید اومد. من از حرفم برگشتم؟! 

سیاهم عین ماهی توی زنم. مردمک های بیچاره وار موهای خیسم رو چنگ می

 ی پر خون چشمم به گردش درمیاد.کاسهتاب و عاصی توی تنگ، بی

 «ماهک... » 

خوام جفتتون حس شکست داشته ماهک هم از تصمیمش برنگشت! برو پسرم، نمی-

 باشید! 

 شینه:هاش میغم توی چشم 

نتونی به  ی من رو با خودت همراه کنی،فردا نتونی دختر نصفهخوام فردا پسنمی» 

چیزا له کنی. همه نشونش بدی و احساس کسر شان داشته باشی و ماهک رو با این

نتونی با افتخار نشونش بدی و بگی این خانم زنمه. از هزارتا متخصص پرسیدم توی 

ی اول بتونی کنار بیای صد نفر روی یه نفر فیزیوتراپی جواب داده! شاید دو هفته

بره و خستگیت ات رو سر میکنه، حوصلهات میفهی سوم دیگه کالولی از هفته



خوام قبل از اینکه ماهک یا تو کم بیارین قطع کنم نقطه این رنجوه! میماهک رو می

 «اتصال رو. 

ذاره! مگه شه و من رو مات و حیرت زده جا میره و سوار آسانسور میعقب میعقب

آدما عاشق ظاهر یکی می  شه عاشق بود و خسته شد؟ مگه ماشه کم بیارم؟ میمی

زنم و با نفسی که یاریم شه؟ حیرون پلک میمی مون چیشیم؟ تکلیف روح و قلب

شم و با تشویش زیر بارش شدید برف قدم رو کنه از البی ساختمون خارج مینمی

دونم دونم چند دفعه گرفتمش، نمیزنم. نمیرم و به خط خود ماهک زنگ میراه می

واب نداد، فقط به خودم اومدم و دیدم هوا گرگ و میشه و برف چقدر زنگ زدم و ج

امون جلوی ساختموش راه رفتم و متوجه گذر زمان نشدم! سرما به بند اومده! من بی

دارم لرزه. لرزون قدم برمیبافت های بدنم نفوذ کرده و زانوهام از شدت یخ زدگی می

کوبن. کف بل توی مغزم میشم. سینوس هام به درد افتاده و طو سوار ماشین می

کوبم و برای بار دستم رو از سر درموندگی چند بار به شدت روی پیشونیم می

ده و قلب گیرم. باالخره بعد از چند تا بوق جواب میی ماهک رو میهزارویکم شماره

 گه:هق عجیبی میافته! با هقمن دوباره به تپش می

 «خوری! سرما می» 

کوبم و گرفته و دلخور دم. با درد پلک روی هم میمی سرم رو به صندلی تکیه

 نالم:می

 «کشی بعد نگران سرما خوردن منی؟! تو من رو می» 

 کنم:با تمسخر اضافه می

کو شعارهات؟ ما باید پشت هم باشیم و توی هر خوشی و تلخی دست هم رو ول » 

 «نکنیم؟ خوب بلدی سخنرانی بکنی نه؟! 

 گه:می نفس کم میاره و به سختی



دم ولی... باید تا تهش بریم! من و جوری... برای هردومون بهتره! دارم جون میاین» 

 «رسیم. تو دیگه به جایی نمی

ش گیره و هرکلمههام فرمون رو نشونه میکشم، مشترم و عربده میاز کوره در می

 کنه:تر میام رو عمیقزخم سینه

گیری! مگه تنها تو توی این زندگی نفس میکنی از طرف من هم تصمیم غلط می» 

 «کنی. مون تعیین میکنی خط و ته برای زندگیجا میکشیدی؟! بی

تونم پلک باز کنم. زنم و درد سرم اونقدر فجیع هست که نمینفس مینفس

 چرخه:کشم و زبونم به تهدید میهام رو روی پیشونیم میانگشت

 «میای خونه! اگه نیای... » 

 کشه:وسط حرفم و جیغ می پرهمی

 «خاطر خودت هم که شده عاقل باش! شه بیام. بهنمیام نمیام! نمی» 

 چرخونم:شه. فرمون رو میزنم و سردی زمستون غالب صدا و لحنم میاستارت می

 «ی آدم نمیای پس! باشه من میارمت. خودت عین بچه» 

کنم. وقتشه اون روی میی ماشین پرتش کنم و محکم روی سینهتلفن رو قطع می

 من خودش رو نشون بده...

 "دانای کل " 

 کنه:جا میسیم خونه رو بین شونه و گوشش جابهکنه و تلفن بیکش میبرنج رو آب

 «کار کنم؟! خب من االن چی» 

 خنده:میثاق با شیطنت می

 «کار، برو اون یاسی که نه باال داره نه پایین رو برای من بپوش! هیچ» 



 چینه:قابلمه می زمینی تهکنه و سیبچشم درشت می آیه

پروو! دو دلم برم خونه ماهک اینا یا نه؟! آخه اون روزی که رفتیم مالقاتش گفت » 

 «دیگه نیاید پیشم. 

شینه. جیگرش بیشتر از هر کسی برای ی میز صبحانه خوری میکشه و لبهآهی می

تا مرز خونریزی و به خطر افتادن جون  رفیقش سوخته. وقتی شنید چه اتفاقی افتاده

جنین دو ماهه اش پیش رفت! میثاق از وضعیت نابسامان و پا در هوایی سمیر 

گرفت. میثاق بعد از شون رو میکرد و عزای دوریگفت و بغض آیه سر باز میمی

 گه:چند لحظه مکث مهربون می

 «ود برو ببینش! خوای زنگ بزن بهش ببین اگه راغب بدونم خانمم. مینمی» 

 ـسمیر چطوره؟!

 گه:میثاق یه کلمه می

 «ویرون! » 

گیره و از هاش رو میهای میثاق نم زیر پلکصدای زنگ در میاد و آیه متاثر از حرف

 شه:آشپزخونه خارج می

 «گیرم... مواظبش باش. من هم االن با ماهک تماس می» 

چرخه و چتری پرتی تموم میحواس کنه و بابدون نگاه کردن به آیفون در رو باز می

 کنه:زنه و در ورودی رو هم باز میاش رو پشت گوشش میهای بلند شده

کم دست بجنبون کارهات رو انجام بده زود بیا خونه ساعت شش وقت شما هم یه» 

 «سونوگرافی دارم. 



تر از حسی لرزه شوق پدر شدن لبخند شیرینی روی لبش میاره. قویدل میثاق می

ه آریوس بعد از کلی حرف و دلیل و منطق قبول کرد بهش بگه بابا. صندلیش رو ک

 زنه:چرخونه و آروم و پر احساس پچ میمی

 «چشم خانمی! من چاکر نخود و مامانش. » 

 شه:صدای آیه با مخلوتی از خجالت بلند می

 «آقایی آقا... » 

ای های قهوهه پارکتچرخه با دیدن فرد آشنایی پاهاش بهمین که به سمت در می

توجه لرزه. بیهاش خفیف میکوبه و پلکچسبه و قلبش به شدت میرنگ سالن می

کنه. مسخ شده عین تیرچراغ برق وسط های میثاق تلفن رو قطع میبه حرف زدن

اش حبس شده. عکس پروانه رو بارها توی خونه خشکش زده و نفسش توی سینه

سال از ترسه؛ یکشناستش. میبود و خوب میگالری و آلبوم بچگی میثاق دیده 

گذشت و خواهش های میثاق و پا درمیونی محسن هم حتی راضیش ازدواجشون می

ی شتریش سر باز کرده بود و نکرده بود تا آیه رو به عنوان عروسشون بپذیره. کینه

اره آخرین باری که میثاق رو دیده بود، تاکید کرده بود دیگه پسری به اسم میثاق ند

کنه اون رو هم مثل مرصاد از دست داده! آرزوهاش رو توی میثاق خالصه و فکر می

نظیر باشه! اما خواست دختری رو براش انتخاب کنه که از هر نظر بیکرده بود و می

ذاشت تعریف های اش نمیمیثاق با عاشق شدنش رویاهای پروانه رو به باد داد. کینه

و بشنوه و قبول کنه که آیه روح به زندگی پسرش محسن و پسرش رو درمورد آیه ر

بخشیده و میثاق رو صاحب خانواده کرده! باالخره بعد از سه هفته کلنجار رفتن با 

رو از دلش پاک کرده بود و اجازه داده بود محسن از  خودش در حالی که کینه

ی همهها و خانمی آیه بگه تا اندک محبتی توی دلش نفوذ کنه! مگه زندگی و بچه

آرزوش این نیست که پسرش خوشبخت بشه و اون همه به خوشی پسرش شان کنه! 

خواست میثاق خط روال زندگیش رو پیدا کنه! حاال که پیدا مگه همیشه از خدا نمی



خورد که هیچ، میثاق رو هم ازش کرد بود دیگه قهر و عاق کردن به درد نمی

ست ش چیه و منتظر اشارهگرفت. وقتی توی لفافه به شوهرش گفت تصمیممی

محسن هم نامردی نکرده بود و پیاز داغ خوشی و خوشبخت بودن آیه و میثاق رو 

اش کرده بود. پروانه با شنیدن خبر نوه دار زیاد کرده و با خبر بارداری آیه هم شوکه

ی پسرش شدنش تموم کینه و حسد ها رو دور ریخته بود و با دست پر به خونه

زمانی اومده بود که آریوس مهد بود و میثاق سرکار، پس راحت  اومده بود. درست

ها رو های خرید و کادوتونست با آیه حرف بزنه و از این همه غیبتش بگه! کیسهمی

شه. مقابل آیه بنده و وارد خونه میکنه و در رو میجا میهاش جابهتوی دست

ده و مقابل رو کش میهاش ایسته و چادرش رو از سرش درمیاره و دو طرف لبمی

 بوسه:اش رو میشه و گونهی آیه خم میی بهت زدهچهره

 «سالم عروسم! » 

 گه:ده و با شوق و ذوق میهای ستاره بارونش رو روی شکم آیه سر میچشم

 «دوباره مادر شدنت مبارک. » 

با پیچه و هاش رو دور پروانه میشه و با خلوص مهربونی دستراه نفس آیه باز می

 زنه:بغض و خوشحالی هق می

 «خوش اومدین. » 

 "سمیر  "

ام رو روی زانوم مشت گیرم و دست دیگهبا دو انگشتم و روی فرمون ضرب می

هام زنم چشمشون زل میی خونهچرخونم و از بس به پنجرهکنم. سر میمی

م رو زنم. پوست لبسوزه. با استرس وافری نوک کفشم رو به کف ماشین ضربه میمی

قراری امشب قراره خوابی و بیکشم. بعد از دو هفته بیگیرم و میبه دندونم می

خواستم بیارمش پیش ام رو عملی کنم. درست زمانی که میباالخره تونستم خواسته



ی دادگاه به دستم رسید! انگار من رو توی تنور انداختن، سوختم و خودم احضاریه

نکه جدی نگرفته بودن حرفم رو! من که گفتم لحظه آتیش گرفتم. مثل ایتوی یه

خواستم بکنم رو کردم. بدون ماهک وجود ندارم. زدم به سیم آخر و کاری که نمی

کلید ویالی لواسون رو از میثاق گرفتم و کارهای شرکت رو تا بعد عید ردیف کردم و 

ستم خواگفتم یه مدت طوالنی نیستم! کسی جز میثاق و مادر ماهک از کاری که می

دم از بکنم خبر نداشتن. شدم عین معتادی که مواد بهش نرسیده. دارم جون می

ست برام، دیوارهای خونه ست خونه نرفتم! خونه بدون ماهک خرابهنبودنش، دو هفته

ذاشتن نفس بکشم. پیچیدن و نمیافتادن و دست دور گلوم میبه جون می

تدار و عاقلیش من رو عاشق کرد. ی زنی شدم که اقدونستم تا این حد دلبستهنمی

افته. پیاده کشم و با تک زنگش قلبم به درد میانگشت الی موهای پریشونم می

های تمیز و براق رد هام روی برفپیچم و کفششم و پالتوم رو دور خودم میمی

شم و روی ترین سر و صدایی وارد البی میندازه. در رو باز کرده، بدون کوچکمی

شم. جا سوار آسانسور میی اول و از اونرم طبقهدارم. میهام قدم برمینوک انگشت

هام عین ندازم. رنگم پریده و لبچرخم و نگاهی توی آینه قدی به خودم میمی

ام رنگه و از شدت هیجانِ دیدنش مردمک های درشت شدهی کال بیهندونه

کنه. آسانسور یگیرم و یه چیزی توی وجودم سقوط ملرزه. دل ضعفه میمی

اش رو شم. جلوی در ایستاده و انگشت اشارهایسته و با باز شدن در فورا خارج میمی

ده تا وارد خونه جلوی دماغش نگه داشته و دستش رو تندتند روی هوا تکون می

 زنم:هام رو درمیارم پچ میشم و همینطور که کفشبشم. کمی خم می

 «خوابیده؟! » 

 گه:کنه و از روی تاسف خفه میمیهاش رو جمع لب

 «خورد که با مکافات ریختم توی حلقش! آره، سوپش رو نمی» 



کشه هاش هم تنگ شده! اون هم مثل منه؟ دلش پر میدلم برای همین لجبازی

دوزم! کشم، برای بودنش شب رو به صبح میصدایی میلحظه بودنم؟ آه بیبرای یه

ی هام در اتاق خواب بستهیِ عاشقم. چشممن فقط عاشق نیستم. من دیوونه

 گیره:روییش رو نشونه میروبه

داشت، انگار به دلش افتاده بود امشب یه هم خوابه. چشم از این دختر برنمیاون» 

 «افته. اتفاقایی می

کنم تا ام میخورم و نفسم رو حبس سینهای که میاد روی لبم بشینه رو میخنده

ای امون نشه. وضعیت خیلی مسخرهبهم خوردن نقشه هام هم باعثصدای نفس

خاطر یه حادثه زنم رو ازم جدا کردن و منِ مردِ گنده برای دیدن زنم باید شده! به

ی در کنم و به تیغهی پدرزنم بشم. در اتاقش رو باز میشبونه و دزدکی وارد خونه

شده و آروم نفس  بینم که زیر پتو مچالهاش رو میدم. هیکل ریزه میزهتکیه می

ترکه! حالی شبیه حال شب کشه. به وجد میام و دلم از این همه شور و شوق میمی

کنم و آروم پتو زنم. پا به سمتش تند میخند کوچیکی میمون رو دارم. تلخعروسی

ی روی تختش رو با کمترین برخورد دستم با بدنش دورش زنم و ملحفهرو کنار می

رنگی بین ابروهاش جا ش از هم فاصله گرفته و اخم کمهای قشنگپیچم. لبمی

ترین عضو صورتش بگیرم. زنم تا یه کام عمیق از شیریندل میگرفته! دارم دل

کشم تا جلوی مادرش نزنه به سرم. با هول و نگرانی هام رو داخل دهنم میلب

 گه:ای میمادرانه

 «م سردش نشه! پتو رو هم بردار بچه» 

کشم. ماه خانوِم من خیلی اش میی گرد و یخ زدهو روی گونهپشت انگشتم ر

ام رو چفت کمرش برم و دست دیگهسرماییه! با احتیاط یه دستم رو زیر زانوهاش می

ام دم. قلبم توی سینهکشمش و محکم به خودم فشارش میکنم و به آغوش میمی

وی وجودم حل بشه و کنه. دوست درام اینقدر به خودم فشارش بدم تا تتابی میبی



ندازه و جلو تر از من از  اتاق کسی نتونه ازم دورش کنه. مادرش پتو رو روش می

 کنه.شه و در آسانسور رو برامون باز میخارج می

 «فردا خون به پا نکنه خوبه! » 

خندم و چشم از شیم. نگران بازوهاش رو بغل کرده. توی گلو میوارد آسانسور می

 ایسته.گیرم. آسانسور میمیصورت ماه ماهک ن

 «قِلقش دستمه، نگران نباشید شما فقط آقاسعید رو آروم نگه دارید. » 

زنم. در شیم. ریموت در ماشین رو میده و از ساختمون خارج میسری تکون می

کشه تا صندلی به حالت خوابیده دربیاد. کنه و اهرمش رو میصندلی جلو رو باز می

چرخم و بندم و به عقب میدم و در رو میی صندلی قرار میماهک غرق خواب رو رو

 گم:ندازم و با لحنی پر از سپاسگزاری میبه رسم تشکر سر پایین می

ممنون، اگه شما نبودین من حاالحاالها توی آتیش لجبازی آقاسعید و ماهک » 

 «ریم. سوختم. ما از تهران میمی

 گیرم:کنه که سریع دستم رو جلوش میدهن باز می

گردم که ماهک سر پا شده باشه! من کجاش رو ازم نخوایید که بگم. زمانی برمی» 

شه، شده باشه جونم رو در اضای خوب شدنش ایمان دارم که ماهک خوب می

 «دم. می

 کشم:شه. سنگین نفس میدونه از پلک هاش آویزون میهای دونهاشک

 «ا تا صبح میثاق بیاد برداره. وسایل و ویلچرش رو بذارید توی پارکینگ لطف» 

کنه. تنها آدمی که درکم کرد گیره و بغض و اندوه صداش ناراحتم میدستم رو می

خودش بود! و من تازه فهمیدم ماهک عالوه بر شباهت ظاهری عجیب اخالقش هم 

 کپی مامانشه. 



 «مواظبشی دیگه؟! » 

 خندم:مغموم و زهر دار می

 «ب جونم نباشم؟! شه مواظماهک جونِ منه، می» 

گیره تا ماهک رو سر پا برش گردونم. تا زمانی که کنه و از قول میمادرونه بغلم می

شم شه سوار میایستم. همین که در بسته میوارد ساختمون نشده جلوی ماشین می

خوابونم. شالی که با خودم از خونه آوردم رو روی و صندلی ماهک رو بیشتر می

ی لبش رو عمیق بندم و گوشهکشم. کمربندش رو مییموهای طالیی رنگش م

 زنم:کشم پچ میهام رو روی صورتش میبوسم و در حالی که پشت انگشتمی

 «ای بریم جایی که فقط خودمون باشه و خدامون؟! ماهم؟ ماه کوچولوم؟ آماده» 

راده اافته. بیهام به غلیان میکنه و خون توی رگهاش دلم رو زیر و رو مینفس

زنم و دنده رو جا می ندازم و بوسم و استارت میبرای بار دوم گوشه ی لبش رو می

کنم و زیر لب خطاب به شیم. به طلوع آروم آفتاب نگاه میاشون خارج میاز کوچه

 کنم:ماهک به خواب رفته زمزمه می

 «ریم به امید فرداهایی خوش... می» 

 ماهک "" 

دم. هام رو از هم فاصله میسفت و سرد سریع پلکام به جای با اصابت شقیقه

کنم؟ سر کار میکنم. من توی ماشین چیومنگ به موقعیت خودم نگاه میگیج

شه. وحشت زده بینم بند دلم پاره میچرخونم و تا سمیر رو توی  فکر و اخمو میمی

 کشم:گیرم و فریاد میهام رو جلوی دهنم میدست

 «سمیر ما کجاییم؟! » 

 کنه:ه خودش میاد و با لبخند و دلتنگی نگاهم میب



 «بیدار شدی ماه بانو؟! » 

کنه. نگاه نگرانم رو از کنه و صندلیم رو درست میماشین رو یه گوشه پارک می

جوری از خونه خارج کرده؟ وای بابام اگه بفهمه! کنم. من رو چهصورتش جدا نمی

عمو پادرمیونی کردن با دالیلی که  هرچقدر توی این دو هفته و چند روز مامان و

ش باز بکنه. ا به خونهها رو هم قانع کرد و نذاشت سمیر پمن رو قانع کرده بود، اون

روزی که احضاریه رو براش فرستاد مُردم و به زور سروم زنده شدم. وضعیت جسمیم 

م بیرون ذره از حلقاینقدر افسرده و منزویم نکرده بود که دوری از سمیر جونم رو ذره

شه که آدم اینقدر می هویت رو داشتم. چیوپا و بیکشید. حس یه آدم بی دست

داره که من بدون اون نفس کم میارم؟!  شه؟! مگه سمیر چیسپرده میعاشق و دل

کشه و سرم رو به های پهن و داغش رو روی صورت یخ زده و سردم میدست

گیرم پیچه و آرامشی که ازش میچسبونه. حس شیرینی زیر دلم میاش میسینه

کنم و شینه. دستم رو مشت میهام میکنه و نم اشک توی چشمگلوم رو سنگین می

 گم: ضعیف می

 «جوری آوردی اینجا؟! سمیر، بابام! کار کردی تو؟! من رو چهچی» 

کنم. از ته هاش رو روی موهام احساس میده و داغی لبمحکم به خودش فشارم می

 شه! کشم و جونم تازه میوش عطرش رو بو میدل بوی خ

 «کار کردم؟ حقم رو گرفتم! چی» 

تر ی دستش رو دورم تنگداره و حلقهصداش از فرط خشم و غصه خش برمی

 کنه:می

دونی توی این مدت چی به سرم اومد؟ شب و روزم رو گم کرده بود بدمصب. می» 

خونه نرفتم بی تو تحمل خونه رو  کار کنم،دونستم چیمغزم خاموش شده بود، نمی

 «فهمی؟! ندارم! تحمل هیچی رو ندارم. تو باید باشی که خوب باشم، سرپا باشم! می



ی ستبرش فاصله کنه. سر از سینهبغضم با هر ضرب و زوری که شده سر باز می

 کنم:های خیسم به صورت رنجور و پراخمش نگاه میدم و با چشممی

 «باهم نداریم... ای سمیر؟ ما آینده» 

 کنم:به پاهام اشاره می

 «دیگه نداریم. من رو برگردون خونه، برو دنبال زندگیت... حروم نشو با من... » 

کنه. کشه و صدام رو توی گلوم خفه میام رو به مشت میبا خشم عجیبی یقه

ام رو. زدهکشه قلب و تن یخشه و گرمای وجودش به شعله میعضالت تنم شل می

رم و وضعیت خودم و جایی که هستیم رو فراموش ی شیرینی فرو میی خلسهتو

میل ازم دل کنم. بعد از چند لحظه بیکنم و پرشور و غیرارادی همراهیش میمی

 زنم:ده. آروم پچ میکنه و نفس زنان پیشونیش رو به پیشونیم تکیه میمی

 «ریم؟! کجا می» 

کنه! پس تنها من نبودم که مردم از میخودم تمنای و خواهش صداش از خود بی

 دوریش.

ریم جایی که کسی نتونه تو رو ازم بگیره، کسی نتونه من رو از زندگیم می» 

جوری پای تر برگردیم و به همه نشون بدیم چهریم که پرقدرتدور کنه. می

کنم. هرچیزی که مون موندیم. هرکاری که بتونم میپیوند و قسم عاشقی

کنم فقط، بودنت رو حضورت رو از من دریغ نکن. تو ات فراهم میبخوای رو بر

کنم و جای ماه و جوری شب رو روز میرو به خدا پای من بمون ببین من چه

 «کنم. باشه ماه خانومم؟ خاطرت عوض میخورشید رو به

شه این دوهفته تنهاییم توی درد صداش و کالفه ادا کردن کلماتش باعث می

خوای باز هم به ندای دلم بشه و درد نگاهش رو درک کنم. میتر ذهنم پررنگ

شه! من رو وسط می گوش بدم و باهاش همراه بشم! آخرش مهم نیست چی



گیره و نفس به نفسم کنه یا تموم مردونگیش رو کف دستش میراه ول می

وبست ربا من رو چفتست که دلم عین آهنکنه، مهم همین لحظهزندگی می

کنم و نگرانی دلم رو به شور هام میه. صورتش رو قاب دستکنسمیر می

 ندازه:می

 «بابام... » 

 بوسه:چرخونه و کف دستم رو میصورتش رو می

 «با من! » 

 جوری از خونه بیرون آوردی؟! من رو چه-

افته خیلی هاش میی چشمخنده. چینی که گوشهبم و مردونه می

کنه که دوست دارم فقط جذاب می اش روکنه. جوری چهرهترش میقشنگ

 ی مردونه و جذابش رو ببینم.برای من بخنده! فقط من این قیافه

کردم! تنها آدمی بود که تا آخر عمر مدیون مامانتم، اگه نبود من دق می» 

 «درکم کرد و کمکم کرد تا ماهم بازم کنارم بشینه. 

 کاره:لبم میی روی گیره لبخندش خندههاش میهام رو میون دستدست

 «بریم خانمی؟! » 

زنه عشق توی دلم هاش که برق میکوبم و چشمنرم پلک روی هم می

ای که کنارشم قلبم کنه. توی همین چند دقیقهپیچه و حالم رو خوب میمی

کوبه و حال هوای گریه و زانوی غم بغل گرفتن از سرم پریده! منظم می

عشقِ دوباره نبض گرفته. خودم و ی تنم از شدت شوق و هیجان دارم و همه

زندگیم رو سپردم دست خدا و سمیر و زمان! بذار ببینیم قسمت ما رو تا کجا 

رسیم. قبل از اینکه بپرسم کشونه. به یه ویالی معمولی توی لواسون میمی



کنه. ندازه دورم و از صندلی جدام میویلچرم رو چرا نیاوردی دست می

تای پله ی ورودی رو باال  کنم. دو سهمی هام رو دور گردنش حلقهدست

 ایسته:اومدیم و جلوی در ورود به سالن می

 «در رو باز کن. » 

خونه و هام میکنم. سوالم رو از چشمکنم و دوباره نگاهش میدر رو باز می

 گه:می

آور ریخت و برای همین تو اینقدر دیشب مامانت توی سوپت شربت خواب» 

تونستم ویلچرت یده بودی. نصف شب اومدم دنبالت نمیسنگین و عمیق خواب

ام بکنه. گفتم میثاق رو بردارم و سروصدا بکنم تا بابات بیدار بشه و بیچاره

 «بیارتش. 

دم. من رو روی کنار شومینه روی تشکی که پهن شده بود سرم رو تکون می

دست مبل  زنه. یه ویالی نقلی خوشگل! با یهده و از ویال بیرون میقرار می

روش آشپزخونه کوچیک قرار داشت و انتهای سالن شومینه به ساده که روبه

شینه و به نور ترش کرده بود. لرزی به تنم میاش قشنگدیوار چسبیده

کنم. مطمئنا بابا تا االن خورشیدی که توی سالن رو روشن کرده بود نگاه می

طفلک مامانم. سمیر با  دونم واکنشش از نبود من چی بوده!بیدار شده و نمی

ذاره و به سمتم های بزرگی رو روی کانتر میشه و کیسهدست پر وارد می

 میاد. 

 «گشنته؟! » 

ندازه و پاهاش رو کنار هام میشینه. دست دور شونهگم و کنارم میآره ای می

 ده:پاهام کش می



دم از کنم تا میثاق برسه! یه مرکز خوب پیدا کرچیزی سرهم میاالن یه» 

ات رو نشون دادم یه ریم فیزیوتراپی. پروندهفردا تا زمانی که نتیجه بگیریم می

 «تونی کار نکنی، دست خودته. مدت می

 گم:ذارم و با شرمندگی میدستم رو روی دستش می

 «از کار و زندگی هم افتادی. » 

 گه:پیچه و از ته دلش میای از موهام رو دور انگشتش میحلقه

ی کار و بار دنیا فدای یه تار موی کار و زندگی من خودتی، همه یهمه» 

 «طالییت. 

دم خوشی و آرومی جای ناخوشی و ذارم و اجازه میاش میشونه سرم رو روی

کردم ما هم گرفتار آرومی رو توی دلم بگیره. هیچوقت فکرش رو نمینا

سخته، تا  گیرمون شده خیلیشیم. امتحانی که گریبانامتحان زندگی می

جایی که توانش رو داشته باشم، تا جایی که سمیر سینه سپر کنه کنارش 

که دیگه تسلیم کردم بهترین حالت ممکن اینهمونم. تا دیشب فکر میمی

جا بوده. ولی انگار های من هم تا اینسرنوشت بشم و قبول کنم عمر خوشی

د کنار همدمم قدرت عشق سمیر من رو دوباره به وجد آورد و ترغیبم کر

 گه:مون دفاع کنم. میثاق ویلچرم رو میاره و میبمونم و از عشق آتشین

عین این دزدا چهار ساعت جلوی در بودم تا خانم سهرابیان زنگ بزنه و در » 

های ماهک رو بردارم. صدای بابات رو باز کنه تا بتونم این چرخ و وسیله

 «نگی نبود! لرزوند. شانس آوردم شلوارم رساختمون رو می

کنه. مون میهاش حسابی سرحالمونه و با خنده و شوخیناهار رو کنار ما می

ره تا تخت و اتاق خواب رو نشونه و خودش میسمیر من رو روی صندلی می

تونستم باهاش کار کنم و کنار سروسامون بده. با اینکه اتوماتیک بود ولی نمی



و تند و فرز کارهام رو انجام بدم ولی خواست روی پاهام راه برم بیام. دلم می

تونستم چای ساز رو روشن رسید و نمیافسوس... دستم به باالی کابینت نمی

زنم زیر گریه و کنم. از این همه ناتوانی و ضعف خودم به انزجار میام و یهو می

کنه و عین های دلم سر باز میهای زخمکنم. چرکبا صدای بلند گریه می

تونم سوزونه. ببین به کجا رسیدم که یه کار ساده رو هم نمیمیاسید دلم رو 

زنه و شه و جلوی پام زانو میانجام بدم. سمیر با وحشت وارد آشپزخونه می

 پرسه:گیره و متحیر و نگران میهاش میهام رو توی دستآرنج

 «ات برای چیه؟! شد قربونت برم؟! گریهچی» 

 گم:ام شدت گرفته میه گریهندازم و در حالی کسر پایین می

هم از... دستم برنمیاد، چی شدم من؟! چه بالیی  حتـ.... حتی یه کاره ساده» 

 «سرم اومد؟! 

دونه ده و دونهشه و خودش رو به سمتم کش مینگاه نگرانش مهربون می

 گیره:بوسه و صداش میهام رو میاشک

 «هام بگذره. زتو که صبوری خانمم! صبر به خرج بده تا این رو» 

گیرم شه. کمی که آروم میتبدیل می های کوچیکهای بلندم به هقگریه

کنه و ریم. بغلم میگیره و به سمت اتاق میهای ویلچرم رو میسمیر دسته

کشه و سر کنه و خودش کنارم به پهلو دراز میروی تخت درازم می

ی رفته و چهره کنه. عمیق توی فکر فروهاش موهام رو نوازش میانگشت

خورم و لرزون خونسردش خشن شده. بزاق دهنم رو به سختی فر می

 پرسم:می

 «گذره؟! می» 

 کشه:هام میزنه و منگ مردمک روی چشمپلک می



 «چی؟! » 

 این روزها! -

 «گذره، مدارا کن. می» 

 کنم:منِ خوددار دوباره بغض می

جوری روی کابینت بردارم. چهتونم دست دراز کنم و به بشقاب از حتی نمی» 

تونم به خونه زندگیم نرسم و عین یه آدم جوری میبا این وضع مدارا کنم! چه

 «مصرف بچرخم؟! بی

زنه و با یه حرکت زانوهاش رو دو لرزه. لبخند مرموذی میهای رنگیم میتیله

ی گیره. فاصلههاش کنار بازوهام قرار میکنه و آرنجطرف تنم فیکس می

ندازه و پچ که هاش میی چشمرسه. چینی به گوشههام به حداقل میتصور

 بره:های گرمش حرارت تنم رو باال میزنه نفسمی

 «رسم. ی چیزها میتو فقط به من برس من خودم به بقیه» 

ریزه و قلبم از بره. دلم هری میشه و سر توی گردونم میهاش خمار میچشم

 شه:جا کنده می

 «تابم خانم خوشگله! ن رو دریاب که بد بیتو فقط م» 

پیچم و عشق و شوری که قلبامون رو به وجد میاره دوباره توی هم می

ی از خامی این عشق کاسته کنه و عین نون توی تنور هر ثانیهمون میگرم

 کنه...تر از هر زمانی میهامون رو پختهشه و به پختگیش دلمی

 سمیر "" 

رو براش بیشتر از این تنگ نکن.  چه رو ببرم، سمیر عرصهخوام اون بمن می» 

 «تازه داشت با شرایط کنار میومد! 



 شه از ماهک فاصله بگیرم و از روی تخت بلند بشم:اش باعث میعربده

 « کنید؟! کار میکجا بریدش؟ شماها دارید چی» 

و با نهایت  شمدارم و از اتاق خارج میپیراهنم و شلوارم رو از روی زمین برمی

 گم:احترام می

سازیم. عجیبه؟! آقاسعید من به معجزه ایمان دارم، مون رو میداریم زندگی» 

 «شاید ماهک از بین این همه آسیب نخاعی خوب شد! 

 غره:ای میبا حرص و عصبانیت کنترل شده

سوزونی. قبل از خوای گول بزنی؟! آخرشم خودت و ماهک رو میکی رو می» 

 «گردون. جا بمونه برشسترتون بهاینکه خاک

 گم:قاطع می

 «گردیم. خوب بشه برمی» 

شه و بدون اینکه چیزی بگه تلفن رو قطع های عصبیش صدا دار مینفس

کنم. بلندگوی خروجی موبایل ی بزرگ قرمز رنگ رو لمس میکنه. دایرهمی

رگ سالن ی بزپنجره چسبونم و یه مشتم رو کنار دیوارهام میرو به چونه

کنم. عجیب دلم کنم و به باغ سفیدپوش نگاه میکوبم و چشم ریز میمی

شم. احساس شم و از قولی که به ماهک دادم پشیمون نمیقرصه که موفق می

کنم خدا دستم رو گرفته و من چشم بستم تا خودش هدایتم کنه! تنها می

هم زنگ زد و یا چیزی که باعث آزارمه پیدا نکردن زالوی زندگیمه. کسی که ب

ی ده ماه تهدیدم کرد و کسی که ماهک حس کرده بود هولش دوبار با فاصله

گیرم و شیرقهوه و ی کوه پرت بشه. چشم از باغ میداده و باعث شده از دامنه

کنم و کنم. با دوتا ماگ در اتاق رو باز میشیرعسل برای ماهک درسعت می



هاش خیره به سقف مونده. کمکش بینم که بیدار شده و مردمکماهک رو می

 دم:کنم. ماگش رو به دست میکنم بلند شه و لباس تنش میمی

 «خوب خوابیدی؟! » 

 کنه:شیرعسلش رو مزه می

 «اوهوم، باور کن بعد از دوهفته بدون کابوس و بدون گریه خوابیدم. » 

 خوای بریم یه دور بزنیم؟! می-

 کنه:هاش رو گرد میمردمک

 «وا؟! با این پاها؟! توی این ه» 

 شینم.دارم و مقابلش میشم و پالتو و شالش رو از چمدونش برمیبلند می

کشم. هاش میندازم و پالتوش رو روی شونهشالش رو روی موهاش می

 کنه:متعجب به حرکات من نگاه می

 «سمیر! وضعیت من برای بیرون رفتن زیاد جالب نیست! » 

 ایسته:هام از حرکت میدست

 «برای چی جالب نیست؟! » 

 شینه:هاش میی چشمغبار غم توی کاسه

کنی چرا شون بیزارم. فکر میاز نگاه مردم خوشم نمیاد، از اون حس ترحم» 

شون قلبم رو به آتیش ها رو ببینم؟! چون نگاهای دلسوزانهنخواستم بچه

این کرد. توی کشید. حتی رفتار آیه هم همچین حسی رو بهم منتقل میمی

 «دو هفته دیدی برم بیرون؟! 



دم و غمش اش میزنه. پنجه به پنجههاش بیرون میی چشماشک از گوشه

 ذاره:ام میغم روی سینه

 «هاشون رو تحمل کنم؟! کنم مجبورم نگاهچون پاهام رو حس نمی» 

 گیرم:کشم و نفس میانگشت شستم رو روی پلکش می

ی، اینقدر با دل و جرات بودی که با اون روزایی بود که خیلی جسور بودیه» 

کدوم از دوستام تا اون مرغی من یه کارایی که کردی که هیچاخالق تخم

لحظه جراتش رو نداشتن. تو من رو به دنیا برگردوندی، بهم بال و پر دادی. 

خاطر توئه! پدر علم اگه االن سمیر صاحب امتیاز شرکته و جناب آریاست به

 «ی؟! شناسفیزیک رو می

 ده:سرش رو به نشونه تایید تکون می

ی عضالت بدنش رو از دست داد و تنها یواش همهوقتی دانشجو بود یواش» 

تونست تکون بده، با این حال دو بعد از فلج مطلقش دو تا یه انگشتش رو می

زن گرفت و بچه دار هم شد! هشتاد و چند سالگی هم فوت کرد. کارایی 

 «تونستم. نمیکرد که منِ سالم می

برم اش میشه. دست زیر چونههاش تبدیل به نسیم مالیمی میطوفان چشم

کشم بوسم. سر عقب میکشم و جای جای صورتش رو میصورتش رو جلو می

 کوبم:اش میام رو روی شقیقهو انگشت اشاره

 «جا و... مهم این» 

 کوبم:اش میدم روی سینههمون انگشت رو ُسر می

کنن. افته یا هرکاری بخوای بکنی این دو تا کمکت می. هر اتفاقی بیجااین» 

 «کنه. ی چیزها عین آب رود میاد جای خودش رو پیدا میبقیه



 دونن!مردم که ایناها رو نمی-

 کنم:زنم و شلوار پاش میپاهاش کنار می پتورو از روی

 «اگه به مردم باشه که نباید نفس کشید! » 

دارم و از ویال رمش و پالتوی کوتاه خودمم رو هم برمیذاروی صندلی می

ندازه ماهک سر به سمت ها رد میشیم. چرخ ویلچرش روی برفخارج می

مون کنه. سکوت طوالنیجا مونده نگاه میهای به اش کج کرده و به ردشونه

شم و ذارم زیاد توی فکر فرو بره. به سمتش متمایل میشکنم و نمیرو می

 چسبونم:به گوشش می لبم رو

خاطر مردمی که کنیم، بیا بهبار زندگی میبار دنیا میایم، یهیه» 

کارشون قضاوته فرصت رو از خودمون دریغ نکنیم، باعث آزار خودمون 

ی خودمون زندگی کنیم و به کسی آسیب نزنیم. باشه؟! نشیم! به شیوه

» 

 شه:آهش بخارِ هوا می

تم کنار بیام! فکر اینکه دیگه نتونم کار تونم با وضعیمن خودم نمی» 

قدر که تو امیدواری کنه. سمیر اینام میکنم و نتونم برم بیرون دیوونه

 «من نیستم. 

کنم و به کنه به باریدن. سر به عقب کج میهای ریزی شروع میبرف

 کنم:آسمون نگاه می

 «شه! دونم میمن مطمئنم! می» 

شیم و تا وارد خیابون وچه خارج میکنم و از کدر ویال رو از می

ندازه و عمال بینه سر پایین میها رو میشیم و ماهک عابرپیادهمی



اش بره. دستم رو روی شونهی پالتوش فرو میصورتش رو توی یقه

خوام بهش قوت قلب بدم و بگم توجه نکنه! ذارم و با این کارم میمی

تک خوام تکخه. من میچراهمیت نده! در همیشه روی یه پاشنه نمی

لحظات این روزهای سخت رو توی ذهنم حک کنم تا توی روزهای 

 مون یادم نره از چه طوفانی گذر کردیم. خوب و آروم

کشه و کم سر باال میکنیم و ماهک کمقدم زنان از بین مردم عبور می

وتوک هستن کسایی که ده به اطراف نگاه کنه. تکبه خودش جرات می

 دارن.شون رو از روی ما برنمیطوالنی کنن و نگاهزوم می

ایستم. دو تا کاسه آش فروخت میدستی که آش رشته میجلوی چرخ

شیم و زیر آالچیق چوبی روی صندلی خرم و وارد پارک میداغ می

گیرم برم و دسته های ویلچر رو میشینم و دست میوسط آالچیق می

ده. الستیکی رو به من میهای پو جلو می کشمش. یکی از کاسه

 کنم:ی کرمی رنگ روی  روی پاهاش مرتب میملحفه

 «دیدی سخت نبود! » 

 زنه:ندازه و با قاشقش آش رو هم میسر پایین می

سوزونه! یعنی ده، بعضیاشون تا ته دلم رو میها آزارم میبعضی نگاه» 

کنن نمیقدر این صندلی و آدمی که روش نشسته عجیبه؟! فکر این

 «کنه؟ کنه؟ ناراحت میهاشون آدم رو معذب مینگاه

 کنه:شه و حال من رو بد میباز هم بارونی می

 «شکنه دیگه. خب دل آدم می» 

 شینه:کنم و اخم ظریفی بین ابروهام مینفسم رو فوت می



هایی ها به آدماوال که گریه و بغض و دل گرفتگی نداریم! دوما این» 

تری کنن. فقط تو االن حساسرسن نگاه میشون راه میکه روی دو پا

 «گیری. ها رو زود مینگاه

 دم:با خنده و شوخی قلقلکش می

اس کار کنیم خانوم کوچولوی من دلش اندازه دل جوجهدیگه ما چی» 

 «گیره. شکنه، زود میزود می

 خنده.شه و از ته دل میسرش از شدت خنده به عقب پرت می

کنم! هیچ فرقی شم و با لبخند خیره بهش نگاه میاش میهمحو خنده

شه! کنارمه، توی آغوشمه، نگاهم نکردم، هنوزم دلم براش تنگ می

کنم هم دلم هاش رو حس میگیره! حتی نفسکنه، دستم رو میمی

تنگشه. روزی نیاد که تو نباشی و من سرپا دق کنم! سرش رو صاف 

ی آشش اشاره گیرم و به کاسهام رو ازش میکنه و نگاه خیرهمی

کنم. زیر بارش نرم برف، توی پارک خلوت ما توی آالچیق نشستیم می

قدر داغمون کرده که سردی هوا رو حس مون اینو گرمای عشق

های خالی رو کشیم. کاسههای هم رو نفس میکنیم و فارغ از نفسنمی

مستقیم  کنم وام کج میذارم و سرم رو به سمت شونهروی هم می

 گم:کنم و آروم مینگاهش می

 «دو کلمه حرف حساب بزنم؟! » 

های شفافی که این روزها نور امیدشون کم سو شده رو قفل تیله

 کنه:های تبدارم و مُشوشم میچشم

 «هات حسابه! ی حرفتو همه» 

 افته:هام چین میی چشمشه، طوری که گوشهتر میلبخندم عمیق



دونم اونقدری دوست انتهاست! فقط میه نداره بیدوست دارم. انداز» 

هام رو بی تو تصور کنم. نداشتمت خودمم تونم لحظهدارم که نمی

 «نداشتم. همیشه بمون ماهک، من محتاج بودنتم... 

ی خوره و روی گونهی چشمش سر میقطره اشک شفافی از کاسه

روم زمزمه کشم. آاش میندازه. کف دستم رو روی گونهگلگونش رد می

 کنه:می

 «همیشه هستم! » 

قلبم از هجوم یهویی عشق و حس شیرینی که شور دلم رو به وجد 

چرخونم و موبایلم شه و با سرخوشی صندلی ماهک رو میمیاره پر می

کنم و کشم و دوربین سلفی رو روشن میرو از جیب شلوارم بیرون می

 دم:به دستش می

چسبه. بگیر توی این هوا فقط سلفی میبعد از آش و اعتراف عاشقانه » 

 «خانمی! 

چسبه و هامون بهم میپیچم و صورتهام رو دور تنش میدست

ذارمش و شه. فورا توی اینستا به اشترک میمون ثبت میعکس

 نویسم:پایینش می

 "توی سوز این هوا دلم به تو گرمه تبسم زندگیم.  "

زنم و بعد از چند ساعت به می "ها جایی همین نزدیکییه "مکان هم 

خاطر گردیم. سردی هوا تن ماهک رو سست کرده بود و بهویال برمی

همین بیشتر از دو سه ساعت نتونست بیدار بمونه و خوابش برد. ولی 

تاب و پریشون حوالم که تا خود صبح پلک روی هم من از بس بی

ریم دونم آخر این راهی که میزنم. نمیغ رو قدم میذارم و کل بانمی



رسیم یا از همین دامنه پرت رسونه ما رو! یا به نوک قله میبه کجا می

 شینم. دونم که هرچی بشه عقب نمیشیم. فقط این رو میمی

گذرم. چه خوب بشه چه نشه. سخته براش ولی باید کنار از ماهک نمی

کنن و مشکل ضو بهترینن، زندگی میهمه آدم با نقص عبیاد. این

آنچنانی ندارن. باید کمکش کنم خودش رو با این شرایط وقف بده تا 

خودش عذاب نکشه و من هم با عذابش آزار نده. از شدت استرس با یه 

زنم و تنها صدای سویشرت نازک طول و عرض باغچه رو قدم می

ا اولین رسه. فردکنم به گوش میهایی که له میخرت برفخرت

شه ماهک دوباره جا مشخص میی فیزیوتراپی ماهکه و اونجلسه

چسبونم و انتهای هام رو بهم میتونه راه بره یا نه! کف دستمی

خوام فردا دم و از خدا میام رو روی لب هام قرار میهای اشارهانگشت

ی خبر خوبی بشنوم. خبری که ماهک امیدوار بشه و از این پوسته

های صبح با تنی خسته و دمروح بودن خارج بشه. دمبیغمگین و 

کنم و بعد شم. ماهک رو بیدار میروحی داغون و پرتنش وارد ویال می

کنیم. توی راه خوریم به سمت تهران حرکت میای که میاز صبحانه

کرد و رو باال و پایین می ماهک ترسیده و پریشون مدام شیشه

گیرم و کوبید. دستش رو میپاش می اش رو رویهای گره کردهمشت

دم و نگاه کنم. زیر دست خودم روی دنده قرارش میمشتش رو باز می

 گیرم:ازش می

 «تابی؟! قدر بیچیه خانومم؟! چرا این» 

کنه. صداش کشه و ول میرنگش رو به دندون میهای خوشلب

 باره:اش اضطراب میلرزه و از حالت چهرهمی

 «سمیر جان؟! » 



 جان دلم؟!-

های دستش رو که زیر دستمه رو کمی باال میاره و قفل انگشت انگشت

 کنه. هام می

خوام قبل از من به خودت جواب فیزیوتراپی هرچی که باشه ازت می» 

 «ات فکر کنی. باشه؟! و آینده

ندازم. باز چرخونم و نگاه عمیق و معناداری و طوالنی بهش میسر می

چرخونم و جدی و اتمام فرمون رو با یه دست میزد توی پر من! 

 گم:گونه میحجت

بینم فکر شم! به خودمی که توی وجود تو میمن در تو خالصه می» 

کنم. اگه آینده ای داشته باشم با توئه پس هی من و تو نکن، توی می

ی مشترک، زندگی ما من و تویی وجود نداره. ما! ما یعنی آینده

خوام آیه یاس و حرف دگی مشترک! دیگه هم نمیروزهای مشترک، زن

کنه ام دود میکنم باال خونههای بی سر و ته رو بشنوم که بد قاطی می

 «رسه. و خون به مغزم نمی

کنم. چینه و من هم تا رسیدن به مرکز اخمم رو حفظ میدلخور لب برمی

وقت رزرو  بهترین و مجهزترین مرکز فیزیوتراپی رو پیدا کرده بودم به سختی

شیم. ماهک رنگ به کنم و وارد سالن میجا میکرده بودم. ماهک رو جابه

هام کَنه. دستش رو میون جفت دستشه و پوست لبش رو میرنگ می

هام رو کنه. دستگیرم. دکتر میاد و عکس و وضعیت ماهک رو چک میمی

اه های شلوارم فرو کردم و پشت در اتاق دکتر چپ و راست رداخل جیب

کنه وارد شه و دکتر اشاره میده. در اتاقش باز میرم. استرس امونم نمیمی

کنه. کنارش هاش بازی میاتاق بشم. ماهک سر پایین انداخته و با انگشت



. همنطور گیرهکنم. پشت میزش قرار میایستم و منتظر به دکتر نگاه میمی

 :گهخیره به عکس ها می

 «شینید؟! چرا نمی» 

 کنم:ذارم و مشوش به دکتر نگاه میی ماهک میو روی شونهدستم ر

 «وضعیت خانمم چطوره؟! امیدی به بهبودیش هست؟! » 

 ندازه:ابرو باال می

 «اگه بگم نه چی؟! » 

 گم:لرزه و بند دلم کش میاد. مستقیم دکتر خیره به دکتر میماهک می

 «ش خیلی اذیته! جوره نوکرشم. خانمم خودبرای من فرقی نداره، من همه» 

کنه و عینک بدون فرمش رو از خنده و عکس و پرونده رو دسته میدکتر می

 داره:روی صورتش برمی

البته اگه  تونه دوباره راه بره.کشه ولی خب باالخره میکم طول مییه» 

 « باهامون همکاری کنه و کم نیاره.

زنم و دست و می زنه زیر گریه و من متحیر و مات به دهن دکتر زلماهک می

 کنم:شه و زیر لب زمزمه میپام شل می

 «تونه؟! یعنی می» 

هاش ده و خودکارش رو بیا انگشتشنوه. به صندلیش تکیه میصدام رو نمی

 چرخونه:می

کم قدم برداره ولی برای اینکه بخواد بدوئه و تونه کمبعد از نود جلسه می» 

بده. البته چون فقط آسیب جزئی عادی راه بره باید تحمل و صبر به خرج 



شد کاریش کرد، حتی اگه تر بود نمیشه درمانش کرد اگه عمیقدیده می

 «سر دنیا! بردینش اونمی

انگار یه کوه از روی دوشم برداشته شد و با یه شوک دوز باال به دنیا برگشتم. 

ز گیره. ااختیار خنده روی لبم شکل میلرزه و بیام میچیزی درون سینه

 لرزه:شدت هیجان صدام می

 «کنید؟! از کی بیارمش؟! خب از کی شروع می» 

ها هم خودتون باید طبق نرم از همین االن. هر روز باید بیاریدش حتی جمعه-

 گیرید کمکش کنید تا روز نَودم جواب بگیریم. هایی که یاد میو ورزش

پایان اولین روز   شه. با لذت و عشق تاقدر خوشحالم که نیشم بسته نمیاین

ی خدا به کنم. ماهک هدیهمونم و تشویقش میفریزیوتراپی کنار ماهک می

خوام تا این نود روز تموم نشده اش رو پس بگیره؟ نمیشه هدیهمنه! مگه می

به کسی چیزی بگم. اگه فیزیوتراپی جواب بده و حس به پاهای ماهک برگرده 

گشت هی به ماهک غرق خواب نگاه خوام همه رو شوکه کنم. توی راه برمی

داد، وقتی میل بود و دل به همکاری نمیحال و بیکنم. اولش خیلی بیمی

رفتم کنارش شوق به جونش برگشت و به امید من همکار کرد. دستش رو از 

 کنم:بوسم و زیر لب زمزمه میهاش رو میدارم و پشت انگشتروی پاش برمی

 «هام! تک نفسی امیدتم، تکچقدر خوبه همه» 

دارم و برای ایستم و موبایلم رو از روی پشت آمپر برمیپشت چراغ قرمز می

 نویسم:زنه میآقا سعیدی که روزی بیشتر از ده دفعه زنگ می

 «من به معجزه اعتقاد دارم. » 

 "ماهک  "



ی مبل پرت ذاره و پالتوش رو روی دستهجعبه های پیتزا رو روی میز می

رم و ی ویلچر ور میقوسی به تنش میده. با دکمه های دستهکنه. کش و می

کنه و جلوی صورتم مونم. سمیر پنجه اش رو باز میی میز خیره میبه گوشه

 ده:تکون می

 «کجایی؟! با ما نیستی؟! » 

 گم:پیچم و مغموم و ناامید میحلقه ای از موهام رو توی انگشتم می

صبرم لبریز شده سمیر. دو هفته گذشته هیچی به هیچی! من » 

جوریش هم دلهره دیوونه ام کرده و جونم رو به حلقم رسونده. وقتی همین

 «افتم دیگه. بینم از شور و اشتیاق میی مثمرثمری نمینتیجه

 کنه:عاصی و چپ چپ نگاهم می

دو هفته گذشته فقط! انتظار داری بری دور ماراتون؟! عزیزم اجازه میدی » 

بعد تصمیم بگیریم که امیدوار باشیم یا ناامید؟ خواهش  نود روز تموم بشه

مند و جسورت رو بیدار کن. این ماهک درمونده اصال کنم اون روی توانمی

 «دلنشین نیست. 

. لیوان نوشابه ام رو پر خندممیکنم و دندون نما پیچ و تاب ابروهام رو باز می

 ده:کنه و سرخوش و بشاش لیوان رو به دستم میمی

 «آهان حاال شد! بخند قربون خنده هاش!  »

خاطر حضور و قوت قلب دادن های سمیر روزها رو با به شوق خوب شدنم و به

ذارم. ها رو پشت سر میتر فیزیوتراپیکنم و قویامیدواری بیشتری سپری می

یه هفته مونده موعد نود روزمون و من کمی گزگز ساق پاهام رو حس 

گم از زور ذوق و عشق چنان توی خلوتمون میوقتی به سمیر  کنم.می

کشه که بیست و چهار ساعت توی خواب و بیداری ی جونم رو میشیره



توی این مدت سمیر نه از جامون به کسی خبر داده نه موبایل من  مونم.می

رو به خودم برگردونده. فقط بعد از سال تحویل برای مامان و بابا پیام تبریک 

فقط منتظر قدم برداشتن منه تا دنیا رو خبر کنه. تنها دونم فرستادم. می

شون آیه و میثاق و آریوس بودن! شب سال تحویل کسایی که این مدت دیدم

دونه وقتی شنیدم مادر میثاق با رو اومدن پیشمون تا تنها نباشیم. خدا می

جوری خوشحال شدم و فریاد ی میثاق و آیه رو دیده چهکلی کادو رفته خونه

قدر مثل پروانه دورم چرخیده که کمبودی احساس دم. سمیر اینکشی

های جا برنامهخوام با اصرارهای بیکنم. فقط دلتنگ مامان و بابام. نمینمی

بندم و ملحفه رو کنم تا روزش برسه. کتابم رو میسمیر رو بهم بزنم، صبر می

زده نگاه  های شکوفهطرف پنجره به درختکنم و از اینروی پاهام صاف می

کنم. قلبم گیرم و یهو هوس حلیم میکنم. کتاب رو توی آغوشم میمی

ام رو بدره و ترسم هرآن سینهتپه که میخاطر یه قاشق حلیم جوری میبه

کشه زنم. سرش رو از لپ تاپ بیرون میبپره بیرون. ترسیده سمیر رو صدا می

 کنم:غض میخودی بکنه. الکی و بیش نگاهم میاز پشت عینک طبی

 «خوام. من حلیم می» 

 کنه:مچ دست چپش رو باال میاره و به ساعتش اشاره می

 «خوریم. ریم حلیم میات میساعت یازده شبه عزیزم! صبح بعد از جلسه» 

 گم:آلودم میلرزه! چم شد یهو؟ مصر با صدای بغضام میچونه

 «.. خوام! دلم داره براش درمیاد. سمیر.نه نه، االن می» 

 کنه:کشه و عاصی نگاهم میسرسری دستی روی موهاش می

 «بغض نکن به قلبت فشار میاد. » 

 شه:بلند می



 «بذا برم ببینم کجا بازه، کدوم مغازه که حلیم هم بفروشه. » 

شه؟ مگه دستِ خودمه؟! یهو دلم خواست خب! سویشرتش رو چرا عصبانی می

داره و قبل ن رو از روی کانتر برمیکشه و کلید ویال و ماشیشرتش میروی تی

 کنه:از اینکه بره تاکید می

 «گردم. ها! سریع برمینری رو صندلیت» 

دم و دوباره کتابم رو می خونم. یواش یواش بوی حلیم رو زیر سر تکون می

شه یه تیکه یخ! کتاب لرزه و بدنم میکنم و دست و پام میبینیم احساس می

کنم انگار عزیزم رو جوری با سوز گریه میزیر گریه. یه زنمکنم و میرو ول می

کنم که قدر گریه میدونم. اینهام رو نمیاز دست دادم. خودم هم دلیل گریه

 شم کی خوابم می بره...اصال متوجه نمی

 شم:ی کوتاهی روی لبم بیدار میبا بوسه

 «! من رو فرستادی پی حلیم خودت گرفتی تخت خوابیدی خوشگل ممول» 

 ام:قدر لهدم! اتگار ماشین سنگین از روم رد شده اینهام میکشی به دست

 «ساعت چنده؟! » 

 دو نصفه شب.-

زنم. باز هم دلم کنم و ظرف حلیم رو از دست سمیر چنگ میچشم گرد می

کشم و کنم و عمیق بو میافته. درس ظرف رو باز میبه تاالپ و تلوپ می

 گم:مست از بوش می

 «اینقدر دیر اومدی؟! چرا » 

 شه:برم. صدای سمیر بلند میصبر انگشتم رو داخل حلیم فرو میبی



جا باز نبود که رفتم کنی؟! هیچجوری میاِاِاِ... بذار قاشق بیارم برات. چرا این» 

 «تهران از آیه گرفتم. 

های سمیر تندتند، قاشق به قاشق از توجه به حرفها بیعین حلیم ندیده

گیره. دستی روی کنم و دلم آروم میام میخوش طعم رو راهی معدهحیلم 

 ذارم:کشم و سرخوش و راحت ظرف رو روی میز کنار کاناپه میشکمم می

 «ترکیدما! دستت دردنکنه عشقم. آخـــیش! داشتم می» 

 دم:با شمرندگی و کلی خجالت ادامه می

 « راهت کردم! ببخشید زابه» 

هاش جوابم رو شینه و با ردی از لبخند روی لبدوباره پشت سیستش می

 ده:می

 «نوش جونت خاله ریزه! ببرمت توی تخت؟! » 

 خوابی؟! خودت نمی-

 کنه:به دفتر و دستک و سیستمش اشاره می

 «کار دارم عزیزدلم باید تمومشون بکنم. » 

 دم:ی کاناپه تکیه میسر به دسته

مونم خوابت گرفت جا مینمیاد. همیندونی که از تنها خوابیدن خوشم می» 

 «من رو هم بلند کن ببر. 

شه. رویا چندین بار با سمیر تماس گرفته گه و مشغول کارش میای میباشه

خواد من رو ببینه اما سمیر رویا رو از سر خودش باز کرده و و گفته می

د کنم. با اخم غلیظی تندتنبرم و نگاهش میپیچوندتش! دست زیر سرم می



دونم اگه االن کنه. نمیاش چیزی رو یادداشت میکنه و توی دفترچهتایپ می

شد چه نبود من چی شده بودم! اگه کم میارد و جلوی خواسته بابا تسلیم می

شه از دلم اومد. چنان توی دلم نشسته که با هیچی نمیبالیی سرم می

لی متعصب و زود بیرونش کرد. شاید یه اخالقای همه پسند نداشته باشه و خی

شه با هیچی عوض کرد. تا جوش باشه ولی بهترینه! قلب مهربونش رو نمی

حاال شده یکی چسبیده باشه به جونتون؟ یکی که بدون اون هیچیِ این دنیا 

انگیزه باشین! غم دنیا لونه کنه توی دلتون و از مرده و بیبهتون حال نده! دل

مون تا یکی بچسبه به جون همه چی زده بشن! پس همه ما نیاز داریم

مون مون لذت ببریم. یکی که دلخوشیهای دنیا رو ببینم و از زندگیقشنگی

نفسم یکی مثل هاش نفس بکشیم. خوشحالم که همباشه و همگام نفس

سمیره! سمیری که نشون دادواقعا عاشقه و به این زندگی مشترک و من 

رو خوب ثابت کرد.  شدت پایبنده. خسته نشد پا پس نکشید! خودشبه

تاپش بگیره کنه و بدون اینکه چشم از لپسنگینی نگاهم رو احساس می

 گه:می

 «گیری خانمی! شده چشم از من نمیچی» 

هام و نخودی ریزم توی چشمام رو میی عشق و عالقهکنم و همهلب تر می

 خندم:می

 «هیچی. » 

 شه تا فورا خوابم ببره...خنده و صدای خنده اش الالیی میمردونه و بم می

 سمیر"" 

 ایسته:دن و دکتر کنارم میواکر رو جلوی ماهک قرار می

 «باالخره روزی که منتظرش بودیم رسید! پاشو دخترم. » 



 گه:ندازه و نامطمئن میماهک با اضطراب نگاهی به واکر می

 «تونم؟! می» 

 گم:دم و مطمئن و قاطع میهام رو روی هوا تکون میدست

 «آره عزیزم پاشو! » 

های واکر های لرزونش رو به دستهگیره و دستهاش رو به دندون میلب

شه و ام حبس میشه. نفسم توی سینهرسونه و یه ضرب بلند میمی

خورن. اولین قدمِ لرزونی رو که وُل می قرارم توی کاسههای بیمردمک

ض شیرینی به گلوم شن. بغهاش جاری میداره اشک شوقش روی گونهبرمی

گیره. داره باال میهق های ماهک با هر قدمی که برمیزنه و هقچنگ می

کنه. کشه و از ته دلش خدا رو شکر میای میدکتر بغل گوشم نفس آسوده

کنم و ماهک ذوق زده به سمتم میاد و چند قدم باقی مونده رو خودم طی می

زنه. ماهک توی بغلم زار میشه و هام تر میکنم. زیر چشممحکم بغلش می

کنن. روی موهای بیرون زده از شالش رو همه متاثر و خوشحال به ما نگاه می

 گم:بوسم و توی گوشش میمی

 «دیگه خوب شدی، دیدی تونستی! گریه نکن قربونت برم. » 

 زنه:چنگی به لباسم می

 «شه! باورم نمی» 

کشم. یه دور سالن میکنم و کف دستم رو روی صورتش از خودم جداش می

ده دیگه روی ویلچر بشینه. شه دکتر اجازه نمیزنه و خسته که میرو دور می

 گه:به من و ماهک تبریک می



هات جواب داد. بعد از امروز باید نود روز دیگه هم بیای تا باالخره تالش» 

 « بهبودی کامل. 

شونم ماشین میشیم. ماهک رو توی کنیم و از مرکز خارج میازش تشکر می 

خرم و روی مرکز سه تا قوطی بزرگ شیرینی میو از شیرینی فروشی روبه

میدم تا بین دکترها و کارکنان فیزیوتراپی پخش کنن. یه پاک کوچیک هم 

اش. جون و تنم از فرط خرم تا ماهک دست خالی نره خونهبرای آیه می

خودشون. سوار  هام نورافکنی شدن برایرقصه و مطمئنم چشمخوشحالی می

کنم به ماهکی که رنگ و طور که ماشین رو روشن میشم همینماشین می

 کنم:حاله نگاه میروش پریده و پلک بسته و بی

 «خوبی؟! » 

 کنه:هاش نگاهم میخمار از الی پلک

کم هم زیادی راه رفتم. یهو جون از تنم رفت! فکر کنم هیجان زده شدم یه» 

» 

 گیرم:رمیارم و جلوی دهنش میشیرینی از توی پاک د

 «کنه. بیا این فشارت رو تنظیم می» 

زنه و با لحن چندشی ندازه و دستم به فورا پس میچینی به دماغش می

 گه:می

 «اه، چه بوی بدی داره! » 

 کنم:خندم و به شیرنی رولت نگاه میشه و با بهت میهام گرد میمردمک

 «ت داری. بوش؟! رولته عزیزم همونی که دوس» 

 چرخونه:کنه و صورتش رو به سمت پنجره میاخم می



 «خوام. نمی» 

 افتم:بلعم و راه میبا تردید کل شیرینی رو می

 «بریم دکتر پس. » 

 کنه:چرخونه و آروم لب باز میسر به سمتم می

 «نه بهتر شدم. نرم خونه بابا؟! » 

 شم:زنم و وارد خیابون فرعی میفلشر رو می

 «ماه جان! صبر داشته باش دیگه. نه » 

کنم و موبایلش رو کنم و دستم رو کج میشم و داشبرد رو باز میخم می

 دم:تکون می

 «پیشت باشه، فقط به کسی نگو خوب شدی به آیه هم بگو نگه. » 

 کوبه:هاش رو به میکنه و با خرسندی تموم دستبه صندلی عقب نگاه می

 «ونم سرپا بشم. کردم باز هم بتفکرشم نمی» 

کوبیدم که کردم! برای همین خودم رو به در و دیوار میولی من فکر رو می-

 بابا جان شما این ممول رو بسپارید دست من! 

کنه. وار با یه لبخند مکش مرگ ما سر خم خیره نگاهم میشوریده و مجنون

جوری کنم و لبخندم رو می خورم و زیر لب ره براش. تصنعی اخم میدلم می

 گم:کنم و میجا میکه بشنوه، دنده رو جابه

 «هاش. با اون چشم» 

گزار بوسه. سپاسداره و میخنده و دستم رو از روی دنده برمیصدا دار می

 کنه:زمزمه می



 «ممنون بابت اینکه دوباره بهم زندگی دادی! » 

 ندازم:ابرو باال می

 «کنم! هات رو جبران میدارم خوبی» 

کنم! انگار خورشید خوشبختیِ زنه رو با هیچی عوض نمیکه میلبخندی 

 مجددمون رو به طلوعه...

گردم تا چند تا کار واجب سپارم و خودم به شرکت برمیماهک رو به آیه می

هاش رو انجام بدم و سرکی به کارمندها بکشم. دست کشیدن از دنیا و آدم

دم م. خودداری به خرج میهای زندگیارزید به سفت و محکم کوبیدن میخمی

و تا سورپرایزی که در نظر دارم رو خراب نکنم. روزی که فهمیدیم ماهک 

هام رو باور نکرد خواست ازم دورش کنه، حرفنخاعش آسیب دیده پدرش می

ام باد داره و  نفهمیدم چه اتفاقی افتاده. من به فکر بودن و فکر کرد واقعا کله

مون. شاید تا اون روز نتونسته ی نامعلوم جفتدهفکر آینماهک بودم و اون به

بودم خودم رو ثابت کنم و متوجه نشده بودن عشق ماهک و با بندبند وجود 

من عجین شده و جوری سر به راهم کرده که چشمم کسی جز ماهک رو 

کنه. باید ده و خوشنودم میبینه و زندگی با اون فقط بهم مزه مینمی

کردم تا براشون جا بیوفته ماهک تنها همسرم میجوری خودم رو ثابت یه

ها رو هامه. این مدت لحظهی داشته و نداشتهنیست. رفیقمه، نفسمه، همه

جوری مدیریت کردم که نه ماهک دلتنگی کنه نه مامان و باباش. هرروز با 

کردم. زدم و خیالشون رو از بابت همه چی راحت میپدر و مادرش حرف می

کنم تا نگهبان در رو باز کنه. موبایلم به صدا رکینگ توقف میتوی سرازیری پا

دارم. کنم و موبایلم رو از پشت آمپر برمیی در جدا میدرمیاد. آرنجم رو از لبه

آلود توی هم شماره بازم هم شماره ی تلفن عمومیه. صورتم خشن و اخم

می شه! کنم که در پارکینگ باز طور به شماره نگاه میشه. همینجمع می



کنم. حال خوبم با این تماس موبایل رو با عصابی داغون روی صندلی پرت می

هاش بدتر خودم رو دیوونه خوام با جواب دادن به حرفدوباره بد شد نمی

کنم. هرکیه قصدش به آتیش کشیدن زندگیم بود که نتونست! پام رو از روی 

ی دازم که با دیدن چهرهندارم و نگاه گذرایی به طول پیاده رو میترمز برمی

رم روی ترمز. ناباور به کسی که کنار کیوسک ایستاده و آشنایی جفت پا می

ترکه و خون توی کنم. یه چیزی توی مغزم میتلفن روی گوششه نگاه می

کشم. چنان که صداش نگهبان رو وجودم به قل درمیاد. دستی رو محکم می

بخشم و با خشم ه قدم هام میشم و سرعت بپرونه. پیدا میهم از جا می

شه کنه و تا متوجه من میدوم. از روی شونه نگاهم میوافری به سمتش می

زنم. خواد بدوئه که پیراهنش رو از پشت چنگ میکنه و میتلفن رو ول می

رو. افته روی سنگ فرش پیادهخوره و به پشت، محکم میتعادلش بهم می

گیره. بدون هام رو میانیه جلوی چشمزنم و خون توی صدم ثنفس نفس می

هایی که دورمون جمع شدن، یه زانوم رو روی در نظر گرفتن موقعیت و آدم

ام پشت سر هم روی سر و های گره خوردهدم و مشتاش فشار میسینه

 صورتش فرود میان:

خواست من رو ویرون کنه تو بودی؟! تو بودی؟! با پای کفتاری که می» 

 « کنم مرتیکه! ات میپدر. عمهگاهت بیقفل خودت اومدی به

زنه تا از تونه؟ دست و پا میهام رو مهار کنه. ولی مگه میکنه مشتسعی می

دم. اش فشار میی سینهی زانوم رو بیشتر به قفسهدستم خالص شه. کاسه

ترکن و از هایی که این چند ماه توی گلو خفه کرده بودم عین بمب میعربده

بینمش؛ تصویر روزهای بدون ماهک و تموم شن. نمیخارج میکنترلم 

مون با ناامیدی و شب بیداری و گریه و ناله به صبح هایی که جفتلحظه

تر هام سنگینکنن. مشتهام عبور میرسونیدم عین فیلم از جلوی چشم



افته ماهکم چقدر زجر کشیده و کسی جز خودش شه وقتی یادم میمی

 د.نفهمید و درک نکر

خواستی زندگی من رو داغون کنی لجنِ نجس! مادرت رو آشغال کثافت می» 

 «همه چیز... ریزم بیبته... خونت رو میکنم بیعزادار می

زور پشت هام رو بهگیرن و دو نفر دیگه دستهام میدو سه نفری از شونه

رسه. میثاق کنن و توی همین حین ماشین پلیس از راه میکمرم قفل می

 گه:شت زده به نگهبان میوح

شده داداش؟! آروم باش حاجی؛ آقای عملی لطفا مردم رو متفرق کن. چی» 

 «برنش. ببین دارن می

 گم:هام باال به سختی باال میاد گرفته و زمخت میدرحالی که نفس

 «کی به پلیس زنگ زد؟! » 

 آقای عملی با داخلی تماس گرفت گفت آقای مهندس یکی رو گرفته زیر-

مشت و لگد شستم خبر دار شد طرف رو پیدا کردی فورا زنگ زدم به پلیس. 

» 

 گه:کنه و رو به من میمامور آگاهی در ماشین رو باز می

 «باید با ما بیاید آگاهی آقای آریا. » 

چرخم. کنه. به سمت ماشین میدم و ماشین پلیس حرکت میسر تکون می

 میثاق شونه به شونه ام راه میاد:

داکنه پدرزنت متوجه این معرکه نشده باشه که یه توضیح اساسی خ» 

 «بدهکاری. 



کنم گلوم باد کرده. سوار سوزه و احساس میصدام درنمیاد. تارهای صوتیم می

دم و به میثاقی که کنار در ایستاد شم و دنده رو به عقب میماشین می

 گم:می

 «حواست باشه! » 

گیرم و به سمت آگاهی به سرعت قب میگه و به سرعت دنده عای میباشه

کوبم و فریاد کنم. چند بار محکم کف دستم رو روی فرمون میحرکت می

هاش رو وقتی از های و حرفکشم. چطور متوجه نشده بودم؟! چرا نگاهمی

کردم بیرون نفهمیدم و ندیدم اون همه کینه و زخم رو! پارکینگ شوتش می

نامرد موش  کردم ایندرصد هم فکرش رو نمیکل فراموشش کرده بودم. یه به

بدوونه توی زندگی من. هورناز از ذهن من پاک شده ولی اثراتش دست از 

دم. مثل اینکه خار گیرم و فشار میدارن. دستم رو به گلوم میسرم برنمی

 کنم و پا کوبان وارد آگاهییتوی گلوم گیر کرده.باالتر از آگاهی پارک م

زنم و بعد از اینکه اجازه صدار . در میرمتاق سرهنگ میو به سمت ا شممی

شم. رامتین با سر و صورت خونی روی صندلی نزدیک شه وارد اتاق میمی

هام دست میز سرهنگ نشسته و با نوک کفشش روی زمین ضرب گرفته.

شه. دوست دارم اینقدر بزنمش تا جون بده. با شه و فکم قفل میمشت می

روش روبه ی پرتگاه رفتیم و برگشتیم.کرد تا لبه زندگیم جوری بازی

کنه. مشتم رو محکم روی کشه و با تمسخر نگاهم میشینم. سر باال میمی

 زنم:با نفرعت و چندش لب می کوبم.پام می

 «عوضی! » 

کنه به من و در حالی که پرونده رو سرهنگ رو میزنه. صدایی میپوزخند بی 

 گه:کنه میمطالعه می



خب آقای آریا مطمئنید آقای رامتین مصلح همونیه که ازش شکایت » 

 «کردید؟! 

جا بهگیرم. فکم جاش نمیکنم و چشم از صورت کریهصدام رو صاف می

کشم و با خشم مشهودی لب هایی که روی هم شه و دندون روی هم میمی

 دم:دم از هم فاصله میفشار می

مگانی تماس گرفته شد که این آقا گوشی بله؛ با موبایلم زمانی از تلفن ه» 

 «تلفن عمومی پایین شرکت من دستش بود. 

 دم:زنم و ادامه میصدایی میپوزخند بی

هایی داشت از قبل که گفته بود به روش و این آقا با من یه خرده حساب» 

 «کنه. خودش باهام تسویه می

 کنه:سرهنگ اخم می

 «کنید؟! های آقای آریا رو تایید میحرف» 

اش های به زنجیر کشیدهپروا و نترس با لبخند حرص دراری دسترامتین بی 

پیچه. درست عین آدمایی ه و انگشت هاش رو دور هم میچسبونرو بهم می

 گه:خیال میکه هیچی برای از دست دادن ندارن بی

خواست تسویه کنم. تو با کاری که کردی تموم آره خرده حسابم رو می» 

و مردونگی من رو زیر سوال بردیو باعث شدی یه دختر عین سگ باهام ابهت 

ی تحقیر و رفتار کنه و داداشش دمار از روزگارم دربیاره. باید جواب همه

شدی من دادی. اگه تو موی دماغ نمیتوهینایی که بهم شده بود رو پس می

 «زندگیم رو با هورناز بنا کرده بودم. 



ای گردنم تیر می رگهتوز! سوزه کثافت کینهام میکنه و سینهمغزم دود می

 کشه و نفسم نیم بند باال میاد:

 «پدر! کار داشتی بیطرف حسابت من بودم به زنم چی» 

 زنه:سرهنگ هشدارگونه صدام می

 «آقای آریا!! » 

رامتین با پروئی تمام زبون به زبونم میاره و آتیش درونم رو شعله ور تر می 

 کنه:

خواستم زندگیت رو جهنم کنم. رویا؛ ستم از هم بپاشونمت! میمی خوا» 

ی تو رو پیدا کرده بودم. طور که خونهدخترعموی زنت! پیداش کردم همون

دونست من موش و گوش زیاد دارم. باهاش طرح دوستی ریختم و تا می

خاطر تو مجبور بودم دختره ی درمورد زندگیت ازش حرف کشیدم. به

 «ر از یکسال تحمل کنم. ایکبیری رو بیشت

 ده:شه و چونه جلو میهاش سرخ میچشم

های پرت کردم... ولی صبح شب عروسیت من زنگ زدم، زنت رو با دست» 

 «ام آروم نگرفت! چون اونقدری که باید تو نسوختی! جیگر آتیش گرفته

 ده:قبل از اینکه من چیزی بگم سرهنگ با تشر دستش رو تکون می

نکن ببینم. باقری؟ بیا این رو ببرش بازداشتگاه تا تکلیفش بلبل زبونی » 

 «مشخص بشه. 

کنم جای خالیش نگاه میبره. بهسرباز بلند قامت و الغری میاد رامتین رو می

 کنم:و مشمئز زمزمه می

 «... حرومی» 



تون رو تکمیل آقای آریا چیز هایی که مشاهده کردید رو بنویسد تا شکایت-

 خواید بدید؟! دادسرا. رضایت که نمی کنیم و بفرستیم

 گم:دم و محکم میکنم و به شدت سر تکون میورقه رو پر می

 «اصال. » 

پرسم کنم و مراحل اداریش رو میگه و بعد از اینکه برگه رو پر میای میخوبه

شم. گیرم و از منطقه دور میشم. موبایلم رو تحویل میاز آگاهی خارج می

ی شرکت رو ندارم. از دست خودم ه عود کرده و حال و حوصلهدرد کتفم دوبار

ی نحس من باید زنم آسیب ببینه. عوضی دست خاطر گذشتهعصبانیم به

آرومم که قدر ناخواسته از ریشه نابودم کنه. اینگذاشته روی نقطه ضعفم. می

 ام داغ کرده و بدنم یخه. با همراه ماهک تماسبینم. کلهجاده رو دو تا می

 ده:حال و خسته جواب میگیرم بعد از کلی بوق بیمی

 «جانم؟ » 

 کنم:خورده چشم گرد مییکه

 «جوریه؟! ماهک؟ خوبی؟! صدات چرا این» 

 گه:تر میکنه و آرومبغض می

ده، دوست ندارم جای بوی نم مینه خوب نیستم، دو بار باال آوردم. همه» 

 «آریوس نزدیکم بیاد. سمیر بیا دنبالم. 

 دم:کنم و پام رو روی پدال گاز فشار میالکی هول می

 «اومدم، توی راهم خانمم! بغض نکن ببینم. » 

شون ها سریعا به کوچهکوچهبر ها و کوچه پسکنم و از میانتلفن رو قطع می

بینه بغض رو رم باال تا ماهک رو بیارم پایین. ماهک تا من رو میرسم و میمی



گیره و خودش آروم و یواش تا کنه. واکرش رو میریه میصدا گشکنه و بیمی

کنم. تا بوسم و با عجله از آیه خداحافظی میآسانسور میاد. آریوس رو می

 جلوی در میاد:

فکر کنم سردیش شده. بهش کته و ماست هم دادم ولی نتونست بخوره. یه » 

 «شه. سروم بزنه خوب می

ترین دم. به نزدیکتکون میبا عجله و سرسری سری به نشونه تایید 

ریم. ماهک رم و بعد از چند تا مریض به اتاق دکتر میبیمارستان می

 پرسه:ده و دکتر میهاش رو توضیح میحالت

 « حالت تهوع؟! سرگیجه و سردرد نداری؟ پریودت منظمه؟!» 

 ده:ماهک با بغض توی صداش جواب می

 «بینم. سه ماهه فقط لکه میدو  کدوم، فقط امروز باال آوردم ونه هیچ »

 گیرم تا سرومت تموم بشه جوابش میاد.باشه. ازت یه آزمایش اورژانسی می-

شیم. نوازشش برم و خودم کنارش میماهک رو به اتاق تزریقات اورژانس می

های مونم. زبون روی لبرنگش خیره میکنم و شرم زده به آبی های خوشمی

 گه:له مانندی میکشه و با یه صدای ناخشکش می

 «ی دردسرم. اش مایهببخشید همه» 

کشم بوسم. من از تو خجالت میهای خیسش رو میشم و سطحی لبخم می

 خاطر من عذاب کشیدی عزیزدلم! ! تو بهگناهمبی دختر

 «ی دردسرا شبیه ممول خوشگلم باشن. شیرین و خوشمزه. کاش همه» 

 کنه:د میخنده و فشاری به دستم وارحال میبی



 «هات چرا غم داره عشقم؟ چشم» 

 :گمافسوس و شرم میبا  کشهشم و پشت قلبم تیر میتلخ می

کرد، اونی که هولت داده بود رو پیدا زد و تهدیدم میاونی که زنگ می» 

 «کردم. 

شه و ناباور و شوکه به صورت غم دهنش از فرط تعجب چند بار باز و بسته می

 زنه:کنه. نفس بریده لب میمیام نگاه زده

 «کیه؟! » 

کنم. رو ندارم توی شرمنده و ناراحت جریان رامتین رو براش تعریف می

ی خاطر گذشتهبه اش رو کنار من داشته!ترین تجربههاش نگاه کنم! تلخچشم

مردم جوری باید میشد چهدونم اگه خوب نمیگند من توی خطر افتاد و نمی

ی های اشک از گوشهتوی بهت فرو رفته. دونه فر نشه.تا ماهک ازم متن

 ده:خوره و سرش رو به چپ و راست تکون میهاش سُر میچشم

خواست کبریت بکشه مثل آب خوردن می دونم چی بگم.عجب کَالشی! نمی» 

اش. از کجا خاطر کینه و رشک احمقانهبه!  مون روو آتیش بزنه زندگی

 «پیدامون کرده؟!

خورم. نمیخوام ذهنیت ماهک رو نسبت به رویا، کسی که فرو میخشمم رو 

چندین سال براش عین خواهر بوده خراب کنم. این موضوع بهتره توی 

 ندازم. از شدت شرمندگی سر پایین میی مگوی دلم بمونه. صندوقچه

ایی که در آوردن گفت گوش و موش زیاد داره، یعنی آدم زیاد داره. آدمهمی» 

 «ه چیزی نیست براشون. آمار بقی



قدر شرمنده و خشمگینم گیره. اینماهک نگاه غمگین و مظلومش رو ازم نمی

دکتر در حالی که یه برگه دستشه هاش نگاه کنم. تونم توی چشمکه نمی

ایسته. از روی تخت پایین میام و دستم توی دست کنار تخت ماهک می

 کنه:نده به ماهک نگاه میایستم. با خطرف تخت مقابل دکتر میماهک این

قدر دیر دونم چر اینشه! فقط نمییه مهمون بدقلق دارین که دوازده هفته» 

 «اعالم حضور کرده. 

کنه و من هم سر از حرفش درنیاوردم رو به به من نگاه می وویجماهک گیج

 پرسم:دکتر می

 «ببخشید؟! » 

 "ماهک " 

 ده:سمیر رو میخنده و با ذوق جواب نما میدکتر دندن

دیده. تون تقریبا سه ماهه باردارن. برای همینه این چند وقته لکه میخانم» 

 «حالت تهوع و حساس شدنش هم برای همینه. 

 ذاره:کنه و پنبه روش میسوزن سروم رو از دستم خارج می

فقط هرچه زودتر به دکتر زنان مراجعه کن و وضعیتت رو چک کن. » 

 «گم. من تبریک میتونید برید. درضمی

کنم. یقینا که خوابم! من؟ باردار؟ اصال کی؟ با دهنی باز به رفتن دکتر نگاه می

 ما که جلوگیری...

بوسه جای صورتم رو میهای مکرر سمیر من رو به خودم میاره. جایبوسیدن

 لرزه:و صداش از هیجان وافری می



خانواده دارم کردی... مرسی عشقم... مرسی کوچولوی من... ممنونم که » 

 «مرسی دنیام. 

ی کم شیه و با فاصلههام میعجیب بهت زده ام. صورت سمیر قاب دست

ام هاش روی گونهگیره. قطره اشکی از توی چشمجلوی صورتم قرار می

 زنم:افته. به سختی لب میمی

 «سمیر... » 

 گه:ی وجودش زمزمه میبا همه

 «جونِ سمیر؟ جونم خانمم؟ » 

 شد؟ من نفهمیدم! یچ-

 کشه:هام میهاش رو روی پلکخنده و لبتوی گلو می

 «تر بشه. مون قراره بزرگمهمون داریم عزیزم؛ خانواده» 

فهمم باردارم یعنی ریزه. انگار تازه دارم میشه و دلم هری میبند دلم پاره می

 گم:افتم. با اشک و شوق میلرزه و به گریه میچی! جونم از خوشی می

 «ست! ناخوانده» 

کنه. سرخوش سرم رو گیره و شوریده و شور زده بلندم میهام رو میدست

کوبه و ذوق ده. قلبش زیر گوشم محکم میاش تکیه میبوسه و سینهمی

 صداش رو مرتعش کرده:

 «اش عزیزتر... مهمون عزیزه، ناخوانده» 

 ) چهار ماه بعد (

 «خدا! وای مامان ترکیدم به» 



 شه:ذاره روی پاهام و مامان از کنارم بلند میدر سمیر بشقاب میوه رو میما

 «بخور مامان جان! دو نفری ها! » 

ره. کنه و به طرف تراس میام میخنده و چشمکی حوالهآیه صدا دار می

ی دو نفره بودنم هرچی ذارم. به بهانهحرص زده بشقاب میوه رو روی میز می

مامانم و مادرشوهرم به جمع سن باال میدن. شونه به خوردم دم دست

پیوندن. باالخره بعد از به اتمام رسیدن جلسات مکرر فیزیوتراپی و بهبودی می

مون رو کامل در حالی که دختر قشنگم رو شش ماهه باردار بودم بار و بندیل

گردیم خونه. سمیر با خوی کنجکاو بودن من جنگید و کنیم و برمیجمع می

که مامان و بابای من و خودش رو به رستوران دعوت نکرده بود نه تا زمانی 

هامون وقتی من رو سرپا و حامله گذاشت بگم باردارم نه خودش گفت. خانواده

دیدن شوکه شدن و از شدت بهت نیم ساعت تموم گریه کردن. بابا به سمیر 

 گفت پسرم. سمیر خوب خودش رو ثابتکرد و از ته دل بهش میافتخار می

ام محکم کرد. مامان هم از کرد و تا ابد جای پاش رو توی قلب من و خانواده

برای همین باهاش همکاری کرد تا  ی مردونگی سمیر شده بود.اولش شیفته

 گه ماهک و سمیر کنار هم قشنگن.مون بکنه. همیشه میدوباره بهم وصل

من هم از شکایتم برنگشتم. وکیل و  رامتین محکوم شد و سمیر کوتاه نیومد.

پدرش هم با کلی دوندگی و هزارتا برنامه نتونستن کاری برای آزادیش بکنن 

رحم و کینه توزی صالحیت بخشش رو و رضایت ما رو بگیرن. همچین آدم بی

برای بار دوم به دیدن فرشاد  نداره و باید بفهمه یه من ماست چقدر کره داره.

گفت خودش هم مقصره و رفتارهای خودش میرفت و بخشیدش. چون 

نمون و اعالم پدر شدنش مثل فرشاد جری کرده. امروز به مناسبته برگشت

مون دعوت کرده بود. مامان و مامان سمیر حسابی ها رو به خونهقدیم بچه

تدارک دیده بودن. خورشید خوشبختی طلوع کرده بود و وسط آسمون 



خاطر عمو هم به گرفتیم.شش آفتاب مینشسته بود. ماهم توی ساحل آرام

کنه زنعمو رو اش تالش میسامان زنعمو مدام در حال سفره و همهحال نابه

بعد مرتضی به زندگی برگردونه. رویا هم به خاطر مادرش باهاشون همراه می 

هامون دور هم جمع شده بودیم و از جمع امسال همه همراه خانواده شه.

رم. مامان سمیر شم و به طرف تراس میم. بلند میبردیمون لذت میصمیمی

 گه:به مامانم می

 «دنیا میان. پسر و میثاق و دختر سمیر با یه ماه فاصله به» 

 گه:خنده و باباش میمامان سمیر می

شون هم یکی ی کارهاشون باهم بود بچه دار شدناز بس این دو تا همه» 

 «شد! 

پزن و آیه میر و میثاق ماهی و جوجه میشم. سگزم و وارد تراس میلب می

کنم و سرم خندن. دستم رو بند بازوی سمیر میهم کنارشون ایستاده و می

 کنم:ام کج میرو به سمت شونه

 «خندین؟! به چی می» 

 گه:بوسه و سرخوش میام رو میشه و شقیقهسمیر خم می

 «ممول مامان من چطوره؟! » 

شه. میثاق هول زده باد زنگ آیفون بلند می قبل از اینکه جواب بدم صدای

کنه و در های آیه حلقه میده و دست دور شونهبزن رو به دست سمیر می

 گه:شن میحالی که از تراس خارج می

ها رو ول این هامون رو تحویل بگیریم.دارِ من. بریم مهمونبیا بریم صندوق» 

 « کن باد ببره.



ای داره. تکه جوجههاش برنمیدست از لودگیوقت خندم. هیچاز ته دل می

کنم و به صورت مردونه شه. گردن به عقب متمایل میمقابل دهنم گرفته می

 ده:هاش رو تکون میکنم. لبو مهربون مرد عاشقِ زندگیم نگاه می

 «بخور قربونتون برم من. » 

 بست. جوجه روهاش رو جمع میصدقهاز وقتی باردار شده بودم قربون

گیرم. سیخ ها رو پشت و رو دارش نمی های جاذبهجوم و نگاه از چشممی

 گه:کنه و با شیطنت کالمش میمی

 «جات پایین شرکت خالیه ها! بیای زیرپایی بگیری برای کارمندهای من! » 

 کوبم:خندم و مشتم رو روی بازوش میمی

 «بد! » 

 ده:شور زده بادبزن رو تکون می

 «وم و دخترش. بد به فدای خان» 

 ده:ادامه می

کم از آب و گل در اومد برگرد سرکارت! گم آینا کوچولومون یهجدی می» 

افتی خوام از شور و شوق بیدونم چقدر کارت رو دوست داری، نمیمی

 «عزیزِجونم. 

 کنم:جوری که بشنوه زمزمه میتپه وقلبم براش می

 تو باش...» 

 شود...تو که باشی رویا حقیقت می

 شود...تو که باشی جفا شفقت می



 شود...تر میتو که باشی حیات دیدنی

 « شود...)نازنین(راه میتو که باشی جانِ دل، همه چیز روبه

گیره و پشت چرخه. دستم رو میذاره. به سمتم میبادبزن رو کنار منقل می

و دوست داشتن  بوسه و سرشار از عشق و محبتدستم رو نرم و لطیف می

 شه:ها گم میتوی هیاهوی بچه کنه. صداشنگاهم می

 «فرفری موی غزل خانِ من؛ تو صدای قلبمی. » 

 هکمن)آقای هکر(

 نازنین خانی 19:33ساعت 9/9/1398مورخه پایان 

ی اصلی و ویرایش شده چاپ ی اصلی نیست و نسخهپخش کننده عزیز!!!! این نسخه

.شودمی  

 

 

 

 

 

 

 


