
 رمان حنا 

: زهرا.مسندهینو  

 

 یکه عاشقش یمرد انتیخ  دنیشدم. د رهیاسمون خ به

درد ناکه یلیعذاب اوره خ یلیخ  . 

گفت ی روز هی ادمهی . ختیر یاز چشمام م اشک  : 

؟یکن یم کاریکنم چ انتیاگر خ -  

کنمیم  انتیخ یکن انتیگفتم: خ منم  . 

بزنتم.. خوشحال شدم که   خواستیم یشد. حت یعصب

به من  خواستیمورد بوده چون اگر م یسوالش ب

انت یخ  

شدینم یجواب عصبان نیا دنیاز شن کنه  . 

  یافتاب سوزان ظهر تابستون راه م نیا ریهدف ز یب

و داغم کرده بود.   دیتاب یرفتم. افتاب تو فرق سرم م

 تمام

تب هم  دیسوختم... شا یعرق کرده بود. داشتم م بدنم

سالمه 15اشتم. اخه من فقط د  ... 



  کسالی... میبود که باهم دوست شد  شیسال پ کی

  تیو ... در نها انهیمخف ی... قرار هامیکرد یعاشق

 گرفتن دست

 گه یگرفتن دست هم د مونیکی زی... تنها تماس فگهید هم

سالم. با خواهرش  15سالش بود و من  18بود. اون   

  یبودم. کله ام حساب رستانیبودم. تازه اول دب یهمکالس

میدیدیارو م گهیداغ بود. به واسطه خواهرش هم د . 

گفت به  شهیبودن. منم م  یمذهب یمن ادم ها خانواده

دمیپوشیاجبار اونا چادر م  . 

دختر بد   هی یلبا ابونیتو خ دمشید ی.. وقتامروز

شوکه شدم. همش تو ذهنم اون  دیحجاب رو بوس 

 سوالش بود 

! چقدر بدبخت بودم ؟یکن یم کاریکنم چ  انتیاگر خ که

گذشت یهم از سرم نم  انتیفکر خ یکه حت  . 

... اونروز بود که تازه متولد شدم.... االن منمن  ... 

*** 

 



اول فصل  : 

 ی م فرار شیری که داشتم از دست دوتا مزاحم س یدرحاال

گفتم یکردم تو دلم م  : 

_ ...  میقد ی... کرمتو شکر... مزاحمم، مزاحما ایخدا

 یاخه که فرستاد هی...چ یرستانیدوتا پسر بچه دب

 مزاحمم بشن؟ 

 یبود. تازه از باشگاه در اومده بودم، تاکس کی تار هوا

رفتم تا  یم ادهی رو پ یریبود و داشتم مس ومدهین رمیگ

 اژانس 

دوتا پسر بچه که تازه پشت لبشون سبز   نیکه ا رمیبگ

کردن و افتادن دنبال من. اولش  طنتیشده، هوس ش

 محل 

منم شروع کردم به  رنم؛یجلو اومدن بگ دمیاما د نذاشتم

انداخته بودم میچادر مل یاز رو  موی. کوله پشتدنییدو  . 

چادرم رو باز کرده بودم  یجلو  یدکمه ها دنییدو نیح

ربعه  هی یینکنه. تا االن که دوتا جادیا یتا برام مزاحمت   

رنمیدوان. نتونستن بگ یدنبالم م دارن  . 



از کوچه پس کوچه ها برم گمم کنن که از   خواستم

  دمیکوچه فهم  یکوچه شدم و وسطا هیشانس گندم وارد 

 که

بسته بن  . 

_ شد؟ گند زدم یچ  یدیاوه... د  . 

  هیکه اون دوتا وارد کوچه شدن. ته کوچه  برگشتم

تونستم از  یبزرگ نم  یکوله ورزش نیخونه بود. با ا 

 پسشون 

 یرفتم سمت دره، به عقب قدم بر م نیهم  ی. براامیبرب

ی الیبی. سرمینظرشون بگ ریداشتم. روبه پسرا تا ز  

چراغ برق هم مشخص بود.  ریتو نور ت شونیکرک

 کیارن. نزدهم د یو زشت یخروس یصدرصد صدا 

 خونه که شدم

پرت کردم از  هویکوله امو در اوردم و  یخونسرد با

اون خونهه. برگشتم سمت پسرا   اطیتو ح وارید یباال

 که با

بهشون زدم و گفتم یکردن. پوزخند ینگاهم م  تعجب  : 



_ نمی ریبگ نیو نتونست نیدییربع دنبالم دو هی تاسفه  هیما  

. 

تا به  ستادمیاومدن جلو. وا ییتوهم رفت. دوتا اخماشون

محکم  شونی کیبا لگد تو ساق  هویبرسن،  میقدم کی  

افتاد و پاشو   نیزم یو رو دیکش یبلند ادیکه فر دمیکوب

. دوستش با تعجب نگاهش کرد. از غفلتشدیچسب  

. دمیحساسش کوب  یکردم و محکم با زانو تو جا استفاده

امو موچاله کردم افهیخودم ق  . 

 اوخ اوخ...درد داره؟ _

که اول زدم خواست بلند  یکنم ناقص شدن. اون فکر

مو  ایبشه که درد پاش نذاشت. فکر کنم شکست  

 .برداشته

حواسم به  یچشم  ریسمت خونه و زنگشو زدم. ز رفتم

نبود کوله امو پرت کنم تو خونهه...   یاز یپسرا بود. ن

 خداکنه

خره  ینم  یگوش نباریه بابا انشکسته باشه ک میگوش

 . برام



_ ه؟یک  

حدودا بود نیساله ا 40خانم  هی یصدا  : 

_ دوتا مزاحم دنبالم بودن من کوله امو  د یسالم ببخش

 نیایب شهیتا ازم ندوزدنش... م اطتتونی انداختم تو ح

ن؟یبد  

  دنیکش یکشون کشون داشتن خودشون رو م پسرا

زدم و رو به پسرا گفتم یسمت کوچه. پوزخند  : 

_ تو...  ی.هنیخانم متحرم نش  هیمزاحم  گهید نیادم بش

مو برداشته ایشکسته  ای! ایگچ کن دیفکر کنم پاتو با  . 

حواله اشون   یبهم انداختن که پوزخند ی پر نفرت نگاه

مرد مسن با محاسن  هیموقع در باز شد و  نیکردم. هم  

مرد جوان  هیدوشش، همراه  یعبا رو هیو  دیسف

رونیاومدن ب  . 

  اطتتونیکوله امو انداختم تو ح دیسالم حاج اقا!ببخش _

ی زیخواستن مزاحم بشن فکر کردم چ یاون دوتا م  

 یگفتم کوله امو ندزدن اما به زحمتش نم بارشونه

دیارز  . 



رفتن نگاه کردن. مرد با  یکه داشتن م ییبه پسرا  هردو

 : تعجب گفت

_ شونیا جان... زدسالم باب  . 

دمیخند  : 

_ شدت. دوتا لگد بهشون زدم ناقص شدن.  نینه با ا

رم؟ یکوله امو بگ شهیم  

با کوله ام  یو بعد از مدت  اطیجوون رفت داخل ح پسر

 : برگشت و کوله امو گرفت سمتم

 . ممنون _

_ دخترم؟ یکن یم کاری چ رونیوقت شب ب نیا  

_ اومد ینم ریگ یتاکس یباشگاه بودم... برگشتن . 

_ نکرده  یی... خدامتی رسون یپس صبر کن ما م

شه یمزاحمت م یکیدوباره  . 

_ زحمت بدم خوامینم . 

دوشم انداختم و چادرم رو مرتب کردم یام رو رو  کوله : 



_ رو  نی... محسن جان.. .برو ماشستی ن یمزاحمت

پسرم ار یروشن کن ب . 

  یزیچادرم کردم و چ یمشغول بستن دکمه ها خودمو

دم ینگاه کردم د یسرم رو که بلند کردم به حاجنگفتم.   

زد لبخند : 

_ خودت رو   ستین نیچهره ات اشناست... منظورم ا

ینداز  یم یکس ادیباشم... انگار منو  دهید ییجا . 

گفتم یالیخی باال انداختم و با ب شونه : 

_ بابامم هیگن شب یهمه م . 

رو در اوردم و گفتم میکوله ام بطر یکنار بی ج یتو از : 

_ کنم یتعارف نم دی...ببخشهیدهن . 

 .نوش جان دخترم_

رو در  نی موقع پسره ماش نیاب خوردم که هم کمی

 رونیهم اومد ب یخانم چادر هیکه  ستادمی ا یاورد. کنار

 با

گفت دنمید : 



 ...سالم_

_ یمزاحم شدم نصف شب یسالم... انگار . 

_ که  یکه ؟ صدمه ا ی... خوبزمیعز ستی ن یمزاحمت

؟یدیند  

 .نه ممنون_

مرده و پسرش جلو. ادرس   میخانومه عقب نشست منو

 فمیک یمخف بی رو از ج  لمیموبا نیح نیرو دادم و تو هم

 در

 سیم دنیو چون خاموش بود روشنش کردم، با د اوردم

دمیو مامان و بابا و تلفن خونه لب گز دیحم  ییکال ها . 

رو گرفتم دیحم شماره : 

 الو... حنا؟_

_ نیترکوند مویچه خبرتونه گوش . 

دارم با   دنینگاه کردن تا فهم یاشون بهم لحظه ا همه

زنم یتلفن حرف م . 

_ ها   یسر رهی زهرمار... مامان قلبش گرفت از دست خ

 .تو



_ ربع زودتر  هیشده؟  یهوووف... حاال مگه چ

روشن نکردما مویگوش . 

_   نقدریبابا، مامان ا ی! ا؟یشناس یتو مامانم رو نم

برداشت... حناست لینکن خونه ارو س هیگر . 

زده مامان  جانیه یصدا : 

 حناعه؟ _

صداش واضح تر اومد بعدم : 

_ ؟ییحنا مادر کجا   

حوصله گفتم یب : 

_ امی.. دارم منیتو ماش . 

_ اخه؟  یدیخبر نم یچ  ی...برایدی تومنو دق م  

_ کردم.  ریربع د هینکن  هیگر نقدری. حاالاگهیشرمنده د

 .فعال

_ شمینه قطع نکن من باز نگران م . 

خواست چهار راه رو رد کنه که گفتم یم : 

 .سمت راست_



دیجیدستمم نشون دادم که راهنما زد وپ با : 

_ ؟یهست یبا تاکس  

مکث جواب دادم با : 

 ... نه_

_ یدر بست شد نینکنه سوار ماش یچ ... 

حوصله گفتم یب : 

_ لطفا  دیحم ایرو بده بابا  یگوش . 

؟یجواب پس بد دی: الزم نکرده... به خودم بامامان  

_ . دمیجواب پس م دمتیرودر رو د یپس وقت ستایوا

 .فعال

حوصله گفتم یرو قطع کردم و ب تماس : 

_  یتمام نهیش یمامانم م رونیب رمیاز خونه م یوقت

  یارو برا وفتهیکه قراره برام ب یاتفاقات موج منف

ه یخودش مرث  

کنه یم یخون . 

_ وقت شده ریحق داره خب دخترم. االنم د . 



کنم که اگر   یباشگاه ساندا کار نم رمینم یسال الک 7 _

سه نفرم خواستن مزاحمم بشن، بتونم از  ابونیخ

 پسشون 

شه ینگرانه هم  ی. الکامیب بر . 

  یم یکه زندگ یساختمون یرو جلو ن یماش باالخره

  یجلو  دیمامان و بابا و حم دنینگه داشت. با د میکرد

 در

 :گفتم

_ یچه استقبال گرم . 

گفتم یشدم و رو به حاج ادهیپ : 

_ نیدستتون درد نکنه. زحمت افتاد عایجم . 

_ نبود یکنم بابا جان زحمت  یخواهش م . 

اومدن جلو عیسر دیو بابا و حم مامان . 

: سالمبابا . 

منو رسوندن دنی: سالم بابا جون... زحمت کش من . 

: سالم، دستتون درد نکنه بابا . 



مینکرد ی. کارنی:سالم سالمت باش یحاج . 

از بازوم گرفت و رفت سمت  یشگونیهم ن مامانم

ستادیکرد و کنارم وا یسالم سرسر دی خانومه و حم : 

_   ؟یکن یم رید یچ یدارن. برا یتا صبح باز سخنران

تا دیکه با یخوابم؛ خودت یم رمیزارم م یمن که هدفن م   

یهم بکن یسیبراشون خالصه نو یستیوا صبح . 

کردن و رفتن.   یچپ نگاهش کردم. اون ها خدافظ چپ

سمت خونه میبا رفتنشون رفت . 

 یکه نم یشیم ییادما نی: چرا سوار ماشمامان

شون؟ یشناس  

_  دمیرس یتر م ریساعت د میادما نبودن من ن نیاگر هم

ستیاطراف ن نیا یبه عنوان تاکس ینیماش  چیچون ه . 

خره ینم نیهم که برام ماش بابا . 

خفتت کنن  انیبخره که ب نی : خوبه خوبه... ماشمامان

ارن یبال مال سرت ب یبدزدن و کل نتویماش . 

ارو در اوردم هیگر یادا  یحالت زار با : 

_ ست؟ یگنده بگ چرا ن نیا  یهات برا ینگران نیپس ا  



_ چشم نظر کنن لیبه اون گور انیپسرا نم . 

واقعا؟ ل؟ی... گورگهی: مامان دستت درد نکنه د دیحم  

نه؟ تو   ایبفهمه منظورمو  نی بگم ا یزیچ هی دی: بامامان

ری به خودت نگ  . 

و گفتم دمیخند : 

_ خسته  یلی... خب من خیعنی... مامان دمت گرم ییوا

شب خوش زیام دمتون ج . 

سمت پله ها. واال  دمیدوئ هیاز اعتراض مامان و بق قبل

سوار اسانسور بشم نایمن عمرا با ا . 

درو باز  دمی. با کلدمیزودتر از اونا رس هی ثان 5 کینزد

تو اتاقم و درو بستم قفل کردم دمیچپ عیکردم و سر . 

ت  زدم. باال اومدن از پله ها برام سخ ینفس م نفس

کلمه خسته بودم یواقع ی نبود اما من امروز به معنا . 

به در اتاقم  یکردم که لگد یرو داشتم عوض م لباسام

دیحم یخورد و بعدم صدا : 

_ رمیگ یفردا حالتو م  . 



گوش  ده،ی... مامان حتما دستش به من نرسشهیهم مثل

حرصش  ینطوریخواد ا یرو به کار گرفته. اونم م دیحم  

کنه که البته یخال رو .... 

... بار اخرت باشه به در اتاق خواهرت لگد دی: حمبابا

یزنیم . 

خونه  نیکه تو ا هیتنها کس شهی... بابا مثل همبعله

دوستم نداشته باشنا...  هیبق نکهیمنو داره. نه ا یهوا

 ...نه

شهی... هم هیحام شهی بابا هم یول . 

*** 

دمیدر از خواب پر  یصدا با : 

 بله؟_

_ کارت دارم رونی ب ایپاشو ب . 

و گفتم دمیکش یمامان بود. اه یصدا : 

_ خسته ام  یل یشو مامان... خ المیخیجون جد هفتمت ب

 .هنوز



_  دیمهمون دارم با یحنا... شب کل گمی پاشو بهت م

یکمکم کن . 

هارو   یخانوادگ یمهمون نیکه ا نی. نه ادمیکش یاه

  هم یلیدوست نداشته باشما... دوست دارم ... اتفاقا خ

 خوش 

اما  میخند یو م میگ ی. همه در طول شب م گذرهیم

خورده  هیکشه.  یکار م یادیز دیمامان از منو حم

 وسواس 

هم که داره... نگم براتون کال یزیتم به . 

 ...باشه_

دست لباس   هیرفت فکرکنم. منم بلند شدم.  مامان

  شهیمامان مثل هم دمیبرداشتم و رفتم حموم برگشتم د

 مالفه

بره  یرو کرده تو سبد داره م روزمید یلباس ها  و

نی بندازه تو ماش . 

_ اول برو حموم یریصد دفعه گفتم از باشگاه م  . 

برداشتم و گفتم خچالیاز تو   بیس هی : 



_ هفته خونه خاله اشون باشه  نیمگه قرار نبود ا

؟یمهمون  

 ...اره_

حوصله گفتم یب : 

 خب؟ _

 .امشب مهمونامون فرق دارن_

باال انداختم ییابرو : 

_ هستن ؟ یک  

 .خاستگار_

  یعنیگاز زدم...  بیرو باز کرده بودم و به س دهنم

فرو رفتن اما با حرف مامان  بیدندون هام تو س

ی همونطور  

زد خشکم . 

رو   بیتوهم و س دمیمن؟اخمام رو کش یبرا  خاستگار؟

شدم ... اونم با حرص دنشیکندم و مشغول جو ... 



گشتم که مامان رو  یم یواقع داشتم دنبال بهانه ا  در

کنم که گفت یراض : 

_ رو نکن... تو که هنوز پسره ارو  چوندنی فکر پ

و   یاگر امشب با پسره حرف زد دمی! من قول م؟یدیند

 ازش

اون از  دی...اصال شاهیجواب منف میگ یم ومدی ن خوشت

پخته است رفتار  یلیکه خ دمی. شنادی تو خوشش ن  

بچه گانه ات  یاخالقا نیتورو با ا دهی... بعوکردارش

 .قبول کنه

کردم بهم برخورده یم حس : 

 من اخالقام بچه گانه است؟ _

بگن. مامان شونه باال انداخت و   نویبهم ا ادیبدم م یلیخ

تو قسمت مخصوصش و گفت ختیر ییلباس شو  عیما : 

_ دختر  یکل دمیپسره شن ن یکه از ا نطوریا ؟یپس چ

کدوم ازدواج چیدادن اما حاضر نشده باه  شنهادیبهش پ  

شدهیم مونیپش زدهی. انگار تا با دخترا حرف مکنه . 

جمع کردم یرو از چندش صورتم : 



_ من؟  یخاستگار ادیب یادم نیهمچ یزار  یاونوقت م  

بود که دختر و  می: وا قتل که نکرده؟ زمان قدمامان

باهم  یکل د ی. االن بادنید  یپسر سر سفره عقد همو م

 صحبت 

و رفت و امد کنن تا بفهمن طرف مناسبشون هست  کنن

نه ایمشترک  یزندگ یتونن تحملش کنن برا یو م . 

مورد  هی نیهرچقدر مامان ذهنش بسته باشه تو ا  یعنی

عاشقانه   یبه لطف رمانها نم یقشنگ ذهنش بازه. البته ا

 و

نهیب ی خونه و م یکه م هیعاشقانه ا یها لمیف . 

سم؟شنا یهست حاال! من م ی: کمن  

_ از  یکی ییشناسمش... انگار دا ینه واال... منم نم

دهیحم یدوستا ... 

اومد زد رو  ی. مامان با خونسرددیتو گلوم پر بیس

 :پشتم. نفسم که باال اومد گفتم

_ کنه؟ دایدوره افتاده واسه من شوهر پ شعوریب دیحم  

مامان تو هم رفت یاخما : 



_ بار که   هی... ریراجب داداشت درست صحبت کن... نخ

دنبال  شمییدا نه،یب یتورو م نجایدوستش اومده بود ا  

اجازه گرفته تورو  دیگشته واسه ازدواج از حم یم دختر

کنه یبهش معرف . 

_   یکرد م یم ینطور یا یکی... میقد یداداشم داداشا

کردن یزدن دوشقه اش م . 

از  شتری... بیازدواج کن دیدونه تو با ی: اونم ممامان

د یکه با هیهمون نیگم ا ی. نمگهید یکوپنت مجرد موند  

اگر قرار بود عاشق  ی... نه... ولایازدواج کن باهاش

یشده بود  تیسالگ 20تو همون قبل از  یبش . 

  شتریخونه. تو ب یکه مامان م ییبه لطف رمانا نمیا

سال سن   20 ریخونه دختر داستان ز ی که م ییرمانا

 داره و

هم داره ی عشق افسانه ا هی صدرصد . 

جمع کردم صورتمو : 

_  سهیمقا یخون یکه م ییرمانا نیتوروخدا منو با ا

 .نکن



  یخونه ارو جارو برق دیصبحانه اتو بخور با ای: بمامان

کنهیمن کمرم درد م یبکش . 

 ...هووووف

*** 

 ی. مجبورم که کلریصبحانه بخور و نم  هیاز  بعد

خاستگارا   نیا  یبکشم.انگار یکنم... جاروبرق یریگردگ

 مدلشون

... یخاستگار  انیکرد.همه خاستگارا شب م یم فرق

یخاستگار  انیهوا روشنه ب یخوان وقت یم نایا . 

که  یهمون قایدق نهینگاه کنه بب قیخواد دق یپسره م البد

نه ایخواد هستم  یم . 

  نیمامان شیتی. از اونا که تاست یاز اون پسر قرت معلومه

مامانشون بکشن نیخوان زنشون نازشون رو ع یو م . 

  یساندا کار که نشدم. شوهرم بخواد لوس باز یالک واال

کنم ی راست حواله اش م هیچپ ،  هی ارهیدر ب . 



جمع و جور باشه و مامانشون   یخاستگار  هی دوارمیام

طرف  اینداشته باشن.  لیرو از فام  یقصد دعوت کس

 ...مقابل

و  هیریاون ادم سخت گ گهیمامان م  نکهیوجود ابا  البته

پس... احتماال فقط با  یجا رفته خاستگار 100حدودا   

انیاش م خانواده . 

 دیاومدن خونه. دست بابا و حم  دیبود که بابا و حم ظهر

بود وهیم یکل . 

_  نینیب یهمه مقدمات رو تدارک م نیدار یدست یدست

نه؟ نی امشب شوهرم بد نیکه هم  

بده ؟ مامان هم دست از نگران شدن واسه تو : دیحم

شه یراحت م . 

پر از فحش و ... بهش کردم و لب زدم ینگاه هی : 

 .ببند_

تر گفتم بلند : 

_  دهیاومده خونه د زتیدوست ه ینشد یرت یتو چرا غ

شییرفته گذاشته کف دست دا یخواهر دار . 



براق شد سمتم دیحم : 

_ ... بده خواسته ثواب کنه  هیبچه چشم پاک اریشهر

 مارو از دست تو راحت کنه؟ 

. با زن و میکرد تیبه جفتتون...بچه ترب نی: افربابا

ن؟یحرف بزن ینطوریهم نیخوا یشوهرتون م  

به بابا زدم و معنادار گفتم یپر از مهر لبخند : 

_ گربه ارو دم حجله کشت دیچرا که نه بابا جون... با . 

دیخند دیحم : 

_  ادهیمهارت هات رو پ یک ی نیکنم رو ا  یم شنهادیپ

هیخودش بزن بهادر دمی... شنینکن . 

زد و  یباال رفته نگاهش کردم که چشمک یابرو با

بهم  دیکوب جانی دستاشو با ه : 

_ مامان پاپ   ی... وانمیدوئلتون رو بب خوادی دلم م یلیخ

مسابقه ارو  نگیر هیفکر کنم امشب   م؟یکورن دار

 پخش 

میتو خونه دار زنده . 



  دیکه اصال حواسش نبود به بحث ما، روبه حم مامان

 :گفت

_  شه؟یبابا؟ کجا و کجاست؟ ساعت چند شروع م یا

ریذرت بگ لویک میرسول جان بپر ن . 

تا   میو رومون رو برگردوند میبهم کرد ینگاه دیحم منو

نهیمامان خنده امون رو نب . 

با لبخند گفت بابا : 

_ کردیم ی شوخ دیحم . 

که رمان  ی. مامان من از طرفدیکش یهوف مامان

  کنه،یعاشقانه نگاه م و سلایر لمیو ف خونهیعاشقانه م

 از اون طرفم 

 یمبارزه ا ی . مسابقاتکنهی رو هم نگاه م  یجنگ یلمایف

خودش مامان ما یبرا  هیچان ی هستن... جک . 

که   ییماامان از اونجا ینهار حاضر هیاز خوردن  بعدا

بود منو فرستاده حموم دوباره دهیاز من کارکش یلیخ . 

موهام از صبح تو حوله بود موج دار شده بود چون . 



 م،یصحبت کن نجایقراره ا یاشون کردم، انگار شانه

 .البته فکر کنم

دمیبه اتاقم کش یکی دست کوچ هیباال انداختم.  یا شونه . 

. دمیرنگمو پوش یساتن نبات یو روسر یمشک دامن

بدوزن رو هم یکه داده بودم مدل چادر مل  مویچادر رنگ  

جلوش رو بستم یدکمه ها دم،یپوش . 

چادر   تونستمی نم میچادرو دوست داشتم از طرف یطرف از

سرم نگه دارم یرورو  یمعمول . 

پام کردم و ازاتاق رفتم  یمشک یا شهیش یجورابا 

رونیب . 

بعداظهر بود4 قهیدق 10. یاماده بودن انگار همه . 

مبل نشستم که مامان گفت یرو : 

_ ها حنا یاریب دیروتو با ییچا . 

توهم رفت اخمام : 

_   ییچا یمهمون انیخودمون که م  یها لیفام  یمن برا

ارم؟ یب نایا یبعد برا  ارمینم  



  ستیمامان جان...قرار ن گهید گهی: راست مدیحم

که مینداشته اش رو نشون بد یهنرا . 

_ با خودته ییبرادر من، اوردن چا یتوکه هنرشو دار . 

خدا به  ن،ی نکن یبحث گهی. دارهیم دیرو حم یی: چابابا

زبونتون رو    نیخوا یم یچطور  نایا یداد برسه جلو 

 نگه 

ن؟یدار  

  یزیهم چ دیباال انداختم و سکوت کردم. حم شونه

از من   دی. حممیباهم کل کل دار ادیز دینگفت. منو حم 

 سه

 نهیا تشیباهم اما واقع میکن یلج م یلیبزرگتره. خ سال

میدوست دار یلیارو هم خ گهیکه هم د . 

زده شد 4راس ساعت  فنیا زنگ . 

و گفتم دمیخند : 

_ زنگو   4راس  قایتا دق ستادنیربعدم در وا هیاحتماال 

 .بزنن



از خنده زدن. بابا رفت درو باز   یاشون پوزخند همه

میستادیهم کنار هم وا د یکنه. منو حم . 

_ کردن نباشن ی... خدا کنه اهل روبوس یییا . 

؟ یشوهر کن یخوا  یم ی: پس چطوردیحم  

گرد شده نگاهش کردم که با اومدن مهمونا  یچشما  با

رفت جلوتر سالم کرد دیهمزمان شد وحم . 

ادب یب پسره . 

و   یمسن کت و شلوار یاقا هیخانم چادر بود.. . هی

و یمحاسن خاکستر ... 

 یبا مامان دست داد و خداروشکر روبوس خانومه

نکرد. نفس  یروبوس یبرا ینکردن. مامان هم اقدام

ی نسبتا راحت  

کرد یا دارانهی. خانومه اومد جلو من. نگاه خردمیکش : 

_ زمیسالم عز . 

زدم و باهاش دست دادم یمحو لبخند : 

_ دیسالم خوش اومد . 



_ زمیممنون عز . 

بسته بهم. مادره رفت. به مرد مسنه  یزم یچه عز اوه

افتاد یبعد یهم سالم کردم. چشمم به مرد کت و شلوار  . 

سر تکون   ض یبود. براش با غ دیحم شعوریب دوست

و رفت نییسرش رو انداخت پا عیدادم که سر . 

بود که دسته گل  یو شلوارمرد کت  هیهم  یبعد نفر

داد دیگل رو به حم یدستش بود. وقت ی کینسبتا کوچ   

خودشه دمیفهم . 

لب جوابش رو دادم ریکرد که ز یسالم . 

و  ستادمیمامان وا شینگاهم کنه رفتم پ قیدق نستادمیوا

گفتم یلب ریز : 

_ هیجوابم منف . 

نامحسوس بهم رفت یغره ا چشم : 

_ نیبش . 

 ی زیخاستگاره برعکس اون چ م،یمبل نشست یرو همه

رو  کلیباشه، ه یکردم ممکنه الغر مردن یکه تصور م  



گنده دارن نبود.   یها  کلیه  یکه حساب نایداشت. ا یفرم

هم نبود یاما الغر و معمول . 

داشت.  یساده و بدون مدل خاص یلخت و مشک یموها

مرتب یمتریلی م کی شیته ر هی نطوریهم . 

 دهیپوش یروشن و کت و شلوار مشک یخاکستر راهنیپ

 .بود

 نشیدرشت بود که نگ نیانگشتر نگ هیراستش ،  دست

 .ُدرر نجف بود

بود و اگر  یی: غرض از مزاحمت... من باب اشناباباش

 ...خدا بخواد به جا اوردن سنت ها

اشاره زد پاشه  دیفقط سر تکون داد. مامان به حم بابا

کامل و نمونه پاشد  یاقا هی هم مثل  دیکنه. حم ییرایپذ  

همه گذاشت یو چاقو و چنگال برا یدست شیپ . 

باره فکر کنم بهتر باشه خودمون  نی: چون اولباباعه

 ی... من مرتضیبعد یتا صحبت ها  میکن یرو معرف

 هستم و 



خانم... اقا پسرمون هم که اقا محمد  فهیشر  خانوم

نیحس . 

خجالت بکشما..   کهنیبودم. نه ا رهیخ نیبه زم  همچنان

خودم   ینگاهاشون رو قشنگ رو ینیسنگ ینه... ول

 حس 

کردمیم . 

_ جان نوه   اریکه معرف حضورتون هست. شهر شونمیا

 ...امونه

نینوه داشته باش ادی : ماشاهلل بهتون نمدیباباخند . 

گفت. احتماال با بابا همسن بود و نوه اش  یم راست

 .همسن داداش منه

و زودتر  میما زود ازدواج کرد دیدار اری: اختدیخند مرده

میندار شتری. دوتا بچه ام بمیبچه دار شد . 

: خداحفظشون کنهبابا . 

گفت یاز مکث بعد : 



_   یکه دانشجو دی. حممیدوتا بچه ارو دار نیماهم هم

گرفت و  یبدن تیترب لمپی. حنا هم فوق دهیپزشک

 دانشگاه 

هست   یکالس مهارت یهرچ بایتقر یادامه نداد، ول رو

 یکوتاه داشته باشه ارو رفته... چند سال یکه دوره ها

 هم

کنه یو ساندا کارم رهیکه باشگاه م هست . 

بابا یکنم گر گرفت از حرف ها  یحس م  صورتم . 

دیانداختم. مرده خند نییسرم رو پا شتریب : 

_ . اگر اجازه  زهی ریهنر م  هیپس از هر انگشتشون 

 یرو خصوص یا قهی... پسر ما و دختر شما چند دقدیبد

 صحبت 

شهیتا بعد چه م مینیارو بکنن بب هی اول یها . 

بلند شد. منم با  نیمحمد حس دمید یقبول کرد. وقت بابا

بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم و اونم دنبالم یمکث  

 .اومد



و نگاهش کردم که اومد تو  ستادمیاتاق که شدم وا وارد

 .درو اروم بست

اشاره کردم وترمیکامپ زیم یصندل به : 

_ دییبفرما . 

 .متشکرم_

شدم.   رهیخ  نیتخت نشستم و بازم به زم ی. روشیا

گفت یاونم بعد از مکث : 

 خب... من شروع کنم؟_

 یداشت که وقت یا یمشک ینگاه کردم، چشما هشب

داشت نگاهش یاد یز ینیکرد سنگ ینگاهم م : 

_ دییبفرما . 

_ کنم. من   یخودم و شغلم شروع م یپس از معرف

کنند یهستم، همه محمد صدام م رومندین  نیمحمد حس . 

 هیرو دارم و  کیالکترون  یمهندس یدکترا التمیتحص

  یکیلوازم الکترون  یو طراح دیشرکت و کارخونه تول

 رو با 



هستم که حدودا دوساله، از  کیو دامادمون شر پدرم

میکرد سی دکترام رو گرفتم تاس یوقت . 

من؟  یادم با مدرک دکترا اومده خاستگار هی... عجب

دهی هم م یچه پز . 

بودم که گفت ره یخ نیزم به : 

_ گرفتم  میشرکت و کارخونه تصم سی بعد از تاس

گمشده ام رو    مهیازدواج کنم اما خب... هنوز نتونستم ن

دایپ  

 .کنم

  یروزه سکوتم رو حفظ کردم، اونم با مکث همچنان

 :گفت

_ ورزش کردن رو دوست داشتم...   یاز بچه گ

هستم.  یا یرتیرو... من ادم بشدت غ یمخصوصا رزم

ن یا جهیدر نت  

زمم اونقدر باال باشه که اگر ذهنم بود که مهارت ر تو

مزاحم همسرم شد بتونم حقشو بزارم کف یکس یروز  

 .دستش



چناره که تو سرش فقط باد هواست   هیمشخص شد  خب

و اون نیواسه کله زدن تو دماغ ا کنهیو سرش درد م . 

_ کردم.. نوبت شما از خودتون   یمن خودم رو معرف

نیبگ . 

 قینفس عم هیبهش انداختم و بعد از  ینگاه مین

 :نامحسوس گفتم

منم حنانه وفادار هستم اما دوست دارم حنا صدام  _

گرفتم برم باشگاه تا اگر  میتصم یسالگ 15کنن. از 

یکس  

بهم زور بگه بزنم تو دهنش خواست . 

لبخند   هیکردم که داشت با  نیبه محمد حس ینگاه مین

چشم  نیاره به زمکرد، دوب یمحو نگاهم م یلی خ یلیخ  

 :دوختم

با مشورت با عموم ساندا رو انتخاب کردم و ...  _

گرفتم اما گذاشتمش  یحسابدار یدانشگاه هم کاردان

 کنار چون 



که   یوقت تلف کردن بود. عوضش همونطور بنظرم

  یکه مدت زمان کوتاه یا یبابام گفت هر دوره اموزش

 داشته

 ینیریو ش یاط یگرفته تا خ  وتریارو رفتم. از کامپ باشه

روز  هیباشگاه رو ادامه دادم...  شتریب یو... ول یپز

ونیدر م  

تازه  یخصوص یبعداظهرم رو باشگاه هستم. مرب تمام

شمیکارا م . 

 ی سرم رو اوردم باال و صاف تو چشما یمکث  هیاز  بعد

نگاه کردم و گفتم نیمحمد حس : 

_ رمقصد ازدواج هم ندا . 

راستشو داد باال یابرو : 

_  نهیمن گز  نیمتوجه شد یزود نی... به انطوریکه ا

ستم؟یمناسبتون ن  

نگاهمو ازش نگرفتم گهید : 

_ . من کال قصد ازدواج ندارم. نیستیموضوع فقط شما ن

بندازم ی خوام بخرم خودمو ترش یم یدبه ترش هی . 



نگاه عمرم رو بهش انداختم که خنده   نیتر الیخ یب

کرد ییصدا یکوتاه و ب : 

_ رفت و   ییاشنا یرو برا یمدت  هیدارم  میاما من تصم

میامد کن . 

 .من جوابم رو دادم_

_ گمشده  مهیکردن ن  دایرو که صرف پ یدوسال نیمن ا

صحبت کردم. اما  یادیز  یام کردم، با دختر خانم ها

چ یه  

شما همون  گمیخواستم نبودن. نم یکه م یاون کدوم

باهاتون اشنا بشم. چند ماه  شتریخوام ب ی اما م نیهست

 رفت 

 تونیبه زندگ  یلطمه ا شتری شناخت ب یامد کردن برا و

زنهینم . 

_ بکنم   گهید یک یصرف  نکهیا یبرا ی... من وقتزنهیم

رو هم   یزیچ   نیهمچ یو دل مشغول یروندارم. نگران

ینم  



 یزندگ هیوست ندارم مسئولت  . در واقع اصال دخوام

مشترک رو قبول کنم و نگران صبحانه و نهار و شام  

 باشم در

 نجایو هم  دمیتو خونه بابام ادامه م یبه زندگ  جهینت

هم باشه دارمونید  نیبهتره اخر . 

تا مخالفتتون رو  نیاریم نیکه دار یی: بهانه هادیخند

بچه گانه است یلیخ نیکن مونیو من رو پش دینشون بد . 

  زنهیم شیکنم از صورتم داره ات یگانه... حس م بچه

نقطه ضعفم. با   ی. انگار دست گذاشته باشن رورونیب

ض یغ  

 :گفتم

_   رونیب یاالن از اتاقم بر نی پس بابا بزرگ بهتره هم

رو داره رمردیپ هیکه روح  یخواد با ادم یچون دلم نم  

بشم همکالم . 

بلند  یبا صدا بایبا تعجب نگاهم کرد اما بعد تقر اولش

. با شور بهم نگاه کرد و گفتدیخند : 



_   رمی. من ممی باهم اشنا بش  شتریب دیحاال مطمئنم که با

رون یبه خانواده هامون بگم. شماهم بهتره قبل از ب نویا  

صورتت و  ی تا قرمز یبکش یقیچند تا نفس عم اومدن

نیببر نیارو از ب شهیمکه داره از سرتون بلند  یدود . 

رونیبگم رفت ب یزیبزاره چ نکهیاز ا قبل . 

دمی تختم کوب  یمشت کردم. محکم رو دستامو : 

_ کنه. نشونت   یاحمق... منو مسخره م شعوریپسره ب

دمیم . 

شدم   یبدتر م دمیکش یم  یقینفس عم شتریب یهرچ

خواستم با   یخواست خفه اش کنم اما نم یانگار . دلم م

نیا  

هم دوست نداشتم  یو از طرف رونیسرخ برم ب صورت

شتریرفت و امد ب یبره به همه بگه موافقم برا . 

که اونا  رونیباالخره اروم شدمو ار اتاق رفتم ب یوقت

بزنم. با ینشد حرف گهیکردن. د یم یداشتن خداحافظ  

گفتم عیو بسته شدن در سر رفتنشون : 

 .من مخالفم_



با تعجب گفت مامان : 

_ که؟  یشتریاما پسرشون گفت موافِق رفت و امد ب

خونه اشون میشام بر یقرار شد فردا شب برا . 

گرد شده نگاهشون کردمو گفتم یچشما  با : 

_ راست گفته؟ یعنیچون اون گفت  ؟یچ یعنی  

: جوش نزن دخترم.. بنظرم پسر خوب ومعقول و پر  بابا

هیتالش ... 

رو مشت کردم و گفتم دستام : 

_ اگر بعد از رفتنشون بگم مخالفم  نیاما شماها گفت

نیکن یقبول م . 

 یمخالف یگفتیو م نیاومد یم رونی: اگر باهم ببابا

و  یموافق گهیو اونم م یتو اتاق موند یوقت یاره... ول

 قرار 

! فردا میریتونم بگم نم یگذاشته شده که من نم فرداشب

یم شیکار ه ی یحاال اگر بازم مخالف بود میر یشب م  

میکن . 

نگاهشون کردمو گفتم شوکه : 



_ بابا هیته نامرد نیا .. 

 یبابا حاال پسره از تو خوشش اومده تو ه ی: ادیحم

بپره نم یچونه بزن ا . 

رفت تو اتاقش درو  عیبرداشتم سمتش که سر  زیخ

به در زدم و گفتم یبست. با حرص لگد : 

_ ... زتیو ه شعوریاون دوست بتو ساکت باش با 

خودم  یجلو یل یپاشده بود اومد بود؟ خ یچ  یاصال برا

 رو گرفتم 

اش نکنم مهیق مهیق . 

و  یخوب نینگو. پسر به ا ینطور ی: گفتم راجبش ادیحم

یخانواده وصلت م نیبا ا ی... از خداتم باشه دارییاقا  

یکن . 

بگم بابا گفت یزیچ  نکهیاز ا قبل : 

_ ادامه نده گهی... حنا دگهیبابا ... بسه د یا . 

رفتم اتاقم و درو بستم. با حرص لباسام رو   ضیغ با

کرد تا با  میاز قصد عصبان شعوریعوض کردم. پسره ب

 صورت 



نرم بتونه بگه من موافقم رونیب قرمز . 

دایاون سرش ناپ ارمیاز روزگار تودر ب یدمار هی من . 

... چقدر هم پز رشته    کیالکترون  یمهندس  یدکترا

تختم زدم یرو یرو بهم داد. دوباره مشت شیلیتحص . 

 نیهوس نکنه از ا گهیکنم که د یم یکار هی فرداشب

  شمی... منکه فردا باشگاه دارم. ننمیغلطا.... صبر کن بب

 باز 

هیفردا منتف  یعنی نی. اشد . 

به  دیلبم نشست. اما نبا یرو  یجانی پر از ه  لبخند

کنن تا فردا به   یم یبگم. وگرنه هرکار یز یباباشون چ 

 باشگاه 

 ...نرم

 نیزدم. انگار که محمد حس یز یتمسخر ام یپوزخند

 .مقابلمه

_ با من اشنا  شتریب یباش که بتون الیخ نیبه هم

...شما جنس مذکرالبته بجز بابا جونم... همه اتون یبش

 جنستون 



ناست... لطفا نظر ح نیو بن مشکل داره... (ا خیب از

و ناراحت نشه رهیبه خودش نگ یکس . ( 

*** 

باشگاه اماده  ی پنجشنبه بود. داشتم خودم رو برا امروز

اومد تو اتاق دیکردم که حم یم : 

_ ؟یکن یم  کاری چ یدار  

باال انداختم شونه : 

_ کنم تا برم  یرو اماده م لمیکنم! وسا ینم یبیکار عج

 .باشگاه

بابا... صبح مامان زنگ زد خانم نامدار   الیخی: بدیخند

یریگفت امروز نم  . 

گفت طونیکه ش دیبرگشتم سمت حم شوکه : 

_  یابج ی در بر یتون یامشب نم یمهمون ریاز ز

 .کوچولو 

تو دستش بود که از پشت در اتاقم  ید یبه کل چشمم

 یحالج نکهیبرداشت و از اونطرف داخلش کرد. قبالز ا

 کنم



رو داره، درو بست و از اون طرف  یچه کار شوم قصد

 .قفلش کرد

سمت در و با مشت افتادم به جون در دمییدو . 

_ درو باز کن نیاالن ا نی. همدیحم . 

_ گر  کرده ا دیجون.. مامان سفارش اک یشرمنده ابج 

از موتور   یخبر یبزار رونیامروز از خونه پاتو ب

ستین . 

_ موتور   اقتی ل یخوان واسه تو ب یمامان و بابا م یچ

 بخرن؟ 

_ مدلش. دلت بسوزه نیاونم اخر ؟یفکر کرد یپس چ . 

 دمیگرفتم. با لگد کوب یم شی... رسما داشتم اتیوا یوا

 :به در

_ خواد  یو استرسش م   یمامان با اون همه نگران

 واسه تو موتور بخره؟ 

_ مامان فقط مختص   یاشتباه نکن... استرس و نگران

بهم نظر   ی. وگرنه من پسرم و کسکهی کوچ یخودته ابج

ینم  



که کنه . 

به درد زدم یلگد دوباره : 

_ ها  شهیخر خدا... در بشکنه بابا ناراحت م . 

_ چرا تو  نیخوام ازدواج کنم ا ید نفهم ها... من نم

رهیله پوکتون فرو نمک . 

_ پسره   نی... ایستیهم ن یاش دهن سوز نیحاال همچ 

تورو  ادیم یوگرنه ک دهیتو د یتو یچ  ستیمعلوم ن

رهیبگ . 

نباش نگران ... 

تو در دمیبا مشت کوب دیخند : 

_ . برو خداتو شکر کن جلو دستم  دیبه حالت حم یوا

 یاوردم مرغا یبه سرت م ییبال هیوگرنه   یستین

 اسمون به

. شهیکنن بدبخت. موقع زن گرفتن توام م هی گر حالت

ارمیبد سرت در م شویاونموقع که تالف . 

_ توروخداها ی... نکندمی... ترسیوا  یوا یوا ... 



خنده ریهر هر زد ز بعدم . 

_ نهیبوز ... 

_ مای فحش نداشت . 

_ ستمین ا یببند ... من امشب اونجا ب . 

_ اش با  هیتا شب نگه ات دارم. بق دیمن فقط با گهید

 ایتونن همراه خودشون ببرن  یخودشونه که تورو م

 .نه

بسته شدن در اتاقش اومد یصدا بعدم . 

. اخه ما طبقه  هیگ وانهید هیکردن از پنجره اتاقم شب  فرار

با گره یبخوام حت هیاز اون ی شتریام هستم و ارتفاع ب8  

فرار کنم. بعدشم اون پسره  نمی نازن یهمه لباسا زدن

ی فرار از مهمون یبرا یکالر یارزش نداره که کل نقدریا  

بسوزونم امشب . 

کردم ی رو گذاشتم و اهنگ شاد پل م یبلوتوژ هدفن . 

  یچیبتونم حواسم رو پرت کنم. اما ه ی نطوریا دیشا

نبود که بخواد حواس منو از حبس شدن تو اتاق پرت  

 .کنه



*** 

که در اتاق باز شد و مامان با بعداظهر بود  6 ساعت

دیخند دنمید : 

_ حساب کرد دیحم یرو شهیپس م . 

گفتم یو بد اخالق  ییترش رو با : 

_ خودم تو  ن یداد یم نیالبته که اگر به منم قول ماش

زدمیباشگاهمو امروز م دیو ق  موندمیاتاق م . 

باال انداخت  ییابرو مامان : 

_ بخره نیبگو شوهرت برات ماش یهروقت شوهر کرد . 

باال انداختم و گفتم ییابرو : 

_ دارم واستون. شما واسه من  یشنهادیپ نیمنم ا

امیم نی... من هرجا بگنیبخر نیماش . 

؟یا یم میهم بذار یاگر قرار بعد یعنی: مامان  

معامله ارزشش رو داشت؟  نیتوهم. ا دمی رو کش اخمام

... اگر بتونم نیاون پسره محمد حس یبه عبارت ای

ی طور  



با  تونمیاونوقت م خوادیکنم که خودش بگه منو نم رفتار

زدم یثیدونشون بزنم. لبخند خب ریت هی : 

 ...اره_

با تعجب نگاهم کرد گفتم مامان : 

_   نکهیماده تبصره داره. اونم ا یسر هیشرط  نیاما ا

  شمی. ومنم سوارش منیخر  یبرام م نویهفته ماش نیهم

 و

خاک بخوره  نگ یتو پارک ستیکنم و قرار ن یم یرانندگ

پسره خودش گفت منصرف شده   نیمامان. دوما... اگر ا

 و

 نکهیگمشده اش من نبودم حق ا مهیقول خودش ن به

  نممیو ماش نیندار نیاریرو خونه ب یا گه یخاستگار د

 ازم

نیریگ ینم . 

رو سبک  شنهادمینگاهم کرد. انگار داشت پ کمی مامان

کردیم نیو سنگ : 



_ تو  نیاگر پسره ازت خوشش اومد و گفت ازدواج کن

؟ یکن یباهاش ازدواج م  

مونده و من    یلی... اما خب تا اون موقع خعمرااااااااااا

بشه المیخیبزنم که ب  شویامشب را ن یهم دوارمیام : 

 .اره_

زد یلبخند : 

_ . حاالم زود یشیدار م نیهفته ماش  نیقبوله. هم

شده رمونیحاضر شو د . 

مشتاق   نقدریمامان ا شهیفوت کردم. باودم نم نفسمو

پسره   نیشده ا یهرطور  دی باشه که منو شوهر بده. با

 ارو از 

شمیم چارهیمنصرف کنم وگرنه ب ازدواج . 

و گفتم دمیکش یهوف : 

_ با من ازدواج  یخوا یم  یکشمت اگر بگ یخودم م

یکن . 

بلند  نیاست زیبول دم،یپوش یکتان مشک  یشلوار دمپا  هی

ی مانتو تنم کنم روسر نکهیتنم بود. بدون ا یسورمه ا  



زدم ره یساتن براقمو سرم کردم و گ یا سورمه . 

جلوش رو بستم یو دکمه ها دمیرو پوش میمل چادر . 

ا  . مامان وبابرون یرو برداشتم و از اتاق رفتم ب لمیموبا

باز نگاهم کرد شیبا ن دیاماده بودن. حم دیو حم : 

_ یم دمیشن ... 

تو و  نیرو ب  یبحث چیخوام امشب ه ی... نمدی: حمبابا

 .خواهرت بشنوم

اخم نگاهمو ازشون گرفتم که بابا گفت با : 

_ خوام با حنا صحبت  ی. من منییبا مادرت برو پا دیحم

 .کنم

رفتن. بابا بعد از  یشتری بدون بحث ب  دیو حم مامان

 :رفتنشون گفت 

_  یقبول کرد یداشته باش نیماش نکهی فقط بخاطر ا

؟ یایکوتاه ب  

_ و مامان نگران  امیبرم ب یبا تاکس یهر سر  نکهیا

بشم تحملش برام سخت تر از   ینیسوار چه ماش نکهیا

 تحمل از 



پسره است نیا . 

_   شیکه بشناس نیعالقه به ا چیپسره؟ پس تو واقعا ه

یندار ! 

بابا نگاه کردم به : 

ندارم... قبال هم گفتم قصد ازدواج ندارم. به مامان _

  یخاستگار چی ه  گهیگففتم اگر خود پسره عقب بکشه د

دینبا  

ادیب برام . 

باال داد ییابرو : 

_ خودش  ن یکه محمد حس یبست دیام نی پس تو به ا

 .عقب بکشه

باال انداختم شونه : 

 .درسته بابا جون_

منتظرن نییاونا پا میخب...بر یلیختکون :  یسر . 

*** 



زنگ رو  دی. حممیشد ادهیپ نی خونه اشون از ماش  یجلو

 .زد

به مامان گفتم میکه شد اطیح وارد : 

_ نکن. چون اون کالسا رو فقط   فیتعر یلیاز من خ

رفتم مامان جون. در واقع  یفرار از خونه م یبرا

اد ی یچیه  

 .ندارم

 افهیشوکه نگاهم کرد اما من با لبخند نگاهمو از ق مامان

 شوکه شده اش گرفتم. به مادره سالم کردم و پدره هم

نگاهش   یزخم ریش هی نی. عنیاما محمد حس نطوریهم

 .کردم و جواب سالمش رو ندادم

چطور   گهی د نیلباش بود. ا یرو یطنتی پر از ش لبخند

؟  هیپسر مذهب  

شده بود.   دهیچ ینداشتن. خونه اشون کامال سنت مبل

د یمامان نشستم. و سمت راستمم حم ش یپتو پ یرو  

بود نشسته . 

 .بدجور چشمش دنبالته_



نگاه کردم و گفتم دیبه حم سرد : 

_ دیحوصله اتو ندارم حم . 

_ ه؟یمن چ ریتقص  

نگاهش کردم و مثل خودش زمزمه وار گفتم دلخور : 

_ یمنو به موتور فروخت . 

بگه که رومو ازش گرفتم. واقعا  یزیباز کرد چ دهن

فهمم  یکنم م یفکر م شتریب ینبود اما وقت نیا لمیدل

لیدل  

تونه باشه. محمد  یم دیاز حم میدلخور  یبرا  یمحکم

برگشت و   ییچا  ینیتو اشبزخانه بود و بعد با س نیحس

 به

مامان رو تعارف کرد،  یعنیتعارف کرد جز من.  همه

تعارف کرد دیو بعد به حم ستادیصاف ا . 

بهش نگاه کردم که روبه بابا گفت شوکه : 

_  اطیرو تو ح مونییمنو حنا خانم چا دی اگر اجازه بد

که شام اماده بشه یتا موقع میصحبت کن کم ی و  میبخور . 



بهم   ینگاه میپام بود مشت کردم. بابا ن یرو دستامو

 :انداختو گفت

_ ستین یمشکل . 

رو نامحسوس محکم لگد  دیحم یبلند شدن پا موقع

. اونم بادمیکفشامو پوش رون،یب میکردم و از خونه اومد  

 یبود. ب یتخت سنت هیبان  هیسا ریاومد.ز ییچا ینیس

محمد  یگوشه نشستم. وقت هیحرف رفتم همون جا و   

نشست برگشتم سمتش نیحس : 

_ ادیخوشم نم رهیبگ می جام تصم یکه کس نیاز ا . 

شد و با لبخند نگاهم کرد نهیبه س دست : 

_ با  یحت یخواست ی؟ چون اگر واقعا نم یمطمئن

و  رونیب یاومد یصورت سرخ شده هم از اتاق م

ینظرت رو م  

؟یگفت  

! اصال... من... در  هویشد  یشدم. چه خودمون شوکه

که گفت کردمی سکوت با تعجب نگاهش م : 



_   یاین رونیچون بهت گفتم بهتره با صورت سرخ ب

با   یصورتت کم بشه حت  یتا سرخ یتوام منتظر موند

که نیا  

خوام بگم یم یچ  یدونست یم . 

رکب زدن بود،   هیشب شتریب نیتوهم، ا دمی رو کش اخمام

مشت نزنم  هیدارم االن  یلیدستامو مشت کردم، چه دل  

دهنش؟  یتو  

_ رکب زدن بود نکارتونیا . 

 .من تو کار تجارتم هستم... کار من رکب زدنه_

_ قبل از ازدواج بر اساس صداقته ییازدواج و اشنا . 

_  امیواگر اشتباه نکرده باشم منم صادق بودم. گفتم م

صورتتون هم   ی. و راجب سرخزنمیم ییچه حرفا رونیب  

نگفتم دروغ . 

مندش نگاه کردم روزی پ ی... با اخم به چشمایلعنت : 

_   ن؟یکن دایاعتماد به نفس رو پ نیا شهی باعث م یچ

! همه اشون رویخاستگار  نیبودم صد جا رفت دهیشن  



ن؟ یرکب زد ینطور یا  

بهم زد و  یبه خودش گرفت، بعد لبخند  یمتفکر افهیق

 :گفت

_  شونی. اولنینفر نیبخوام راستش رو بگم شما سوم

و مخالفت کرد و   رونیبدون مکث کردن از اتاق اومد ب

 منم

بود. نفر دوم هم ... کم   شی اخر داریکردم و اون د قبول

 یسن و سال تر از اون بود که بتونه درک کنه زندگ

یواقع  

 تی. از خجالت سرخ شده بود تا عصبانستین یباز خاله

 .و ... از خداش بود باهاش ازدواج کنم

دوختم نیرو چرخوندمو نگاهمو به زم چشمام : 

_ بدم  یلیحرکت چشم چرخوندن هم خ نیبگم از ا دیو با

ادیم . 

_ نمیمن هم . 

نگاه کردم و گفتم بهش : 



_ ازدواج  ستیکنم. قرار ن یبخوام رفتار م یهرطور

بدم رییکنم خودم رو تغ . 

_ انتظار   نینه. راستشو بخوانشون از پخته بودنتو نیا

جواب رو هم داشتم نییهم . 

بشر  نیا گمیم یشدم... اخه... من هرچ یعصب بدجور

. نفسمو فوت کردم کهادیانگار بدتر خوشش م ادیبدش ب  

 :گفت

_  یخونه اتون اومدن؟ چندم یچند تا خاستگار تو 

 هستم؟

 یدونستم چ یبپرسه. نم یکه کس ستین ی سوال معموال

تا بزنم به هدف ادیجواب بدم که بدش ب . 

 .سه نفر_

_ اونا؟ ای یتوردشون کرد  

 .اونا_

باال انداخت ییابرو : 

_ بود؟ ی چ لشونیدل  



شونه باال انداختم یخونسرد با : 

_   یفکر کنم چون بهشون گفتم من تو خونه، نه اشبز

 نیماش یکنم، نه لباس یم  زیکنم، نه مرتب و ترتم یم

 لباس 

زن و  یها  یندازم، و نه از لوس باز یم ییشو

  نیریو خودش دیو بازد دینه از د اد،یخوشم م  یشوهر

ی برا  یباز  

 ... مادرشوهرو

خنده بلند. با شور نگاهم کرد هی...  دیخند : 

_ بود. البته اونا احتماال منظورت   یجواب هوشمندانه ا

 نیحرفارو به هم نیرو نگرفتن که شما در اصل ا

 منظور 

ا پا پس بکشنکه اون یزد . 

... شعورینگاهش کردم، ب ضیکردم و با غ زیر  چشمامو

برداشتم و بدون موییماشاهلل. استکان چا ارهیکمم نم  

دمیسر کش قند : 

_ انگار یبدون قند دوست دار ییچا . 



 .اتفاقا برعکس_

نگاه کردم و گفتم بهش : 

_ بشه نیریدوست ندارم دهنم ش . 

و گفتم دمیکش یلبخند زد. هوف فقط : 

_   میریخب االن مسلما اشنا شدنمون کنسله و االن م

نیگی به خانواده ها م نویداخل ا . 

زد یحرص در ار لبخند : 

_   شتریب  خوامیبکنم؟ من واقعا م نکارویا دیچرا با

 .بشناسمت

برعکس  یموج یا نیتوهم رفت و مطمئنم لبام ع اخمام

دیحالتم خند  دن یشده. از د : 

_ ...   یعنی یدیرو قاطع نم  ی خودت جواب منف نکهیو ا

از زبون من بشنون نویا  خوانیخانواده ات فکر کنم م  

 !درسته؟

زدم هی کنار تخت تک ینرده جوب به : 

 راستشو بگم؟_



 اره؟_

_ برام   نجایا  امیچون و چرا ب یقول دادم اگر امشب ب

بخرن و البته جواب نه از سمت شما باشه نیماش . 

  اتیاهل ماد کردمیتعجب کردم. فکر م ن؟ی: ماشدیخند

؟یستین  

باال انداختم شونه : 

__ که سوار  نیمامانم از ا یها  ینگران ی . ولستمین

و... خسته  رهی جوونه پ یراننده تاکس شهیم یک نیماش

 شدم. از

چپ  یوهایاش که سنار گهید یها  یبخاطر نگران یطرف

و یلیو تصادف و له شدن توسط تر نیکردن ماش  ... 

شرط   نینخرن برام. ا نی ماش شدیهم باعث م هست

راحتتر باشم یخودم گذاشتم تا حداقل تاحدود . 

_ هم نباش... چون  دواریام ادیز ی... ولنطوریکه ا

کنم شتریرفت و امد هارو ب نیا خوامیم . 

کردم ی هوف ضیغ با : 



_ ازدواج کنه  یبا دختر ادیم یکدوم پسر ن؟یشد ونهید

  یکنه و بهش برسه و برا یاشبز ستیکه حاضر ن

 مامانش 

کنه؟ ینیریخودش  

_   شهیکه قابل حله. م هیزیچ  یکن یاشبز ی نخوا نکهیا

ارو حل کرد.  هیقض نیخدمتکار ا هیبا استخدام کردن 

 اما

یتو اهل احترام نذاشتن به بزرگتر باش دونمیم دیبع . 

ازش گرفتم نگاهمو : 

_  یفقط برا یزنیحرفارو به من م نیا یاالن دار نکهیا

که من عقب بکشم نهیا . 

_ ازدواح کنم؟ خامیمن نم ن؟یکشیخب پس جرا نم ! 

_ ه؟ یچ  تیواقع لیدل  

_ و   شناسمشیکنم که نم یمرد  ریخودمو اس دیچرا با

کنم دایکه ممکنه قبل از ازدواج ازش پ ی شناخت تینها  

 شو یمنو خانواده امه و خود واقع یجلو اشیباز  جنتلمن

دهینشون نم . 



و موشکافانه  یو حاال داشت جد دیپر کش لبخندش

کردی نگاهم م : 

_ مسافرت   ا یشناخت.  شهی م قیادمارو فقط از دو طر

سقف کی ریز یزندگ ایمدت  یطوالن . 

_  نیتونینم نیدون یچون خودتونم م. هی... پس منتفقایدق

نیمنو بشناس تیواقع . 

نگفت. خداروشکر انگار   یچیو ه دیکش یقیعم نفس

 :واقعا کم اورده. از جام بلند شدم که گفت

 .شماره ات رو بگو_

تعجب برگشتم سمتش با : 

_ ؟یچ  

_  یقرار بعد یحرف زدم. شماره اتو بگو برا  یفارس

ات اجازه   از خانواده خوام یباخودت هماهنگ کنم م

بار  هی رمیبگ  

مینهار بخور رونیب میبر . 

  لشیو اما موبا دینگاهش کردم که خند ید یبا ناام چنان

گفتم ضیرو نشونم داد. با غ : 



_ نیریشماره امم از همون خانواده ام بگ . 

بگه و برگشتم سمت خونه   یزیچ نستادمیوا گهید

اما واقعا دلم ادی به نظر ب یرفتارم بچه باز  دیاشون. شا  

 یقرار بزارم و حاضر بودم حت شتریباهاش ب خواستینم

نکه یا یحت ایبچه گانه رفتار کنم ...  لمیبر خالف م  

نشستم که محمد  دیمامان و حم شیبکنم. پ التماسشم

رو برد اشبزخانه اشون ییچا ینیهم اومد و س نیحس . 

گذاشته بودم  دیحم شیکه پ نیزم یرو از رو لمیموبا

بود دیاومد. حم امیبرداشتم و قفلشو باز کردم که برام پ . 

خوندم امشویکردم بعد پ لنتیاول سا مویگوش : 

_   خواستیرگ گردنم م گهیدوساعته. د ن یگفتیم یچ

 .باد کنه

_ یچقدر تو زحمت افتاده بود نمیب یدارم م یاخ . 

_ کشه؟ یشد... عقب م یجون من بگو چ  

_ گردن کلفتشو بشکنم گه ی م طونهیفکر نکنم... ش . 

باباش نشست و گقت شیاومد پ نیحس محمد : 



_ با خود حنا  یمالقات بعد یبرا  دیحاج اقا اگر اجازه بد

البته اگر  مینی ارو بب گهیهم د رونیخانم هماهنگ کنم و ب  

د؟یبد اجازه ! 

تا بتونم خودم  دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

 :رو کنترل کنم

_ یرو بخون  تیفاتحه مجرد دیبا کنمیحس م . 

رو ارسال کرده بود امیپ نیبرام ا دیحم . 

راحت قبول کرد. شماره امو مجبور شدم تو  یلی خ بابا

کال ننداخت سیکرد اما م و یجمع براش بخونم واون س . 

توام فاتحه خودت رو بخون چون دست از سرت _

رو سرت در  تیامروز و ادم فروش یو تالف دارمیبرنم

ارمیم . 

گذاشتم.  نیزم  یخاموش کردم و کنارم رو مویگوش بعدم

شگون یازم ن نقدریموقع سفره انداخته که شد مامان ا  

کمک. منم دست  یتا مجبورم کرد بلند بشم برا گرفت

رو گرفتم  دیحم  : 



_ سفره  تونهینم ییکه تنها  نیاقا محمد حس گهیپاشو د

ه؟بنداز  

 دیبا تعجب نگاهم کردن اما حم نیو محمد حس دیحم

همه امون میکرد و بلند شد. رفت زیچشماشو برام ر  

 دی. حممیبود نیپشت محمد حس دی. منو حماشبزخانه

 :مثال اروم بهم گفت

_ از جفتتون  خوام ی. بگو مرمیبم دیمن تورو نشناسم با

سمیبکشم خودم ناظر وا  یگار یب . 

گفتم الیخ یب : 

_   یافت ینم ختی از ر ینیسفره بچ یرو یببر ینیدوتاس

 .که دوست دخترات ولت کنن

صدامون رو  دمیفهم نیمحمد حس یشونه ها دنیلرز با

به تاسف تکون  ینشونش دادم که سر دی. به حمدهیشن  

 .داد

رو  سید یاماده بود. من فقط زرشک رو  لیوسا همه

رو بردن لیوسا ن یو محمد حس دیحم دمویکش . 

تو گوش مامان گفتم عی سر سفره سر  مینشست یوقت : 



_ شورمای من ظرف نم . 

چپ چپ نگاهم کرد که کم مونده بود از کاسه در  چنان

مشغول خوردن شدم الیخی. اما بانیب . 

خوردم. مامان مدام بهم سقلمه  شهیاز هم شتریب کمی

 ی کبود شده بودن اما به رو یبازو و پهلوم حساب زد،یم

 خودم

اوردم ینم . 

مامانمم نگاه   یبه ظرف غذا یاخر غذا خوردن حت تا

کنار گوشم گفت دینکردم.بعد از شام حم : 

_  یدی... کجا جا میغذا خورد شتریپسره هم ب نیاز ا

نارو؟ یا  

دار نگاهش کردم یمعن : 

_ تو   ینتون گهید ندازمیبهت م یا کهیت هی ننداز  هیتک

ها یجمع سرت رو بلند کن نیا . 

 نی: قرار نبود شما دوتا امشب اصال حرف نزنمامان

 باهم؟ 



هارو تو ظرفش   یاشبزخانه داشتم ترش م یمامان رفت با

بادمجون  یحبس. اخه ترش یالبته با نفس کردمی م یخال

 بود

ادیبشدت از بوش بدم م ... . 

اومد تو کاسه  یدست هیارو برداشتم که   گهیکاسه د هی

برداشت. به دست نگاه کردم محمد کی بادمجون کوچ هی  

کردن  یخال الیخ یبود که بادمجون رو خورد. ب نیحس

فاصله گرفتم   کمیرو بستم.  یاون ظرف شدم و در ترش

 و

دمیکش یقیفوت کردم و نفس عم نفسمو . 

_ ؟ یدوست ندار ادی بنظر م  

 .دوست ندارم؟ متنفرمممممممم_

ام ی ترش نیبرعکس من عاشق ا: اما دیخند . 

نگاهش کردم جانیه با : 

_ میهم تفاهم ندار یتو ترش یما حت نیدید . 

. سرم رو دنی و خند دنیمامانش و مامان هم شن دیخند

نیاز خجالت. محمد حس نییانداختم پا : 



_ سنجمی نم زایچ نیمن تفاهمو با ا . 

دوباره چشمام رو چرخوندم   ادیبدش م دونستمیم چون

هم اخم کرد منم گستاخ نگاهش کردمبراش که ب . 

کار کنه مثال؟ ی چ خواستیم  

که  نی... اما انگار از ای زود تر خسته بش دوارمیام

  یگستاخ نگاهش کردم خوشش اومده بود. چون ابرو

 راستشو داد

لبخند محو زد. هوف ... چقدر سمج بود هیو بعد  باال . 

کار کنم دوباره، مامان کنار مادرش   یفکر بودم چ تو

گفت شستیبود ظرفم ستادهیوا : 

_ حنا  اریرو ب یترش یکاسه ها . 

برداره که زود  گهیبادمجون د هی رفتیداشت م دستش

بردم  هیدستش برداشتم و با بق ریتر کاسه ارو از ز

ی برا  

 .مامان

کردم و گفتم نیبه محمد حس ینگاه : 

_ ن؟یخواستی م یزیچ  



 نی... حس کردم با اشی. ارونیلبخند زد و رفت ب فقط

بچه گانه بود یلیکارش، کار من خ . 

نشستم و کالفه اروم گفتم دی حم شیپ رفتم : 

_ پس؟ میر یم یک  

_ بزار گریدندون رو ج قهیدودق . 

 کمی نکهیا یرو برداشتم و بهتر بود برا لمیموبا

کنم یحواسمو پرت کنم باز . 

کردم که   یم  شونیدانلود کردم و داشتم باز یتا باز چند

از  لمویشد موبا یکه بفهمم چ نیمامان اومد و بدون ا  

خودش. با  فیو قفلکرد گذاشت تو ک دیاروم کش دستم

 :تعجب نگاهش کردم

_ سرتون تو  نقدریا یمهمون میرفت ییصدبار گفتم جا

نباشه یگوش نیا . 

_ شیا ... 

خورد. داشت بابابا   نیچرخوندم که به محمد حس نگاهمو

نکنه  زنه؟ی چرا داره با بابا حرف م نی. ازدیحرف م

ی زیچ  



 بگه؟ 

بکنه ینیریاگر بخواد خودش ادیچقدر بدم م اح . 

 ی اروم حرف م نقدری. اگهیبه هم د گنیم ی بفهمم چ دیبا

دمیشن  یزدن که نم . 

گفتم دیرو به حم اروم : 

_ گم؟ یم یاونا چ یشنویم  

: نهدیحم ... 

_  زنهیحرف م یقرار بعد یهوف... نکنه داره برا

ش ده؟  مونیکه پش گهیاصال نکنه داره م ایباهاش؟   

 یفکرم درست باشه داشتم خر ذوق م  نیکه ا نیا از

گفت دیشدم که حم : 

_ بابا راجب کارش ازش سئوال کرده  ادی نبابا بنظر م

دهیاونم داره جواب م . 

شدم و گفتم پکر : 

 ...چه بد_

زد و گفت یلبخند  دیحم : 



_ اگر  یها. ول  هیکنم واقعا پسر خوب یاما من حس م

باهاش   امیم  یروم حساب کن یتونیکرد م تتیاذ یروز

 دعوا

کنمیم . 

_  یکش سیوگ سیگ یکه تو دار ییالبد با مهارمت ها

ن؟ یکنیم  

و گفت دیخند : 

_   غیج یرستانیدب یدختر بچهها نی... عگهیاره د

میکش یهمون م یو موها  میزنیم . 

دمیتصورش منم خند از . 

_ کنه؟یکار م یچه ورزش رزم یدون یم یراست  

_ بپرسم اریاز شهر دیبا دونمینم  قیاونشو دق . 

_ من گفتما ینگ . 

_ براش بزار که  یشرط هی ای نه حواسم هست. بنظرم ب

برد حرف حرف اون ی... هرکنیدوئل کن هی . 

نگاه کردم دیتعجب به حم با : 



_  گمیخودت نگه دار. من اگر م یلطفا نظراتت رو برا

کامال بدون  همردیرو شکست بدم منظورم   یمرد تونمیم  

 یکه احتماال تا استاد ی... نه کسهیمهارت رزم چیه

رفته و خر زوره شیپ . 

؟یبا مرد ی... تا حاال مبارزه کردنمیبب : حاال بگودیخند  

اون شب رو مبارزه   یاگر اون تا جوجه فکل مبارزه؟

بار نیدوم شهی حساب کنم م . 

_ یدوبار ... 

هم  نیبرگشت سمتم که نگاه محمد حس ی رتی چنان ح با

زدم و گفتم دیبه حم یشد. سقلمه ا  دهیسمتمون کش : 

_ مزاحم شده بودن حالشونو گرفتم  ابونی چته؟ تو خ

گهید . 

بشدت توهم رفت اخماش : 

_ . اصال ینر رونیب ییتنها گهیپس مامان حق داره م

؟یشیم ریبا مردا درگ یبا چه جراات  

حوصله نگاهش کردم یب : 



_  ییچه بال خوانیکه م یرستانی... دوتا جوجه دبدیحم

مثال؟ ارنیسر من ب  

_ نرفته که زادیمزاحماتم به ادم . 

تعجب گفتم با : 

_ ایهست یوا... موج . 

گفت دویخند فقط : 

_ راجب   میبدونه دار خوادی م یلیپسره خ نیفکر کنم ا

میزنیحرف م یچ . 

نگاه کنم گفتم  نیبه محمد حس نکهیا بدون : 

_ به قول مامان  نکهیا ست؟ی ن بیبنظرت اصرارش عج

کدوم  چیه گه یخودش که م ای یرفته صد جا خاستگار

 از

داده   ریگممشده اش نبودن و اونوقت گ مهیدخترا ن اون

ازدواج مخالفم نیکه بهش گفتم با ا یبه من . 

_ مسخره اش  ترسه یبنظرم اون عاشقت شده اما چون م

تا توروهم به  خرهیوقت م  تییداره با بهانه اشنا یکن  



عالقه مند کنه خودش . 

_   ارکبی یوقت  ی! اخه کدوم عشقدیول کن توروخدا حم

جوابشو دادم که ازم   ی. منم هربار طور دهیند شتریب

دیناام  

 .بشه

باال انداخت یا شونه : 

_ تو ابراز احساسات مشکل   ای... بعضنی نطور یمردا ا

  قیتا به اون طر گردنیمختلف م یدارن دنبال بهانه ها

 ابرازش 

حس  ؟ید یرو ند نیتا حاال محمد حس ی. مطمئنکنن

... انگار قبال هم دیکه تورو د روزیاز همون د کنمیم

 تورو 

دهید . 

_ دمشیجا ند  چیمطمئنم ه . 

برداشتم و  اریاورد و من خ وهیبرامون م نیحس محمد

بیس دیحم . 

گفت دیکندم که حم یپوست م  ارمویخ داشتم : 



_ نداده منم شماره اش رو  یزیچ یامی هنوز بهت پ

کنم؟ رهیذخ  

نگاه  لشیکه داشت به موبا  نیبه محمد حس یچشم ریز

نگاه کردم کرد،یم : 

_ گرفت مویدستم بود نه... مامان گوش لمیموبا  یتا وقت . 

_ می شیباهم سوار موتورم م رمیموتورمو بگ  . 

چپ نگاهش کردم چپ : 

_ نشدم سوار موتور بشم. من از موتور   ر یاز جونم س

ادیبدم م . 

نگاهم کرد سیف پوکر : 

_ داره؟ یچه ربط  

_   شیحجم از نگران نیندم مامان با اواال... من مو

به  کمی. واال رهیتو موتور بگ یحاضر شده برا یچطور

 درست

یرو گرفته بود تیپارسال عموم  ی کردی م توجه . 



  اریباهم خ دیکه البته منو حم وهیاز خوردن م بعد

 یو خدافظ میشد، بلند شد بشی س الیخ  یو ب میخورد

میکرد .. 

. به محض  میشد نیو تشکر سوار ماش ی از خدافظ بعد

گفتم ضیراه افتادن مامان با غ : 

_ یر یگی م لمویموبا ستمیبچه ن . 

بهم داد و گفت لمویموبا مامان : 

_ صدبار بهت  ، یخودت خبر ندار  یاز بچه هم بچه تر

؟یبردار لتویموبا یی جا میریم یوقت دینگفتم نبا  

_ ؟یزل بزنم الک واریبه درو د نمیبش  

حنا... زشته با مادرت بحث نکن: بابا . 

راجب زشت بودن برداشتن  زیر هیتا خونه  مامان

بهم  یهم ه دیبرامون گفت. حم یتو مهمون لیموبا

زدیسقلمه م  

واقعا   کنهی... مامان دهنش کف نمگهی... سخته دچون

؟ یتکرار یها  حتیهمه نص نیاز ا  



هم نگاه   دی. حمستین یامیپ  دمیرو چک کردم د لمیموبا

 .کرد

شده مون یباال انداختم. به طور حتم پش یا شونه . 

تو اتاقم و درو قفل  دمیچپ عی خونه سر میدیرس یوقت

تخت خودمو   یکردم. لباسام رو عوض کردم و رو

 انداختم که

اومد میگوش امیپ یصدا . 

بود دیکردم اول، بعد چک کردم. حم  لنتی سا عیسر : 

_ نداد؟ امیپ  

_  ادیبگم ب یخوایم ؟ یهول ترتو انگار از من 

تو؟ یخاستگار   

_ ینمک  یب یلیخ . 

  کمینفرستاد.  یز یبراش نفرستادم اونم چ یز یچ گهید

ی ب نترنتیو مطمئن شدم ا دمیچرخ نستایهدف تو ا یب  

رونیرو مصرف کرده، اومدم ب زبونم . 



مزاحم بخوابم.  یتا صبح بتونم ب مویکردم گوش خاموش

 شهیمن م فیکه مزاحم اوقات شر ی البته تنها کس

دهیحم . 

*** 

دوم فصل : 

گرفتم امروز برم باشگاه. قبلش زنگ زدم به  میتصم

تا بگم میمرب : 

 .سالم خانم نامدار_

_ ؟ یخوب زمیسالم عز  

_   ینداره من جا یبگم اشکال خواستمیممنونم. م

باشگاه؟  امیامروز ب روز،ید  

_ منم دست تنهام یکنیم ی نه کار خوب . 

_ ام؟یب 4باشه حتما ساعت   

_ ایاره همون موقع ب . 

نهار خوردم، به  کیکردم. ساعت  یاز تشکر خدافظ بعد

ن یاگر محمد حس خواستمینگفته بودم. نم یچیمامان ه  



برنامه منو بهم بزنن خته،ی ر یبا اونا برنامه ا زودتر . 

جمعه ها. خانم نامدار   یبود. حت ریباشگاه ما دا هروز

بر اثر  شهیم ی...شوهرش رو چند سالهییزن تنها

 تصادف از

تمام  نیهم یرو نداره بنده خدا برا یداده و کس دست

جمعه معموال   یباشگاه گذاشتهو روزا  یوقتش رو برا   

دارهیبر م یخصوص یکالسا . 

 یکه امروز هم جمعه اس و کالس خصوص ییاونجا از

 .داره

گفتم رونیتم باتاقم که رف از : 

_ باشگاه رمیمن م . 

بلند شد عیسر مامان : 

_ امروز که جمعه است؟ ؟یچ  

_ برم باشگاه مسلما امروز   روزید یاگر گذاشته بود

 .خونه بودم

براش فرستادم و گفتم ییهوا بوس : 



_ نیماش دیخر ی برا میبه بابا بگو فردا بر . 

هم از   دیرفته بود چرت بعداظهرش رو بزنه. حم بابا

 رونی. منم از خونه زدم برونیصبح با دوستاش رفته ب

 و طبق 

راه افتادم سمت باشگاه ادهیپ معمول . 

دوست دارم. در واقع از همون بچه   یلیرو خ یرو ادهیپ

 فیمن تعر یها یاز بچه گ رهی . مامان کههرجا میگ

کنه یم  

برم و  یچقدر خوب بودم. اصال حاضر نبودم بغل کس که

 دوست داشتم راه برم و بزرگ کردن من از بزرگ کردن

راحتتر بوده دیحم . 

 بی ج یاز تو م،یگوش امیپ یزدم و با صدا یکج لبخند

برش داشتم  میگوش یکنار . 

فرستاده بود امیشماره ناشناس بود که پ هی : 

_ ؟ی اروز جمعه  یریسالم. محمدم... کجا م  

به گوش  ستادمیکه همونجا وا زدمیم جیگ نقدریا محمد؟

افتاد که می دوهزار قهیدق کینگاه کردم و تازه بعداز   



نه یحس محمد . 

  مویجوابشو بدم گوش  نکهیو بدون ا دمیکش یهوف

 یاومد نوشته: کجا دار ادمی که  بمیج یخواستم بزارم تو

ی ریم  

...؟ ی جمعه ا روز  

... ؟ وا  

 هی. سوار دمشیبه اطرافم نگاه کردم و پشتم د عیسر

باال رفته نگاهش کردم یموتور بود. با ابرو : 

_ ن؟ی کنیم بمیتعق  

زد لبخند : 

 سالم؟_

کردم زیبراش ر چشمامو : 

 .سالم_

_ بعد بهت خبر   نجایا امیگفتم قبلش ب نمتی بب خواستمیم

زنگ خونه اتون رو بزنم یایب یبدم که اگر نخواست . 

رو تو کاسه چرخوندم چشمام : 



_ ادیحرکت بدم م نیواقعا از ا . 

لبخند نگاهش کردم با : 

_ نیگفت شبید . 

_  یمنو عصبان یدیانجام م  نکارویاز قصد ا یپس دار

یکن . 

باال انداختم و گفتم یا شونه : 

_ برم. روز خوش دی. خب من باقایدق . 

موتورش   یرو بهش کردم و راه افتادم که صدا پشتم

 ینیشد و ح اده یکه اومد کنارم. از موتورش پ دمیرو شن

 که

. موتورش بنظر  دادیاومد موتورشم هل م یم کنارم

گرون باشه  یلیخ دیرسیم . 

_ ؟ یریکجا م  ینگفت  

_ ها نیزن یحرف م یخودمون یلیخ . 

گه ید می: درسته... قراره همو بشناسدیخند . 



_   نطوریهم رمی که م ییتا جا  نیخوای... پس منطوریکه ا

ن؟یایب  

 .اره_

جا  هیتکون دادم. مطمئنن موتورش باالخره  یسر

  بیتو ج موینگفتم. گوش ی چی. منم هکردی خسته اش م

 کوله ام

 .گذاشتم

_ اد؟ یمدل چادر فقط خوشت م هی نیاز هم  

_ تونم نگه دارم.  یراحتم... چادر ساده ارو نم نیبا ا

. خب... حاال که قراره نیکردم، افتادم زم بار سرم هی

ساعت  کی  

 میحرف بزن کمیباهام... بهتره  نیایراه ب ادهیپ مین و

نظرم عوض شد دیشا . 

_ میساعت و ن کی . 

_ دوست دارم  یول کهینزد  نکهیاوهوم... باشگاهم با ا

چونمیبپ شه ی هم رویمس . 

نگاهش کردم یث یپوزخند خب با . 



_ نه؟ یبه در کن دونیمنو از م یتنت کرد  یزره فوالد  

لبخند گفتم با : 

_ نای باهوش یلیخ . 

_ ندارم. فقط یمشکل ... 

که از   یزیبرق و با زنج ریت هیرو برد سمت  موتورش

در اورد، بدنه موتورش رو   منشیصندوق جا نش یتو

ر یبه ت  

 یهم بهش زد. کالهشو هم تو  یبست و قفل قطور برق

 :همون صندوق گذاشت و اومد سمتم

_ میبر . 

_ بدزدن؟ نیترسینم  

دزدهیکه بخواد بدزده م یباال انداخت: اون شونه . 

بهم زد و گفت یلبخند : 

_ اس زدم... هرجا بره   یپ ی موتورم ج یدرضمن.. رو

کنمیم داشیپ . 

_ اخه زنهیاس م یپ یموتور ج یرو یک . 



که اموالش رو دوست داشته باشه ی: کسدیخند . 

گفتم یتمسخر و شوخ با : 

_ اس وصل  یپ یج نیخوایاتونم م ندهیالبد به زن ا

نیکن . 

شوکه برگشتم سمتش  دمیسکوتشو د یوقت : 

 واقعا؟_

_ بره؟ خواد یبدونم زنم کجا م دینبا  

و گفتم دمیهم کش  یرو بشدت تو اخمام : 

_  نیهست ییمردا... پس حتما از اون دسته نطوریکه ا

بره البد   خوادی م رونمیو ب کننی که زنو تو خونه حبس م

نیع  

نیقالده گردنش ببند دیبا سگ . 

هم   یروبه رو میبود ستادهی وا گفتم،یرو م ناینفرت ا با

شلوارش کرده  بی ج یدستاشو تو نی. محمد حسگهید

 بود،

 :گفت



_   شهینه تو خونه حبس م شه،یکه زن من م ینه... کس

... نه قراره تو خونه  ندمیبی.... نه قالده به گردنش م

 کهنه

محروم بشه. من فقط دوست  شیبشوره نه از ازاد بچه

رهیدارم بدونم زنم کجا م . 

_ نداره یفرق . 

_ با   تونمیبدونم کجاست فکرم ازاد تره و م یداره؟ وقت

کارمو انجام بدم ی راحتتر  الیخ . 

به تاسف تکون دادم یسر : 

_ با شما ازدواج  ستیوقت قرار ن چیکه ه ییاز اونجا 

مثل   یهوده با ادم شکاک  یکنم پس وقتمو سر بحث ب

 شما

نیای. دنبالم نکنمینم تلف . 

 نیقصد همچ شهیبلند راه افتادم .باورم نم یقدم ها با

ادما  یبه ازاد یتیادم اصال اهم نیرو داشته. ا یکار

دهینم  

 .انگار



_   نکارویطرفه باشه. منم هم  کیاتفاق  نیا  ستیقرار ن

تراشه  هیتا اونم بدونه منکجام. چاره اش فقط  کنمیم  

همراه   شهیکه هم هیا لهیهر وس ایساعت   یتو کیکوچ

 .شخصه است

_ از نظر من  نیبشنوم. ا خوامیرو نم حاتتون یتوض

. دنیم ایکه به زندان هیمشروط ی... مثل ازادهیگ وانهید

 به پاشون 

و کنترلش کنن ادیم رهیتا بدونن کجا م زننیبند م پا . 

_  ؟یکنیمراقب نگاه نم هی دی. چرا از دیکن یاشتباه م

مثال همسرت رفته سر کار اما  یکنیتمام روز فکر م

 شب خونه 

یدنبالش بگرد  دیکجا با یدونی و تو نم ادینم . 

حوصله گفتم یب : 

_ ده یبه ادم نم یمن مخالفم. اصال حس خوب  . 

  یبهش انداختم که بنظر م ینگاه مینگفت. ن یزیچ

گفت یفکره. بعد از مدت  یتو دیرس : 

_ ه؟یات چ ندهی همسر ا یهات برا اریمع  



_ ندارم یعارخاصیم . 

_ شاهزاده سوار   هیهمه دخترا تو ذهنشون   شه؟یمگه م

کننیاشون تصور م نده یاز شوهر ا دیبر اسب سف . 

دمی خند ناخواسته : 

_ . اما االن بودم منم ینطور یسنم کمتر بود ا یوقت دیشا

که سالم باشه،  نهیکه مهم باشه ا یزیتنها چ دیواقعا شا  

اهل دود و دم نباشه نه . 

_ ست؟یبرات مهم ن نی کار و خونه و ماش  یعنی  

_ کار  دیبا فهمهیکه سالم باشه و عقلش کار کنه م یادم

ارهیکه در م یکه پول نی. همستیکنه. اما کارش مهم ن  

هیباشه کااف  حالل . 

نگاه کردم و با خنده گفتم بهش : 

_ هستم یادم قانع نیهمچ . 

_ خوامیکه من م یتیشخص پیهمون ت قایخوبه دق . 

ام نگاه کرد افهیاخمام توهم رفت، با خنده به ق دوباره : 



_  دیمخالفتت با   لیهارو دارم که... پس دل اریمع نیمنم ا

باشه گهید زیچ هی . 

_ دارم اما االن اصال دوست  ارویمع نیاه... درسته ا

عاشق شدم ازدواج  یندارم ازدواج کنم. دوست دارم وقت

 .کنم

 یبود، سنت رستانیهام تو دوران دب یاز همکالس یکی

ازدواج کرد. مجبور شد بره مدرسه بزرگساالن. بعد از 

 مدت

دردو دل که کرد گفت شوهرش رو   دمشید یوقت ها

از شوهرش    . نهکنهیدوست نداره و به زور تحملش م

 خوشش 

تفاوت بود نسبت   یاومد. کال ب یاومد نه بدش م یم

 .بهش

_ دهیعذاب کش یل ی. حتما خ ستی خوب ن نیا . 

_ عبرت  گرانی که از سرنوشت د میاوهوم... من ادم

کنمیو تکرارش نم رمیگیم . 



_ . شهینم کسانی ها  جهینت شهیاما هم یکنی م یکار خوب

عاشق هم یزندگ  یها هم هستن که به مرور تو یلیخ  

شنیم . 

_ که بشه سرش  ستین یزیهست... اما ازدواج چ نمیا

، یکنیم یگذار هیسرما ییجا یری کرد. پوالتو م سکیر  

اما...   یدیپوالتو از دست م تینها ی کنی م سکیر

 یفقط صدمه ها یازدواج نکن یازدواج اگر با ادم درست

ی روح  

. شهی. عمرته که تلف مشهیکه جبران نم ینیبیم

ستین یکه طالق کار اسون رانیمخصوصا ا ... 

_ دمیازت شن یحرف منطق هیباالخره  . 

چپ نگاهش کردم چپ : 

_ هم  یمذهب ی... ادم هانایش یم یخودمون  نیدار یلیخ

قدر پروان؟ نیمگه ا  

  یخنده. با چشما ریزد ز هویتعجب نگاهم کرد بعد  با

 :گرد شده گفتم

_ ... چتونه؟کننیدارن نگاهمون م  



بهم زد و گفت یلبخند : 

_ هستم. اما دارم باهات معاشرت   یدرسته من ادم مذهب

نه ای  میباش یزوج مناسب میتونیم نمی تا بب کنمیم ... 

_ ازدواج کنم خوامیمن که گفتم نم . 

_ یترسیچون از ازدواج م  یخوایتو نم . 

اخم نگاهمو ازش گرفتم با : 

_  نی... و دوست ندارم با اترسمی... اره من میهرچ

 .ترسم روبه رو بشم

 میدیرس ینگفت. وقت یچیراه افتادم. اونم ه دوباره

 :باشگاه گفتم

_  ن یاین یقبل یهماهنگ چیبدون ه گهیروز خوش لطفا د

بهتره یلیکه خ نیبش مونی.. اگرم کال پش  . 

شه؟یباشگاهت تموم مساعت چند  _  

و معنا   یطوالن  یلینگاه خ هی دینگاهش کردم. شا رهیخ

شیمشک ی دار تو چشما  . 



با اعتماد به نفس و البته  ی لی.نگاهشو نگرفت و خ اونم

نگاهم کرد یلبخند محو  . 

تا باشگاهم تموم بشه نیمنتظر بمون نیتونیم _  . 

دنبالت امیب خوامیدرسته م _  . 

کردم و.گفتم  لی سرمو ما کمی  : 

... خدافظنیجمله ام رو اشتباه متوجه شد _  . 

رو بهش کردم و راه افتادم سمت داخل پشتم  . 

نگفت ی چ گهید اونم  . 

*** 

رونیب مینفرات اومد نیبا خانم نامدار اخر یوقت  . 

نامدار درو قفل کرد و با لبخند گفت خانم  : 

بودم.امروز واقعا کمک الزم زمیدستت درد نکنه عز _  . 

امی.من منی... هروقت زنگ بزن  کنمی خواهش م  _  . 

گفت  میکه رفت کمی  : 

حنا؟ با   یکنی وقت شرکت نم چیمسابقات ه یچرا برا  _

یبرنده بش یتونیراحت م یلیخ یکه تو دار یمهارت  . 



زدم یتلخ لبخند  . 

نییرو انداختم پا سرم  : 

  امیکه باشگاه م نیخانواده ام دوست ندارن... منم هم _

برام هیکاف  . 

من الزمه   یکنیواقعا... اگر فکر.م فهیح  یلیخ _

یبهم بگ هیباهاشون صحبت کنم کاف  . 

بهش زدم یلبخند  : 

مسابقه دادن از من  گهیممنونم... اما فکر.کنم د _

 . گذشته

کرد و گفت یمکث  : 

که  نی. همزمیعز یباالخره هرطور خودت راحت _

 نی. دارم به اخوبه.. یلیخ  یرو گرفت تیگر یمدرک مرب

کنمیفکر م  

رو بسپرم   شیتعداد هی خوامیحجم کالسامو کم کنم. م که

به دی. بایخودت هم موافق باش دیبه تو. البته قبلش با  

 یعال یلیهم بگم و در صورت قبول کردنشون خ تییه

شهیم  . 



گروانه درحال بال بال زدنش شد. ناخواسته  یدلم کل تو

باز شد شمین  : 

ذوق کردم یلی... خیعنیبشه.  یعال یلیخ کنمیفکر م _  

. 

و گفت  میدیخند باهم  : 

برسونمت؟  یخوا ی. مکنمی صحبت م تییپس من با ه _  

اشاره کرد نشیماش با  . 

بشه هی تخل دیگرفتم که با یانرژ ینه ممنون کل _  .. 

دمیذوق زده خند یرفتن خانم نامدار با  : 

شهیم ی اگر بشه چ _  ! 

بشه؟ یاگر چ _  

شوکه شدم نیمحمد حس دنیبرگشتم با د عیسر  : 

ن؟یواقعا منتظر موند _  

کرد و گفت نشیشلوار ج بیزد. دستاشو تو ج لبخند  : 

 ... اره _

گفتم یناباور  با  : 



نیا  ونهیشما د _  . 

زد و گفت لبخند  : 

  وانهید گنیم میکه از قد یدی. اما شننطورهیحتما هم  _

د؟یخوشش ا ند یب وانهیچو د  

وفتمیچپ نگاهش کردم، با دست اشارع کرد راه ب چپ  . 

که گفت میهم راه افتاد کنار  : 

ذوق زده شده   نقدریکه ا نیکردیصحبت م یراجب چ _

؟یبود  

صحبت   تمونییبا ه خوادی... گفت اگر بخوام ممهیمرب _

ز کالساشو به من بسپاره کالکنه تا چندتا ا  . 

؟ یدار یگری کارت مرب _  

 . اره _

. مسابقات مدال یداشته باش ییمهارت باال  دیپس با _

؟یاورد  

فشرده به روبه روم   یتوهم رفت. با دندون ها صورتم

شدم رهیخ  . 



حنا خانم؟  شد؟یچ _  

و گفتم دمیکش یقیعم نفس  : 

که  یمسابقه دادم اونم سال اول کباریتو عمرم فقط  _

اعضا باشگاه و ...  نیمسابقه ب هیوارد رشته شدم بود. 

 من

مسابقه ام نیلبم زخم شد و .. همون شد اخر گوشه  . 

  دمینگاهشو حس کردم. بهش نگاه کردم د ینیسنگ

کردیم یداشت لبام رو بررس  . 

؟یکنی نگاه م ویچ _  

دیگفتم که خند نویتشر ا با  : 

نه ایجاش هست  نمیبب  خواستمیم _  ! 

نه؟ ایمهم بود جاش بمونه  _  

به   تیچهره مرد اگر زخم بشه و جاش بمونه نها _

 یم یچهره زن وقت ی. اما رو شهیختم م تشیجذاب

 افته... گاهن

شهیم ییبای نقص ز باعث  . 



گفتم یمکث طوالن هینگاه کردم. بعد از  بهش  : 

 ی صورت من مشکل یروز هیو  میپس اگر ازدواج کن _

بهش وارد بشه یخدشه ا  شییبایکنه که ز دایپ  ... 

 هینگاه کردم و ادامه ندادم. اونم بعد از  نی محمد حس به

سکوت گفت  یمدت طوالن  : 

قرار  ری داره تا چه اندازه تحت تاث یاوال بسته گ  _

 زدرمانیو ازش کم بشه. دوما... االن همه چ  رهیبگ

 داره... اما اگر 

 رمی گیطالق م  تییبایکه بخاطر کم شدن ز  نهیا منظورت

یکن یبگم اشتباه م دیازت با  . 

زدم پوزخند  : 

  ییبایز  نیپسندن.اگر ا بای. مردها زی گیدروغ م _

دنیخدشه دار بشه عالقه اشو از دست م  . 

  یزی نه... اگر قلبم با تمام وجودش عاشق باشه هرچ _

باز هم همسرم از نظرم   وفتهیهم بالبهدور اتفاق ب

باستیز  . 



شور و شوق نداشتم ... محمد   گهیبهش ندادم. د یجواب

نیحس  : 

مسابقه  گهی... چرا دیرونداد میجواب سوال اصل _

؟ینداد  

نگاهش کنم نکهیا بدون  : 

نگران منه یلیخ شهیمادرم هم _  . 

نگرانن شهی مادر ها هم _  . 

گفتم یندادم. بعد از مدت یجواب  : 

 چند سالتونه؟ _
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تکون دادم که گفت یسر  : 

خورن؟یام بهم م افهیسن و ق _  

بهش انداختم و سر تکون دادم ینگاه مین  : 

 اره _

 25تا  23 ی طرفا دمیخوبه. تو چند سالته؟ البته شن _

یسال  . 



سالمه  23اره...  _  . 

اندازه است مونیخوبه پس اختالف سن _  . 

رو در اورم و چک کردم. مامان زنگ زده بود میگوش  . 

له مامانم زنگ بزنم  دیبا دیببخش _  . 

 . باشه _

مامان رو گرفتم و گذاشتم دم گوشم شماره  . 

 حنا؟  _

 . سالم مامان _

و   دمیکش یشبه.اه 9تو دختر؟ ساعت  یی سالم کجا _

 : گفتم

... االن توراهمگهیباشگاه بودم د _  . 

کنمیتودق م یباشگاه رفتنا نیدست امن اخر از  _  . 

گردمیبر نم ادهیراحته پ التیخ نی بخر نیماش _  . 

میشام بخور میخوایم ایاز دست تو... زود ب _  . 

ندارم لیمامان من م ن یشما شامتون رو بخور _  . 



 نیباز از ا ؟یخورد ی. چشناسمی من تورو م _

منو دق   یری گ یاخرش سرطان م ؟یها خورد جیساندو

یکنیمرگ م  . 

کنم. چشمام رو بستم و بعد از مکث  هیگر  خواستیم دلم

مامان باز کردم یو تموم شدن حرفا  : 

خورمی م امیبرام نگه دار شام م _  . 

 . باشه مواظب باش. فعال _

گفت نیرو قطع کردم که محمد حس تماس  : 

زدن داره.   غیج ایکردن  هیگر  یدلت هوا زنم یحدس م _

کتک زدن من دمیشا ای  . 

مسخره بود حرفش، منم که بشدن احساس کالفه  یلیخ

دمی. ناخواسته خندکردمیم یگ  . 

 . اره اتفاقا _

 مورد سوم درسته؟ _

تکون دادم سر  . 

*** 



نی در خونه برگشتم سمت محمد حس یجلو  : 

 نیخب.. ممنون که تو رفت و برگشت مواظبم بود _

مزاحمم نشه یکس  ! 

؟یندازیم  کهی: تدیخند  

زدم و گفتم یلبخند  : 

نبود قصدتون؟  نیمگه هم _  

لبخند زد بهم و گفتم فقط  : 

شهیاالن مادرتون نگران م  نیبهتره شمام بر _  . 

_ داخل؟ یتعارفم کن یخوا ینم  

گفتم یفکر کردم مثال و بعد با خونسرد کمی  : 

 . نه _

لبخند زد بازم  : 

نمتیبیباشه... بعدا م _  . 

  یراستم رفت باال و فقط نگاهش کردم که چشمک یابرو

 . زد و پشتش رو کرد و رفت. منم در خونه ارو بستم



ساعت منتظر   نیداره که چند یعجب حوصله ا _

. حتما زنگ زده به مامان دونمیم دیمونده. هرچند بع

 شون و

دهیتموم شدن کالسم رو پرس ساعت  . 

دادم تا  هیاسانسور تک وارهیاسانسور شدمو به د سوار

 . منتظر موندم تا برسم

مقاومت کنم.  نیچقدر در مقابل محمد حس تونمیم واقعا

سپرم  یعاله و امروز ... تا حدود دهیاون از هر نظر ا

 رو

 ریخودم رو درگ خوامیداده بودم اما واقعا نم نییپا

کنم  یمتاهل یزندگ  . 

  یخونه ارو که باز کردم مامانشون داشتن شام م در

ان خوردن. مام  : 

غذا بخور ایبعد ب  ریبرو اول دوش بگ _  . 

عرق کردن هم دوش  کمیکه بعد از  نیبشدت از ا مامان

اگر از ضعف رو به  ی. حتادیبدش م م، ینگرفته باش

 موت 



میری اول دوش بگ  دیبا میباش هم  . 

هم  قهیسه دق دی. شارونیدوش گرفتم و اومدم ب عیسر

دنم یکرد با د ی نشد. مامان تازه داشت سفره ارو جمع م  

 : گفت

خوب   وفته؟یموهات موخوره و شپش ب یخوا یم _

گهیسرت رو بشور د  . 

کنمیموهام رو کوتاه م رمیم _  . 

بپرس  نی... اول از محمد حسیکنیجا م  یب یلیتو خ _

 . اگر دوست داشت بعد برو موهات رو کوتاه کن

گاهش کردم و گفتمگرد شده ن یچشما  با  : 

خودمه دوست دارم   یداره. موها یبه اون چه ربط _

 . کوتاه کنم

بگه که بابا گفت یزی اومد چ مامان  : 

شما رخت   دنینرس جه ی هنوز به نت  نایخانم... ا _

که یکنیتنشون م یرو دار شونیعروس  ... 

با اخم نگاهم کرد و گفت مامان  : 



کار داره.. هم سر  .... هم ییو اقا یخوب نیپسر به ا _

رفته... ه یباز  ... 

 . شکاکه _

کلمه همه اشون نگاهم کردن و شونه  کی نیگفتن ا با

 : باال انداختم

برم  خواستمیم یدر خونه وقت یاومده بود جلو _

اس وصل کرده بود، بهش   ی پ یباشگاه. به موتورش ج

 گفتم البد

جوابش اره بود نی به زنتونم وصل کن نیخوایم  . 

زد یپوزخند دیحم  : 

 ... چه غلطا _

جا  یتو جاش کم دیچشم غره رفت که حم  دیبه حم بابا

 . به جا شد

کرده حتما ی: باهات شوخبابا  . 

گفت جانیمامان با ه  اما  : 

خوبه  یلیخ  نکهیا _  ... 



 یرو تو کاسه چرخوندم و رفتم اشبزخانه برا  چشمام

زیو نشستم سر م دمی خودم شام کش  . 

 : مامان

نی نش زیم پشت  ! 

نده بهم  ری. مامان توروخدا گنشیدیخر یچ  یپس برا _

تو اتاقما رمیو م زنمیغذا خوردن رو م دیخسته ام. ق  . 

برام نازک کرد و رفت اشبزخانه.   یپشت چشم مامان

 : بابا

حنا ستیطرز حرف زدنت درست ن  _  . 

رهی گیم یلیاسرائ یبن یها رادی. مامان همش ادونمیم _  

. 

گفتم عیسر بعدم  : 

م؟ یبخر نیماش میریم یک _  

با اخم گفت بابا  : 

نه از موتور   نهیطرز حرف زدن تو داداشت ا یتا وقت _

نیهست نه از ماش  یخبر  . 



بالفاصله  دیظرف. حم یاز دستم افتاد تو قاشق

 : اعتراضش بلند شد

 بابا؟  _

حرفتون ...   نیپس بگو... خرتون از پل گذشت زد _

مونه یم ادمی  . 

بابا که با هشدار صدام  یشدم و بدون توجه به صدا بلند

دمیکوب بایرفتم تو اتاقم و درو تقر زدیم  . 

رفتمیاتاقم قدم رو م یقفلش کردم و با حرص تو عیسر  . 

رو  یقول هی... زننیرو م یحرف هیادما  ادیبدم م نقدریا

حرفشون ریز زننیبعد م دنیم  . 

. دستام رو مشت کرده بودم و رفتمیراه م  ضیغ با

و شروع کردم  واریبودم که رفتم سمت د  یعصب نقدریا

 مشت 

بهش زدن  . 

برام مهم نبود یچیبودم که ه یو حرص  یعصب نقدریا  . 

نمیدرو باز کن بب نی حنا... حنا ا _  . 

گفتم ضیغ با  : 



 زنمیحرفتون ... منم م ریز ن یمامان... ! زد میعصب _

سرراهم قرار   گهید کباریحرفم. به اون پسره بگو  ریز

ره یبگ  

هم ندارم  ی. شوخشکنمیبا مشتم م دماغشو  . 

  نکارویبابات ا یحنا... اگر درست حرف زده بود _

کردینم  . 

زدم  یپوزخند  : 

 نیبده تا برام ماش ریگ زیچ نیتر کیبه کوچ یتو گفت _

 چیو ه یمن نگران یبرا  یالک شهینخره. چون تو هم

 وقت 

 ریاز خودم مواظبت کنم. خ تونمیکه م یندار مانیا بهم

نتونه  یکه کس کنمیسرم هشت ساله دارم ساندا کار م  

ه؟ یچ یدونی... مینگرانم نباش گهیبشه که تو د مزاحمم  

شدم و با  رهیتو چشمام حلقه زد به در اتاقم خ اشک

گفتم یناراحت  : 



 نیاز ا کنمیازدواج م نی محمد حس نیاصال با هم _

 یمن رو ندار یحق نگران شدن برا گهیخونه که برم د 

 چون 

شوهر دارم خودم  . 

صدام کرد یناراحت با  : 

 ! حنا _

خوام بخوابم. شماهم برو   یحنا مرد.. من خسته ام م _

 یبدنه ا هیحداقل  نیپسر جونت نگران شو. ماش یبرا

 داره

  زتیاز پسر عز یچیه نیزم  یرو وفتهیموتور اگر ب اما

اون نگران باش که مطمئنم   ی. برو برامونهینم یباق

 االن داره

کنهیمخ بابا کار م یرو  . 

گوشم و اهنگ گذاشتم   یرو برداشتم و گذاشتم تو هدفنم

 . و بلندش کردم

حرص داره   کردمیواقعا ناراحت بودم. احساس م من

جوشه یغلغل تو وجودم م  . 



که خورده بودم از مامان رو  ییهمه مدت حرص ها نیا

فوران کرد هویدلم جمع کرده بودم و حاال  یرو  . 

 یرو برداشتم و برا لمیتماام موبا یفکر یب با

خوام  یشدم م مونیپش  سمیخواستم بنو  نیمحمدحس

باهاش  شتریب  

خودم رو گرفتم  یبشم اما جلو اشنا  . 

کردم ویس  رومندین نیاسمش رو به محمد حس فقط  . 

اهنگ گوش دادم تا   نقدریو ا دمیتختم دراز کش یرو

 . باالخره خوابم برد

*** 

صبح بود. کش و   10شدم ساعت  داری خواب که ب از

به بدنم دادم یقوس  . 

  یلیبودن و انگار موقع خواب خ رمیهام ز   یهنزفر

 . تکون خوردم

شانه کنم چشمم به دستام  ارو برداشتم موهام رو  شانه

 . افتاد



دستام، قسمت چهار تا استخون مشتم... کامال   پشت

 . قرمز و خون مرده شده بودن

کشدم یهوف  : 

شهیمامان نگران م نمی ا یحاال برا _  . 

 یتفاوت یکردم با ب یهم درد داشت اما سع یلیخ انصافا

موهام رو   رمیموهام رو شانه کنم. اگر حنا ام که م

 کوتاه

کنمیم  . 

ان   هی. مامان تو اشبزخانه بود. رونیاتاق رفتم ب  از

بهم دست داد یدیعذاب وجدان شد  . 

 نقدریدونستم مامان از سر دوست داشتن ا یم خودمم

  ریدونستم که مامان اگر نگرانه و گ ینگرانه. خودمم م

دهیم  

. وسواس گرفته و من معتقدم بخاطر  ستیخودش ن  دست

کنهیخونه حبس م یکه خودش رو تمام مدت تو نهیا . 



محدود  نهیب یکه م ییلمایاز جامعه ارو به ف اطالعاتش

 یلمایکه ف نی . همکنهیمخالفت م یکرده و با تکنولوژ

یترک  

هی نگاه کنه براش کاف یا وکره  . 

 شتریحس عذاب وجدانم ب  نی. هر لحظه به ادمیگز لب

شد یاضافه م  . 

 یسمتش و داشت گوشت چرخ کرده ارو قلقل رفتم

و تو خودش بود. از پشت بغلش کردم. انگار  کردیم

بود دهیفهم  

کرده بود بهم چون جا نخورد و  یتوجه یکه ب امیم دارم

دینترس  . 

... دست خودم نبود... محمد  دیمامان جون... ببخش _

 نی. بابا هم گفت ماشارهیحرصمو در م  یلیخ نیحس

خره ینم  

کردم یقاط اصال  . 

گفت یبا سرد مامان  : 



. هیصبح زنگ زدم به مادرش و گفتم جوابمون منف _

رو   یخوایکه م ینیماش یریبعداظهر هم با پدرت م

یخریم  . 

صد تا فحش برام بدتر. اصال خوشحال نشدم از  . 

... باهام امخویکدوم ونم چ ی... اصال هگهید دیببخش _

گه یقهر نکن د  . 

چشماش پر از   دنیزور چرخوندمش سمت خودم با د به

بهم دست داد یاشکش احساس نابود . 

مطمئنن حس بد قهر کردن ماماناشون رو با  همه

هیچه حس افتضاح دوننیخودشون حس کردن و م  . 

 ی. اصال هرچکنمیگوش م ی بگ یمامان... بخدا هرچ _

دوست  یمخالفت کردم هرچ  گهی... اگه من دیتو بگ

یداشت  

... مامانبگو  ... ! 

باالخره اشک تو چشمام جمع شد گفت یوقت  : 

دمتینکن... بخش هیباشه... گر _  . 

دمیگونه اشو بوس عی و سر دمیخند  : 



یمهربون نقدریقربونت بشم که ا _  . 

زد و گفت یلبخند  : 

  شبمیخب ... حاال لوس نشو برو صبحانه اتو بخور د _

یوردشام نخ  . 

گنج رفت  شیهمه مهربون نیاز ا دلم  . 

بگو... اگر من   یدوست دار یتو بشم... هرچ یفدا _

 ... مخالفت کردم

خوام... همونطور که گفتم به خانواده   ینم یزیچ _

دادم تویهم جواب منف نیمحمد حس  . 

گفتم شوکه  : 

کردن عذاب وجدان  داری... ب یواقعا؟ فکر کردم برا _

؟یگفت نویمن ا  ! 

دمیکش یاه  : 

 یبرات بود اما وقت یهرچند بنظرم مرد و شوهر خوب _

د ینداره اصرار ما. خودت با دهیفا گهید یدوستش ندار  



ازدواج  یدوستش ندار یوقت یبرس جهیبه نت  باهاش

شهیم تیباهاش فقط باعث خراب کردن زندگ  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

ممنونباشه ...  _  . 

مشغول خوردم یام رو با فکر صبحانه  . 

بهم  یامیپ نی محمد حس ایچک نکرده بودم که ا مویگوش

نه ایداده   . 

  لمویاز خوردن صبحانه به اتاقم برگشتم و موبا بعد

شارژ تموم کرده دمیبرداشتم د  . 

 کی. چون رونیبه شارژ و از اتاق رفتم ب زدمش

که به  یموقع یبود که با گوش نیکه داشتم ا یقانون

 . برقه کار نکنم

گفتم جانیخانم نامدار افتادم و با ه  شبید شنهادیپ ادی  : 

مامان یوااااا _  ... 

گفتم یبرگشت سمتم. با خوشحال دهیترس  : 

شهیاگر بگم باورت نم _  ... 



نفس  هیاز سر خوشحال غمیج نیا دیفهم یوقت مامان

دیکش یراحت  : 

 ! بگو _

  خوادیورزشمون موافقت کنه خانم نامدار م تییاگر ه _

شون یچند تا از کالساشو بسپره کال به من تا من مرب  

 ... باشم

دمیخند جان یتند تو جام در جا زدم و با ه جامیه از  : 

شهینم  نیبهتر از ا _  . 

بهت گمیم کی خوبه... تبر  یلی: خدیخند  . 

یمرس  یوااااا _  ... 

با لبخند گفت مامان  : 

شهیبابات بشنوه خوشحال م _  . 

موافقت نکنن تییاگر ه یاوهوم...ول  _  ... 

گفت ی شدم. مامان با مهربون پکر  : 

کمکم   ای. بکننینگران نباش... من مطمئنم قبول م _

میکن کبابا رو سرخ کن  . 



سیبه چشم رئ یا _  ... 

 رادیا نقدری. البته امیمامان کمک کردم غذا درست کن به

د یبا نجایبه ما گفتن ا یاشبز یگرفتم و گفتم تو کالسا  

که  یدرست کن ینطوریرو ا  نجایو ا یزیرو بر زایچ نیا

به جونم افتاد و از اشبزخانه انداختتم  ر یاخرم با کفگ  

رونیب  . 

از شارژ کندم و   مویخنده وارد اتاقم شدم و گوش با

 . روشنش کردم

بلند و  امیپ  هیداشتم و  نی از محمد حس سال یدونه م هی

 : باال

که   دونمیکال. م نیسالم. مادرت زنگ زد گفت مخالف _

اومده که زنگ زدن. وگرنه موقع  شیپ ی زیچ  هیحتما   

 دیرس یبنظر نم دیو بع یبود یمد خوب یرو  یخداحافظ

که من ازت خوشم اومده یی. از اونجایجبهه گرفته باش  

اول با  خوامی. مکشمیکنار نم یمطمئنن به راحت پس

  تیگوش شمیخودت صحبت کنم بعد با پدرت... ممنون م

 رو



. محمدی بهم زنگ بزن یکرد روشن  . 

پسره ... پسره که نه... َمرده بهتره بهش بگم اخه   نیا

پسره صداش کنم ادیاصال بهسنش نم  . 

َمرده انگار دوست داشت فقط محمد صداش کنن نیا  . 

بهش زنگ بزنم؟  دیباال انداختم.. خب االن با یا شونه  

باشه. هرچند  یادب یاگر زنگ نزنم ممکنه ب کنمیم حس

ل یجلوش با بحث کردن و بهانه ودل یمن به اندازه کاف  

نیی شانم رو اوردم پا دنیتراش  . 

تو خونه ام باهاش  یدادم وقت حیو ترج دمیکش یهوف

 . صحبت نکنم

از اتاق   میپول و گوش فیو با برداشتن ک  دمیپوش لباس

و روبه مامان گفتم رونیرفتم ب  : 

دلستر بخرم رمیمامان من م _  . 

بخره!؟ زنمیزنگ م ادیم  گهید کساعتی : بابات مامان  

نگران نشو امیاالن بخورم. زود م خوامینه م _  . 



. رونیبراش فرستادم و از خونه اومدم ب ییبوس هوا هی

رو گرفتم نیراه رفتن شماره محمد حس نیح  . 

 . سالم _

 ... سالم _

گفت یکردم و اونم بعد از مکث سکوت  : 

ن؟ یخوب _  

نیباهام صحبت کن نیخواستیممنون... م _  . 

رودر رو بگم نمتیبب خوامیدرسته. م _  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

ن؟یپشت تلفن بگ ستی. بهتر نستیامکانش ن نیخب ا _  

 متیشده که تصم یچ شبیبدون د خوامیباشه... م _

خودت و خانواده ات میکرده. تصم رییتغ هوی  . 

خانواده   یمن که از اولم مشخص بود. امابرا میتصم _

اومد و  شیپ یبحث خانواده گ کمی شبیام... خب د

 اونام در

به خواسته من احترام گذاشتن تینها  . 



 کباری کی یشت... پس... تو واقعا دوست ندانطوریا که

یبا من، باهام مالقات کن ییاشنا یهم برا  . 

بگم گفت یزیبزاره چ نکهیا قبل  : 

بگم متاسفم. من واقعا ازت  دی... اما بانطوریکه ا _

کهکامال بعد از شناخت من  یخوشم اومده و پس تا زمان  

کشمیمن عقب نم یریرو بگ متیتصم  . 

صورتم   یاوردم جلو مویگرد شده گوش یچشما  با

 . نگاهش کردم

غرور نداره؟ یاست؟ ذره ا وانهید نیا  

گوشم که از پشت  یرو بزارم رو یخواستم گوش دوباره

شد دهیکش  . 

محمد  دنی تهاجم برگشتم تا بزنم تو دماغ دزِد، با د با

شوکه شدم نیحس  : 

 . فکر کردم دزده _

نییرو اوردم پا مشتم  . 

ن؟یکنیم کار یچ  نجایا _  



قطع کرد و داد بهم مویکرد. گوش ینگاهم م نیسنگ  . 

جلوت؟  یگرفت تویکه گوش ی تعجب کرد نقدریا یاز چ _  

و سرم رو به چپ و راست تکون دادم دمیگز لب  : 

؟یچیه _  ! 

؟یبر یخواستی! کجا م؟ یستین یخوب یدروغ گو _  

مرد مطمئنن عاشق کنترل کردن و محدود کردنه نیا  . 

 . سوپر مارکت _

امی باهات م _  . 

رو دوباره تو کاسه چرخوندم که گفت چشمام  : 

  یکردیحرکت رو م  نی و ا یاگر زنم بود یدونیم _

کردم؟ ی م کارتیچ  

. ستادیو منتظر نگاهش کردم که اونم ا ستادمیتعجب ا با

فتشد و گ رهی خ تیصاف تو چشمام با جد  : 

لذت بخش هیتنب هی. اما کردمیات م  هیمسلما تنب _ . 

چه جورش بود؟  گهیلذت بخش د هیتنب  



واکنشم  دنیچشمام گرد شد که دردم گرفت. با د چنان

توهم دمیو من قرمز شدم. اخمام رو کش دیخند  : 

وقت باهاتون ازدواج کنم  چیه ستیخوبه که قرار ن _  . 

  نیهمچ شهیو پاکوبان راه افتادم. باورم نم ضیغ با

هام رو اسپنک کنه؟  نهی. سدمیشن  یزیچ  

خودشو بهم رسوند عیکه سر رفتمیراه م تیعصبان با  : 

؟یشیم یعصب  نقدریچرا ا _  

بهش ندادم وبا حرص به راهم ادامه دادم. هنوزم  یجواب

نیمحمد حس هویکه  کردمیصورتمو حس م یسرخ  

ترمز کردم و  ریجلوم و چون توقع نداشتم د دیچیپ

اش به  نهی خوردم بهش و چون با ضرب رفتم تو س

 همون 

هم به عقب پرت شدم که اگر دستاشو دورم  سرعت

 . حلقه نکرده بود افتاده بودم

محض حفظ تعادلم با شدت پسش زدم و انگشت   به

نشون دادم دیاشاره ام رو براش با تهد  : 

 . به من دست نزن _



برد باال و گفت میتسل یبه معنا ستاشود  : 

حرف بزنم  خوامیفقط م _  . 

میباهم ندار  یحرف گهید _  . 

توهم کرد و دستاشو به کمر زد و با تحکم گفت اخماشو  

: 

باهات حرف بزنم   خوامی... من میکنیم یلجباز  یدار _

. وتا باهات هم حرف کشهیفقط طول م کساعتی  تایو نها  

تا به حرفم گوش   امیو م رمیم نقدریمطمن باش ا نزنم

یکن  . 

حرم نفساش رو  تونستمیقدم عقب تر رفتم چون م  دو

صورتم حس کنم یتو  . 

گفتم ضیغ با  : 

_ نکرده باشه  رییساعت جوابم تغ کی نیاگر بعد از ا

ن؟یشیم الیخیب  

با مکث ازم گرفت، دوباره بهم نگاه کرد   نگاهشو

 :وگفت



_ مزاحمت   گهیباشه د یجوابت منف نبارمیاره... اگر ا

شمینم . 

تکون دادم و گفتم دییتا یبه معنا  یسر : 

_ به مامانم خبر بدم دیاول با . 

_ من اونجاست نیماش ! 

داشت هم موتور؟ برعکس موتورش مدل باال   نیماش هم

بود دیسف یسمند معمول هی  نشیبود، ماش . 

و منم شماره مامان  نشی رفت سمت ماش نیحس محمد

رفتمرو گ : 

 سالم بله؟_

_  نیپسره محمد حس نیا گمیسالم مامان جون... م

ساعت باهام حرف بزنه بعدش اگر  کی خوادیاومده م

 بگم نه 

کنم؟ کاریچ یگی. مرهیرو کولشو م زارهیم دمشو  

_ یدونیندارم خودت م یکار  لیمسا نی به ا گهیمند . 

_ که یکرد یاشت یهوووف.. مامان گفت . 



_ . اگر قرار یدونیگفتم که خودت ماز دست تو ... 

 یشیخونه گرما زده م ایزود ب یباهاش صحبت کن ستین

 اگرم

بهم بگو نگران نشم یباهاش صحبت کن قراره . 

داده  هیتک نش یکه به بدنه ماش نیبه محمد حس ینگاه

کرد، انداختم و گفتم یمنو نگاه م نهیبود و دست به س : 

_   یصحبت هی... فکر کنم بهتره  امیم گهیساعت د  کی

 !باهاش داشته باشم

_ نکن ریباشه. د . 

 .چشم فعال_

اشو از  هی رو قطع کردم و رفتم سمتش که تک تماس

گرفت ودرو برام باز کردتا سوار بشم نیماش . 

 .ممنون_

رو دور زد و خودشم پشت فرمون  نیبست. ماش درو

 .نشست و راه افتاد

_ شد یطوالن یلیخبر دادنت خ  ! 



و گفتم دمیکش یاه : 

_ مامانمو ناراحت کردم و امروز مجبورم همش   شبید

 .قربون صدقه اش برم تا دوباره باهام قهر نکنه

خنده نسبتا بلند و گفت هی د،یخند : 

_ بود که زنگ زدن و جواب   شونیپس بخاطر ناراحت

دادن؟  یمنف  

_ خوب نبود شبمیدرسته... رفتار د . 

که گفت کردمی م یدستم باز ی انگشت ها با : 

_ شدن؟  یدستات چ ! 

. انگار تازه نگاهش به دستام دیپرس نو یا یشگفت با

به دستام کردم و گفتم یافتاده بود. نگاه : 

_   ینطور ی... همیلیبودم.... خ یعصبان  یلیخ شبید

اتاقم مشت زدم واریمدام به د . 

پارک کرد و برگشت سمتم. اما من   یرو کنار نیماش

شدم رهیسرم رو بلند نکردم و همچنان به دستام خ : 



_ ممکن بود به  ؟یرو کرد نکار یچرا بدون دستکش ا

یبزن بیدستت اس  یاستخون ها  ! 

_ بودم یگفتم که... بشدت عصب ... 

_   زی اونو سر چ  یهست یعصبان یوقت یپس دوست دار

؟ یکن یخال   گهید یها  

تمتکون دادم وگف سر : 

_   نکاروی ا رسهیزورم نم یوقت شتریاره... اما ... ب

. اگر بتونم از حقم دفاع کنم مسله همونجا تموم کنمیم

اما اگر  شهیم  

  15. البته... از لمیبه جون وسا وفتمیبا مشت م نتونم

کردم دایعادت رو پ نیا میسالگ . 

نگاهش کردم. به در  نباریرو بلند کردم و ا سرم

کردیداده بود و نگاهم م ه یتک  نشیماش : 

_ مگه؟  یبود یچطور   تیسالگ 15قبل از   

نگاهمو رو ازش گرفتم و سرم رو چرخوندم  دوباره

شدم رهیخ  رونیسمت مخالف و به ب : 



_   یسالگ 15بودم.. مظلوم و ساکت و .... از   فیضع

گرفتم عوض بشم و شدم میتصم ... 

شدم رهیچرخوندم و به مقابلم خ  کمیرو  سرم  : 

_ نیقرار بود شما حرف بزن . 

_  یدرسته... من دوست دارم کنترل داشته باشم... رو

...همسرم... کارممیزندگ ... 

نگفتم که گفت یچی اخم برگشتم سمتش اما ه با : 

_ که من تصورم از زن  نیمن بهت عالقه مند شدم. با ا

 دمیتورو د یقتبود اما... و یدختر خجالت هیام  ندهیا

 واقعا

خوشم اومد ازت . 

سرم رو تکون دادم نامفهوم : 

_ بعد از من خوشت اومده؟ یدوست دار ی دختر خجالت ! 

ما  کنمیاما فکر م ادیبه نظر م بیعج کمی: اره...  دیخند

م یهست گهیواقعا مکمل هم د . 

راستمو دادم باال و گفتم یابرو : 



_  ندهیاز همسر ا یاریمع هی... من کنهیفکرت اشتباه م

به کارم نداشته باشه. رفت و امدم  یکه کار نهیام دارم ا

 و

و اخالقم و رفتار  ... 

_ باشه... اما منم   تیخواسته قلب نیا قایدق  کنمی فکر نم

رو  یکه هست  یمدام بهت زنگ بزنم و مکان ستیقرار ن  

با همسرم  یجور می. من دوست دارم تو زندگبپرسم

برگردم خونه تازه  خوامیکار ماز سر یکنم که وقت یزندگ  

بتونم ازش دل بکنم.  ی... صبح به سخترمیبگ یانرژ

میصحبت کن یوسط روز باهم تلفن  .. 

  یها یپرداز ایرو هیدخترا بود... شب هیهاش شب یفانتز

بود که احمق بودم یخودم مال زمان  . 

زدم.  یازش گرفتم و ناخواسته پوزخند تلخ نگاهمو

با سپهر دوست شدم داشتم یرو وقت یی ای رو نیهمچ . 

کنهیبه سپهر منو از همه مردا متنفر م تصور . 

_  یا گهیخوام. اگر حرف د  ینم یزیچ  نیمن همچ

خونه دیمنو برسون دیندار . 



_ برات   خوامی ... نمرسونمتیو م زنمیحرف اخرمو م

با   یکنی که فکر م ییها یشرط بزارم... اما از ازاد

 ازدواج با من

  یتونی. مستی ن نطوریبگم که ا خوامیم شه،یسلب م ازت

که باشه.  ی. تو هر مقطعیتو مسابقات شرکت کن

ک یالمپ  

... یو ... هرچ یکشور ای ییای... اسکی پاره المپ ...

  یوا ... باش... دانشگاه دوباره بخیباش ی خوا یم یمرب

.... کالسیبر  

تو   ستی... قرار نیثبت نام کن یرو بخوا رونیب یها

که  یهمونطور  خوامی. من میبا من پس رفت کن یزندگ  

 شهیمن م شرفتیباعث پ قشیبا ارامشش و تشو همسرم

خوام یم نایاون بشم. اما جدا از همه ا شرفتیمنم باعث پ  

حس تو   یاما وقت میارو دوست داشته باش گهید هم

است دهیفا ی ب یپافشار نی انزجار باشه ا . 

گفت  تیفوت کرد و با جد نفسشو : 

_ رسونمت خونه یم . 



بود...    ریدرگ یلیافتاد و ... سکوت... ذهنم خ راه

بود که ارزوشو داشتم اما  ی زی مسابقات... مسابقات چ

چ یمامان ه  

بهم اجازه اشو نداد وقت . 

در خونه امون نگه داشت، اب  یرو جلو نیماش یوقت

 :دهنم و قورت دادم و بدون نگاه کردن بهش گفتم

 .ممنون و خداحافظ_

روزدم و به محض باز شدن   قنیشدم و ا ادهیپ نیماش از

رفت نیدر، محمد حس  . 

 یخونه بودن. سالم دیخونه شدم که بابا و حم  وارد

 :کردم و گفتم

_ لباسمو عوض کنم رمیم . 

وارد اتاق شدم و لباسام رو عوض بهم نزد،  یحرف یکس

بود نیبرام اومد و محمد حس یامیکردم که پ : 

_   امیتا شب بهم پ میادامه بد تمون ییبه اشنا  یاگر خواست

یبد یامیپ  چیه ستین یازیبده. اگر هم نه که اصال ن . 



رو پرت کردم  لمیو نفسمو فوت کردم. موبا دمیگز لب

رونی تخت و از اتاق رفتم ب یرو . 

نهارمون  د،یمنم غذا کش ینشستم و مامان برا زیم سر

ی جلو یلیانگار خ دیصرف شد. حم ینیدر سکوت سنگ  

تا سر بحث و کلکل رو باز نکنه  گرفتی رو م خودش . 

از نهار نذاشتم مامان دست بزنه و خودم ظرفارو   بعد

ی و به جا دمی تختم دراز کش یاتاقم رفتم. رو هیشستم و   

شدم رهی خ ینامعلوم . 

  زیفکر کردم تا کالفه شدم. بلند شدم و پشت م نقدریا

کاغذ و خودکار برداشتم و نوشتم هینشستم.  وترمیکامپ : 

  نهیخوب: اعتماد به نفس باال / موفق در زم صفات

  ی/ چهره و اندام مناسب / افکار بنظر پخته / دارا یکار

 شم

عاشقانه یها  یپرداز ایرو یو هوش / دارا یاقتصاد . 

صحبت  یاز حد / خودمون  شیبد: پرو بودن ب صفات

پرده صحبت کردن / محدود کردن  یکردن / ب  

 .نامحسوس



که نوشته بودم  ینوشته هام نگاه کردم. صفات بد به

زدمو داشتم  یبراش به نظر بچه گانه بودن. پوزخند

ی فکر م  

به در خورد  یکه تقه ا  کردم : 

 .بفرما_

وارد  دمیرو د دیسرم رو چرخوندم که حم یاز مکث بعد

و به نوشته هام نگاه کرد ستادیشد. اومد پشتم ا  : 

_ نه؟ ای هیادم خوب ینی بب یشمریصفاتشو م یدار  

بااال انداختم و گفتم شونه : 

 .اره_

و گفت دیخند  : 

در خدمتما یمشاوره خواست _  ... 

مسابقات شرکت کنم زارهیگفته م _  . 

گفت یاز مکث بعد  : 

وقت نداده   چیاجازه ارو ه نیو چون مامان بهت ا _

وسوسه ات کرده شنهادیپ نیحاال ا  . 



تکون دادم سر  : 

که داره...   یی... برنامه هاستیحرفاش بد ن  _

قصد ازدواج   نکهی... جدا از ایو هدفاش ول تشیریمد

 نداشتم مشکلم 

  گهیم دونمیکنترلم کنه... چه م خوادیکه م نهیا باهاش

 شهیمه هم یزی هرچ ایساعت  یگوش یتراشه تو

 همراهته 

  نکارویخودشم هم یحت گهی. م ییتا بدون کجا زارمیم

که منم اطالع داشته باشم از مکانش کنهیم  . 

. ستیدوطرفه باشه بد ن تشیمحدود نیا  گهی م نکهیا _

با نیداره که اگر ازدواج کن ی اون فقط نگران کنمیفکر م  

تو باشگاهت شب هاست... از مکانت   نکه یبه ا توجه

 رهیگ یمطلع باشه باالخره داره زن جوون و خوشگل م

نیا  

داشته باشه دیهارو هم با ینگران  . 

نگاهش کردم حوصلهیب  : 



چرا   کننیهمه ادم دارن ازدواج م نیلوس نشو... ا _

کنن؟ینم یکار نیاونا همچ  

اونا  دیخواهر من...شا می خبر یمردم ب یزندگما از  _

 . وضعشون بدتر باشه

؟یزنیاس م یپ یبه زنت ج یاالن تو ازدواج کن _  

 . راستش نه _

کنهی نم یکار نیبفرما... ادم سالم همچ  _  . 

 گهیداره م نیخواهر من... محمد حس نی: ببدیخند

هر موقع .  یچکش کن ی تونیتوام م یعن یدوطرفه.. 

نکه یبدون ا  

 گمی. نمنیو حواس همو پرت کن نیزنگ بزن گهید بهم

تو  ن یشکاکه..اون محطاطه بنظرم با توجه به ا

 باشگاهت 

 یکن یداره. فکر م ینگران نقدریهاست. مامان ا شب

بفهمه تو  تونست یو مامان م یاس داشت یپ یاگر ج

یی کجا  

خورد؟ یحرص و جوش م نقدریا  



باال انداختم یا شونه  : 

کنمیکال درکتون نم ای... کنم یچرا درکت نم دونمینم _  . 

و گفت دیخند  : 

...  یکنه. راست یمنطق مردا با منطق زنا فرق م _

رو  یجنمش رو داره که زندگ نیبنظر من محمد حس

 .اداره کنه

. من حاضر نمیبیرو در خودم نم یجنم نیهنوز همچ  من

االن مثل بابا صبح زود بلند بشم برم نون بخرم ستمین ... 

کمه شال و کاله کنم برم  یز یچ هی گهی تا مامان م ای

رو در خودم ییها یفداکار نی... من هنوز همچ دیخر  

 یعنیهارو انجام بده   نکاریا  نیاما اگر محمد حس نمیبینم

که گفتم موارد یینا یخوشبختت کنه. حاال ا  تونهیواقعا م  

پا افتاده است  شیو پ یکوچ  . 

 . اوهوم _

از جاش بلند شدو گفت دیحم  : 



مخ  تونمیم نمیکالس دارم. بب یعصر رمیمن م _

 ییراهنما  کمیکردم توام  حتتینص نهمهیدخترارو بزنم؟ ا

 . کن

رو پرت کردم سمتش که با خنده رفت مدادم  . 

 تیکردم اما در نها یتو اتاق بودم و فکر م یعصر تا

شدم. اگر من بگم قصد اشنا شدن باهات رو   الیخ یب

 دارم

  کنمیم عیداده ارو ضا یکه زنگ زده جواب منف مامانمو

 . فقط

الیخیب پس  . 

رو موچاله کردم و انداختم تو سطل اشغال کاغذ  . 

* 

. از  نیماش دیخر یبرا م یقولشون بعداظهر رفت طبق

...  میدیخر 110ام  یام و هیقانعم  یلی که خ  ییاونجا

 جمع و 

دیو کوچولو. به رنگ سف جور  . 

90... مدل البته . 



 نیموتور محمد حس هی موتور شب هی دیحم  یبرا اما

. جوووونم باال اومد که مال اون نو و صفر دنیخر

و  لومترهیک  

من کار کرده مال  . 

هیخودش کل دنیخر  نویکه ماش نینگفتم. هم یچیه اما  . 

ونستم تحمل کنم نت میتنها اومده بود دیبا بابا و حم چون

 : و گفتم

 بابا؟  _

 جانم؟  _

اشنا بشم  رومندین یبا اقا خوامیراستش من... م _

بدونه یکس خوام یاما... نم  ... 

نگاهم کرد کمی بابا  : 

نظرت عوض شد؟ شدیچ _  

هیکه معلومه ادم خوب نطوری...خب... ادونمینم _  . 

  ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم هیصرفا چون ادم خوب _

پس یبهش ندار یعالقه ا چیه  . 



بلند  یو رو کردمینگاه م نیتکون دادم. به زم سر

 : کردن سرم رو نداشتم

 . درسته _

یباهاش اشنا بش ستیصالح ن گهید _  . 

گفتم یمکث با  : 

 . چشم _

و  دمیتختم دراز کش یخونه. بعد از شام رو میبرگشت

 . چشمام رو بستم

اشنا بشم   یبخوام با مرد دی با یچ یحق داشت. برا بابا

بهش ندارم؟  یحس چیکه ه  

کردم یتا صبح خوابم نبرد وبه حرفاش فکر م  اما  . 

* 

بعد و روز بعدش و روز بعدش... هر وقت از  روز

 ایناخواسته حواسم بود که ا رفتمیم رونیخونه ب

نه  ای نمشیبیم  . 

نبود اما  . 



هم نداشتم یامیپ  ایتماس  چیه  . 

شده الیخ یکه طبق قولش ب دمی رس  نتجهیا به  . 

چاکمم نبود که بخواد  نهیغرور داشت. عاشق س باالخره

اره یپاشنه درو از جاش در ب  . 

بود یاستقامت کرده بود خودش کل نجایکه تا ا نیهم  . 

روز کالس  یورزشمون قبول کرده بودن هفته ا تییه

  ریز یشیصورت ازماهفته ب کیها با من باشه. البته 

 نظر 

خانم نامدار خود  . 

روز کالس رو شروع  نیاول یبود. وقت ی عال زیچ همه

بارم نبود کالس رو نیاسترس داشتم . اول یلیکردم خ  

کردمیم یگر یمرب  . 

استرسم  نیبودم و ا یواقع ی در واقع خود مرب نباریا اما

کرده بود ادیرو ز  . 

رد شد یبه خوب زیهمه چ اما  . 

عده ارو حس کنم هی یبدقلق تونستم یم البته  . 



بودن و قرار بود دو  میکه عضو ت  ییکسا  مخصوصا

برن یماسبقات کشور یبرا  گهیهفته د  . 

. قرار بود دوروز در دنیدیخودشون نم یدر حد مرب منو

باشم دوروزم خانم نامدار شونی هفته من مرب  . 

اعتماد به نفسمو حفظ کردم ... البته فقط  نا یبا همه ا اما

 . در ظاهر

  هیروح فی تضع یحساب رونیاز باشگاه اومدم ب یوقت

 . شده بودم

اگر قرار به مسابقه باشه من از اونا بهترم و   دونستمیم

شکستشون بدم تونمیم  . 

مامان یها یبه دلنگران دیارز ینم اما  . 

داشت و ن نیبودم چون بنز اوردهین نمویماش  اونروز

بزنه بعد من سوارش بشم نیقرار بود بابا براش بنز  . 

سالن  هیکه همزمان پسرا از  گشتمیداشتم بر م ادهیپ

و دوتاشون افتادن دنبال من رونیاومدن ب  گهید یورزش  

. 



بزننننننن. اون سالن مخصوص فوتسال مردان  گندش

هاشون نسبتا درشت کلیبود. قداشون بلند بود و ه  . 

 مینزدم تو کوچه پس کوچه ها. تصم شیدفعه پ مثل

الیخیبرم و ب ی اصل ابونیخ نیداشتم از هم  . 

  یگوجه ا پسی چ یراهمم رفتم سوپر مارکت و حت سر

و توراه رفتنم مششغول خوردن شدم دمیهم خر  . 

میبخور یدیبه ما هم م یخانوم _  . 

  پسیجمله اشو ادا کرد که انگار منظورش چ  یجور هی

 . نبود

 هیرو ندادم و قدم هام رو تند تر کردم که دوم جوابش

 : گفت

حله ها یبوسم بد هینداره خوشگله   دهیفرار فا _  . 

اومد یداشت به جوش م خونم  . 

از   تونمیکردم اگر قرار بر مبارزه باشه م یفکر م داشتم

که  دمیرو شن  یموتور ینه که صدا ای امیپسشون بر ب

 وارد

ستاد یرو شد و کنارم وا ادهیپ  . 



دهیحم دمیکه برداشت د کالهشو  . 

اخم گفت با  : 

 . سوار شو _

من   دنید یحرف پشتش نشستم و اون دوتا هم وقت یب

حرف سوار موتور شدم خودشون رو زدن به اون   یب

 . راه

راه افتاد. از پشت پهلو هاش رو گرفتم تا تعادلمو  دیحم

 . حفظ کنم

 ادهیدر خونه نگه داشت. پ یموتورش رو جلو  دیحم

 : شدم خواستم زنگو بزنم که گفت

حق داشت که  نیمحمد حس  نمیبیم کنمیاالن که فکر م _

؟ییا بدونه کجااس بهت بزنه ت  یپ یبخواد ج  

اخم نگاهش کردم که گفت با  : 

هم   پسیچ  یراه افتاد ادهیپ یباخودت فکر کرد یچ _

؟ یخوردیم  

اومدم یجلو از پسشون بر م انیب خواستنیاگر م _  . 

؟یاومد یبر م _  



زد یحررص حرف م با  : 

  یچطور ؟یدنبالت بودنا اصال نگاه کرد  لیدوتا گور _

 ادیم یمگه هرک  ؟یا یاز پسشون بر ب یخواستیم

 مزاحمت 

 دونه؟یوحمله و دفاع نم یاز دفاع شخص یچیه بشه

تو؟ ینترس شد نقدریچرا ا  

در سکوت برام سر به  دیرو که زدم حم فنیا دکمه

 . تاسف تکون داد

تو میباز شد و رفت در  . 

گفتم و به   ر یو زود شب بخ میدر سکوت خورد شامو

باهام حرف نزده  ینطور یوقت ا چی... هدیاتاقم رفتم. حم 

 . بود

لیمسا نیوقت نشده بود که حساس بشه... سر ا چیه  . 

و تلگرام دنبال اسم محمد   نستایبرداشتم و تو ا لمویموبا

گشتم نیحس  . 

دونه ام پست از خودش نذاشته بود هی ی حت  نستایا تو  . 



که انجام داده بود   ییها ی کارش و شرکت و طراح از

 . گذاشته بود

عکس فقط از خودش بود که به  هیتلگرامش اما  تو

داده بود هیکه ساحل پارک بود تک  نشیبدنه ماش  . 

داشت و به  یافتاب نکیبود، ع بشیتو ج دستاش

  یشلوار مشک یسورمه ا راهنی. پزدیلبخند م نیدورب

 . تنش بود

نطوریا که  ... 

داشتم امیپ هی رونیکه اومدم ب لشیپروفا از  : 

امشب خودم اومده بودم جلو دیرسیتر م رید دیاگر حم _  

. 

گرد شده به متنش نگاه کردم یچشما  با  . 

اونجا بود نیحس محمد  ... 

نظرم داشت ریو ... ز  کردی م نگاهم  . 

نکردم ی کار اشتباه _  . 



کارت از اول تا اخرش اشتباه بود. اونجا بودم و  _

اونارو   تی محل یو در واقع ب تیتو با خونسرد. دمید

یراغب کرد  

فقط انیب دنبالت  . 

دهنم رو قورت دادم و نوشتم اب  : 

 ست یقرار ن گهیشما؟ ما د نی اونجا باش دیاصال چرا با  _

میاشنا بش  . 

صحبت   گهی د بارینتونستم فراموشت کنم. خواستم  _

ز  تو و رفتارت و اخالقت بچه تر ا دمیکنم باهات اما د

ه یاون  

یمشترک بش یوارد زندگ یبخوا مه  . 

نوشت؟ یاالن چ نیشدم. ا شوکه  

نوشتم ضیغ با  : 

 . به سالااامت _

خاموشش کردم مویرو فرستادم و گوش امیپ  . 

بچه گنیبهم م نکهیاز ا متنفررررررررم  . 



بکشمش. اما... بدتر از اون از خودم حرصم  خوادیم دلم

ی مثل دخترها  دهیسن و سال بع نیگرفت. از من با ا  

رفتار کنم یرستانیدب  . 

بخوام جلب توجه کنم ینطوریا دهیمن بععععع از  . 

جلب توجه کنم و تازه  خوامی م ینطوری... اصال من ااره

جز جلب توجه  یزی که کارهام چ دیبه ذهنم رس نیاالن ا  

ستین  . 

و   یباحال بودن... با غرور صد من یادما  ی... با ادامن

مزخرف.. خواستم توجه جلب کنم یحرفا  . 

...   نینیجذبم شده... بب نینشون بدم محمد حس خواستم

ام جذبم شدن تا سپهر اشغال که دلمو گهید یمردا  

بسوزه شکست  

و بفهمه و بسوزه نهیروز بب  هی دیشا نکهیا  . 

دمیکش یاه  . 

*** 

گذروندمیوقتمو تو اتاقم م شتریهفته گذشت من ب کی  . 



 یتا ورزش ها  کنمیباشگاه دارم تمرکز م یبرا گفتمیم

من در   تشیرو ابداع کنم اما واقع یو متنوع دیجد

 سکوت 

موندمیم  . 

  یچیتو فکر اما به ه نیگوشه بر هی نینیتاحاال بش  شده

ن؟یفکر نکن  

حالت بودم نیتو ا قایدق من  . 

کرده بودم. از اتاق اروم رفتم  بیهوس س اونروز

. از دمیشن دیصحبت از اتاق حم یکه صدا رونیب

که  ییاونجا  

زدیمشکوک م کمیشب بود  12 ساعت  . 

مامانو  یرفتم پشت در اتاق و صدا نیپاورچ نیپاورچ 

دمیشن  : 

بهتره ینطوریا _  . 

  نیبنظرم بهتر هیرسم  لیکه تعط گهی: هفته ددیحم

تهیموقع  . 

ست یرضا ن ادی: من دلم زبابا  . 



پسره عقلش پاره   نیا یدونی: بابا جان... خودتم مدیحم

خواهر ما شده. حاال که حنا   نیسنگ داره که عاشق ا

 هم

م؟ یدوتا رو روبه رو کن نیا  دیچرا نبا ادینم لیم یب بنظر  

 یداشت چ دیگرد شده به در نگاه کردم. حم یچشما  با

گفت؟ یم  

به اون داشته باشه یحنا حس دونمیم دی: من بعبابا  . 

هم   میریکه پدر من. هم مسافرت م میکنی: ضرر نمدیحم

راحت اشنا بشن توننیدوتا بخوان اشنا بشن م نیاگر ا . 

مامان؟ گمیم بد  

پول  هیواال... حنا پسره ارو سکه  میبگ  ی: چمامان

ردهک  . 

. امشیپ نمیا ا ی. بزجانیخودشه عز شنهادی پ گمی: مدیحم

مکالمه امونم  یباهاش حرف زدم حت یهم تلفن قهیده دق  

کردم ضبط  . 



فکر کنه  خوامی: ممکنه ناراحت بشه حنا. نمبابا

. اگر تا اخر عمرشم نخواد میکنی.مجبورش ممیدار

 ازدواج کنه جاش

خونه باباشه تو  . 

لبم نشست یرو  لبخند  . 

باباجونم ولیا  . 

 شنیم یدوتا زوج مناسب نیبهتون ا دمی: من قول مدیحم

هم یبرا  . 

با مسافرت موافقم اما اگر حنا مخالف بود راهمون  _

خودشون یخودمون اونا س یو ما س میکن یرو جدا م  . 

که گفت نویا بابا  . 

وقت خوابه هی: صحبت کافمامان  . 

وارد اتاقم شدم و درو بستم نی پاورچ عیسر  . 

تختم دراز  یپتو رو ریز عیفوت کردم و رفتم سر نفسمو

و پشتمو به ددر کردم  دمیکش  . 

دوباره بسته   هیانتظارم در باز شد و بعد از چند ثان طبق

 . شد



دهینقشه کش نیمحمد حس  پس  ... 

 خوادیم ادیم ک ی تاکت هیکه به نظر  شیمحل یب نیع در

 . منو بکشونه سمت خودش

نطوریا که  ... 

هم شده طرف اون دیحم  . 

نقشه بکشم دی... منم بااوووم  . 

شده...اوممم رمیدستگ یچ  نمیبب بزار  

با دو خانواده میمسافرت بر گهیهفته د قراره  ... 

کنن مادوتا رو روبه رو   ی و اونا سع هیاتفاق ادی ب بنظر

 . کنن

برات جناب دارم  ... 

بهت  یدرس هی  ؟یکشیم شی با پا پ یزنیدست پس م با

ینقشه ها نکش نیاز ا گهیبدم که د  ... 

 نیبچه؟ هوومم...اگر من بچه ام پس ا یگیمن م به

ه؟یچ یجنابعال  یکارا  

*** 



سوم فصل  : 

چند روز رفتار   نی. مثل ااوردمیخودم ن یبه رو اصال

 . کردم

خوش بگذره  یحساب قراره  . 

و   کردمیچک م مویاز خوردن صبحانه داشتم گوش بعد

دور  نستایهدف تو ا یمبل نشسته بودم. در واقع ب یرو  

زدمیم  : 

 حنا؟  _

صدام کرد. بدون نگاه کردن بهش گفتم مامان  : 

 بله؟ _

 میبر میگرفت میهست تصم یرسم لیتعط گهیهفته د _

 . مسافرت

 . اوهووم... خوبه _

 یبوددم. در واقع ب ینگاهش نکردم و کامال عاد بازم

 . تفاوت

بنظرت خوبه؟ می: کجا بر مامان  



نگاهش کردم نباریا  : 

 م،یریمسافرت م ی. هرسرستمیبا شمال موافق ن _

میشمال  . 

م؟یبر ی : خب کجا دوست داردیخند  

فکر.کردم و گفتم کمی  : 

  دمی... شنی... همدانی... اصفهانیرازی... شدونمینم _

داره ادیز یدنید یهمدان هم جاها  . 

زد یلبخند  : 

د؟یحم هی.نظر تو چ   هیفکر خوب _  

گفت  کردی هم که نظارت م دیحم  : 

خزشد.نظر   ا یعکس کنار در گهیاتفاقا منم موافقم د _

کنهیدخترارو جذب نم  . 

کوسن مبلو پرت کرد سمتش مامان  : 

  رمیهفته زنت م نیخوادتوهم یخجالت بکش.دلت زن م _

 . پسرم



دستاشو به   دیبود حم دیهشداروتهد هیمامان شب جمله

باال گرفت میعنوان تسل  : 

 . غلط کردم _

همدان میریشد م تی:خب پس تصومامان  . 

به مامان که رفت زنگبزنه نگاه کردم  درسکوت

؟یباشگاهت و بهونه کن ی خوای:نمدیحم  

هست لی. باشگاهم تعط یرسم  لیتعط _  . 

باشگاه یر یتوکه جمعه هاهم م _  . 

نگاهش کردمو گفتم کالفه  : 

اخه برادر   ارم یمسافرت رفتن بهانه ب یبرا یدید یک _

 من؟

شدم  ریخ میباال انداخت دوباره به صفحه گوش یا شونه

هم مشکوک  کردمیم یکار دیبهش نکردم نبا یوتوجه  

بهم بخوره .  دمیکه کش ییدوست نداشتم نقشه ها بشه

روبه رو بشم نیبا محمد حس خواستیواقعا دلم م  

اش برگشت یبعد ازمکالمه تلفن مامان  : 



میافت یرو جمع کن که چهارشنبه راه م لت یحنا وسا  _  . 

 . باشه _

 دیفکر کنم . با شتریشدم به اتاقم رفتم تا بتونم ب بلند

بسوزه نه کباب خیکه نه س کردمیرفتار م  یجور نباریا  . 

خانومانه و با وقار   نباریرفتار کنم که ا یبتونم جور  دیبا

نداشته  یهم چندان رفتارقبلم فرق  یباشه . درصورت

 باشه 

مشکوک بشن بهم تا  . 

که   دهینشون م نیسماجت محمد حس نیمهمتر ا  ازهمه

. اخه مگه آدم ستیعاشق شده . هرچند برام قابل باور ن  

شه؟ یمعاشق  داریبار د چند  

هفت گانه بود اخه   تیجز عجا نینظر من محمد حس از

بود یواقع ری غ یعاشق نیواقعا از نظرم ا  . 

 رمیاست . بهتره فردا که م گریدوروز د چهارشنبه

باشگاه به خانوم نامدار بگم تاقراره برم مسافرت، تا  

ی خودش برا  



 جیبار وارد پ نیبرداشتم ا مویها باشه. گوش کالس

که گزاشته  ییگرامش شدم ودونه دونه پست ها  نستایا

 بود رو

 . خوندم

  ییها زیکرده چ دیتول یجالب  یها زیچ دی رسینظر م به

وجود  یییها  زیچه چ نی همچ دانستمیمن نم یکه حت  

 . دارد

هم انجام   یع یوس یلیخ غاتیکه معلوم بود تبل نطوریا

ی حرفه ا اب یگروه بازار  هیوکارشون و بلدن.  دنیم  

انگار داشتن  . 

و   یواقعا تو کارش جد نیکه معلومه محمد حس  نطوریا

هست. صدالبته موفق یحرفه ا  ! 

خواهرش و   ان؟یمسافرت را باکل خانوادش ب قراره

 خوانواده اش؟

خواهر   نطوریداشتن مادرشوهر وپدرشوهر وهم فکر

 یبرا ینیریبود. خودش بیعج یلی شوهر برام خ

 ! مادرشوهر؟



راست تکون دادم تا از سرم رو به چپ و  سرم

رونیبندازمش ب  . 

دمیکش یپوف دیحم دنیبه در اتاقم خورد با د  یا تقه  : 

داداش؟ شدهیچ _  

باال انداخت یا شونه  : 

؟ یزنی مشکوک م _  

گرد گفتم یبه اون راه وبا چشمان خودمزدم  : 

زنم؟یمن مشکوک م _  

مسافرت میبر ی.... راحت قبول کردگهیاره د _  . 

باال انداختم یا شونه  : 

به مامان بگم  رم یاالنم م کنمی مخالفت م ستین یمشکل _  

. 

دیخند یجلوم گرفت وتصنع عیسر  : 

کردم یتو ...شوخ یشیناراحت م عی چه سر _  . 

نگاهش کردمو گفتم سیف پوکر  : 

نبود ی شوخ هیشب _  ! 



وجمع کن التیخب حاال توام وسا _  . 

 دیاول حم نی .... هوف از همرونیاز اتاق رفت ب عیسر

شه ینم نیشککرده. بهتر ازا  . 

به  دیشدم فعال خودم و با لمیجمع کردن وسا الیخیب

که االن زدمو جبران کنم یبتونم گند دیبزنم شا یالیخیب  

. 

خودمو مشتاق نشون بدم دینبا  . 

*** 

 بمیدفعه قبل تعق نیبودم محمد حس دهیکه فهم ییازاونجا

من نشده باعثشده فکر کنم داره الیخیب  نکهیکردوایم  

کنهیم بمیتعق  . 

 یتو  ینبود اما تا حدود یند یحس خوش آ  نکهیباا

گند زده بود یرانندگ یمهارتم تو  . 

باشه نیمحمدحس یبرا ییقصدم خودنما شهینم باورم  . 

  یباالخره وارد باشگاه شدم تونستم نفس راحت یوقت

ز از که داشتم ،! اون رو یخوب  یلیبکشم از شانس خ

 اون



  یاریاسمان برام بدب نیبودکه زم ییروز ها دسته

دیباریم  . 

سهوا به صورتم خورد وگوشه  دیکه شا یضربه ا از

 .... لبمو پاره کرد تا

حتما کردیسکته م  مامان  . 

نخواد ادامه بدم   نکهینگران واکنش مامان بودم ا همش

بود میکابوس زندگ نیورزشو بدتر نیا  . 

نامدار گوشه لبمو پانسمان کرد اماانقدر متاسفانه  خانوم

و دهنم ومدیبد مشت خورده بودم که خونش بند نم  

ومن کنار سطل اشغال مدام خون  شدیپر خون م مدام

پبدا خی ی. باالخره خانوم نامدار مقدارکردمی هارو تف م  

میاریو بند ب یزیر مخونیو تونست کرد  . 

اما   مارستانیب  میاصرار داشت که بر یلینامدار خ خانوم

 . مخالفت کردم

شدم وراه افتادم سمت خونه اما گفتم که   نیسوارماش

تموم کرد ن یبنز نیهم یخوب بود برا   یادیشانسم ز  . 



ول کنم احتماال   ابونیرا کنار خ نیشدم ماش مجبور

پرش کرده  روزید نیباکش سوراخ شده بود چون هم

 . بودم

دمیکش یوهوف شدم ادهیپ نیماش از  . 

  یموتور رمی خواستم بگ  دیبرداشتم و شماره حم  میگوش

 . کنارم نگه داشت

یتموم کردم انگار  نی بنز دیحم یخوب شد امد _  . 

رفتم کنار جوب اب  ع ی پرشدن دهنم ازخون سر با

 . وخونارو تف کردم

از صندوق اب بده دی.... حمیاه لعنت _  . 

صندق عقب بهم  یبود از تو لنتیسا یکامال رو  دیحم

محمد دنیاب داد دهنمو شستم وسرمو بلند کردم با د   

دهنم ده متر باز موند نیحس  . 

گفتم شوک  : 

 شما؟ _

نگاهم کرد بااخم  : 



بالرو سرت اورده؟ نیا یک _  

کردمتو جوب بدون  یدهنم و خال  یخون ها دوباره

نگاهش کنم نکهیا  : 

بود یتوباشگاه اتفاق _  . 

کنم  دایخپی  تونمیم نمی.. صبرکن برم ببنطوریکه ا _

 برات ؟

مزدم یشونیبه پ یدست نیمحمد حس بارفتن  

کم داشتم نویهم _  ! 

 یبود تونست اب معدن یکینزد نیکه ا یمارکت  ازسوپر

ن یپوستم گزاشتم وبه محمد حس ی. رو داکنهیزده پ خی  

کردم نگاه  : 

شده؟  یچ  نتیماش _  

پکردمیهام تا  امیو برداشتم و تو پ میگوش  : 

نداره نیبنز _  ! 

 نیسر تکون داد. انگار نه انگار که ا یو سرد  تیباجد

از من بهتر بلد  نیمسافرت. ا میبر دهیادم نقشه کش  



کنه ینقشباز  . 

 امیپ دی حم  یها برا امیمامان رفتم توپ یاور ادی با

 : فرستادم

....دنبالمانی ایخ ایتموم کرده ب  نی بنز نمیماش _  ....! 

؟  مارستانیب  میبر یدار هی به بخ ازی:اگه ننیحس محمد  

تکه   نمیبه ماش نهیتکون دادم. دست به س یبه نف یسر

که کنار جوب نشسته بودم رونگاه کرد یداد ومن  . 

امد دیحم امیدوختم که پ نیبه زم  نگاهمو  : 

امیباشه االن م  _  . 

که به  کردمی نگاه م نیداشتم به زم دمیکش یراحت نفس

 : فکر بودم که گفت

دنبالت؟  انیب یگفت _  

نمونیدادم "اره" بازم سکوت شد ب سرتکون  

بپرسم یازش سوال کردمیدل م دل  ... 

کردم پیتا تی .... اما نتونستم درنهاالیخی ب گفتمیم یه  : 

ن؟یکردیم کار یچ  نجایا _  



گفت ینسبتا طوالن یبعدازسکوت  : 

یکنی بودباور نم یاحتماال اگه هم بگم تصادف  _  ! 

نگاهش کردم منتظر  رهیخ  همچنان  ! 

زدوگفت  یپوزخند  : 

کردم بیآره تعق _  . 

نگاهش کردم چقدر نفهم بود انگار کارو  کالفه

منوشتمیهمش دنبال منه ؟توگوش ندارهیزندگ  : 

ن؟یندار یکارو زندگ _  

زد ی کالفه ا لبخند  : 

؟یکنیفکر م یخودت چ _  

دیازدواج کنم که شما نگران  ستیقرار ن _  ! 

 یچجوابیسکوت نگاهش کردم تاجواب بده اما اون ه در

شدم رهیخ گهید یبهم نداد. نگاهمو ازش گرفتم وبه جا  

. 

نگاه  ریواقعا موندن ز دمیکش ینفس راحت دیحم باامدن

سخت بود یلیخ نیمحمد حس نیسنگ  . 



؟ یزد نم؟خواهرمویبب ؟واستایشد یحناا؟چرا خون _  

  نیمحمد حس قهی یشاک دیبود حم نیمحمد حس منظورش

گردشده گفتم یو گرفت با چشما  : 

!؟کنمینگاش م نمیشیاون منو بزنه م _  

نشست و گفت شمیبا اخم اومد پ دیحم  : 

چونه ات کامال کبود شده ؟یشد ینطور یچرا ا _  ! 

شد ینطور یباشگاه ا یتو _  . 

بلند شد و رفت سمت محمد  رمیمیمطمن شد که نم یوقت

نیحس  : 

  هی دمید یخون  ینطور یمحمد جان حنا رو ا دیببخش _

کردم یلحظه قاط  . 

تکون داد یسر  نیحس محمد  : 

کردم یفکر رو م نیمنم بودم هم یحق دار _  . 

گفتم هیحوصله نگاهشون کردم و با کنا یب  : 

چون خواهرت رو   یری اش رو بگ قهی یخوا ینم _

کرده؟  یم بیتعق  



انداخت و بعد  نیبه محمد حس ینگاه دیشدن. حم شوکه

 : به من و گفت

نشده ریتا د میپاشو بر کنمیم نکارو یبعدا ا _  . 

گفتم یلب ریرو تو کاسه چرخوندم و ز چشمام  : 

ها عیضا _  . 

نقشه   نجایا نیبودن محمد حس نیمطمنم ا صدرصد

 . هماهنگ شده جفتشونه

دورو بر بود نیهم یعنی دیزود رس دیحم  نکهیا  . 

کننیمردا دارن بچه گانه رفتار م نقدری چرا ا ایخدا  . 

زده بودن به اون راه به قول معروف کوچه   خودشون

منو با موتور   دینگفتم حم یا  گهید زیچپ. اما چ یعل

 رسوند 

ارتشیبرسه تا ب نمیخونه رفت تابه ماش به  . 

اما  دمیمبترس یلینرم داخل از واکنش مامان خ شدینم

زدم ودر خونه رو باز   اینداشتم. دل و به در  یچاره ا

 کردم



داشتم بدون جلب توجه اول به اتاقم برم اما روبه   قصد

خونه آشپزخانه است که مامان هم یدر ورود  یرو  

سمت در دیدر چرخ یصدا دنیباش شن اونجابود  . 

که دستش بود از دستش افتاد  یمن کاسه ا دنید با

نیزم  . 

گفتم عیسر  : 

مشت   هیمامان نگران نشو تروخدا حالم خوبه فقط  _

توباشگاه خورده تو یاتفاق  .. 

 دمیکش یغی. جنیزم یچون... غش کرد رو دینشن  یچیه

من غیاتاق بوده با ج یسمتش باباهمکه انگارتو دمیدوئ  

سمتش دوئعیم نهیبیاول مانان وم رونیب ادیم  

....؟شدهیخانوم؟شهنازز؟چ _  

کنهیصورتم مکثم دنید با  ! 

د؟ید ینطوریتورو ا _  

کرده  سیچونم و خ دمیخون تازه حس کردموفهم طعم

صورتم گزاشتم یبلند شدم ودسمال رو  عیسر  . 



شده  ی نطوریا یتوباشگاه اتفاق _  

ارهیتکون داد خودش بلندشد اب ب یسر  : 

یخون اشاما شد هیکن شب زیبرو خودتو تم _  

نتتینب ینطوریامد ا بهوش  . 

نگران بودم خودمو به اتاقم رسوندم  نکهی سکوت باا در

دمیپر ییدستشو یلباسامو عوض کردم وتو   . 

رون یدهنموباند گزاشتموامدم ب یتو  

صدام کرد یبا نگران  مامان  . 

هیگر ریزد ز دنمید با  : 

؟یسرخودت اورد  ییچه بال _  

تند بااون دهن پرم گفتم تند  : 

شد ینطور یتو باشگاه ا یبه خدا تصادف یهبچ _  . 

 کشتیدندونات م ؟اگهیدید نهی_اصالخودتو تو امامان

ی بر یحق ندار گهیهان؟ د ؟یکن کاری چ  یمبخواست  

 . باشگاه

و دلخورصداش کردم ناراحت  . 



اومد یداشت سرم م دنیترسیکه م  یزیچ از  . 

  ینیبب بیتو باشگاه اس گهی بار د کی: گفته بودم مامان

یادامه بد زارمینم  . 

  ابونیتو خ ا یبهتره  ننیبب بی مامان... تو باشگاه اس _

 . چند نفر مزاحمم بشن و نتونم از خودم مراقبت کنم

الزم نکرده  گهید یرو گرفت یریبگ ادی دیبا  یهرچ _

یادامه بد  . 

چشمام جمع شد. به بابا نگاه کردم تو اشک  : 

 ... بابا _

کرد. در خونه  یدر سکوت به من و مامان نگاه م بابا

و گفتم ختیوارد شد. اشک از چشمام ر دی باز شد و حم  

: 

مواظب باشم دمیقول م _  . 

  خوامیدکتر. نم می: بسه... برو لباس بپوش برمامان

بشنوم یاز اون باشگاه لعنت یز یچ گهید  . 

به بابا گفت رو  : 



 . رسول پاشو لباس بپوش _

عقب رفتم و گفتم عقب  : 

مامان زنمیباشگاهو نم  دیمن ق _  . 

سمت اتاقم ود درو بستم قفل کردم دمییو دو دمیچرخ   . 

من بود یاز زندگ یجدا نشدن یجزئ  هیشب باشگاه  . 

ام بلند  هیگر ی. صداهیگر ریتخت نشستم و زدم ز یرو

واریمشت زدن به درو و د  یکه به جا یبار  نیشد. اخر  

بود؟  یکرده بودم ک هیگر  

مسابقات  زارهینم گهیکه مامان گفت د ی... اون زماناها

 ... شرکت کنم

دمیرو شن دیحم یبه در اتاقم خورد.صدا یا تقه  : 

 . حنا _

گفت ینم بعد از مکث. اواوردمیخودم ن یرو به  : 

مامان  دیشا میاز مسافرت برگرد میصبر کن بر _

 . ارومتر شد



هم رفت. حاال که مامان داره  دیجوابشو ندادم.حم بازم

بهتر باشه ازدواج کنم با محمد دی... شاکنهیم یابنطور   

. اگر با اون اردواج کنم و طبق توافق بزاره نیحس

داشته  یکار د ینبا گهیمامان دباشگاه برم و مسابقه بدم 

 باشه 

ستیاجازه ام دست اونا ن گهید چون  . 

  دشیتو سند ازدواج هم حتما ق دیباشه با ینطور یا اگر

میکن  . 

رو مشغول   لم یپرت کردن حواسم بلند شدم و وسا یبرا

 . جمع کردن شدم

دمیتخت دراز کش یکه تموم شد رو کارم  . 

*** 

 یدرد وحشتناک بعد وضع دهنم بدتر شده بود. روز

بخورم یز یچ تونستمیداشت و نم  . 

و دور گوشه راست دهنم کبود شده بود چونه  . 

کردی نم یزی خداروشکر با حرف زدن خونر اما  . 



بزارن منم  نی ماش یرو بردن تا تو لیوسا دیو حم بابا

بجوم ییغذا تونمیچون نم خوردمیم وهیداشتم اب م  . 

کردیغر غر م یلب ریمامان ز  مامان  . 

 دیاما به قول حم یلیاز خ شتریناراحت بودم. ب یلیخ من

تا بعد از مسافرت کردمیصبر م دیبا  . 

 ی. بابا برام فرنمیو راه افتاد میعقب نشست دیحم منو

تا بخورم  دیخر  . 

هام رو زدم و چشمام رو    یاز خوردنش هندزفر بعد

 . بستم

نگاه هارو به خودش  دونستمیبود و م عیضا میکبود

نکرده تمی. فعال که هنوز اذکنهی جلب م  . 

  نیموقع نهار بود و بابا ماش یاز چند ساعت رانندگ بعد

 . رو نگه داشت

ستیگشنه ام ن خوابمیم نیتو ماش نجایمن ا _  . 

  میریگیسوپ م میری...میکن  تیخودتو تقو دی: بامامان

 . برات

گفتم یناراحت با  : 



نوش جان نیمامان. شماها بخور  ادیخوابم نم _  . 

و بازش کردم و اشاره کردم بره  دیشدم سمت در حم خم

نییپا  . 

یکرد رونمی چه راحت ب _  . 

یخوابمو اشغال کرد یبرو جا  _  . 

نگفتن و  یز یچ گهی. مامان و بابا هم دنیی رفت پا دیحم

و چشمام رو بستم دمیرفتن. با رفتنشون دراز کش  . 

. اگر قرار باشه  مهیبه زندگ دیمورزشمه. اصال ا عشقم

 یچ  یبرا گهیکنار بزارم پس د شهیهم یورزشم رو برا 

دیبا  

بشم؟ تیبخورم تا تقو غذا  

خورد.  شهیبه ش یگذشت که تقه ا یا  قهیده دق دیشا

دهیحم  دمیچشمام رو باز کردم که د  . 

شدم و قفل درو باز کردم.سوار شد و گفت بلند  : 

خوردن غذا یکنم ببرمت برا تیاومدم راض _  . 

غذا بخورم  یچ  یورزش نکنم برا گهیقراره د یوقت _

 که چاق بشم؟ 



خورنیورزش غذا م  ی! مگه ادما فقط براایخر _  . 

اگر من ازدواج کنم شوهرم بزاره برم ورزش کنم  _

بازم مخالفت کنه به نظرت؟   تونهیمامان م  

نمیبب نییپا ایزده به سرت...ب _  . 

دمیپرس یجد دی... حمستادیوا _  ! 

نگاهم کرد و گفت کمی  : 

برات مهمه پس  شیاره... اگر نظر مامان و نگران _

یورزشت رو بزن دی ق دیبا یازدواج هم بکن یحت  . 

بغض گفتم با  : 

رمیمیاما من بدون ورزش کردن م _  . 

و با چندش جمع کردر صورتش  : 

دخترا گفتن بدون   دمیحنا... واال تا د یحالمو بهم زد _

بدون ورزش؟ باز  یگیکنن تو م یزندگ  توننیپسرا نم  

یز یچ هیبدون عشقت  یعاشق ی گفتیم حداقل  . 

یدرکم کن  یتونیتو نم _  . 



شوهر   هی...با گهید یفقط ورزش کن یخوا  یتو م _

که اون باهات   نهیورزشکار ازدواح کن... حداقلش ا

کنه یورزش م  

هم هست  مواظبت  . 

زدم و گفتم  یپوزخند  : 

نه؟ یمنظورت محمد حس _  

و گفتم  دمیکش یو سر تکون داد. اه دیخند  : 

چهارساعت    یمسخره است که. مثال بگم روز یلیخ _

  ایبرم باشگاه.  زارهیچون مامان من نم می مبارزه کن ایب

 تو

ساعت ورزش   4فرد  یضمن عقد بگم روز ها  شرد

 . کردن

. واقعا تصورش مسخره بودمید یخند جفتمون  . 

شهیها؟ باحال م ستین می : بد فکردیحم  . 

که  یا رو نگرفت قهی... چرا شبی... ددیبس کن حم _

سر خواهرت؟ یشینم یرتیکرده؟ غ یم بمیتعق  



اش محو شد و گفت خنده  : 

سر  شمیم یرتی... معلومه که غونهید هی حرفا چ نیا _

 ... تو

باال انداختم و منتظر نگاهش کردم که گفت ابرومو  : 

من.  یبرا هیجور هیحنا... محمد  دونمی... نم یول _

اون برادر  هیاما برام شده شب شناسمشینم  ادیدرسته ز

 بزرگا که 

واجبه یتو هر حال احترامشون  . 

از کجا اومد اخه؟ گهید  نی. ادیحم یرو مخ  یلیخ _  

و گفت دیخند  : 

ابهت و در  یلیبهش دارم. خ یحس نیباور کن همچ _

بهش  نقدریداره. من موندم تو چرا ا یحال مهربون نیع

ریگ  

تو بود با سر قبول   یجا ی ... باور کن هر دختریدیم

 . کرده بود باهاش ازدواج کنه

شدم رهیخ رونیب به  : 



بزرگ بنظر  یادیباشه.. اون... ز نیبخاطر هم دیشا _

 یلی... نوع تفکرش نسبت به من ... من خیعنی... ادیم

 بچه 

ام انگار گانه  . 

دیخند  : 

  یستیبچه ن یلی ...! توام بنظرم خیگیم یچ دونمیم _

رفتار بچه  یمخالفت با محمد دار یها... درسته برا

 گانه از

 مهیتو ن ده یاما احتماال اونم فهم یدینشون م خودت

یگمشده اش  . 

؟یزنیمخ من رو م ینطور ی ا یبهت قول داده دار یچ _  

خنده ریزد ز هوینگاهم کرد و  جاخورده  : 

نه ما که  یتو بگ  ؟یدر مورد داداشت فکر کرد یچ _

میردنک یاعتراض  . 

تکون دادم دییبه تا یتمسخر سر  با  : 

گشنم شد می.... بریلیییخ _  . 



  موتیرو قفل کردم با ر نیشدم. در ماش ادهیپ نیماش از

سمت رستوران میو راه افتاد نیماش  .. 

مزه رستوران دوباره سوار  یاز خوردن سوپ ب بعد

رو چک  لشیمدام موبا دی. حممیو راه افتاد میشد نیماش

یم  

  یم یباز امکیپ نیداشت با محمد حس ادی. احتمال ز کرد

رو  لشیبرداشتم و موبا  زیخ هویکرد. حساس شده   

کرد  یزدم و عقب رفتم. دادش در اومد و سع چنگ

ذاشتمیو منم عقب برده بودم دستمو نم رهیبگ  . 

هم  دینکرده بودم بخونم متنش رو. حم وقت

رتشیافتاده بود روم که بگ یچارچنگول  .. 

  یمار یفکر کرده عنکبوت دهیما بابا ترس یسرو صدا از

رو  نیماش ع یسر نیهم یافتاده... برا  نی تو ماش یزیچ

 کنار 

هم  دیکه حم نییپا دمیپر نیاز ماش  عیکرد. منم سر پارک

 . دنبالم کرد

بدو دیبدو کنار جاده حم من  ... 



رو خواستم بخونم اما قفل شده   شیگوش دنیدوئ نیح

نگاه کردم دی و با ا خم به حم ستادمیوا نی هم یبود، برا . 

گرفتم سمتش. به نفس نفس افتاده بود شویگوش  . 

؟یفضول _  

خنده گفتم با  : 

شد  فیزده بود باال که ح میفضول یاره... بدجور _

قفل شد ت یصفحه گوش  . 

به تاسف تکون داد یسر  . 

اتو بخد یا وانهید _  . 

و داد غیمامان شروع کرد به ج میدیکه رس نیماش به  : 

  یک دنه؟یدوئ یشما دوتا؟ کنار جاده جا نیبچه ا _

من چه زدیبهتون م نیماش ن؟یبزرگ بش نیخوایم  

اگر دست و پاتون  ختم؟یر یتو سرم م دیبا یخاک

و شدنیم یاگر ضربه مغز ای ؟ی چ  شکستیم  ... 

هم براشون  ی هرچ دنیفهمیدوتا نم نی: بسه خانم ا بابا

بزرگ بشن خوانیم یک ستی... معلوم نیبگ  . 



باال انداختم و   یباهامون قهر کردن. شونه ا هردوشون

کنارم و اروم گفت دیخودشو کش دی. حممیسوار شد  : 

قهر کردن  یتو چطور یبخاطر بچه باز  نیبب _

 باهامون؟ 

بخونم  اماتویادم پ نیع یتو؟ اگر گذاشته بود ایمن  _

شد  ینم ینطور یا  . 

کنم که  یتو فضول یخواستم تو گوش ید اخه من ک _

؟یبکن نکارویا یخواستیتو االن م  

وقت نشده بود بهت  چی... هیزدیمشکوک م یلیخ _

 . مشکوک بشم

به تاسف تکون داد  یخنده سر با  : 

اما االن که فکرش رو   ی بهت بدم بخون خواستمیم _

دست بچه  دی رو نبا یو گوش یتو بچه ا نم یب یم کنمیم

 داد 

 ... که

*** 



انداختن به هم  هیو کنا کهیدر حال ت  دیشب من و حم تا

شدن و بهمون تشر  ی. مامانشون کالفه ممیبود گهید  

دوباره  قهی. اما بعد از چند دقمیشد یساکت م زدنیم

شد ینطقمون باز م   . 

 یبرا دمیاز درد دهنم دارم جون م کردمی حس م شب

سکوت کرده بودم گهید نیهم  . 

تا شب رو استراحت   میبود  ستادهیاز شهر ها وا یکی تو

رهی و بابا رفته بود تا اتاق بگ میبود نی . تو ماشمیکن  . 

دستام گرفته بودم و سرم  ون یشدت درد سرم رو م از

داده بودم هیبابا تک  یصندل  یرو به پشت  . 

سوار شد و گفت بابا  : 

میبر نیاتاق گرفتم ... پاش هی _  . 

اومد یسالم یکه صدا میشد ادهیپ نیماش از  . 

  دنیحوصله و با درد برگشتم سمت صدا. با د یب

 نای. چقدر ارونیچشمام زد ب نیخانواده محمد حس

اخه عنیضا ... 



 یاتفاق نیجلو بگ نیایدوروز بگذره بعد ب نیزاشت یم بابا

چهار تا دونه رمان  ؟یزود نی... اخه به امیدیهمو د  

نن؟یبینم لمیف ای؟  نایا خوننینم  

درد داشتم که اصال حوصله هم نداشتم. دست  نقدریا

  هیزدم و ارنج دست چپم رو بهش تک نهی راستمو به س

 دادم و 

دهنم گذاشتم حداقل االن لب و لوچه داغونم   یرو دستمو

ننیرو نب  . 

اومد کنارم و گفت دیحم  : 

ادم رفتار کن نیع _  . 

حوصله گفتم یب  : 

نجان؟یا یباور کنم اتفاق _  

. نیبهم انداخت و رفت سمت محمد حس ینگاه مین

که فکر کنم   گهیخانم د هیمادرش اومد سمتم االبته با  

 مامان

بود اریشهر  . 



و به ناچار باهاشون دست دادم که باعث شد  میردک سالم

نن یصورتمو بب  . 

شده؟ یحنا جون...! صورتت چ یوا یخانم: ا  فهیشر  

روم. حس کردم از نگاهاش  دیهمه چرخ نگاه

چشمام   نیهم یبرا دنیکش ریهام ت قهیشق نشونیسنگ

 رو جمع 

من گفت یو مامان جا کردم  : 

بال سرش اومد. بهش گفتم حق نداره  نیتو باشگاه ا _

ورزش کنه گهید  . 

دادم رونی ب نیشدم و نفسم رو سنگ ره یخ نیزم به  . 

به همه بگه که منو از ورزش   دیمنم که االن با مامان

مشت کوچولو محروم کرده هیکردن به خاطر   . 

 هیعیطب دنیکه انجام م یخانم: البته با ورزش  فهیشر

که هرشب  نی . محمد حسستی ن ینگران یشهناز خانم جا 

 بعد

اومد خونه و   یم یباشگاهش با سرو صورت خون از

عمل کنه شوینیدوبار مجبور شد ب  . 



خانم نگاه کردم و از  فهیگرد شده به شر یچشما  با

کردم   یخانم بود سع فهیکه نگاه مامان به شر ییاونجا

 با ابرو 

شوت  دمید یادامه نده. وقت انداختن بهش اشاره کنم  باال

و دمی کش میمونیبه پش یحرفاست دست نیتر از ا  

رو با درد بستم چشمام  . 

به شونه  یو با خنده دست دیاما انگار فهم دخترش

 : مادرش زد

 . بسه مامان جون فکر کنم وضع خراب تر شد _

بود چون مامان گفت نطوریهم ا واقعا  : 

خدشه   شییبا یاما دختر اگر ز ستین بیمردا ع یبرا _

ادامه  گهی... همون بهتر که دستیدار بشه که جالب ن

یند  . 

فوت  یاخر حرفش با من بود. نفسم رو عصب قسمت

و  نیسرد به محمد حس یکردم و رفتم سمت بابا. سالم  

رو   دیکردم. بازو حم اریو دامادشون و شهر پدرش

کردم اروم زمزمه وار بگم یو سع دمیکش  : 



بحث رو جمع کن دارم از  یجور هیشد؟  ی اتاقمون چ _

رمیمیدرد فک م  . 

 . باشه باشه _

گفت نیمحمد حس دی قبل از حم اما  : 

...   نیاقا رسول شما هم خسته ا میشیمزاحمتون نم _

استراحت یبرا  میبهتره بر  . 

 د یشن یعنینگاه کردم.  نیباال رفته به محمدحس یابرو با

نگاه بعد از تموم شدن حرفش بهم انداخت  هیحرفم رو؟   

دهیبعله شن دمیفهم که  . 

گوشاش رو قبل از مسافرت شست شو داده که   البد

شده زیت نقدریا  . 

هتل  نی... البته از امیقبول کردن وارد هتل شد همه

.  میبود. سه تا اتاق گرفت یهتل معمول  هیمجلل ها نبودا. 

ی کی  

هم خانواده  یکیو  نیخانواده محمدحس  یکی... ما

 . خواهرش



 یمسواک بزنم. فقط دهنمو با دهان شو تونستمینم اصال

جونم باال اومد.  بایشستم که از سوزش زخممم تقر

 اشک 

. لباسام رو که عوض کردم ختیر یشر از چشمام م شر

. ماماندمیتخت دراز کش یرو  : 

میشام بخور م ینخواب بر _  . 

من  نیبهش فکر کنم. شما بر ی... حتتونمیمن نم _

شیپ شیخوابم... الال..پ  ... 

گفت دیکه حم  گتفمیرو م نایا یداری خواب و ب  تو  : 

  شیزیشب شام نخوردن چ کیمامان. با  میبر ایب _

االن گهی م ونیداره هز نی. اشهینم  . 

رفتن. خداروشکر   یینگفت و سه تا یزیچ  گهید مامان

 . برق هارو خاموش کردن و منم زود خوابم برد

* 

 نیشدم. زبونم ب داریزبونم از خواب ب دیدرد شد از

باعث  نیدندون هام مونده بود انگار موقع خواب، هم

 شده بود



و انگار بزرگتر بشه رهیبگ یدیاالن درد شد که  . 

به   ینشستم و نگاه یهم تشنه ام بود. به سخت یحساب

ک ی کوچ خچالیهمه که خواب بودن انداختم. رفتم سراغ   

اتاق. با باز کردنش صدا کرد. اوه اوه وضعش  یتو

 ... داغونه ها

رو رفع   میتا تونستم تشنه گ دممیاب سر کش وانیل دوتا

 . کنم

در  فمیک یرو از تو لمیبود. موبا دهیپر بای خوابم تقر اما

داشتم. بنظر همون  نیاز محمد حس  امیپ هیاوردم و 

 موقع 

رو  امیپ نیا  میبود دهیارو د گهیهم د یکه اتفاق ییها

 : فرستاده

تصادف   هی نیا یکه بدون ی اونقدر باهوش هست دونمیم

یمسافرت مخالفت نکن ن یا یبرا خوامینبوده. ازت م . 

 دیو شا میارو بشناس  گهی هم د میتونیبهتر م ینطور یا

کرد ریی نظر توهم تغ  . 



  یاگر صحبت ها  دی. شاستم ی... معلومه احمق نعجب

ممکنه  نیکردم که ا یفکر م دمیشن یمامانشون رو نم  

باشه... اما نه... واقعا چند درصد مگه احتمال  تصادف

باشه؟ یبرخورد تصادف نیداره که ا  

رو درک کنن نیتونن ا یادم ها هم م نیتر کودن  . 

اما هنوز دو   خوندمیرمان دانلود کردم و داشتم م کی

 . صفحه اولش رو نخونده بودم که خوابم گرفت

ول کردم و چشمام رو بستم یو کنار  میگوش  . 

* 

شدم داریاز خواب ب دیحم یصدا با  : 

تو راه  میصبحانه گرفته بر  یحنا؟ پاشو اقا مرتض _

میبخور  . 

م که ساعت به بدنم دادم.چشمم رو باز کرد یو قوس کش

قهیدق 7:40ساعت   دنی. با د دمیتو اتاق رو د یوارید  

ام رو توهم کردم افهیق صبح  : 

تو مسافرت هم هفت  میتو خونه ام هفت صبح پاش  _

حایتفر میصبح؟ بابا مثال اومد  . 



و مامان  دیخند  : 

 . پاشو همه معطل توان _

 نایبودن. ا  دهیبهشون کردم که لباس پوش ینگاه مین

بخوابن   شتریب کممیداشتنا...  یواقعا چه حوصله ا

ی زیچ  

شهیکم نم ازشون  . 

. با بد رهیکه باعث شد دهنم درد بگ دمیکش  یبلند ازهیخم

و دست و صورتم رو شستم سیرفتم سرو یعنق . 

از   لمونیرو عوض کردم و بعد از برداشتن وسا لباسام

. مامان با وسواس گفترونیب میاتاق رفت  : 

  هیخانم متشخص و با وقار رفتار کن. نه  کیمثل  _

 . دختر بچه ننر غر غرو

خودم  یجلو  یلیرو تو کاسه چرخوندم و خ جشمام

نگم یزی روگرفتم تا چ  . 

اخمام رو باز کردم و لبخند زدم. باباشون اتاقا   یسخت به

دمیدر هتل خانواده اشون د یدادن. جلو لی رو تحو . 



دادم که  هیتک نمونیشبهشون کردمو به ما یکل یسالم

و گفت ستادیهم کنارم وا دیحم  : 

که  دهیخر میصرفا فقط بخاطر تو رفته حل  یاقا مرتض _

یبخور یتوام بتون  . 

تعجب نگاهش کردم و گفتم با  : 

 چرا؟  _

گفت یلب ریز  : 

که نظر تو مثبت  کننیم نکارویسرشون دارن ا ریخ _

یاشون باش ندهی بشه عروس ا  . 

نگاه کردم دیبه حم  نانهیبدب  : 

پسره  نینکنه ا کنن؟یبنظرت اصرار نم یادیز کمی _

زنش  یداره که کس یزیچ  یرادیو ا بیع  نیمحمدحس

شه ینم  

دا ریگ و  .. 

 یبه بازوم خورد و ساکت شد. وقت یا سقلمه

 یچ یبرا دیحم دمیشد فهم کمونینزد نیمحمدحس

شگونم ین  



 . گرفته

.  سوختیم یل یکردم نامحسوس بمالم. خ ی رو سع بازوم

نگاه کردم و بعد برگشتم سمت محمد  دیچپ چپ به حم  

نیحس  : 

 یظرف بدم تو هی یخوای... میشام نخورد شبید _

؟ی بخور  نیماش  

 عیتعجب نگاهش کردم اما بعد به خودم اومدم و سر با

 : گفتم

ندارم ینه.. نه... مشکل _  . 

نگاه خواهرش که با  ددنیبه اطراف کردم با د ینگاه

ی. بابا و اقا مرتضدمیخجالت کش کردیلبخند نگاهمون م  

و قرار شد صبحانه ارو   میشد نایو سوار ماش اومدن

میسر راه بخور یاز پارک ها یکی یتو  . 

میستیو وا میکن دایپارک پ ک یتا  دیطول کش یربع کی  . 

اوردن. کنار  انداختن و سبد ظرفارو  ریحص ونیاقا

مقابلم قرار   ممیخانم نشستم. ظرف حل فهیمامان و شر

 .گرفت



بودن ییچا ختنی مسئول ر اریو شهر دیحم  . 

ظرف   کیبود. بعد از خوردن  یخوشمزه ا یلی خ میحل

هم کردم   یتشکر کل هیتشکر کردم و  یپر از اقا مرتض

 و

دوباره ارو پس  دنیکش ی. اصرارشون برا دمیکش عقب

 . زدم

از خوردن صبحانه خانوما ظرفا رو جمع کردن و  بعد

 رفتمیراه افتادن تا برن بشورن ظرفارو منم چون اگر نم

نیب  

 کهیبا برداشتن دوت عیسر  موندمیهمه مرد تنها م اون

که قرار  دونستمیظرف همراهشون شدم اما خودمم م

ست ین  

بشورم یظرف  . 

. کردیبود و نگاهشون م ستادهیکنار من وا دخترشون

حدودا باشه نیساله ا 40اومد  یبنظر م  . 

 چند سالته حنانه جون؟  _



سالمه 23راحتترم. من  ینطوریا نیحنا لطفا صدام کن _  

. 

زد یلبخند  : 

... البته محمد گفته بود اما گفتم یباشه هرطور راحت _

اسمت  یو نخوا یداشته باش یا گهیخودت نظر د دیشا  

هبش مخفف  . 

باال   ییبود. ناخواسته ابرو ییبلند و باال حیتوض چه

 : انداختم و سر تکون دادم

 . نه منخودم دوست دارم حنا صدا بشم _

داره؟  یخاص لیدل _  

حنانه   ی... نه ولادایاز اسمم بدم ب نکهیخب... نه ا _

 وهیم ی... ناراحت ... اما حنا به معنانیگر یعنی شیمعن

هیبهشت  . 

کامال درسته: دیخند  . 

شسته شده ارو مامان بهم داد تا ببرم  یاز ظرفا  یبخش

سبد گذاشتم و  یرو دمیرس ی. وقترایحص شیبزارم پ  



جا نشستم همون  . 

؟ یزی بر ییبرام چا شهیم _  

 هیتکون دادم و  یگفت. فقط سر نیمحمد حس  نویا

برداشتم. نپتون رو توش گذاشتم و اب  زیاستکان تم

 جوش 

و بعد استکان رو گرفتم سمتش ختمیر  . 

پاهاش نشست و استکان رو گرفت، توقع داشتم  یرو

موند و تکون نخورد ی بلند بشه بره اما همونطور  : 

ه؟یچ شبمید امینظرت رد مورد پ _  

نگاهش کنم گفتم نکهیا بدون  : 

ندارم  ینظر _  . 

!؟ید یم ییاشنا یو برا فرصت ر نیپس... ا _  

نگاهش کردم نباریا  : 

  نیبه ا دی شما خودتون با ادیکه به نظر م نطوریا _

و مخالفت من  میستیکه ما مناسب هم ن نیبرس جهینت

یا دهیفا  



 . نداره

و  دیرو به رخم کش دشی سف یزد و دندون ها یلبخند

دوروز مسواک نزدم بایانداخت تقر ادمی  . 

اگر از  یفرصت حت نیازش گرفتم. تو اول عی سر نگاهمو

مسواک بزنم دیبا رمیدرد هم بم  . 

یعکس برس جهیتو به نت  خوامیمن م _  . 

نگفتم. بعد از اومدن خانم  یچیسر تکون دادم و ه فقط

میشد یجمع شد و هر سه خانواده راه   لیها. وسا  . 

  نیمحمد حس ی شدم و به حرفا رهیخ رونی پنجره به ب از

م؟یبش یزوج خوشبخت میتونیفکر کردم. واقعا م  

*** 

پوست   ینیزم بیبودن. مامان س یدر حال اشبز خانوما

ز یخانم داشت گوجه ر فهی خانم، دختر شر می. مرکندیم  

خانم هم داشت بادمجون هارو سرخ  فه ی. شرکردیم

موجود اضافه کنارشون نشسته   هی نیو منم ع کردیم

 بودم و به



 یو اغراق هاشون گوش م یزراجب اشب حرفاشون

 . کردم

  فمویبه سوپر مارکت افتاد.از جام بلند شدم و ک چشمم

خبر رفتن  یکه حس کردم ب ییبرداشتم و از اونجا

 درست

روبه مامان گفتم نباشه  : 

امیاون مغازه م رمیم _  . 

خانم گفت میفقط سر تکون داد اما مر مامان  : 

خرن  یم  نیمحمد حس ای اریالزمه شهر  یزیاگر چ _

زم؟یعز  

زدم یزور لبخند به  : 

هم بزنم یدور هی خوامینه... م _  ... 

 ی جدا گانه ا ری افتادم سمت مغازه. باباشون تو حص راه

بکنن یبودن تا استراحت  دهیدراز کش  . 

شاگرد رو خوابونده  یصندل  نشونیتو ماش نیحس محمد

نیچشماش گذاشته بود. در ماش یبود و دستشو هم رو  



و  دیکرد. حم یگوش م  یمیباز بود و اهنگ مال هم

کردنیدور تر نشسته بودن و صحبت م کمی  اریشهر . 

به صاحبش   یسرسر یسوپر مارکت شدم. نگاه وارد

بلغور کردم یسالم یلب  ریانداختم و ز  . 

رو کنارم   یکه مرد کردمی ها نگاه م یبه خوراک داشتم

محمد دنیسرم رو بلند کردم و اما با د عیحس کردم. سر  

. چپ چپ نگاهش کردمدمیکش ینفس راحت بایتقر نیحس  

: 

دمیترس _  . 

ام ی همرااهت ب ی گفتیم دیبا _  . 

کرد  زیرو اشکارا چرخوندم و اونم چشماشو ر چشمام

 : برام

تو چشماتو دوست دارم ازت مواظبت کنم و  _

؟ یچرخونیم  

ازش فاصله گرفتم و گفتم کمی  : 

از خودم مواظبت کنم تونم یخودم م _  . 

نودل برداشتم که گفت هی  : 



کننیدارن غذا درست م _  . 

ست ین یکار قشنگ نیبرداشتن ا یعنی نیا  

االن بخورمش. من نودل دوست  نیهم  ستیقرار ن _

 .. دارم

یبش ضیمر  خوامی... نمیتو مسافرت بهتره نخور _  . 

ازم بخواد اونو ازم گرفت و  یا  گهینظر د  نکهیبدون ا و

 سرجاش گذاشت. برگشتم و چپ چپ نگاهش کردم و

 : گفتم

به مراقبت داشته  ازیکه ن ستمی کوچولو ن ینیمن ن _

 . باشم

بهم زد و گفت یلبخند  : 

حنا... من دوست دارم مواظبت باشم نیبب _  . 

گفتم بودم بهش و رهی خ سیف پوکر  : 

کنم از تعجب   فیاقا تعر نیا  یشما رو برا  یاالن کارا _

. زمان محدود کردن  شهیسرش سبز م یچند تا شاخ رو

 زنا 



وقته گذشته یلیحبس کردنشون تو خونه خ و  . 

حبست کنم خوامیقبال هم گفتم. نم _  . 

حوصله گفتم یب  : 

دنبالم   نجای. تا ادهیرو م یمعن نیکاراتون هم نیا _

  خوامینودل م ه یلولوخرخره داره ...  نجای! انگار ا نیایم

 بردارم

که معده ام بهش عادت نداشته  ستین ی زی. چ بخورم

 . باشه

و  یمنو بشناس شتریب ی مسافرت وقت دار نیتو ا _

ستیکه هدف من محدود کردن و حبس کردنت ن یبفهم  

. 

رفتم سمت مغازه دار.  عیبرداشتم و سر پسی چ تینها در

کارتش رو به  نیم حساب کنم که محمد حس خواستیم  

نگفتم   یزیمنم چ کنهیداره حساب م دمید ی داد، وقت مرد

رو  پسیو چ نا ی. رفتم سمت ماشرونیو از اونجا اومدم ب  

انداختم نیماش تو  . 



که داشت  ن یمامان نشستم و با اخم به محمد حس شیپ

نگاه کردم رفتیم نیشلوار به سمت ماش  بیدست تو ج  

. 

شاگرد نشست و دوباره  یصندل یشد و رو سوار

رو خوابوند یصندل  . 

خواهر  میبازوم نشست. برگشتم سمت مر یرو یدست

بهم زد و اروم گفت یکه لبخند نیمحمد حس  : 

کرده؟  تیعصب _  

زدم یلبخند تصنع هی یسخت به  : 

تابلوام؟ نقدریا _  ! 

دیخند اروم  : 

انگار از سرت  رونیب یراستش اره... از اونجا اومد _

رونیب زدی بخار م  . 

به تاسف تکون دادم یسر  : 

بشم یکه از عمد عصب کننی رفتار م یدرسته... طور _  

. 



دوست   شتری رو ب یهرک نینگران نباش... محمد حس _

 یجور  شهی. باورت نمکنهی م تشیاذ شتری داشته باشه ب

 سر

 تیکه از عصبان زارهیم اریسر من و مامان و شهر به

میمنفجر بش میخوایم  . 

گفتم زونیاو افهیق با  : 

هیمردم ازار نیمگه مرض داره؟ ا یول  دایببخش _  . 

توجه اش بهمون جلب شد و با لبخند گفت مادرش  : 

 کنهیم فی که ادم ک کشهیمنت م نقدریاما بعدش ا _

ناز کنه شتریب  ... 

زده سر تکون دادم که دوباره گفت خجالت  : 

راحت   نیاب کنه که بتون ختوی کنهیم یاون داره سع _

نیارو بشناس گهیتر هم د  . 

بخاطر  شمیم ریکه من زود پ میخب اگر ازدواج کن _

مونهیجوون م شونیحرص و جوش و ا  . 

گفت میو مر دنیسه خند هر  : 



هیحرف نمیا _  ... 

میافتاد از خوردن نهار دوباره راه بعد  . 

  هی. بقمیارو خورد پسهیو مامان چ  دیبا حم نیماش تو

 میدادیهر کدوم جداگانه اهنگ گوش م دیمن و حم ریمس

 با

هامون یهندزفر  . 

  ریشام سبک که شامل نون و پن هیبعد از خوردن  شب

شدیم اری و گوجه و خ  . 

ماها هم  زدنیکه مسافرا چادر م یپارک هیشد تو  قرار

میچادر بزن  . 

و  کردنیداشتن باز م ونیرو اقا  یتا چادر مسافرت سه

ذاشتنیمثل مثلث م  . 

 نشونیاول گفته بود تو ماش نیاز هم نیحس محمد

صندوق عقب بغل کردم و با   ی. بالشتمو از توخوابهیم

فمیک  

رفتم سمت چادرمون. باباشون پتو هارو پهن   میدست

رفتم و نشستم عیگوشه چادر سر ه یکرده بودن.   . 



در اوردم و مرتب تا کردم چادرمو  . 

بعد بخواب  میبخور ییچا هی ستا ی: وامامان  . 

و رفتم  دم یتکون دادم و دوباره چادرمو پوش یسر

 ره یخ نیکنار مامان نشستم و به زم ریحص  ی. رورونیب

 . بودم

چون  گذرهی مسافرت بهم خوش نم نیکردم ا یم حس

قراره محدودم کنه نیمحمد حس  . 

 میکه مر دمیکشیم رهیانگشت اشاره لبه استکانمو دا با

 : خانم گفت

ن؟یقدر ساکت نیا شهیحنا جون هم  _  

تعجب نگاهش کردم و گفتم با  : 

 من ساکتم؟ _

بود با خنده گفت دهیکه شن دیحم  : 

باز بشه... اونوقت حرفتون رو پس  خشی نیبزار _

نیریگیم  . 



انداختم. ظاهرا تمسخر کم   دیبه حم دینگاه پر از تهد هی

گفتم ارمیکه کم ن نیهم یمن باعث خنده شد. برا  : 

دمینشوننت م یخی هیباشه داداش... _  ... 

با خنده گفت دیحم  : 

کنهیم دمی... داره تهدنایهمه شاهد باش _  . 

 دیبه حم یببر زخم  نیاز خجالت قرمز شد. ع صورتم

گفت اریشدم که شهر رهیخ  : 

؟یخور یکتک م یلیحتما خ  یاله _  ! 

هم مظلوم نما شده بود گفت دیحم  : 

زنم  یکس  گهیو کبودم کرده... د اهیاره... اصال س _

شهینم  . 

و بابا گفت دنی بازم خند همه  : 

خان...بسه پسرم. وگرنه تا صبح مغز منو  دیحم _

نیخوریمادرتون رو م   . 

تره کی: چشم گردن من از مو با ردیحم  . 



نگاه کردم،  کردی که با لبخند نگاهم م ن یمحمدحس به

ازش گرفتم عی نگاهمو سر  . 

 لنتیکه من سا ینیشب نش یو کم ییاز خوردن چا بعد

میو وارد چادر هامون شد میگفت ری بودم شب بخ  . 

حکم نگهبان رو داشت نیواقع محمد حس در  . 

کنار بابا و من کنار مامان  دیو بابا وسط، حم مامان

میدیدوطرفشون خواب  . 

رو در اورده بودم و دراز  میو مانتو و روسر چادر

اومد امیپ یبودم که برا دهیکش  . 

یشدن نق نق نکن داریب یبخواب صبح برا ری: بگمامان  

. 

گذاشتم تا  نمونیب موی سمت مامان و گوش دمیچرخ 

نهیصفحه اش رو نب  . 

داده ام یپ نیمحمدحس دمیکردم د لنتیسا مویگوش  : 

  نیح ییودوتا رمیرو بگ میمر نیفردا ماش یموافق _

می حرف زدن جاده ارو بگذرون  . 



 یچ ن؟یا گه یداره م ی. چرونیاز کاسه زد ب چشمام

 فکر کرده واقعا؟

رمیندارم بممن هنوز قصد  _  . 

با  یکردم. چ زیبراش فرستادم و چشمامو ر نویهم

. درسته جمله  دهیم یشنهادی پ نیخودش فکر کرده همچ

یبد  

با محمد   نیچند ساعت رو تو ماش ییاما تنها ستین

 میکه داره تا عصبان یبگذرونم؟ اونم با اخالق نیحس

 ! کنه؟

 ! دست فرمونم خوبه _

  قهی. مسلما به دقستیفرمونتون ن منظورم دست  _

 شیپ یاتفاق دیو شا یکنیم یشما منو عصبان دهینکش

که ادیب  

بشم باهاتون و فرمون از دستتون در بره.   ریدرگ یحت

دینکن  یپرداز ایرو نیاز ا شتریبهتره ب جهیدر نت  . 

بهش  یا  کهیعجب ت ؟ یپرداز ایزدم. رو یشخندین

 . انداختما



تو  یتونی اما بنظرت واقعا م یگیباشه... راست م _

دونمیم دیمن که بع ؟یازم ببر یدوئل واقع  . 

. هر وقت به اون زمان کنهیاونو زمان مشخص م _

برهیم یک شهیمشخص م دیرس  . 

از دو  شتریمن اماده ام... فکر نکنم ب  یهر موقع بگ  _

یخوریشکست م عیو سر یمقاومت کن یبتون قهیدق  . 

ردمو نوشتمنگاه ک میبه صفحه گوش یحرص  : 

همه غرور وتکبر کار   نی. انیاز خود متشکر یلیخ _

دهیدستتون م  . 

لطفا  نکهیندارم. و ا یغرور و تکبر چیاتفاقا من ه _

 . جمع نبند

که به  نهی. وگرنه اصلش همیشد یشما زود خودمون _

میصحبت کن نطوریهم  . 

حرص   شهینگم باعث م  ایکه بگم  یزیفکر کنم هرچ _

کنم که مثل دوتا ادم عاقل و بالغ  کاری. بگو چیبخور   

بدون بحث و دعوا میکن صحبت  . 



شدم. اخه... توقعش   رهیخ  لیرو به صفحه موبا یمدت

23دختر  هیبا  خوادیساله م 33مرد  هیرو نداشتم. چرا   

 نیبچه گانه داره اشنا بشه؟ ا بایتقر یکه رفتار سالهه

کنهی منو متعجب م یبدجور  . 

 ن،یاگر دست از محدود کردن بردار دی. شا دونمینم _

میرو داشته باش یصحبت نیهمچ میبتون  . 

که جواب داد دیطول نکش یلیخ  : 

 شیپ یخوایکه تو م یخوب.... همونطور  اریبس _

میریم  . 

منکه  خوام؟یکه من م ی. همونطور رونیزد ب چشمام

نزدم؟! هوووف از دست تو محمد  یاصال بهش حرف

نیحس  . 

ندادم و اونم نداد. اما من تا مدت ها   یامیپ گهید

 . نتونستم بخوابم و تو فکر بودم

* 

 میراه افتاد دیکرد. با حم دارم ینماز ب یمامان برا صبح

پارک، خوابالود بودم یبهداشت س یسمت سرو  . 



لرزم گرفته  کمی از وضو گرفتن با اب سرد اونجا که  بعد

از نیشدم که محمد حس دی منتظر حم رونیبود اومدم ب  

شمیاومد پ دنمیبا د رونیاومد ب ونیسمت اقا سیسرو  : 

؟ید یمنتظر حم _  

تکون دادم. از سرما خودمو بغل کرده بودم و  سر

که گفت دمیمالی بازوهام رو م  : 

میمنو تو بر ادیب دیبا حم ستهیوا گمیم  اریبه شهر _  . 

رفت و از همون دم در به    عیبزنم و سر  یحرف نذاشت

گفت و اومد سمتم. دندون هام رو محکم بهم   اریشهر

گه ید  

داده بودم که نلرزن فشار  . 

 ... هوا خوبه که _

قفل دهنمو باز کردم و گفتم یسخت به  : 

رهیگیاب سرد بهم بخوره لرزم م _  . 

یباش  ییسرد و سرما یلیخ دیپس طبعت با _  . 



رفته بودن  ونیفقط براش تکون دادم. اقا  دییبه تا یسر

یصبحانه بخرن انگار یبرا  لیوسا  . 

و  دمیچادرمون شدم و از مامان قبله ارو پرس وارد

  یک دمیو نفهم دمیسرم کش  ینمازمو خوندم. پتورو رو

 خوابم 

 . برد

* 

شدم داریب یدست  یتکون ها  با  : 

صبحانه بخورن خوانیپاشو. صبح شده محنا  _  . 

 چی. هرونیرفت ب  دیبه خودم دادم و حم یو قوس کش

 کس تو چادر نبود. همه رخت خواباشونم مرتب تا کرده

خانواده من نی. از دست ابودن  . 

خجالت  یکل دیشدم با داریاز خواب ب ریکه من د االن

 . بکشم

و   دمیبه صورتم کش یو دست دمیلباسام رو پوش عیسر

ر یحص ی. همه رورونیمرتب و اراسته از چادر رفتم ب  



 ی. سالمختیر یم ییبودن. و مامان داشت چا نشسته

 کردم به همه و همه با لبخند جوابمو دادن. رفتم سمت

پارک تا دست و صورتم رو بشورم یبهداشت سیسرو  . 

. ستین نیبرگشتم تازه متوجه شدم که محمدحس  یوقت

که سرد شده بود و خوردم که مییر سفره و چانشستم س  

خانم اومد میمر یصدا  : 

کن  داریب تویی...برو دااریشهر _  . 

هم   نینبودم ومحمد حس ن ی... خداروشکر من اخراوه

 . خواب مونده بود

نشونیحرف بلند شد و رفت سمت ماش  یب اریشهر  . 

شد. اومد   داریب نیمحمد حس شهیزدن به ش یاز کل بعد

به بدنش یکرد و کش و قوس ییسالم بلند و باال رونیب  

 . داد

تا دست و صورتش رو بشوره. بعد از خوردن  رفت

که محمد  میکردیسفره ارو جمع م می صبحانه داشت

ن یحس  

 . برگشت



خانم بردن تا بشورن منم به  میرو مامان ها با مر ظرفا

کمک کردم  نیماش یتو لیو بابا تو گذاشتن وسا دیحم . 

که  یحینفر بود داشت ساندو نیچون اخر نیحس محمد

و   خوردیخانم براش درست کرده بود و سر پا م فهیشر

هی  

کرد ینظارت م ییجورا  . 

نشستم. پاهام   یرو باز کردم و لبه صندل نمونیماش در

رو از   لمیداده بودم. موبا ه یدر به جدول تک  رونیرو ب

ی تو  

  امیپ ستیبه ل یدر اوردم و نگاه کمیکوچ یدست فیک

 . هام کردم

نداشتم، هنوز به خانم نامدار نگفته بودم که   یامیپ

صبر  دیبا دی. به قول حمگهید امیب دهیمامانم اجازه نم

کردم یم  

بعد از مسافرت به مامان بگم تا  . 

  دمیگذاشتم و سرم رو بلند کردم که د یکنار  مویگوش

کنهی داره نگاهم م نیمحمد حس  . 



... ؟ ادم  ستمی ... مگه نامحرم ننیا کنهینگاهه م چقدر

شهیمعذب م  . 

رو جابه جا کردن و سوار   لیکه برگشتن وسا مادرا

می ها شد نیماش  . 

هم که سوار  هیو بق دمیبابا کش یپشت صندل خودمو

میشدن دوباره راه افتاد  . 

نشسته بودن نشونیپشت فرمون ماش نیحس محمد  . 

دیحم  : 

 نیماش هیو محمد با  اریمنو شهر هیبابا... نظرت چ _

میا یب اریاقا کامران پدر شهر  . 

گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشما  با  : 

خوش   نیایب ن یماش هیشما سه تا پسر با  ؟یچ یعنی _

تنها باشم؟ نجایمن ا دیبگذرون  

به خانواده  ی... هرکسدیحم  گهیخواهرت راست م: بابا

ادیخودش م  . 

کالفه نگاهم کرد و گفت دیحم  : 



حنا یخودخواه یلیخ _  ... 

ودلخور شدم و گفتم یعصب یلیخ  : 

با محمد  نیکن یم یشما ها که تبان ایمن خودخواهم  _

و منو خر  نیکن یز یمسافرت رو برنامه ر نیکه ا نیحس  

که نفهمم  نیکنی م فرض  ... ! 

نگاهم کردن. چشمام پر از اشک شد. برگشتم  شوکه

 : سمت مامان و گفتم

مسافرت   نیپس ا ن؟یرو داد یجواب منف  یشمانگفت _

ه؟ یچ  

نگه داشتو برگشت   یرو کنار نیراهنما زد و ماش بابا

 : سمت من

باشه همونه... اما تو بدون  یدخترم... جوابت هر چ _

یدیم یجواب منف یاز محمد داشته باش ی شناخت نکهیا  . 

دیچک اشکم  : 

و   نشیشناسی... شما هاهم به اندازه من مگهیاره د _

نش؟ یاالن کامل شناخت  



وگفتم دیسمت حم برگشتم  : 

تو اون  نی بر یخوایبعد م ینی چیبرنامه مسافرت م _

. من و بهانه خوش نیخوش بگذرون یسه تا  نیماش  

نینکن تونیگذرون  . 

و با خشونت اشکمو پاک کردم و مامان گفت تند  : 

  میکنینکن االن راهمون رو جدا م هیخب... گر یلیخ _

 . کال

فقط  نیالزم نکرده راه حدا کن ن؟یکه منو ادم بده کن _

.. خودتون هر نیبا نفهم طرف نیکه فکر نکن  دونمیگفتم م  

همه اتون  رسهیبه من م نیکنیم خوادیدلتون م  یکار

که چند  کی کوچ یکبود هی . به خاطر نی کنیمحدودم م

 روز 

  یز یمنو از ورزشم که از هر چ شهیهم خوب م گهید

پسره با نگاه   نی... ایکنیدوستش دارم منع م یشتریب

ره یخ  

چشم  هیکدومتون  چیه کنهیهمش به من نگاه م اش

نیریغره بهش نم  ... 



کالفه گفت بابا  : 

میزنی...بعدا حرف م نمونیسمت ماش انیدارن م _  . 

دادم  هیبابا تک ی. سرم رو به صندلنییارو داد پا شهیش

ام نشن.  هیمتوجه گر دمیو چادرمو از دو طرف جلو کش

 به

لرزش بدنم رو گرفته بودم یجلو یسخت  . 

اومده اقا رسول؟ نگه  شیپ ی: مشکلیمرتض اقا

ن؟یداشت  ! 

گفت دهیبر دهیبا مکث و بر بابا  : 

گرفتتش... حالت تهوع گرفته بود نیحنا انگار ماش _  . 

قرص داشته باشه... دخترم  می: فکر کنم مریمرتض اقا

مارستانیب میبر یقرص رو بخور اگر خوب نشد  ... 

من جواب داد یجا دیحم  : 

االن  شهیخوب م ینه اقا مرتض _  ... 

میافت ی: بله االن راه مبابا  . 

: هرجور صالحهیمرتض اقا  . 



بابا رو به من  نشونیرفتن سمت ماش یوقت  : 

مسافرت رو؟  میادامه بد ا یحنا  میراهمون رو جدا کن _  

گفتم دیلرز یکه صدام از بغض م یحال در  : 

رمی. فقط مامان خانم... من باشگاهمو ممیادامه بد _  ... 

بزنه که بابا گفت یخواست حرف مامان  : 

 ایدر مورد باشگاه رفتن  میزنیخانم... بعدا حرف م _

 . نرفتنت

گفتم نهیک با  : 

دست اون.   ره یم ارمی. اختشمیپسره م نیاصال زن هم _

شرط ضمن  نمیهم مسابقه... ا رمیهم باشگاه م گهید

 عقدم 

بزنه ینتونه حرف گهید یکه کس  کنهیم  . 

سرم داد زد تیبا عصبان نباریا بابا  : 

 . گفتم بس کن حنا _

دلم   یشدم. بدجور رهیخ رونیرو چرخوندم و به ب سرم

 . پر بود



همدان  میدیرس یفرستاد وراه افتاد. وقت یصلوات بابا

 یپارک کردن تا برا یمسجد نگیرو تو پارک ینایماش

 نماز 

میبر  . 

اشکام بند   شدیم یا قهی. چند دقمیشد ادهیپ نیماش از

 اومده بودن اما مطمئن بودم که چشمام سرخن. گلوم رو 

کردم تا خش دار نباشه صاف  . 

بود.   نییسرم پا س،یمامان راه افتادم سمت سرو با

خانم هم خودشون رو بهم رسوندن  میخانم و مر فهیشر

 و

خانم گفت فهیشر  : 

 حنا جان حالت بهتر شد؟ _

د زدم و گفتمکه سرم رو بلند کردم لبخن نیا بدون  : 

 . بله بهترم _

گفت هیقض یماست مال یبرا مامان  : 

... از کردیم یباز ی با گوش دیخواب رید شبید _

شده بود ینطوریا یخوابیب  . 



. میشد سیبه دروغش نشون ندادم. وارد سرو یواکنش

 رونیو زودتر از مامانشون اومدم ب میوضو گرفت

ستادمیوا  . 

نگاه  نی. به زمستادیاومد سمتم و کنارم وا نیمحمدحس

نگاهش کالفه ام کرد. سرم رو بلند  ینی. اما سنگکردمیم  

و با اخم نگاهش کردم کردم  : 

ن؟یشی م رهیبهم خ نقدریا یچ ینامحرمم... برا _  

رو سرش در  میاماده بودم که بزنمش و دق و دل کامال

بودم . چشمام از حرص گرد شده بود و مطمئن ارمیب

 متوجه 

که تو چشمام   یچشمام شده. چون بعد از مدت یسرخ

دوخت نیشد نگاهش به زم رهیخ  : 

نمازمو بخونم رمیباشه... حق با توعه.. من م _  . 

طعنه گفتم با  : 

به نامحرم نیشد رهینره خ ادتون یتوبه  _  . 

... اما برنگشت سمتم. بعد از چند ستادیبهم وا پشت

دوباره راه افتاد هیثان  . 



رنگم   دنشیخانم اومد کنارم. از د فهی رفتنش شر با

به پسرش گفتم؟ اما  یباشه چ دهی. نکنه شندیپر بایتقر

 اون

زد و گفت یلبخند  : 

 نیرو ببخش اول نی... محمد حسیحق دار زمیعز _

 . باره عاشق شده بچه ام

 یراحت شد. به سخت الم یخ  یبرخوردش تاحدود از

  یبگم برا ی چ دونستمیتونستم لبخند بزنم بهش. اما نم

نیهم  

خانم که  می. مامان و مرنییرو فقط انداختم پا سرم

 ونیاز سمت اقا دیسمت مسجد با میاومدن راه افتاد

م یرفتیم  

پرده که قسمت خانم ها بود اونطرف  . 

که پشت  دمیرو د ونیاقا هی و بق اریو شهر نیحس محمد

خوندنی قامت بسته بودن و جماعت م یاقا مرتض  . 

گوشه  هیمهر برداشتم و  هی. میقسمت خانم ها شد وارد

 . نمازمو خوندم



خانم باهم   فهی دادم. مامان و شر هیتک واریو به د نشستم

زیر  زیر کردنیصحبت م کهید  . 

ازشون گرفتم و به ناخن هام نگاه کردم نگاهمو  . 

دونم و   یخودمم مبود.  یگارد مسخره ام چ نیا دونمینم

ستیمتوجه ام که رفتارم االن در حد سنم ن  . 

. اما دست خودم نبود. تا قبل کنمیبچه گانه رفتار م دارم

مشکل و دغدغه  چیه میتو زندگ نیاز اومدن محمدحس  

نداشتم یا  . 

. اما شدنینم یبا مامان هم بحث هام جد یحت

بدجور   نیبر اشنا شدن با محمد حس  یاصرارشون مبن

و یعصب  

قابل کنترلم کرده ریغ  . 

دلم تلنبار شده  یرو  میسالگ 15عقده از   یهر چ انگار

و همه اشون رو دارم سر محمد  رونیب زنهیداره م

ن یحس  

کنمی م یخال  . 

انگار اومده بود پشت پرده و صدام زد دیحم  : 



 حنا؟  _

پرده و کنار  تعجب از جام بلند شدم و رفتم سمت با

نگاه کردم دیزدمش و به حم  : 

 بله؟ _

دارم باهات یحرف هی رونیب میبر ایب _  . 

راستمو دادم باال و گفتم یابرو  : 

؟یدعوام کن یخواینکنه م ؟یچه حرف _  ! 

و گفت دیخند  : 

شهینم  نجایا میبر ای. بامینبابا... از پست بر نم _  ... 

 میاز در فاصله گرفت کمی... رونیاز مسجد ب میاومد باهم

گفت دیو حم  : 

بابا به محمد راجب نگاه کردنش تذکر داد. اقا   _

 هیماها نداره  نیب یهم که خبر از بحث ها یمرتض

ی شنهادیپ  

 . داده

راستمو دادم باال و گفتم ی ابرو متعجب  : 



؟ یشنهادیچه پ _  

که  دونستی شد. انگار نم ره یبه افق خ کمیو  دیگز لب

کنه انشیب یچطور  . 

بابا مخالفت کرده اما... گفته نظر خودت..  نیام...بب _

رو بهت برسونم.   شنهادیپ نیصلحم تا ا ر یاالن منم سف

 پس

؟ یمشت هات رو کنترل کن اوک خواهشا  

  رهیخ دیو منتظر به حم دمی کش گهیهم د ی رو تو  اخمام

قدم عقب رفت و گفت هیشدم.   : 

سفر  انیگفت که بهتره تا پا یاقا مرتض نیخب... بب _

خونده بشه که  نیتو ومحمدحس نیب تیمحرم غهیص هی  

... 

  ینگاها گهیو د نیباهم صحبت کن نی تر بتون راحت

نداشته باشه.. البته گفت که بعد   یهم مورد نیمحمدحس

 از

هم   یچشم بزرگترا صحبت و خبر  یکامال جلو تیمحرم

نان یاطم نیانباشه. در واقع  زایچ نیاز دست گرفتن و ا  



هم قبول کرده  نیبابا بود و محمدحس یبرا  . 

نگاه کردم  دی. ناباورانه به حم رونیاز کاسه زد ب چشمام

 : و گفتم

منو نه ؟ یحرفا نیفهمیشماها نم _  

به بابا گفتم حنا مخالفه یرکیز ری : بخدا زدیحم  . 

رو بستم و فکم رو محکم بهم فشار دادم. از   چشمام

کرده بود  یکش اریشدم. کامال  یحرص داشتم منفجر م  

خانواده امم طرف اون بودن یحت   نیمحمدحس  . 

جا مشت بزنم. جلو چشمم نباش که  هیبه  رمیم _

چشم تو یپا  خورهیم  . 

حرص پشتم رو بهش کردمو راه افتادم که گفت با  : 

جوابت ؟  هیاالن منف _  

  نیبهتر  نیحنا؟ ا یکنی کار م یچ ی... دارستادمیوا

...  یکن ن یباشگاه رفتنت رو تضم یفرصته که بتون

 دندون قرچه

کردم و گفتم یا  : 



به صورتم بزنم یاب هی رمیموافقم... م _  . 

. رفتم پشت مسجد که نمینکردم واکنشش رو بب نگاهش

نبود و فقط دارو درخت بود یکس  . 

. رفتم سمت درخت و با  نتمیبینم یمطمن شدم کس یوقت

ده تا بای حرص بهش مشت زدم... با دست چپم تقر  

محکم به درخت زدم. تنه زبر درخت پشت دستمو  مشت

یهم درد داشت امادر عوض حرصم خال  یزخم کرد و کل  

بود شده  . 

دادم و زمزمه کردم هیدستمو به درخت تک کف  : 

بهت مشت زدم دیببخش _  . 

میبرم داخل مسجد تا محرم بش دیکنم االن با فکر  . 

و دستمو شستم و تازه متوجه عمق   سیرفتم سرو  اول

 . دردش شدم

گفتم کالفه  : 

زارهیمامان زنده ام نم _  . 



نشه. وارد  دهیتا د دمیدستم کش یچادرمو رو نیاست

اشاره کرد برم سمتشون دنمیبا د دیمسجد شدم که حم  . 

هم بودن. سرم رو  هیاونجا بود. مامان و بق یروحان هی

و کنار ماامان نشستم  نییانداختم پا  . 

دادم که اگر موافق  شنهادی: حنا خانم... من پیمرتض اقا

شما و محمد خونده نیکوتاه ب تیمحرم غهیص هی نیباش  

  گهیباهم د نیمسافرت راحت تر بتون نیتا تو ا بشه

دیصحبت کن  . 

رمی دهنمو بگ یتا جلو  دمیداخل لبمو جو از  . 

گفت یرو بلند نکردم و اونم بعد از مکث سرم  : 

... درسته دخترم؟ یگفت موافقت کرد دیاقا حم _  

گفتم فیضع یلیخ  : 

 . بله موافقم _

رو به بابا گفت یمرتض و اقا دمیکش یقیعم نفس  : 

دیاقا رسول شماهم هم موافق  _  . 

ندارم ی: اگر خود حنا موافقه منم حرفبابا  . 



بدم. همونطور که سرم  خوامیبله سر عقد رو م انگار

بود چشمام رو چرخوندم نییپا  . 

گفت و روبه ما گفت یبسم هللا ا یروحان مرد  : 

لطفا نینی کنار هم بش _  . 

و  میکنار هم نشست یفاصله ا هیبا  ن یمحمد حس با

 نییشاخه گل تع هیامم  ه یشروع کرد به خوندن. مهر

 .کردن

رفتم کنار  عیگفتن و سر یمبارکه ا هیاز محرم شدن  بعد

 . مامان نشستم دوباره

کنار گوشم گفت مامان  : 

بزن حداقل؟ یلبخند هی _  ! 

نگم. درد دستم   یز یخودم رو گرفتم تا چ یجلو یلیخ

شد یم  شتریداشت ب  . 

چادرم مشتش کردم فقط ن یاست ریز اما  . 

. مامانرونیاز مسجد ب میاومد همه  : 

میغذا درست کن میچادر بزن نجایهم _  ... ! 



برپا کنن.  یهم موافقت کردن. مردا رفتن تا چادر  هیبق

رمسمتش. کنا دیکنارم سرم چرخ نیبا حس محمدحس  

کردینگاه م هیبودو به بق ستادهیوا  . 

؟یکرد کاری دستتو چ _  

و گفتم دمیخورده نگاهش کردم اما نگاهمو ازش دزد جا  
: 

کمکشون؟ رمیم _  ! 

گرد   ی. باا چشماستادیاومد جلوم وا هویبرم اما  خواستم

 : شده نگاهش کردم و گفتم

ن؟یکن یکار م یچ _  

و بعد بهم نگاه کرد دیجو یباالشو عصب لب  : 

 یقبول کرد یچ یبرا میمحرم بش  یخواستیاگر نم _

 پس؟

گرد گفتم یهمون چشما  با  : 

م یفقط اشنا بش  میمحرم شد _  . 

زد و گفت  یپوزخند  : 



...  یدیاز من رس یشناخت نسب هی... خودت به نیبب _

م؟یمحرم شد لیدل نیبنظر فقط به هم  ! 

گفتم کالفه  : 

...  گهید می شیاشنا م میدار ن؟یکنیم ییچرا بازجو _

میاشنا بش  خوامیکه من م یقرار شد ا ونطور  . 

صداش   یبگه که اقا مرتض یزی و خواست چ دیکش یاه

 : کرد

پسرم؟ ای محمدجان ب _  

تکون   یسر ن یلبم. محمدحس ینشست رو یمحو لبخند

 : داد و گفت

شهیتموم نم نجایبحثمون ا _  . 

باال انداختم شونه  : 

که صداتون کردنفعال  _  . 

خنده ام رو   یجلو یرفتنش سمت پدرش به سخت با

پوان مثبت  هی شدیم نیگرفتم. فکر کنم حالشو گرفتم و ا  

من یخوش اخالق یبرا  . 



مامان رفتم که برنج داد دستم کنار  : 

 . برو بشورش _

دستم رو بردم جلو که مامان متوجه دستم شد و  هردو

مچ دست چپم رو گرفت و گفت هوی  : 

با خودت؟  یکرد  کاریچ _  

 یاونقدر بلند بود که همه برگردن سمتمون. سع صداش

 : کردم دستمو بکشم عقب

توروخدا شلوغ نکن ستین یچ یمامان..ه _  . 

اومد سمتمون و گفت دیحم  : 

شورمیم نارویا برمیمن م _  . 

اشم دست منو  گهیبرنج رو برداشت و با دست د سطل

کرد و از مامان دورم دیگرفت و کش  . 

و گفتم دمیکش یراحت نفس  : 

 . ممنون _

به تاسف تکون داد و گفت یسر  : 

نه؟  ینگرانش کن ی دوست دار _  



گفتم طلبکار  : 

  یزخم مییجا  ادیمن خوشم م یدست منه؟ فکر کرد _

 باشه؟

و برگشتم ستادیوا طلبکار  : 

  ینطوریا یدار دی... شاادیفعال که مشخصه خوشت م _

یکنی جلب توجه م  ! 

گرد شده نگاهش کردم یچشما  با  : 

بودم  یدنبال جلب توجه کس یمن ک ؟یگی م یدار یچ _

بار دومم باشه؟ نیکه ا  

نشه. من  ریپس حواست به رفتارت باشه که سو تعب _

کارات  نیا کننی اونجمع فکر م یمطمئنم االن همه ادما

 و

جلب توجه محمِد. پس خودتو  یپس زدنات فقط برا نیا

خواهانه برادرانه در  ریخ  حتینص هی نویکنترل کن. ا

 نظر 

ریبگ  . 



  یاب. به سخت ریرو بهم کرد و رفت سمت ش پشتش

. ستمیکردم تا دنبالش برم و کنارش وا یپاهام رو راض 

 برنجارو 

ام  افهی. به وضوح قهیبق  شیپ میو باهم برگشت شست

 . توهم بود

شده ؟  یز یجان چ خانم: حنا فهیشر  

بحثشون شده دی: احتماال باز باحممامان  . 

و گفت دنیخند  : 

. کال تو  کننی م ادیهم کلکل ز  اریو شهر  نیمحمدحس _

ادهیز یسن نیا یجونا   . 

. منم نشسته بودم ونیبدون حرف رفت سمت اقا دیحم

کردم.   یقابلمه نگاه م یکنار مامان و به غلغل اب تو

مین  

خانم به پشتم نگاه کرد  میگذشته بود که مر یساعت

 : وگفت

داداش کارت داره زمیعز _  . 



برگشتم و محمد  یاما وقت دهیکردم منظورش حم فکر

شوکه شدم. با مکث از جام   یلحظه ا دمیرو د نیحس

 بلند

 دمیو رفتم سمتش. بهش که رس دمی. کفشام رو پوششدم

 : گفت

ایباهام ب _  . 

تعجب گفتم با  : 

 چرا؟  _

؟ یبگم مخالفت نکن یزیچ هیبار  هیشد  _  

برخورد بهم  : 

دم یرو پرس لشیمنکه مخالفت نکردم! دل _  . 

دور  کمیدنبالش رفتم.  یکه راه افتاد منم با مکث خودش

ی . از توستادی وا مینباش دشونیتر از خانواده ها که تو د  

به   در اورد. با تعجب ییزای چ هیشرتش   ییسو یبایج

دستش نگاه کردم یپانسمان تو لیوسا  . 

اری دستت رو ب _  . 



بهت سرم رو بلند کردم و به صورتش نگاه کردم که  با

بود یکامال جد  . 

شه ی... خوب مست ین  یزیچ _  . 

  یکت مین یچهار کلمه ارو گفتم اما اون رو نیا یسخت به

پاش گذاشت  ی رو رو  لیکه کنارمون بود نشست و وسا

 و

به من نگاه کرد منتظر  . 

نشستم و گفتم یصندل یرو  : 

اقا مح گمیواقعا م _  ... 

تنگم یکه اقا بزن ستمیفقط اسممو بگو. االن نامحرم ن _  

. 

 نی! سکوت کردم و فقط دستمو جلو بردم. استیجد چه

که با دمیو د دمیام عقب کش گهیچادرمو با دست د  

رفتن گهی هم د یتو شتریپشت دستم اخماش ب دنید  . 

کرد و با  ین یرو برداشت و پنبه ارو بتاد نیو بتاد پنبه

زخم هام زد. کامال حواسش بود که دستش یدقت به رو  



در هم که بخاطر سوزشش   ینخوره منم با چهره ا بهم

کردمیبود به دستمون نگاه م  . 

یکنیو نم نکاریا گهیقول بده بار د _  ... 

هم ندادم که گفت ینکردم و جواب نگاهش  : 

 میتونیکرد م ت یعصب یزیاگر چ میکه محرم یتا زمان _

کنهی م یباهم. مطمئنن کامال خشمت رو خال میدوئل کن . 

به  یوفتی ب یدستکش محافظ چیبدون ه خوامینم اما

یکن یو خودت رو زخم زایچ هیجون بق  . 

بود یادیز  کمی نیا خب  ... 

نبود که عادت داشته  یز یحواسش بهم باشه چ نکهیا

 . باشم

کاراش. در  نیشده از ا  یجور هیکردم دلم  یم حس

دیچیکه باند رو دور دستم پ کردمیسکوت فقط نگاه م  : 

به دستت استراحت بده چند روز ازش کار نکش.  _

یبه ورزشت ادامه بد یخوایالبته اگر م  . 

گفتم یا یاز مکث طوالن بعد  : 



کنمیدرکتون نم _  . 

سطل انداخت و گفت یرو تو لیوسا یباق  : 

 دمیم حیبرات توض امیبرم دستام رو بشورم م نیبش _

یدرکم کن یبتون  . 

نشستم و به اطراف نگاه  مکتین یرفتنش راحت رو با

گوشه هیاز ما  یادیبا فاصله ز دیو حم ار یکردم. شهر  

 دیرسیو بنظر م زدنیبودن و حرف م ستادهیوا

مطمئنم که  ییجورا هی اما  ستیحواسشون به ما ن

 حواسشون به 

اونجان ک یشیو در اصل با ک ماست  . 

برگشت و رد   نیمحمد حس نکه یموندم تا ا  رهیخ بهشون

 : نگاهمو گرفت و گفت

حواسشون بهمون  قیبابا قول داده که تو تمام دقا _

اون دوتا رو گذاشته اونجا نیهم  یباشه برا  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

کننیم  یکار خوب _  . 

و گفت دیخند  : 



دستت   یممکنه کار میجا تنها بش هیاگر  یکنیفکر م _

 بدم؟

کردم اخم کنم  یمفهوم حرفش قرمز شدم. سع دنیفهم از  

: 

 .. نه _

دیتر خند بلند  : 

درک من برات سخته...   ی... خب... گفتنطوریکه ا _

مگه که درک من برات سخته؟ کنمیم کاریچ  

باال انداختم و گفتم شونه  : 

نفر بهش  کی دنی... مگه ادم با چند بار ددونمینم _

شه؟یعالقه مند م  

باشمت دهیها د نیمن قبل از ا دی... شانطوریکه ا _  . 

سمتش دمیباال رفته چرخ یابرو با  : 

؟یک _  

و گفت دیخند  : 



بود  نیبارش از سه ماه قبل از ا نیقبلتر... اول یلیخ _

بود ینیخونه اتون منو بب  یکه تو تو  . 

کردم که گفت زیبراش ر جشمامو  : 

از دوست  یکیتو محوطه باشگاهتون... داشتم با  _

که کالس شماها تمووم شد و  کردمی هام صحبت م

رون یب یاومد  

  دمی. اونجا بود از دوستم پرسیزدیحررف م  تیبا مرب و

 یی... از دفعات بعد جاهی ال چه رشته ااون باشگاه م

ک ینزد  

. از همون نمتیبب یایتا ب ستادمیم یوا  باشگاهتون

ینگاه به دلم نشسته بود نیاول  . 

بهش بگم که گفت یچ دونستمیچرخوندم. نم سرمو  : 

سه ماهه مدام حواسم بهت بود و دنبالت بودم...   _

دنبالت بودن هم   یهم که اون دوتا بچه مدرسه ا یاونشب

 .بودم

تو کوچه بن بست  دمیکه د نمیواکنشتو بب خواستمیم

و یرفت  .. 



کمکم؟ یومد ین  یو جنابعال دمیدوئ قایربع دق هیمن  _  

  ی... منم با موتور میهست یو گفت: دونده خوب دیخند

اون ادما نیکه سوار ماش نیاومدم دنبالتون... البته از ا  

یشناخت ی... تو اونارو نم ومدی خوشم ن یشد  . 

شناسم؟یراننده اشو م شمیم یسوار تاکس  _  

؟  کنهیفرق م یلیخ نیا _  

باال انداختم شونه  : 

بخواد بدزدتم  ینداره... چه راننده تاکس یفرق چیه _

بوده یار کک فهمهی نم یکس گهید  نیماش هیچه   . 

 ابیمن دوست دارم که تراشه رد  نیهم یبرا _

گهیهمراهت باشه د  . 

شده نگاهش کردم ز یر یچشما  با  : 

میبزار یقرار هی نیایب _  ...! 

زد و منتظر نگاهم کرد. تو چشماش نگاه  یقیعم لبخند

 : کردم و گفتم



ماه  کیشما به مدت  م یاز مسافرت برگشت یوقت _

همراهتون باشه تا من رصدتون کنم یتراشه ا نیهمچ  

... 

محو شد لبخندش  . 

دوطرفه است هیقض نیمن که گفتم ا _  . 

باال انداختم شونه  . 

 کیتراشه همراهت باشه.... بعد از  نیماه شما ا کی _

نه ای کنمیکه قبول م رمیگیم میماه تصم  ... 

هیاما وعده هات سرخرمن گمیم نو یا دیببخش _  . 

اما اثارش   رمیخنده ام رو بگ یفشار دادم جلو لبامو

شد انیصورتم نما یرو  . 

کنم بتی تعق ستیمسلما اگر جات رو بدونم قرار ن _  . 

از دور اومد اریشهر یصدا هوی  : 

... نهارییدا _  . 

مامان  شیجمع. پ شیپ میو برگشت میجامون بلند شد از

مینشستم و مشغول شد  . 



استراحت   نجایرو هم یساعت کیاز نهار قرار شد  بعد

بودم که  دهیچاادر دراز کش   ی. تومیوفتیو بعد راه ب میکن  

هم وارد شد و گفت مامان  : 

سر دستت  ییکه چه بال حمی خب... االن منتظر توض _

!؟یاورد  

گفت د یبهمون انداختن و حم ینگاه دیو حم بابا  : 

یکنی م شیامر و نه نقدریا ستیامان بچه نمم _  ... 

رو  شییبایز دیدختره... با هی: بچه است... اون مامان

و  شهی ها زمخت م ی لیزخم و ز نی حفظ کنه. با ا

 ظرافتش رو 

دهیدست م از  . 

  یرو تو کاسه چرخوندم و به بابا نگاه طلبکار چشمام

 : انداختم

کن توروخدااصال من دوست دارم زمخت باشم... ولم  _  

. 

بگه که بابا یزیخواست چ مامان  : 



 رهی... چادره صدات منجایا ستیخانم... اتاق ن _

نیبحث رو تموم کن  نی. ارونیب  . 

 نیو پشتم رو بهشون کردم. واقعا که از دست ا دمیچرخ 

 ایبار گفتم ب  هیمامان.وسواسش خونه خراب کن بود. 

 برو 

 کیروانشناس چنان بهش برخورده بود که تا  شیپ

کردم یرو م شی هفته منت کش  . 

غار  می. قرار شد برمیچرت کوتاه راه افتاد هیاز  بعد

صدریعل  . 

خنک   کمی میدیرس ی... وقتبایراه بود تقر یساعت کی

برنداشته بودم یلباس گرم چی بود هوا اما ه  . 

لباس گرم  الی خیگفتم هوا برام خوبه و ب نیهم یبرا

  نیهم یسرما نخورده بودم. برا شدیم یشدم. چندسال

 االنم 

گهید خوردمینم  . 

 میو اومدن و رفت دنیخر طی و بابا رفتن بل یمرتض اقا

 . داخل غار



بود یدنی خوب بود. اونجا واقعا از نظرم د  زیچ همه  . 

که  نیخورد . قبل از ا زیپام ل قیسوار شدن به قا موقع

تو  خوردمیبتونم خودم رو کنترل کنم داشتم با صورت م  

اعصابم بود. چشمام  یمامان رو غیج ی. صداقیقا بدنه

راستم و دوتا هم یرو فقط بستم که از دوتا دست بازو  

چپم رو گرفتن و نذاشتن سقوط کنم  یبازو  . 

به صاحب   ی . نگاهدمیکش ینفس راحت دنمیکه کش عقب

بودن نیو محمد حس دیدست ها کردم. حم  . 

گفتم د یلرزیکه صدام از ترس و سرما م یحال در  : 

 ... ممنون _

که اشک تو چشماش جمع شده بود   ی در حال مامان

 : اومد سمتم

یدیتو اخر منو سکته م _  ... 

... پشت  نیگذشت... سوار شد ری : خداروشکر به خبابا

 . ما منتظرن همه

ولم نکرد خودش سوار شد و منو هم  نیحس محمد

کرد و کنار خودش نشوند قیسوار قا  . 



قلبم گذاشتم یودست راستمو رو  دمیرو کنار کش دستم  . 

کنار میبزار دیصدقه با هی:  یمرتض اقا  .. 

زانوهام   یمدت حالم بهتر شد... دستامو رو هیاز  بعد

سرد بود  یل یخ  نجایا یگذاشتم و مشتشون کردم. لعنت

 . برام

رو بدم؟ شرتمیسو _  

و سرم رو تکون دادم دمیگفت. لب گز نویا محمد  : 

 . نه _

.  میبش ادهی ها قرار شد پ ق ینگفت. بالخره از قا یچیه

ام  ادهیدستمو گرفت وپ  نیزودتر از محمد حس دیحم

 .کرد

شدم واقعا خوشحال  . 

دوباره وفتمین  انایراه رفتم دستشوگرفتم که اح دیحم کنار  

. 

کرده دستت؟ خی _  ! 

گفتم عیگفت. سر نویا دیحم  : 



 ... خوبم _

بهت دمیم یاماا کافشنمو خواست یهرجور راحت _  . 

و گفتم دمیخند  : 

داداش یمرس _  . 

  ی. نفس رااحترونیب میدوساعت اومد کیاز نزد بعد

شدم یم لیبه قند لیرسما داشتم تبد گهید دمیکش  . 

 کمی  نجایخانم قرار شد تو بازارچه ا میمر  شنهادیپ به

میکن دیخر  . 

رفتن  اریو شهر دیحم ن،یو محمد حس اریاومدن شهر با

ستادیکنارم وا  نیو محمدحس  : 

شدن از سرما یلبات اب _  . 

چرخوندم که گفت سرمو  : 

ای... ب.ی... ممکنه سرما بخوریلجباز  یلیخ _  ... 

خودم رو گرفتم که نپرسم   یجلو یلیرفتم و خ دنبالش

 . کجا



و اون قهوه گرم سفارش داد   میشد یکافه سنت هی وارد

 . برامون با اش رشته

بودم که گفت رهیگذاشته بودم خ زیم یدستام که رو به  : 

 حنا!؟  _

گردم  یچشما دنینگاهش کردم. حنا؟! از د شوکه

زد و گفت یلبخند  : 

من واقعا بهت عالقه مندم... نشد اوونجا صحبتمون  _

. من تمام اون سه ماه دنبالت بودم و میرو ادامه بد

دمتیدیم . 

... دهن  یاومد یو م یرفتیاسه م نکهیهات و ... ا رفتار

 یمن ی... دنبال جلب توجه نبود... حتیذاشتیبه دهن نم

 که

 یدی...اگر تهدیعنی... یدیموتور دنبالت بودم و نفهم با

ی دیفهم یم عیدنبالت بود سر   ... 

پر از نفوذش گرفتم و گفتم یاز چشما نگاهمو  : 

فهمم یدوست داشتنو نم یمن معنا _  . 



داد و  هیتک  زیو ارنج هاش رو به م زیشد سمت م خم

 : گفت

؟یخانواده ات رو دوست ندار یعنی.... نطوریکه ا _  

  یعالقه ا نی دوستشون دارم.. اما .... ا ی لیچرا... خ _

کنمیرو درک نم  یگیکه شما م  . 

کنم... انگار  فشیبرات توص ینطوریاوممم... بزار ا _

... کنمیحسش م  یقلب هامون بهم متصل شده.. ناراحت

دن یاز د  

 تونمی... میکن یفکر م یبفهمم به چ تونمیهات م  حالت

ن یهست که همچ یمسئله ا هیدرک کنم که بخاطر   

نشه کتینزد یتا کس یدیدور خودت کش یوارید  . 

  دنیبا د نی هم رفتن. محمد حس یبالفاصله تو اخمام

 : اخمام گفت

دلتو شکسته قبال یکیزدم به هدف درسته...  _  ... 

نگاه کردم و گفتم نیمحمد حس یچشما  تو  : 

ن؟یکار کن یچ نیخوایباشه م نطوریاگر ا _  

کردی رو اصال قطع نم مونیچشم  ارتباط  . 



تا  نکهیا دنیانجام بدم. فقط با فهم یکار  ستیقرار ن _

تورو به خودم عالقه مند   کنمیم یچه اندازه بوده سع

 . کنم

 نیدوست پسر داشتم همچنان به ا یاگر بفهم یعنی _

؟ یکنیم  یپافشار ییازدواج و اشنا   

 تیهم تو زندگ یاگر پسردرسته... چون مطمئنن  _

پاشون رو فراتر از   یوقت نذاشت چی بوده باشه ه

 حدشون

 . بذارن

دوختم. سفارشمون رو  زیرو ازش گرفتم و به م نگاهم

 . اوردن

اش رو کنار زدم که  یسرخ شده رو یها  ازیقاشق پ با

 : گفت

؟یدوست ندار ازیپ _  

و به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

اما موقع خوردن  کنمیتو غذا درست کردن استفاده م _

متنفرم ادیدندونم ب ریکه ز نی. از انمشونیچیم  . 



دوست دارم مخصوصا سرخ شده اشو.   ی لیاما من خ _

تو ظرف من زیاونارو بر   . 

تو کاسه اش گذاشتم و گفتم ازارویقاشقم پ با  : 

دوست شدم که از هرنظر االن   یکیسالم بود با  15_

داغون بود و انتخاب بشدت  کنمیکه بهش فکر م

ی اشتباه  

 ... بود

و با قاشق همش زدم. محمد  ختمیاشم ر یتو کشک

کردمیساکت بود منم نگاهش نم نیحس  . 

دوسه بار   ی... هفته ادیماه هم طول نکش کیدر کل  _

  یکایسه تا نزدبعد از مدر ای... میزدی حرف م یتلفن

 خونه 

می... درحد دوسه بارم دست همو گرفتمیرفتیم باهم  . 

شدم یتصورش دستم مشت شد و عصب از  . 

تو سرم خاک  . 

فوت کردم و گفتم یعصب نفسمو  : 



دوست شد که کامال خودشو  گهید یکیبا  دمید یوقت _

به  گهیو بعد از اون د میگذاشته، بهم زد ارشیدر اخت

چ یه  

  زیچ  کینگاه هم نکردم چون همه اشون فقط به  یپسر

کننیفکر م  . 

نگاه کردم.   نیرو بلند کردم و سرد به محمد حس سرم

 : اونم به من نگاه کرد و گفتم

هی هدفشون فقط رابطه جنس _  ... 

قاشق  هیازش گرفتم و به اشم نگاه کردم.  نگاهمو

 . گذاشتم دهنم

  ایروو عمدتا  یبود ی. تو سن حساس کنمیدرک م _

ستین ی بیعج زی... چیکردیم یباف  . 

ارو گذاشتم تو  گهیقاشق د هیتکون دادم فقط و  یسر

 ... دهنم

یمخالف ازدواج باش شهینم لیدل نیاما ا _  ... 



برام   یمشکل هیمشترک  یتو زندگ هی... کافشهیم _

کنه  یشوهرم نتونه خودش رو راض یکه مدت ادیب شیپ

 اونوقته 

 یازدواج کنم وقت دی. چرا باشهیشلوارش دوتا م که

بشه؟ انتی ممکنه بهم خ   ! 

مردا مهمه اما اگر عاشق  ی برا یدرسته رابطه جنس _

کننینم نکارویوقت ا چیزنشون باشن ه  . 

زدم  یپوزخند  : 

که  کنمیازدواج م یمن اگر بخوام ازدواج کنم با کس _

ازدواج  یوقت نخواد با کس چیاگر زود مردم ه یحت

 .کنه

  نینگاه نکنه ... البته... فکر کنم همچ یوقت به زن چیه

وجود نداره یادم  . 

ه؟یعالقه من سطح یکنیفکر م _  ! 

 !... اره _

. محمد مینگفت. بعد از خوردن اشمون بلند شد یچیه

رونیب میحساب کرد و اومد نیحس  . 



؟ یبخر یخوا  ینم یزیچ _  

تکون دادم یبه نف سرمو  : 

 ... نه _

بود. اما  ومدهین یها. هنوز کس نیسمت ماش میرفت

دستش بود چیانگار سوئ  نیمحمد حس  . 

شهیسردت م انیتا ب نیبش نی تو ماش ایب _  . 

حرف در جلو رو باز کردم و سوار شدم. محمد  یب

هم پشت فرمون نشست نیحس  . 

  یتا بهت ثابت کنم عالقه ام سطح یخوای م یچطور _

!؟ستین  

شدم و گفتم رهیخ رونیب به  : 

دونمینم _  . 

 !... حنا _

با اخم نگاهش کردم. اونم بهم اخم کرد و گفت عیسر  : 

و بدون پسوند صدات  یمی... پس صم  یست ی نامحرم ن _

بهم اخم نکن ینطور یا کنمیم  . 



باشن طلبکار گفتم دهیمنو به مبارزه طلب  انگار  : 

به  نیپسبوندیانم مبه زور خ نمیاره خب... قبل از ا _

 . اسمم

میکنیچون مطمئنم که ما ازدواج م _  . 

گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشما  با  : 

؟یبرس نیی قی نیباعث شده به ا یچ _  ! 

گفت تیگفتم و اون با جد نو ی تمسخر ا با  : 

که بهت دارم. مطمئنم یبخاطر عالقه ا _  ... 

زدم و گفتم  یپوزخند  : 

من خرم؟ ؟ یبا خودت فکر کرد یچ _  

اخم گفت با  : 

 . طرز حرف زدنت رو دوست ندارم حنا _

حرص گفتم با  : 

باهات ازدواج کنم و  ستی... قرار نیکه ندار یندار _

کنم  رییتغ یجنابعال  لیطبق م  . 



نگاهم کرد و گفت رهی اخم خ با  : 

. یکن یدرست صحبت دی... گفتم که بایکن  ریینگفتم تغ _

ستیطرز حرف زدن اصال درست ن نیا  . 

مشت کردم و گفتم دستامو  : 

بزنم؟! چشمم رو  اب یرد نکارات؟یا هیپس چ _

 .. نچرخونم ؟! ب

گفت یا یعصب یوسط حرفرم و با صدا دیپر  : 

 یبچه ها دار نیحنا... از حدش نگذرون... ع _

  هی تیچون تو دوران بچگ ستی.. .قرار نیکنیم یلجباز 

 نفهم گند

یاعتماد نکن یبه کس گهیبه اعتمادت، د زده  ... 

که بهش  یاما با کس  کنمیروز ازدواج م   هیمطمئنن  _

 ... عالقه داشته باشم

تا بهت ثابت کنم دوستت دارم تا  یدیتو اصال راه نم _

یتوام بهم عالقه مند بش  ... 

عالقه   نی ا نیکن لیبهم تحم نیخوای. مگهید نیهم _

و با خانواده ام نیکرد یزی سفرو برنامه ر نیاتونو... ا  



 یاز اونا حرف شنو نی دونیچون م نی کرد هماهنگ

ی کن یم لمیتحم یدارم... دار  .. 

زدم و  یمفرد باهاش حرف م یقاط زده بودم. گاه کال

بستم ی جمع م یگاه  . 

زد و گفت  یپوزخند  : 

 ی. داریباور کن  یخوای اما نم ادیتو ازم خوشت م _

منم ممکنه دلتو  یکنیچون فکر م  یکن یمقاومت م

 بشکنم و 

کنم انتیخ  . 

خان... با   نیسئوال ازت بپرسم محمد حس هیبزار  _

؟یداشت یتاحاال رابطه جنس یزن  

نگاهم کرد وگفت شوکه  : 

؟یچ _  

گفتم ضیغ با  : 

... در  یسن عابد و زاهد مونده باش نیتا ا ادیبهت نم _

از من فاصله د یبا یرابطه داشته باش یاگر با کس جهینت  



  یدوست بودم اما رابطه جنس یخر هیدرسته با  یر یبگ

کنم که اونم یازدواج م یباهاش نداشتم پس باکس  

رو نداشته باشه یرابطه ا نیهمچ  . 

ان فروکش کرد ه ی تشیعصبان  . 

یگردیفقط دنبال بهانه م _  . 

ازم گرفت و به دور و اطرافمون نگاه کرد نگاهشو  . 

اخم گفتم با  : 

؟ یکنیکار م یچ یدار _  

سمتم و  دیچرخ هویمطمئن شد که  ی از چ دونمینم

 . دستاشو دوطرف صورتم گذاشت

کار   یچ خوادیکه بفهمم م نیگرم بود. اما قبل ا دستاش

جلو دیکش ویوی نیکنه سرمو ع  . 

اتفاق افتاد رمیبتونم جلوش رو بگ نکهیا قبل  ... 

. خشکم زدنیزم یسقوط کردم رو یبلند هیاز  انگار  

... 

لحظه هیروحم از بدنم خارج شد  انگار  . 



دیهم طول نکش  ه یسه ثان دیشا  . 

گرد   یو من تو همون حال با چشما دیعقب کش عیسر

بودم. بهم اشاره کرد رهیشده بهش خ  : 

... تیو قلبم یکه تو زندگ یهست یتو تنها کس  _  ... 

دستمو باال اوردم و محکم   یو به ان دیغلغل جوش خشم

رو صورتش دمیکوب  . 

و گفت دیکش یقیعم نفس  : 

گرفتمیاجازه م دیباشه... با _  . 

شدت حرص صدام خفه شده بود از  : 

یتو ... تو... اصال حق نداشت _  ... 

زد یخونسرد  لبخند  : 

 یدر عمق بهش نگاه کن یبخوا  می... ما محرمزمیعز _

نکردم که حقم نبوده باشه یمن کار  ! 

  کمیکوچ یدست  فیخواست خفه اش کنم. با ک یم دلم

بهش دمیکوب  : 



قبول  غهیص نی... موقع خوندن اینداشت یحق چیه _

یزنینم یبهم دست یحت یکرد  .... 

حرف پدرم بود نیمن قبول نکردم. ا _  . 

. مطمئنم صورتم سرخ شده. از  گرفتمیم شیات داشتم

گرفتمیم شیو داشتم ات  گرفتیام گرما نشات م نهیس  . 

ینفهم هیتو  _  ... 

 یاقا مرتض دمیکه د رونیباز کردم و اومدم ب نویماش در

انیخانم دارن م فهیو شر  . 

  سیکه نوشته بود سرو ییحرص رفتم سمت جا با

رفتم که پاهام   یمحکم و پاکوبان راه م نقدری. ایبهداشت

 درد

بودن گرفته  . 

کرد؟ حق نداشت لمسم کنه... حق  نکارویا یچه حق به

 . نداشت بوسم کنه... حق نداشت... نداشت ... نداشت

  الیخیبد که ب فیشلوغ و کث نقدریشدم، ا  سیسرو وارد

نفس نقدریو ا ستادمیگوشه وا هی. رونیشدمو اومدم ب  

تا حالم جا اومد دمیکش قیعم  . 



.  نایماش شیکردم اخمام رو پاک کنم. برگشتم پ یسع

 . همه اومده بودن

گردم؟یدوساعته دنبالت م ی: کجا بود دیحم  ! 

قرار بود حواسشون به ماها   تیغضم اریاونو شهر  مثال

بودن اون لحظه؟  یباشه. کدوم گور  

و راه  میبراش سر تکون دادم و قرار شد سوار بش فقط

رو  یمسافر خانه ا هی م یسمت شهر تا بتون  میوفتیب

و  میریبگ  

میکن استراحت  . 

اون صحنه  ادی  بستمیشدم. تا چشمام رو م  نیماش سوار

افتادم یم  ... 

که در من به وجود  یو ... حس دتمیکه بوس یا  لحظه

و شدمیم ینطوریبار بود ا  نیاومد... اول  ... 

کنم تا کمتر بهش فکر کنم اما   یبرداشتم تا باز مویگوش

اخم کردم نی محمد حس یها امیپ دنیبا د  . 



در کل من با دونفر در رابطه   یحق با توعه... ول _

به پدرم گفتم    یسالم بود... وقت 20 یوقت شون یکیبودم. 

 قصد

در رابطه باشم   یدارم تا با کس ازیندارم اما ن ازدواج

 ازیکرد که ن دایرو پ یاونم به مادرم و گفت و مادرم زن

یمال  

ماه  کیکمک بهشون به مدت  یباشه. در ازا داشته

 یحس چیام شد. از خودم ده سال بزرگ تر بود. ه غهیص

 بهش 

داشته  یکه فقط باهاش رابطه جنس  نی چون ا نداشتم

 . باشم

ورش بود. چه ج  گهید نی. ارونیب زدیداشت م چشمام

 مادرش براش زن جور کرده؟

سال از خودم  3سالم بود...  25 ینفر دوم هم وقت _

 یمال دیشد ازیبچه دوساله هم داشت و ن هی بزرگتر بود. 

 .داشتن



. به  میکرد فیرد یو شغل میخونه اجاره کرد  هی براشون

دونفر  نیام بود. اما بعد از ا غهیماه هم ص کیمدت 

گه ید  

از مادرمم سئوال   یتونیکس در رابطه نبودم. م چیه با

یکن  . 

خونم یم  یچ شهی... باورم نمایخدا  . 

گفت دیبهت زده بودم که حم نقدریا  : 

؟یخون یم  یدار یچ _  

که بردمش پشتم و  رهیبگ مویاورد جلو گوش دستشو

 : گفتم

همونه منم  یبخونم...برا یداد توینه کهتو گوش _

شینیبخوام اجازه بدم بب  . 

کرد و گفت زیبرام ر چشماشو  : 

یشتر نهیک _  . 

خواستم در سکوت   ینداشتم جوابشو بدم . م حوصله

اماشویکنم پ ل یو تحل هیتجز  .. 



االن بهم اعتراف کرد. خب... بخوام منصفانه بهش  اون

ارضا کرده  ازشویفکر کنم اون گناه نکرده بود... هم ن

 هم به

داشته کمک کرده تا اونم به گناه  یکه مشکل مال یکس

بهیعج یلینشه. اما.... خ دهیکش  ... 

ازدواج  یبهش فکر نکنم.... من با کس تونمیم یچطور

رابطه داشته و ممکنه هر   یکنم که شوهرم قبال با کس

 ان

کنه سهیذهنش منو با اون ها مقا یتو  ... 

رو ماساژ دادم. من بهش   میشونیرو بستم و پ چشمام

... اما عمق و تراز  نطوریاعتراف کردم و اونم هم

که یاعتراف  

کجا نیکردم کجا و اعتراف محمدحس من  . 

سرم رو بکوبم به   یخواست از سر کالفه گ یم دلم

وارید  . 

 یبرا  امیپ یرو از پشتم برداشتمو تو لمیموبا

نوشتم نیمحمدحس  : 



نیممنون که صادق بود _  . 

سمیکه بخوام براش بنو دیرس یبه ذهنم نم نیجز ا یچیه  

. 

من  یحنا... برا ستمین مونیبابت بوسه امون پش _

لذت بخش بود یلیخ  . 

 یکردم و وقت ن یماش یتو یبه ادما  یو نگاه دمیگز لب

نوشتم براش ستیحواسشون بهم ن دمید  : 

نیکردیاونکارو م دینبا _  . 

الزمه ها مونیی اشنا یبرا _  ... 

نیپرووووووووو  یلیخ _  ... 

 یمسئله عاد هیقراره  نی ... ازمیخنده) عز یاموج )_

بوس ی(اموجنمونیباشه ب  ) 

که دوباره نوشت شدمیخجالت داشتم اب م از  : 

...من قول  نیی پا اریب تویدفاع یوارهایحنا... لطفا د _

برات باشم. ازت مراقبت  یگاه مناسب هیکه تک دمیم

 کنم... به 



هات برسونمت ارزو  . 

رو قفل کردم   لم ی موبا عیسمتم که سر دیخودشو کش دیحم

باز اروم گفت شیو با اخم نگاهش کردم که با ن  : 

؟ یکنیچت م نی با محمدحس  _  

کردم که گفت زیبراش ر چشمامو  : 

باشه تیاز عصبان ادی و بنظر نم یقرمز شد _  . 

زدمش که توجه مامان و بابا جلب شد سمتمون فمیک با  . 

به جون هم؟ نی: باز افتادمامان  

زاره ی: اون همش پارو دمم ممن  . 

و گفت دیخند دیحم  : 

من   یکوچولو که... کمک خواست یابج ینگفت  یزیچ _

 . هستم

اومدم بزنمش که مامان با چشم غره گفت دوباره  : 

که یکرد دایاز صدقه سر باشگاهت دست به زن هم پ _  

... 



نظرش   ریباشه ز دیدادم تا روم به حم هیبه در تک کالفه

 . داشته باشم

داده بود ام یپ نیرو باز کردم و محمدحس میگوش قفل  : 

 حنا جون؟ خانومم؟ _

اخم کردم و نوشتم ،یگرد شدلحظه ا چشمام  : 

دیسیبنو دی حنا خانم با _  . 

از  ی... وقتیخانوم خودم گهیاشتباه نکن... تو د _

میحلقه بخر می بر  دیبا عیسر میسفر برگرد  . 

... یایکوتاه م یحنا... دار یکنیکار م یچ یدار

نییپا یاورد  وارتوید  . 

 . نه... من هنوز فکرام رو نکردم _

مورد فکر   هی  نیو تو ا ایاما ب زمیبهت برنخوره عز _

موضوع  هیرو بزار به عهده من. تو بق  م ینکن و تصم

 ها هرچقدر

فکر کن یداشت دوست  . 



روش کامال فکر کنم.  دیکه با هیموضوع نیاتفاقا ا _

نیکه تو گذشته اتون دار ییمخصوصا با تجربه ها  . 

 یتا وقت کنهیکار م یچ نمینگاه کردم بب دیبه حم کالفه

جواب بده نی که محمد حس  . 

هم   دادیداشت هم اهنگ گوش م شیهم با گوش دیحم

دونمی. نمکردی م یباز ای کردیچت م  . 

نیحس محمد  : 

حنا که کارم گناه نبوده. کامال   یدونیخودت هم م  _

رابطه   ای ییافتادم خود ارضا یبوده. به گناه م یشرع

 نامشروع 

یجنبه اش فکر کرد نیخوب بود؟ مطمنم به ا داشتم  . 

بشر نیاز دست ا هوف  . 

که رابطه   گفتیدرست بود. مسلما اگر م حرفش

. بعالوه  کردمیبهش نگاه هم نم گهینامشروع داشته د

 دوبار بوده و

تر از اون که با من اشنا بشه شی وقت پ یلیخ  . 



بود اما  نی فقط بخاطر هم دمیم امیاگر دارم بهتون پ _

فکر کنم هنوز  دیدر کل با  

شهیمحسوب م یخوب شرفتیپ نمی... همزم یخوبه عز _  . 

فرار کردن از بحثنوشتم یبرا  : 

_ نگاه  ی به گوش یمدت طوالن تونمینم  نیتو ماش

روز خوش رمیگیسردرد م . 

انداختم و چشمام رو   یرو خاموش کردم و کنار لمیموبا

 . بستم

داشتم با  ی جنس  ازین نکهیاگر منم بخاطر ا یعنی االن

نداشت؟ یداشتم اشکال یو رابطه ا  شدمیم غهیص یکس  

  تونستنیاونا هم نم ینطوریمردا بکارت نداشتن؟ ا چرا

 یاز موارد یک ی نیبکنن. ا  خواستیدلشون م یهر کار

 بود

کامال رو مخم بود که  . 

 کیهمدان تو  میدیرس یتو اون لحظه. وقت  مخصوصا

. دوتا دونفره و دو تا میمسافر خانه چهارتا اتاق گرفت

 . سه نفره



گرفتن  میمجرد تصم ونیچرا؟! سه تا اقا  دیبپرس دیشا

از اتاق سه نفره ها مال  یکیاتاق باشن. پس  هیتو 

 .اوناست

هم مال منو مامان و بابا. دونفره ها  گهیسه نفره د هی

خانم و اقا  میخانم، مر فهیو شر یهم مال اقا مرتض

 محسن 

 . بود

که خودش اورده  ییمالفه ها عیمن سر ی وسواس مادر

تخت ها پهن کرد یبود و رو  . 

کرد و باهامون اتمام   زیو تم دیرو دستمال کش زیچ همه

 لیو قاشق و ... وسا وانیاز ل میحجت کرد حق ندار

نجا یا  

میکن استفاده  . 

گذاشتم و  ک یبرداشتم تو پالست لیحوله و وسا عیسر

 : گفتم

مامان رمیدوش بگ رمیم _  . 

امینرو... االن منم مصبر کن تنها  _  . 



. رونیب میهم لباس برداشت و باهم از اتاق اومد مامان

قسمت حموم خانم ها میرفت  . 

چهار تا حموم مخصوص خانم ها داشت کال  . 

تاش پر بود. مامان سه  : 

ستمیمیتوبرو من وا _  . 

تکون دادم و زود رفتم داخل حموم و درو بستم یسر  . 

ه حالمو جا اورد حوله  دوش اب گرم خوب ک هیاز  بعد

. تو راهرو چادرمو از رونیو اومدم ب دمیچی دور موهام پ

ی رو  

دادیسرم رو بزرگ نشون م  یسرم کردم اما حساب حوله  
. 

 میبرگشت ییاومد دوتا یمنتظر مامان شدم. وقت همونجا

عی تو اتاق سر  . 

*** 

 میشدم. قرار شد بر داری مامان از خواب ب یصدا با

میبزن یدور ه یهم  میهم شام بخور رونیب  . 



. دست و صورتم رو شستم و اماده دمیکش  یا ازهیخم

 . شدم

: حنا... ؟مامان  

نگاهش کنم گفتم نکهیبدون ا میکردن روسر نمرتبیح  : 

 بله؟ _

؟یزد یلیس نیبه محمدحس  _  

برگشتم  رون،یزد. بابا تو اتاق نبود. رفته بود ب خشکم

ی ندادم. اه یسمت مامان و منتظر نگاهش کردم و جواب  

و گفت دیکش  : 

سرخ  میاز بازارچه برگشت یطرف صورتش وقت هی _

کار تو بود؟  ایخورده بود  ییشده بود. به جا  

اخم گفتم با  : 

 . حق نداشت بهم دست بزنه  _

گرد شده نگاهم کرد یچشما  با  : 

ش؟یزد یلیچون بهت دست زده س _  

گفتم هکالف  : 



رو به خودمون بذار  نی منو محمدحس   نیب لیمسا _

حضور  یبزرگتر ها به اندازه کاف هیلطفا... شما و بق

ی پررنگ  

نیداشت  . 

که دست به زن  ی... مردا از زنگمیبخاطرخودت م _

اد؟یداشته باشه خوششون نم  ! 

هروز و هر لحظه   واریسرم به د دنیبه کوب دمیشد لیم

شه یم شتر یو ب شتریب  : 

حرفا ر و  نیا یلمیف دنیمامان... شما که اهل د _

ادیچموش خوششون م  ینزن... پسرا از دخترا  . 

که غرورشون رو بشکنه یاما نه کس _  . 

اخم گفتم با  : 

 من غرور ندارم؟ _

غرور تورو شکسته؟  یاون طفلک ک _  

گفتم یبه کمر زدم و با دلخور دست  : 



با اون  یخانواده ام از وقتاون غرورمو نشکسته اما  _

من  کننیغرورمو شکستن چون فکر م یل یاشنا شدم خ

ی چیه  

اونا انتخاب کنن.   دیو با میو مرد زندگ دونمینم یزندگ از

ناراحتت  خوام یتمومش کن مامان. نم کنم ی خواهش م  

 . کنم

. تو  یعصب رون یرو چنگ زدم و از اتاق زدم ب چادرم

  نیچشمم به محمدحسراهرو چادرم رو سرم کردم که 

 .خورد

رونیتوجه بهش راه افتادم تا از مسافر خونه بزنم ب یب  

. 

بودن و صحبت   ستادهیوا یدر بابا و اقا مرتض یجلو

به   یو سالم کوتاه ستادمی. رفتم کنار بابا واکردنیم

 جفتشون 

شدم رهیخ نیو به زم کردم  . 

که حرکت   کمی. میها شد  نیسوال ماش هیاومدن بق با

مامان گفت میکرد  : 



میازشون جدا بش یخوایحنا... اگر بازم گفتم اگر نم _  . 

دمیخند یعصب  : 

حرف  نیچندبار ا نیها... حساب کرد نی باحال یلیخ _

ن؟یرو زد  

کالفه گفت بابا  : 

که نیباز شروع کرد _  ... 

اعتراض گفتم با  : 

... نیکنیکه شروع م نی.. خودتونگمینم یچیمن ه _

زدمم تو گوشش چون حق نداشت منو  یلیاره س

 ببوسه... حاال 

ستمین مونیهم که کردم پش یکار ن؟ازیدیفهم  . 

گفت جان ی با ه دیحم  : 

دت؟ یبوس _  

با تشر اسمش رو صدا کرد بابا  . 

شدم و گفتم رهیخ رونیب به  : 



اشنا   شتریو قراره ب نمونهی ب تیمحرم غهیحاال که ص _

از  میتونی... خودمون م نیپس لطفا دخالت نکن میبش  

میایبر ب تیی اشنا نیا پس  . 

حق   گهی. خانم شما هم دمیدیخب... فهم  یلی: خبابا

با شما هم هستم دی.... حمی از حنا بپرس ی سئوال یندار  

. 

موندم. عجب  رهیخ رونیگفتن و من به ب  یچشم هردو

شده بودا یوضع  ... 

 نقدریرو تو اتاق جا گذاشته بودم. مامان ا لمیموبا

حرصم رو دراورده بود که فقط چادرم رو برداشتم و 

 اومدم

رونیب  . 

میشد ادهیرو نگه داشتن و پ نیماش یرستوران یجلو  . 

اشنا  نیبا محمد حس یلبخند بزنم؟ از وقت تونستم ینم چرا

 . شده بودم همش در حال جنگ با خانواده ام بودم

  ممیشدم. منتظر بود رهیخ نیو به زم میستادیا کنارشون

. با اومدنشادیرو پارک کنه و ب نیاقا محسن هم ماش  



 م ینیبش میو خواست میکرد دایبزرگ پ  زیم هی داخل،  میرفت

گفت ن یکه محمدحس  : 

م؟ینیبش اونطرف میاشکال نداره منو حناخانم بر _  

  یکردم جلو یمنتظر به من نگاه کرد و من سع بابا

رمیچرخوندن چشمام رو بگ  . 

میبر _  . 

م ینشست یدونفره ا زیو پشت م میخانواده ها دور شد از  

. 

  یمسافرت انگار به جا نی...! ایبخند دمیاصال ند _

کنهیکه حالت رو خوب کنه بدتر م نیا  . 

نگاه کردم. از بعد حموم بانداش  میپشت دست زخم به

 . رو باز کردم

در حال جنگ و   یشد میشما وارد زندگ یاز وقت _

لبخند زدن ندارم یبرا یجدالم با همه. حس  . 

برات به وجود اوردم یمشکالت نیهمچ  دونستمینم _  . 

گفت یسر تکون دادم و اون بعد از مکث فقط  : 



کنار؟! از   یجنگ و جدال رو بزار نیا  هینظرت چ _

مسافرت لذت ببر نیا  ! 

بهم  یحرف هیاروم بشم...  کمی امیاما تا م خوامیم _

کنه یم میشیکه ات زننیم ای نیزنیم  . 

 تویموضع دفاع نیا یخوایکه نم نهیهم  یبرا نیا —

نییپا  یاریب  . 

هم  نیاومد سفارش گرفت و رفت. محمد حس گارسون

 : ادامه داد

  یبتونم لبخند رو دیباشم؟ شا شتیپ یزار یچرا نم _

ارم؟ یلبت ب  

  گهیهم د یرو بلند کردم و نگاهش کردم. تو چشما سرم

سرخ نبود گه یصورتش د م،یشد رهیخ  . 

امیکنار ب تونمینم زایچ  یسر هیبا  _  . 

؟یچ _  

محدود بشم خوامی... نمیسلطه کس  ریبرم ز خوامینم _  . 



من تورو محدود کنم... من فقط سر چند    ستیقرار ن _

حجابته... از حجاب االنت   یکیحساسم،  یلیخ  زیچ

میراض . 

دورو برم دختره با حجاب بود اما به اجبار خانواده   دمید

ازدواج کرد از هفت دولت ازاد شد یاش. وقت  .... 

ستیبار خانواده ام نحجابمو دوست دارم... به اج _  . 

زد یلبخند  : 

 گمی... نمابهیخداروشکر. مورد دوم همون تراشه رد _

  یبرو و اونجا نرو... چون تو بنظرم عاقل هست نجایا

 خودت که 

  خوامی. فقط میبد صی خوب تشخ  یبد و از جا یجا

 میگوش شهیکه هم ستین نیمکانت رو بدونم. اونم ا

 دستم

نکرده انشاهلل   ییکه خدا یوقت یچکت کنم. فقط برا باشه

داتیازت نداشتم بتونم پ یخبر اد،ین ش یوقت پ چیه  

بتونم به موقع خودم رو برسونم  ی. اگر تو خطر بودکنم  

. 



است سانه یپل یادیز کمی... نیا _  . 

زد لبخند  : 

که دوست  نهیکه حساسم ا یدرسته... مورد بعد _

... برام  یخودت رو ازم دورکن میعقد کرد یندارم وقت

ست یمهم ن  

 میکنیعقد م ی.... وقت میکرد یعروس ای مونهینامزد دوره

رسما زن و گه،یتو شناسنامه هم د رهیو اسممون م  

 گهیاست... د گهی... اجازه هامون دست هم دمیشوهر

ستیدست خانواده امون ن  . 

سر تکون دادم و گفتم بازم  : 

حواستون که هست؟  ... گهیندادم د ی هنوز جواب _  

... ینداشته باش ی... خواستم ابهامدونمی: اره مدیخند

یطی...شرایخب حاال تو بگو... شرط  ...! 

چند مورد باشه که بخوام اگر جوابم مثبت بود  دیشا _

رشیز نیبه شما، تو سند عقدمون ذکر بشه تا بعدا نزن  

. 

 ... چه خوب... بگو _



نگاه کردم و گفتم بهش  : 

 یاموزش ی... دوره هاستنیاهل دانشگاه رفتن ن _

 ه ی نویدوست دارم پس ا شتریکه کوتاه مدتن رو ب رونیب

 نوع

بشه دیتو سند ق دیو با م یکنیم یتلق لی به تحص ادامه  . 

زد یلبخند  : 

ی قبوله. بعد _  ... 

اگر مادرم  یبزارمش کنار... حت خوامیباشگاه... نم _

بگم که شوهرم پشتمه و اجازه  نویا خوامیمخالفت کرد م 

دهیم ... 

شهیم دیتو سند هم ق و  . 

لبخند زد بازم  : 

؟یقبوله... بعد _  ! 

 ادیب ادمیتا  دمیگوشه لبمو جو  کمیشدم ...  رهیخ زیم به

رو  یمورد بعد  : 

 ... کار کردن هم جزشونه _



 ... قبوله _

اومد که گفتم ادمی  یزیچ هی  : 

اومد ادمی _  ... 

نگاه کردم و گفتم ن یمحمدحس به  : 

مهمه یلیشرطم خ نیا _  ... 

راستشو داد باال و گفت یابرو  : 

هست؟  یچ _  

و گفتم دمیلب گز _  : 

شدن از  داریام... مخصوصا موقع ب یتنبلمن ادم  _

صبحانه   شمیصبح بلند نم 6خواب... پس... من ساعت 

 حاضر 

 ... کنما

خنده توش بود گفت یها هیکه ته ما یی... با صدادیخند  

: 

قبوله... به  نم یباشه ا ی... ول 30و  5نه و  6ساعت  _

برام یخونه جبران کن  گردمیبرم یکه وقت  یشرط  . 



کردم اخم  : 

؟یچ یعنی _  

به من گفت رهیهمون لخند خ با  : 

گوشه و  هی نمیتا من فقط بش میازدواج کن ستیقرار ن _

؟ینگاهت کنم... متوجه منظورم شد  ! 

و   دمی. لبگزهینگاهش کردم تا گرفتم منظورش چ کمی

 : مطمئنم که قرمز شدم. نگاهمو ازش گرفتم که گفت

بود نیمنظورم هم  نیاها... افر _  . 

میرو اوردن و مشغول خوردن شد  غذاهامون  . 

*** 

چهارم فصل  : 

نیگنجنامه و بعدم تله کاب میبعد قرار شد بر روز  . 

 نیسوار تله کاب ستیقرار ن دونستمیکه م ییاونجا از

جور کنم   تونستمیکه م ییبشم به انواع و اقسام بهانه ها

 فکر 

 . کردم



. چشمم به  میبهش انداخت ی... نگاه بهی کت شیپ میرفت

دستش بود و  یعکاس نیدورب هیخورد که  نیمحمد حس  

وسط  نیاما من ا گرفتیعکس م  بهیمثال از کت داشت

 ... بودم و

  یرو از جلو   نیرو براش گرد که کردم که دورب چشمام

زد یباز چشمک شیصورتش اورد کنار وبهم با ن   . 

 نیسن مگه از ا نیمردم تو ا ه؟ی نشکلیچرا ا نی... اوا

ها داره؟   طنتیش  

نگفتم. بهش و به همون چشم غره بسنده کردم یچیه  . 

باحاله یلیخ دمی... شننیتله کاب می: بر اریشهر  . 

گفتم عیسر  : 

مونمیمنتظر م  نجایمن هم _  ! 

گفت نیبگه محمدحس یزیچ یکس  نکهیا قبل  : 

که تنها نمونه مونمیمنم م _  . 

بهمون کردن و بابا یبا مکث نگاه همه  : 

م یبرگرد عیشد بهم زنگ بزن سر یزیچ _  . 



و اسمون  نیلبخند سر تکون دادم. االن مثال وسط زم با

 در حال رفتن به اون سمت باشن من زنگ بزنم قرار 

با سرعت برگردن؟ یچطور  

سمت   دمیرفتن چرخ یاش نکردم. وقت عی ضا نحالیا با

نیمحمدحس  : 

نم؟یعکسمو بب _  

بهم   یرو دورگردنش انداخته بود. لبخند  نشیدورب بند

 : زد و گفت

؟یپاکش کن یخوا یم _  

رمیکردم بگ یلبخندمو سع یجلو  : 

دیاگر بد افتاده باشم شا _  . 

راستش رفت باال یابرو  : 

عکس دونفره هم  هیکه  دمیشرط نشونت م کیبه  _

میریبگ  . 

وار نشونش دادم دیاشاره ام رو تهد انگست  : 

!؟یزنیبهم دست نم _  



و گفت دیخند  : 

 یکیبگم  میست یاونجا وا می... برای... بدمیقول نم _

رهیازمون عکس بگ  . 

و محمد  میستادیباشه ا بهیکه پشتمون کت  ییجا هی رفتم

هیبده که از قضا به  یرو به کس نیرفت تا دورب نیحس  

و دستشو دور  ستادیداد و اومد کنارم وا ستیتور زوج

کمرم حلقه کرد، سرمو چرخوندم سمتش تا نگاهش کنم  

 و

دستشو بردار که اونم همزمان سرشو چرخوند  بگم

لبخند هیسمتم و نگاهم کرد. با   . 

گفتم یاز مکث بعد  : 

 . دستتو بردار  _

زد یقتر یعم لبخند  : 

لبخند بزن نیبه دورب _  . 

که فکر   ستهیش گردم و به اون تورنگاهمو از یسخت به

زدم یلبخند کمرنگ گرفتیکنم مدام داشت عکس م  . 



 یاوک یتموم شد انگشت شصتشو به معنا یوقت

رو گرفت و به  نیرفت دورب  نینشونمون داد. محمد حس

ی سیانگل  

تشکر کرد ازشون  . 

نگاه کردن به عکسا اومد سمتم. سرمو خم کردم  نیح

 یو به عکسامون نگاه کردم. از اون قسمت  نیدورب یرو

 که

عکس گرفته بود و  یکل  میکردیبهم نگاه م میداشت

 یلیخ یبهش نگاه کن  ی بخوا یانصافا از نظر هنر

 قشنگ شده

 . بود

رو دور گردنش انداخت و دستشو دور  نی بند دورب هوی

 . کمرم حلقه کرد

یه _  ... 

اشم حلقه  گهیدست د عی اما سر رمیفاصله بگ اومدم

گرد شده گفتم یکرد. با چشما   : 

؟ یتو خارج  یفکر کرد یدید یخارج ؟یکن یم کاریچ _  



و گفت دیخند  : 

یخور یم زیاز دستم ل یماه نیولت کنم ع _  . 

گفتم کالفه  : 

بابا یعقب... ابرو  _  ... 

تونستم از حصار دستاش ازاد بشم. البته که  باالخره

کرد نکارویخودش ا  . 

؟ینش کیرو ندادم بهم نزد میتا جواب قطع شهیم _  

جوابت مثبته دونمینه... چون م _  ! 

چپ نگاهش کردم و گفتم چپ  : 

نزدم یحرف  نیمن همچ _  . 

زد یچشم  : 

.... من  زمیعز یبزن یحرف نیتو همچ ست ی ن یازین _

... با توجه به  یحسش کنم که تو نرم شد تونمیکامال م

 شرط 

 یبرا یلی... دلشبمونی د یو حرفا یکه داشت ییها

؟ یمخالفت دار  



 ... اقا مح _

 . فقط اسممو بگو _

  نیها... از ا ت یداغ کردم. نه از عصبان کردمی م احساس

کدوم از  چیزورم به ه  نکعی... ارسهیکه زورم بهش نم

یادما  

رسهیبرم نم دورو  . 

ان   هیکه  یتیو مظلوم  یکس یو ب ییاحساس تنها نیهم

 کل وجودم رو گرفت باعث شد اشک تو چشمام جمع 

 . بشه

بغض گفتم با  : 

حرفمو بزنم دیزاریکدومتون نم چیه _  . 

رو بهش کردم و رفتم. با سر انگشت هام نم اشک   پشتم

ه یدلم گرفته بود. بعد از چند ثان یلیهام رو گرفتم. خ  

که دنبالم اومد و صدام کرد دمیشن صداشو  : 

ستایحنا... حنا وا _  ... 



اشکام رو گرفتم. بعد از چند تا  ختنیر یجلو  یسخت به

جلوم دیچیپ  نیپسشون زدم که محمدحس قینفس عم  : 

بپرم وسط حرفت دی... حق باتوعه... نباستایوا _  . 

کردم صدام صاف باشه یسع  : 

که  کنمیازدواج م یبا کس نهینداره... حداقلش ا دهیفا _

که دلم  یمدام سرکوبم نکنه... بزاره حرفمو اونطور

خواد یم  

  ای... دید یبهش نم یتیکه شما اصال اهم ی. کاربزنم

دیدیبهش نم یتیاگرم بگم اصال اهم ای بگم  دیذارینم  . 

شده بود اما  مونی. احتماال پشکردی حس گناه نگاهم م با

نداشت یا دهیفا  . 

خوامیمعذرت م _  . 

کردم یقرچه ا دندون  : 

به   دیزاریم ن؟یکن یخوشبختم م نیدار ی نیچه تضم _

حرف بزنم؟ دیذاریاصال م ایارزوم برسم؟    

کامال  تونستمیم نویکرد لحنش قانع کننده باشه. ا یسع

 : حس کنم



... خودت گهید میسینویارو تو سند ازدواج مهمه  _

منم قبول کردم یگفت شبید  . 

پا  ریکه پدرتون داد رو هم ز یقول یشما حت _

 ی چه توقع ستی حرف پدرت برات مهم ن ی... وقتیگذاشت

که یدار  

؟یدی کنم بهم ارزش و بها م باور  ! 

اعصابش. فکش صفت شد و در  یرفتم رو  انگار

همون خشم نگاهش کردم سکوت نگاهم کرد. منم با  . 

گفت یاز مکث بعد  : 

من حجته  یحرف پدرم برا _  ... 

ی گیکه اره تو راست م یعنیزدم   یپوزخند  ... 

کردم  یاشتباه هی. من میبحث کن خوامینم نیحنا... بب _

تورو اب    خی خواستمیکه اونم از قصد نبود... فقط م

 ...کنم

قصدم سرکوب کردن تو نبود ،یبش متریصم که  . 

بگوو بتونم باورت کنم یزیچ هی... کنم ی باور نم _  . 



عقب به پشت عقب رفتم و گفتم هینگاهم کرد که  شوکه  

: 

با خانواده ام  دمیفهم یسفر... وقت نیقبل از ا دیبا _

شده ارو بهم یز ی سفر برنامه ر نیا یکرد یکیدست به   

حل   ای شهیحل م ای... مشکل منم با مادرم ... زدمیم

 گهی د زیهرچ  ایبخاطر باشگاه  ستمی... حاضر نشهینم

باشما  یا  

... از نظر من یمنو درک کن یتونیکنم. شما نم ازدواج

تمومه. خانواده ها هم که برگشتن نجایهم  تیمحرم نیا  

نمتونینب گهیو توقع دارم د رهیراه خودشو م یهرکس  . 

تند راه افتادم. خب...  یش کردم و با قدم هارو به پشتم

شد؟ یاالن چ  

بهم خورد ییاشنا هیقض  . 

 نیکه قرار بود با ازدواج با محمدحس ییها ارزو

 . بهشون برسم پوچ شد

قصد نداشته   گهیو د ادیکوتاه ب دوارمی... امنیمحمدحس

 . باشه سماجت کنه. از مقاومت خسته شدم



نشستم و به اطراف نگاه کردم.   یصندل یجارو  هی

بود و تو فکر بود. احتماال    ستادهیدور تر وا نیمحمدحس

 ازجاش 

رو برداشتم و شماره  لمیتکون نخورده بود. موبا اصال

زدم  ی. پوزخنددادیانتن نم یرو گرفتم ول دیحم  . 

حرفام   نینشون بدم از ا ن یکه به محمد حس نیا یبرا

کردمیم یکار هی دیبا ستمیاصال ناراحت ن   . 

فروختیدستفروش افتاد که ذغال اخته م هیبه  چشمم  . 

  یو رفتم رو دم یظرف خر هیشدم و رفتم سمتش و  بلند

دوباره نشستم یصندل  . 

به خودم اومدم شمیپ نینشستن محمدحس با  . 

دستم  یبا اخم به ظرف تو دمینگاه کردم که د بهش

کنهینگاه م  : 

نیا ستی ن یبهداشت _  . 

نه.  گمیمامانمه م هیاخالقات شب نکهیبخاطر ا قایدق _

... اتیو خصوص اتیاخالق نیمامان دارم با ا هیمن 

حا ی ترج  



ام متفاوت تر باشه با اونا ندهیشوهر ا خوامیم  ... 

برعکسه... مردا  شهیسکوت نگاهم کرد. معموال هم در

  قایدق نجایمامانمون شده... اما ا هیزنمون شب گنیم

 .برعکسه

  یلیخ نیمحمد حس یرفتار ها کنمیدقت م  شتریکه ب االن

مامانمه هیشب شتریب  ... 

دمی م تیاهم تیمن به سالمت _  . 

گفتم کالفه  : 

. دمیم تیاهم میخودم دارم به سالمت یبه اندازه کاف _

سرزنش    یاگر قرار باشه مثل مامانم بابت هر رفتار 

 بشم و

  مونمیداره با خونه بابام؟ همونجا م یبشم چه فرق خیتوب

نه دونفر شنومینفر سرزنش م ک ی.حداقل از   . 

 ... حنا _

گفت نبارینشون ندادم بهش که ا یواکنش اصال  : 

 حنا خانم؟  _

و گفتمسمتش  برگشتم  : 



 بله؟ _

زنمیموارد نم نیدر ا یحرف گهی... دایکوتاه ب _  . 

نگاهش کردم مشکوک  : 

زده  یحرفا رو به هرکس نی ا ن؟یهست ینطور یچرا ا _

کردینگاهمم نم گهیبودم د  ! 

و گفت دیکش یاه  : 

دوستت  گمی... من میبفهم یتونینم یبگم وقت  یچ _

یدینشون نم یواکنش چی دارم اما تو ه  ! 

 یو سن نم کلیقد و ه نیبه ظاهر مردونه اش و ا اصال

راحت ابراز عالقه کنه. نخواستم  نقدریاومد که بخواد ا  

امروز  یغرورش رو بشکنم. به اندازه کاف  نیاز ا شتریب

 . حرف بازش کرده بودم

. من از همون اول هم گفتم قصد  نیاقا محمدحس نیبب _

  یجنس ازینه عاشق شدم! نه ن یازدواج ندارم. اخه وقت

 در

مرد که بخوام بهش   هیبه  ازی! نه نکنمی حس م خودم

خودمو بندازم تو هچل؟ دیکنم... چرا با هیتک  



 ازدواج هچله؟ _

تا خودم رو کنترل کنم. چرا  دمیکش یقیعم نفس

واقعا؟ میهمو درک کن میتونست ینم  

که  یموارد نیاز ا یکی یکه حت یکس ی... برا رینخ _

که عالقه  یمن ی... اما براستیداره هچل ن ازیگفتم رو ن

یا  

ندارم! درخودم مادر بودن رو حس  یهمسر دار  به

ندارم! از   یجنس ازیرو ندارم! ن شیو اماده گ کنمینم

دهیبوس  

بشنوم!  یکه بخواد امر و نه نی! از اادیبدم م شدن

که مربوط به   یزیهرچ  ایصبحانه نهار شام اماده کنم  

ل یمسا  

ازدواج کنم که  دیو مشترکه...! چرا با ییزناشو

بدون  میتونیساعت نم  کیهروزمون با دعوا بگذره! ما 

یدعوا عاد  

واقعا میصحبت کن باهم  . 

و گفت دیکش یاه  : 



کنمیاصرار م لیدل یحق باتوعه و من ب دیشا _  . 

. گمیم ی... باالخره گرفت من چدمیکش یراحت نفس

سمتش گرفتم یظرفمو کم  : 

ن؟یخور یم _  

دوست ندارم ناینه... از ا _  . 

هم که بنظرم  یا گهیمشکل د هی... گهی د نیاها هم _

نمی... من همیبد رییمنو تغ یخوایکه م نیا یشما دار  

  یبرا خورمی که م یزیاگر چ یکنم! حت ریی تغ خوامینم

ضرر داشته باشه میسالمت  . 

نگفت. منم مشغول خوردن ذغال اخته هام شدم یچیه  . 

تموم شد بلند شدم و رفتم سمت سطل و انداختمش  ظرفم

نشستم یصندل یرو نی محمدحس شی و برگشتم پ  . 

  یرو روشن کردم و به صفحه اش نگاه کردم. ک لمیموبا

پس!؟ گشتنیبر م  

 یدانست جی داشتم پبچرخم.  کمی نستایدادم تو ا حیترج

 نیواقع نایا دونستمی. نمخوندمیو م بیو غر بی عج یها

ای  



یالک  . 

!؟یسئوالم با دقت جواب بد نیبه ا شهی: م نیمحمدحس  

تعجب نگاهش کردم و گفتم با  : 

 . باشه _

سال دوسال...  کی دونمی... چه مگهیاگر چند وقت د _

... ازتیازدواج روداشته باش یکه تو اماده گ یهرموقع  

شه؟یکنم اونموقع جوابت مثبت م یخاستگار   

 یجلوم بود!؟ واقعا عاشقه؟ با مکث ییادم فضا  انگار

 : گفتم

داره  یبستگ _  ! 

؟یبه چ _  

  یخب... اگر بهتون عالقه مند شده بودم اره... ول _

خواهد بود یاگر نه... بازم جوابم منف  . 

شد، دست به   ره یکالفه فوت کرد. به روبه رو خ  نفسشو

با اخم نهیس  . 



ربع هم   هیشدم اما بعد از  رهیخ میبه گوش دوباره

تو   مویحوصله ام سر رفت هم گردنم درد گرفت. گوش

فیک  

گذاشتم و به اطراف نگاه کردم کمیکوچ  . 

اومدن پس؟ ینم چرا  

فاصله  نیاز محمدحس  تونمیکه م ییتا جا دمیم حیترج

 فهیو شر یکه دوست ندارم اقا مرتض  نی. با ارمیبگ

 خانم رو 

 ت یحمل مسئول  ییکنم اما... واقعا در خودم توانا ناراحت

نمیب یرو نم ییزناشو یزندگ هی  . 

و گفتم دمیکش یاز دور نفس راحت دنشونید با  : 

گمیرو بهشون م میاومدن. من تصم _  . 

 دمیجام بلند شدم و رفتم سمتشون. بهشون که رس از

گفت دیحم  : 

ن؟ینکرد  یکتک کار _  

براش نازک کردم و روبه جمع گفتم یچشم پشت  : 



که به درد   میگرفت میو تصم میصحبت کرد ینه... ول _

خودش بهتره یعاد یهرکس به زندگ  میخوریهم نم  

 . برگرده

گفت یهم با مکث نیشوکه نگاهم کردن. محمدحس همه  : 

نطورهیهم _  ... 

گفت دیسکوت جمع رو که د یمرتض اقا  : 

نیگرفت یمیتصم ن یهمچ عیو سر ییهویچه  _  . 

بود و اصرار  ی: جواب حنا خانم از اولم منفنیمحمدحس

از حد من.. بود شیب یها  ... 

 زدم و یشده نگاهم کرد. لبخند  زیر یبا چشما  مامان

 : گفتم

من زوده و من   یدرک کردن که ازدواج برا شونمیا _

از  میگرفت  میازدواج ندارم ... پس تصم یبرا یقصد

نیهم  

 یپ یو هرخانواده ا میکال جدابش گهید امروز

 . سرونوشت خودش بره



مشخصه  ی: درسته... حاال که جواب هردوتون قطع بابا

میبکن نکارو یبهتره ا  . 

صالحه: هرطور یمرتض اقا  ... 

میجمع کن لوی مسافرخونه تا وسا میری: با اجازه ما مبابا  

... 

با لبخند   نحال یخانم رسما گرفته بود. اما با ا فهیشر

. نطوریخانم هم هم میو مر دیبغلم کرد و بوس یکمرنگ

 بعداز

.  میراه افتاد نمون یالزمه به سمت ماش یها  یحداحافظ

بود که گفت یشاک یلی انگار خ دیحم  : 

مرد بگه نه؟ نیبه ا دیمثل تو چرا با یدختر فهممینم _  

نگاه کردم دیو به حم ستادمیوا شوکه  : 

چه طرز حرف زدنه؟ نیمن خواهرتما... ا _  

بگه که بابا با   یزیزد و خواست چ یپوزخند دیحم

گفت تیتحکم و عصبان  : 



حرف   ینطوری... بار اخرت باشه با خواهرت ادیحم _

باخواهرت   ینطوریا یهنوز نمردم که بخوا  .یزنیم

یحرف بزن . 

  یازیحق داره شوهرشو خودش انتخاب کنه ن خواهرت

 . به نظر شما هم نداره

که به   یشده بود واقعا... مامان درحال یعصب بابا

 : وضوح ناراحت بود گفت

میخواهشا... بر  میبسه... بر _  ... 

ناراحت شده بودم.   دیراه افتاد. منم واقعا از حم بابا

و بابا روند سمت مسافر خونه. به   میشد  نیسوار ماش

رون یب  

حق نداشتم شوهرمو خودم انتخاب   یعنیشدم.  رهیخ

تنها  نیمحمدحس کردنیهردو فکر م دیکنم؟ مامان و حم  

قرار  میهست که ممکنه تو زندگ یتموم  زیهمه چ مرد

رهیبگ  . 

بهش نداشتم.  یباشه اما بازم من حس نطوریا دیشا

کردمی در خودم حس نم یعالقه ا  . 



جمع کردم و   لمویهمه وسا عیاتاق شدم و سر وارد

نداشت که از  نو یکس جرات ا چی. همیشد  نیسوار ماش

 بابا 

شهیم ی ادامه مسافرتمون چ بپرسه  . 

کردیم یو اخمو در سکوت رانندگ زدینم یهم حرف بابا  . 

به خونه میگردیبرم میدار میکه بفهم دیشطول نک  یلیخ  . 

*** 

به  دنیگرفته بود. بابا بکوب تا رس مونیهمه ا حال

شام نگه    یبرا نکهیکرده بود بدون ا  یخونه رانندگ

 ...داره

میدیصبح بود که رس یکاینزد  . 

اما خوابم  دمیتخت دراز کش یعوض کردم و رو لباسامو

بودم دهیخواب یحساب نی. تو ماشبردینم  . 

شدم و رفتم برق رو روشن کردم بلند  . 

برم باشگاه؟ ذاشتیمامان م کردم؟یکار م  یچ دیبا  

ذاشت؟ینم اگر  



بود زیبرام همه چ باشگاه  . 

.  کردمیفکر نم نیبود که اصال به محمدحس نیا جالب

فردا به مامان  دیبودم که با ییتمام مدت به فکر حرفا

 بزنم تا 

بشه بتونم به باشگاه برم یراض  . 

مامان اروم تر شد  یبود بمونه بعد از سفر تا وقت قرار

تره که   یباهاش صحبت کنم. اما مطمئنم مامان االن جر

 من

ندارم باشگاه برم حق  . 

*** 

شدم. دست و صورتم  داریبود که از خواب ب بعداظهر

رونیرو شستم و از اتاق رفتم ب  . 

 ید. مامان هم نشسته بود و بنبو دیاز بابا و حم یخبر

کردیرو عوض م یو یت یشبکه ها  لیم  . 

گفتم یو با مکث دمیگز لب  : 

 . سالم _



  یلیخ یعنی نینگاهمم نکرد. ا یسرتکون داد. حت فقط

هیعصبان  . 

و خوردم ختمیخودم ر یبرا ییچا هیاشبزخانه و  رفتم  . 

سمت مبل ها و نشستم و به مامان نگاه کردم.  رفتم

. اماستیگفتن ن یبرا یبگم... نگم...! مسلما وقت خوب  

سکوتم رو ادامه بدم تونستمینم  : 

برم باشگاه خوامی بعداظهر م _  . 

اخم برگشت سمتم با  : 

باشگاه یبر  یوقت حق ندار چیه گهیفکرشم نکن.د _  . 

برگشت سمتم که شوکه  یتیو عصبان ض یچنان غ با

 : شدم. با تعجب گفتم

  یدادم دار  نیبه محمدحس یجواب منف نکه یبخاطر ا _

؟ یریگیانتقام م ینطور یا  

... همه اشون انیچ تیزندگ  یشانس ها یفهمیتو نم _

یکنیرو رد م  . 



من؟ مامان من... از فکر و توهم و   یشانس زندگ  _

 یندگ... زرونیب ایو عاشقانه ب یکره ا یلمایف نیا

یواقع  

رو در خودش نداره ییعشق ها نیهمچ  . 

  شتریب رهنی ... من از تو چندتا پیخام ی: تو جون مامان

 . پاره کردم

نگاهش کردم یناراحت با  : 

حرفم مامان... اما من   نیاز ا  یناراحت نش دوارمیام _

رو مثل شما   میبا ارزش و مهم زندگ یوقت ها خوامینم

 با

و تو خونه موندن هدر بدم لمیف دنید  . 

جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و درو بستم از  . 

اهنگ رو تا اخر بلند   یهام رو زدم و صدا یهندزفر

 . کردم

نشستم و چشمام رو بستم وترمیکامپ زیم یصندل یرو  . 

مغز و   یبلند اهنگ صدا یصدا نیا  خواستیم دلم

خواستم بغش کنم  یافکارمو خاموش کنه.. نم  . 



چشمام   یپر شدن اشک تو یدر اخرم نتونستن جلو  اما

رنیرو بگ  . 

و با چنگ   دمیتو خونه بمونم. لباس پوش تونستمینم

رونیاز اتاق رفتم ب   میو گوش کمیکوچ فیزدن ک  . 

فشفشه از جاش بلند شد و با  نیع دنمیبا د مامان

گفت تیعصبان  : 

باشگاه یبر یگفتم حق ندار _  . 

ستی ... نگاه...کوله همراهم نرمی باشگاه نم _  . 

و بعدم گفتم دمیدور جلوش چرخ هی  : 

قدم بزنم رونیب کمی  خوامیم _  . 

و درو بستم رونیجواب بده اومدم ب   نکهیا قبل  . 

اسانسور رفتم سمت  یو به جا دمیهام رو پوش یکتان

 . پله ها

اهنگ رو دوباره بلند کردم یصدا  . 

از خونه دور  خواستمیرفتم. فقط م یهدف راه م یب

با   دیبا کنهیکه فکر م کمیبشم. از مادر حساس و رمانت

یمرد  



 میازدواج کنم و اون تنها شانس زندگ نی محمدحس  مثل

وسواس   یز ی به تم نکهیازدواجه، ازدواج کنم. ا یبرا

 ..داره

عشق  نیکه ا دونهیبه عشق وسواس داره و نم نکهیا

دوره اش گذشته گهی د لمایتو ف یافسانه ا  یها  . 

 مکتین ی. رودمیرس یراه رفتم تا باالخره به پارک کمی

که دور هم جمع شده بودن و  ییها رمردی نشستم و به پ  

و حرف  دنیخند یو م کردنیم یشطرنج باز یگروه

نگاه کردم زدن،یم  . 

به بطالت بگذره میدوست نداشتم زندگ واقعا  . 

و   دنید  لمیکه بخوام مثل مامان روزمو با ف نیا از

 یکارا نیبخاطر ا دیاومد. شا یشب کنم بدم م یاشبز

 مادرمه

بودم  دهیکه از بابا شن نطوریازدواج کنم. ا خوامینم که

بوده ینطوریمامان از همون اول، قبل از ازدواج هم ا  . 

و   یاشبز تیو نها لمی... دردسر... با فهیحاش بدون

و حاضر   کردیخودش رو سرگرم م یگلدوز ای یبافتن

بدون  ستین  



رونیاز خونه بره ب دیحم ایمن  ای بابا  . 

و افسرده یزن منزو ک یکامل از نظر من،  نمونه  . 

بودم. ساکت بودم. گفتن   ینطور یمن هم ا  یسالگ 15 تا

بود زی دلم برام سخت چ  یحرف ها  ... 

گرفتم عوض  میسپهر اونکارو کرد تصم یاز وقت اما

 . بشم

نبود که بخوام بخاطرش   یبا سپهر اونقدر  میدوست دیشا

کرد انتیسنگدل بشم اما بازم اون بهم خ ینطور یا . 

ر منهم نداره از نظ ادی..! کم و زانتهیخ  انتیخ  . 

اهنگ قطع شد و  هویکه  دادمیاهنگ گوش م داشتم

برداشتم و شماره  مویاومد. گوش میزنگ گوش یصدا

د یحم  

دمید رو  . 

کردم جکتشیر  . 

  هیباهام حرف زد انگار  ی جور هینرفته حرفشو.  ادمی

چه  م،یاومده خاستگار  نیارزشم که اگر محمدحس یادم ب  

بهم کرده یبزرگ لطف  . 



مخالفت  شتری که ب کنهیتر م یکاراشون منو جر نیهم

 . کنم

 یواقع یرفته بودم اما به معنا  یادیز یکالس ها درسته

نداشتم که انجام بدم چون از ته قلبم یکار  چیکلمه ه  

ورزش بود که عاشقش بودم فقط  . 

کردم جکتشیدوباره زنگ زد و دوباره ر دیحم  . 

  یدوباره زنگ نزنه، گذاشتم رو نکهیا  یبرا مویگوش

راحت به اهنگم گوش دادم الیوبا خ  مایحالت هواپ  . 

چپمو انداختم   ی پا نه،یو دست به س مکتین یدادم رو لم

راستم و چشمام رو بستم یپا یرو  . 

مامانشون نگران بشن  خواستیم دلم  . 

زدم.   یدست به خودکش  یفکر کنن حت  خواستیم دلم

دادمیم ازار داشتن... منم ازار  . 

چشم باز کردم و  عیشونه امو تکون داد که سر یدست

یافتاد که کنارم نشسته بود. صدا یدختر هیچشمم به   

قطع کردم و با اخم نگاهش کردم مویگوش  : 

 بله؟ _



و دندون هاش  دیجویکه ادامس م یباز در حال شین با

زرد بودن گفت مهین  : 

کاشته اتت؟ نجایا ی!؟ کستایخواب ن ی جا جا  نیا _  

ههم نبودم که  ینسبت بهش نداشتم. ادم یخوب حس

بشم. با اخم گفتم یمیصم گرانیبا د عی بخوام سر  : 

؟ یصدام کرد  نیهم یبرا _  

... صدات کردم بپرسم زیهاا... نه عز یاعصاب ندار _

یخوا یچقدر م  ! 

گفتم جیگ  : 

خوامی نم یچیه _  . 

تعجب گفت با  : 

... خوادیکه م نهیش یم نجایا یکیگفت  یواقعا؟ اما زک _

؟یخوا ینم یگیم ی نکنه برا رد گم کن ؟یمطمئن  

  ضیافتاد ممکنه مواد فروش باشه با غ میدوزار تازه

 : گفتم

 . برو رد کارت _



گریج یشیبابا حاال چرا ناراحت م  یا _  . 

مانتوش که  قهیچنگ زدم به  تیو عصبان ضیغ با

گفت دهیترس  : 

چته؟   ابویهو...  _  

 دنیکوب یام رو باال اوردم و اماده برا گهیدست د مشت

گفتم تیتو دهنش، با عصبان  : 

من از تو الت ترم... برو رد کارت تا بادمجون  _

 . نکاشتم رو صورتت

اش هلش دادم عقب قهی با  . 

سبز   یمانتو قهیصاف کردن  نیبلند شد و ه عیسر

گفت شیلجن  : 

اعصاب یب _  . 

با  رمردایپ دم یه کردم دتند رفت. به اطراف نگا  بعدم

کننیتعجب نگاهم م   . 

دینقشه به ذهنم رس هیلحظه بود که  نیهم  . 

شماره بابا رو گرفتم عیسر  . 



 بله دخترم ؟  _

*** 

بود که باالخره بلند  کیهشت شب بود. هوا تار ساعت

 . شدم و راه افتادم سمت خونه 

به خونه. مامان و  دمیبود که باالخره رس میو ن هشت

مامان با   دنمینگران تو خونه بودن. با د دیبابا و حم

ت یعصبان  

زد داد  : 

؟یبود یکدوم گور _  

و خونسرد گفتم الیخ یب  : 

  یحق ندارم برم باشگاه! منم رفتم تو پارک رو یگفت _

نفر رد شد  ه ی دیخونه نباشم. شا ینشستم تا تو یصندل  

شدم قهیدست به  باهاش  . 

گرد شده گفت یبا چشما  مامان  : 

که بزرگتر باال سرت نباشه  یی سرو پا یمگه تو الت ب _  

! 



کار سالم دور   هیمنو از  یبزرگترم بخاطر دوتا کبود  _

... گهی... منم مجبورم کارم به خالف بکشه ددارهینگه م

 اتفاقا

نفر اومده بود بهم مواد بفروشه هی  . 

نسرد بودمو من همچنان خو دیاز روشون پر رنگ  : 

ردش کردم و کم مونده بود زنده و مرده اشو  نباریا _

... اگر خانواده ام ... مخصوصا مادر و یدون یاما م یکی

 برادرم

  یها تیبه حرفاشون و کاراشون و محدود بخوان

دفعه بعد ازش  دیمنطقشون ادامه بدن شا  یمسخره و ب

دمیخر  . 

بگه که دستمو اوردم باال و گفتم یزیبابا چ  خواست  : 

 ... لطفا بابا _

رو به مامان گفتم دوباره  : 

من  یدنید لمیمامان... تو عاشق ف نهیوضعم هم _

 شمیمعتاد م یعاشق ورزشم... منو از ورزشم منع کن

تو دیبا  



  یاغی... ی دنبالم بگرد ابونا یو تو خ می بخوابون کمپ

 یاغی یرندار اما اگر دست از سرم ب ستم ینبودم و ن

هی... از شمیم  

فکر کن باشگاه  نیهم سرکش تر... حاال خوب بش پسر

شدن  ابونیمعتاد و اواره خ ایرفتن به ضررمه   . 

سمت اتاقم رفتم و درو بستم قفل کردم به  . 

 شهیباعث م یکی نی. مطمئنم ادمیکش یراحت نفس

ادیکووتاه ب  . 

باز شد و با خودم گفتم شمین  : 

هوشمندانه خودم یبه فکرا ولیا _  . 

گشنه ام بود.  یلیاما خ رونیو حال نداشتم برم ب حس

. مامان رونیلباسام رو عوض کردم و از اتاق رفتم ب

ی رو  

گرد شده گفتم  ی. با چشماکردیم هینشسته بودو گر مبل  

: 

؟یکنی م هیچرا گر _  



بود اما بابا خونسرد   ستادهیبا اب قند کنارش وا دیحم

پا انداخته بود و به  یمبل نشسته بود و پا رو  یرو

 مامان

 ستیکه وضع نگران کننده ن یعنی نی. خب اکردیم نگاه

کردنه یو مامان در حال نقش باز  . 

  یتوقع دار یکه زد یقشنگ ی: نکنه با اون حرفادیحم

 حال مامان خوب باشه؟

زدم و گفتم  یپوزخند  : 

 دیلب خطه نبا  ابتشیمامان د یدونیمملکت، نمدکتر  _

؟یبهش اب قند بد  

با  دیحم ره،ی بگ  وانویکه دستش اومده بود باال ل مامان

. شونه باال انداختمدشیعقب کش عی حرفم سر نیا  : 

اخر  ی. خوبه از سریبه کشتن ند ضاتوی خدا کنه مر _

جات  ینیریش دینبا یگفت یخودت چکاپ مامان رو خوند  

بخوره ادیز  . 



  یزیرو باز کردم. چ خچالی سمت اشبزخانه و در  رفتم

درست  ییاز غذا موجود نبود. انگار اصال مامان غذا

 نکرده

گفتم یشد. با ناراحت  زونی. لب و لوچه ام اوبود  : 

خوامیمن غذا م _  . 

گفت ینگفت و بابا بعد ازمدت یزیچ یکس  : 

ارنیب تزایپ زنمیزنگ م _  . 

گذشته  یروز ها ایباز شد. انگار نه انگار امروز  شمین

افتاده یچه اتفاقات  : 

هیعال _  . 

رو برداشت و مامان گفت شیگوش بابا  : 

به فکر شکمت   یتونیم  یچطور تیوضع نیتو ا _

؟یباش  

که مربوط   یی غذا خوردن و ورزش کردن جز کارها _

. هرکدوم کم بشه خلقم تنگ شنیبدن من م یبه سالمت  

یبدون نویا دیشما که با ...شهیم  . 



بار چندمه    نیادبت کرده.. ا یباشگاه ب نی: هم مامان

؟یزنیبامادرت حرف م ینطور یا  

مبل نشستم و گفتم یرو  : 

شروع شد  یمشکالت از وقت  نیا قایدق یاگر دقت کن _

خونه باز شد نیبه ا رومندین نیمحمدحس یِ که پا  . 

داد.   تزاروینگفت. بابا سفارش پ یزی چ یکس گهید

مامان هم بلند شد و رفت تا دست وصورتشو بشوره. 

ی کنترل ت  

گفت دیرو برداشتم که حم یو  : 

 حنا؟  _

_... 

ازم نگرفت گفت یجواب یوقت  : 

خوامیبابت حرف اونروزم معذرت م _  . 

زدم و گفتم  یپوزخند  : 

 . باشه _



توجه بودم هنوز بهش که اومد  ینکردم و ب نگاهش

رو گرفت.  یو یبه ت دمید یو جلو ستادمیمقابلم وا

 کالفه

کردم و گفتم نگاهش  : 

  یخوای... میفروخت بهی غر کهیمن و به اون مرت _

 ببخشمت؟ 

خوامی... معذرت میحق دار _  ... 

نگاش کردم و گفتم کمی  : 

منع باشگاهم رو   یکن یکه مامان رو راض یبهشرط _

 . برداره

زد: باشه... بسپرش به من لبخند  . 

زد و   یزدمو به بابا نگاه کردم. بهم لبخند یمحو لبخند

کارم باز و بسته کرد دییچشماشو به عنوان تا  . 

لحظه   هی دیتوهم. حم دمی که اومد اخمام رو کش مامان

نگاه کرد و بعد اشاره زد کنترل رو بهش بدم.  شویگوش

یب  



مستنده دستم   دنیبهش دادم. زد شبکه مستند با د حرف

رهیخنده ام رو بگ یدهنم گذاشتم تا جلو  یرو رو  . 

ترک کرده بودن مستند   ایکه معتاد بودن  ییادم ها از

 . درست کرده بودن

مرده گفت زنه  یاز خانواده » : وقت یمحبت چیه  توخونه

کرده بودن   یکه ظاهرا جوون بود اما صورتشو شطرنج 

 گفت

بودن دنبال  تیاهم ی. به نظراتم بکردمی نم افتیدر ام

دوست  ییگشتم که براشون مهم باشم. با کسا ییکسا

 شدم

 کردمیبهم مواد تعارف کردن. فکر م یبعد از مدت  که

و خوانیم  مویخوب  .... » 

که نشسته بود بلند شد و  یمبل یاز رو عیسر مامان

رو  یو یکنترل رو ازش گرفت و ت  دیاومد سمت حم 

 خاموش 

 . کرد

نا؟ یا نیکنینگاه م هیچ _  



 لشونیدل شنیکه معتاد م یی نایا نمیبب خواستمی: مدیحم

معتاد شدن داره یبرا یمنطق لیحنا دل دمی! دهیچ  . 

. مامان رهیو روم رو چرخوندم تا خنده ام نگ دمیگز لب

و گفت دیکش یخفه ا  غیج  : 

دیحم _  ! 

االن  نیسفره ارواماده کن نی... پاشدی: حنا و حم بابا

رسه ی م تزاهایپ  . 

  جهیبسه. منتظر نت  نیکه تا االن اورد یفشار یعنی نیا

نیباش  . 

اشبزخانه می رفت ییدوتا میحرف پاشد  یب  . 

چندساعتو؟  نیواقعا ا ی: حاال کجا بوددیحم  

 ! پارک _

اومده بود مواد بهت بفروشه راست   یکه گفت یاون _

 بود؟

میتو پارک نشستم منتظر ساق کردیاره... فکر م _  . 

عمرم  یعشق ورزش تر از تو تو یعنی... وانهید _

دمیند  . 



ساخته شده یکی... از مدل من فقط ینیبیو نم _  . 

و گفت دیخند  : 

االن بهت بگم اما به  خواستمی م یزیچ هی... فیح _

ارزه!؟ یاره ات نمقهر دوب  

و گفتم دمیخند  : 

یکنیکمتر ضرر م ی...سکوت کننیافر _  . 

کنم یازت عذر خواه یمجبورم کرد شهی: باورم نمدیحم  

. 

باال انداختم شونه  : 

یمن که مجبورت نکردم. خودت معذرت خواست _  . 

بلند شد. بابا جواب داد و از خونهرفت  فنی زنگ ا یصدا

رهیحساب کنه و بگ تزارویتا پ رونیب  . 

و با اشتها شروع  زیپشت م مینشست تزا یاومدن پ با

  یکیکردم خوردن. بابا پنج تا سفارش داده بود. خودش 

 کامل



تاشو  6اش  کهیشد. ماامان از هشت ت  ریو س خورد

 دیپنجم رو حم یتزایاشو با دوتا از پ ی خورد و دوتا

 خورد. منم 

پنجم رو خوردم یتزایخودمو با چهار تا از پ  یتزایپ  . 

شد ییدوران ابتدا یاضیر یمثال ها هیشب )  ) 

خوردم  یمبل لم داده بودم و نوشابه ام رو کم کم م یرو

 : که مامان باالخره سکوتش رو شکست

حواست به خودت   دیباشگاه اما با یبر یتون یباشه م _

 . باشه

اما در  دیرسی باز نگاهش کردم. ناراحت بنظر م شین با

شده بود  یراض تینها  . 

  نی... ا یبرگرد یلیزخم و ز یریم یهر سر خوامینم _

  یزاریم وارمیتو درو د دنیعادت مزخرف مشت کوب

 . کنار

دمشیسمتش و بوس دمیپر عیسر  : 

یمامان عاشقتم...مرس یواااا _  . 

زد ی کمرنگ لبخند  : 



نشوخوبه لوس  _  . 

گفتم جانیه با  : 

کهیکوچ  یلیاالنم خ فیتوص یبرا یخوشحال _  ... 

ها یدی: به مراد دلت رسدیحم  ..! 

دم یذوق خند با  : 

من فقط باشگاهمه و  یزندگ ی... ! عشق تویپس چ _

بخوابم رمیبس... من م  . 

براشون فرستادم و رفتم اتاقم. درو بستم و  ییهوا بوس

جا   هی. اما ذوق باشگاه نذاشت دمیتخت رداز کش یرو

 اروم

دوباره  رونی ب ختمی. پاشدم کوله باشگاهم رو ررمیبگ

 .... مرتبش کردم و

*** 

پنجم فصل  : 

شد مثل روال سابقم میاون روز زندگ از  . 



  یها و وسواس ها ی. تحمل نگراندیکل هام با حم کل

 . مامان

تو خانواده یو باز ی و شوخ خنده  ... 

که   یبار  نیکه اخر یگذشت، دوماه ی دوماه حدودا

گذرهی بودم م دهیرو د نیمحمدحس  . 

  یسر لجباز  دی. شاستمین مونینکردم اما پش فراموشش

 یبود رد کردنم اما همونم باعث شده بود که پا تو زندگ

یا  

نذارم جان یو بدون خنده و ه سرد  . 

 نیتازه کار داشتم. تو ا کی با  یکالس خصوص اونروز

و در امدم   کردم یکار م یخصوص  یدوماه بعنوان مرب

شتر یب  

بود شده  . 

 یبود که خانم نامدار با مرد نیبخاطر ا د یشا شترشیب

خلوت شدن  یاشنا شده بود و قصد ازدواج داشتن. برا  

من قبول کرده بودم کالساشو سرش  . 



وقت بود که تنها بود و   یلیخوشحال بودم خ براش

  گفتیبهم م ی حس هیفقط باشگاه بود. هرچند  شیزندگ

 منم

نداشتم یام مثل خانم نامدار باشه اما مخالفت ندهیا قراره  

. 

ظهر بود که کالس رو تموم کردم.   1بود. ساعت  جمعه

و  رونیاون که رفت منم اماده شدم و از باشگاه اومدم ب

 درو

کردم قفل  . 

. با  دمینفر رو مقابلم د هیو برگشتم که  ستادمیوا صاف

شوکه شدم نیمحمد حس دنید  : 

 ... اوه _

زد یمحو لبخند  : 

 ! سالم _

نشون بدم. هنگ کرده بودم.  یچه واکنش د یبا دونستمینم

زدم ضهینبودن عر یخال یبرا  یلبخند محو یبا مکث  

 : بهش



 . ام... سالم _

رو  دنمیواصال توقع د یشوکه شد یلی مشخصه خ _

ینداشت  ! 

 ... خب... اره _

زد و گفت یتر قیعم لبخند  : 

برسونمت؟ تونمیم _  ! 

با اون فکر کنم.  کمیرو ازش گرفتم تا بتونم  نگاهم

سخت بود یل ینگاهش فکر کردن برام خ  . 

دوباره؟ نیکرد بمیتعق _  

 ریرو مجبور کردم که از ز ارینه... راستش... شهر _

رونیبکشه ب دیزبون حم  . 

تکون دادم و گفتم دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

خواهر زاده   نیبه خونه ا  یلیخ نیدونستیاهان... م _

 ! اتون تشنه ام؟

دیخند  : 



خونه اتون  میکه اومد  یاره... از همون روز اول _

 نیاز دستش. ماش نیهست یمشخص بود که چقدر عصب

؟یاورد  

 ... نه _

گه؟یبرسونمت د یدیپس اجازه م  _  

بگم  ی چ دونستمیکردم. نم نیبه محمدحس ینگاه

 دهیداشت که غرورش رو ناد یواقعا... حتما حرف مهم

 گرفته

گهید اومده  ... 

 . باشه _

 یکدوم حرف چیسمت در مجموعه. ه میهم رفت با

 م،یدیپدرش بود رس نیماش هیکه شب نیبه ماش م،یزدینم

 در

رو برام باز کرد جلو  . 

جنتلمنانه. کوله ام رو از پشتم برداشتم و تو دستم  چه

گفتم فیضع یلیسوار شدم و خگرفتم و   : 

 . ممنون _



رو  نیرو دور زد و سوار شد، ماش نیبست و ماش درو

روشن کرد و بعد کمربندشو بست. منم  یبدون معطل

 بستم و

که گفت کردمینگاه م رونی جلو به ب از  : 

از دوماه تحمل کنم شترینتونستم ب یراستش رو بخوا _  

. 

نگفتم که گفت ی چیو ه دمیداخل لبمو گز از  : 

خواستم باهات صحبت کنم که چطوره   نیهم یبرا _

 ای  تیمحرم ایازدواج  یبرا  یاجبار  چیاگر... بدون ه

ی زی هرچ  

در تماس  ی... تلفنمیمدت رفت و امد داشته باش هی

اجبار بزرگتر ها روت باشه   نکهیتا توام بدون ا میباش

منو  یبتون  

؟ یبشناس  

گفتم یسکوت نسبتا طوالن هیاز  بعد  : 

دونمیمن نم _  ... 



حساسم... مطمئن  مونیمن خودم به محرم و نامحرم _

میباش اگر اون بارم لمست کردم چون محرم بود  . 

 میقبل هم قرار بود اشنا بش ی... سرنیاقا محمدحس  _

می... همش تو دعوا بودیعنی... اما نشد... گهید  . 

بودنشون  ینتقبل خانواده ها بخاطر س یسر _

مارو اشنا کنن و بنشوننمون   عتریهرچه سر خواستنیم

 سر سفره

  نیهم ی. برایمخالف بود نیهم ی. فکر کنم براعقد

 یی... کسامیندار مونیبه والد یکار گمیدارم م ینسریا

 که

نهار   میریبگ م ی... ما تصممیی خود ما کننیم میتنظ  قرارو

دنبالت و برسونمت امیمن ب ا ی میباهم بخور  ... 

حرکت   یداشت با سرعت الکپشت م،یخونه بود کینزد

گفتم یبعد از سکوت کرد،یم  : 

؟یبود چ یاگر بعدش جوابم منف _  ! 

 نیسمتم و به در ماش دیرو کنار پارک کرد، چرخ  نیماش

داد، منم بهش نگاه کردم که گفت هیتک  : 



 یبازم جوابت بهم منف ییدوره اشنا نیاگر بعد از ا _

  یچکسیاما... مطمئنم ه شمی مزاحمت نم گهیبود... د

ست ین  

اندازه منو عاشق خودش بکنه نیتا به ا که  . 

بود، صاف نشستم و به جلونگاه   نیسنگ  یلیخ  نگاهش

 : کردمو گفتم

که بدونن   میبه خانواده ها خبر بد دیباشه.. اما... با _

خونه ما   ای  نکهی...امیتو جمع خانواده باش خوامیاما نم

شما  ای  

مسافرت و میبر ای  میبش مهمون  ... 

زد و گفت یلبخند  : 

میرو بعدا هماهنگ کن  مونیباشه... پس... قرار بعد _  . 

زدم یتکون دادم و لبخند محو یسر  . 

رو روشن کرد و دوباره راه افتاد نیماش اونم  . 

در خونه گفتم یجلو  : 

نمیممنون که رسوند _  . 



زد یلبخند  : 

. سالم برسونکنمی خواهش م  _  . 

خدافظ نیهمچن  _  . 

 نیشدم و رفتم سمت در. محمدحس ادهیپ نیماش از

 . نگاهم کردتا داخل برم

و  خوردنیخونه که شدم همه بودن داشتن تخمه م وارد

کردنی فوتبال نگاه م  . 

  ییراجب حرفا کمیو  رمیدادم اول برم دوش بگ حیترج

بزنم فکر کنم خواامیکه م  . 

 نیخانواده محمدحس  ی. من جلوشدنیناراحت م مطمئنن

ع یبار ضا نی پولشون کردم. اونا هم منو چند هیسکه   

بودا یبودن. عجب وضع کرده  ... 

موهامو هم خشک کردم با حوصله و  رونیاومدم ب یوقت

ششونیبعد رفتم پ  . 

 یها قهیمبل نشستم. دق یو رو ختمیر ییخودم چا  یبرا

و گفتم ارمیاخر فوتبال بود. نتونستم طاقت ب  : 

اومده بود باشگاه  نیمحمدحس _  . 



. تازه استرس گرفتم. دمیسمتم. لب گز دیهرسه چرخ سر

گفت دیحم  : 

حرف نزن. بگو خالص کن مارو هینس _  . 

دوباره داشته  ییدوره اشنا خوادیخب... گفت که م _

اال سرمون  زور خانواده ب  گهیتفاوت که د نیبا ا میباش

 .نباشه

ما   خواستنیقبل قبول داشته که خانواده ها م یسر گفت

ی و بخاطر اجبار اونا برا  میریزودتر سرو سامون بگ  

دادم یزودتر من جواب منف شناخت  . 

نکنه مثبت   یکه به پا کرد ی: بعد از اون قشقلقدیحم

بهش؟ یداد  ! 

با تحکم گفت بابا  : 

دیبذار حرفشو بزنه حم _  . 

کردن با  یباز نینگاه کردم و ح نیزده به زم خجالت

 : انگشتام گفتم

که دور بمونه  اوردهیاز دوماه طاقت ن شتریگفت ب _  

امروز؟  یتو باشگاه دار  دهی: اصال از کجا فهمدیحم  



نگاهش کردم و گفتم هانهیاندرسف عاقل  : 

ممکنه به خواهرزاده اش گفته باشه من  یبنظرت ک _

باشگاه دارم؟ یک  

گرد شده گفت یچشما  با  : 

سئوال   نقدریچرا ا دمید  شعوریب ی... ! ا اریشهر _

ازما کردیم  ... 

: جواب اخرتو بگو حنامامان  . 

اما بدون خانواده ها...چه  شمیگفتم باهاش اشنا م _

  ایباهاشون...  یخانواده گ یدورهم نیاز ا دونمیم

 ...مسافرت

حلقه   نیخوایهمش م دنیدوبار د یکیها با  شماخانواده

نیدستمون کن  . 

نی: نه پس که دوست پسر و دوست دختر باش مامان  ! 

ها یموضع گرفت عی: مامان جان سر دیحم  . 

؟یبااهاش اشنا بش یخوایپس م ی: گفتبابا  

سر تکون دادم و گفتم نییهمون سر پا با  : 



باشه  یگفتم اگر اخرش بازم جوابم منف یاره... ول _

مزاحمم بشه اونم قبول کرد دینبا گهید  . 

گفت دیحم یو بعد از مدت گفتینم یچ یکس ه چیه  : 

 یهمون دفعه اول بهش بگ نارویا ی مردیخب م _

اونو خانواده اش؟  یجلو یامون نکن عیضا نقدریا  

ممکنه نظرت   یعنی! م؟یبرس جهینت به میتونیبنظرت م _

کنه؟ رییتغ  

گفتم کردمیو همچنان نگاهش نم دمیگز لب  : 

 دمشونیکه د ییبه مشکل ادم ها خوامی... نمدونمینم _

 دچار بشم... گفتم که... دوستم بخاطر عالقه نداشتن به

بود یتو چه عذاب همسرش  . 

  گرانیخوبه که از اشتباهات د یلی... و خکنمیدرک م _

تا خودت اون اشتباه رو انجام  یاستفاده کن یکنیم یسع  

یند  . 

گرد شده نگاهش کردم و طلبکار گفتم یچشما  با  : 



با قرار رفتن و  کردیم عیهمش منو ضا   یک دایببخش _

و بعدم نقشه مسافرت!؟ ییاشنا  

بگه بابا گفت یزیچ دی حم  نکهیا قبل  : 

دیحم _  ...! 

دوباره گفت یبعد از مکث  بابا  : 

. اونقدر عاقل یدونیخب. هرجور خودت م یلیخ _

یبد صی که راه درست و غلط رو تشخ یهست  ! 

گفت یشاک مامان  : 

  یخانواده هاعه رسول... چطور د یخارج از د _

 ! حواسمون به پسره باشه دست از پا خطا نکنه؟

گرد شده به مامان نگاه کردم یبهت و با چشما با  : 

  غهیو بعدم به ص نینیچیبرنامه مسافرت م  نکهیا یعنی _

من نداشت؟ یبرا یخطر  چیه دیدیم تی رضا تیمحرم  

کدومتون حواستون نبود چی ه یساعت نگذشته وقت چند  

... 



که  یعیسر یساکت شدم اما بعد از مکث و پلک ها  هوی

کنم گفتم دایپ نیگز ی حرف جا هی زدم تا بتونم   : 

 نینوبر ن؟یاالن ندار نیاعتماد داشتاون موقع بهش  _

 . به خدا

کالفه گفت بابا  : 

! حنا د؟یبحث رو ادامه ند  هیبهتون بگم  دیچندبار با  _

و من بهش اعتماد دارم. پس رهیگیم م یخودش تصم  

نیکن تمومش  . 

 یشد و رفت سمت اتاق و درو بست. نفس راحت بلند

دمیکش  . 

چشماش رو مثال با درد بست و دستش رو به   مامان

داد ه یتک شیپشون  : 

اخر کنمی من از دست تو سکته م _  . 

 ن یحرف بابا حرف بزنم وگرنه جواب ا یرو  خواستمینم

دادمیحرف مامان رو هم م  . 

*** 



نشد. تعجب کردم.  نیاز محمدحس یگذشت و خبر دوروز

ع یباهام صحبت کرد توقع داشتم که سر یاونطور  یوقت  

 یقرار مالقات بذاره اما... دوروز گذشت و حت هی بخواد

هم نداد امیپ کی  . 

بهم  یک نمیبود بب یچرا همش چشمم به گوش یشوخ

دهیم امیپ  . 

رو عوض کردم و با برداشتن کوله ام از اتاق  لباسام

رونیاومدم ب  . 

  نیقراره محمدحس یک دیمامان پرس روزی!؟ » : دخانم

بخوام جوابش رو بدم بابا گفت نکهیو قبل ا نمیرو بب  » 

نگفت  یچیه گهیکلمه مامان د کی نیهم با  . 

بودم االن هم  ومدهین رونی رو کامل از خونه ب روزید

رونیب رمیچون باشگاه داشتم دارم م  . 

خورد   نیماش  کیچشمم به  رونیدر خونه که اومدم ب از

که پارک شده بود. خواستم از کنارش رد بشم اما 

نیماش  



به سمت راننده بزارم و  یبود و ...باعث شد نگاه  اشنا

باز که داشت نگاهم   شی و با ن نیمحمدحس دنیبا د

کرد یم  

ستمیجام وا سر  . 

شد ادهیرو باز کرد و پ نیماش در  : 

 ! سالم _

لبخند از سر شوکم زدم و گفتم هی  : 

الماا... س _  ... 

رسونمتی... مایب _  . 

تکون دادم و رفتم سمت در جلو و سوار شدم.   سر

 : خودشم سوار شد و گفت

یبر  نیبا ماش ینخوا کردمیتو دلم دعا دعا م _  ! 

نداشت نیبنز نی خب... ماش _  . 

: خداروشکردیخند  ... 

کردم و گفتم ییصدا یخنده کم و ب منم  : 

شمینزن من سوارش نم نی نبرنش بنز دیحم   ایتا بابا  _  . 



تعجب گفت با  : 

؟ یریخودت چرا نم _  

جاها هست که دوست ندارم برم. پمپ   یام... بعض _

از اون هاست یکی نیبنز  . 

زد و گفت یبخش  تیرضا لبخند  : 

 نیپر کنم بنز یتر یل ستیخوبه. منم حاضرم برات ب  _

ارمایب  . 

و گفتم دمیگفت که بانمک بود. خند یجور هی  : 

 . نه... ممنون واقعا _

زد و گفت یلبخند  : 

چشمت بزنم خوامیبگم اما نم خوامی م  یزیچ هی _  . 

کرد و منم مشکوک گفتم سکوت  : 

نیبگ _  ... 

بودم دهیند ینطوری... خنده اتو ایخندیم _  . 

و گونه هام سرخ شدن دمیکش خجالت  . 



و گفت دیخند  : 

چشمت نکرده بودم دوارمیام _  . 

گفتم یفیضع یصدا با  : 

 . نه _

 یزود اومد یبر ادهیپ ی فکر کنم چون قصد داشت _

مگه نه؟ رونیب  

 ... اره _

کافه  میبر میوقت دار یا قهیدق ستیب هیپس بنظرت  _

م؟یبخور یزیچ هی  

کردم و گفتم نیبه ساعت ماش ینگاه  : 

 . فکر کنم وقتشو دارم _

زد و راه افتاد یلبخند  . 

بود هردو  رمونیمس نیکه ب یبه کافه ا دنیرس تا

میسکوت کرده بود  . 

*** 

که گفتم میهم نشسته بود یروبه رو زیم پشت  : 



پدرتونه درسته؟ نیماش نیا _  

با لبخند   نهیپا انداخت و دست به س یپارو  جنتلمنانه

 : نگاهمکرد

اما خب ! یدیکه د یدرسته. من موتور دارم همون _

دنبالت امیبا موتور ب شهینم  . 

شدم که گفت رهیخ رونیتکون دادم و به ب یسر  : 

؟ی ترسیم یموتور گفته بود _  

نه اما نگاهشکردم و گفتم ایاومد گفتم  ینم ادمی  : 

ترسمیاره ... از موتور م _  . 

 ! چرا؟ _

حدودا بودم که سوار موتور   نیساله ا 13 یطرفا _

پاشنه کفشام رو  دمیشدم د  ادهیپمقصد  یشدم، وقت مییدا

 کامال

بود اب شده بود و من   دهیبه چرخ موتور چسب  که

بودم. کم مونده بود پاشنه پامم بره الش که  دهینفهم

 ...خب



سوار موتور   گهیو د دم یترس یلیگذشت اما خ ریبخ

 . نشدم

ها بوده اما اگر  یمیقد نیاوه... موتورش حتما از ا  _

 هیو  فروشمیموتورم رو م یتو دوست نداشته باش

نیماش  

خرمیم  . 

باال و گفتم دیراستم پر یابرو  : 

ن؟یفروشیم _  

 ! اره _

نییاز اون عشق موتورا کردمیفکر م _  . 

کمتر تو  نی : نه... من فقط چون نسبت به ماشدیخند

موتور رو انتخاب کردم مونمیم کیتراف  . 

من و اب  رموزیتکون دادم. ش دنیفهم یبه معنا  یسر

اون اومد جیهو  . 

و گفت میازشو مزه مزه کرد یکم هردو  : 

؟یبه خانواده ات گفت _  



نشستم و بدون نگاه کردن بهش گفتم صاف  : 

 . اره _

ومد؟ین  شیمسله پ _  ! 

اومده ارو تو  شیپ یکردم و اتفاقا و بحث ها یمکث

 : ذهنم مرور کردم

نبود ی نه مسله ا _  . 

رو   تیمنم به خانواده ام گفتم و اونا مسئله محرم _

... منم   یکه تو دوست نداشت ییکردن اما از اونجا انیب

 مخالفت 

کنمیرو م لیهمه مسا تیو قول دادم که رعا کردم  . 

فقط تکون دادم و نگاهش نکردم یسر  . 

م؟یبرس یا  جهیبه نت میتونیبنظرت م _  ! 

نگاه کردم و گفتم بهش  : 

... بهتون راجب دوستم گفتم که بخاطر عالقه دونمینم _

بود ینداشتن به همسرش تو چه برزخ  . 

نشست و گفت صاف  : 



 یکنیم یسع  گرانید اتیدرسته... خوبه که از تجرب _

یتا خودت اون هارو تکرار نکن  یاستفاده کن  . 

سر تکون دادم و گفتم فقط  : 

 نکه یبدون ا تونمی. اما واقعا نمنیهست یشما مرد کامل _

بدم یبهتون عالقه مند بشم جواب   . 

اوردم.  نییکردم اعتماد به نفسش رو تا صفر پا حس

دست رو  کردهیفکر م شهی مثل اون مسلما هم یمرد

ی هرک  

  قای. اما دقرهیگی برو برگرد جواب مثبت رو م یب بزاره

سرخورده شده  یلی خالفش عمل کرده بودم و ممکنه خ

 .باشه

21:20 01.12.20حنا, [  رمان ] 

 مه یرو برداشت. منم تا ن جشیاب هو وانی نزد و ل یحرف

رو خوردم و گفتم رموزمیش  : 

نشه رمیکه د میبر  شهیاگر م _  . 

سر تکون داد. رفت حساب کرد فقط  . 

*** 



. توقع داشتم رونیکه کالسم تموم شد اومدم ب نیاز ا بعد

نبود نی از محمد حس  یدنبالم اما خبر اومده باشه   . 

منتظر بمونم کم یمونده.  کی تو تراف دیخودم گفتم شا با  

... 

 یاگر اومد بفهمه منتظرش موندم برا خواست ینم اما

که تا اگر اومد مثال  ستادمیوا واریرفتم پشت د نیهم

 فکر کنه 

رونیاز باشگاه اومدم ب تازه  . 

دلمو قلقلک  یز یچ هیفکرم مطمئن بودم و  نیبه ا یلیخ

شوقم کم گذشتنی م شتریها ب قهیدق یداد... اما هرچ یم  

 . شد

دنبالم نزده و ...   ادیم نکهیبر ا یمبن یبه من حرف اون

دنبالم؟ ادیتا ... ب ستادمیوا نجایاحمقا ا نیمن ع  

و راه افتادم.   دم یکش یقیتوهم، نفس عم دمی رو کش اخمام

که تو باشگاه   یراه افتادم و تو فکر بودم. تمام مدت ادهیپ  

دنبالم ادیکه م کردمیفکر م بودم  . 



 یبه خونه همش تو فکر بودم و اخمام حساب دنیرس تا

 . توهم بودن

هم برمگردونه ادیکه هم دنبالم ب ستیام ن راننده  . 

گفت دنمیبا د دیخونه که شدم حم وارد  : 

 ... اخمارو _

براش نازک کردم و روم رو برگردوندم و  یچشم پشت

سالم خشک به جمع کردم فقط و به اتاقم رفتم هی  . 

کردن لباسام رو طول دادم. حوصله حموم رفتن  عوض

گفتم نیهم ینداشتم برا  : 

خورمیمن شام نم _  . 

که  کردیشروع م دنمیمطمئنن مامان به محض د چون

حموم و یبر یپاش یخوایم یک  ... 

رو برداشتم و چکش   لمیو موبا دمیتخت دراز کش یرو

ی... نه زنگ یامیکردم. نه پ  ... 

بهت زنگ زده  یکنیچک م ی... چت شده حنا دارشیا

نه. از بس پشت سرت موس موس کرده پرو و  ای

 پرتوقع 



یشد  . 

کردم که خسته  یباز میبا گوش کمیاهنگ گذاشتم و  هی

رو گذاشتم کنار که یبهم غلبه کرد. اما تا گوش یگ  

دیخوابم پر بخوابم،  . 

کردم دوباره   یکه باز کمیرو برداشتم و   یگوش دوباره

قفل کردم ویاما تا گوش شدی خسته شدم و چشمام گرم م  

... 

شدم و گفتم  رهیبه سقف اتاقم خ سیف پوکر  : 

 ... دمت گرم واقعا _

گرفته بود شیخدا باهام شوخ  انگار  . 

کنار گذاشتم و چشمام رو بستم و زمزمه کردم مویگوش  

: 

نفر بشم که دلم  هیعاشق  نقدریروز ا هی  شهیم یعنی _

و دلم براش تنگ بشه؟ طاقت  نمشیبخواد هر لحظه بب  

 نیرو نداشته باشم و از توجه اش به قول ا شیدور

زده بشم و   جانیرمانا تو دلم پروانه ها پرواز کنن ؟ ه

 قلبم تند



؟ یروز نیهمچ  رسهیم یعنی بزنه؟  

*** 

 میباحال  یلیاز نظر من خانم هان... خ  زیچ  نیتر بیعج

 ... ها

چرا؟ نیگفت اگر  

و   کنهیمدام بهمون ابراز عالقه م یمرد هی یوقت تا

 یحس چی و ه میذاریدوروبرمونه محل سگم بهش نم

 بهش 

  شهیم نیو سرسنگ زاارهیطاقچه باال م کمی. اما تا میندار

اون شهیو ... همه فکر و ذکرمون م  . 

نه؟  میبیعج  

با  یعنیگرفته  شیارو در پ هیرو نیا نی محمدحس اگر

ه؟یخانم مشورت کرده... اما اون خانم ک کی  

ارو   گهیداده بود که فردا نهار هم د امی صبح پ امروز

صبح  9که  ییاونجا. از مینهار بخور رون یو ب مینیبب

داده  امیپ  



که  دمینهار فرداش قرار گذاشته بود من فهم یبر بود

دهیداره جواب م ادیبنظر م کنهیم شهیداره صبر پ  . 

داده صبور باشه؟ ادیبهش  ی...صبر... کصبر  

*** 

نیمحمدحس  : 

برگشت  قهیبه دورو بر انداخت، بعد از چند دق ینگاه

 نیبه ماش یه  یواشکیاما  ستادیوا واریداخل و پشت د 

 ها 

کردیم نگاه  . 

  کردیفکرش رو م یلبم. ک ینشست رو یمحو لبخند

حنا قراره جواب بده؟  یرو یشگرد  نیهمچ  

کردم یبودم مسلما زودتر اقدام م دهیزودتر فهم نویا اگر  

. 

 ادهیو پ نستادیوا گهیساعت منتظر موندن د میاز ن بعد

راه افتاد. اما بشدت تو افکار خودش بود که متوجه  

نینبود ا  



کنار  کشنیهستن که خودشون رو از سر راهش م مردم

 . تا باهاش برخورد نکنن

خودم   یجلو ی حواسم بهش بود و به سخت ادیفاصله ز با

 . رو گرفته بودم که سمتش نرم

بود. اون پسر انگار تجربه اش   اریحق با شهر یانگار 

ستیکمم ن  . 

گوششو  دیدوست دختر داره. با یرکی ز ریز احتماال

که مشاوره هاش بدرد بخورن ییاما از اونجا چونمیبپ  

... 

الشیخیب  . 

وارد شد و با بستن محکم در مشخص بود عمق  حنا

تشیحرص و عصبان  . 

 کتره،یسال ازم کوچ 6از خواهرزاده ام که  ادیم بدم

اما مثل  رمیدختر رو بگ  هیجلب توجه   یشاوره برام

چاره  نکهیا  

ندارم یا  . 



  دهیم ادم یها  یچ اری که اگر حنا بفهمه شهر یوا

ذارهیصدرصد زنده اش نم  . 

رو گرفتم اریشهر شماره  : 

جان ناپلئون ییسالم دا _  . 

لبم بود یرو یقیعم لبخند  : 

زنگ  ه؟یچ یسالم خواهرزاده جان.. خب.... قدم بعد  _

 بزنم بهش؟ 

داد زد هوی  : 

 امیصبح بهش پ 9ها... پس فردا صبح ساعت  ینزن _

 بده فقط و بگو اگر موافقه نهار روز بعدش رو باهم 

نیبخور  ! 

دیماس لبخندم  : 

خبر باشم؟ یروز ب 2_  

گفت یطون یلحن ش با  : 



جون... بذار فکرش   ییدا نهیمنظورم هم قایدق _

  ینسریاگر ا یهمه دنبالش بود نیمشغول بشه... ا

ی رفتار متفاوت  

شده یکه چ  کنهیفکرش رو مشغول م یبد نشون  ...! 

؟یچ ادیاگر گفت نم _  

گفت یبا لحن مطمئن اریشهر  : 

. اگر قبول نکرد  کنهیصدرصد مطمئنم که قبول م _

  . حاال فردایرو مشخص کن  یاصرار نکن که زمان بعد

م یایم  

دمی م حیبرات توض شتریپدرجونشون ب خونه  .. 

گفتم کالفه  : 

و   یهمه سخت نیجلب توجه خانوما واقعا ا یبرا _

 صبر الزمه؟ 

جان ناپلئون یی: بله دااریشهر  . 

اگر صدا   ای یکنیناپلئون صدام نم گهید ای ... اریشهر _

اطالعات  نی ا یکه تو چطور شمیمنم کنجکاو م یکرد

قیدق  



 یدونی. حاال خودت م یکرد دایراجب خانم ها پ رو

 . خواهر زاده جان

بزنم و تماس رو قطع کنم  یباعث شد لبخند سکوتش  . 

**** 

با خواهرم و محسن و  یاز سالم و احوال پرس بعد

که  ییو نشستنشون. رفتم اشبزخانه تا چا اریشهر

زه یریمامان م  

ببرم براشون ارو  . 

برداره.   دی نبا  نیسنگ لیکمر داره. وسا سکید مادرم

تو   میکنیبهش کمک م شهیمن و بابا هم نیهم یبرا

 همه کار 

 . ها

نشستم اریشهر شیها پ  ییاز پخش کردن چا بعد  : 

هیچ یحرف بزن... قدم بعد _  ! 

باز گفت شین با  : 

بدم  ادیمن بهت  یروز  هی کردیفکرش رو م یک _

؟ یاریخانم رو بدست ب ه یدل  یچطور  



و بادشو بخوابونم گفتم رمی حالشو بگ نکهیا یبرا  : 

فکرش رو بکنه اگر خواهرم بفهمه تو  تونهیم یک _

دهینشون م  یبه خانم ها چه واکنش یارادت دار نقدریا  ! 

و گفت دیخند  : 

کردم یشوخ  الیخیب _  ... 

گفت یاز مکث بعد  : 

بهش؟ ینداد امیهنوز که پ _  

 . نه _

کنم   پیرو برات تا امی... بده پنیبه. کامال سرسنگخو _

 . فردا ارسالش کن

ها و نوشت امیرو بهش دادم. رفت تو پ میگوش  : 

  رونیو ب مینی ارو بب گهیفردا نهار هم د یسالم. موافق _

م؟ ینهار بخور  

رو داد بهم و گفت میگوش  : 

براش بفرست نویصبح ا 9راس ساعت  _  ! 

نهار فردا؟  یچرا نگم برا  _  



 یکن یمحل یب شتریبه طرف ب یهرچ گنیم یدیشن _

موضوع  قایدق نجایا ؟ی نظرش رو جلب کرد شتریب

نهیهم . 

جلب   یبرا یو هرکار  یبهش توجه کرد ی قبال حساب تو

 یچ ی. اگر االن برعکس عمل کنیتوجه اش کرد 

شه؟یم  

 نیو دنبال ا شهیافته... توجه اش جلب م یفکر م به

کدوم رفتارش باعث سرد شدن دل تو شده گردهیم  . 

چپ نگاهش کردم و گفتم چپ  : 

زنهیدلشو م نهیرو بب یکی ادیادم که ز _  . 

ع یکرد سر اخم  : 

من باعث ادیز دنی... اگر دستین  ینطوریمن ا یبرا _  

... 

 نیمنظورم رو اشتباه متوجه شده. منظور من ا دمیفهم

هول کرده نیهم  یبرا. کنهیم تمیاذ دنشید ادینبود که ز  

 : گفتم

یدیمنظورمو اشتباه فهم _  ... 



تکون دادم و گفتم یسر  : 

کنهی حنا فرق م _  . 

مثل حنا خانم   اشونیهمن... فقط بعض نی همه زنا ع _

و دوست نداره که  ستیشما با خودش صاف و صادق ن

 دل

دلش بشکنه. من مطمئنم اگر عاشق  دیکه بعدا شا ببنده

هفهمیهم بشه خودش نم  . 

کردو  ینگاه کردم که خنده اروم اریچپ به شهر چپ

 : گفت

سرد و  شهیخواهرش هم گفتیهم م دیباور کن... حم _

 ... خشک بود

گفت هوی مامان  : 

ن؟یکنیپچ پچ م  نقدریشده ا یشما دوتا چ  _  

که در سکوت به   یبه مامان، بعد به جمع  اریو شهر من

 یلیخنده خ  هی اری.شهرمینگاه کرد کردن،یما نگاه م

ع یضا  

 : کرد



یچیه _  ... 

نگاه کرد اریمشکوک به شهر میمر  : 

دم گوش   یدار ی... چاری شهر شناسمی من تورو م _

؟ یکنیزمزمه م تییدا  

خطاب به من گفت بعد  : 

ها اگر   یالف بچه گوش نکن هی نیا یداداش به حرفا _

 . خواست مشاوره بده بهت

  اریو بعد به شهر میبه مر یباال رفته نگاه یابرو با

 . انداختم

با خنده گفت اریشهر  : 

گهیام نکن د عیمامان جون ضا _  . 

گفت تی با جد بابا  : 

دونفر دخالت کنه.   نیتو کار ا یکس ستیقرار ن  گهید _

دونم و اون یزده من م  یحرف یکس نمیبب  . 



بود خودش بلند  میکه مر ییسکوت کردن. از اونجا  همه

شام کمک کنه. من و  یشد رفت تا به مامان برا

ار یشهر  

مینکرد یصحبت گهید هم  . 

*** 

 : حنا

فرستاد امیصبح بود که برام پ 11 ساعت  : 

 تونمیاومده نم شیبرام پ یکار هیسالم حنا خانم. من  _

12. ساعت یا یخودت ب فرستمیدنبالت. ادرس م امیب  

 . منتظرتم

نگاه کردم. اخمام رو   یگرد شده به گوش یچشما  با

توهم و نوشتم دمیکش  : 

. شماهم انگار سرت  گهیروز د کی  یباشه برا _

 . شلوغه

جواب داد قهیدق کیاز  بعد  : 



  ستیبابا ن نی. فقط ماش ستی ن یمشکل نینه.. باور کن  _

با موتورم ام،یکه باهاش ب  . 

بار با خودم  نی اول ی. برانطوری. که ادمیکش یقیعم نفس

رو باطل  تی محرم غهیبهتر بودکه ص دی فکر کردم شا  

خوندن ی تر م یطوالن  . 

به  یرو به شدت تکون دادم و ضربه اروم  سرم

زدم میشونیپ  : 

دختره خنگ ایچت شده حنا... به خودت ب _  . 

و چادرم سرو هم سرم  دمیو لباس پوش دمیکش یهوف

از اتاق   میو گوش  کی کوچ فیکردم و از با برداشتن ک

 اومدم

به مامان و بابا گفته بودم که امروز  شبی. درونیب

گفت دنمیبخورم. مامان باد ن یقراره نهار رو با محمدحس  

: 

یکن خوشحال باش یسع _  . 

زدم و رفتم سمتش و گونه اش رو  یطرفه ا هی لبخند

دمیبوس  : 



نگران نباش نقدریقربونت بشم... ا _  . 

هام  ی. کتانرونیکردم باهاش و از خونه زدم ب یبا یبا

و دمیرو پوش  .... 

*** 

به دوازده بود   قهیدق 20که  نیبه ساعت ماش سیف پوکر

 . نگاه کردم

دم؟یزود رس قهیدق 20 واقعا  

نبودم که زودتر برم داخل و منتظر بمونم.  حاضر

نشستم و  نی تو ماش  نجایا نه یبب ادیم یوقت خواستممینم

 منتظرم 

رو   ابونیرو راه انداختم و اون خ نیماش نیهم یبرا

باالخره ساعت دوازده   نکهیدور زدم تا ا  یپنج بار الک

 . شد

اماده شده بودم و   عیخودم حرصم گرفته بود که سر از

. رونیتوجه به ساعت زود از خونه زده بودم ب یب

تو  ینگاه  



انداختم تا مرتب باشن و از  میروسر یبه لبه ها  نهیا

شدم ادهیپ نیماش  . 

شونه ام انداختم و  یرو رو فمینازک ک یر یزنج بند

به اطراف انداختم یوارد رستوران شدم. نگاه  . 

بهش بزنم. رفتم  یکردم لبخند محو یسع دنشید با

و  زیم نطرف یسمتش که ازجاش بلند شد و اومد ا

رو یصندل  

باال.  دنیابروهام ناخواسته پر. جفت دیکش رونیب برام

گفت ی با لبخند گرم  نیح نیتو هم  : 

 ... سالم حنا خانم _

 . سالم... ام... ممنون _

  ینشستم و اون دور زد و رفت رو یصندل یرو

 زمونیمن نشست. م ی خودش روبه رو شیصندل

 . دونفره بود

بهم زد و گفت یلبخند  : 

دنبالت؟  امیکه نتونستم ب یناراحت نشده باش  دوارمیام _  



به نظر برسم یباشم، لبخند زدم تا عاد یکردم عاد  یسع  

: 

رو برد  نمیبابا ماش  شبی. به هرحال دستین یمشکل _

زد نیبنز  . 

م؟یسفارش بد ی: درسته... خب موافقدیخند  

رو   زیم یرو یتکون دادم و منو دییتا یبه معنا  یسر

برداشتم. بعد از سفارش دادن غذاهامون. با لبخند  

 نگاهم 

و گفت کرد  : 

؟یکرد یم کاریچندروز چ نیا _  

باال انداختم شونه  : 

میگ شهیهم  یکار ها _  . 

!؟  یرو شروع کن دیکار جد هیکنار ورزش  یخوا ینم _

هم سرگرم  ی هست کاریمواقع روز که ب ی باق ینطور یا

یشیم  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

ندارم یا دهیاما ا هیفکر خوب _  . 



 ه؟یچ یانجام بد یکار هنر  هی نکهینظرت در مورد ا _

یدوست دار یمهارت  یکارها  ! 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

  یرو یرو دوست داشتم. نقاش یسفالگر یزمان هی _

 . سفال رو

به تاسف تکون دادم که   یو سر دمیتصورش خند از

 : گفت

؟یچرا انجامش نداد _  

باال انداختم شونه  : 

لیدل کی به هزار و  _  . 

رو   لتیدل ک یهزار و  نیحنا خانم ! ده تا مورد ازا _

 . برام بگو

باال انداختم و گفتم شونه  : 

نیاقا محمد حس الیخیب _  . 

تکون داد و گفت یسر  : 



توهم  دی. گفتم شاادیموندن خوشم نم کار یمن از ب _

بودن ازارت بده کاریب  . 

نی کاری االنم ب _  ! 

تو خونه و به درو  ین ی بش یعنی کاری: نه... بدیخند

 چیکه ه نیبگذره. نه ا قتیو تا فقط دقا ینگاه کن  وارید

ی کار  

که دوست  ی... من االن دارم وقتم رو با کسیبد انجام

ستیاصال اسمش وقت تلف کردن ن نی. اگذرونم یدارم م  

. 

نفوذ  یلیشدم. خ رهیخ زیرو ازش گرفتم و به م نگاهم

سرخ   یجلو ینگاهش باال بود تو اون لحظه. به سخت

 شدن

رو گرفته بودم صورتم  . 

من حاضرم اسپانسرت بشم و   یحنا خانم؟! اگر بخوا _

یگرفتن سفالگر ادیسراغ   یتو بر  ... 

بود انگار اما فقط با خجالت گفتم یجد کامال  : 

دستمو بشورم رمی. منیممنون ...فراموشش کن _  . 



که نوشته بود ییجام بلند شدم و به سمت جا از  W.C 

 . رفتم

نگاه کردم و گفتم نهییاب زدم و به خودم تو ا دستامو  : 

 . خودت رو نباز. تو هنوزم حنا... حنانه نشو _

اونجا نشسته بود و  . همچنانرونیرفتم ب سیسرو از

حرف مقابلش  ی. رفتم بزد یحرف م شی داشت با گوش

 نشستم 

گفت دمیشن که  : 

. خودم فردا نیکن میباشه ... قرارداد رو دوباره تنظ _

بستن قرار داد یبرا  هیترک رمیم  . 

ه؟یبره ترک خواستیم  

شرکت   کی اون صاحب  ستین دی! البته که بععجب

 . بزرگه

 نیرو قطع کرد تو هم شی تذکر گوش یسر هیاز  بعد

 . موقع هم غذا هارو اوردن

گفت نیرفتن گارسون ها محمدحس  با  : 

شد یطوالن کمیتلفنم  دیببخش _  . 



ستین یمشکل _  . 

دلسترم   ینگاهش رو ینیدلسترم رو باز کردم، سنگ اول

نو یا یبا شکم خال دیبگه که نبا خواستیبود. مطمئنن م  

 . بخورم

ازش خوردم و گفتم دوقورت  : 

د؟یریخودتون م شهیبستن قرار داد هاتون هم یبرا _  

گفت یخونسرد با  : 

 نیداشته باشن رو بله. ا یادیز تیکه اهم ییاونا _

قرار داد قراره رد و  یبرا ی ادیجور قرار داد ها مبلغ ز 

 .بدل بشه

باشه بهتره خودم  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

معموال؟ چند وقته هستن  _  

دهنش و گفت یقاشق گذاشت تو هی  : 

طول بکشه سه چهار روز یلیخ _  . 

نگفتم گهید یچیتکون دادم و ه یسر  . 



مشغول خوردن غذام شدم که گفت منم  : 

فکرت رو مشغول کرده. بگو  یزیچ هیحنا خانم...  _

هیچ  ! 

برنج هام رو چپ و راست کردم و بعد گفتم کمی  : 

ست ین  یزیچ _  . 

  رهیظرفش گذاشت و بهم خ یو چنگالش رو تو قاشق

 : شد

 . بگو _

رو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم سرم  : 

نی... فراموشش کنادیبه وجود م یاگر بگم ناراحت _  . 

سرد شد، چند قاشق به زور از   یبه راحت نمونیب جو

که گفت غذام خوردم  : 

امون دارم حنا...  ندهیا یبرا یادیز یمن برنامه ها _

 . خانم

 مثال؟ _

حاضر نبودم نگاهش کنم که گفت  همچنان  : 



 یا قهیدق یبرا  ستمیبهت بگم که حاضر ن ینطوریا _

 . ازت جدا بشم بعد از عقدمون

و ادامه داد دیکردم بهش که خند اخم  : 

اگر مسافرت   نهی... منظورم اایجبهه گرفت  عیسر _

روزه... تورو هم با   کی یقرار باشه برم.. حت یکار

برمیخودم م  . 

راستم رو دادم باال و گفتم یابرو  : 

دارم؟ یزندان ک یبا  یچه فرق یاونطور _  

. ارنج هاشو دوطرف ظرف غذاش  زیم  یشد رو خم

 : گذاشت و گفت

که من قراره چند روز برم   ستیتو فکر تو ن نیمگه ا _

داره و ممکنه از راه   یادیز  یدارید یکه جاذبه ها ییجا

 به

  یباشه و جاذبه ا شمیخانم خوشگلم پ یکنن؟ وقت درم

چه   گهیچشمام باشه... د یجلو  شهیهم  خوامیکه م

ی نگران  

ممکنه باشه یا  ! 



باال انداختم و گفتم یا شونه  : 

 یجلو یادیز ی... وقتستیجاذبه ن ینطوریا _

صدرصد زنمیچشمتون باشم اونوقت دلتون رو م  . 

وقت قرار  چیکه ه دمی: نه حنا... من بهت قول مدیخند

وفتهیب یاتفاق نیهمچ ستین  . 

با خجالت ازش گرفتم که گفت نگاهمو  : 

. اگر  رمیبله ارو ازت بگ  تونستمیکاش زودتر م یا _

میرفتیسفر رو م نیباهم ا میعقد بود  . 

... باشگاه دارمستمی ن کاریمن ب _  ! 

خودت   یرو جا  یدوسه روز کس یتونیمطمئنن م _

و   ای... حاال ب یبزار یبعدا براشون جبران ای. یبزار

ن یراجب ا  

میصحبت نکن زایچ  . 

به خوردن میرو شروع کرد غذامون  . 

*** 



 میو اومد میرفت حساب کرد و بلند شد نیحس محمد

رونیب  . 

رمیم گهیخب... من د _  . 

م؟یصحبت کن م یچه زود... هنوز نتونست _  

بود! اما به  یچ  میکه زد یدلم گفتم پس اون همه فک تو

و گفتم اوردمیخودم ن یرو  : 

نی... من با ماشیخب.. .شما با موتور  _  . 

به چونه اش زد و گفت یدست  : 

؟یاگر موافق میبزن یدور هی میتو بر نی پس با ماش _  

؟یموتورتون چ _  

که قبال   یحرف ادیبگه که  ی زیزد و خواست چ یلبخند

گفتم عیزده بود افتادم و سر  : 

نیزد  ابیبهش رد نیرفته بود گفت ادمیاها  _  . 

راه افتادم. اونم کنارم راه  نمیبه سمت ماش زودتر

که گفتم نهیافتاد.سمت شاگرد خواست بش  : 

نیشما پشت فرمون بش _  . 



زد و گفت یلبخند  : 

  نتیاما فکر کنم ماش یرانندگ  یندارم برا یمشکل _

 . ممکنه با من مشکل داشته باشه

نگاهش کردم که اون فقط لبخند زد و در سمت  جیگ

رو تا  ینشست و صندل یشاگرد رو باز کرد اما به سخت

ی جا  

داده بود عقب ممکن  . 

. دستمو دمی. فهمنیتو ماش شدنیدرازش جا نم یپاها

دمیدهنم گذاشتم و خند یرو  . 

نگاهم کرد و گفت رهیلبخند خ  با  : 

میبر نیبش ایپس... ب ی دیحاال فهم _  . 

 نیخنده ام، پشت فرمون نشستم و ماش ی ها  هیته ما با

 : رو روشن کردم و گفتم

 پس... کجا برم ؟ _

داره...   یقشنگ  ی. گل کارشناسمیم یپارک هیام...  _

اونجا میبر  . 



*** 

  رهیبگ یرادیا هی میمنتظر بودم که به راننده گ هرلحظه

من نداشت. اولش  یبه رانندگ یاما اون اصال توجه

ی لیخ  

نگاه   رونیبه ب دمیکه گذشت د کمیداشتم. اما  استرس

شدم لکسیر زنهیحرف هم نم یو حت کنهیم  . 

گفت میشد ادهیرو پارک کردم و پ نیماش یوقت  : 

مینیاونجا بش میبر _  . 

با فاصله  یاشاره کرد. سمت راست صندل  یمکتین هی به

تاب و سرسره بچه ها بود و سمت  یمتر  20نسبتا 

 چپش 

 یاما گل کار یفواره اب معمول هیبا همون فاصله  هم

یجذابش کرده بود. رو یداشت کهحساب  یقشنگ یها  

گفت هوی نیکه محمدحس  می نشست یصندل  : 

 نیبچه ها و ا یو به باز نجایا امیوقتا م یلیمن خ _

ادیبه ذهنم ب  دیجد یطرح ها دهیتا ا کنمیفوارهه نگاه م  

. 



باال انداختم و گفتم ییابرو  : 

د؟یر یگیم دهیبچه ها ا دنیبا د _  

زد یبه جنب و جوش بچه ها لبخند رهیخ  : 

؟یدرسته... بچه ها رو دوست ندار _  

برگشت به من نگاه کرد و منتظر جواب موند نباریا  . 

.  بنمی... حوصله اشو در خودم نمیدارم ولدوستشون  _

دارم هیتیذهن نمی البته خب... ا  . 

؟ یتیچه ذهن _  

داشته باشن.  کی هستن که بچه کوچ المونیتو فام _

  میشیجمع م ییجا یبچه اش دوسالشه و مادرش وقت

 دور

و فقط دنبال بچه   فهمهینم یاز دورهم یچ ی رسما ه هم

فیدست نزنه. فرش خونه مردم رو کث یز یاشه تا به چ  

 ی. غذاش رو بخوره و ... من جاش باشم رواننکنه

هست که عموما ینمونه از مادر و بچه ا هی نی. اشمیم  

نمشونیبیم  . 



تکون داد یسر  : 

کنه؟ینم یپدرش اصال کمک _  

به مادرش وابسته اس   یل یچرا اتفاقا... اما بچهه خ  _

دوست داره همش بغل اون باشه. اونم کمر درد گرفته.  

 چه 

بره. بچهه پشت در   تونهینم سیسرو هی گفت یم دونمیم

و ... مسلما من ادیتا در ب کنهیم هیگر  نقدریا نهیشیم  

نیاقا محمدحس کشهی نم یز یچ نیبه همچ اعصابم  . 

از  تکون داد. تو فکر بود.بعد دنیفهم یبه معنا  یسر

سکوت گفت یمدت  : 

؟یوقت بچه دار نش چیه یخوا یم یعنی _  

  یاز کار ها و شوخ گهیکه د ی... اما زمانخوامیم _

بخوان حرصم بدن  یی. دوتارهی شوهرم حرصم نگ یها

ر یزود پ  

شمیم  . 

  رهیی.با خجالت به دستام خدیبلند خند یبا صدا  نباریا

اروم شد گفت یشدم که وقت  : 



هوم؟ دمیمن حرصت م... پس نطوریکه ا _  

کردنش اخم کردم  عیضا ی. برا کردینگاهم م طنتیش با

 : بهش و گفتم

از شما اوردم مگه؟ یاسم _  

حالش گرفته شد. اما نگاهش رو ازم نگرفت و   قایدق

 : گفت

خورمیفعال که من دارم از دست تو حرص م _  . 

کردم خودمو متعجب  : 

 چرا؟  _

شده نگاهم کرد ز یر یچشما  با  : 

میبگذر _  . 

 ینشست و دستاشم دراز کرد رو مکتین  یرو هوی اما

شدیکه پشت منم شامل م  مکتین یپشت  ... 

گرد شده نگاهش کردم   ینشستم و با چشما خیس عیسر

زد و گفت یکه لبخند  : 

 . مواظبم... نگاه پشته _



  مکتیپشت ن گفت یدستش نگاه کردم، راست م یجا به

از روبه رو نگاهمون  یبود که اگر کس ی بود اما جور

کرد یم  

دستشو دور شونه ام انداخته  کردیم فکر  . 

بده راحت باش هیتک _  . 

اما اما   هیکنم و تک یتونستم خودم رو راض یسخت به

بهم زد و گفت یراحت نبودم. لبخند  : 

کردن   یکه تالف یی... من از اون دسته ادمایدونیم _

دمیرصم بخورم، حرص مخوب بلدم... ح  . 

بهم زد یچشمک  . 

کردم   یاخم ؟یچ یکرد. اما تالف یم یداشت تالف پس

 : بهش

نیحرص بخور نی نگفتم که بخوا یزیمن چ _  ! 

دیشا _  . 

گفتم نمونیب کیاز نزد کالفه  : 

میبهتره بر _  . 



جام بلند شدم که گفت از  : 

 خوامیم نجایا گهید کمیخب... تو برو... من  یلیخ _

نمیبش  . 

گفتم یاز مکث بعد  : 

 . باشه... خدافظ _

که چندتا   نمیرو بهش کردم و راه افتادم سمت ماش  پشتم

انگار تازه از مدرسه اومده باشن،  یرستان یدختر دب

 وارد

 یکه صدا  شدمیشدن. داشتم از کنارشون رد م پارک

اومد شونیکی  : 

مخش رو بزنم خوامی.. منیاون مرده اونجا رو بب  _  . 

بهشون انداختم که رفتن سمت  ینگاه م یو ن ستادمیوا

سرش نیگفتن. محمد حس یز یو بهش چ نیمحمدحس  

موند  رهیبه چپ و راست تکون داد و به بچه ها خ رو

 شیگوش ن یگفتن که محمدحس گهید زیچ  هیاما دخترا 

 رو



گرد شده    یاورد و گرفت سمت دختره. با چشما در

سمت من  دیچرخ نیسر محمدحسنگاهشون کردم که   . 

توهم. پشتم رو بهشون کردم و راه  دمی رو کش اخمام

 . افتادم

و  افهیچون اصال به ق گرفتیداشت شماره م گمینم

 ای یاز کس رهیکه بخواد شماره بگ خوردیظاهرش نم

 راغب باشه 

رهیاونا شماره بگ از  . 

رو   شیگفتن که حاضر شد گوش یدخترا چ دونمینم

که بود... مطمئنم دخترا شماره  یبهشون بده اما هرچ

 اش رو

مخ طرفو بزنم   خوامیم گهی دختر م هی یاوردن. وقت ریگ

شهیطرف نم الی خیو مصمم اگر باشه ب  . 

دمیرو شن نی محمدحس یبودم که صدا دهی رس نیماش به  
: 

 حنا؟  _



رو باز کردم و سوار  نمینگاه کردن بهش در ماش بدون

در سمت شاگرد رو باز کرد و سوار شد عیشدم که سر  : 

یدی اشتباه فهم _  ! 

اخم تو چشماش نگاه کردم با  : 

نکردم که اشتباه برداشت بشه یفکر  چیه _  . 

گفت یتو مشتش بود. با مکث لشیموبا  : 

بودنن گهیتوهم د ینطور ی وگرنه اخمات االن ا یکرد _  . 

حرص گفتم با  : 

نیبا من صحبت نکن یمیصم نقدریا _  . 

 کردمی باهات صحبت م گهیجور د هی میاگر محرم بود _

 ... که

اوردم باال تا ساکت بشه دستمو  : 

اومد راغب به گرفتن  یبشنوم. ظاهرتون نم خوامینم _

گفتن که   یچ  ستی. برام مهم ننیشماره اون دوتا باش

 باعث



برعکس   هیاما اگر قض دیرو بهشون بد تونیگوش شده

که  یلیبودن و همون دل ستادهیبود و دوتا پسر جلوم وا

ی برا  

رو   میاوردن من گوش یمن م یاوردن اونا برا شما

ن؟ینداشت یمشکل دادمیم  

گفت یتوهم رفت و بعد از مکث اخماش  : 

کردمیم یحق باتوعه... قاط _  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

برم خوامیم  نییپا نیبر _  . 

شدم که در شاگرد رو  رهی نشستم و به مقابل خ صاف

 : بست و گفت

 یکل ننیشی م طیشرا نی. خانوما تو ایهست یعصب _

. نینطور ی. خواهر و مادر خودم اکننیم  الی فکر و خ

 بعدش

که  یاشتباه جهیاز نت ارنیشوهراشون رو در م پدر

  شتیپ نجایهم یاروم نشد یگرفتن. پس بهتره تا وقت

 . باشم



و سرم رو چرخوندم سمت مخالف و به   دمیکش یهوف

شدم رهیخ رونیب  . 

که گفت میبود هردوساکت  : 

دنبالش ادیزنگ بزنه برادرش تا ب دیگفت با _  . 

به حرفش ندادم. که دوباره گفت یتیاهم  : 

 حنا؟  _

شده ام  دیکل یدندون ها  یاخم برگشتم سمتش و از ال با

 : گفتم

 . حنا خانم _

و گفت میتسل یبرد باال به معنا دستاشو  : 

  یجلو  یری جبهه نگ نقدریا شهیباشه... حنا خانم. م _

یخندیم ی.. وقتیدیخندیم شیپ قهیچند دق نیمن؟ تا هم  

یشیخوشگل تر م یلیخ  . 

با من  ینطور ی ا نیاخم : من نامحرمم... شما حق ندار با

نیحرف بزن  . 



  گمیم یز یچ هیباز  ؟یگفت: خب چرا نامحرم  کالفه

 نیع تیمحرم غهیص هی.. اما اگر االن یشیم یعصب

 زمان

من  یسر صحبت کردن ها  نقدریبود ا نمونیب مسافرت

یخورد یحرص نم  . 

گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشما  با  : 

البد فقط نگاهم   یشستیاهان اونوقت شماهم م _

؟ یکردیم  

گفت طنتی و با ش دیخند  : 

شستمینم کاری نه مسلما ب _  . 

گفتم. چشم غره رفتم بهش و گفتم یچ  دمیفهم تازه  : 

 . شما سابقه ات خراب شده _

بودم  یبچه خوب یاگر اونسر یگیاخ اخ...راست م _

پسر  دمیقول م ینسریا یهنوز... ول  میاالن محرم بود 

ی خوب  



اجازه بهت دست نزنم و قبلش اجازه  یب باشم

خبر داشته  گمی...مثال خواستم بوست کنم قبلش مرمیبگ

یباش . 

م؟ یدوباره محرم بش یکنیقبول م ینطور یا  

گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشما  با  : 

بود که   نین من ارد کرد لیدل یگفتی خود شما م _

  نیخانواده ها... حاال خودتون دار کردنیاصرار م

ن یکنیاصرار م  . 

و گفت دیبه پشت گردنش کش یدست  : 

 هی ونیخانوما و اقا یبرا  هیقض نی... ای دونیخب م _

خورده متفاوته... به هرحال فکر کنم بازش نکنم بهتر  

 ...باشه

موتورم؟ شیپ یمنو برسون شهیم  

رو روشن کردم نیچپ نگاهش کردم و ماش چپ  . 

رستوران باالخره تونستم ارامش  یبه جا دنیرس تا

کنم دایخودم رو پ  . 

گفت نیپارک کردم که محمدحس  یرو کنار نیماش  : 



زنمیبرگشتم بهت زنگ م  یوقت _  . 

 یبره خارج ... سر شیسفر کار یبرا خوادیافتاد م ادمی

 : تکون دادم و گفتم

خطر یباشه... سفر ب _  . 

بهم زد وگفت یگرم لبخند  : 

ارمی م یممنون. برات سوغات _  . 

شد. از نوع گفتنش و  ادهیپ نیزد و از ماش یچشمک

که زد گونه هام رنگ گرفتن. اما خوشبختانه   یچشمک

 رفت و 

نهیرو بب  میکه گر گرفته گ نموند  . 

برنگرده   یو اتفاق ارمی در ن یباز  عیضا نکهیا یبرا

در حال   ینا یراه افتادم که حواسم به ماش عیسمتم سر

 حرکت 

و بوقشون بلند شد نبود  . 

هل کردم و کم مونده بود تصادف کنم بدتر  . 

رمی باالخره تونستم از اون محل فاصله بگ  اما  . 



بوقا توجه اش رو جلب   یبزنن. مطمئنن صدا گندش

 . کردن

  یتیشخص  بی تخر یخونه خودم رو حساب دمیرس تا

مبال  یرو دیکردم. وارد خونه که شدم مامان و حم

 نشسته 

 . بودن

 . سالم _

شرفت؟ ی: سالم چطور پدیحم  

گفتم  حوصلهیب  : 

 ! خوب بود _

: پس چرا سگرمه هات توهمهمامان  ! 

گفتم یحال زار با  : 

  الیخیفعال ب شهیهام حالم بده... م یبخاطر سوت  _

خودمو  ر یدل س هیبرم  خوامیم ن؟یسئوال جوابم بش

 سرزنش 

 . کنم



رو بهشون کردم وارد اتاقم شدم درو بستم پشتم  . 

در نشستم و به تمام جزء به جزء اتفاقات امروز   پشت

که زدم حرصم در اومد یفکر کردم و بابت هرحرف  . 

که بخاطر  یکه رسوندمش و موقع یموقع مخصوصا

 . اون دخترا واکنش نشون دادم

اشفته شده   ی چنگ زده بودم تو موهام که حساب نقدریا

 . بودن

 یرو دمیکوب یو با کف دستم م زدمیم غیصدا ج یب

میشونیپ  . 

تختم ولو شدم و خوابم  یخسته شدم که رو نقدریا اخرم

 . برد

**** 

ششم فصل  : 

گذره  یهفته م کی  ... 

دیهفته جونم به لبم رس کی  نیتو ا انگار  . 



  یحساب ستمیکه ن یچندروز   نیاالن پرواز دارم... ا سالم

 امیاز همونشب ساعت دو نصفه شب که پ قایفکر » دق

 داد 

چشمک)   ی. (اموجیزودتر بله ارو بهم گفت دیشا کن

فعالحناخانم زنمیبرگشتم بهت زنگ م  » 

نه   گذره،ی تا االن که هفت روز م امشیپ نیاز ا بعد

دمیو ند دمیازش نشن یچی... هامیخبر... نه زنگ... نه پ  

. 

ستیخونه هم ن یصحبتش تو یحت  . 

 7اما االن  کشهی روز طول م 4 یال 3 تشیبود نها گفته

 . روز گذشته

رو  یکیو... کال دلم  نیو خشمگ ی... عصبمیعصب یلیخ

بهتر از  یکه در حد مرگ بزنمش... چه کس خوادیم  

و جدا از اون  ستی... البته خودش دم دستم نخودش

بکنم شی کار تونمینامحرم هست و نم  . 

کنهیم م یکه اونجا افتاده عصب یاتفاقات یتمام فکر  . 



جا  هیکه حجاب ندارن  ییبا دختر ها  هیترک  یتو  نکهیا

داغون  یالی.... کال از همه نوع فکر و خ  ای رهیقرار بگ

 . بودم

که تو باشگاه همش ااخم داشتم و امروز هم که   یجور

ربع از باشگاه زدم  هی و کال بعد از  د یاعصابم نکش

رونیب . 

خانم نامدار بود خداروشکر  . 

کردمی رو چک م میگوش مدام  . 

عاشق شدم؟ یعنیعالمتا  نیا  

چهار روز و  تیکه گفته بود نها میعصب نی...فقط از انه

 . االن هفت روز شده

قرار بود بهم خبر بده برگشت و من  چون  میعصب

که االن کجاست دونمینم  ... 

 ذارهیاز خودم که غرورم نم رهی گیچون حرصم م میعصب

ی خبر هیدر حد مرگ منتظرم  یبهش زنگ بزنم در حال  

بشنوم ازش  . 

یعصب ن؟یفهمی... ممیعصب  ! 



 یکه صدا رفتمی. پا کوبان راه مرونیباشگاه زدم ب از

بلند شد لمیموبا  . 

  یرو از تو  لمیموبا عیو سر ستادمیهمونجا ا ناخواسته

 نیشماره محمدحس دنیکوله ام در اوردم. با د بیج

 چشمام 

شد؟  گرد  

که جوابشو ندم اما  مردمیمشت کردم.داشتم م دستمو

ینتونستم و جواب دادم. اما با لحن طلبکار و عصب  : 

 بله؟ _

 ! اوه... فکر کنم اشتباه گرفتم _

بزنم قطع   یبذاره حرف نکهیخودش بود. قبل ا یصدا

وجودم یتو شی که ات یگرد شده در حال یکرد. با چشما   

رو جلوم گرفتم. انگار که محمد   لمی. موبادی جوشیم غلغل

پرت کنم زر یبا چشمام سمتش ل تونمیو من م نهیحس  . 

زنگ خورد. دوباره خودش بود لم یموبا دوباره  . 

 بله؟ _



 شهیحنا خانم رو گرفتم. م لیموبا بابا... من یا _

ن؟یرو بهش بد یگوش  

رو با حرص بستم و گفتم چشمام  : 

 . خودشم _

... البته  نهیو خشمگ یصدا عصب یلی: جدا؟ اخه خدیخند

ستای ن یبی عج زیچ  ... 

بهش مدال افتخار داد. چون در حد  دی... بادیخند دوباره

که کنترلم رو   یکرده بود. اونقدر میادم عصب هیکشتن 

 از

دادم گفتم دست  : 

. کردمیاتون م کهیت کهینبود ت یخودشم و اگر مشکل _

چهار روز و االن هفت روز شده و معلوم تینها نیگفت  

از   نیکنیگرمه که دل نم ی اون جا سرتون به چ ستین

 . اونجا

خنده اش دوباره بلند شد یصدا  . 

که بهت زنگ بزنم و خبر بدم  یمنتظر بود یعنی _

درسته؟ دمیرس  



گفتم یعصب  : 

 ... اره _

به خودم اومدم دیدوباره خند یوقت اما  . 

مصداق منه دی در دهنتون رو ببند تیموقع عصبان گنیم  

. 

دهنم  یرو با درد بستم ودست ازادمو رو  چشمام

 ... گذاشتم. خاک تو سرت حنا

بهم  یحساب یعنی نی. ا..ی خوشحالم که منتظر موند _

یفکر کرد  . 

. کردیتو اون لحظه فقط منو سرخورده تر م حرفاش

و تماس رو قطع کردم نییرو اوردم پا لمیموبا  . 

کم  یلیاون موقع ام خ یحال درون یکردن برا سرزنش

خودم رو بکشم خواستیبود. دلم م  . 

دمیکش قیعم ی صورتم گذاشتم و نفس ها  یرو دستامو  

. 

؟یبه فلش بک بذار شه ینم... ایخدا  ! 



خانم  یستادیرو وا  ادهیوسط پ _  . 

و گفتم دمیکنار کش عی سر خودمو  : 

یاوه...ببخش  _  ... 

بازش خشکم زد شی و ن نیمحمدحس دنیبا د اما  . 

پشت گند گند  ... 

اش تابلو   افهیاز ق نیو ا مردیداشت م یاز خوش  رسما

 . بود

 ! برسونمتون؟ _

اعصاب خورد کن باشه؟  نقدریا تونهیادم م هی چطور  

 ش...شما؟ _

گرفتار شده و اقا  واریرو داشتم که کنج د یموش حس

 دینداره و فقط با یراه فرار چیگربهه جلوشه و اون ه

 نگاه 

 . کنه

وگفت ستادیجلوم ا  نیمحمدحس  : 

 ! دلم تنگ شده بود برات _



خودم اومدم.ضربان قلبم به شدت باال رفته بود و  به

ال سرخ شده بودنگونه هام کام  . 

کردم به خودم مسلط بشم   یازش گرفتم و سع نگاهمو

چون دوباره گفت دادیاما اون اجازه نم  : 

... از خانواده ات اجازه  نیامشب خونه ما دعوت _

دنبالت امی گرفتم خودم ب  . 

.. نذاشت یگرد شده نگاهش کردم. لعنت یچشما  با

 : تمرکز کنم و دوباره گفت

هم   یدور هی می... بنظرم بر میدار ادیتا شب وقت ز _

که منتظرم   یهفت روز نیکه ا یو مثال تو بگ میبزن

به  یبود  

یکردیفکر م ایچ  ! 

حرص گفتم با  : 

االن؟  یتنهام بذار شهیم _  

شهی: نه نمدیخند  . 

ن؟یسکوت کن قهیدودق شهیپس م _  



شهی: بازم نم دیخند  . 

چپ نگاهش کردم که گفت چپ  : 

 دیدلتو بشنوم با یبخوام حرف واقع یاحتماال وقت  _

دهیجواب م نیکنم. ا تیکامال عصب  . 

جمله اخرش رو گفت متفکرانه  . 

با کوله ام  هویطرف کوله ام در اوردم و  هیاز  دستمو

بهش دمیکوب  : 

براتون نداره یکردن من عاقبت خوب یعصب _  . 

شد رشته  نی نخورد. در عوض کوله ام رو گرفت و ا جا

بهم گفت رهی . با لبخند خنمونیاتصال ب  : 

 یمنو بزن یتون یکه م یبه خودت مطمئن یلی هووم! خ _

 . ها

با حرص و اعتتماد به نفس باال گفتم یلیخ  : 

تونمیم _  . 

باز گفت شین با  : 

خودمون؟ نیب میمسابقه نذار ه یچرا  شیپ _  



و گفتم رونیب دمیام رو با شدت از دستش کش کوله  : 

یشما نامحرم  _  . 

محکم راه افتادم که تند دنبالم اومد و گفت یقدم ها با  : 

میمحرم بش میتونیم _  . 

 . نه _

بابا... حنا خانم... هفت روز به زور تحمل کردم   یا _

شتیپ امیو ن  نمتیکه نب  . 

و برگشتم سمتش ستادمیشوک وا با  : 

؟یچ _  

با لبخند گفت د،یگز لب  : 

... تا  خب.. .راستش پروازم همونشب کنسل شد  _

که  یفرودگاه هم رفتم اما معاونمون اونجا خبر داد طرف

دیبا  

همسرش تصادف کرده و رفته  میقرار داد ببند باهاش

  خوادیاون و تا خوب شدن حال اون نم شی پ مارستانیب

چ یه  



تکون بخوره. منم برگشتم  ششیانجام بده و از پ یکار

واکنشت رو    خواستمیخونه اما... نخواستم بهت بگم. م

نم یبب  

؟یکنیم کاریچ که  ! 

اره نه؟ یحرصم رو در م یل یبودم خ گفته  

وگفت دیشده بودن. خند زی شدت حرص چشمام ر از  : 

یکن ی خوناشاما نگاهم م نیع _  ! 

نیدیحرصم م یلیخ _  ... 

دوباره تا نخنده دیگز لبشو  ... 

اخه یشیچقدر بامزه م یدونینم _  . 

بهش دمیبا کوله ام کوب دوباره  : 

نی با من حرف نزن ینجوریا _  . 

کوله ام رو گرفت و گفت دوباره  : 

رو   تیمحرم غهیص تونمیم یمنو بزن  یاگر بخوا _

ها یبخونم تا راحت باش  ! 

تیسرم درد گرفته از شدت عصبان کردمی م احساس  . 



دمیکش میشونیبه پ یرو بستم و دست چشمام  : 

سردرد گرفتم ن،یکرد میعصب نقدریا _  . 

ارمیب نویبرم ماش ستایوا نجایعه... هم _  .. 

شدن کوله ام چشمام رو باز کردم، کوله ام رو  دنیکش با

ییرفت سمت جا عیول کردم و اون با کوله ام سر  . 

بودا یپشت رفتنش رو نگاه کردم. عجب ادم از  ... 

بهش فکر   نهیداده بود که بب یهفته منو ازار روح کی

کنم؟ یم  

  یخواد بکشمش... وقت ی! اخ دلم مابون؟یتو خ واکنشم

باز نگاهم  شیداشته با ن زدمیحرف م یداشتم اونطور   

کردهیم  . 

  ای یزود سکته قلب یلیاگر باهاش ازدواج کنم خ مطمئنن

زنمیم یمغز  . 

و در  نیپدرش رو اورده بود. رفتم سمت ماش نیماش

 . جلو رو باز کردم و سوار شدم

دکتر؟ می: الزمه برنیمحمدحس  



خونه دینه... فقط منو برسون _  . 

نیامشب خونه ما دعوت... گفتم که گهینه د _  . 

کنهیسرم درد م _  . 

فرار   رشیاز ز یتونی. اما نمخرمیبرات االن مسکن م _

یکن  . 

حوصله گفتم یراه افتاد. ب و  : 

شما نیکنیم  تمیاذ یلیخ _  . 

  ی... توام کم بگهیکه متقابله د یدونی : مدیخند بازم

یکنی نم یمحل  ! 

 رونیخوش خنده شده حاال امروز. با اخم به ب چقدر

بودم که گفت رهیخ  : 

استراحت کن کمیرو بخوابون،  یصندل ی خوا یاگر م _  . 

رو نگه  نیگرد شده نگاهش کردم که ماش یچشما  با

 : داشت و گفت

رمی گیاالن برات مسکن م _  . 



شد و رفت. چقدر رفتاراش بنظرم   ادهیپ نیماش از

  نیکدئ نوفنیاستام هیت فقط برگش یبودن. وقت بیعج

 دستش

 . بود

وقت   چیه کردمیم یبهتر بود. البته منم سع یچیه از

مصرف نکنم یمسکن چیه  . 

بود خوردم و  دهیکه خر یدونه اش رو با اب معدن هی

 : گفتم

خونه   نیمونده. منو برسون  یلیشب... هنوز خ نیگفت _

 . لطفا

 ... نچ _

گفتم کالفه  : 

لباسمم عوض کنم دیبا _  . 

 . نه خوبه لباسات _

اخم نگاهش کردم و گفتم با  : 



. منو میعصب یلیبه من! من االن خ یشما دروغ گفت _

خونه نیببر  . 

  یو ناراحت ت یگفتم که... شما خانوما موقع عصبان _

. تنها گذاشتنتون خطرناکهنیکنیفکر م  یلیخ  . 

سمت پنجره که گفت  دمیچرخ کالفه  : 

برات   نویرفتم بازار و ا روزیاما د هیدرسته نرفتم ترک _

دمیخر  . 

گرفت  یجعبه سورمه ا هیام جلب شد سمتش.  توجه

 . سمتم

باال انداختم و بدون گرفتنش گفتم ییابرو  : 

ه؟ یچ _  

ستی ن یبد زینگران نباش. چ _  . 

دستم رو جلو بردم و جمعبه ارو ازش گرفتم و  یمکث با

بود بای و ز فیظر یل یگردنبند خ هیبازش کردم.   . 

اومد یطال م  بنظر  . 

قبولش کنم تونمینم _  . 



 چرا؟  _

طال باشه ادی بنظر م _  ... 

که  دمیفهم نیدونه برف بود. با حرف محمد حس هی

 : حدسم درسته

 . اره طالعه _

سمتشجعبه ارو بستم و گرفتم  در  : 

نیبهم کادو بد نیکه شما بخوا میندار یما نسبت _  . 

ارو نگرفت و گفت جعبه  : 

اگرم  یبه موافق تو داره. حت ینسبتمون بستگ _

رو   یادگاری نیباشه بهم دوست دارم ا یجوابت منف

تا  ینگهدار  

که یوقت  ... 

کرد و ادامه نداد سکوت  . 

پاهام گذاشتم که گفت یارو اروم رو جعبه  : 



  کمیتو  کنمی پارک م نویممنون. خب من اونجا ماش _

هم هست...  مکتی. اونجا نیاستراحت کن نیتو ماش

نم یشیم  

. توام معذب اد ین شیپ یو حواسم هست که مشکل اونجا

ینباش  . 

 ی نگاهش کردم. رفتارش. حرکاتش... بجز حرفا  قیعم

دارن. چرا  شی اعصاب خوردکنش... همه نشان از پختگ

دیبا  

من عالقه مند بشه اخه؟ به  

مدام در حال ترش کردنم براش دمشید یمه از وقت یمن  
. 

بود یخلوت یرو نگه داشت. جا ادهیو کنار پ نیماش  . 

رو بخوابون و راحت باش یصندل _  . 

 یتو  مکتیکه رفت سمت ن دمشیشد و د ادهیپ نیماش از

نشست روش نیرو و رو به ماش ادهیپ  . 

خارج شدم. به سقف   دشیرو خوابوندن و از د یصندل

شدم  رهیخ نیماش  . 



پاهام بود و دستام دورش یهنوز رو  جعبه  ... 

مرد  نیبود که محمدحس  نیکه مطمن بودم ا یزیچ

اما هیکامل  ... 

ها بود. باعث  ییترش رو نی تو وجودم باعث ا یزیچ هی

ها بود تیاخم ها و عصبان نیا  . 

چشمام گذاشتم   یدست راستم رو رو ساعد  

که من نه  رونیبخاطرم منتظر بمونه اون ب حاضره

تیمعذب بشم نه اذ  ... 

ادین شیبرام پ یهست تو مدت استراحتم مشکل حواسش  
. 

به  یو پ شدمیکالفه م شتریکردم ب یفکر م شتریب یهرچ

یمرد نیبردم که با وجود همچ  یخودم م یگ وانهید  

دمیبهش جواب مثبت نم چرا  . 

دور جعبه محکمتر شد دستام  . 

*** 

 حنا خانم؟ حنا خانم؟  _



و با ترس به  دمیاز خواب پر بهیمرد غر هی یصدا با

  یرو نیبودم و محمدحس نیاطرافم نگاه کردم. تو ماش

یصندل  

چشمام رو بستم و  شی اداورینشسته بود. با  راننده

دمیکش ینفس راحت  . 

بترسونمت تمخواسی نم دیببخش _  . 

رو صاف کردم و گفتم یصندل  : 

دم؟یخواب یلی... خستین یمشکل _  

شهیم یدوساعت _  ! 

و گونه هام از شدت خجالت قرمز شدن دمیگز لب  : 

دیببخش یوا _  ... 

که  ینگرانم بود یلیهفت روز خ نی: احتماال ا دیخند

؟یخواب راحت نداشت  ! 

کنه عیادم رو ضا تونهیاب خوردن م یراحت بهه  . 

به ذهنم  یحرف  چیبراش نازک کردم و ه یچشم پشت

رو روشن کرد و گفت نیکه بهش بزنم. ماش ومدین  : 



تیگردنبند رو گذاشتم تو کوله پشت _  . 

که بهم داده بود گفتم ییگردنبند طال یاور ادی با  : 

رمیبگ یکادوئ نینداره که همچ یمطمئنم جنبه خوب _  . 

نباش نگران  _  ... 

  یبدم اما به سخت یبه خودم کش و قوس  خواستیم دلم

. دستمیدیرو گرفته بودم که رس دمیشد ل یم نیا یجلو  

که درو باز کنم که گفت بردم  : 

 ! خنا خانم _

بود انگار یسمتش و نگاهش کردم. کامال جد برگشتم  : 

!؟ی فکر کن شتریب  تمونیراجب محرم شهیم _  

انداختم. سکوت کردم که   نییو سرم رو پا دمیگز لب

 : گفتم

دونمیمن.. واقعا نم _  ... 

گفت کالفه  : 

مسئله ارو به من  نیراجب ا یریگ میلطفا تصم شهیم _

ینش مونیپش دمی! قول میبسپر  . 



بودم. با خجالت گفتم ره یدستام خ به  : 

میراجبش صحبت کن گهیروز د هی _  . 

گفت کالفه  : 

م یکنیصحبت م  گهیروز د هیخب...  یلیخ _  . 

یشدم. طفلک ادهیشد، منم با خجالت پ ادهیپ نیماش از  ... 

بمونه، موقع رفتن بهم   نشی قرار شد تو ماش میپشت کوله

رو برداشتم و وارد خونه اشون لمیبدتش. فقط موبا  

میشد  . 

  یهامون کامل بودن، بعد از سالم و احوال پرس خانواده

من سرخ سررخ بودن. چون با یکه مطمئنن گونه ها  

چقدر  گنیاومده بودم و خانواده اش البد م نیمحمدحس

خجالت زده بودم یدختر.حساب نیناز داره ا  . 

مامان نشستم که گفت کنار  : 

 کوله ات کو؟ _

میریباشه موقع رفتن بگ ادتونی.. نشه یتو ماش _  . 

تکون داد دییتا یبه معنا  یسر  . 



  وهیو م ییچا نیمحمدحس  یمن هم برا یهم برا  اریشهر

 : اورد. مامان کنار گوشم گفت

 ستیباشه بد ن نتونیب تیمحرم هی گنیخانوادهاش م _

دیدونیخودتون دوتا م یهرجور  نحالیاما با ا  . 

کردموگفتم یانگشت هام باز با  : 

ادم   نیبا ا خوامیکه م دونمیمامان جان... من واقعا نم _

نه ا یبکنم  یزندگ  ! 

بهم انداخت و گفت ینگاه معنادار مامان  : 

 گهیمرد د هیکارش... اگر  یادم رفت پ نیفرضا ا _

اش  سهیپسر مقا نی ... مدام با اتیاومد تو زندگ

؟ یکنینم  

ممکن بود. مامان یزیچ نی . چون قطعا همچدمیگز لب  : 

پارچه اقاست...  هیپسر واقعا  نیحنا... ا نیمنو بب _

تمومه...مشخصه هم دوستت داره. حاال تو   زیهمه چ

سر به  یه  

تا مرغ از قفس بپره دواون  . 

نگاهش کردم و گفتم  ییترش رو با  : 



برم تو  دیانگار شوهر نکنم با  یگی م یجور  هی _

ندارم  ییبخوابم چون خونه بابام جا ابونیخ  . 

گرد شده نگاهم کرد یچشما  با  : 

گفتم؟ نویا یمن ک _  

باال انداختم و گفتم شونه  : 

برداشت رو  نیباهام که هم یزنیحرف م یجور  هی _

سالمه و جوونم... چرا   23مادر من... من هنوز  کنمیم

نقدریا  

 هینه؟ هر وقت  ایکه من شوهر کنم  ینیا نگران

منه یبرا شی اعصاب خورد  ادیخاستگار م  . 

. بعد از  میزدی حرف م واشی و  سیه سیبا ه  هردومون

 تموم شدن حرفم نگاهم رو از مامان گرفتم که چشمم به

خورد. چپ چپ نگاهش کردم و نگاهم رو  نیحس محمد

 . ازش گرفتم

خوش اخالق بمونم ذارنینم قهیدق هی  . 

نیماامان... نه محمدحس نه  ... 



چه وضعش بود گهید نیا  ! 

  دمیبهش کردم د یلند شد. نگاهب لمیموبا امیپ یصدا

کردم و  لنتیرو سا میداده، اول گوش امیپ نیمحمدحس

 بعد

رو باز کردم امشیپ  : 

  ینطوریا یبامادرت صحبت کرد  تیاگر راجب محرم _

. میمحرم بش  خوامیاخمات تو هم رفته ، من نم

ی نطوریهم  

میدیادامه م تمون ییاشنا به  . 

 میبه صفحه گوش رهیو خ رونیدادم ب ن یسنگ نفسمو

سمیبراش بنو یچه حواب دونستمیبودم. نم  . 

براش نوشتم تینها در  : 

ادیاز اجبار خوشم نم _  . 

جواب داد عیبراش فرستادم که سر نویهم  : 

برات اجبار باشم... درسته   خوامیمن نم  نیهم یبرا _

 ی اما اجبار دمی دارم سماجت به خرج م تمونییسر اشنا

 هم



  تیمحرم ینظر نظر توعه. بگ  گمیبازم م. ستمین برات

تکرارش   گهیکه د زنمیمنم باهاشون حرف م یخوا ینم

 . نکنن

نظر، نظر منه تی ... فقط سر محرمعجب  ! 

 دیو بعد از شا دمیبه جمع کردم. گوشه لبمو جو ینگاه

فکر کردن. (حاال فکر هام رو   قیعم قهیدوسه دق

سم ینوینم  

) براش نوشتمنیخودتون متوجه بش بعدا  : 

شرط و شروط داره   یسر هیموافقم اما   تی با محرم _

ستی. امشب وقتش نگمی بهتون م گهیروز د هیکه   . 

نظر داشتم واکنشش رو   ریرو ز  نیحمدحس  یچشم ریز

و صاف نشست.  دیکش یقی. با خوندنش، نفس عمنمیبب

 به

که  کردیعضالت صورتش رو داشت کنترل م یسخت

اش رو بانمک کرده بود افهیق نینخندن. هم  . 

رو خاموش   م یگوش عیسر کنه،یم پیداره تا دمید یگوقت

خانم نگاه فهیکردم و گذاشتم کنارم و به مامان و شر  



روز   هی نکهیراجب ا کردنیکه داشتن صحبت م کردم

که احتماال جزئ نقشه  یچند نفر ننیبخرن و بش یسبز  

 یمن هم بود، پاک کنن و بعدش تف بدن برا اشون

یقورمه سبز  . 

که  نیناخواسته چشمم برگشت سمت محمدحس دوباره

کردی صحبت م دیو حم اری داشت با شهر  . 

دوتا چلغوزن؟ ن یا نیمشاور محمدحس نکنه  

هرسه   هویشده نگاهشون کردم که  ز یر یچشما  با

ان  هی دیه من نگاه کردن. حمسرشون رو بلند کردن و ب

 اب

تو گلوش و به شدت به سرفه افتاد دیپر دهنش  . 

تو کمرش.  دی که کنارش نشسته بود محکم کوب اریشهر

گرد شده به یشد و با چشما  خیس دیمحکم که حم نقدریا  

نگاه کرد اریشهر  . 

پس زد دستشو  دیدوباره بزنه که حم خواستی م اریشهر

خانم گفت میمر  : 



اب  وانیل هیبرو   یاز کمر ساقطش کن نکهیا یجابه  _

اریب  . 

بعد  دیبا خنده بلند شد و رفت. با اببرگشت و حم اریشهر

 . از خوردن اب حالش جا اومد 

بهش گفتن یزیبا خنده چ اریو شهر نیمحمدحس  . 

  امیپ هی عیرو برداشتم و روشنش کردم که سر لمیموبا

برام اومد ن یاز محمدحس  . 

هیشروطش چاالن بگو  _  ! 

نوشتم  دیحم یگرفتم و برا دهی رو ناد امشیپ  : 

نگاه من هول  دنیکه با د یگفتیبهش م یداشت یچ _

؟یکرد  

شلوارش در اورد. نگاهش   بیرو از ج لش یموبا دیحم

نگاه کرد و جواب داد یچشم  ریکرد و بعد به من ز  : 

داشتم از اخالق خوشت براش   کمیبه جان تو.. یچیه _

گفتم یم  . 

البد   کنمیخونه من تورو ادم م میجون خودت... ! بر _

که نیبهش راهکار نشون مد نیدار اریتو شهر  .. 



رو امیبراش ارسال کردم پ یندادم جمله ام رو ول ادامه  . 

رو گذاشت کنار شیرو باز کرد و گوش ششین دیحم  . 

و با غلوو  نیمادگفت که اونم ن نیبه محمدحس یزیچ

زد شیشونیدستش رو به پ  . 

اخم نگاهم رو ازشون گرفتم و به مامانشون نگاه  با

دمیخانم رو د میکردم که نگاه مر  : 

 !... حتماحوصله ات سررفته _

بهشون زدم یتصعنع یلبخند یسخت به  : 

ینگ ی..بگ یا _  . 

 بتیغ کمی اشبزخاه ماهم اونجا  میبر ی خوای: دیخند

!؟ میرو بکن نیمحمدحس  

استقبال کرد  عیسر مادرش  : 

نی اره مادر بر _  . 

 م یرو همونجا گذاشتم و با مر میناچار بلند شدم، گوش به

سر زدن به قابلمه ها نیاشبزخانه.ح میخانم رفت  : 

؟یندار ن یراجب محمدحس یسئوال _  ! 



و گفتم دمیکش خجالت  : 

ادهیسئوال که ز  _  .. 

باش...بپرس: راحت  دیخند  ... 

ش  عهینداشتم اما نخواستم ضا یسئوال  چیه راستش

دمیپرس یا شهیسئوال کل هی نی هم یکنم. برا  : 

پسر بچه شر ها بودن؟ نیبچه بودن از ا یوقت _  

در اورد و گفت خچالی ساالد رو از   لی. وسادیخند  : 

 ... اره... چه جورم _

و گفت دیافتاده باشه خند یز یچ  ادی انگار  : 

خونه   میبر میخواست یبار م هیسالش بود،  10 یوقت _

خواستن بهت بدن قبول یدیبابا گفت ع ،ییبنده خدا هی  

 میکرده بود. رفت یچه برداشت ستیمعلوم ن نمی. انکن

ر یهم زد ز  نیبده، محمدحس یدیاون بنده خدا اومد ع  

مرده گوش  . 

گرد شده گفتم یچشما  با  : 

گوشش؟ ریزد ز _  



به تاسف تکون داد  یخنده سر با  : 

. بابا میکرد یاره... چقدر از اون بنده خدا عذر خواه _

رو نیدعوا کرد محمددحس  یهم کل  . 

و گفتم دمیخند  : 

 ! پس دست به زن دارن _

 یبارش بود دست رو کس نیو اخر نینه... اون اول _

ج منو تخس بود. ل یلیخ شی بلند کرد. اما خب... بچه گ

 همش 

هم با محسن ازدواج کردم بدتر شد.   یاورد. وقت یم در

بال سر محسن بنده خدا اورد تا از ازدواج  یکل

 منصرفش

 . کنه

تعجب گفتم با  : 

 چرا؟  _

  خواستینداشت. م یمن ازدواج کردم هنوز سن یوقت _

ارهیهارو در ب یرتیغ یادا  . 



دمیصورتم گذاشتم و خند ی رو رو دستم  . 

بارم تو اتاق با محسن تنها بودم اون موقع نامزد   هی _

از تو کمد  هویکه  می. تازه دست همو گرفته بودمیبود

ی وارید  

و مارو ترسوند رونیب دیپر  . 

که گفت میدیخند  : 

بار بود با با ترکه افتاد دنبالش. اولبته  نیاونجا اول _

بعد  نینزدش فقط خواست بترسونتش. اخرشم محمدحس

 از

فرار برگشت سمت محسن زبون براش در اورد  یکل

رونیوفرار کرد از خونه زد ب  . 

رو از پشت   نیمحمدحس  یکه صدا  میدیخند یم میداشت

دمیسرم شن  : 

 هی زنمیزور م یمن هرچ ؟یابج یگی م یدار یچ _

زنهیلبخند به زور م  ! 



به اقا محسن دستامو گذاشتم  شیتصور زبون درا از

بامزه  یل ی خانم هم خ می. مردمیصورتم و خند یرو

فشیتعر  

کردیم  . 

خانم با خبثت گفت میمر  : 

کنمیم فیرو تعر  تیبچه گ یها یکار نیریدارم ش _  . 

بعد از ازدواجمون انتقام  شهی : اوه... حاال نمنیمحمدحس

!؟یر یبگ  

 ادتیرو که  میخانم : نه داداش من... دوران نامز میمر

کنمینکنم که ول نم ینرفته! تا تالف  . 

چشمم رو پاک کردم با سر انگشتم و با   ریز اشک

خانم گفتم میروبه مر نیگرفتن محمدحس دهیناد  : 

لطفا دیبازم بگ _  . 

بعد روبه منگفتبه پشتم کرد و  یخانم نگاه میمر  : 

هم  نیمحمدحس ک،ین کی چنگل پ میبار رفته بود هی _

و ستیازش ن یخبر میدید هو یبود.  دیخر نیتازه ذره ب  

... 



  یبرداشت و تو اریخ هیجلو اومد و  نی محمدحس هوی

خانم گذاشت. با تعجب نگاهش کردم میدهن مر  . 

روبهمن گفت نیمحمدحس  : 

میبر ای...بگمیخودم م _  ... 

 اریخانم بعد از قورت دادن خ میبهش کردم که مر یاخم

 : گفت

نه؟ ای یهست یبدونه چه عجوبه ا دیبزار بگم...با _  

خواهر جان... تا   یکرد فیتعر یلی: خنیمحمدحس

فکر کنم متوجه شد نجاشمیهم  . 

. به ناچار بلند شدم و دیچادرم رو گرفت و کش نیاست

 : گفتم

خودم امیم _  . 

خانم   میمر ی. برارونیب دمیرو از دستش کش نمیاست

که گفت رونیب میتکون دادم و اومد یدست  : 

اتاقمو نشونت بدم ایب _  . 

رفتم و گفتم دنبالش  : 



نیکرده باش ییکارا نیهمچ اد یبهتون نم _  . 

پر  یگفته اما خب... بچه گ یچ میمر دونمی: نمدیخند

داشتم ییماجرا  . 

رو باز کرد.  ی تکون دادم، در اتاق دییتا یبه معنا  یسر

تخت تک نفره   هیبه اطراف کردم.  یوارد شدم و نگاه

ی فلز  

ساده بود که    زیم هیساده. کنارش  یقهوه ا یرو تخت با

 . روش چراغ مطالعه بود

بود یقد نهییگوشه اتاق ا هی  . 

لبه  یباز بود و رو مهیکه درش ن یقهوه ا یوارید کمد

بود یحوله تن پوش سورمه ا هیدر   . 

بود و دوتا هم  یها هم چند تا قاب خانواده گ وارید یرو

بود  شیقاب که انگار مربوط به دوران سرباز  . 

 ی. جدا زندگنجاستیا کیخونه دارم نزد  هیالبته من  _

کنمیم  ! 

اخم نگاهش کردم که گفتم با  : 

 ! چرا _



زد و گفت یلبخند  : 

کار  ای. زنمی و طرح م دارمیمن معموال تا اخر شب ب _

راحتترم ینطور ی. ادمیهام رو تو خونه انجام م  . 

کردم و گفتم یاخم  : 

هم   یتصور هی اد،یکه م  یمعموال اسم خونه مجرد _

ستین  ندیکه خوش ا ادیکنارش م  . 

سمت پنجره اتاق و پرده ارو اروم کنار دادم و به   رفتم

نگاه کردم اطشونیح  . 

که  ی: من راستش رو راجب رابطه هانیمحمدحس

پنهان کردن ندارم.   یبرا  یزیچ چیداشتم بهت گفتم. ه

چ یه  

هم دست از پا خطا نکردم وقت  . 

نزدم که گفت یتکون دادم فقط براش. حرف یسر  : 

نشونت بدم اونجا رو هم م یروز بر هی _  . 

اخم گفتم با  : 

دمیاومدم د دیهر وقت جوابم مثبت بودم شا _  . 



نظرت مثبته تی راجب محرم یخودت گفت _  . 

  نهیدادم و دست به س هیتک واریسمتش. به د برگشتم

 : طلبکار نگاهش کردم

ن؟یزنیحرف م یراجب چ اریو شهر دیبا حم _  

زد یخورده نگاهم کرد و بعد لبخند جا  : 

کرده باشن مییراهنما کمی دیشا _  . 

هفته مسافرتتون هم   کی نیا هی... پس قضنطوریکه ا _

 ! حتما کار اون دوتا بوده

زد یبهم لبخند مجدد  : 

بود ار یشهر شنهادیدرسته...پ _  . 

خواهرزاده اتون تشنه ام نیبدجور به خون ا _  ... 

چشمم به در افتاد. با  دیبهم رس ی. جلو اومد. وقتدیخند

گرفتم و مضطرب  واریام رو از د هیدر بسته تک دنید  

 . شدم

نگاهم رو از در گرفت یو جلو ستادیا جلوم  : 

م یحرف بزن یکه داشت یطیراجب شرا ایب _  . 



 . برو عقب _

زد ی بدجنس لبخند  : 

دارم ازتفاصله  _  . 

وجب فقط فاصله داشت کیگفت. اندازه  یم راست  . 

شده گفتم حساس  : 

عقب نی... بر یهرچ _  . 

 زی و از کنارش خ دمیکش ینیه  عیکوچولو اومد که سر هی

 : زدم و رفتم سمت در

کردم... حنا یبابا حنا شوخ یا _  ... 

و برگشتم سمتش چپ چپ نگاهش   ستادمی در وا یجلو

 . کردم

تختش نشست و گفت یرو دیخند  : 

گهیراجب شررابطتت بگو د _  . 

اخم گفتم با  : 

شدم مونیپش _  . 

رفت لبخندش  : 



گهینکن د یشوخ _  . 

البد می... محرم بشیایجلو م نقدریمحرم نشده شما ا _  

.... 

گاهش  هیبهم زد، دستاشو برد عقب و تک ی طونی ش لبخند

 . به تخت زد

رم ی گیگفتم که ازت اجازه م _  . 

چپ نگاهش کردم چپ  : 

 ! اونوقت اجازه ندم؟ _

یتا اجازه بد رمیگ یاجازه م نقدری: ادیخند  . 

اعتراض کنم که گفت خواستمیم  : 

کنم... من هدفم خوشحال  تتیاذ خوامیگوش کن ... نم _

کردنت تیو خوشبخت کردن توعه. نه اذ  . 

باعث شد خجالت بکشم و   نش یو نگاه سنگ  انشیب نوع

تونستم یگونه هام رو نم ی. سرخرمینگاهم رو ازش بگ  

 . بپوشونم



دوئل کردنه.  م یکنیکه م یکار نی... اولمیمحرم بش  ایب _

یمن بگم... اگر تو برنده شد یاگر من برنده شدم، هرچ  

ی تو بگ یهرچ  . 

 دوئل ؟ _

و  واریبا تصور زدن من به د شهیاره... مگه هم _

منو   یتونیم  یاگر تونست نباری... ایزدیدرخت مشت نم

یبزن  . 

نگاهش کردم و گفتم رهی اخم خ با  : 

چون و چرا گوش   یمن بگم ب یاگر من بردم... هرچ _

ن؟ یکنیم  

خنده سر تکون داد با  : 

به حرفت گوش کنم. اما  یاگر برد دمیاره...قول م _

  نیها... ا یمخالفت کن  یچیسر ه دیاگر من بردم ... نبا

 شامل 

به حرف طرف  دی... تا اخر عمر باشهیکار هم نم  کی

میمقابل گوش کن  . 

دادم ه یتک واریبه د نهیبه س دست  : 



که برنده   نیکه انگار مطمئن  نیزنیحرف م یجور  هی _

نیا  . 

...   یدیمبارزه کردن من رو نداره ... مطمئنم. تو  _

دمیاما من مال تورو د  . 

رفتن  گهیهم د ی... اخمام بدتر توگفتیم راست  . 

 میجور بشه که دوئل کن یمناسب تیکه موقع یتا زمان _

بهت دست نزنم دمیقول م  . 

نگاهش کردم کالفه  : 

فقط به نفع شما  هیقض نینتونستم ببرم... ا دیشا _

همه اش  شهیم  . 

زد یلبخند  : 

شهیبه نفع تو م یبرعکسش هم ممکنه... اگر تو ببر _  

. 

به در  یشده نگاهش کردم که تقه ا  ز یر یچشما  با

 : خورد

شام نیایمحمد... حنا جان ب _  . 



زدم و زودتر  ی خانم لبخند میدرو باز کردم. به مر عیسر

دمی خانم رو شن می مر یازشون دور شدم. صدا  : 

 ... فکر کنم فرار کردا _

. کنار مامان نشستم دمیپهن شده بود. خجالت کش سفره

هم اومدن و مشغول خوردن  نیخانم و محمدحس میو مر  

میشد  . 

از صرف شام. پسرا سفره ارو جمع کردن. منم   بعد

مشغول سرجمع کردن ساالد ها شدم دوباره و مامان و 

میمر  

ظرف هارو شستن خانم  . 

  یو خداحافظ میباالخره بلند شد وهیاز خوردن م بعد

میکرد  . 

گفتم  نیدر روبه محمدحس یجلو  : 

دیبد شهیکوله ام رو م _  . 

  نمونیام رو که گرفتم تشکر کردم و سوار ماش کوله

 . شدم

رسول میدفعه بعد ما دعوتشون کن دی: بامامان  ! 



میکنی: درسته... هر وقت حنا بگه دعوتشون مبابا  . 

خورده گفتم جا  : 

 من بگم؟ _

اتون شکراب نبود بگو   ونهی: اره... هروقت مبابا

 ی. اگرم کال جوابت بهشون قراره منفمیدعوتشون کن

 باشه بهتره 

ستنی... اونا عالف ما نیبگ زودتر  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

نظرم مثبت بشه دیشا _  . 

انا؟ یاح هی که مد نظرته زمانش ک یدیشا نی: ا دیحم  

نگاه کردمو گفتم دیحم به  : 

و درست و درمون  یرسم یخاستگار   هیهروقت  _

 . اومدن

دنیو مامان خند بابا  : 

بود؟ یدردت خاستگار _  



  نیبه محمدحس دیاحتماال حم دونستمیگفت. م نویا دیحم

باال انداختم و  یشونه ا نیهم یبرا دهیم ماتومیاولت  

 : گفتم

راحت و الوصول باشم   ستی... قرار نستی که ن یالک _

ارزش و قدرم رو بدونه دیبراش. با  . 

اش رو با چندش جمع کرد افهیق دیحم  : 

پاتو   یناز کن .. ندار یگفتن که نازکش دار میاز قد _

که جاداره یی ... تا جایدراز کن. حاال توام نازکش دار  

اه یبتازون یخوایم  . 

شدم و گفتم رهیخ رونیب به  : 

رو  مینظر قطع  گهی.. تا چند روز ددونم یبازم نم _

میشناسینم  ادیحال من و اون همو ز ن ی.... با ادمیم  . 

دخترم نهیهم یبرا  تییدوران اشنا نی: ابابا  . 

*** 

... نه یامینشد. نه پ نیاز محمدحس یدوروز بعد خبر تا

یزنگ  ... 



 دمیشدم از دستش ... مخصوصا که فهم یعصب

. نهیکه منو منتظر بذاره تا واکنشم رو بب  نهیشگردش ا

که نیا  

بشم و حرف دلمو بزنم میعصب  . 

  یکه اونروز بهش زدم دلم م ییاز تصور حرفا هنوزم

 . خواد خودم رو خفه کنم

کردم  یم پیرو تا یامیپ هیدوم بود که مدام داشتم  روز

کردم یو بعدش پاک م  : 

فکر کردم شنهادتونی راجب پ _  ... 

کردم و دوباره نوشتم پاکش  : 

فکر کردم. من با   شنهادتونیراجب پ د؟یسالم خوب _

 ... دوئل موافقم

 شیپاکش کنم، بنظرم درست نبود که من اول پ اومدم

باز  هویپاک کنم که در اتاق  خواستمیقدم بشم... کالفه م  

ترسوندتم. دستم   یکرد و حساب یپخ بلند دیو حم شد

شد دهیکش میصفحه گوش یرو  . 

گفتم تیعصبان با  : 



سکته کنم؟ یگی... نمی...روانوانهی... دضیمر _  

ارسال   امیپ دنینگاه کردم. با د ممیبه گوش  نیح نیهم تو

 ... شده دهنم خشک شد

گفت دیزده بود که حم خشکم  : 

؟یهول کرد ینطور یکه ا یکردیم کاریچ یداشت _  

ارامش قبل از  یچهره ها نی. عدیسمت حم برگشتم

بهش نگاه کردم نی طوفان سهمگ  : 

چشمم دور شو یاز جلو  _  . 

خورده نگاهم کرد و گفت جا  : 

چه خبره؟   تیتو گوش _  

با کار تو االن ارسال   فرستامیم دیکه نبا ی امیپ د؟یحم _

چشمم تا خفه ات نکردم یشده... گورتو گم کن از جلو  . 

چشمک زد طنتی و با ش دیخند  : 

ن؟یمحمد حس یبرا _  

درو بست رونی رفتتب  عیبرداشتم که سر زیخ  . 



 میبه گوش ی زار افهیسمت در و قفلش کردم. با ق رفتم

 : نگاه کردم

جوب  یتو شیباشن... گوش دهیدزد شوی... گوشایخدا _

 ... اب افتاده باشه... شکسته باشه

که اومد چشمامرو با درد بستم یامیپ دنیبا د اما  : 

با خانواده  تیمحرم غهی..امشب راجب صهیعال _

به خانواده   یجور  هی. توام زم یعز کنمیهامون صحبت م

 ات نظرت 

زمیعز  نمتیبیم یبگو. به زود رو  . 

دستام گرفتم ون یم و سرم رو مکردن در اورد هیگر یادا  

. 

کارت نکنه ی خدا بگم چ دی... خاک ... خاک... حمخاک  

... 

از اتاق رفتم    دیچیپ یکه از استرس، دلم بهم م یحال در

رونیب  . 

مبل نشسته بود. کنارش نشستم و گفتم یرو مامان  : 

 ! مامان؟ _



 بله؟ _

بود. لبمو گاز گرفتم و گفتم یو یبه ت  حواسش  : 

کردم نیام.. من فکرام رو راجب محمدحس _  . 

کرده بودن خینگاهش رو به من داد. دستام  نباریا  . 

مدت  هی خوامی... م یراستش... من... موافقم... ول _

فقط میمثل زمان مسافرت محرم باش  .. 

نگاهم کرد و گفت کمی  : 

دوباره؟ نیکن  غهیص یعنی... نطوریکه ا _  

استرس سر تکون دادم که گفت با  : 

که بهتره  نیعقد باش _  .. 

بود.   دیبع یو اروم یمکالمه عاد نیمامان همچ  از

کرد  شتریاسترسم رو ب نیهم  : 

... کنهیم تی میاحساس صم یادیز نیخب... محمدحس _

فکر کنه همونشبش شب زفافشه و میعقد کن ترسمیم  ... 

متم و محکم بغلم کرداومد س هوپاشدی. دیخند مامان  . 

تو یبزرگ شد ی..کشهیدخترم داره عروس م _  ! 



تعجب گفتم با  : 

بگم که... اگر   خوامی... می کنیکار م یوا... مامان چ _

 انیب دیکه با نیبگ  یجور هیخانواده اش زنگ زدن 

ی خاستگار   

یرسم  . 

چپ چپ نگاهم کرد مامان  : 

اش  هیکار نداشته باش. بق ناشیپ ن پ ... تو به ا _

و میهم صحبت کن هیبا بابات راجب مهر دیبا ما.... با  ... 

تا  14فقط  نیکن نییتع نیام خواست هیمامانننن؟ مهر _

 ... سکه ها

به دو  یکیبا من  نقدریکارت ا یمحاله.. پاشو برو پ _

کنمی نکن. من بابابات صحبت م  . 

شدم  یاسترس بدتر  : 

فقط   خوامی...! من م ستیمن ن هیمهرمامان... مگه  _

تا سکه باشه 14  .. 

اومد دیحم  یصدا هوی  : 



زد هیحرف از مهر یک _  ! 

چپ نگاهش کردم چپ  : 

 . گفتم جوابم مثبته _

باز شد ششین  : 

؟ی شی... پس عروس مولیا _  

چندش نگاهش کردم با  : 

باز بشه شتیرگ گردنت باد کنه ها... نه ن دیاالن با _  . 

  وهی. ممیبخور یعروس کیک یبابا... قراره کل الیخیب _

و ینیریو ش  ... 

رو در اورد و پرت کرد سمت  شیروفرش ییدمپا مامان

دیحم  : 

دیپد دیند _  . 

داد وبا خنده گفت  یجاخال دیحم  : 

تاحاال  یعروس کی.. کدمید یبه جان خودم عروس _

 . نخوردم



 لم یحوصله از جام بلند شدم و به اتاقم برگشتم و موبا یب

زنگ زده نیمحمدحس دمیرو برداشتم که د  . 

جواب داد عیو شماره اش ر و گرفتم که سر دمیکش یاه  

: 

 ! حنا _

 . حناخانم _

بابا یا _  ... 

شما...  نیشی م ی. چقدر زود خودمونمیهنوز نامحرم _

ن؟یکنی صحبت م ینطور یم همخانم ها ه هیبا بق  

که  یامیپ نیا گمی. ممینطور ی...فقط با شما ارینخ _

نداره ها دهیفا یمونیپش گه؟یبود د یواقع یداد  ... 

و گفتم دمیکش یقیعم نفس  : 

دونمیم _  . 

...من االن با خانواده ام صحبت کردم. یهم عال  یلیخ _

  امیامروز ب یریقراره امشب زنگ بزنن. باشگاه نم

 دنبالت؟ 



مدت تا خانواده ها   هی... بهتره... نیاین ی...ولرمیم _

مینیهمو نب رنیقرار بگ انیدر جر  . 

  غهیص یبه جا یبگم اگر موافق خوامبهتیراستش م _

میعقد کن  ! 

کردم که گفت یسکوت  : 

 حنا خانم؟  _

امروز دنبالم بهتره... پشت تلفن  نی ایفکر کنم ب _

میصحبت کن شهینم  . 

اونجا باشم خوبه؟  3:30منت... ساعت  ده ی: به ددیخند  

 . بله ممنون _

فعل نمتیبیپس م کنمی خواهش م  _  . 

 . خدافظ _

کردم و تماس رو قطع کردم. عقد زمزمه  ...! 

منم ببرم مسخره است که بگم  یاگر حت گهید میکن عقد

میری حاال طالق بگ   ... 



  خوانیصدرصد خانواده ها م میبکن میعقد بخوا اما

رو سور بدن لیو فام نی ری بگ ینامزد  . 

گرفت  شیتصورش گونه هام ات از  . 

 شیحد پ نیتا ا نیاز اون عقد نشده محمدحس جدا

می... عقد بشرهیم  ... 

*** 

  دنمی. با ددمیرو د نیمحمد حس رونیدر که اومدم ب از

که  ییرو در اورد و با لبخند و چشما ش یافتاب نکیع

 کامال

بودن گفت درخشان  : 

 ... سالم خانم خانوما _

  یبهش کردم اما مطمنم گونه ها یزده اخم خجالت

سوال بردن ریسرخم ابهتم رو ز  : 

 . سالم _

  یجور هیرودور زد و درو برام باز کرد. دلم  نیماش

هوا معلق بود یبود. انگار رو   . 

پاهام گذاشتم یشدم و کوله ام رو رو  سوار  . 



سوار شد گفت یوقت  : 

  یتونیروهم نم یچقدر خوشحالم کرد نکه یتصور ا _

یبکن  . 

بچه ها شده بود... نکنهتو دوران  ن یع یجور هی

مونده باشه؟ تشیطفول  

  ینترسونده بودتم و دستم رو دیاگر امروز... حم _

رو  امی... قصد نداشتم اون پخوردینم میصفحه گوش

 . بفرستم

  هیهد هیبرادر زن جان  نیبه ا دی: عجب... پس بادیخند

بدم یا  . 

زن جان؟ چپ چپ نگاهش کردم و گفتم برادر  : 

؟یبود چ ییرو بردم و شرطم جدا لمونیاگر من دو _  

فکش صفت شد یها ارواره  . 

تو مشت هاش فشار داد یرو لحظه ا فرمون  : 

یاگر برد _  ... 



داشته باشه   ییمهارت باال نیاگر محمدحس دونستمیم

ضربه بهش بزنم کی یمحاله بتونم حت  . 

و بدون فکر گفتم یان میتصم هی تو  : 

ستین  ییاما اگر بردم شرطم جدا _  . 

باز شد ششی بهت نگاهم کرد و کم کم ن با  : 

گهید یمونییخب پس... اول و اخرش خانم خودم م _  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

ستی بد ن نیرو کم کن تیمیذره درجه صم هی _  . 

 نی: محاله... خب وقتمون کمه بزار در مورد ادیخند

درسته؟ یکه با عقد موافق  میحرف بزن  

دیچیاز استرسش پ دلم  : 

ادینه ز _  ... 

چرا پس  ستین مونیی جدا یچرا؟ شرطتت وقت _

؟ یمخالف  

وقت داشتم هنوز. به  قهیدق 20اما  میدیباشگاه رس  به

شدم و گفتم  رهیکوله ام خ  : 



جشن  خوانیمسلما م  میقرار باشه عقد کن یوقت _

رو دعوت کنند و ل ی...فامرنیبگ  .... 

به   رهیخ یلبخند هیبه  دمی نگاهش کردم که د مضطرب

صورتمه که باعث شد نتونم حرفم رو ادامه بدم. صورتم  

 از

گرفت شی نوع نگاهش ات خجالت  : 

 شهیباعث م نیوا ینگران نباش ... تو مضطرب _

یمخالفت کن  ... 

رو ازش گرفتم که گفت نگاهم  : 

شلوغش نکنن... باشه!؟   ادیز میگیم _  

ندارم که  نویا  یمن اماده گ  نینیاصال ...بب یعنینه... _

... اخالق میشناس یازدواج کنم. هنوز درست همونم

ات ی وروح  

و میکه دار یی... عادت هامیدونینم همو  ... 

. دستامو مشت  زدنیم یکرده بودن و به قرمز خی دستام

 : کردم که گفت



از  یبع شناخت نسبتا کامل کنمیحنا.. من که حس م _

نی... ایمنو شناخت گهید  ی... توام تا حدوددمیتو رس  

 ی... استرس تو کامال عادهیقدم کاف نیا  یبرا شناخت

... نگران نباش و بزار بزرگتر ها کار هیومعمول

 خودشون رو 

ببرن. ماهم دوئلمون رو هروقت تو اضطرابت   شیپ

میدیتموم شد انجام م  . 

بهش بگم که من از لمس  تونستمیبودم چون نم کالفه

ی که بخوام جلوت ب نیز اترسم... ا  یشدن توسط تو م  

باشم حجاب  ... 

نمی.. ممنون رسوندرمیم گهیمن د _  . 

است... کالست تموم بشه من  فهی..وظکنمی خواهش م  _

نجامیا  . 

نگاهش کنم.  شدیسر تکون دادم اما روم نم یمکث با

شونه ام انداختم و رفتم سمت  یطرفه رو  هیکوله ام رو 

 در

 . باشگاه



*** 

نگاه و حرفاش خجالت   یاور  ادیمدت کالس با  تمام

که کم مونده بود  ی. جورشدی و ذهنم مشغول م دمیکشیم  

مشت به صورتم بخوره و دوباره همون اش و  دوبار

که بامامان داشتم تکرار بشه ییکاسه و ماجراها  . 

که گفت رونیب میکالس با خانم نامدار اومد اخر  : 

. حواست به فکرت مشغوله حنا یلی چند وقته خ _

ستیها ن نیتمر  . 

گفتم یشرمندهگ با  : 

ستی... دست خودم نخوامیمعذرت م _  ... 

در رو زد و بلند شد قفل  : 

فکرت رو  ینطور یکه ا تیاومده تو زندگ یمرد _

؟یشی کرده که با فکر کردن بهش سرخ م ریدرگ  

نگاهم کرد.با خجالت گفتم طنتیش با  : 

تابلوام؟ نقدریا _  

وگفت دیخند  : 



ینگ  یبگ یا _  ... 

یخاستگار  انیو قراره ب میرو اشنا شد یمدت هی _  ... 

؟یچقدر خوب...دوستش دار _  ! 

مدت باهاش   نی... همه اش تو ایعنی...دونمینم _

 . سرجنگ داشتم... دست خودمم نبود

. چون ازش خوشت اومده میبگ ینطوریپس بزار ا _

که  یترسیچون م یری ازش فاصله بگ یکرد یسع

ی بدجور  

درسته؟ یبش عاشقش  

به شونه ام زد و گفت یکه دست نییرو انداختم پا سرم  : 

عاشقته؟ ؟یاون چ _  

ومدهی... با پس زدن هام کوتاه نادیبه نظر م نطوریا _  

... 

و گفت م یستادیهم ا یدر مجموعه روبه رو  یجلو  : 

نشده و   دیو ناام ومدهیعاشقته که کوتاه ن نقدریاگر ا _

باهاش نقدریپس ا لرزهیتوام مشخصه دلت داره براش م  



 ی لحظه خوب یکه بخوا  هیکوتاه تر از اون ی...زندگ نجنگ

.فکر کنمنیرو از دست بد نیکنار هم باش نیتونیکه م  

داده و مارو  هیتک  نشیکه به ماش پهیاقا خوشت همون

باشه ؟ نه؟ کنهینگاه م  

و جهت نگاهش رو دنبال کردم برگشتم  . 

 هیداده بود و با  هیپدرش تک نیبه ماش نیمحمدحس

کردیلبخند محو مارو نگاه م  . 

 ... اره _

 یلیکه خ میجفتمون تکون داد نیمحمدحس یبرا یسر

اش زد و برامون سر  نهی متواضعانه دستش رو به س

 خم

 . کرد

... اگر یشنوی.. از من مادیم ستهیشا  یلیبنظر خ _

ظاهرش خوبه از دستش ندهاخالق و باطنش هم مثل   . 

. من رفتم سمت میکرد یو خدافظ میدست داد باهم

که درو برام باز کرد نیمحمدحس  . 

خانم؟ یخسته نباش  _  



کردم زمزمه  : 

 . ممنون _

سوار شد گفتم یرودور زد. وقت نیبست و ماش درو  : 

ن؟یمنتظر موند یلیخ _  

زد لبخند  : 

نهیریانتظار واسه تو ش ینه...ول _  . 

رفت. به پنجره نگاه کردم که  یلیو یلیاز حرفش ق دلم

 : گفت

باهم   رونیامشب شام ب رمیاز بابات خواستم اجازه بگ  _

فرداشبه...  یکه قرار خاستگار  ییاما از اونجا میبخور

 اجازه 

 . نداد

بهت گفتم با  : 

زود؟ نقدریفرداشب؟ چرا ا _  

زد و گفت یلبخند  : 

عجله داره یلیداماد خ نکهیمثل ا _  . 



 ... داماد چرا ب  _

و گفت دیساکت شدم. منظورش خودش بود. خند هوی  : 

عجله داشته باشم؟ فردا شب  دیبله ارو گرفتم چرا نبا _

و بعد از عقد   میزاری... قرار عقد رو میخاستگار  میایم

 ... و

دمیباشه باشه...فهم _  . 

  جی. از شدت خجالت و گنییدادم پا کمیرو   نیماش شهیش

در اوردن داغ کرده بودم یباز  . 

  یبه خونه با انگشت هاش رو دنیتا رس نیمحمدحس

 . فرمون ضرب گرفته بود

بشم که گفت  ادهیاز رسوندنم خواستم پ بعد  : 

 حنا؟  _

نگاه کردم بهش  : 

 بله؟ _

؟یدوست دار یچه گل _  



نشون  یبه گل یعالقه خاص  ای دمیوقت گل نخر چی! هگل

گفتم یجیندادم. با گ  : 

دونمینم _  . 

رمیگیخودم م قهیخب.. پس به سل یلیخ _  ... 

شدم و رفتم سمت  ادهیپ نیتکون دادم و از ماش یسر

 در. درو که باز کردم برگشتم سمتش که داشت نگاهم 

کردیم  . 

دست اشاره کرد برم تو. براش سرتکون دادم و با  .... 

من بخره اما  قهیرو بهسل یگل خاستگار  خوادیم گل؟

رودوست دارم یچه گل دونمینم یذوقم که حت یب نقدریا  
. 

باز شد قبل  ع یاسانسور شدم که در اسانسور سر  سوار

بخواد حرکت کنه نکهیا  . 

اه کردمکه وارد اسانسور شد نگ یتعجب به مرد جوان با  
. 

بودمش. دکمه طبقه سه رو زد و گفت دهیند تاحاال  : 

ن؟یکنیم یشما تو طبقه هشتم زندگ _  



کردموسر تکون دادم یاخم  . 

بودم. که گفت  ره یخ نیزم به  : 

! شممانمیمن پ _  ... 

سمتم  یی. دستش رو با پروستادیتو طبقه سه ا اسانسور

 : گرفته بود. با خشم نگاهش کردمو گفتم

انگار نیبش ادهیپ دیبا _  . 

زد و گفت یلبخند  : 

 ... اره _

لفتش داد که دوباره اسانسور حرکت کرد نقدریا اما  : 

ه؟ یاسمتون چ نینگفت _  

بهش ندادم. اسانسور  یرو ازش گرفتم و جواب نگاهم

شدم ادهیوقت رو تلف نکردم و پ ستادیکه ا  . 

به پشت سرم نگاه   نکهیباز کردم وبدون ا  دیبا کل ودر

 . کنم وارد شدم

گفت دنمیبا د دیصورتم عبوس بود که حم نقدریا  : 

که یاومد یابولحول  افهیباز با ق _  ... 



کالفه گفت مامان  : 

دعوات شد؟ نیباز با محمدحس _  

به کمر طلبکار گفتم دست  : 

 نیرفتار ا... بخاطر کار و ری اوال سالم. دوما نخ _

که انگار مال طبقه سومه یزیپسره ه  . 

بالفاصله بلند شدن و مامان متعجب بود.  دیو حم بابا

عیسر دیحم  : 

کرده؟ کاریکدوم پسره؟ چ _  

. با تعجب نگاهش کردمرونیزد ب چشمام  : 

اسمم رو بدونه. بعدم  خواستیپرو بود... م یلیخ _

که تو  نمیا یدستشو دراز کرد باهام دست بده. به جا

 طبقه 

اومد باال نجایبشه تا ا ادهیپ خودش  . 

گرد شده نگاهش کردم.   یرفت سمت در. با چشما دیحم

رفت  عیبشه. بابا سر یرتیغ  ینطوریبودم ا دهیتاحاال ند  

که باز کرده بود و   یو بازوش رو گرفت و در سمتش

 : بست



نکرده انگار. اروم باش یکار _  . 

و بدتر  کنهی تکرار م : االن جواب پس نده بازمدیحم

کنهیم  . 

کرد و گفت یاخم بابا  : 

االن دعوا  یبوده! بر یک کنمیخودم پرس و جو م _

شهی شر م نیکنیم  . 

بعدش روبه من گفت بابا  : 

رو  یا گهیشرم د یهر ادم ب ایادم  ن یهر وقت ا _

  گهید یجا چیباهاش چه سوار اسانسور چه ه  یدید

 . نرو

بودم سر تکون  دیحم رتیهضم غ ریکه همچنان درگ من

 . دادم

ماجرا رو   نیا یعنیاتاق لباسم رو عوض کنم.  رفتم

شه؟یم یشیات نقدریکنم ا فیهم تعر نیمحمدحس  یبرا  

شدا... صورتش  یرتیزدم. واقعا غ دیاز کار حم یلبخند

 . قرمز شده بود انگار

دست لباس برداشتم و رفتم حموم هی  . 



  دهیچیکه حوله ارو دور موهام پ یبرگشتم درحال یوقت

گفت دنمیبودم رفتم تو هال. مامان با د  : 

ن؟یحرف زد نی با محمدحس  _  

تکون دادم و بابا گفت سر  : 

عقد!   ای غهیص تی! محرمنیها توافق کرد یسر چ _

ه یتو چ میبدونم تصم دیبا انیب  خوانیباالخره فردا شب م  
! 

مبل نشستم و گفتم یزده رو  خجالت  : 

 ... عقد _

گهی: پس جوابت باالخره کامل مثبت شد دمامان  . 

تکون دادم که بابا گفت یسر  : 

 گفتی. مادرت مشهیحتما صحبت م هی راجب مهر _

تا سکه فقط 14 یگفت  . 

تکون دادم دییتا یبه معنا  یسر  : 



  دیباهاشون ق  خوامی... میزی چ هیتا... 14اره... فقط   _

. که سنیشرطا رو تو سند ازدواجمون بنو نیکه ا نیکن

 حق 

شاغل   ینداره. جلو رهیباشگاه رفتنمو بگ یجلو نکهیا

 میتصم ییبچه هم حق نداره تنها یشدنمم نداره. برا

رهیبگ . 

نداره... ام گهیزن گرفتن د حق  ... 

با خنده گفت دیحم  : 

 خوادیم گهیهفت پشتش بسه زن د یبرا ره یتورو بگ _

کاریچ  . 

نگاهش کردم که مطمئنا از صد تا فحش  یجور هی

 . براش بدتر بود

دی: حمبابا  ... 

ساکت شد. نگاهم و ازش گرفتم و گفتم دیحم  : 

نایهم _  ... 

تکون داد و گفت یسر بابا  : 



گفته برادر بزرگترش رو هم با  رومندیحاج اقا ن _

به عمو رحمان و   میخوایماهم م .انیخانومش گفتن که ب

 خاله 

انیکه ب می ات بگ نیشه  . 

نه یوا _  ... 

با اخم نگاهم کرد که خجالت زده گفتم بابا  : 

انیبدون بچه هاشون ب نیپس بگ _  . 

فقط سر تکون داد بابا  . 

گفتم و به اتاقم رفتم  ریاز خوردن شام، زود شب بخ بعد

دمیتخت دراز کش یو رو  . 

کردم،   یهام رو به گوشم زدم و اهنگ رو پل یهندزفر

 . چشمام رو بستم

 ری. البته همه اش تقصمیدی به مرحله عقد رس عیسر چه

وارد اتاق نشده بود و منو نترسونده  هوی. اگر دِ یحم نیا  

 ... بود

میکه بگم عقد کن شدمینم  مچبور  . 



*** 

هفتم فصل  : 

شدم. به  داریاز خواب ب لمیزنگ موبا یصدا با

کنم. جواب    دایرو پ لمیاطرافمنگاه کردم تا تونستم موبا

 که دادم 

چشمام رو بستم دوباره  : 

 بله؟ _

  یاونوقت ب یکنیازدواج م یدار شعوووووریب یا _

نامرد یبه ما بگ نکهیخبر بدون ا  . 

  کیدختر خاله ام شهال بود. دوسال از من کوچ یصدا

  یاحساس راحت که با همه هییتره. از اون دسته ادما

کنهیم . 

باهام رفتار   یاما جور دم یبهش رو نم ادی ز نکهیا با

اشم نهیریانگار دوست د کنهیم  . 

 . خواب بودما  _

تخت   یفاصله داد. اخمو رو مویکه گوش د،یکش یغیج

مصداق قایطرف از دنده چپ بلند شده دق  گنینشستم. م  



بود من  . 

تو   ؟یکنیازدواج م یدار ی چ ی! برایکه بود یبود _

و انگشت   یدادیشعار م شیچند ماه پ  نیهم ینبود

 وسطتو 

؟یدادیپسرا از پشت نشون م به  ! 

رو گرفتم دنمی خند  یحرف اخرش جلو از  : 

  یاخه چلمنگ... من که انگشت وسطمو به پسر _

 نشون دادم؟ 

یدادینشون م نوی تو حرفات ا _  . 

و  دمیبه چشمام کش یبه تاسف تکون دادم. دست یسر

 : گفتم

ازدواج کنم خوامی... االن میهرچ _  . 

؟یعاشق شد یعنی _  

خواد  یگفت که کامال مشخص بود که م جانیبا ه نقدریا

که وجود نداره ارو بشنوه یداستان عشق و عالقه ا . 

زدم و گفتم ییصدا  یب یپوزخند  : 



  خوامیمزاحم نشو دوباره معالقه مند شدم. حاال هم  _

 . بخوابم

که اخمام رفت توهم دیکش یغیج دوباره  : 

و تو تا   تهیذوقت... امشب خاستگار یخاک تو سر ب _

احمق؟  یدی ظهر خواب 11  

ها... شب قراره  یشد یخودمون  یلی...شهال خیه _

مرد خودم رو هالک کنم که...  هیواسه  ستی.قرار نانیب

 . خدافظ

کردم و  لنتیرو سا میرو قطع کردمو گوش تماس

تخت ر یگذاشتمش ز  . 

پرو دختره  . 

بود دهیخواب از سرم پر گهیو حرفاش د غاشیج با  . 

. دست و صورتم رو که شستم رفتم رونیاتاق رفتم ب  از

 دیبود. حم وهیم یاشبزخانه. مامان درحال شستن کل

ی رو  



 وهیسبد م هیمامان و  یپا شینشسته بود پ نیزم

جلوش بود و داشت با دستمال دونه دونه اشون رو 

ی خشک م  

 . کرد

نادر بود که اتفاق افتاده بود ی لیواقعه خ هی  . 

کنهیخشک م  وهیداره م دیشده که حم یچطور  . 

خوناشاما نگاهم کرد و گفت نیمتوجه من شد ع یوقت  : 

با منه شهی گاری خانومه ب یخاستگار  _  . 

زد که   دیحم  یهمونجا با پاش، اروم به پهلو مامان

نشستنش اونجا به اجباره که مامان بتونه  دمیفهم

 کنترلش 

 . کنه

و مامان خوشحال گفت دمیخند  : 

؟یدیقربونت بشم. خوب خواب  ریصبح بخ _  ! 

پشت  جیبهش نگاه کردم و گ دهی. هنگدیام ماس خنده

با طعنه گفت دی ندم که حمگردنم رو خوارو  : 



مامان که کال هنگ کرد و از  یبهش گفت یزیچ هی _

 . دست رفت

باز شد شمیدوباره بهش انگشت زد و من ن مامان  . 

خواب عمرم بود. البته اگر  نیاوف چه جورم... بهتر _

زدیبهم زنگنم یسر صبح غویج غیج  یاون شهال  . 

کارت داشت؟ ی: شهال؟ چ مامان  

نشستم و گفتم زیم یصندل یرو  : 

... یکنیازدواج م یچرا دار گهیشده بود م ریجو گ _

چرت و پرتا نیو ... از ا یعاشق شد  ... 

دیخند مامان  : 

زنگ زده ازت  گردهیدنبال شوهر م نیا دنیهمه فهم _

رهی مشاوره بگ  . 

: مامان، خاله اومد حواست باشه باز شهال رو به دیحم

دختر اروم...سر  هی دیمن نچسبونه ها...زن من با شیر

 به

ور  هیبگه چشم...  گمیم ی ...مظلوم باشه که هرچریز

نیع غویج  غیج هیمثل حنا و  دیچشم سف دهیقلمب  



شهال نبا نیا  ... 

با اعتراض نگاهش کرد دیدوباره بهش زد که حم مامان  

: 

یهام رو سوراخ کرد هیکل _  ... 

و گفتم دمیخند  : 

جلو زبونتو که سوراخ نشه  ریبگ _  . 

شده نگاهم کرد ز یر یچشما  با  : 

 فیمحمد تعر یبرا یدار  یو سوت تیحساس  یهرچ _

نی حاال بب کنمیم  . 

زدم و گفتم  یپوزخند  : 

؟ی عنی یجان من تاحاال نگفت _  

 دیکوب سشی سکوت نگاهم کرد که مامان با دست خ در

د یفرق سر حم  : 

از خواهرت  یکن  فیتعر نکهیا یخا تو سرت... به جا _

یهاش رو گفت یبد  ! 

دی و دستشو مال دیخودش رو کنار کش دیحم  : 



نه ؟  ایرو انتخاب کرده   یبدونه چه اعجوبه ا دیبا _  

چهار دست و    عیسر دیبرداشت سمتش و حم زیخ مامان

و بعدم تو اتاقش و رونیزد ب زیپا از اشبزخانه خ  ... 

دمیقفل شدن در اتاقشو منم شن یصدا  . 

خنده گفتم با  : 

کار در رفت مامان ریاز ز _  . 

..پاشو صبحانه اتو بخور  گهی: تموم شده بود دمامان

یضعف نکن  . 

کمک   کمی... فقط  کمیاز خوردن صبحانه به مامان  بعد

... چون دیکردم و بعدم به اتاقم فرار کردم مثل حم

یتموم  

 . نداشت

و زنعمو اومدن و به مامان تو مرتب  خاله  خوشبختانه

کمک کردن  ییرایپذ لیکردن خونه و اماده کردن وسا  . 

به قول خودشون خنده دار به من   کهیکه چقدر ت بماند

پسر رو تور کنم هیتونستم  یانداختن که چطور  . 



من  یکه داشتن به جا ییرو مخ بودن ام ااز اونجا یلیخ

منت  دهیرو به د گفتنیم یباز هرچ یبا رو کردنیکار م

 از

رونیاوردم ب گهیگوش کردم تو و از گوش د هی  . 

*** 

بود،  ی. رنگش زرشک دمیرو پوش می مجلس یمانتو

کار شده  دیسف نشیاست یسه ربع بود که رو نیاست

ه یبود. حاش  

که   دیداشت فقط. ساق دست سف دینوار سف هیهم  مانتو

ی رو مجبور کرده بود بره بخره. با روسر دیخاله، حم   

که داشتم سرم کردم یسانت دیسف  . 

و خط چشم   ملیخواست مجبورم کنه ر یهرچ خاله

 . بکشم قبول نکردم

 امی... االن بدهید یپسن دهید شی ... منو ساده بدون اراواال

کنم؟ شیارا  

 یرژ ب هیچون از استرس لب هام خشک شده بود.  فقط

که اونم ب دمیلبام کش ی رو  ینیتامیرنگ و لعاب و  



روش زدم که براق نشه لبام دستمال  . 

دیکش ینیه دنمیکه مامان با د رونیاز اتاق رفتم ب اماده  

: 

کو!؟ ت یچادر رنگ _  

به خودم انداختم و گفتم ینگاه  : 

چرا بپوشم!؟ گهیمانتوم تا مچ پاهامه... چادر د _  

با خنده گفت زنعمو  : 

زمیرسمه عز _  ... 

 میطوس  یو به اتاق برگشتم و چادر رنگ دمیکش یهوف

با  دیسف یچادر رنگ هیرو خواستم بردارم که مامان با 

 گل

دار برگشت لی اکل اسی یها  . 

بپوش ری بگ نویا _  . 

؟یاز کجا اورد نویا _  

  تیخاستگار ی و دوختم برات تا تو دمیوقته خر یلیخ _

یبپوش  ! 



موجودات عالم   نیتر دهیچیمادرا پ نیا یعنیکردم.  هنگ

ممکنه  یکه حت شیوقت پ یلیبودن از نظر من. از خ  

چادر   میشب خاستگار ینداشتم برا  یخاستگار  چیه

 ! دوخته

الخالق جلل  ... 

خنده ام رو گرفتم و گفتم  یجلو  : 

 . دستت درد نکنه _

و  دیکش ین یمامان هول کرده ه فن،یزنگ ا یصدا با

رونیرفت ب  .... 

و   ستادمیا نهییا یبه تاسف تکون دادم براش. جلو  یسر

رونیچادر رو سرم کردم.مرتبش کردم و از اتاق رفتم ب  

. 

ستادمینفر ا نیخاله... اخر کنار  . 

مسن  یاقا هیباال، اول از همه پدرش،  دنیرس باالخره

ی بود، احتماال عمو  یکه اونم کت و شلوار یتر  

بود اومد نیمحمدحس  . 



 میو مر نیمحمدحس یزنعمو ن،یسمادر محمدح بعدش

 . خانم و شوهرش

دسته گل با  هیبا  نیو در اخر هم محمدحس اریشهر

ادیتنوع گل و رنگ ز  . 

 . اوه

صورتم مطمئنان سرخ شده بود.   یمدت احوال پرس تمام

و تازه عمق استرسم رو  شدیکمرم رد م غهیعرق از ت  

کردم درک  . 

با  دیمن که رس یکس نداد و جلو چیگل رو به ه دسته

لبخند دسته گل رو گرفت سمتم هی  . 

به شما میتقد _  ... 

کنن؟ی چرا همه به ما نگاه م یلعنت  

 . ممنون _

  نیباشه. محمدحس دهیشن دونمیم دیگفتم. بع فیضع یلیخ

دشونیرفت نشست. منم رفتم اشبزخانه و خارج از د  

. خاله اومد سمتمستادمیا  : 



زمیبزار عز نجایرو همدسته گل  _  . 

بره که دستش رو گرفتم خواست  : 

برماینم ییخاله... من چا _  ... 

دیگردن حم میندازی... مزمی: باشه عزدیخند  . 

چادرم رو مرتب کردم. نگ داشتن  دمویکش یراحت نفس

دار نیچادر است شهیبرام سخت بود. هم ی لیچادر خ نیا  

  یهامون مانتو یتو مهمون ی... حتدمیکش دار پوش و

که چادر ساده نپوشم دمیپوشیبلند دامن م  . 

خاله و زنعمو نشستم شی پ نیزم یرو  . 

. از خوش و بش ها... دمیفهم  یاز صحبت ها نم یچیه

 .... از صحبت هاشون راجب وضع مملکت و جوونا و

گفت یلب ر یاروم ز  خاله  : 

نگاه بهش بنداز هیپسره خودشو کشت  _  . 

دستشه. به  شی گوش نیمحمدحس دمیدرو بلند کردم  سرم

کرد نامحسوس  ینگاهم بهش خورد سع نکهی محض ا  

اشاره کنه یگوش به  . 



تختم گذاشتم.   ریاومد...صبح ز ادمیکجاست؟  میگوش

حس  یازجام بلند بشم و به اتاقم برم. وقت تونستمینم

 کردم

به چپ و راست   یفقط سر ستیحواسش بهم ن یکس

 . تکون دادم

به پدرش  ی زیکنار پدرش نشسته بود، چ نیمحمدحس

 : گفت که پدرش رو به بابا گفت

_... 

نداره حناخانم و محمدجان   یاقا رسول... اگر اشکال _

رو باهم صحبت کنند یا قهیچند دق هی  . 

به من انداخت و گفت ی نگاه مین بابا  : 

ستین یباشه مشکل  _  . 

د شد. منم اروم از جام بلند شدم. در  بلن  نیمحمدحس

میاشون به اتاقم رفت رهیخ  یمقابل نگاها  . 

درو بست و گفت نیمحمدحس میکه شد وارد  : 

بهت زنگ زدم   یکجاست خانمم؟ از صبح کل تیگوش _

دادم امیو پ  ! 



 م یتختم گوش ری با خجالت رفتم سمت تختم و از ز خانمم؟

 : رو دراوردم و گفتم

داده بود ... منم ...   ریدختر خاله ام گخب... صبح  _

تختم گذاشتم ریکردم و ز صداشیب  . 

و گفتم دیخند  : 

!؟نیبگ نیخواستی م یزیچ _  

نشست و گفت یصندل یلبخند رو  با  : 

خواستم بگم... فقط اونجا نشد خوب  ینم  یزینه... چ _

نمتیبب  . 

گرد شده گفتم یچشما  با  : 

؟یچ یعنی _  

... خنده اش محو شد. بعد دیبه پشت گردنش کش یدست

گفت یاز مکث  : 

رو بهت بگم  یتیواقع هی خواستمیراستش... م _

ینشون بد یخوای م یچه واکنش دونمیاما...نم  ... 

بگه بهم؟  خواستیم ی... چدیچیبهم پ دلم  



پا اون پا  نیبود.. ا رهیخ نیموندم... به زم منتظر

  یعرق رو رو زیر یوتازه تونستم دونه ها  کردیم

نمیبب  شیشونیپ  . 

سرش رو بلند کرد و گفت هوی  : 

دوستت دارم  یلیخ  نکهیا _  . 

شوکه شدم..   حشینگاهش کردم. از اعتراف صر شوکه

که اون   دادیلبش نشون م یرو یاما... لبخند تصنع

ی زیچ  

نبود. اما لحظه اخر عوضش  نیبگه ا  خواستیم که

نکردم و زمزمه کردم یاصرار  حالنیکرد. با ا  : 

نیقبال گفت _  ... 

و  دیبه پشت گردنش کش ی تکون داد. کالفه دست یسر

 : گفت

بگم  خوامی.. میدونیهست که نم یمسله ا هی...نیبب _

نباشه   یز یموضوعش چ دمی... اما قول متونمیاما نم

 بخواد 



بعد از عقدمون بهت  نکهیکنه...فقط... ا یعصب تورو

گمیم  ... 

بود که با دونستنش  یزیچ هیحس نگاهش کردم.  یب

 گهیبدم و اون داره م یممکن بود بهش جواب منف 

ن یهمچ  

بگه... چقدر جالب  تونهیهست اما نم یا مسله  . 

که گفت یکرد یاز حالت صورتم چه برداشت دونمینم  : 

ازش  یحت دی...شاستین یباور کن... مسله بد _

ادی خوشت ب  . 

که تو گذشته اتون بوده ییزن ها ؟یراجب چ _  ! 

و متعجب نگاهم کرد جیگ  : 

نداره... فکر  یمونث چیبه ه ینبابا اصال ربط ؟یچ _

ها چرخهی م یزیچ هیشما خانوما فقط حول محور    ... 

شده نگاهش کردم و گفتم ز یر یچشما  با  : 

ه؟ یخب... پس راجب چ _  



.. ستین یبد  زیاما مطمئن باش چ بگم حنا... تونمینم _

 ی.. قصد داشتم امروز قبل از خاستگار کنم ی خواهش م

 بهت 

 کنمی... االنم...خواهش میاما تو اصال متوجه نشد  بگم

بدم حیازت که بزار بعد از عقدمون بهت توض  . 

و پر از   یمشک یچشماش نگاه کردم. با اون چشما تو

دادم و   رونیشده بود. نفسمو کالفه ب رهی نفوذش بهم خ

 رفتم

که زده بودم بهش،  یا رهیپنجره اتاقم. پرده ت سمت

بار کنارش  نی اول ی. براگرفتیم شهینور رو هم یجلو

 زدم و

شدم که گفت  رهیخ رونیب به  : 

نباشه یبد زی چ دمیقول م _  ... 

سکوت کردن باالخره برگشتم سمتش یاز کل بعد  : 

 نیگی ... تازه االنم نمیروز  نیهمچ نیاز عمد گذاشت _

یمردم ازار واقع هی بوده.. !  یچ  ! 



به  یاومد سمتم که تقه ا یجاش بلند شد و داشت م از

بود دیمکث کنه باز شد. حم نکهیدر خورد اما بدون ا  . 

بازگفت شین با  : 

 ! صحبت هاتون تموم نشد _

به  یکالفه دست نیشدم. محمدحس رهیخ د یاخم به حم با

و گفت دیپشت گردنش کش  : 

جان دیحم میایاالن م _  . 

و گفت دیخند دیحم  : 

نیصحبت کرد یبسه هرچ گنیبزرگترا م نیایب _  . 

برگشت سمتم نیرفت درو بست. محمدحس دیحم  : 

 ! حنا _

نگاهش کردم و گفتم سرد  : 

اول بعد از عقد منتظر باشه... اما تو همون ساعت  _

ینداد حی. اگر توضحمیتوض  ... 

و خوشحال گفت دیخند  : 

دمیم حیتو همون ساعت اول بهت توض دمیقول م _  . 



لبخند  هی یتکون دادم و رفتم سمت در. به سخت  یسر

نیسرجاش نشست و محمدحس یمحو زدم. هرک   

برگشت سمت  نباریرو اعالم کرد. اما بابا ا موافقتمون

 : خودم و گفت

بابا؟ یحنا جان موافق _  

گفتم یاز مکث بعد  : 

 . بله با اجازه اتون موافقم _

زد و قرار ها گذاشته شد تا اخر هفته عقد   یلبخند بابا

رزرو کردن وقت یبرا میرفتیم دی. از فردا صبح بامیکن  

دیو خر شی ازما محضر،  ... 

میاشتکار ها فقط سه روز وقت د ن یهمه ا یبرا  . 

که مامان و خاله و زنعمو پخته بودن اماده بود.   یشام

یمسئول پهن کردن سفره شدن. وقت اریو شهر دیحم  

بلند بشم کمک کنم خاله نذاشت خواستم  . 

  نیبود که ا نیا ریبودم و فکرم درگ ره یخ نیزم به

بوده ینتونسته بهم بگه چ نیکه محمدحس یموضوع  . 



لمیسراغ موبا رفتمیم دیبا  . 

سفره انداختن و صحبت کردن  ریکه جمع درگ نطوریهم

 . بودن به سمت اتاقم رفتم

گذاشته بودم  زمیم یاومدن رو رونیکه موقع ب مویگوش

 . و برداشتم اما با زدن دکمه پاورش شوکه شدم

شده بود ستیانگار کامل ر میگوش  . 

 ایصفحه گذاشته بودم...  یکه برا یرمزش، عکس یحت

تماس ها خچهیها و تار امی... پنی مخاطب ستیل  ... 

اش به کل پاک شده بود همه  ... 

  یچ چیو ه  یبخر  یفروش لیرو از موبا یگوش انگار

ستیتوش موجود ن   ... 

شام ای : حنا بدیحم  ... 

گفتم جیگ  : 

شده انگار ستیر مینگاه... گوش دیحم _  ! 

همه   ایب ه؟یمسله مهم  یلیاالن خ  کنمیبعدا نگاهش م _

 . مشغول شدن



مشغول از اتاق اومدم   یتکون دادم و با فکر یسر

ممکن بود یزیچ  نی. اخه چطور همچرونیب  . 

  ادیز تونستمیو مشغول بودم اما نم میسفره نشست سر

بعد از من   ن یبخورم و ... فقط لحظه اخر که محمدحس

 از

تو ذهنم بود رونیاومد ب اتاقم  . 

باشه و حاال که  رو گفته  یاون موضوع مخف ممکنه

کرده!؟ ستیرو ر میشده کال گوش مونیپش  

نگاه کردم. اروم در  نیرو بلند کردم و به محمدحس سرم

بودو کامال ریحال خوردن غذاش بود اما فکرش درگ  

بود مشخص  . 

*** 

که ناشتا  یکرد، درحال دارمیبعد مامان صبح زود ب روز

رفتن هم نداشتم، حاضر  ییحق دستشو نطوریبودم و هم  

رونیب میو اومد میشد  . 



منتظرمون بودن.   نیو مادرش تو ماش نیمحمدحس

  رهیخ رونی. به بمیو با مامان عقب نشست میکرد یسالم

 بودم و

بودم که ممکن بود باعث بشه  یتو فکر اتفاق همچنان

رو پاک کنه میحافظه گوش  نیمحمدحس  . 

. شگاهیازما  میمحضر بعد از گرفتن نامه، رفت میرفت

الزم که مال من ادرار فقط و مال  یها  شیازما

هم نیمحمدحس  

کالس  دیبود هم ادرار رو گرفتن، گفتن با خون

رو   شیوگرنه بهمون جواب ازما میرو بر شیاموزش

دنینم  . 

. میبود.اما مامان ها گفتن بر یبچه گانه ا دیتهد

  یداشته... نتونستم جلو یکه تجربه کاف نیمحمدحس

 پوزخند و 

به  نهیحواسشون نبود با ک یوقت رمیزدنمو بگ شین

که فقط خودش   ینگاه کردم و اروم طور نیمحمدحس

 بشنوه

 : گفتم



به اموزش  ازین یدار یخبر ندارن شما تجربه کاف _

یندار  ! 

به سمت اتاق اموزشه   ضینگاهم کرد. اما با غ شوکه

و ییابتدا یها   زیچ یلیخ نشستم. یصندل  یرفتم و رو  

ده ساله ها هم بلدش  ریکه االن ز گفتنی رو م یمعمول

رو ندونه االن؟ زایچ ن یا هیبودن. ک  

نوبت مردا بود که از جمله   رونیکالس که اومدم ب از

کامال مشخص  شی. کالفه گشدیهم م نیشامل محمدحس  

 . بود

بودم که مامان  رهیخ نی مامان نشستم و به زم شیپ

به پهلوم زد یسقلمه ا  : 

باز اخمات توهمه؟  شدهیچ _  

فقط   تیرو بلند کردم و بهش نگاه کردم، اما در نها سرم

تکون دادم و گفتم ی به منف یسر  : 

ن؟ یخوایبخورم. م رمیبگ یز یچ هی رمیم _  

و گفت دیگز لب  : 

یریمینم ی نخور  یزیحاال تاظهر چ _  ! 



به  شدیتوجه به حرفش بلند شدم. مشخصه روش نم یب

مییاونا بگه که ما ناشتا  . 

و رفتم سمت سوپر مارکت،   رونیاومدم ب شگاهیازما از

ط ی. دوست نداشتم تو محدم یخر وهیو اب م کیچندتا ک  

  نیمحمدحس نیبه ماش نیهم یگاه بخورم برا  شیازما

دادم هیتک  . 

 تینها نیخواستم بازشون کنم... مکث کردم. ا یم یوقت

هست که به مادرش و یاحترام یو ب یمالحضه گ یب  

قصد داشته باشن  دی. شاکنمیم نیمحمدحس نطوریهم

. تک دونمیچه م ای... میصبحانه بخور ییمارو ببرن جا  

شدیمحسوب م یخور  . 

که   کیاطراف نگاه کردم و چشمم به دوتا بچه کوچ به

کردنیم ییدور تر نشسته بودن و گدا  کمیزن  هیکنار   

هارو   وهیو ابم کیبه سمتشون رفتم و ک عی. سرخورد

مقدار هم پول دادم. چقدر بنده خدا ها هیبهشون دادم،    

کردن تشکر  . 



اومدن نیکه مامانشون و محمدحس نیماش شیپ برگشتم  

. 

لبخند  یاز رو نوی. ادنیکه کردم رو د یکردم کار  حس

. صورتم از دیفهم شدیلباشون م یمعنا دار رو یها  

قرمز شد خجالت  . 

بزنن گندش  .... 

 یو من بشدت گشنه ام بود. تو میشد  نیماش سوار

هووویسکوت حکم فرما بود که  نیماش  .... 

 ... غووووووووووور

ان بهم  هیشکمم گذاشتم و فشار دادم. همه   یرو دستمو

مشت شده ام ینگاه کردن و من خجالت زده به دستا  

کردمیزانوهام نگاه م یرو  . 

گهی گشنمه د خب  ... 

؟ ینخورد وه یو ابم کی: خودت کمامان  

  نیچقدر ا گنیتکون دادم. االن م یسرم رو به نف فقط

 . شکموعه



 ی. واستاد یوا یفروش میحل هی یجلو  نیمحمدحس

... من عاشقشممیحل  . 

انداخته   نیی. تمام مدت سرم رو پامیشد ادهیپ نیماش از

که بلندش کنم شدیبودم و روم نم  . 

: اشکال نداره منو حناخانم اون سمت نیمحمدحس

م؟ ینیبش  

ی. چه اشکالنی: راحت باشمامان  ... 

 زینبود اما سر جمع پنج تا م یچندان بزرگ مغازه

. میدور تر از مامانا نشست  کمیداشت.  کیکوچ

ن یمحمدحس  

اشو حساب کرد بعد اومد نشست  نهیداد و هز سفارش

 . روبه روم

یحواسم نبود که ناشتا هست دیببخش _  ... 

خجالت زده ام   نقدریا تونهیم ی. چطور دمیلب گز فقط

 کهیکنه و با مالحظه رفتار کنه؟ مخصوصا بعد از اون ت

یا  

بهش انداختم راجب تجربه اش که  . 



من تو گذشته  یمسئله رابطه ها  کردمیحنا... فکر م _

 ... ام برات تموم شده است

 یبرا یمناسب  تیتوهم رفت. االن اصال موقع اخمام

حرف بزنم نبود. چون بشدت گشنه  یبخوام منطق نکهیا

 ام

که جوابشو ندم شدی. اما نمبود  . 

 ییجا هی. شهیتموم نممسئله  نیا یخانوم  چیه یبرا _

مونهیتو ذهنش م شهیهم  . 

و گفت دیکش یهوف  : 

... چه برسه به  ادیادمنمیاسم اون هارو هم  یمن حت _

 شتریسنشون از من ب نقدری...ایچهره اشون... در ثان

 بود که

... 

اوردم باال تا ادامه نده دستمو  : 

 . متوجه شدم _

اماده است و  گهیهامون تا دوروز د شی جواب ازما _

رسهیهم م میمحضر گرفت یکه برا یبه وقت  . 



تکون دادم و گفتم یسر  : 

فکر کنم بهتره اون موضوع رو تا قبل از عقد برام   _

باشه که با   یزی... اما اگر چهیاون چ دونمی... نمنیبگ

من  طیشرا  

نباشه جور  ... 

 یان مهمچند زیاون موضوع اصال چ نینه.. نه...بب _

مربوط به یزی چ هی... ستین  ... 

که سفارشمون رو اورده بود   یاومدن مرد مسن با

 . سکوت کرد

واقعا عجب یعمی... عجب  ... 

نگاه کردم نیرفتنش به محمدحس با  : 

 خب؟  _

ی خنده کامال تصنع هی د،یخند  : 

. بعدا حرف میبهتره فعال صبحانه امون رو بخور _

میزنیم  . 



کردم اما ادامه ندادم. گشنه ام بود زیرو براش ر چشمام  

. 

شدم.  ریپر باالخره س میاز خوردن دو تا ظرف حل بعد

 رفتیمامان از همون فاصله بهم چشم غره م یهرچ

دهیفا  

  ستمی... چاقم ننقدرهیخوراکم هم ه؟ینداشت. خب چ یا

ی شی بده بهم که نخور چاق م ریکه بخواد گ  ... 

؟ یدار یخوردن من مشکلشما با غذا  _  

نگاهم کرد. با کمال صداقت گفت جیگ  : 

 نه. چطور؟ _

باال انداختم و گفتم شونه  : 

خوردنم؟  ادیمثال با ز _  

وگفت دیخند  : 

  یمشکل نیهم ی... براستیبد ن یتپل بش کممینه...  _

 . ندارم

براش نازک کردم و گفتم یچشم پشت  : 



  ینطوریندارم. دوما هماوال قصد اضافه کردن وزن  _

دمیپرس  . 

جام بلند شدم و گفتم از  : 

گهی د میخب بر _  ... 

پرس  هیخودشم  یمن، برا یهمراه یبرا نیمحمدحس

هردوش رو حساب کرد  یسفارش داده بود. وقت  گهید  

رونیب میاومد  . 

و شمعدون  نهییا دیخر یبرا  میمادر ها رفت شنهادیپ به  . 

و شمعدون ها که  نهییا به م یمغازه مربوطه که شد وارد

شده بودن نگاه دهیچ متیق ن یشتریبه ب متیق نیاز کمتر  

میکرد  . 

به عهده داماد بود کامال  نیا دیخر نهیکه هز ییاونجا از

مامان رو احساس کنم. مادر من از صالی است تونستمیم  

 ایبود که دوست نداشت با کارش  ییدسته ادما اون

پولش رو  دیانتخابش طرف مقابل رو شرمنده کنه که شا  

باشه نداشته  . 



خوبه نایا ی وضع مال میدونستیخب... هردومون م اما  . 

 نیکه محمدحس میکردیسکوت به مدل ها نگاه م  در

به مادرش گفت که، مادرش اومد سمتمون  یچ دونمینم

 و

مامان با لبخند گفت روبه  : 

اونطرف، بچه ها خودشون  میما بر ن یای بنظرم ب _

رو که دوست دارند انتخاب کنند یهرمدل  . 

 زیام دینگاه تهد هیقبول کرد اما  یاز سر ناچار  مامان

 . بهم انداخت و رفت

و گفت ستادیکنارم ا نیمحمدحس  : 

مد نظرته؟  یچه مدل _  

نگاه  هیبودم  ستادهیکه وا ییهمه مدال از همون جا به

انداختم و گفتم یکل  : 

. ومدیهاش خوشم ن یا شهیش نیاز ا ی ول دونمینم _

نیمیقد یادیز  . 

و ... هست یها و فلز ی: خب پس اون سمت چوبدیخند  
. 



گفتم اروم  : 

رو  نیکرد یکه ازم مخف ی زیاون چ مییحاال که تنها  _

نیبگ  . 

بگه که اضافه کردم ی زیو خواست چ دیکش یهوف  : 

کال نیکرد  یمن رو پاکساز یکه بخاطرش گوش _  ! 

خب... قرار شد تو ساعت اول بعد از عقدمون بهت  _

پس ی. توام قبول کردگهیبگم د  ... 

فقط اه   نیهم ینه برا ایاومد قبول کردم  ینم ادمی

نگفتم یچ یو ه دمیکش  . 

ه؟ینظرت درمورد اون چ _  

تو چشم بود و من احساس  یلیبود، خ ی سلطنت یادیز

باهاش کردمی نم یراحت  ! 

من  ی. نه به گروه خونهیتجمالت یاد یخب... ز _

و فکر کنم نه به شما خورهیم  . 

و نگاهش کردم نیسمت محمدحس برگشتم  : 



 نیکه بگ نیداد شنهادیاونو پ نیا ی احتماال برا _

درسته؟ ستی مهم ن متشیق  

لبخند نگاهم کرد با  : 

دختر باهوش نیافر _  . 

رو  یادی ز یلیخ تیمی نوع گفتنش احساس صم از

لبخند محو بهش زدم. از  هیحس کنم اما فقط  تونستمیم

یی اونا  

ینیچیپشتش نقشه م که  . 

.. خبنطوریکه ا _  ... 

 نهیکه ا یشمعدون نهییا هیبه مدال انداختم و  یقیدق نگاه

هم زیم شدی نصب م واریبه د دیبود و با یا رهیاش دا  

نداشت اشاره کردم هیبود و پا  وارید  : 

 شی... البته اگر رنگ نقره اادیاز اون طرح خوشم م _

کرد و سر  ینگاه میشنهادیبه مدل پ نیباشه.محمدحس 

 تکون 

گفت دادو  : 



 یمنو رد کرد یلیخ  نکهیات خوبه... البته با ا قهیسل _

قهیبهت گفت خوش سل شهینم  . 

که چشمک پر  گرد شده نگاهش کردم  یچشما  با

بهم زد و رفت سمت مرد فروشنده تا باهاش   یطنتیش

 حرف 

 . بزنه

رهیگی. چقدر خودشو مفتهیپرو و خودش کهیمرت _  ... 

کردمیرو درک نم نی محمدحس کال  . 

 یلیخ دیسف یمانتو هیو شمعدون  نهییا دیاز خر بعد

روز عقدمون   یخوشگل هم برا یلی خ یلی خ یلیخ

میدیخر . 

  یجا چیگفت ه شهیطرح و مدل و ... اش م یرو از

  ادیز یلیبپوشمش. البته پولش هم خ تونمینم یا گهید

 بود و

دوستش داشتم، مخالفت کردم. اما  یلیکه خ نیتمام ا با

و مادرش اصرار کردن پروو کنم نیمحمدحس  . 



اعتماد به نفس ادم   یبه خودم نگاه کردم. لعنت نهییا تو

باال. از بس خوش دوخت و خوش طرح  بردیم یرو کل

 و

بود ستیا خوش  . 

بود که دوست داشتم  ییشده بودم. از اون مدال عاشقش

زارمیتنم باشه ...(عکسش رو م شهیکه هم  ) 

خانم اومدن. با   فهیرو صدا کردم و مامان و شر مامان

شروع کردن به به به و چه چه دنمید  .. 

 هی...شبزمیعز ادیخانم: ماشاهلل چقدر بهت م فهیشر

یفرشته ها شد   ... 

مثبت تشکر کردم که با حرف   یانرژ ی لبخند و کل با

گرفتن  شیگونه هام ات نیمحمدحس  . 

با حسادت گفت نیمحمدحس  : 

 .. دلم اب شد که _

و گفت دیخجالت من خند دنیبه د مادرش  : 

پسرم ینیب یتوهم م یبه زود شاهللیا _  ... 



قراره بدن... منو  نیگفتش که انگار محمدحس یجور هی

نهیبب  . 

بستم و چشمام رو بستم و نفسمو اروم فوت کردم.   درو

منحرفه؟ یادیذهن من ز دیشا  ! 

 تونستمیحرفارو نداره. م نیمانتو که ا هی وگرنه

رو سرم کنم میروسر  . 

. البته رونیو اومدم ب دمی خودم رو پوش  یلباسا عیسر

 نیگونه هام از ب یفس فس کردن که سرخ یبعد از کل

 . برن

. تمام رونیب میمربوطه اومد یها دیاز انجام خر بعد

  نیمدت از نگاه کردن و چشم تو چشم شدن با محمدحس

 و

در فرار بودم مادرش  . 

و مودب ریدختر سر به ز  کیشده بودم به  لیتبد کامال  

. 

  ایواجب بود  دونستمیحلقه. هرچند نم دیخر  یبرا میرفت

معلوم نبود شمونینه اخه هنوز جواب ازما   . 



 فهیحلقه ارو جلومون گذاشتن و دوباره شر  یها ینیس

مغازه گهیخانم، مادرمو با خودش برد سمت د  . 

ی: کدومش رو دوست دارنیمحمدحس  ! 

نقره  یها نگیرو به مرده خواست ر  نیح نیتوهم

ارهیاشون رو ب  . 

چون  میت رو انتخاب کنس  زیچ هی ستی قرار ن دمیفهم

ساده دستش کنه نگیر هی  خوادیم نیمسلما محمدحس  . 

 کی براق نگاه کردم اونا از نظرم ش یها نگ یبه ر یوقت

 . تر اومدن

انگشتش رو  زی سا یرو برداشت و وقت یکی  نیمحمدحس

 چک کرد رو به مرد انتخابشو داد و بعد به من نگاه کرد

: 

؟یانتخاب نکرد _  

خوامی ها م نیام... منم از هم _  . 

نایاز ا _  ... 

 شونیکیها اشاره کرد و منم سر تکون دادم.  نگیر به

با  نیمحدب بود رو انتخاب کردم که محمدحس کمیکه   



رو به مرده گفت لبخند  : 

نی حک کن یزیامکانش هست داخلشون چ  _  . 

با لبخند گفت مرد  : 

 . البته _

. به نیسیمن حنا بنو  نگیر ی: پس رونیمحمدحس

مال خانمم. محمد ی. رونیالت  .. 

گفتم حشی تصح یبرا  : 

نیمحمدحس _  . 

سمتم برگشت  : 

 ! جانم؟ _

بودم   دهیکه خجالت کش ینگاهش کردم و درحال  هنگ

 : گفتم

داخل حلقه... گفتم کامل باشه یبرا یعنینه... _  . 

خانم  فهیرفتم سمت مامانشون. شر عیبزنن. سر گندش

زد وگفت یبه صورت گلگونم لبخند  : 

زم؟یعز نی حلقه اتون رو انتخاب کرد _  



 .. بله _

خودت انتخاب کن   قهیطال هم به سل سیسرو  هیپس  _

میکه سر عقد بهت کادو بد  . 

...! نباباسیسرو _  ... 

خانم بهم چشم غره رفت و  فهیاز پشت شر مامان

خانم با محبت گفت فهیشر  : 

  نی... عه... محمدهم اومد.باهم انتخاب کنزمینه عز _

نمیبش کمیمن   . 

کمر داره سکیگفته بود مادرش د نیاومد محمدحس ادمی  

. 

گفتم نیکه نشستن روبه محمدحس رفتن  : 

گفته  کنهی.. مادرتون کمرش درد م میبهتره برگرد  _

کمر داره اخه سکید نیبود  ... 

به من زد و گفت یلبخند  : 

میطال انتخاب کن حساب کنم بر سیسرو هیباشه  _  . 



و سبک به    فیکه ظر یکیها نگاه کردم و  سیسرو به

انتخاب کردم عیرو سر دیرس ینظر م  . 

اول   نی. محمدحسرونیب میاز حساب کردنشون اومد بعد

ارو رسوند و بعد با مادرش رفتن! وارد خونه که م

میشد  

گشنه ام شده بود .   یلی. خ دیبابا خونه بود نه حم نه

 : تلفن خونه ارو برداشتم و گفتم

!؟یخوریم یغذا سفارش بدم چ خوامیمامان م _  

نکن خودت غذا درست کن ی: تنبلمامان  . 

رو گرد کردم و گفتم چشمام  : 

خودم جوجه   یراه رفتم ... برا ی... کلالیخیب _

دمیسفارش م  . 

و گفت عیشد سر  میتسل مامان  : 

کباب سفارش بده دمیمن و بابات و حم یبرا _  . 

تکون دادم، تا اومدن غذا ها رفتن لباسام رو   یسر

رو با دفترچه تلفنم برداشتم.  لمیعوض کردم و موبا

 عادت



دوتا نسخه داشته باشم یزی از هرچ داشتم  . 

و  کردمی دونه داشتم شماره تلفن هارو وارد م دونه

به دردم   شترشونینصف ب دمیاونجا بود که فهم

... مثالخورهینم  

صحبت نکردم  یهم باهاش تلفن کباری ی. حتمییدا شماره  

! 

تا  20شد که کال شدن   نیرو وارد نکردم وهم نایا

رو چون تو دفترچه ام   نیشماره. تازه شماره محمدحس

 ننوشته 

االن نداشتمش م،بود  . 

و رفتم سمت  رونیجام بلند شدم و از اتاق اومدم ب از

بهش بندازم اما قفل بود ینگاه هی تا  دیاتاق حم  . 

گرد شده گفتم یچشما  با  : 

در اتاقش رو قفل  ستیخونه ن یتا حاال وقت یاز ک _

کنه؟ یم  



شدم و رفتم سمتش.  الشیخیب فن،یا یبلند شدن صدا با

مامان خودش پول رو حساب کرد و غذاهارو گرفت. 

نیع  

پر رو   یزده ها تند تند قاشق ها یها و قحط گرسنه

که گفت کردمیم یدهنم خال  یتو  : 

 نیا ستیاروم باش... دنبالت نکردن که؟! معلوم ن _

!؟ یدیکجا جا م یخوریکه م ییهمه غذا  

نداره.  یشکلم  چیگفت با غذا خوردنم ه  نیمحمدحس _

شو لطفا الیخی پس شما هم ب  . 

و گفت دیکش ینیه  : 

نه؟ ای ادیاز غذا خوردنم خوشت م ید یازش پرس _  

لحظه خشکم زد. بعد به مامان نگاه کردم و سر  هی

دیکش  شیشونیکالفه به پ یتکون دادم که دست  : 

کار کنم؟ حداقل چهار تا  یمن از دست تو چ ایخدا _

رو  ایچ ،یبگ  دیرو با ایچ یبفهم  یخوندیو رمان م لمیف

دینبا  

!؟یبگ  



نگاهش کردم سیف پوکر  : 

 سندهی و ها و رمان ها... نو لمیمامان جون؟! ف _

ها و ...   دهیدونفرن.. همه ا تینها اینفر  کیهاشون 

 همه ارو 

  ینطور یکه ا یواقع یاینفر نوشته. تو دن کی همون

طرز تفکر و رفتار خودشو داره. من   ی. هرکس ستین

 االن باب 

کردن. بعد تو  ی نقش باز شهی اون کامال رفتار کنم م لیم

ی... چشمیکردن خسته م ی نقش باز نیاز ا مونیزندگ  

نی شماها سرم رو کاله گذاشت  گهی! مشه؟یم  . 

چپ چپ نگاهم کرد مامان  : 

وجب   مین. زنه یچه روانشناسانه واسه من حرف م _

 . بچه

باال انداختم شونه  : 

. اما  خونمیو رمان نم کنمینگاهنم  لمیباالخره درسته ف _

کنمینگاه م ادیرو ز یو تلگرام یینستایا یاخبار ها  . 

زدم و گفتم یچشمک  : 



  یبا تکنولوژ دیشده عشقم...با یمیورمان قد لمیف _

یجلو بر   . 

*** 

مراسم  هی نبود. قرار بود بعد از عقد  ی ا گهید دیخر

 میداشته باش نشونی رو خونه محمدحس یدورهم کیکوچ

 و

ما   کیدرجه  یالیدعوت باشن. فام کیدرجه   یالیفام

و خاله و عمه   ییبودن. اخه تادلت بخواد عمو و دا ادیز  

نشه همه ارو با   ادیز تیجمع  نکهیا ی. بااجبار براداشتم

 . خانم دعوت کردن

  نیشب بعدش خونه ما، با اقوام ما، من و محمدحس و

که به اصطالح بهش میریهم بگ یدور هم هی میهم باش  

پاگشا گنیم  . 

زد  یمدت بهم نه زنگ نینداشتم. ا یخبر ن یمحمدحس از

قابل دسترس  ریشماره اش برام غ یعنیداد که  یامینه پ  

 . بود

فرستاد امیشب قبل از عقد برام پ نکهیا تا  : 



دنبالت تا   امیصبح م 9سالم خانومم. فردا ساعت  _

محضر میباهم بر  . 

...فرداقرار بود عقد کنمختیتو دلم فرو ر یزیچ هی  . 

دمیبه صورتم کش یدست کالفه  : 

ندارم که بخوام  یجنس لیچرا قبول کردم؟ من که م  _

ستمیهم ن ن یازدواج کنم. جدا از اون عاشق محمدحس  .. 

. 

  نیکه محمدحس یامینرفتم اما پ رونیاز اتاقم ب اونشب

 . داده بود رو به مامانشون اطالع دادم

هیهم  نیمحمدحس  یبرا  : 

 . سالم باشه _

شد قبول  یچ نکهیفکر کردم. ا ی. تا اخر شب کلفرستادم

ی حرف ها ری من تحت تاث دمیفهم جهیکردم و در نت  

قرار گرفتم  دیو حم مامان  . 

من   یخودم بدون اون حرف ها رو نکهی ... بدون ااره

ن یمحمدحس نکهیگذاشتن و نظرم رو برگردوندن. ا ریتاث  



وارد بشه میزندگ یتو  تونهیکه م هیادم نیبهتر  ... 

.... گند زدممن  . 

 میبرگردوندن را یداشتم اما برا یحس نی همچ هی واقعا

بود رید یلیبنظرم خ   . 

. بهتره باهاش  شدیم دی بابا هم ازم ناام نباریا مسلما

نامزد بشم و بعد اگر بهش عالقه مند نشدم ازش جدا 

. توشمیم  

. فقط ما وفتهیب یاتفاق ستیهم که قرار ن ی نامزد دوران

میباهم داشته باش  یدوئل حساب هیدوتا قراره   . 

شب بود که مامان با دستگاه بند  10 یساعتا  کینزد

اومد تو اتاقم ونشیپالساندازش و دستگاه ا  . 

گفتم شوکه  : 

!؟هی چ  یبرا نایا _  

چپ نگاهم کرد چپ  : 

؟ یخونه اونا بخواب یلیپشم و پ یخوایفردا عقدته... م _  

رونیاز کاسه زد ب چشمام  : 



گفته قراره شب اونجا بخوابم؟  یک _  

. اومد و گفتینفهم یلیخ یعنینگاه بهم انداخت که  هی  : 

صورتتو اصالح کنمدراز بکش   _  . 

ستین یز یکردم چ زریکه ل  یبار نیاز اخر الیخیب _  . 

که امشب قراره بوست   ینظر توعه. نه اون نی: امامان

 . کنه

رونیدوباره زد ب چشمام  : 

قراره بوسم کنه!؟ یک _  

! منظورم محمِد فکر  ؟یاریدر م یباز جی حنا؟ چرا گ _

کنه؟ ی م نگاهتی نطوریاون هم نیعقد کرد  یکرد  

 نیخراب تر شد. حق با مامان بود. مسلما اون ا حالم

عقد نداشته که منو بذاره لب طاقچه   یهمه اصرار برا

 فقط

کنه نگاهم  . 

  یکنیمخالفت نم ،یهرچ ای: خواست بوست کنه   مامان

 یدوباره جلو  یکن یز یابرور یاریدر ن یباز  یها... کول

 اون



خانواده اش  و  ! 

خراب گفتم یحال با  : 

شب اونجا بمونم  ستیقرار ن _  ! 

نگاه بهم انداخت و گفت هی مامان  : 

ساله هم  16_  15... دختر یستی حنا! بچه ن _

... ادما ازدواج نی.... جفتتون بزرگ و عاقلیستین

که مکمل هم کننیم  

 . باشن

مامان... بس کن خواهشا... من فردا شب خونه اونا  _

 هیش هم مطرح شد خودتون . بهتره اگر بحثمونمینم

ی جور  

  ینکنم. اخه من چطور  ی زیتا من ابرور نیکن جمعش

بخوابم که همون روزش بهم محرم  یشب تو اتاق ادم  

م؟یشد  

ازدواج  یادما چطور  هیما و بق ی: فکر کرددیخند

... همونشبم دمیمن خودم سر سفره عقد باباتو د کنن؟یم

 مجبور 



 میاز اتاق بد یمادرشوهرم پارچه خون یبرا میبود

رونیب  . 

کرد یفکرشم حالم رو خراب م یحت  : 

بدونم خوامی مامان... نگو... اصال نم _  . 

بود.  ی. انگار حال من براش دست گرمدیفقط خند  مامان

بغل و  ریمو که ز یتوجه به مخالفت هام. مقدار کم یب  

کرد و چقدر  زی بود رو با وکسش، تم میتناسل هیناح یجا

دمیخجالت کش  . 

رونیکرم داد خودم بزنم و از اتاق رفت ب  بعدش  . 

کردمی اتمام حجت م ن یاالن با محمدحس نیهم دیبا  . 

ستادمیرو برداشتم که بهش بگم اما... وا لمیموبا  ... 

نداشته باشن من با گفتنش  یبرنامه ا نی اونا همچ اگر

کردم عیفقط خودم رو ضا  . 

صورتم گذاشتم ی و دستام رورو دمیکش یاه  . 

بدنم  یرو دمینداشتم. پتومو کش دنیلباس پوش حوصله

 . و چشمام رو بستم



*** 

کرد برم حموم، خودش با  دارمیزود مامان ب صبح

حوصله موهام رو خشک کرد، با اتو مو صافشون کرد 

رهیو با گ  

ستب  . 

  لمیکه موبا رونیب میو از اتاق رفت دمیرو پوش  لباسام

رفته بود ادمیرو  لمیزنگ خورد. عه.. موبا  . 

زدی داشت زنگ م نیمحمدحس  : 

 بله؟ _

ری سالم خانومم! صبحت بخ _  ! 

ها... ناخواسته گفتم یتصنع نکهی... نه اخت یدلم ر ریز  : 

 ... عه.... مامان _

نگران گفت نیمحمدحس  : 

شده؟یچ _  

گفتم عیسر  : 

زنمیزنگ م گهیچند د هی... ی چیه  یچیه _  . 



تخت، مامان یرو قطع کردم انداختم رو یگوش  : 

شده؟یچ _  

  اریدرب ایشدم. زود باش مانتو رو ب ودی فکر کنم پر _

سیبرم سرو  . 

: اخ مگه االن بود وقتت؟مامان  ! 

و   ییتو دستشو دمیو پر  میمانتو و ... در اورد عیسر

 ... .... بعله

از ماهانه شدنم خوشحال   نقدریوقت تو عمرم ا چیه

خواست قهقهه بزنم ینشده بودم. رسما دلم م  . 

  ریمتاسفانه نابود شده بود. مامان برام لباس ز شلوارم

نکرده بود تیاورد و خوشبختانه به مانتو سرا  . 

باز به مامان گفتم شین با  : 

خونه  میگردی امشب برم _  . 

بهم چپ چپ نگاه کرد یزون یاو افهیق با  . 

دونه  هیچون فقط همون  دم،یپوش یشلوار کتان مشک هی

رو داشتم دیشلوار سف  . 



رو گرفتم. با  نیرو برداشتم و شماره محمدحس لمیموبا

جواب داد ینگران  : 

بود!؟ شدهی حنا! چ _  

اومده  شیپ یمسئله ا هیمشکل که نه... هی... یچیه _

 . بود که حل شد

یاگر م  نطور،یا که _  ... 

 نکهیبا قرص تو دستش اومد تو اتاق و بدون ا مامان

 : حواسش به من باشه گفت

جلو جمع...   یریقرصرو بخور دل درد نگ نیاا ایب _

ها فتیتو ک یبزار  ینوار بهداشت  . 

 ینگاهش کردم.وقت دهیپر یگرد شده و رنگ یچشما  با

کنار گوشم شد  لیبه صورتم نگاه کرد و متوجه موبا

ی چنگ  

صورتش زد، لب زد به  : 

 محمد؟ _

بستم براش. با خنده  دییتا ی عذاب چشمام رو به معنا با

قرص رو گذاشت و رفت. با رفتنش و سکوت  د،یلب گز  



گفت نی پشت خط محمدحس یطوالن  : 

ای.. کارت تموم شد بنمییام... خب... من پا _  . 

زدم و  میشونی قطع کرد. دستم رو به پ عی رو سر تماس

هم قیعم ینفس ها دنیبا کش یچشمام رو بستم. حت  

اومد یجا نم حالم  . 

بزنم یالیخی گرفتم خودم رو به ب میتصم  . 

  یبدرد بخور زیبردارم از تو اتاق اما چ فیک هی رفتم

رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش ینکردم. اه  دایپ  : 

؟یبهم بد یدار فیک هیمامان...  _  

ستایاره وا _  ... 

رفت از تو اتاقشون اورد. برگشتم اتاقم،  یکرم فیک هی

و ریرو توش گذاشتم با لباس ز میبسته نوار و گوش هی  

... 

رونیب اومدم  . 

... من رفتمنهییپا  نیمحمدحس _  . 



برم که مامان نذاشت... قران نگه داشت. بعد از  خواستم

 دیرد شدم. بابا و مامان و حم رشیقران از ز دنیبوس

 همه 

رونیو من از خونه زدم ب دتم یبوس اشون  . 

بدرقه ام کردن که انگار یجور هی  ... 

ه؟ یچ نیدونیگند م شانس  

مصداق منه... چووووون... اسانسور تو   قایدق امروزم

  نکهیاوردم » ا یاریطبقه سوم « امروز از صبح بدب

گه یم یفالن  

که فکر کنم  یقبل یسر زی و ه شعوریو مرد ب ستادیوا

بود سوار شد مانیاسمش پ  . 

شدم رهینگاهمو ازش گرفتم و به کف اسانسور خ کالفه  

: 

ن؟یشد بایز ی لی امروز خ _  

دمینگاهشم نکردم. انگار که اصال نشن اصال  . 



جلوتر اومد و من مجبور شدم عقب برم  شعوریاون ب اما

  یاسانسور بچسبم تا باهاش برخورد وارهیو به د

 نداشته

 . باشم

 کنمیم فی ... دارم ازت تعریفرشته ها شد هیشب _

؟یتشکر کن یخوایخوشگله... نم  

بود که بتونم بزنمش ستادهی جلو ا اونقدر  . 

اما اون  ستادی خشم تو چشماش نگاه کردم. اسانسور ا با

ی تو جا دمی ان با زانوم کوب هیکنار نرفت منم با خشم   

 . حساسش

زد که گوشم کر شد یعربده ا چنان ... 

داد هیزانوهاش خم شد و به اسانسور تک  یرو  . 

خشم گفتم با  : 

حرف و چطور  یزنیحرف م یحواست باشه با ک _

یزنیم  . 

 ... دختره هرزه  _



از اسانسور که   رونیب امیتوجه به حرفش خواستم ب یب

چنگ زد به دستم و مچم رو چنان محکم گرفت و  هوی  

بلند شد میا ،یداد که از دردش لحظه ا فشار  . 

گرفتم که  ییپا ری سمتش و با همه توانم براش ز برگشتم

 . افتاد و دستمو ول کرد

. مطمئنن  رونیب دمیدوئ عیمعطل نکردم و سر گهید

به در  دنیتا رس نیهم یبرا ادیدنبالم ب تونستینم

دمیدوئ  . 

  دنمیدر بود با د یجلو نی که باز کردم، محمدحس درو

 : گفت

؟ یکنیچرا فرار م شده؟یچ _  

به پشت سرم کردم.  یبهش جواب بدم نگاه نکهیا قبل

بود ومدهی خداروشکر ن  . 

بستم و گفتم درو  : 

می.... بر یچیه _  . 

هم سوار  نیو سوار شدم. محمدحس نشیسمت ماش رفتم

 : شدو گفت



؟ی ام... حالت چطوره؟ خوب _  

تکون دادم و گفتم یسر  : 

 . اره خوبم _

 مانیکه پ یدرد گرفته بود. مطمئنن با فشار مچم

خواستم با   یاما نم شهیکبود م یداد، به زود شعوریب

دنیمال  

رو حساس کنم. خودم به   نیو ... محمدحس دستم

بودم دهیحسابش رس   . 

با گل  دیدسته گل سف هیعقب  یاز صندل ن،یمحمدحس

وقرمز برداشت و گرفت سمتم دیسف یها  : 

به شما میتقد _  . 

 . ممنون _

زد و بااخره راه افتاد یبهش زدم و اونم لبخند یلبخند  . 

رد و بدل نشد،  نمونیب یحرف چیبه محضر ه دنیرس تا

بودن دهیرس الشونیو فام نیخانواده محمدحس  . 

و بعد از تموم شدن احوال  میکرد یو احوال پرس سالم

میکه مال ما بود نشست ییها یصندل ی ها رو  یپرس  . 



  کیو تبر یو دوباره احوال پرس  دنیماهم رس یالیفام

 ... گفتنهاشون

نبود دیاز مامان و بابا و حم  یخبر  . 

رو در اوردم و شماره مامان رو گرفتم میگوش  . 

بوق ...بوق بوق بوق  ... 

 دهیجواب نداد. نگران شدم. چه خبر بود!؟ از اونا بع اما

کنند رید  . 

تا راحت تر بتونم صحبت   رونیجام بلند شدم برم ب از

 . کنم

رو گرفتم. بعد از چندتا بوق باالخره  دیحم شماره

 : برداشت

 حنا؟  _

؟ همه اومدن نییشماها کجا د؟یحم _  ! 

بود... خودم دلشوره گرفته بودم یجور هیصداش  دیحم  

. 



اومده تو ساختمون. احتماال حاال   شیپ  یمشکل هی _

میریحاال ها گ  ! 

تعجب گفتم با  : 

 یاومده!؟ من که داشتم م شیپ یمشکل یچ یعنی _

خوب بود زی اومدم همه چ  ! 

و گفت شمیهم اومد پ نیمحمدحس  : 

حنا؟  شدهیچ _  

بده بهش  ویگوش نه؟ی: محمدحسدیحم  . 

شده!؟ یبه خودم بگو چ _  

رو بده بهش چرا لج   یگوش گمیم یبابا.. حنا وقت یا _

!؟یکنیم  

و منتظر موندم.  نیرو دادم به محمدحس میگوش کالفه

رو گرفت و جواب داد  یگوش نیمحمدحس  : 

 بله؟ _

_.... 

شده؟یجان.. چ دیسالم حم _  



_.. 

 ! جدا؟ _

گفت که  یچ دیحم دونمیگرد شد. نم یلحظه ا چشماش

موهاش یتو دیکالفه دست کش نیمحمدحس  : 

دیشیباشه که چند ساعت اونجا معطل م ینطوریا _  ! 

_.... 

  هی ی... محضر رو براستین یخب... چاره ا یلیخ _

کنمیرزرو م گهیروز د  . 

شدم رهیخ  نیتماس رو قطع کرد. به محمدحس باالخره  : 

شده؟یچ _  

گفت یتاسف و ناراحت با  : 

 چیگفته ه سیرو تو ساختمونتون کشتن... پل یکی _

 ییاز ساختمون خارج بشه تا از همه بازجو  دیکس نبا

 .کنن

میبرگرد دیبا ماهم  . 

کشتن؟ ویکیتو ساختمون ما  _  



و  میکن ی تو از جمع معذرت خواه میبر ایاره... ب _

برن م یکن شونیراه  . 

تکون دادم یسر  . 

زده بودن خی چرا دست و پاهام  دونمینم  . 

  یجور کرد واز جمع عذرخواه یبهانه ا ه ی نیمحمدحس

معنادار همه رو اعصابم بود مخصوصا ی کرد. نگاه ها  

نیمحمدحس یالیفام  . 

البد خانواده من مخالف ازدواج   گنیبا خودشون م حتما

 . بودن

مشغول رزرو کردن جا بود  ندهیهفته ا یبرا نیمحمدحس

بود ریدر گ یو من فکرم حساب  . 

  هیاز همسا یکیکدوم  ؟یعن یرو  یرو کشتن...! ک یکی

 هامون!؟

افتادم. نکنه اون...بعد از   مانیبا پ میریدرگ ادیان  هی

خورده  ییکه براش گرفتم سرش به جا یاخر  ییپا ریز

 باشه؟



رو   لمیکه موبا ختیفکر روح و روانمو بهم ر نیا چنان

رو گرفتم دی شماره حم عیبرداشتم و سر   : 

 ! بله حنا _

ه؟ یکه مرده ک ینیا _  

... تو اسانسور  هیپسر جوون هی! هیک  دونمیچه م _

کشتنش یبه عبارت ایمرده.   ... 

و من   نیاز دستم افتاد زم لمی. موبادیسوت کش گوشم

 . خشکم زد

پدر و   ن،یمحمدحس د،یته کش یبدنم به ان یانرژ

اریمادرش، خواهرش و شوهرش و شهر  ... 

 عیسر نی من. محمدحس  ینگاهشون برگشت رو همه

 : خودش رو بهم رسوند

حنا!؟ شدهیچ _  

رو باز کردم حرف بزنم... اما فقط چشمام پر از  دهنم

... من... من کشتمشمانی... پختنی اشک شد و ر  ...! 

. دنیدهنم گذاشتم و اشکام تند تند چک یرو جلو  دستام

خانم فهیشر  : 



محمد؟  شدهیچ _  

مادر دونمی: نمنیمحمدحس  . 

رو برداشت لم یشد موبا خم  : 

بود پشت تلفن حنا؟ ینچ... شکسته خاموشه... ک _  

توجه به   ی.ب رونیب دمیاز محضر دوئ یچطور  دمینفهم

. داشتم فرار دنیصدا زدن هاشون شروع کردم به دوئ  

کردمیم  . 

؟یاز ک کردم؟ی فرار م یچ از  

ادم رو کشتم! منو اعدام   کیقاتلم؟ من  کیاالن  من

کننیم  ! 

مزاحمم بشه...فقط از خودم  خواستی... اون مایخدا

دفاع کردم. مچ دستم رو محکم گرفت و فشار داد...  

ی چطور  

تونمیم  ... 

 دونستمیکه اصال نم دمیو دوئ دمیو دوئ دمیدوئ نقدریا

 ! کجام



دیلرزیخودم اومدم که پاهام از شدت ضعف م به  . 

نجس شدن  تونستمیکرده بودم و م یدی شد یزی خونر

و احساس کنممانتو و شلوارم و ... ار  ... 

داشتن؟ تیها اهم نیاز ا یکیاالن کدوم  اما  

ادم کشتم من  ... 

. به اطرافم نگاه کردم.. معلوم نبود نیزانو خوردم زم با

شده بود کی کجام. هوا تار   . 

بودم دهیادم طعنه زده بودم و دوئ یکل به  . 

 لیاتوبان بودم. موبا یتو ادی... بنظر ممن

نداشتم فموینداشتم...ک  ... 

  میشونیو به حالت سجده پ هیگر ریبلند زدم ز یصدا با

زدم هیتک نیرو به زم  : 

ادم رو  کی کار کردم؟! من  یمن چ ای... خداایخدا _

.... به رهیکه اون بم کردمیفکرشم نم یکشتم؟ من... حن

 جون 

از   تشینها کردمی...به جون مادرم قسم فکر مخودم

شهیادب م گهیو د  وفتهی م یزیچ  ... 



کس  چیبلند بود. ه یام به طرز وحشتناک هیگر یصدا

ها بودن که با سرعت نی اون اطراف نبودو فقط ماش  

روندنیم  ... 

  شیپ یراه هی ایکنم؟ خدا کاریکنم؟ حاال من چ  کاریچ _

 ... روم بزار

وقت تو عمرم  چیجام بلند شدم. وحشت زده بودم. ه از

  یه رفتن با همون پاهابودم... به را  دهینترس نقدریا

 گرفته و

قاتلم کیادامه دادم. من... االن ادم کشتم. من  سست  ... 

 کیزنده بمونم؟ من االن  دیچرا با  گهی... دستادمیوا هوی

 ندهیا چیه گهیرو کشتم و د یادم کشتم! من... من کس

یا  

ادامه دادن ندارم یبرا  . 

که با سرعت  یی ها نیو به ماش دمیسمت اتوبان چرخ به

 . در حال حرکت بودن نگاه کردم

داشت؟  دهیبودن چه فا زنده  



چون من  شنیو خانواده اش ازم متنفر م نیمحمدحس

قاتلم کی  . 

خودم خانواده  ... 

که من کشتمش... ابروم  کننیم شی... حتما عموممردم

زندان و بعد از چند وقتم  وفتمی... مرهی همه م  یجلو

 حتما 

کننیم اعدامم  . 

و طناب دار رو  هییچهار پا  یبرم باال نکهیتصور ا از

صورتم  یبندازن دور گردنم، از وحشتش دستامو رو 

 گذاشتم و

ام دوباره بلند شد هیگر یصدا  . 

...  میکرده بودم. من االن جهنم رهیگناه کب ک ی... من من

و گرفتمادم ر کیمن ادم کشتم... جون   . 

. من وحشت کرده بودم.  دادمیعقلم رو از دست م داشتم

گرفت.دستامو دورم حلقه   کبارهیکل بدنم رو لرز به 

 کردم

ها نگاه کردم نیبه ماش و  . 



کنم... فقط کارمو  ی.. اگر خودکشرمی... اگر بمرمیبم اگر

میسخت تر کردم؟ نه... من که جهنم  ... 

که قصد انجامش  یکه از ترس و وحشت کار یدرحال

اروم رفتم سمت  ییبا قدم ها دم،یلرز یرو داشتم م

 اتوبان و 

درحال حرکتش یها نیماش  . 

شدیم  شتریلرزم ب شدمیتر م کیکه نزد یهرقدم  . 

  ی. صدادمیدی مرو با هر بار پلک زدن  مانیچهره پ مدام

گوش  یو تو خوردیسرم چرخ م یخوشگله گفتنش تو  

شدیاکو م هام  . 

اسفالت گذاشتم یرو قدم  . 

 هی... گریشیناراحت م یلیخ  دونمیمنو ببخش... م مامان

چوبه دار  یرو باال دنمیکه تحمل د دونمی... اما میکنیم  

یندار  ... 

گوش ... به حرفم یگاهم بود هیتک  شهیجون... توهم بابا

... منو ببخش یکرد  



... دوستت دارم و میباهم سرو کله زد یلی... خیداداش

 ... غصه نخور

اومد  یداشت م نیماش هی دمیکه رس نیاسم محمدحس به

سره کرده بود هیسمتم و بوق رو   . 

تونستم زمزمه کنم فقط  : 

دیببخش _  . 

سره اش هی. بوق زدیچشمام م یتو  نیماش نور  ... 

بازوم رو گرفت و به عقب پرتم  یاز برخورد دست قبل

 . کرد

سفت برخورد کردم و از درد ناله ام بلند شد نیزم یرو  

. 

زد ادیکه سرم فر دمیرو شن یمرد یصدا  : 

؟ یعقلت رو از دست داد _  

 ر یزدم ز یبلند یکه چشمام رو باز کنم با صدا نیا بدون

هیگر  . 

ام بازوم رو گرفت و منو کشوند  هیتوجه به گر یب مرده

خش دار و  یسمت گوشه و بعد ولم کرد. دوباره با صدا  



سرم داد زد یشده ا دورگه  : 

 یستیو جهنم خودت ن ایباتوام احمق! به فکر اون دن _

  وفتهیباش که با کار تو م یبه فکر اون راننده بدبخت

 زندان و

شهیم قاتل  . 

گفتم هیرو باز کردم و به مرده نگاه کردم. با گر چشمام  

: 

 ... من خودم ادم کشتم _

که تن مرد بود الل شدم یسیلباس پل دنیبا د اما  .. 

شده نگاهم کرد زیر یبا چشما  مرده  : 

؟یادم کشت _  

دهنم نداشته ام رو به زور قورت دادم و فقط با  اب

 بود و دست به ستادهیوحشت نگاهش کردم. سرپا وا

 کمر منو 

شد و  شتریوحشتم ب شیکلت کمر دنی. با دکردیم نگاه

دمیدستام خودم رو عقب کش یرو  . 



 ینطور یکه ا یکرد کاری... اروم باش بگو چیه _

یدیترس  ! 

و ترس، گفتم هیگر با  : 

کشتمش! مزاحمم شد من فقط براش  دونستمیبخدا نم _

افتاده...سرش دونستمیگرفتم و فرار کردم... نم ییرپایز  

دستمم کبود کرده ی... حتییجا خورده  . 

دستم رو که االن  یکبود نه یتا بب  کمیزدم باال  نمویاست

که چراغ ها فقط  یکی. البته تو اون تارزدیم یاهیبه س  

نهیبب  تونستینم  یزیکرده بودن چ روشنش  . 

پس یکرداروم باش... تو از خودت دفاع  _  . 

کننیمنو... اعدام م _  ... 

زدم  یبلند یصورتم گذاشتم و با صدا یرو رو  دستام

و گفت دیکش  یقی. نفس عمهیگر ریز  : 

یمجبورم ببرمت کالنتر _  ... 

صورتم برداشتم و با التماس گفتم یرو از رو دستام  : 



... تموم کشمینه... نه توروخدا... من خودمو م _

گهی... دشهیم  ... 

ام بلند شدم و خواستم بدوام سمت اتوبان که  ج از

بفهمم   نکهیدستمو محکم گرفت و نگه ام داشت. قبل ا

یچ  

دستبند به دست خودم و خودش زد شده  . 

 ریزدم ز یها  یزانوهام نشستم و ها  یرو همونجا

گشت   یکه تقاضا دمیزدنش رو شن میسیب ی. صداهیگر

س یپل  

کرد رو  . 

؟یشد  ریکجا درگ _  

 ... تو...ساختمونمون _

 یچ شیکه زد یتر بگو. اسم اون قیدق ینشون هی _

 بود؟

گفتم یگ چارهیب با  : 

  نویبود...فقط هم مانی... اسمش...اسمش پدونمینم _

دونمیم  . 



  یادم نی همچ دیکه پرس نیزد و بعد از ا میسیب اونم

نه... باالخره مطمئن شد که مرده و   ا یامروز مرده 

 قاتلش فرار 

 . کرده

مشخصات منو   قای. اوناهم دقدیقاتل رو پرس مشخصات

 . دادن

...بکشمش  خواستمی.... نمخواستمینم _  . 

اروم کردنم نکرد.  یهم برا ینگفت و تالش یچی ه گهید

زرد اب باال  یهمونجا عق زدم و کل د، یچیدلم پ هوی

 . اوردم

که یشیزهره ترک م یکالنتر دهینرس _  . 

اومد... جلومون نگه داشت و من از  سی پل نیماش هی

. درد دستم رو حس دمیکشیوحشت خودم رو عقب م  

کردمینم  . 

 هیشد اومد سمتم.  ادهیپ  نیاز ماش یخانم چادر  هی

که دل سنگ  کردمیو التماسشون م کردمیم  هیگر  یجور

 هم



دش یم اب  . 

نیباالخره بلندم کرد و بردتم سمت ماش یول  . 

سوار بشم... خانم.. خانم تونم ینه.. نم _  ... 

کردم اروم به زنه بگم یسع  : 

هی عادتم... همه لباسام خون _  . 

. کالفه به اطرافش نگاه کرد و من  یزد لحظه ا خشکش

. رو به راننده که سرباز بود گفتنییسرم رو اانداختم پا  

: 

ن؟ یکنیم دایپ  یزیچ  یکیپالست نینیصندوق رو ببتو  _  

  کیپالست هیحرف رفت و با  یتعجب کرد اما ب سربازه

ارو پاره کرد تا بزرگ  کهی برگشت. زنه دوطرف پالست

 تر بشه 

 دنیفهم با یپهن کرد. همه اشون تقر ی صندل یرو و

که منو گرفته بود دستمو باز کرد  یسی. پلهیموضوع چ

 و من

 . نشستم

رو قفل کردن نیهمه سوار شدن در ماش یوقت  . 



دستمو با دستبند به دست خودش بست زنه  . 

  یسر همه اشون رو خوردم. طوط یبه کالنتر دنیرس تا

باالخره  نکهی. تا اکردمیم فیوار مدام ماجرا رو تعر

ی سیپل  

منو گرفته بود گفت که  : 

بازپرس پرونده ات بگو.. ما   یرو برا نا یخانم ... ا _

اونجا میدیفقط شمارو انتقال م  . 

هق هق ام دوباره بلند شد.   یشدم اما صدا ساکت

یکالنتر میدیرس یچطور  دمینفهم  . 

 یهنوز سرم بود و اما وقت میچادر مشک خداروشکر

دمید کیپالست ی شدم رد خون رو رو  ادهیپ  . 

رفتنمون  نیرو برداشت و بعدم ح کیخودش پالست زنه

 . انداخت تو سطل اشغال

خانواده ات برات  میبنداز زنگ بزن ادمیداخل   میرفت _

ارنیلباس ب  . 



بردن. گفت   ی. منو تو اتاق بازپرسمیشد یکالنتر وارد

خالصه ابرومندانه از  ه ی. زنه تونستمیاما نم نمیبش

تمیوضع  

و بازپرسه گفت گفت  : 

کرده؟   رشیدستگ یل ی وان جلسر _  

: بله قربان زنه  . 

. شماره رهیپرونده ارو دستش بگ نیبگو خودش ا _

 . خانواده ات رو بگو

بنظر   یگفتم. بازپرسه که مرد اخمو و خشن  هیگر با

رو گذاشت دم گوشش ی گوش دیرسیم  : 

وفادار؟ یسالم.. اقا _  

_.... 

د؟یشما پدر خانم حنانه وفادار هست _  

_... 

. دخترتون رو رمیگیباهاتون تماس م یکالنتراز  _

اطالع بدم که براشون لباس   خواستمی. ممی کرد ریگیدست

 و



دیار یرو ب یالزم بهداشت لیوسا  . 

_... 

بهم انداخت و گفت ینگاه مرده  : 

ندارن یخوبن. مشکل _  ... 

_... 

.  دنیم حیهمکارا براتون توض نجایا دیار یب فیتشر _

 . خدانگهدار

داشتم. دلم   یرو قطع کرد. حس وحشتناک تماس

نداشتم یراه چیاما ه رمی بم خواستیم  . 

درو باز کرد و  یبودم که سرباز ستادهیاتاق ا  توهمون

 : گفت

 . قربان خانواده حنانه وفادار اومدن _

.  رونیبه زنه اشاره کرد و منو اوردن از اتاق ب مرده

نیو پدر محمدحس نیو محمدحس دیمامان و بابا و حم  . 

و بغلم کرد دیدوئ عیسر مامان  : 

 !... دخترم _



اش گذاشتم و دوباره هق هق ام بلند   نهیس  یرو سرمو

 . شد

گرفتم براش که  ییرپای... فقط زرهیبم خواستمینم _

 ... دستمو ول کنه 

و گفت دیمنو عقب کش زنه  : 

دی لباساشو بد _  . 

ساک دستش بود و جلو اومد. زنه گرفتش و  هی دیحم

 : گفت

موندنتون   نجایبشه. ا ییبازداشت باشه تا بازجو دیبا _

اجازه مالقات  ییقبل از بازجو گهیاست. د دهیفا یب

 . نداره

بود یبهداشت سی به سرو منو  . 

باز کرد تا برم لباس هام رو عوض کنم دستمو  . 

*** 

رو شستم و اون دوباره بهم دستبند زد دستام  . 

برد به بازداشت گاه زنان و من  ... 



شمال تهران  یپارت یتو یبودن و هرک ختهی ر انگار

 ییکه لباسا یی بوده ارو گرفتن. اونجا پر بود از دخترا

ی انچنان  

و  گفتنینبود و م الشونیخ نیع ایبود و بعض تنشون

 هیبود گر مشخص  اشونمی. بعضدنیخند یبلند بلند م

 کردن و

بود ختهیهاشون بهم ر شیارا  . 

کردم نشستم و زانوهام رو بغل کردم دایگوشه پ هی  . 

اشک هام راه افتادن. وضعم رقت بار بود.  دوباره

... لب هام ترک خوردن  وارهیگچ د نیمطمئنم صورتم ع

 و چشمام 

کاسه خونه هیشب  . 

خنده  ینبود و صدا الشیخ نیکه ع ییاز دختر ها یکی

 : اش بلند بود روبه من گفت

؟ یینجایجرا ا ؟یبود یدختره... ! تو پارت یه _  

 هیدستام گرفتم و گر ونیبهش ندادم. سرم رو م یتیاهم

گفت گهینفر د هیروبه  دمیکه صداشو شن کردمیم  : 



مارستانیب بردنیم دیبا نویاالنه غش کنه... ا _  . 

گفت گهید یکی  : 

ستی.... مشخصه حالش خوب نیسونولش کن  _  . 

گفت گهید یکی  : 

گرفتنت؟  یکرد یبر  بیج _  

یهمون دختره سون دوباره  : 

تو  ادیبر باشه...ظاهرشم نم بیج ادینبابا..بهش نم _

 یگرفتنش... ه گهی د زیچ هیباشه... برا  یپارت

 دختره...بگو 

گهید  . 

رو بلند کردم و با داد گفتم سرم  : 

 ... ادم کشتم... حاال ساکت شو  _

که  یاونجا رو گرفت... چند نفر یا یطوالن   سکوت

با ترس بلند شدن و رفتن کنار هویدورم بودن   . 

بودم. انگار قرار بود اونا رو هم بکشم ی جوزام  انگار  . 



. دیخندینم گهی. ددمشیدیپشت پرده اشک هام، تار م از

بود رهی... حاال تو چشمام خیهمون دختره سون  . 

حقش بوده شیکه کشت یمطمئنن اون  _  . 

شونه   یاز دخترا با ترس دستش رو گذاشت رو یکی

و گفت یسون  : 

  کیشر انی...قاتله بابا....باهاش حرف نزن. میه _

ها  کننی جرمت م  ... 

دستش رو پس زد. از جاش بلند شد و گفت یسون  : 

...!؟شهیم ینطوریحالشو؟ قاتل ا ینیبینم _  

دستام  ونیسمتم و کنارم نشست.دوباره سرم رو م اومد

 : گرفتم که گفت

یسبک شد  کمی دی... ؟ شایکن فیبرام تعر یخوا یم _  ! 

کننیداره؟ منو حتما اعدام م دهیچه فا _  ! 

کردن ؟ ییازجو... اصال ازت بنمی: ببدیخند  

 . نه _



 ی: هنوز نه به داره...نه به باره.. تو داردیخند بازم

!؟ینیچیخودت م یاعدام برا یو یسنار  

 ! امروز...قرار بود عقد کنم  _

هم گفت یچندتا دختر بلند شد. سون نیه یصدا  : 

؟یرو کشت یکه قرار بود باهاش ازدواج کن یاون _  

 رونی.. اون برونیاومدم ب ینه! داشتم... از خونه م _

  هیهمسا یاز پسرا  یکیمنتظرم بود. تو ااسانسور... 

 ها... مزاحمم 

  ری... منم زدمش...مچم رو گرفت، منم... براش زشد

که دمیگرفتم و فرار کردم... تو محضر شن ییپا  

گرفتم سرش خورده   ییپا ری براش ز ی...حتما...وقتمرده

ییجا  . 

هق هق ام بلند   ی» صدا یدلم براش » ، « طفل  چارهیب

  یو ترحم م یچند نفر اومد که با دلسوز یشد. صدا

 گفتن

 « سوخت

گفت یبا مکث  یسون  : 



 عقدت بهم خورد؟  _

شد...فرار  یچ دمینفهم دمیشن یاره... من.. وقت _

 یخودکش خواستمیکردم... به خودم اومدم شب شده... م

 کنم

کردن رمی...دستگکه  . 

  کیکه از دورم فاصله گرفته بودن حاال نزد ییرادخت

بودم که   یازار تر از اون  یاومدن. به نظرشون حاال ب

 اونارو 

 . بکشم

: خب... اگر اون مزاحمت شده که تو از خودت  یسون

...  دنیعمد بهت م ری... حتما حکم قتل غیدفاع کرد

نقدریا  

نباش نگران  . 

از دخترا گفت گهید یکی  : 

  یریدرست درمون بگ لیوک هی...گه یراست م _

کنهیرو ثابت م تیگناهیب  . 



» شروع کردن   کننیبابا اعدامت نم یگناهی » ، « ب دیبا

 یسرم اکو م یبه همزمان صحبت کردن. صداشون تو

 شد

 لی» ،«! .. وک هیخوب ل یوک شناسمینفر و م کی من

یریخوب بگ  » 

... چهره هاشون  دیچیپ ی... تو سرم مصداهاشون

درجه دور سرم  360 زی.. همه چدنیکرد به چرخ شروع   

دیچرخیم  . 

حالش بده نی: خفه ش یسون  ! 

رفت   یاهیبدم چشمام س صی تشخ یزیبتونم چ نکهیا قبل

مطلق فرو رفتم یکی و تو تار  . 

*** 

  ای مارستانیب  یتو دیرسیرو که باز کردم بنظر م چشمام

 درمانگااه باشم. دست راستم، با دستبند به دستهء تختم 

شده بود بسته  . 

افتاده چشمام رو با  یاتفاقات وحشتناک یاور ادی از

 . عذاب بستم



مردم؟ ینم چرا  

؟یشد داریب -  

بود که تو  سی پل یخانم چادر هیرو باز کردم،  چشمام

دمشیاتاق بوده و من ند  . 

دمینگاهش کردم و بعد با بغض پرس رهیخ  : 

کنن؟یاعدامم م  یک -  

گفت هیانگرد شد، بعد از چند ث چشماش  : 

ینشد ییهنوز بازجو -  . 

و  قاتیراجب روند تحق یچیبودم. من ه دیناام کامال

و ... نبودم ییبازجو   : 

کنن؟یبعدش اعدامم م -  

زودتر اعدامت کنند؟ یدوست دار -  

رو به چپ وراست تکون دادم سرم  : 

... خودش کرم رهیاون بم خواستمیمن... نه.. من نم -

کنه و تمیاذ خواستیداشت م  ... 

اورد باال تا ساکت باشم دستشو  : 



. یبد حیتوض دیبازجوت با یبرا نارویاروم باش... ا -

یکن رهیرو بهتره ذخ تیانرژ  . 

اشک هام راه افتادن که گفت دوباره  : 

ختنیر ی برا یچه همه اشک دار -  . 

خورد که  سهیاتاق باز شد. چشمم به همون پل در

کردهبود رمیدستگ  . 

ادم کشته...فرار  هیبدشانس باشه که،  دیادم با هی چقدر

س یپل هی شیخودشو خالص کنه... ناج  خوادیکرده... م  

بدشانس  دی! چقدر ادم باکنه؟یم رشیکه دستگ  باشه

 باشه؟

بود. اومد سمتمون وگفت یبا لباس شخص نباریا  : 

بهوش اومد؟ یک -  ! 

است قربان قهی: چند دقزنه  . 

تبه من نگاه کرد و گف مرده  : 

 حالتون چطوره؟ -

کردن فیتند دوباره شروع کردم به تعر تند  : 



...برم خواستمی. مزاحمم شد... مرهیبم خواستمینم -

محضر... زد میام بر ندهیتا....با شوهر مثال ا  ... 

و ماجرا رو   نیهم اعتراف بکن یخانم! االن هرچ -

باشه  ییتو اتاق بازجو دینداره. با یا دهیفا دیبد حیتوض

 و کامال

درحال ضبطه و اظهاراتتون   نیکه دورب ی. درحال یرسم

نداره   یتیسند چیحرف هاتون ه نی. اشهیداره ثبت م

 . االن

ام  هیگ ر یصورتم گذاشتم و صدا یازادمو رو دست

 : بلند شد. زنه

 ست یاتفاق شوکه است....بهتر ن نیاز ا یلیقربان...خ -

روانپزشک باهاش صحبت کنه؟ هی  

 یلیکه داره خ ی نیا شهیسوخت.باورم نم یبرام م دلشون

و ... منم؟ کنهیو التماس م کنهی م هیراحت گر  ! 

شاخا رو  یکه غرورم سر به فلک گذاشته بود. ادا یمن

اوردم یدر م  . 

رو پس زدم و نیهمه محمدحس اون  .... 



گفت کالفه مرده  : 

. نیتکون نخور ششی... از پزنمیبا دکتر حرف م -

داره یسابقه خودکش   . 

: چشم قربانزنه  . 

با دکتر و پرستار   ی. بعد از مدترونیاتاق رفت ب  از

  هیبرگشت. دکتر تو چشمام رو چراغ قوه انداخت و 

سوال  یسر  

دیمسخره پرس یا شهیکل  : 

؟ی دار جهیسرگ ایسرت درد  -  

 ... نه -

؟یدار دید یتار  ای ینیدوب -  

 ... نه -

نداره سروان... اما  یمشکل یبنظر من از نظر جسم -

اومده روانش  شیکه براش پ یحادثه ا نیمشخصه که ا

 رو به 

که از دست  یادیقرار داره. بعالوه خون ز  ریتحت تاث  کل

وضع دامن زده نیبه ا شیداده و استرس و اشفته گ . 



بخوان  نکهیبا روانپزشک صحبت بشه. احتمال ا  بهتره

کنند هست و شیبستر  ... 

به زنه گفتم هی. با گررونی کنان از اتاق رفتن ب صحبت  : 

 خانواده ام کجان؟ -

. اجازه مالقات رو باهات ندارندمارستانیتو سالن ب -  . 

کنن؟ی منو اعدام م -  

ربط   یکه کامال به بحث ب  میو تکرار ییهو یسئوال  از

 . بود شوکه شد

نگاهم کرد یزار با  : 

شوکه شده ینطور یا نمی بیکه م یهست  یادم نیاول -  . 

شوکه   تونمی..من شوکه شدم. من ادم کشتم. چطور ماره

  رمیعذاب وجدان نگ تونمینشم. من ادم کشتم....چطور م

 و

مرگ نکنم یارزو  . 

از گذشت دوساعت باالخره مرخص شدم بعد  . 



برگردوندن. موقع خروج از   یتحت الحفظ به کالنتر منو

انداخته بودم که  نییممکن پا یسالن. سرم رو تا جا

یکس  

. مامان با مارستانیسالن ب ی. اما تونه ینب صورتمو

و خواست خودش رو بهم برسونه که  دیکش ونیش دنمید

 سروان

ه عالمت داد زودتر ببرتمرو گرفت و به زن جلوشون  . 

  دیو خانواده اش نبودن. مامان و بابا و حم نیمحمدحس

کامال نگران و اشفته بودن. مامان به سروان التماس 

کرد یم  

بزاره با من حرف بزنه. اما سروان انگار دلش از  تا

 . جنس سنگ بود

و   یبه کالنتر میو برگشت میشد سیپل نیماش سوار

دوباره رفتم تو بازداشت. هوا روشن بود و مشخص  

کیبود که   

گذشته روز  . 

  یاز دختر ها یبود. خبر یگاه االن خال بازداشت

نبود ونیهاشونم گر یرنگارنگ و شاد و بعض  . 



  یکار چیگوشه نشستم، زانوهام رو بغل کردم و ه هی

اومد یکردن از دستم بر نم هیجز گر  . 

م، همون زنه منو مدام داشت یسابقه خودکش چون

ارمی سر خودم ن ییتا بال دییپایم  . 

از   یچیروز کامل گذشت. برام غذا اوردن. اما ه کی

رفت ینم  نییگلوم پا  . 

کردن بود ه یفقط گر کارم  . 

تو  نحالینماز هم بخونم، با ا تونستمینم تمیموقع نیا تو

شناختم یکه م ی. به معصومکردمیم ازیدلم مدام نذر و ن  

برام باشه یراه نجات  هیتا  دادمیم قسمش  . 

دارم رفتم سمت زنه و سیبه سرو  ازیحس کردم ن یوقت  

... 

  یموکت خاکستر یرو ای  کردمیکز م یگوشه ا دوباره

  زدمیجنازه ها زل م نیو ع  دمیکشیچرک اونجا دراز م

 به

ی نامعلوم یجا  . 

*** 



 یباالخره منو بردن برا گهی د کروزیاز گذشت  بعد

ییبازجو   . 

نشون   لمایبود وتو ف نهییقسمت ا هیکه  میشد یاتاق وارد

چند نفر دارن رصدم نهییا نیمعموال پشت ا دادیم  

کننیم  . 

 زیم هینصب شده بود و  واراید یرو  نیدورب چندتا

سمت و   کی هم اونجا بود. دوتا  یو سه تا صندل یفلز

یدون هی  

مقابلشون یتک  . 

نی:بشزنه  . 

که  یکه تک بود نشستم و در حال یهمون صندل یرو

مغز و استخونم نفوذ کرده بود و دندون هام  یسرما تو

 بهم

به اطرافم نگاه کردم خوردنیم گهید  . 

خودم رو  تونستمیبسته شده بود با دستبند و نم دستام

 . بغل کنم و بازوهام رو بمالم



که نجاتم داده بود وارد   یسروان، همون یاز مدت بعد

اومد یشد. بنظر جوون م  . 

فرمش تنش بود  یونیچندسال از من بزرگتر بود.  دیشا

اسمش هم روش خورده بود کتیکه ات  . 

که بخوام اسمش رو بخونم گفت نیا قبل  : 

کنهیم  پیحرفاتون رو تا شونیا -  . 

نشست.  یلیلپ تاپ وارد شد و کنار جل کی سرباز با  هی

بود ستادهیهم پشتم ا سیزن پل  . 

دهن  نکهیقورت دادم و قبل از ا یدهنم رو به سخت اب

  یلیبخوام بگم جل زوی وار همه چ یباز کنم و طوط 

 دستش

باال اورد تا ساکت باشم رو  : 

جواب   پرسمیکه من م یی سئوال ها یاول به تمام  -

نیگیمونده بود، اونو مجا  یزی. بعد اگر چدیدیم  . 

سر تکون دادم و منتظر نگاهش کردم یکی ستریه  . 

  دهید  یی... قبل از روز حادثه، جااب یکام مانیپ -

ش؟یبود  



... ام تو اسانسور همزمان باهام  گهید کباریاره...  -

 . ... سوار شد

بده حیتوض -  ! 

خب... من سوار اسانسور شدم که برم به طبقه  -

در اسانسور کامل بسته بشه  نکهیخودمون. قبل ا

باز کرد هودرشوی  

اومد تو و دکمه طبقه سوم رو زد و  . 

دهنم گرفتم و ها کردم  یناخوداگاه دستام رو جلو کامال

که  ی. درحالبستمیم لی گرم بشن. داشتم قند یتا کم  

گفت دمیلرزیم  : 

ارنیپتو ب هی نیستوان...بگ -  . 

شد رهیبه من سرد خ یلیرفت سمت در. جل زنه  : 

دیادامه بد -  : 

اما اون   ستادیبعد...بعد... اسانسور تو طببقه سه وا -

... بعدم دستشو گرفت مانهینشد، گفت اسمش پ ادهیپ

 سمتم که



اسانسور تو   یدست بده. محلش نذاشتم... وقت باهام

شدم ادهیپ عی سر ستاد،یطبقه خودمون وا  . 

نزد؟  یا گهیحرف د چیه -  

که اسمش  نیبود..ا نیهم یعنی! ادینم ادمی...دونمینم -

باهام اشنا بشه و خوادیم مانهیپ  ... 

  عیسرباز پتو گرفت داخل. زنه سر هیباز شد و  در

به پتو چنگ زدم و   عیگرفتش و اورد دورم انداخت. سر

 دورم

گرفتم محکم  . 

بود؟  ی: دفعه دوم کیلیجل  

زودتر اومد دنبالم تا باهم   نی همون...روز... محمدحس -

محضر... تو اسانسور بودم که تو طبقه سه  میبر

و  ستادیوا  

 یلیکردم محلش ندم اما اون بهم گفت خ یشد. سع سوار

کرد توجه ام رو جلب کنه. اما یخوشگل شدم و سع  

  ییاومد سمتم. جا دیرو د م یتوجه ا یسکوت و ب یوقت

بود و دهیبهم چسب  بایعقب رفتن نداشتم. تقر یبرا  



پاش نیکه با...با زانو زدم...ب رتمی بگ خواستیم  . 

گفتم یانداختم و بعد از مکث  نییرو پا سرم  : 

اومدم از کنارش برم که مچ دستمو محکم گرفت،  -

گرفتم، دستمو که ول  ییرپایولم کنه براش ز نکهیا یبرا

 کرد

رونیب  دمیدوئ عیسر  . 

افتاد؟ یبعد از افتادنش چه اتفاق نینیتا بب نینستادیوا -  

رو به چپ و راست تکون دادم و گفتم سرم  : 

نه.. دنبال دردسر نبودم. اونروز قرار بود عقد کنم.   -

نشه بخواد بره  یرتیغ هوی هم نگفتم تا  ن یبه محمدحس

 دعوا

تو اسانسور مرده من  ینگفت کس دیحم ی. تا وقتکنه

که دمینفهم  ... 

ن؟یفرار کردچرا از محضر  -  

..  دنشی... بعد از شنقهیدق کیشد... تا  یچ دونمینم -

از دستم افتاد شکست...به خودم میتو شوک بودم. گوش  



و تمام روز و داشتم  رونیب دمیاز محضر دوئ اومدم

سر از اون اتوبان  یچطور دمینفهم ی. حتکردمیفرار م

 .در اوردم

که تو  یاز اون بعد از فرارم از محضر تا موقع یچیه

دمیدوئی... فقط مستین ادمیاون اتوبان به خودم اومدم   . 

تکون داد یسر  : 

 نیبود. با ضربه شما به ب یلیهموف اب،یکام مانیپ -

هم  ی. وقتکنهیتو اون قسمت م یداخل یز یپاش، خونر 

ر یز  

و   خورهیاسانسور م وارهیسرش به د د،یری گیم ییپا

کنهیم یمغز  یزی خونر  . 

زنیریزارم و تند تند اشکام م یدهنم م یرو دستمو  . 

  یمن... کس دیبکشمش...شا خواستمیمن...بخدا نم  -

وقت به قصد کشت  چی مزاحمم بشه بزنمش. اما ه

ستین . 

نداشته باشم ی.. اگر چاره اکنمیاول فرار م شهیهم  ... 

د؟یکنیم یورزش رزم  -  



کنمیهشت ساله ساندا کار م کینزد -  . 

!؟ نیشده بود ریدرگ یا گهیقبال هم با کس د -  

 ... دوسه ...بار -

ن؟ یچرا شروع به ورزش ساندا کرد -  

گفتم هیگر با  : 

دلمو شکست... منم   یپسر  هیسالم بود  15 یوقت -

 یکه اگر...بازم کس رمیبگ ادی یورزش رزم هیرفتم 

 خواست 

کنه حقشو بزارم ک تمیاذ  ... 

خورد  یلیاسم جل کتی به ات چشمم  : 

یلیسپهر جل -  ! 

بلند شد و رو به ستوان گفت هوی یلیجل  : 

بازداشتگاه نشیببر -  . 

کردم ی نگاه م شیخال یزده بود و به جا خشکم  . 

بهش  جیبه خودم اومدم. گ د یبازوم رو کش یوقت ستوان

 . نگاهش کردم



بازداشتگاه یبرگرد دیبا -  . 

  هیبلند شدم و همراهش رفتم. وارد اتاق که شدم،  فقط

گوشه نشستم و پتو رو دورم محکمتر گرفتم. چشمام 

 رو

 . بستم

همون سپهر باشه نینداره ا امکان  . 

فکر بودم  نی . تو اون لحظه تو ادیاز چشمام چک اشک

 نیا نمیبیسپهر رو م یروز هی یکه من توقع داشتم وقت

 من

  کیبه  لیاما حاال... اون تبد. دمیکه پزمو بهش م باشم

شده سیپل  ... 

به اعصابش  تونهیقاتل هستم که نم یجلوش االن  من

 . مسلط باشه

 یسر قرارمون داشت لبا یروز اخر افتادم که چطور  ادی

دیبوس یخودم بود م یدختره که اتفاقا هم مدرسه ا هی  . 

خراب شده بود یلی. حالم خ دیچیاز استرس پ دلم  . 

جام بلند شدم و رفتم سمت در و بهش زدم از  . 



اومد ستوان  : 

؟ یخوایمیچ -  

گفتم شناختمیکه خودمم نم ییصدا با  : 

..تسیحالم... خو..خوب...ن -  . 

نیزم یشد افتادم رو یبفهمم چ نکهیا قبل  . 

نداشتم اصال ینبودم اما انرژ هوشیب  . 

بردنم درمانگاه عایسر  . 

که سرم داشتم رو به تخت   ی بهم سرم زدن. دست دوباره

 . دستبند زده بودن

کنارم بود ستوان  . 

چشمام گذاشتم و لبامو بهم   یدست ازادمو رو ساعد

رمیبغضم رو بگ یفشار دادم تا جلو  . 

به در خورد و  یگذشته بود که تقه ا یربع کی ساعت

 . باز شد

هیمهم نبود ک برام  . 

دیباش رونیستوان...ب -  . 



چشمام  ی... سرم دستمو از رویلیجل یصدا دنیشن با

  رونیبرداشتم. ستوانه احترام گذاشت و از اتاق رفت ب

 درو

 . بست

من. نگاهم رو ازش گرفتم و  یبود رو رهی خ یلی جل نگاه

چشمام گذاشتم   یدوباره ساعد دستم رو رو  . 

دیچیپیم گهیبهم د دلم  . 

 یوضع نیسال ها تو همچ  نیبعد از ا کردمیفکر نم -

نمتیبب  . 

به قلبم بود یخنجر نیع حرفش  . 

گلوم نشست. هرلحظه داشت بزرگ تر  یتو بغض

 یاتاق شروع کرد به راه رفتن و بعد از مکث ی. توشدیم

 : گفت

 داتیروزا... بگردم و پ نیهم  خواستمیحال... م نیبا ا -

از حال و احوالت باخبر بشم خواستمیکنم. البته فقط م  . 

گفتم  یبشدت خش دار یصدا با  : 

دیتنهام بزار -  . 



... نمتیحال بب نی.... دوست نداشتم تو انطوریکه ا -

یبرام قابل احترام بود شهی . تو همیکه بدون گمیم نویا  . 

به خون نشسته نگاهش کردم. اشکام راه  یچشما  با

 : افتادن و اما با نفرت گفتم

حرفات بدردم  خورهیبه حالم و اوضاعم م یکنیفکر م -

 بخوره؟ 

مرد   نی کجا و ا یکرد اون سپهر الغر مردن یاخم

 دیکجا.. معلومه نبا ل یبیو س شیچهارشونه با ر

 ... بشناسمش

و قصد  نگران پرونده ات نباش... کامال مشخصه ت -

ی. فقط از خودت دفاع کردیاون رو بکش ینداشت  . 

و دهیمهمه؟ حتما بهم حکم اعدام م یقاض یبرا -  ... 

 ؟یکنیم ی و قانون چه فکر  ی: تو درباره قاض دیخند

 یحکمت اعدامه ول یمطمن باش تو اگر واقعا قاتل باش

 اگر

اعدامت کنه دی چرا با  ینباش  . 

و گفت دیبه پشت گردنش کش یدست  : 



گرفتن. فردا باهاش مالقات  لیخانواده ات برات وک -

یکنیم  . 

افتادم. با من من گفتم نیمحمدحس ادیان  هی  : 

نمش؟یبب شهی... نمنیم...محمد حس -  

شد رهیخ نیبه زم یصفت شد. لحظه ا فکش  : 

هم...   دادیمالقات نداده... هرچند اگر م یاصال تقاضا  -

شینی بب  یتونستینم  . 

شدم. واقعا... دوستم داشت؟ رهیسقف خ به  

بود که گفت نیمعطوف محمدحس ذهنم  : 

؟یدوستش داشت -  

توجه به حرفش گفتم یب  : 

تا بهم حکم بدن؟ کشهیچقدر... طول م -  

سه سال  یحالتش... دو ال نیتر نانهیدر خوش ب -  . 

 جینشستم که سرم گ هویگرد شده  یبا چشما  شوکه

باز کردم و  هیرفت. چشمام رو بستم و بعد از چند ثان

 نگاهش 



 : کردم

برم...زندان؟ دیبا..با -  

به تاسف تکون داد یسر  : 

  ییدوباره بازجو لتیبله متاسفانه. فردا در حضور وک -

... پرونده ات رو به دادسرا که ارجاع  یشیم یرسم

 ...دادم

زندان میدیم انتقالت  . 

تو چشمام جمع شد اشک  . 

 ی نگو. حت یبه کس یزیراجب اتفاقات گذشته امون چ -

رو  قتیبهت کمک کنم. و حق کنمیم ی. سعلتیوک

 گزارش 

داده بشه یا گهی. اگر پرونده به کس دکنم  ... 

ترس تند تند سر تکون دادم با  : 

 . ب...باشه -

یجمع کن  روتویکن ن  ی... توام سعرمیمن م -  ... 



. ستوان دوباره اومد داخل و من رونیاتاق رفت ب  از

دمیدراز کش  . 

... بهم قوت قلب  نتمی... چرا نخواسته ببنیمحمدحس

 بده... چرا...؟ 

االن پاشنه در  دیعاشقمه. ادم عاشق با گهینم مگه

ارهیرو از جاش در ب یکالنتر  . 

 یبا صدا خورده باشم ازش باعث شد یباز  نکهیا فکر

هیگر  ریبلند بزنم ز  . 

*** 

هشتم فصل  : 

 تونهیبود که م نیبود. کامال خوشب یمسن  یاقا هی لمیوک

و  هیخوب لیهم گفت وک یل یرو اثبات کنه. جل میگناهیب  

شناستشیم  . 

گرفتمیم دهیرو ناد یلیجل کال  . 

باهاش همکالم نشم کردمیم یسع  . 

 مییبازجو  گهی د کباری ،یزاهد  یاقا لم،ی حضور وک در

 . کرد



رو زدم و اونم پرونده ارو  یتکرار یهمون حرفا منم

 . فرستاد دادسرا و منو منتقل کردن به زندان

نمیدو بار در هفته خانواده ام رو بب  تونستمی م حاال  . 

از سلول   یکیاونجا، منو به   یمیقد یها ی از زندان یکی

 : ها برد و گفت

هیاون تخت خال -  ... 

تخت مال طبقه باالش بود. رفتم سمتش. با ترس به  هی

کردمیکه اونجا بودن نگاه م ییزن ها  . 

زدن شخندیبهم ر اشونیبعض  . 

ام گرفتن دهیکال ناد امیبعض  . 

و نشستم و زانوهام رو  دمیتخت باال کش یاز رو  خودمو

 . بغل کردم

 ن یتو خوابم مثل ا یهمه اشون قاتلن؟ نکنه وقت نایا االن

بخوان با بالشت خفه ام کنن لما،یف  . 

 دنیانداخت و با د یکل یوارد سلولمون شد و نگاه یکی

زد و گفت  یمن پوزخند  : 

اومده؟  دیجد -  



داشت گفت یاز زنا که سن باالتر یکی  : 

هاست ینازک نارنج نیاره...مشخصه از ا -  . 

 دیرسیسالش بود و بنظر م 30زنه که حدودا  همون

 : قلدر باشه گفت

همون زنه باز   ن؟یرو گفت نجایاوهو... براش قانون ا -

 : جوابشو داد

دهیگرخ -  ... 

دست   یحرکت الت هیزد و اومد سمتم، با  ی پوزخند قلدر

تختم یراستشو گذاشت رو  : 

نجایا سییام... ر یمن زک -  ... 

بود  دیخط سف هیگونه اش  یکردم. رو ینگاهش م فقط

چاقو خورده شی وقت پ یلیکه مشخص بود خ  . 

؟یگدا گشنه ا ای ی بچه پولدار ؟ی ... اللیهو -  

  لیبودم دل دهی . هرچقدر هم ترسومدیحرکتش خوشم ن از

بهم زور بگه شعوریب هی بزارم  شدینم  . 

در سکوت فقط نگاهش کردم اما  : 



از استفاده  قهیپنج دق یهفته ا دیگوش کن جوجه... با -

بده برام پول دمیبه من. شماره حسابم م ی تلفنت رو بد  

؟یتا هواتو داشته باشم. گرفت بزنن  

حوصله گفتم یتحمل کنم. ب نتونستم  : 

 . حوصله اتو ندارم -

نطور یهم هم هیگرد شده نگاهم کرد. بق یچشما  با  . 

با یکن یتو چطور جرات م -  ... 

وجودمو گرفت حرص  . 

. ستادمیو جلوش صاف وا نیی پا دمیتخت پر یاز رو هوی

. توچشماش با  رونیب ادی سابق ب یگذاشتم همون حنا

 تمام

نگاه کردم خشونتم  : 

... حکمم نجام یگوش کن ... من به جرم ادم کشتن ا -

ام بکشم. پس از  گهید یکی  ستیاعدام باشه برام مهم ن

 من



خودمو کشتم چون  لیمرد دوبرابر قد و ه هیبمون.  دور

  یگوشت کن بخوا زهیاو نویبهم گفت خوشگله... پس ا

 از

افتاب روز بعدت رو  یو مزاحمم بش  یکن یاخاذ من

بهت ندارم یکار یدورو برم نپلک ی. تا وقت ینیبینم  . 

اش زدم و هلش دادم عقب. دو قدم   نهیدستم به س با

 . عقب رفت

 زدیشدت استرس داشت م ظاهرم. قلبم از برخالف

رونیب  . 

... دورو برم نباشیحاالم هر  -  . 

کرد یگرد شده و شوکه شده نگاهم م یچشما  با  . 

باال.  دمیلبه تخت گذاشتم و راحت خودمو کش دستامو

و نهیدست به س نباریدادم اما ا هیتک واریدوباره به د  

نگاهش کردم ره یخ  خونسرد  . 

 نیتف رو زم هیبه دوروبرش کرد و بعد   یاخم نگاه با

رونیانداخت و از سلولمون رفت ب  . 



داشتن بلند شدن اومدن    ینترییاز زنا که سن پا دوتا

 . سمتم

؟یخوایدوست نم -  

نتونسته رو   ی... دوساله کسیرو گرفت ی: حال زک یدوم

ارهیحرفش حرف ب  ... 

حوصله گفتم یب  : 

 ادم کشته؟  -

نبابا... با مواد گرفتنش. حکمش حبس ابده: دنیخند  . 

بودم که گفت رهیتکون دادم براشون و به پاهام خ  یسر  

: 

؟ یادم کشت یراست گفت -  

کردم زمزمه  : 

 . اره -

یفیمر فیالغر و ظر یلی... خادیبهت نم -  ! 
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کارم یرزم -  ... 

  یزک نیا ی هست جلو  یک یبابا... پس باالخره  ولیا -

ره یقلدر رو بگ  . 

  خوامیقصد راه انداختن دارو دسته ارو ندارم. فقط نم -

 . بهش باج بدم

رنی گیپشتت رو م عیکه سر نیهمه شاک یاز زک نقدریا -  

. 

گفتم کالفه  : 

  ایداشته باشم  یبه کس یکار  خوامیگفتم نم ن؟یدیشن -

بار جلوش  هیبهم داشته باشه. شماهاهم  یکار یکس  

کنهیبراتون اولدرم بولدرم نم گه ید نیستیوا  . 

شدم رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش یرو  . 

دن؟یدیم یمنو چ نایا واقعا  

هه ؟یانقالب هی  ... 

 هیوضع نیا ایمن براشون انقالب کنم؟ خدا خوانیم نایا

 که توش گرفتارم؟



*** 

که  یسلف. اون دوتا زن  میهام رفت یبا هم سلول شب

 هیداشتن خودشون رو بهم بچسبوندن. پشتم با  یسع

 قدم

اومدن. انگار من سر دسته اشونم یم دوطرفم  . 

کردن یداشتن وقتشون رو تلف م واقعا  . 

زیبرداشتم و رفتم سمت م ی فلز ینیس هی  . 

+سه تا کباب سرخ  تونیمالقه سوپ+چهارتا ز هی برام

کف دست نون کیشده+  . 

زدم یپوزخند ناخواسته  . 

و   یخال  زیم نیبه دستم رفتم رفتم گوشه تر ینیس

 . نشستم

نشستن زمیاومدن و سر م عی دوتا سر اون  . 

مشغول خوردن شدم ارمی سرم رو باال ب نکهیا بدون  . 

خوشمزه  یاکه غذا ه  یداشت. نسبت به من یداغون مزه

غذا افتضاح بود نیا خوردمیو طعم دار مامانمو م  . 



  یخورد. سرم رو بلند کردم زک زیمحکم به م یز یچ هوی

هاشونم خالف افهیچند نفر که به ق نباری. ادمیقلدر رو د  

بودن ستادهی خورد کنارش و پشتش ا یم  . 

شهیم شیداره قاراش م تیبگم وضع دی... باخب  . 

نگاه کردم یحوصله به صورت زک یو ب کالفه  : 

از ده سال؟ شتریکارم؟ ب یمن رزم یدونستیم -  

بلوف زدم بلکم دمش رو بزاره رو کولش  کمیرو  سال

 . گورش و گم کنه

پوزخند زد یاز مکث بعد  : 

بهتره   ؟یایجوجه از پس ماها بر م  یتو یفکر کرد -

خودت خواسته هام رو  میو کبودت کن اهیس  نکهیقبل از ا  

یبد انجام  . 

دوتا مامور زن که اونور خودشون رو با صحبت   به

 . کردن گرم کرده بودن نگاه کردم

به تاسف تکون دادم یسر  . 



از  یکیغذا رو دادم به  ینیاز جام بلند شدم. س اروم

همراهم باشع و گفت  خواستی که م ییدخترا  : 

کارم تموم شد  یکنیدونگ جمعش م شی حواستو ش -

بخورمش خوامیم  . 

زده قبول کرد جانیه  . 

ستادمیوا یزک  یرو دور زد و جلو زیم  : 

چطوره نوچه هات   یکنیم  یزور و قلدر یاگر ادعا -

. اگر ننیو زور سردسته اشوت رو بب  ستنیعقب وا

ی تونست  

کننیمطمنن با جون و دل برات کار م میبزن  . 

از همراهاش با   یکیبخواد نظر بده  ی زک نکهیا قبل

که مختص مرد ها بود گفت یزمخت یلیخ یصدا  : 

... یایجوجه برم نی... از پس ایزک  گهیراست م -

 . لهش کن

زدم و گفتم یفقط پوزخند  دنیهمه اشون عقب کش یوقت  

: 



.  یباج بخوا یاز کس گهی د یاگر من بردم حق ندار -

؟یگرفت  

زد و استخون انگشت هاش رو شکوند.   ی پوزخند یزک

کردمیحماقت نم  گهید نباریا  . 

دستشو مشت کرد و فرود اورد سمت دهنم یزک  . 

برداشت   زینگاهم کرد خ یعصب  یدادم. زک یجاخال فقط

بود. پهن زیدادم و چون پشتم م یجاخال عی سمتم که سر  

ها  زیم یرو شد  . 

بودم رهیخ یخنده چند نفر اومد من فقط به زک یصدا  . 

... پس خودت راتو بکش  یحوصله دردسر ندارم زک -

 ... و برو

دهنم. گرت شدم   یبرگشت سمتم و مشت زد تو هوی اما

نیزم یرو  . 

  نکهیتار شد. خوشبختانه قبل ا یدرد چشمم لحظه ا  از

و با  دمیبه پهلو چرخ  عیخودشو با ارنج بندازه روم سر

 پا به

لگد زدم پهلوش  . 



بلند شدم و ازش فاصله گرفتم عیسر  . 

کرد یدرد م یلیخ فکم  . 

پر از خون شدع بود دهنم  . 

از جاش بلند شد و گفت یتفشون کردم. زک نیزم یرو  : 

یعوض کشمتیخودم م -  . 

  ییپا ریدادم و براش ز یاوردم سمتم که جاخال هجوم

نیتپلش افتاد زم کلیگرفتم که با اون ه  . 

کمرش   یهردو دستشو رو پشتش گرفتم و رو عیسر

گفتم تینشستم و با عصبان  : 

.  یکردیاحساس قدرت م یل یخ گهیبتمرگ سرجات. د -

 ای  یدور و برم بپلک یحق ندار گهیتموم شد. د گهیاما د

 از

 یهم که زد یمشت نیبابت ا ؟ی! گرفتیر یباج بگ یکس

چندتا  دی. شا کنمیم تیتو دهنم مطمن باش ازت شکا  

ارعیحالت روجا ب شالق  . 

 یکردم و بلند شدم که چشمم به ماموراخورد که م ولش

 . اومدن سمتمون



اشاره کردم یزک به  : 

 . اون شروع کرد -

دستنبد زدن و   یاونو با اخم هم به من هم به زک اما

 . بردنمون دفتر فکر کنم انتظامات

گفت تینشسته بود با عصبان زیکه پشت م یزن  : 

نه   نیزندانه تا ادم بش نجایا د؟یکنیدعوا م یبه چه حق -

نیبدتر بش  نکهیا  . 

براش پول   د یکنه و بگه با یاون حق نداره برام قلدر -

نداشته باشه. درضمن تو  میتا کار زمیتو حسابش بر 

 سلف هم

هم که به  یمشت یکه شروع کرد اون بود. برا یکس

کنم تیشکا خوامیدهنم زده م  . 

ینکره... تو به پهلوم لگد زد: ببر صداتو یزک  . 

. فقط از خودم یخش بردار هی ینزدمت که حت یطور -

 . دفاع کردم

داد زد زیزن پشت م دوباره  : 



یانفراد نیری. جفتتون سه روز منیساکت ش -  . 

کردم زیبراش ر چشمامو  : 

 شونیصحبت کنم و از ا لمیاالن با وک نی هم خوامیم -

کنم تیشکا  . 

رفم گفتتوجه به ح یب زنه  : 

یانفراد دشونیببر -  . 

به حرفم نکردن. با داد گفتم یتوجه چیکمال بهتم ه در  : 

نیکن یتوجه یب ینطور یا نیحق ندار -  . 

المپ   هیپنجره انداختن. فقط  یب کیسلول تار هیتو  منو

کم نور اونجا بود یلیخ  . 

که بسته شد بغض گلوم رو گرفت در  . 

نشستم و اشکام راه افتادن نیزم ی گوشه رو هی  . 

توجهش  یب نیادم بد و مسول یتو زندان بودم. با کل من  

... 

دووم   نجایا  یکردم؟ سه سال چطور یم ی چه غلط دیبا

اوردم؟یم  



  یاومد. شکست خوردنش جلو یکوتاه نم یزک

شدیدارودسته اش براش گرون تموم م  . 

 دیخفه ام کنه با  خواستیاومد و م یتو خواب م اگر

کردم؟ یم کاریچ  

کردم بدون صدا   یدستام گرفتم و سع ون یرو م سرم

کنم فقط هیگر  . 

و منو   هیتو چه وضع نجایا دونستی م یعنی یلیجل

نجا؟ یفرستاده ا  

اون ادم با اون قد و   شهی گرفت. باورم نم شتریب دلم

دوست پسرم بود که یزمان  هی کلیه  ... 

نامرد نیزدم. محمدحس   یتلخ پوزخند  .. 

دوستم داشت؟ اصال  

*** 

کنم روز بعد بود که در باز شد و ماموره گفت فکر  : 

یدار یمالقات -  . 

رفتیمالش م یجام بلند شدم. دلم از گشنه گ از  . 



صورتت رو بشور میاول بر -  . 

زدم و گفتم  یپوزخند  : 

برم یشکل نیهم خوامیکه هست م یهرک میمالقات -  . 

 تی...ممکنه انفرادشهیم یخانم احتشام عصب شهینم -

کنه شتریرو ب  . 

االن منو ببر اتاق   نیبکنه. هم خوادی م یهرغلط -

 . مالقاتم

 هیرو کالفه فوت کرد و دستبتد به دستم زد و از  نفسش

  هیکه  میاتاق شد هیو باالخره وارد  میگذشت  ییراهرو

ز یم  

داشت یو دوتا صندل یچوب  . 

ه من نشسته بودمرد پشت ب هی اما  . 

  زیاونور م یباز کرد و من جلو رفتم و وقت دستامو

 ی شوکه شدم. اونم لحظه ا  نی محمدحس دنی با د ستادمیوا

 با

به صورتم نگاه کرد شوک  : 

با صورتت؟  ی کرد  کاریچ -  



گفت. قلبم انگار منجمد شد.   نویاحساس ا یب یلیخ

و نشستم دمیرو عقب کش یصندل  : 

  یلیخ ایفاسده. زندان یلیزندان خ نیا تیریمد ستمیس -

. من از پس خودم  کننیم ی قلدر گهیهم د یراحت برا 

 بر

یکن یم یچه غلط نجایا یبهتره تو بگ دی. شاامیم  ! 

. باالخره نگاهش رو ازم گرفت و به  دیکش یقیعم نفس

دوخت زیم  : 

و یکه حقته بدون دونمیرو بهت بگم. م قتیاومدم حق -  

... 

مشت کردم اما ظاهرم رو خونسرد   زیم  ریرو ز دستام

 . نشون دادم

 هیمن جز سپاهم... ما  نیمن... من.... بب  یشغل اصل -

که داره داره جوونا  میکرد دایپ یاطالعات راجب فرد  

  نکتی و اون هارو بدون ا دهیم یمغز  یشستشو

ارهیخشن و قاتل به بار م یی خودشون بفهمن دارن ادما  

. 



نگاهش کردم که.گفت جیگ  : 

تو... تو به عنوان دست  یاون ادم نامدار بود... مرب -

باشگاه   ی. در نبودش مربیشدیراستش محسوب م

و یشدیم  ... 

تا بتونم از   شدم یم کیبود به تو نزد یهرجور دیبا پس

  یکه تو ادم ب یی. از اونجامیپتت پرده ها باخبر بش

 احساس 

نبودم اما...   یبهم عالقه بش نمهینگران ا یهست

و خودتم  یخبر نداشت  یچیکه تو از ه دمیخب..فهم

شده یقربان  

 . بودد

کردم یانجماد م احساس  . 

کرد یاز قلبم داشت به تمام بدنم نفوذ م سرما  : 

... نامدار یرو کشت یتو کس میمتوجه شد نکهیبعد از ا -

دو تماس  نی. اون با سازمان منافقمیکرد ریرو دستگ

 بود و



کنه   تیاحساس ترب یهمون بود. ادم هارو ب  تشیماامور

 یباشه... حت تیاهم یبراتون ب گرانی. زدن د

 کشتنشون و 

... 

سرم اکو  یحرفاش تو ی... تمامرفتیم جیگ سرم

دارید نی... از همون اولشدیم  ... 

 نیکه تو ماش یبوسه ا ی.. عالقه ها... حتانتظاراتش

 .... کرد و

تو   نکهیعقد.. خوشحالم که بهم خورد اما ا  یبرا -

باعث شد احساس تاسف کنم برات.  یرو کشت یکس

دوارمیام  

یرو بدون قتیاثبات بشه. حقت بود حق تیگناهیب  . 

جا بلند شد و پشتش رو کرد. دوقدم نرفته بود که  از

ستادیا  : 

مدت رو  نیدردسر ا  یکن ب یراجب زندان... فقط سع -

یبگذرون  ... 



... از جام بلند شدم. زنه اومد سمتم دستامو رفت و

سرم اکو   یتو نیمحمدحس یدستبند بزنه اما... حرفا

و شدیم  

نیزم یرفت و .. سقوط کردم رو جیدفعه سرم گ هی  . 

*** 

درمانگاه بودم یرو باز کردم. تو چشمام  . 

زندان. به اطرافم نگاه کردم ... چند تا تخت   احتماال

بودن یام بود که خال گهید  . 

افتادم و قلبم شکست نیمحمدحس یحرفا ادی  ... 

واقعا شکست اره  . 

دستم به تخت با دستنبد بسته شده بودن هی  . 

قلبم گذاشتم یام رو اوردم باال و رو گهید دست  . 

ختیتو چشمام حلقه زد و ر اشک  ... 

بدنت رو  یبا خردت دختر جون! حساب  ی کرد  کاریچ -

یکرد فیضع  . 



تنش بود نگاه  یکه لباس دکتر یزن مسبتا سن دار به

 . کردم

رو چک کرد. با چراغ قوه تو چشمام تابوند و  سرمم

لبخند   هینگاهم کرد اما  ره یو خ ستادیبعد... صاف وا

 مهربون 

 : زد

 حالت چطوره؟  -

بغض گفتم با  : 

 . قلبم ...شکسته -

گفت یمحو شد. با ناراحت  لبخندش  : 

مرد دلت رو شکسته ؟  هی -  

بغض گفتم با  : 

مرد هم... امروز...  هیو...  شیمرد ... چندسال پ هی -

 .... من

هق هقم بلند شد یصدا  . 

به بازوم زد یدست  : 



  ی. اما سعشنی فراموشش کن چون فراموش نم گمینم -

بهشون که اونا تورو از دست دادن. وجود  یکن ثابت کن  

رو باارزشت  . 

...من االن  شهیمثل سابق نم میوقت زندگ چیمن... ه -

قاتلم... من هی  ... 

تو حرفم دیپر  : 

.. ادیکه از ادم کشتن خوشش ب گنیم یقاتل به کس -

  تیکه بدون توجه به احساس و عواطف و انسان ییاونا

 ادم

قاتلن که  ییتا خودشون باال بکشن قاتلن. اونا کشنیم

 یکه توان  ی... ادمیپست و مقام هیبه  دنیرس یبرا

 دفاع از

 نکار ی... تو اکننیپاشون له م ریاش رو نداره ز خانواده

؟ یهارو کرد  

رو به چپ و راست تکون دادم که لبخند زد سرم  : 

انداختم. تو فقط از خودت  کی نگاه کوچ هیپرونده اتو  -

نوی. اما ادهیبرات م  ییچه را یقاض دونمی. نمیدفاع کرد  



.  هییاون باال ستیبدونه تو قاتل ن دیکه با یاون بدون

که  زارهیاون بدونه خودشم راهش رو جلوت م یوقت

ت یگناهیب  

. دهی. حرف و نگاه مردم فقط تورو ازار میثابت کن رو

رو باحرفاشون برنجونن.   یکه کس کننیم فیاون ها ک

 اما اگر

اون   نی... اوفتهیاتفاق ب نیا یو نزار  یباش یقو تو

؟ی. متوجه شدکشنیهان که رنج م  

زد و گفت یرو به مثبت تکون دادم. لبخند سرم  : 

.  ریقلدر... فقط ازش فاصله بگ یراجب اون زک -

کرد فقط فرار باهاش دهن به دهن نشو... بهت حمله هم 

 .کن

واسه فکر کردن ندارن. پس اگر  یمثل اون عقل ییادما

تو مجازات  فی مطمن باش برات تخف یباش یدختر خوب  

 یبش ریباهاش درگ یبخوا شبی. اما اگر مثل ددنیم

ممکنه به مدتش اضافه کنن ی. حتکننینم نکارویا  . 

تکون دادم و با بغض گفتم یسر  : 



اگر حکمم ی...حتی... حتهست که... ازاد بشم  یراه -  .. 

بهم زد  یلبخند  : 

خانواده اون   دیاوال که اگر حکم قصاص بدن با -

بدست  تویازاد یتونیبدن دوما...با حفظ قران م تیرضا

یاریب  . 

زدم نشستم  زیخ هوی  : 

 حفظ قران؟ -

با حفظ سه جز تونست   دمیمورد رو شن هیاره...  -

رهیبگیحکم ازاد  . 

زده گفتم جانیه  : 

 شهیداده م گهیحکمم دوسه سال د گنی...میعنی -

شم؟یاگر... تا اون موقع بتونم... ازاد م  

 دی. بادمیکه شن ییزایچ نمیدکترم ا نجای: من فقط ادیخند

یصحبت کن لتیبا وک  . 

تکون دادم. سرمم که تموم شد   دنیفهم یبه معنا  یسر

مامور فرستادنم بند خودم هیبا   . 



زد یپوزخند دنمیبا د یزک  : 

خوشگذشت؟  یاریبه -  

گفتم نیهم ی. برادیچیدکتره تو سرم پ حرف  : 

سرم بهش خوشگذشته؟ ریز یار یتو به یک -  

. بعد برگشتم دمیتختم دراز کش یسلولم شدم و رو وارد

 : سمت دخترا و گفتم

قران بردارم؟ تونمیاز کجا م -  

**** 

خوندمیز پاک شدنم تو نمازخونه، قران ما بعد  . 

بابا بهم گفته بود اگر  ادمهیرو حفظ بودم.  یس جز

نیو اتفاقا برام همون ماش دهیم زهیحفظش کنم بهم جا  

دی رو خر  خواسنمیکه م یکنترل  . 

هفته گذشتع بود کی  . 

با   شه،یبار تونسته بودم مامانشون رو از پشت ش سه

نمیصحبت با تلفن بب  . 

براشون تنگ شده بود یحساب دلم  . 



بغض   یهم به سخت دی. بابا و حمکردی م هیگر مامان

کردن یهاشون رو کنترل م  . 

رورفت گفتم یبابا گوش  یوقت  : 

 بابا؟ -

 جانم؟ -

؟یبا حفظ قران بپرس یراجب ازاد  لمیاز وک شهیم -  

تعجب گفت با  : 

 حفظ قران؟ -

 هی یازاد شدن. حت ینطوریچند نفر ا دم یاره... شن -

یحکم اعدام  . 

  ستیهنوز مشخص ن نه؟یحکمت ا یکنی: چرا فکر مبابا

 ... که

زدم  یتلخ پوزخند  : 

به خودم بجنبم.  ریاگر حکمم اعدام بود د خوامینم -

حفظ کنم خوامیوقت دارم م  . 

گفت یاز مکث بعد  : 



 . باشه دخترم -

نی اریقران هم برام ب هیلطفا  -  . 

 . باشه باباجان -

کرد  یم هیصحبت که البته مامان همش گر یاز کل بعد

 . باالخره رفتن

نداشت یهفته کامل بهم کار ی یاما زک شدینم باورم  . 

شده بودم الشیخیکال ب منم  . 

**** 

  یها ریحس کردم همه ش هویبودم حموم... که  رفته

مال خودم یکه باز بودن بسته شد ال یاب  . 

  یاتفاق هیداره  نجایا گفتیتو ذهنم بود که م یزیچ هی

افته یم  . 

و نوچه هاش اومدن  یبا لگد باز شد و زک هویدر  یوقت

زدم غیتو ج  . 

  یبتونم خودم و جمع کنم... نوچه هاش رو نکهیا قبل

درازم کردن و دستا و پاهام رو گرفتن. اب دوش   نیزم

قایدق  



ختیریصورتم م یرو  . 

روم نشست و شروع کرد به زدنم یزک  ... 

بود دهیفا یاما ب زدمیم غیج  . 

صورتم  یکه رو یکمکم انگار. اب ادیکس نبود ب چیه

 سنیقرار ن گهیکردم د یداغ شد... احساس م ختیریم

 زنده

 ... بمونم

که   یاتفاق نی. اما بدتر سوختیاب م یبخاطر داغ پوستم

وفتهیبرام ب تونستیم  ... 

 نمیها... ا یواسم الدورم بولدورم کن نمی نب گهی: دیزک

حق  یشکیبمونه... ه ادتیمنو  شهیداشته باش که هم

 نداره

کنه یمن قلدر واسه  . 

و درد وحشتناکش   میدخترانهگ یتو یزیفرو رفتن چ  با

بکشم که گوش رو کر کنه یغیفقط تونستم ج   . 

و ولم کردن رونی. از حموم رفتن بدنیاونا فقط خند اما  

. 



 نییبه پا یو به سخت دمی کش رونیاب ب ری ازز خودمو

 . نگاه کردم

بود یکه اونجا افتاده بود و خون یکینوشابه کوچ یبطر  

.. 

 دمیحموم دراز کش... همونجا کف رفتیکه ازم م یخون

 . و چشمام رو بستم

اگر خالص   ا یجهنم؟  رمیخودم رو خالص کنم... م اگر

مونم؟ یجهنم م نینکنم... تو ا  

نمازام رو   ینکردم ... حت یگناه چیعادالنه بود؟ ه نیا

 ... غفلت نکردم...من

* 

صحبت دوتاخانم یصدا  : 

به خانواده اش؟ یزنگ زد یبه چه حق -  

 نیبچه تو حموم ا نیچطور به ا نمیبب ستمیدوم: وا زن

کجا رفته؟ تتیانسان شه؟یزندان زنان تعرض م  

نداره یباهم بهما ربط ایمشکالت زندان -  ! 



بد باشه  یلی تو خ یدوم: اتفاقا داره و فکر کنم برا زن

  یدیم ایاجازه ارو به زندان نیرو بشه که ا قتیحق یوقت

 تا

کنن یزندگ نجای ا ایوحش نیع  . 

صورتم بود.   یرو  ییزایچ  هیبرام دور شد.  صداشون

پاهام درد  نیدردناک بود. ب یشکمم بخاطر ضربات زک

 و

داشتم و سوزش  ... 

 ... بله

ن؟یداشت یاورژانس ماریسال شما ب -  

  ای: بله اونجاست. دندنه هاش احتماال شکسته زندوم

ترک برداشته. صورتش با اب داغ سوخته و بهش... 

 تعرض هم 

 . کردن

برانکادر گذاشتن.   یمتو رو یاز سکوت طوالن بعد

باز کنم  تونستمی چشمام رو نم  . 

بودن بسته  . 



اورژانسم کردن و نیبشنوم که سوار ماش تونستمیم  .... 

انگشتت رو  یشنو یاگر م ؟یشنو یمنو م یخانم...صدا -

 . تکون بده

کردیتکون دادم. اما بغض داشت خفه ام م انگشتمو  . 

دیکش ریو هق زدم که کل بدنم ت دمینفس سخت کش هی  . 

گذاشتن و ژنیماسک اکس برام  ... 

نجا؟ یا شهیم تموم  

  شهیتموم بشه. هم یالک میزندگ ستیقرار ن کردمیم فکر

خواهم داشت یمرگ افسانه ا هی کردمیفکر م  . 

* 

دنده هام مو برداشتهشدم ... متوجه شدم  داریب یوقت  . 

پوسته پوسته شده وبکارتم صورتم  ... 

 شیبودن که موشون رو ات ییکسا هیو بابا شب مامان

 . زده بودن

بودم رعیگوشه خ هیروز گذشته بود و من فقط به  سه  . 



کرده بود.   تیو ... شکا یاز من از زک ابتیبه ن بابا

 یشده بود و ... حت یقانوت یهمه صدماتم ثبت پزشک

هم  یلیجل  

جز   یاما طبق حرف خودم... کس ادتمیبود ع اومده

 مامان و با 

دیحم یداخل. حت  ادیحق نداشت ب با  . 

اومدن و   نی اما مادر و خواهر محمدحس شدینم باورم

 میمطلع شده بود بدجور زد به س قتیمامان که از حق

 .اخر

و  نیزده بود تو گوش مادر محمدحس یل ی که س یجور

فحش بلد بود بهشون داده بود یهرچ  . 

 ادیخنک شد. همش  کمینباشه اما دلم  یاخالق دیشا

افتم که  یکه مادرش قبل از محرم شدنمون زده م یحرف  

باره عاشق شده نیبچه ام اول گفت  . 

... عاشق هه  ... 

دیهفته خوب شدن صورتم طول کش دو  . 

بودم یبستر مارستانیدنده هام تو ب تی وضع بخاطر  . 



کال گهیزندان د کیاز دوهفته منتقلم کردن به  بعد  . 

  نجایکنه اما ا ی برام قلدر ادیب  یکی بودم هر لحظه  منتظر

نبود یخبر  نیانگار همچ  . 

کردن  یباز لیتختم نشسته بودم و به اسم و فام یرو

برگشت سمتم شونیکیهام نگاه کردم که  یهم سلول  : 

؟ی کنینم یباز -  

ستی خوب ن ادینشستن برام...ز -  . 

تعجب گفت با  : 

 چرا؟ -

خوب جوش بخوره دیداره...با هیدنده هام ...مو -  . 

گفت گهید یکی  : 

؟یراسته تو زندان... کتک خورد -  

به تاسف تکون داد یسر تکون دادم که سر بغض با  : 

ارو  گهی.دونفر دیشیمنتقل م نجایکه ا ینفر نیسوم -

او اون زندان کتک زده ی کی هم انگار   . 

ستادهیوا ینبودم که جلو زک یکس نیاول پس  . 



گفت  گهید یکیبه تاسف تکون دادن و  یسر  : 

نبرردن.   تیاز انسان ییادما بو  نجوریسخته.ا  یلیخ -

اعدامشون کنن بابا دیاشغالن با نقدری ا ننیبیم یوقت  . 

 صورتت رو همون سوزونده؟  -

داغون بودم کمی  هنوز  . 

 ... اره -

پوست   زنهیتاول م  یول ستین شیبا ات یسوختهگ  نیع

برهیزمان م کمی و خوب شدن   . 

به تاسف تکون داد فقط یسر  . 

که از همه ساکت تر بود گفت شونیکی  : 

هار کردن که   نقدریادمارو ا یفقط بگذرون... بعض -

. رنیگی. پاچه اتو میکن ی مهربون یباهاش حت شهینم

دیفقط با  

  کباری... چون اگر یو توجه نکن یکنارشون رد بش از

.. اون نسناس یبش الیخی... اگر توام بیستی جلوشون وا

 ها 

شنینم الیخیب  . 



*** 

نهم فصل  : 

بهشت یارد 13سال و چهارماه بعد/  سه  

مهربونم که حکم اعدام بهش دادن   یهم سلول ه،یمرض

بهش تجاوز    یچون پدرخونده اشو که خواسته تو مست

 کنه

کشته  ،یخور وهیم  یبا چاقو ارو  . 

سال سن،  21جثه و با  زیر  ،یچشم و ابرو مشک دختر

ییبایچهره ز یل یبرجسته اش. خ یو گونه ها یقلم ینیب  

اما متاسفانه بخاطر دفاع از جون خوندش با   داشت

 ... چاقو زده بود تو گردن پدر خوانده اش و

بودن و بعد از   یبا نفوذ یپدر خوانده اش ادما خانواده

سال حکمش داده شد و کی  ... 

سال بعد از  کیوقتشه که اعدامش کنند.  گهیهفته د دو

بهم کمک کرد تا بتونم قران  یلیو خ نجااومدیمن به ا

 رو

کنم حفظ  . 



نوبت دادگاهمه امروز  ... 

 یگذاشت تا بتونم ب هیبا تمام وجودش برام ما هیمرض

 .نقص حفظش کنم. اون براش مهم نبود که اعدام بشه

کرده و االن  یمادرش بعد از اون اتفاق خودکش  گفتیم

رو نداره که منتظرش باشه یکس چی ه رونیاون ب  . 

بدون   کردی کمک م نجای ا یبه همه ادما نیهم یبرا

رهیبگ لی خودش وک یبرا  یحت نکهیا  . 

رو برام نگه داشت و با لبخند گفت قران  : 

 ینباش... تو باخدا معامله کرد ی چینگران ه -

 زی چ هینگران بق گهیبهش د ی کنیتوکل م ی... وقتزمیعز

 . ها نباش

کردم و اشک تو چشمام جمع شد بغلش  . 

و  دمیکردن. قران رو بوس ت یموفق یهم برام ارزو هیبق

رد شدم رشیاز ز  . 

به اونجا   دنیو از استرس تا رس میشد  نیماش سوار

با ناخنم  ا ی دمیجویبا دندون م ایگوشه ناخن هام رو   

کندمشونیم  . 



که همراهم بودن   یمامور خانم و دوتا سرباز مسلح دوتا

. اما من ....از استرس داشتم جونکردنینگاهم نم  یحت  

دادمیم  . 

مویشد ادهی. پستادنیا ن یماش باالخره  ... 

دیو بابا و حم مامان  ... 

ختنی اشکام ر دنشونید با  . 

خودش رو تو   عیبهشون سالم کردم. مامان سر یلب ریز

 : بغلم انداخت

ی....قربونت بشم چقدر الغر شدزمیدختر عز -  . 

دنیمنو عقب کش مامور  . 

ستایخانم عقب وا -  . 

گفت  هیباگر مامان  : 

 ... بچه امه...سه ساله بغلش نکردم -

داخل مینوبت ماعه بر -  . 

داخل   ابی. خانواده کاممیبود. وارد اتاق شد دیحم یصدا

سرد یبا چهره ا دهی اتوکش یخانم واقا هیبودن.   . 



سرو صدا اشکام  یکردم ب ینشستم و سع یصندل یرو

 . رو پاک کنم

از نشستن همه جلسه شروع شد بعد  . 

گفتن  ابیزده شد. خانواده کام یتکرار  یحرف ها  همه

چوبه دار  یتقاضاشون قصاصه. منتظرن فقط منو باال   

برن رانیو از ا ننیبب  . 

و همه   ختی ریاشکم م دیلرزیموقع حرف زدن م صدام

گفتمی رو م تیواقع  . 

تموم شد. حکم باالخره  : 

سال حبس که سه سال و  5عمد.  ریقتل غ -

کامل هیشده. د یچهارماهش سپر  . 

شد و چشمام  یزانوهام خال ریحکم قرائت شد ز یوقت

رفت یاهیس  . 

اعتراض کردن ابیکام خانواده  . 

من اما  ... 

**** 



بودم. به اطرافم نگاه  مارستانیرو باز کردم ب چشمام

مامور کنارم   هیکردم. به دستم دستبند زده شده بود و 

 بود و

ام گهیسمت د مامان  . 

دیخند هیبا گر دنمید با  : 

ماه  شی...فقط سک سال و شزمیباالخره تموم شد عز -

گهید  ... 

کنن؟ی...اعدامم نمیعنی -  

مامان جان یقاتل نبود ... تو از اولشمزمیاره عز -  . 

دمیکش قیرو بستم و نفس عم چشمام  . 

*** 

که حفظ کرده بودم و امتحان دادم و عفو  یجزئ 5

 . خوردم

ازاد بشم تونمیبرام باورش سخته که م هنوزم  . 

که برام کردن از زندان  ی خوشبخت یارزو یاز کل بعد

 . ازاد شدم



. دست  دمیو خانواده ام رو د رونیدر که اومدم ب از

دسته گل بود هی دیحم  . 

زودتر از همه خودشو بهم رسوند و بغلم کرد مامان  . 

.... بدون گرفتن دسته گل دی... حم تی و در نها بابا

 . بغلش کردم

کوچولو یکلکل باهات تنگ شده بود ابج یدلم برا -  . 

میشد نیو بغل سوار ماش هیگر یاز کل بعد  . 

؟یر ی گل رو بگ یخوا ی: نمدیحم  

رو به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

مقام بر نگشتم که  هیبا  یالملل نیمسابقات ب هیاز  -

نیبهم گل بد نیبخوا  . 

هست قران رو حفظ کنه و   یچندتا زندان  الی خی: بدیحم

ره؟یبگ  یحکم ازاد  

باز گفت شیبهش کردم که با ن یاخم  : 

افتخاره از نظر من. اوال که قتل  نیبزرگتر نیواال... ا -

 یگرفت یعمد بود. دوما که ادامه حبست رو ازاد ریغ

لیدل یب  



یتراش  . 

شدم و گفتم رهیخ رونیب به  : 

م؟ یشهر بر نیاز ا شهیم -  

نزد و بابا گفت یحرف یکس  : 

میماخونه ارو عوض کرد -  . 

خونه   هیرو تو  نیماش ینگفتم. وقت یچیو ه دمیکش یاه

ادهیپ نینگهداشتن، از ماش یمیمحله قد ی  یتو ییالیو  

 . شدم

 دهیو جمع و جور. درخت انگور قد کش کی کوچ اطیح هی

نصب  اطیسقف ح یکه رو ییداربست ها  یبود و رو  

انگور   یبودن شاخ و برگ داده بودن. خوشه ها شده

  هیرو خلق کرده بودن.  ییبایبودن و صحنه ز زونیوا

 باغچه دو 

گل کاشته شده بود   یسه که دور تا دورش بوته ها در

 یدنیواقعا د شی قرمز و هفت رنگ و صورت یو گل ها

 .بود



  یطرف باغچه باز بود و از همونجا سبز کی فقط

 ... کاسته بودن تو باغچه و

دور شونه ام حلقه شد دیحم دست  : 

اتاقه  نیا یا  کهی کوچ ی. چون ابجنیاتاقتو بب میبر ایب -

کردم  یدادم و بزرگوار ارو به تو  . 

ارنجم اروم بهش زدم با  : 

 . لوس نشو -

داشت که انگار   اطیاتاق رو به ح هی میکه شد وارد

اتاقم توش بودن لیهمونو بهم داده بودن. همه وسا  . 

؟ینیجاهارو بب هیبق یخوا ی: نمدیحم  

رو در اوردم و گفتم چادرم  

راحت بخوابم الی... با خ خوامیخسته ام... م -  . 

کهی کوچ ی: باشه ابجدیحم  . 

و درو بست. لباسام رو عوض کردم  رونیاتاق رفت ب  از

تخت نشستم یرو  . 



سه سال و چهار ماه و   نیا ادیشدم.  رهیخ یگوشه ا به

... اشک تو چشمام جمع کردیخورده ا  . 

پنجره بود کینزد یمتر  کیفاصله  هیبا  تختم  . 

سرخ و سبز  یارو کنار زدم و به انگور ها پرده

شدم رهی خ زونیاو  . 

ه؟ ی... برنامه چخب  

 یسه سال کشتم تا بتونم جز ها  نیخودمو تو ا من

رو حفظ کنم یشتریب  . 

ثابت بشه و حاال ...  میزدم تا بگناه یبه هردر خودمو

 . ثابت شده

نمیبینم یچیکنم ه یام نگاه م ندهی...االن که به ااما  . 

یچیه  .... 

از اون اعتماد به سقفم   گهیبکارتم سالمع. نه د گهید نه

هیخبر  . 

یاعتبار اجتماع چیه گهیباشگاهمو دارم. نه د گهید نه  
... 



کار   ییاگر بخوام جا یسابقه دارم که حت کیاالن  من

کنند  ینگاهم م  یجان کیکنم، به چشم  دایپ  . 

  یل هابا گ یاس ی رنگ  یواریاتاقم نگاه کردم. کاغذ د به

کمرنگ زیر  . 

سه تا  ییواری. کمد درشیدو دره ام با دوتا کشو ز  کمد

یقسمتش هم قفسه کتاب داشت و هرچ هیکشو داشت.   

داشتم اونجا بود و کتاب  ... 

نو  یگوش هیلپ تاپ نو روش بود.  هیو ...  رمی تحر زیم

 ... و

زدم  یتلخ پوزخند  . 

* 

مخش  یرو یخنده ها ،یزک چهره  ... 

که نگه اتم داشته بودن ییچندش اورش... اونا لمس  . 

ختیری صورتم م یکه رو یداغ اب  ... 

شدیهام تو گوشم اکو م غیج یصدا  ... 

کس نبود کمک کنه چیاما ه خواستمیبلند کمک م بلند  . 



* 

صورتم زده شده چشمام رو   یکه تو یمحکم  یلیس با

نگرفتتم یباز کردم و متوجه شدم کس  . 

  کی یاما از رو دمیزده خودم رو عقب کش وحشت

نیافتادم زم یبلند  . 

 دمی. خودم رو هقب کشدمیشن یرو دورم م ییادما یصدا

محکم گرفت و با داد یدستام رو کس هویزدم که  غیو ج  

به خشکم زد دمیکه سرم کش یبلند  : 

ااااحناااا -  ! 

خشکم زد دنشیبود. با د دی چهره اش نگاه کردم. حم به  
. 

جلوم نشسته بود و دستام  دیاطرافم نگاه کردم، حم به

تخت   یرو محکم نگه داشته بود. بابا و مامان رو 

 نشسته 

کردن  ینگاهم م یو با نگران بودن  . 

خانم  هی دنیبود... با د ساادهیدر ا یجلو یکی... اما

ناشناس، نگاهم روش خشک شد یچادر  . 



برام سر  یلبخند تصنع ه یدستپاچه با  دیکه د نگاهمو

 . تکون داد و رفت

فقط یدیدیکابوس م یداشت  ؟ی: خوبدیحم  . 

گرفته گفتم ییصدا با  : 

برام اتفاق افتاده تیکابوس تو واقع نیکابوس؟ ا -  ... 

نگاهم کرد نیغمگ  . 

. انگار... شمیتنها باشم خوب م کمی... دیتنهام بزار -

دیمهمون دار  . 

  یهاست... همون بازجو  هیاز همسا یکی: ا... مامان

با مادرش و پدرش اومدن  یلیخودت بود.. سرگرد جل  . 

شده نگاهشون کردم خشک  : 

؟ یک -  

نجامیمن ا  نی: مامان بابا شما بردیحم  . 

بلند شدن و رفتن درو بستن یاز مکث بعد  . 

: حنادیحم  ! 

نگاه کردم که گفت بهش  : 



سبک ب کمیکن  فیتعر  یخوایاگر م -  .. 

کنه؟ یم یچه غلط نجایباخانواده اش ا -  

گفت یشوکه نگاهم کرد بعد از مدت دیحم  : 

...  میا هی همسا میدیفهم  میدیرو که خر  نجایخب... ا -

شده و یمیمامان هم با مادرش صم  .... 

کهیاون مرت -  ... 

ردمدستامو مشت ک  تیعصبان با  ... 

کرده؟  یکار یلیجل  ؟یگی: حنا؟ چته چ مدیحم  

نگاه کردم دیخودم اومدم و به حم به  . 

حرفام   یرو  یکه به سخت یجام بلند شدم. در حال از

تمرکز کنم گفتم تونستمیم  : 

ف...فقط...ازش متنفرم...ک...که منو...فرستاده به  -

کردن تمی..اون زندان که...اذیعنیزندان...  . 

 ایحرفم رو باور کرده  نمیبهش نگاه کردم بب مضطرب

 . نه

و گفت  دیتو موهاش کش یهم بلند شد. دست دیحم  : 



کمک   یلیبنده خدا خ نیخب. ا یول دمیخب. فهم یلیخ -

 . کرد به پرونده ات

سر تکون دادم که گفت فقط  : 

سالم بهشون بدع هی میحاضر شو بر -  . 

شدم یعصب دوباره  : 

اصال  گهی. دستمین ایب رونیمن ب دیرو حم. خوامینم -

نحسش بخوره افهی و ق ختیچشمم به ر  خوامینم  . 

زده صدام کرد بهت  : 

چع طرز حرف زدنه نیحنا ا -  . 

بدتر یزایتا دهنمو باز نکردم به گفتن چ دیبرو حم -  . 

توهم دیهم اخماش رو کش دیحم  : 

هیفقط بچه باز نکاراتیفکراتو بکن. ا -  . 

و درو بست رونیاتاقم رفت ب  از  . 

وار رفتم نیزم یرو  : 

دلم بزارم؟ یکجا نویا -  



کردم تا از  یخودم رو راض  یبه سخت قهیاز وند دق بعد

 . جام بلند بشم

. میمیقد یتنم کردم. از مانتو ها  یبلند ی مشک یمانتو

 . چقدر گشاد شده واسم

ساده هم سرم کردم  یشال مشک هی. دمیکش یاه  . 

به صورتم کردم. دور چشمام رو  ینگاه  نهییا تو

از اتاق رفتم   قینفس عم هی دمیو با کش دم یانگشت کش

رونیب  . 

و کوتاه  ینگاه سرسر  هیسمتم.  دنیدر چرخ یصدا با

 : به جمع انداختم

 . سالم -

 یلی. خدهیرنگم پر  کردمیجاش بلند شدن، حس م از

گفتم فیضع  : 

دییبفرما -  . 

زم؟یعز ی: خوب مادرش  

و  دهیشد. منو تو اون حال د یبهش طوالن کمی  نگاهم

 : ... مضطرب پلک زدم و سر تکون دادم



 ... بله -

به مامان که تو اشبزخانه بود انداختم و  ینگاه مین

به همون سمت رفتم عیسر  . 

زد یلبخند تصنع دنمیبا د مامان  : 

زم؟یعز یخوب -  

 ... اره -

پنهان شدن نداشت.   یبرا ییامون بدبختانه جا  اشبزخانه

دمیخودم و سر کش  یبرا ختمیاب ر  وانیل هی  . 

ارو برداشت و روبه   وهی م سیاومد اشبزخانه د دیحم

 : من اروم گفت

اونجا نیبش ایب -  . 

سر تکون دادم فقط  . 

تو  یموندم. سپهر چه نقشه ا رهیخ  میخال  وانیبه ل کمی

 سرش داشت؟

به مهمون ها  یرو بلند کردم از همونجا نگاه سرم

. ناخواسته بهش کردیبه من نگاه م یانداختم. سپهر جد

 چشم 



نگاهم رو گرفتم عیرفتم و سر غره  . 

  15 ینه تو حنا گهی...؟ دیکنی م کاری حنا...چ یلعنت

ساله  19نه سپهر پسر  یساله ا  . 

نفره نشستم و به مبل دو یرو  دیناچار رفتم کنار حم به

نگاه کردم نیزم  . 

  دیکردن راجب سپهر اروم رو به حم لیفرار از تخ یبرا

 : گفتم

مال منه؟ زی م یرو دهیجد یاون گوش -  

زارمیتو اتاق تو جا م موی: ن پ ... من گوشدیحم  ! 

دیبراش پشت چشم نازک کردم که خند اشکارا  : 

گهیشکسته بود د تیخب حاال... گوش -  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

دمی شن یاره... تو محضر از دستم افتاد وقت -  ... 

که گفت دمیکش یاه  : 

... مالیخیب -  ... 

گفت هوی مامان  : 



؟یحنا چند جز حفظ کرده بود -  

افتاد سوالش  میبهش نگاه کردم بعد دوهزار دهیهنگ

گفتم هیدرباره چ  : 

-6 

گفت نیکه درحال صحبت با مامان بود با تحس مادرش  : 

 ... ماشاهلل دخترم -

صداش رو که  دیاب دهنم رو قورت دادم. حم یسخت به

گفت دیشن  : 

یواست کش یینقشه ها هیخانوادهه   نیاحتماال ا -  ... 

شدم.   یساکت شد. عصب عیبرگشتم سمتش که سر  چنان

فقط ستیحس من ن نیپس ا  . 

م و به سمت اتاقم رفتم درو اروم از جام بلند شد اروم

نیزم یبستم. اما همونجا هوار شدم رو  . 

از چشمام شره کرد اشک  . 

. مامان اومد صدام  دیساعت طول کش میرفتن اون ها ن تا

نرفتم. فقط  ررن یاما از اتاق ب یخداحافظ  یکنه برم برا

 از



اتاقم نگاهشون کردم که رفتن پنجره  . 

بابا  دمیبه در خورد. برگشتم د یبرگشتن تقه ا یوقت

 . درو باز کرده

اشکامو پاک کردم که گفت عیسر  : 

ینی بیشبا کابوس م دونستمینم -  ! 

و صاف نشستم. درو بست و  نییرو انداختم پا سرم

نشست شمیاومد پ  : 

؟ینگفت  یزیسه سال بهمون چ نیچرا تو ا -  

بغض گفتم با  ' 

مثل  میوقت زندگ چیه گهینداشت... من.. د  یا دهیفا -

جز شما  یبه مرد تونمیوقت نم چیه گهی. دشهیسابق نم

 و

خواب   هی  تونمیوقت نم چیه گهیکنم... د هیتک دیحم

 ... راحت داشته باشم

تا  ی! پس چرا سه سال تالش کردیدیناام نقدریاگر ا -

حکمتو که ممکن بود اعدام باشه یبا حفظ قران بتون  

؟ یبشکن  



که داشتم  یتیبابا نگاه کردم. با تمام بغض و معصوم  به

 : گفتم

بابا ترسمیاز مرگ... م  -  ... 

کنم هیتونستم گر ریدل س هیکرد و من  بغلم  . 

اتاق باز و دوباره بسته شد در  . 

گفت یاز مدت بعد  : 

اتفاق تلخ  نیدخترم.. تو تا قبل از ا شهیدرست م -

 یدونیهدفت ورزش کردن بود فقط. اما حاال... نم

ه ی یچطور  

یکن دا یپ تیزندگ یبرا دیجد هدف  . 

سابقه دارم... من هیکنم؟ من االن...  دا یپ یچطور  -  ... 

  خوادیمشاور.. دلم نم شی پ یبر دی..... اول باشیه -

  یجا یتو...هرکس ی. دختر مننمتیبب دی ناام ینطور یا

ی حنا  

احتماالت   یکرد و برا یبود شکست رو قبوول م  من

که براش  یی. با اتفاقاکردیخودش رو اماده نم ندهیا

 افتاده



 گفتی که بهش زور م یکس ی... جلودیجنگینم

  نجای. تا اادیمن بر م یفقط از دختر قو نای... استادینمیوا

یتونست .. 

یتونیبه بعدشم م نجایا از  . 

زدم که گفت یلبخند تصنع هیتکون دادم.  یسر  : 

حاال پاشو دست و صورتت رو بشور. اماده   نیافر -

میبخور یشام خانواده گ رونیب میبشو بر  . 

 . باشه -

 یو بلند شد. با رفتنش بلند شدم. جلو  دیبوس سرمو

و با بغض زمزمه کردم ستادم یوا نهییا  : 

یتونیتو م -  . 

گذاشتم کمی کوچ فیرو هم برداشتم و تو ک دمیجد یگوش  

. 

رونی رو سرم کردم و از اتاق رفتم ب میمل چادر  . 

می زدن و گفتن بر یحاضر بودن. لبخند همه  . 



 هیتو  هویافتاد...  دیچشمم به موتور حم اطیح تو

گفتم یان میتصم  : 

م؟یایباموتورش ب دیمنو حم شهیم -  

شوکه نگاهم کردن و بابا گفت همه  : 

 . باشه دخترم -

کاله هم بهم  هی.  ارهیرو ب چشیی برگشت داخل سو دیحم

 . داد و پشتش سوار شدم

چک کرد چادرم رو جمع کرده باشم که  یبا نگران  مامان

ادیچرخ موتور ن یال  . 

گفتم میکه شد ابونیخ وارد  : 

بزنم؟  غیاشکال نداره ج -  

باهم  یبزن  غی: بزار برم تو اتوبان... االن جدیحم

زندان برنمونیم  .. 

داد   نیخودش اول یدادن باالخزه وقت راژی و کمیاز  بعد

منم شروع کردم د،یرو کش  . 



با سرعت هم  دی. مخصوصا که حمدم یخند باالخره

 شدیباعث م یحساب غامیزده بودم و ج جان ی . هرفتیم

ه یتخل  

 . بشم

شدم  یخال باالخره  ... 

گفتم یگرفتع ا یصدا با  : 

 . ممنون -

زنگ بزن مامانشون کدوم رستوران  هیقابل نداشت.  -

 . رفتن

*** 

سرم غرغر  یکل دیگرفته ام رو شن یصدا یوقت مامان

 . کرد

طرف منو گرفت ت یدر نها شهیهم مثل هم  ایبا  : 

و بهشونم خوشگذشته.  وفتادهین یاتفاق یخانم! وقت -

بزرگش نکن گهیشما د  . 



  غیتو گوشم ج  قایکرم کرد. دق ی: اوه...مامان حسابدیحم

فکر کنم سمعک الزمم زدیم  . 

تو پهلوش زدم یمشت  : 

بوداول شروع کرد؟ یک -  

ینکن  یخواستم احساس تنها -  ... 

  یخواستیاره جون خودت... اگر جلوتو نگرفته بودم م -

یتک چرخم بزن   . 

دیکش ینیه مامان  : 

تکچرخ؟ دیحم -  . 

دمیخند ینگاهم کرد که با بدجنس یشاک دیحم  . 

حنا جوجه    یکباب و برا دیحم  یبهجا نی: نبودبابا

میسفارش داد  . 

خوب و درست و  یغذا  هیوقته  یلی... خهی: عالمن

 . حساب نخوردم 

گفتم عیشدن که سر نیلحظه همه غمگ هی  : 



عکس  نیاول دمیجد یبا گوش خوامی... میاها راست -

رمیرو بگ یخانواده گ  . 

 هیگذاشتم و با  یسلف یو رو دیدراوردم و چرخ مویگوش

کی لبخند، چ  . 

 یمرد هیکه چشمم به  نییاوردم پا یرو از گوش نگاهم

افتاد گهیتخت د یمقابلم رو  . 

 ..... اون

نه بابا ...فقط  دمیاما بعد د نهی فکرکردم محمدحس اول

شه هیشب  . 

به خودم اومدم دیحم یو با صدا دمیکش یراحت نفس  : 

عکس رو نمیبده بب -  . 

کردم لبخند  یرو فقط بهش دادم. و برگشتم. سع یگوش

اومدن یبزنم اما عضالت صورتم کش نم  . 

بودم که بابا  رهیتخت انداخته بودن خ یکه رو یموکت به

 : گفت

؟ی سرکار بر  یخوا یحنا...م -  



نگاه کردم بهش  : 

؟ یچه کار -  

 ایکه باعث بشه سرت گرم بشه  یزی... چدونمینم -

یرو بخون تی ادامه درس حسابدار نکهیا  . 

عگفتیسر دیحم  : 

به عنوان  یتونیم یر یبگ سانستویخوبه ها... ل  -

یاستخدام بش یشرکت ای یخصوص  یحسابدار ها  . 

زدم  یپوزخند  : 

 ادتونیاخه؟  دهیاالن به من کار م یحرفشم نزن.ک -

 . رفته سابقه دارم االن

موضوع بحث نکن... تو  نیها هستن... سر ا  یلی: خبابا

 یحرف یاعتماد به نفست باال باشه که اگر کس نقدریا دیبا

 از

 ری... اوال غیبود گناهیب ی زندانت زد محکم بگ سابقه

عمد بوده. دوما ادامه حبست رو با حفظ قران حکم  

یازاد  



  یلیحنا فکر نکن خ هیافتخار نی؟ای. متوجه ایگرفت

ظ کنن و حکم راحته همه بتونن چند جز قران رو حف

یازاد  

رنیبگ  . 

حافظه تورو من داشتم االن  نی: اره بابا. اگر ادیحم

 . پروفسورا گرفته بودم

سمتش هوی برگشتم  : 

درستو؟ یتموم کرد یراست -  

هستم ی: چه عجب... بعله االن بنده جراح عمومدیخند  . 

گفتم جانیه با  : 

؟ یکنیعمل م ریو بواس سیفقط اپاند یعنیواقعا؟  -  

اش وا رفت که منم ذوقم کور شد افهیق چنان  : 

؟یعمل کن یتونی نم ناروهمیا -  

گفت ضی با غ دیخنده و حم ریو بابا زدن ز مامان  : 



  نیکتریکوچ  ریو بواس سی... واقعا که اپاند یلیخ -

 یعلمتو ببر باال. سع کمیکنم.  یجراح تونمیکه م هیزیچ

کنم یم  

نشم ناراحت  . 

با قهر روشو برگردوند  بعدم  . 

 نمیباحاله ... بب یلیخب... خ یبابا... ول دونمی: مدمیخند

؟ یعکس دار یازخودت تو لباس جراح  

برام نازک کرد یپشت چشم دیحم  : 

  یکنیم  یمعذرت خواه یلیخب...چون خ یلیخ -

بخشمتیم  . 

عکس رو اورد و صفحه  هیدر اورد و  شویگوش بعدم

بود.  شیبا کادرجراح دیرس یاشو گرفت سمتم. بنظر م

از  یکی  

رو ازشون عکس رو گرفت روبه  . 

بود اما با   ستادهیدختره افتاد که پشتش وا هیبه  چشمم

گوش شرک گذاشته نیدوتا گوش، ع دیحم  یدستش برا  

باز بود ششیو ن بود  . 



خنده ریز زدم  : 

داداش یشرک افتاد هیشب -  . 

گفت جیگ  : 

؟یچ -  

رو گرفتم سمتش یگوش  : 

خودت   یعنیدختره برات دوتا گوش گذاشته!  نیا -

؟یدینفهم  

گفت ضیهم رفت و با غ  یعکس اخماش تو دنید با  : 

 . دختره پرو -

و بابا با تعجب نگاهش کردن و منم گفتم مامان  : 

ست؟یام ن ندهیزنداداش ا انایاح -  

نسبتا بلند و تند تند.گفت یهول کرده با صدا دیحم  : 

 یدختره پرو و ب نیخودت؟ ا یبرا یگیم یدار یچ -

خورهیمن نم قهیادبه اصال به سل  ! 

زدم و گفتم یمامان چشمک به  : 



دختر پرو و  نیاوهوم پس اشکال نداره منو مامان ا -

م؟ینی ادب رو بب یب  

چپ چپ نگاهم کرد دیحم  : 

  نی. انینی بب  نویا نیمونده بخوا نیحرفشم نزن. هم -

رقصه یخودش نزده م  . 

و بابا میدیخند  : 

 دوستت داره؟ -

. ارهینمونده سرم ن یی: اوف چه جورم...بالدیحم

کنهیم تمیچه مرگشه همش اذ دونمینم  . 

: از سر عشقه برادر مندمیخند  . 

  نهیکاراش بخاطر ا نیزد: مزخرفه... همه ا  یپوزخند

تو عمال نطوریکه من از اون تو درسا بهترم هم  . 

باال انداختم شونه  : 

کارا  نجوریا دونمیانکار کن منکه م یهحاال تو   -

 . بخاطر عالقه است

رو اوردن و بحث تموم شد غذاهامون  . 



از خوردن غذا هامون گفتم بعد  : 

 میبعد بر میر یو پفک بگ پسیچ کمی میبر نیموافق -

مینگاه کن لمیخونه ف  . 

بکشه   مارستانیامشب کارت به ب ی: اگر قصد داردیحم

ستین یمشکل  چیو من خودم عملت کنم ه  . 

و گفتم دمیخند  : 

یدیچه تهد -  ! 

خونه اما   میبرگشت  دی. من با حمدنیو بابا هم خند مامان

کنم یرو راض  دیشدم و تونستم حم روزیبه هرحال من پ  

برام بخره یپفک حلقه ا هیو  یگوجه ا سیچپ هی  . 

  نیح دیشدم و حم ادهیدر خونه ار موتورش پ یجلو

 : بردن موتورش به داخل گفت

ایخور یم ییاون ات و اشغاال رو خودت تنها -  . 

امو جمع کردم افهیق  : 

  یپفک یسر انگشت ها دنیمک  ایدن یاز لذت ها یکی -

 . بعد از پفک خوردنه



بگه که چشمش به  یزیبرگشت سمتم با چندش چ دیحم

 : پشتم خورد

 سالم اقا سپهر؟ -

و کم مونده بود   دیچیبرگشتم پشتم که پاهام پ  چنان

برگشتم  ضیپشتم نبود. با غ چکسی. اما هنیبخورم زم  

دیکه خند دیحم سمت  . 

چپ نگاهش کردم و گفتم چپ  : 

یمزه ا یب یلیخ -  . 

مدارات  شهیسپهر خان باعث م نی: هوم... انگار ادیخند

کنه یاتصال  . 

؟یچ -  

پشتت که  یبرگشت  یچطور نی. ببگهید  گمیراست م -

نیزم یافتاد یم یداشت  . 

کنارش رفتم داخل و گفتم از  : 

و   مارستانتونیب امیم یبکن ایشوخ نیاز ا گهید کباری -

و دمی. چهره اشم تو عکس دزنمیبااون دختره حرف م  



کنم داشیپ  تونمیباش راحت م مطمن  . 

 . حناااا -

خونه شدم که مامان گفت وارد  : 

م؟ینیبب یلم یخب چه ف -  

 خواستن یخواب بودا. اما احتماال بخاطر من م  چشماشون

زدم ر گفتم یبمونن. لبخند داریب  : 

  یلیمشخصه خ نیبخواب نیدستتون درد نکنه. بر -

خودمو  دمیو لپ تاپ جد  ی با گوش کمیمنم  نیخسته ا

 مشغول 

خوابمی کنم بعد م یم  . 

بوس به هرکدوم دادم و بعد به اتاقم رفتم و درو  هی

 . بستم

  یاز عوض کردن لباسام، لپ تاپمو برداشتم و رو بعد

 . تخت نشستم و بازش کردم

داشتن بهم  می که داشتم اونا تصم یتی. بخاطر وضعهووم

توجه کنند توننیکه م ییتا جا  . 



. اما من شهی حرفام م یشامل گوش دادن به تمام نیا

سو استفاده کنم تمیقصد نداشتم از موقع  . 

فونت و   میباز کردم و بعد از تنظرو  word برنامه

و ... نوشتم زشیسا  : 

 . سالم. اسم من حناعه -

رو   ییحبس بودم. تو زندان ماجرا یماه تو 4سال و  3

پشت سر گذاشتم که االن برام شده کابوس شبانه. تو  

 زندان

داشتم که کمکم کردن تا بتونم تحمل کنم ییها دوست  . 

هیمرض مخصوصا  ... 

 گهیدوهفته د ه؟یبرداشتم. مرض پیدست از تا هوی

رهی بگ تیبره براش رضا ستین یچون کس شهیاعدام م  

. 

 نیپر از اشک شد. اون تنها دوست من تو تمام ا چشمام

نداشتم یا یمیدوست صم چیوقت ه چی سالها بود. ه . 



بود که خودشو بهم چسبوند اولش  یکس هیمرض

من بودم که حاضر نبودم ولش کنم. تو  نیاما...بعدش ا

 زندان به

باهام   شهی. هممیمعروف شد یافسانه ا یها دوقلو

رو  راداتمیو ا دیپرس یقران رو. ازم م کردیم یهمخوان

گرفتیم  . 

کردم پیتا دوباره  : 

نجاتش بدم.. اره...هدفم مشخص شد االن.  خوامیم -

از دستش بدم خوامیتنها دوست منه و نم هیمرض  . 

خودت  ایبتونم نجاتش بدم. خدا دوارمی... امهیمرض

دوستم رو نجات بدم نیکمکم کن بتونم بهتر  . 

*** 

رفتم  رونیشدم. از اتاق ب داریصبح ب 8بعد ساعت  روز

گفت کردیماده مصبحانه ا دی حم  یو مامان که داشت برا  

: 

دخترم؟ یشد داریچقدر زود ب -  

خوامیرو م یلیجل نیاوهوم. شماره ا -  . 



شده نگاهم کرد خشک  : 

منظورت سرگرده؟ ؟یلیجل -  

رو تو کاسه چرخوندم چشمام  : 

مامان؟ می اطرافمون دار یلی چندتا جل -  

کرد بهم یاخم  : 

بدبخت اون همه کمکت   ؟ی گیادبانه م یب نقدریچرا ا -

؟ یدار کارشیکرد. اصال چ  

باهاش دعوا  خوامی. نترس نمگهیوا... کارش دارم د -

 . کنم

کرد زیبرام ر چشماشو  : 

گفتم؟ یدار کارشیچ -  

هارو   هیبرم زنگ همسا  ایشماره اشو  یدیمامان م -

کنم؟ دایدونه دونه بزنم تاخونه اشون رو پ  

اومد دیحم یصدا  : 

؟یصبحچخبره سر   -  

دیسمت حم برگشتم  : 



؟یدار خوامیرو م ی لیشماره جل -  

گفت شوکه  : 

؟یچ یبرا یاره ول -  

هرکارم که  ی سالمه برا 27هوووف کارش دارم بابا  -

جواب پس بدم دینبا  . 

خب یلی: خدیحم  ... 

 عیبرداشت و شماره اشو برام خوند. سر شویگوش

 . حفظش کردم و به سمت اتاقم رفتم

کردم رهیرو برداشتم و شماره اش رو ذخ  دمیجد لیموبا  

. 

تماس رو وصل کردم. بعد از سه تا  یمکث  هیاز  بعد

 : بوق جواب داد

 بله؟ -

؟یلیجل یسالم اقا -  

 خودم هستم امرتون؟ -

گفتم یاز مکث بعد  : 



 هیباهاتون داشتم در واقع  یکار هی حنا هستم.  -

ن  ممنونتو یلیخ دیبرام انجامش بد نیخواهش اگر بتون

شمیم  . 

و تند تند حرف زدم نیو سرسنگ  یجد کامال  . 

گفت یاز مکث بعد  : 

 . باشه... بگو -

 هیداشتم به اسم مرض یهمبند هیمن تو زندان  -

رو بهم   شیادرس و شماره تلفن شاک خوامیدادخو... م

. قرارهدیبد  

زود برام  ن یتونیاگر م شهیاعدام بشه م گهید دوهفته

د؟ یبهم بد دیکن دایپ  

براش؟ یر ی بگ تیرضا ی بر  یخوایم -  

برم  خوامیبگم، نه پس م خواسنمیرو چرخوندم م چشمام

شون ی خاسنگار  . 

بود گفتم ریگ ششیکه کارم پ یی از اونجا  اما  : 

 . بله -

طاقت گفتم یب  یاز سوت نسبتا طوالن بعد  : 



؟ یلیجل یاقا -  

دمیبهت خبر م -  . 

بگم قطع کرد. دور زدم که چشمم به  یز یچ  نکهیا قبل

بودن پشتم. در واقع  ستادهیو مامان خورد وا دیحم

 داشتن

کردنیحرفام گوش م به  . 

کردم یاخم  : 

ستای خوب ن ستادنی فالگوش وا -  ! 

و  نیا یگرفتن برا تیدنبال رضا یوفتیب ی خوا ی: مدیحم

 اون؟

برخورد بهم  : 

حرف نزن.   یالک یدونی نم یزیچ ی. وقتیهوووو -

کمکم کرده و هوام رو داشته.  یلیتو زندان خ هیمرض

 اما اون

ندن  تی. اگر رضارهیبگ تیرو نداره براس رضا یشکیه

ه ی حال  تونهیکه م ی. تنها کسشهیاعدام م گهیدوهفته د  

رو درک کنع فقط منم یاعدام  . 



دیجاخورده عقب کش دیحم  : 

یر یگی باشه بابا. چرا پاچه م -  ! 

گفت  یرفت. مامان با نگران بعدم  : 

  یدم کار راحت یول یسروکله زدن با خانواده ها  -

ممکنه خطر ناک باشه یحنا. حت  ستین  . 

گفتم الیخیسمت کمدم و ب رفتم  : 

رو دارم م یرزم  ینگران نباش. هنوزم مهارت ها -  . 

؟ یریم یحاال کجا دار -  

.... حبس بودن تو اون  ییقدم بزنم. تنها  کمی خوامیم -

کرده می زندان عقده ا  . 

 دمی. گونه مامان رو بوسدمیلباس پوش عی و سر دمیخند

که گفت رونیب امی و خواستم ب  : 

ستایحنا وا -  ... 

  ینگاهش کردم. رفت تو اتاقم و بعد از مدت منتظر

پول گرفت سمتم فی ک هیبرگشت.   : 

رونی ب یبر شهیبدون پول که نم -  . 



براش فرستادم و از خونه   یی بوس هوا هی زدم.  یلبخند

رونیزدم ب  . 

کردم یباالخره حس ازاد هوووم  . 

 میکردم. باالخره تصم یکوچه ارو با قدم زدم ط عرض

رمیبگ یتاکس  هیگرفتم   . 

دیمرکز خر هی دیلطفا بر -  . 

*** 

  دمیگشت زدن تو پاساژ خر یکه بعد از کل یز یچ نیاول

بود یافتاب نکیع  . 

  دمیزنگ خورد. به صفحه اش نگاه کردم د لمیموبا

هیلیجل  . 

 . سالم -

؟ییسالم.... کجا -  

ن؟یکن دایپ نی... تونسترونمیاوم... ب -  

یتنها بر دینبا یاره. ول -  . 

ام رو تو هم کردم افهیق  : 



به خودم مربوطه نشیا -  . 

که منم همراهت   ینیاون هارو بب یتونی م یبه شرط -

امیب  . 

دمیکش ی. هوفهیلیچشم غره رفتم انگار اون جل نیزم به  
: 

امیخودم از پسش بر م -  . 

نه ای ی خوای. م یدیهمون که شن -  ! 

زنه؟ حرص غلغل   یحرف م  ینطوریبا من ا یچه حق به

گفت یلیشد که جل یتو وجودم. سکوتم طوالن دیجوشیم  
: 

خبر بده یفکراتو کرد  -  . 

قطع شد  تماس  . 

 یلیجل نی... اایرو محکم.بستم و فشار دادم. خدا چشمام

ارهیحرص منو در م  . 

کنه ارزش  دایبتونه نجات پ هی... مطمنن اگر مرضاما

رو داره یلیسرو کله زدن با جل  . 



قطع کنه و   خواست یرو گرفتم. غرورم م  یلیجل شماره

 ... کال فراموش کنه اما

 بله؟ -

گفتم یسخت به  : 

میبر دیبا امروز نیقبوله... هم -  . 

میزاری: امروز کار دارم فردا قرار میلیجل  . 

گفتم غی ج بایتقر  : 

تلف  ی... وقت براشهیاعدام م گهیاون دوهفته د -

 . کردن نداره

و گفت دیکش یهوف  : 

  میرستوران.... نهار بخور ایب 2االن کار دارم ساعت  -

سراغ خانوادههه  میبعد بر  . 

تو ساعت اوج خواب   یها... ک نیهوشمند یلیخ -

گرفتن؟  تیرضا یبرا  رهیبعداظهر م  

یبهشون بگ یچ  یخوایبدونم تو م دیمن با -  . 

 . آه -



 رمیم یکن  ریساعت دو تو رستوران(...)منتظرم. د -

تو پوست گردو  مونهیدستت م  . 

بزنم قطع کرد یبزاره حرف نکهیا قبل  . 

  ینطور یمرده چرا ا نینگاه کردم. ا نی به زم شوکه

کنه؟ یم  

بامن؟ نکنه بعد از  زنهیحرف م یمیصم تقدریچرا ا اصال

سال فکر کرده هنوز دوست پسرمه؟  10  

با  یدوست شیکیدوتا اشتباه بزرگ کردم.  میزندگ تو

بود نی محمدحس یسپهر بود. دوم  . 

 ریدرگ مانینبود من با اون پسره پ نی محمد حس اگر

زندان وفتم یکه سه سال هم ب شمینم  . 

تا بتونم به خودم  دمیو سر کش دمیاب خر شهیش هی

 . مسلط بشم

بخورم یلیاوصاف قراره نهار رو با جل نیا با  . 

رفتم. سه تا   نشیمخاطب ستیرو برداشتم و تو ل میگوش

یلیبود +شماره جل رهیشماره توش ذخ  . 

دیو بابا و حم مامان  . 



مامان رو گرفتم شماره  : 

 بله؟ -

 ! سالم مامان. حنام -

تو مادر دلم هزار راه نرفته ارو رفت ییسالم کجا -  . 

مامان رو فراموش کرده بودم.   یها یدلنگران نیا یلعنت

و گفتم دمیکش یاه  : 

  یافتاب نکیع هیبخدا . تازه  زنمیتو بزار دارم چرخ م -

دمیهم خر  . 

  فقط یدخترم دوساعته تو بازار یخسته نباش یلیخ -

؟ی د یخر نکیع  

و گفتم دمیخند  : 

خورمیم رونیزنگ زدم بگم من نهارو ب میبگذر -  . 

 یبا کل یرستوران غذا خورد شبید نیرون؟همیب -

یریمعده درد بگ یخوایو پفک م پسیچ  ! 



تو  یمامان جون. سه سال و خورده ا گهیغر نزن د -

نمک اونجارو خوردم از    یمزه و ب یب ی حبس غذا ها

یکل  

که دوست   یمحروم بود حاال به چهارتا خوراک یازاد

!؟یدیم ری دارم بخورم گ  

نییاز موضش اومد پا عیسر  : 

شمینگران م این ریخب...باشه اما د -  . 

سروانه سرگرده...   نیهم با ا ینگران نشو عصر -

  یایشاک نیدرکل... قراره برم خونه ا  یلی ... جلدونمینم

 پرونده

 . دوستم

؟ یریم یلیبا سرگرد جل  -  

  میکه باهم بر دهیم یاره ... گفت ادرس رو بهشرط -

خطرناکه  گهیم  . 

... اونا داغدارن... داغ دلشون تازه بشه گهیراست م -

کنن کاریچ  ستیمعلوم ن  . 



قبول کردم.   یاز سر ناچار گهیمنم با زور د گهیاره د -

.فعالردمیگی شماهم نگران نشو شب برم  

بگه تماس رو قطع کردم یزیمامان چ نکهیا قبل  . 

ساعت دو ،سه ساعت وقت داشتم... خب از بازار هم  تا

کنم حاال؟  کاری خسته شدم چ  

  یسه ساعتو باز نینت و ا میگ هیگرفتم برم تو  میتصم

بارم بود نیکنم. هرچند اول  . 

روم دیاونجا بود نگاهش چرخ یوارد شدم هرک یوقت  . 

جوون بودن.   یها بود پسرا ستمیکه پشت س ییکسا

بود ینسبتا جوون یاقا هیمسول اونجام   . 

؟یبپرس ی خوایادرس م ؟یبفرما ابج -  

نم؟ یکنم. پشت کمک بش ی باز خوامیم -  

تعجب گفت با  : 

؟یباز -  

 ... اره -

راستمو با اعتماد بنفس انداختم باال براش یابرو  . 



شماره پنج ستمی. سستین ی البته مشکل -  . 

بزن بزن انتخاب کردم   یباز هینشستم و  یصندل یرو

بود نیکه انال  . 

زنگ تا حواسم پرت نشه و یگذاشتم رو مویگوش  .... 

لبخند   بردمیبعد که م یدور اولو باختم اما از دورا دو

کنم از االن  یحس م ید. لعنتلبم نشسته بو یرو

 معتادش

 . شدم

و   کننینگاهم م یحواسمم به اطراف بود که گاه البته

کنند یپچ پچ م  . 

* 

خوردینشسته بود و ساالد م یدونفره ا زی پشت م یلیجل  
. 

رو  نکمینشستم. اعتماد بهنفس در اوردن ع زیم پشت

 . نداشتم

 . سالم -



 ش یپ یدستشو برا. جوابمو داد و دیاز خوردن کش دست

 : خدمت بلند کرد

؟ی خور یم یچ -  

به منوشون انداختم و گفتم؛ ینگاه  

یسوخار  یپلو با ماه یسبز -  . 

نی: منم هم یلیجل  . 

خدمته که رفت. دوباره مشغول ساالدش شد شیپ  . 

خرم خرم له شدن کاهو و  یتفاوت بود و صدا یب کامال

با دهن بسته اشم یدندون هاش حت ری و کلم ز اریخ  

کردیخراب م   حالمو  . 

شدم که گفت  رهیخ زیم به  : 

بدن؟  تیتا رضا یبه خانوادهه بگ  یخوایمیچ -  

 نکارویشده التماسشون هم بکنم ا ی... حتدونمینم -

کنمیم  . 



... البته با اون یندار یغرور چیهوم.. پس ه -

کامال مشخص   یکردیم شی که تو سه سال پ ییالتماسا

 . بود

نگاهش کردم.  نکیزد. با نفرت از پشت اون ع خشکم

 ... غرور

دیکش یغرورم سر به فلک م یزمان هی  . 

شد و گفت رهیبهم خ خونسرد  : 

االن یدار یبفهمم چه حس زارهینم نکتیع -  . 

از حرص زدم و گفتم یپوزخند  : 

نجات جونم التماس  یدرسته... غرور ندارم. برا -

کنمی نجات جون دوستمم التماس م یکردم برا  . 

دستمال لباشو    هیتکون داد. با  دنیفهم یبه معنا  یسر

نهیداد و دست به س هیتک شیصندل یکرد و به پشت زیتم  

ام شد رهیخ  : 

از غرور سر به فلک   ینام  نیمحمدحس هیجالبه...  -

کرد یم فیات تعر دهیکش  . 



که از  یاما حرص شناستش؟ی اون از کجا م ن؟یمحمدحس

اسمش بهم دست داد باعث شد دستامو مشت  دنیشن  

. فکم سفت بشه و با نفرت بگمکنم  : 

که چندسال قبل  یعوض هی هیشب هیعوض هیاونم  -

 . باهاش برخورد کردم

توهم و گفت دیانتظارشو نداشت. اخماشو کش خب  : 

نکن سهیاونو بامن مقا -  . 

زدم به هدف. بدون کوتاه اومدن از    ینگاریا خب

 : موضعم گفتم

نیجفتتون لنگه هم -  . 

زد یناباور  پوزخند  : 

 یکیکه اون باهات کرد رو با کار من  یواقعا کار -

هم نخواست تو  حیازم توض یکه حت  یاون ؟یکنیم

ی لی. خیبود  

یرفت ی گذاشت راحت  . 

رو دراوردم و توچشماش نگاه کردم نکمی حوصله ع یب  

: 



دختره ارو  یاومدم موها یم دی.. بادیاوه ببخش -

کردم؟یم  یزار هیگر یو کل  دمیکشیم  

زدم پوزخند  : 

هدر   یجور انرژ نیارزش ا کنهیم انتیکه خ یادم -

قطره اشک هم  کی یدادن رو نداره. من بابت اون حت

ختمینر . 

که فقط دنبال جسم دخترا   یارزش بود یتو ب دمیفهم تو

یبود  . 

بخار بزنه  خواستیقرمز شده بود. انگار م گوشاش

رونیب  . 

کرده ارو  تتیرو که سالها اذ یکس دهیم فیک چقدر

یحرص بد ینطور یا  . 

لبخند کمرنگ   هیو  دیکش ی قینفس عم هی از چند ثان بعد

 : زد

هنوز بهم   یعن ی یسال فراموش نکرد 12بعد از   یوقت -

؟یکنیفکر م  

گرد شد چشمام  : 



واسه خودت ؟ من اگر تورو فراموش  یگیم یچ -

جدا از اون  ا ی. رفتمینم شی محضر پ ینکرده بود تا پا

یوقت  

شناختمتیم دمتید  . 

خب  گمیاش سخت شد. راست م افهیق دوباره  . 

بهش  یعالقه ا چیاما واقعا ه رهیگیحرصم م درسته

 . ندارم

 دمیانداختم د ینگاه میبلند شد. ن میزنگ گوش یصدا

دهیحم  . 

 بله؟ -

دوباره مامان رو  ومدهیدر ن دمیخانم. شن یسالم ابج -

؟ یکرد یموج  

کردم  یکوتاه خنده  : 

.  کنهیم الی فکر و خ یالک نهیشی. مستیمن ن ریتقص -

 به توام زنگ زد؟

  شهیبابا هم خبر داده. بابا هم مثل همبه من؟ به  -

 . طرف تورو گرفته



تر شد قیغرور بهم دست دادم. لبخندم عم حس  : 

کنم؟  دایتر کجا پ یقو نیاز ا ی... حامیپس چ -  

؟یسرگرد شیپ گمیخوبه حاال توام..م -  

نگاه کردم و گفتم یلیوا رفت. به جل لبخندم  : 

 ! اره -

کردیهمچنان با بااخم نگاهم م اون  . 

روترش   هوی چشم غره نرو بهش  ادیز گمیهووم... م -

ها دهیبهت ادرس نم کنهیم  . 

؟یدونی تو از کجا م -  

...  شناسمشی مرده م یلی... باالخره جلشناسمیتورو م -

خودم قنداقت کردم. از ما گفتن بود یتوام که خواهرم . 

رهیگ  ششیپ کارت  . 

؟ یندار ی. خب کاردمیباشه فهم -  

مواظب خودت باش: نه دیحم  . 

نگاه کردم یلیگذاشتم و به جل زیم  یرو مویگوش  : 



نیکنینگاه م رغضبیم نیع ه؟یچ -  ! 

دایجد یاریحرص ادمو در م یلیخ -  . 

  گانیرا لیفا نی. اباشدی رمان زهرا.م م نیا سندهینو

به  سندهینو نیا یرمان ها هی. جهت خواندن بقباشدیم

 کانال 

دیوندیدر تلگرام بپ شونیا یاصل : 

@zahra_m_weriterr 

تعجب نگاهش کردم با  : 

که سه سال  یفیضع یامم. اون حنا شهیمن مثل هم -

بود  دهیبود که شن یبخاطر و ترس و شوک نیدید شیپ

ع ی  

  ییزایچ نیراجب همو  د یکشته. به هرحال ما نبا ادم

و   می. بهتره درسکوت نهارمون رو بخورمیصحبت کن

 بعدم

سراغ خانواده اون مرحوم میبر  . 

رو که اوردن مشغول خوردن شدم غذاهامون  . 

گفت هویخوردنم  وسط  : 



 چند سالته؟  -

و  دمیبا ارامش جو هیتو دهنم موند. بعد از چند ثان برنج

 . قورتش دادم

نگاه کردم یلیجل به  : 

د یبپرس دیسن خانومارو نبا -  . 

زد یطرفه ا کی  شخندین  : 

یتر بود یباشه چهارسال کوچ ادمیاگر درست  -  . 

رو اصالح نکردم. چون دراصل سه سال  اشتباهش

نوشابه    کمیباال انداختم و  یبودم. شونه ا کیکوچ

 خوردم که 

گفت مجدد  : 

؟یعالقه داشت  نی به اون مرده... محمدحس -  

نگاه کردم ی لیبه جل کالفه  : 

  چیوال پس  نیا ینداره. دوما برا یاوال به شما ربط -

چون من  دیگذشته ارو فراموش کن ام؟یب نیکردنا گفت

یعالقه ا  



تکرارش و مرورش ندارم به  . 

 یعالقه ا  هی... پس حتما یعقد رفت یباهاش تا پا  -

؟یبهش داشت  ! 

و گفتم دمیکش یهوف  : 

دیفراموشم کن نیسال نتونست 12انگار بعد از گذشت  -  . 

راستمو   یتو چشماش ابرو رهینگاهم کرد. خ جاخورده

 : دادم باال

کردم که به  ادتونی ی سال وقت 12 نیتو تماس ا -

بوده تا  میتو زندگ یادم ن یهمچ هی نیگفت نیمحمدحس

ی زیچ  

نکرده باشم یمخف رو  . 

میدستامو بشورم. غذاتو بخور برگشتم بر رمیم -  . 

 سیجاش بلند شد و با اخم رفت سمت سرو  از

از نوشابه ام رو خوردم کمی زدم و  یرستوران. پوزخند  

. 

زمزمه کردم یلب ریز  : 



جفتتون  نی باخودت؟ تو و محمدحس یفکر کرد یچ -

نیلنگه هم  . 

هنوز   روونیب میبرگشت بلند شدم و باهم اومد یوقت

 . ساعت سه بود تازه

گفتم کالفه  : 

...هوف میبر شهی... االن که نماالن ساعت سه. -  ... 

اونجاس نمی. ماشمیمنتظر بمون دیبا نیتو ماش می -  . 

یدنا پالس. نبابا وضعش خوبه انگار ه یسمت  میرفت  . 

 رهیخ رونیجلو رو باز کردم و سوار شدم و به ب در

 . شدم

تو  کساعتیاز  شترینزد. ب یحرف گهی هم د یلیجل

 کیکه از  دمیفهم یوقت  نوی. ازدیدور م یالک ابونایخ

 کوچه سه 

رد شد بار  . 

نگاهش   رهیخ نهیسمتش و دست به س دمیچرخ 

چقدر جذاب شده بود  شعوریکردمب  . 

بهم انداخت ینگاه میام شد. ن رهیمتوجه نگاه خ یوقت  : 



یبگ یخوا ی م یزیچ -  ! 

زدم و گفتم یشخندین  : 

گذرهیتو سرتون م یچ کنمیدارم فکر م -  ! 

رو تو دستاش فشار داد فرمون  . 

نگفت. پوزخندم پررنگ تر شد یچیه اما  . 

شدم رهیخ رونیرو چرخوندم و به ب سرم  . 

گذره؟ هدفش سواستفاده  یتو فکرش م یچ واقعا

 دوباره از منه؟

مجبورم   می ری بگ تیکه رضا یتا زمان ه یمرض بخاطر

شده از دستش  یتحملش کنم اما بعدش... هر طور

 راحت 

... نه اون  نمشیبب خوامی وقت نم چیه گهیو د شمیم

یمرد چیرو... نه ه نیرو.... نه محمدحس  . 

نگه داشت. دونفر سر  یرو تو کوچه محقر  نیماش

فروختن. اسفالت کوچه   یم ید یکوچه اشون داشتن س

ی حساب  



 یوارایو زنگ زده. د یفلز یشده بود. در ها خراب

ی میو قد یاجر  . 

کنن؟یم یزندگ یی جا نیهمچ -  

اونو جور کنه   هید تونستیدرسته. اگر دوستت م -

رهی رو بگ تشیرضا  تونستیم  . 

ام توهم رفت افهیق  : 

نداشتن یخوب یهم وضع مال هیخانواده مرض -  . 

نگاهم کرد نهیدست به س یلیجل  : 

 ؟یر یبگ تی رضا  یخوایم  یکس نیاز همچ یچطور  -

؟یاشو بد هید یخوا یخودت م  

گفتم یناراحت با  : 

 دی. باستیادم ن نیا  هیپس انداز من به اندازه د -

...شما یکرد. راست شهیچه م نمیباهاشون صحبت کنم بب

 از کجا 

دارن  یشرط نیاونا همچ یدونیم  ! 

باال انداخت و گفت یا شونه  : 



  یدوبار شیری تسخ لیتو پرونده اش نوشته بودن. وک -

پسرشون رو  هیباهاشون صحبت کرده و اونا گفتن د

 بدن تا

وضع خالص   نیاز ا توننیاون م هیبدن. با د تیرضا

 . بشن

تکون دادم دنیفهم یبه معنا  یسر  . 

رو   ابیکام هیاز باباشون بخوام. اونا د  نویا تونمینم -

توانشو ندارن نیاز ا شتریدادن. ب  . 

دمیچشمام رو دست کش یناراحت با  . 

زنگ بزنم اما   دیرو در اوردم و خواستم به حم لمیموبا

شدم مونیپش  . 

گذاشتم و به در ها نگاه کردم فمیدوباره تو ک مویگوش  . 

؟یندار ی ا گهیدوست د چی: هیلیجل  

رو به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

باهام   یواقع یکس به معنا چیه رستانینه... تو دب -

دستم تقلب کنند  یاز رو تونستنیم یدوست نشد. تا وقت

ای  



بشن دوستم بودن کی ها باهم شر یتوخوراک  . 

؟ی دانشگاه چ -  

 یباکس یحرف چیساکت بودم... ه یلیخ شهیمن هم -

 شیپ یت یوقت موقع چیه مینداشتم. تودوران کاردان

که ومدین  

هم  یدوست چی ه نیهم یجزوه بخوام... برا هیاز بق یحت

... اون تنهاکسال ی نیتو ا هینتونستم داشته باشم. مرض  

بود که واقعا دوستم بود یکس  . 

 ... هومم -

زدم ی. پوزخند تلخکردیداشت به حرفام فکر م انگار  : 

  تونهیم کردمی بود که احساس م یخانم نامداز تنها کس -

گفت  نیمحمدحس یوقتدوستم باشه و الگوم باشه اما 

 که

 یشده و خانم نامدار واقعا ک کیبهم نزد یچ بخاطر

 ای. شمیم یاشتباه  ییجذب ادما شهیهم دم یبوده... فهم

نکه یا  

شنیجذب م اونابهم  . 



شدم رهی. به دستام خدمیکش یاه  . 

 یاونم ادم خوب دی...؟ شایشناسیارو م هیاز کجا مرض -

 ! نباشه

زدم  یتلخ پوزخند  : 

  یلیخ  کسالی  نیمعصومه... تو ا یلی... اون خدونمینم -

ازش  یرو حفظ کنم. وقت  اتیکمکم کرد تا زودتر ا

 خواستم 

حفظ کنه قبول نکرد. گفت زنده موندن براش بدتره  اونم

 . از مردن

نداشته باشه ندهیبه ا یدیحق داره ام -  . 

 خواستمیم یچرا اونشب وقت نهیاگر تصورتون ا -

مطمنن  ن؟یجلومو گرفت  نای ماش یخودمو پرت کنم جلو

 اون موقع 

یشناختی منو نم  هنوز  ! 

بود ره یتمام مدت بهم خ یلینگاه کردم. جل بهش  . 

منم اونشب حالم چندان خوب نبود. فقط داشتم راه  -

دختر هی دمیخودمو اروم کنم که د کمیتا بتونم  رفتمیم  



و انگار   نی مافتاد ز هویشد.  کینزد هی با گر وونهید

بعد از  کردی تازه بهخودش اومد و به اطرافش نگاه م

هیگر یکل  

ده متر باهات  دیبود...شا کیسمت اتوبان. من نزد رفت

اومدم  عی. سریدار یقصد خودکش دمیفاصله داشتم که د

 و

کردمیکارو م نیجات بود هم ی. هرکسدمتیکش عقب  . 

تکون دادم که گفت یسر  : 

اسمت رو گفتن میسیبود که تو ب یشناختمت وقت یوقت -  

. 

که اون موقع توش بودم واقعا اسفناک بار   یتیوضع ادی

روش و نمیگذاشتن تا بش ک یبود. پالست  ... 

اومد  ادشیسرخ شد. اونم حتما  شیاور ادیهام از  گونه

 : که گفت

از اون  ی. تصوریاونقدر اشفته بش دادمیبهت حق م -

کردن ازت نداشتم اما کامال  یم فیکه تعر یهمه غرور

 برام



یگناهیبود ب  مشخص  . 

بود نیسنگ  یلیخ نمونیشد. جو ب ساکت  . 

تشکر بهش بدهکارم  هیباالخره  دونستمیم  . 

دل اون   نیا کمیکردم و بعد از  یبا انگشت هام باز کمی

 : دل کردن گفتم

 ینده کردکه بهم تو پرو ییام... بابت کمک ها -

بجز شما بازجوم  یا گهی...اگر شخص ددیممنونم... شا

 بود االن

شدی...حکمم اعدام ممن  . 

  هینگاه کردم.  یلیسرم رو بلند کردم و به جل یسخت به

اعتراف کنم جذاب شد دیلبخند زد که خب با  . 

بامن  نقدریتشکرت رو قبول کنم پس ا  یخوایاگر م -

حرف نزن یرسم  . 

خورده بهش نگاه کردم و گفتم جا  : 

ونیبا اقا کنمیصحبت م ینطور یهم شهیمن هم -  . 

  هیفکر کرده بخاطر  نینکنه ا نمیمحو شد. بب لبخندش

تو گذشته افتاده من االن دارم باهاش   ییاتفاقا یسر  



زنم؟یحرف م  یرسم  ! 

اش ناخواسته خنده ام گرفت افهیق از  . 

با لحن   د،یاما انگار د نهیرو برگردوندم که نب روم

گفت یا یحرص  : 

... میشناسیارو م گهیوقته که هم د یل یمن و تو خ -

کردم ...  یکه من از سر نوجوون یبه خاطر اشتباه دیشا

یعنی  

باهام  ینطوریکه ا یبه دل گرفت نهیازم ک کردمیم فکر

؟یزنیحرف م  یرسم  ! 

ن؟یشت اتعجب نگاهش کردم. غرور ندا با  

به دل ندارم یا نهیمن... نه ک -  . 

سر تکون داد، با خنده گفتم فقط  : 

به دل ندارم ازتون!؟ یا نهیچون ک نی ااالن ناراحت  -  

برگشت سمتم و تو چشمام نگاه کرد رک  : 

  تونستمیم یداشت نهی! کیبود یاره... چون اگر عصب -

یهرچند نفرت بهم دار ،ی حس  هیباشم هنوز  دواریام  ... 



بودن و  رهیتو چشمام خ شی قهوه ا یزد. چشما خشکم

شد که ضربان قلبم بعد از تموم یچ دمیان نفهم  هی...   

جمله اش، به شدت باال رفت شدن  . 

. بعدم که  رمی نتونستم نگاهم رو ازش بگ هیچند ثان تا

گرفتم کامال تمرکزم رو از دست دادم. از پنجره به  

رون یب  

شده بود که   ن یسنگ نقدریا نیماش یشدم. اما فضا رهیخ

تحملش کنم گهی د تونستمینم  . 

میبهتره بر -  ... 

شدم و درو بستم.  ادهیپ عیرو باز کردم و سر نیماش در

به خودم یا ه یفاصله چند ثان نیبشه، تو ا ادهیتا اون پ  

و تونستم به خودم مسلط    دمیکش یقیو نفس عم اومدم

 . بشم

رو که قفل  نشینگاه نکردم. ماش یلیت جلبه صور  گهید

دن یچندتا پسر بچه که تو کوچه بودن دوئ عیکرد سر  

 : سمتمون

خش نندازنش؟ میباش نتیمواظب ماش  یخوایاقا... م -  



به پسر بچه ها کرد و گفت ینگاه یلیجل  : 

خوب   نمیبب امیباشه بهش... ب یاره. حواستون حساب -

دمیم یبهتون پول خوب نیمراقب بود  . 

 هیو هرکدوم  نی سمت ماش دنیها خوشحال دوئ   پسربچه

ستادنیسمتش وا  . 

خودشون رو  یکه چطور  کردمیتعجب نگاهشون م با

ادم مهم بودن بهشون دست  هیباد کرده بودن و حس 

 داده 

 . بود

ایب -  ... 

تکون دادم و بامکث نگاهم رو  یگفت. سر نویا یلیجل

که  یدر فلز هیاز پسر بچه ها گرفتم و دنبالش سمت   

ناجورش بخاطر ضد زنگشه یبود قرمز مشخص  . 

به در ضربه زد چشی نوک سو با  . 

شدن   دهیلخ لخ کش یصدا قه،یدق دی از چند شا بعد

اومد و بعد در باز شد ییدمپاا  . 



شلوار راه راه  هیو  یچرک ی رهنیرپیبود با ز رمردیپ هی

یتو خونه ا  . 

نییسرم رو انداختم پا معذب  . 

شی: ها... فرمامرده  ! 

زودتر   یلیدهن باز کنم به حرف زدن اما جل خواستم

 : گفت

می شفقت هست هی ما از دوستان خانم مرض -  . 

ن؟ی: دوستشرمردهیپ  

رو باالخره کردم سرم  : 

رو  یا قهیاگر بشه چند دق میخواستیبله... م -

می مزاحمتون بش  . 

رفتن  شیقلبم دوباره باال رفت... از فکر بد پ ضربان

کردمی قرار امروز، داشتم سکته م  . 

 یچرک ها   تونستمیچونه اشو خاروند که م رمردهیپ

... حالت تهوع  ی. لعنتنمی ناخنش رو بب  ریجمع شده ز

 بهم

خودم رو گرفتم یجلو  یداد اما به سخت دست  . 



تو نیای: خا...بمرده  ... 

داد زد هویداخل و  برگشت  : 

می... پاشو مهمون دارییاو -  ... 

نگاه  یلیو به جل دمیبلندش از جام پر یترس صدا از

کردیکردم. اما اون به داخل نگاه م  . 

افتاد حالم بد  دنیکش رهیبه بند و بساط مواد و ش چشمم

 . شد

اعدام  یبرا دیخواست فرار کنم. اخه چرا با  یم دلم

نئشه   شهیادم، دوتا ادم معتاد که هم هینکردن  ایکردن 

 ان

بدن؟ تیرضا  ! 

 ی خاکستر یهم پشت منقل نشسته بود و موها رزنیپ هی

 . چربش باز بود 

!؟نیناکیا -  

اون دختره قاتلن ی: دوستامرده  . 

ن؟ یخوایم  ی: چ رزنهیپ  



گفت یلیمن حرف بزنم اما جل خواستم  : 

میریبگ  تیتا ازتون رضا میاومد -  ! 

. نگاهم رو  دیو خرابش خند اهیس یبا اون دندونا رزنهیپ

دوختم که گفت نیبه زم  : 

پسرمون رو  هی.. دمیقبال گفت لشیبه اون اق وک -

ادم   هی.اگرم نداد بره باال دار...میدیم تیبدن... مارضا

یکمتر...زندگ  

 . پاکتر

پاکتر  یرفتن تو زندگ نی بگه با از ب ستین یکی اخه

هیمثل مرض یرفتن دختر پاک نیاز ب.... نه با شهیم  . 

حنا می بر ای: بیلیجل  ... 

 یاست. برا ده یفا یمعتاد ها حرف زدن ب نیا دونستمیم

تا چشمم به  رونیاومدم ب نییبا همون سر پا نیهم

ی زیچ  

ارمیهمونجا باال ب نخوره  . 

به هرکدوم از پسر بچه   یلی. جلنیسمت ماش میرفت یوقت

داد یها که پنج تا بودن دوتا ده تومن  . 



خوشحال رفتن اونام  . 

هم که سوار شد گفت  یلیشدم و جل  نیماش سوار  : 

جز پول و موادشون براشون  یچیمعتادا ه نی! ایدید -

ستیمهم ن  . 

گفتم یسر تکون دادم. بعد از مدت فقط  : 

م؟یدرست اومد نیمطمن -  

چطور؟ اره.  -  

افتادم که   هی مرض یحرفا ادیبه کوچه نگاه کردم.  جیگ

بخاطر نفوذ طرف مقابل بوده بهش حکم اعدام گفتیم  

 . دادن

: حنایلیجل  ... 

دمیاخم بهش توپ با  : 

خانم وفادار ا یحنا خانم... -  . 

کرد  زیر  چشماشو  : 

کنمیدلم بخواد صدا م یهرچ -  . 

نگاهش کردم و گفتم ضیغ با  : 



نیکنی م غلط یلیخ -  ...! 

توهم دیاخماشو کش اونم  : 

رهیگ شمی بحث نکن هنوز کارت پ نجایبامن سر ا -  . 

. نهیمحمدحس نیع یکی. مسلما سپهر هم ومدمین کوتاه

خوادیبهش رو بدم استرم م  . 

رسونه   یرو م یجنابعال یسو استفاده گر تینها نیا -

جناب دمیاما من باج نم  . 

زد  یپوزخند  : 

؟یمطمن -  

اخم گفتم با  : 

 ؟یهست یک یحرف نزن... فکر کرد ینطور یبامن ا -

که   ییسابقم...البته اون حنا یمن هنوزم همون حنا

ی وحش  

دم و دستگاهشو   کردیچپ نگاش م یو اگر پسر  بود

اورد یم نییپا  . 



. گهیبود د تیاز حرفم اما خب واقع  دمیخجالت کش خودم

شدم رهیبا اعتماد به نفس تو چشماش خ یبه سخت  . 

گفت هیهم با کنا سپهر  : 

 کنمیفکر م نیبه ا ی! گاهگهید شیکه کشت یهمون -

که قاتل  کردمیبرات گزارش رد م یجور  دیبا دیشا

 شناخته 

واقعا  دیقاتل. شا کیاز  اتت ی. اخه کم نداره روحیبش

بوده باشه اونها تییو فقط مظلوم نما یباش  ... 

ختیر وارمینگاهش کردم. د جاخورده  ... 

بهم بزنه تونستیبود که م  یحرف نیبدتر  . 

نشونی رحمانه تر  یب  . 

تو چشماش اشک چشمام رو پر کرد. فقط سر  رهیخ

 : تکون دادم و با بغض گفتم

 دیکه با یزیباشه...ممنون واقعا... من دارم بخاطر چ  -

... ی... چون شما نامحرمدمیمبهتون تذکر  دیکن تیرعا

چ یه  



و  یپرونده ام بود ی... فقط بازجویبامن ندار ینسبت

ازم سو استفاده  یدار یکه توش  یطیحاال بخاطر شرا

یکن یم  

حرف رو بشنوم و نیساکت بمونم و ا دیبا  ... 

در   عیبگه که سر یزینرم شد و خواست چ  نگاهش

شدم ادهیرو باز کردم و پ نشیماش  . 

میتو همون کوچه بود هنوزم  . 

 .. حنا -

که پارک شده بود  نیجهت مخالف ماش دییدو  . 

قاتل گهیمن م به  ... 

 ششیرفتار کنه چون کارم پ تیمیباهام با صم خوادیم

رهیگ  ... 

سو استفاده گر باشن؟ نقدریا توننی مردا م چطور  

پنج  دن،ییدو کمیرو گونه ام. بعد از  ختنی ر اشکام

نفس کم اوردم... قهیدق  . 

سه سال و خورده  نی... استمیسابق ن یاون حنا  گهید

کرده فمی... بدجور ضعییورزش نکردن و کم غذا  . 



زانوهام یگرفتم و خم شدم رو واریرو به د دستم  . 

 هی ستادمیوا دینبا دونستمی. مکردیدرد م یحساب شکمم

ی اما از شدت درد شکمم نفسم به زور باال م یدفعه ا  

 . اومد

 ! حنا خانم -

رو بلند کردم و باهمون حالم به سپهر نگاه کردم سرم  . 

انداختم و چشمام رو محکم بستم نییسرم روپا دوباره  . 

که ییبدو  ینطوری ا یمجبور -  ... 

ام رو جلوش نگه داشتم که ساکت باشه. بعد  گهید دست

خره نفسم باال اومدباال قهیاز چند دق  . 

و گفتم ستادمیوا صاف  : 

دیی. شما بفرماگردمیخودم برم -  . 

جا خوردنش رو  تونستمینگاه کردن بهش م بدون

 . احساس کنم

تنها   ییجاها نیلوس نکن خودتو... خطرناکه همچ -

یباش  . 



رو براش درشت کردم. اونم طلبکار چشماشو   چشمام

 : درشت کرد

یدار یها؟ حرف -  ! 

رو   نیدست محمدحس یعنی بشر پرووو بود.  نیا چقدر

 . هم از پشت بسته

دییپرو یلیخ -  .. 

دیگفتم که خند ظ ی رو غل یلیخ  : 

  کی... حاال زودباش سوار شو هوا داره تاردونمیم -

شهیم  . 

ب نیاز ا  شتری. برمی گیم یتاکس -  .... 

چادرمو   نیگرد شده بهش نگاه کردم که است یچشما  با

نیسمت ماش دیگرفت و کش  . 

تعارفا رو من اثر نداره زود باش سوار شو نیا -  . 

تعارف؟ ن؟ یا گهیم یچ  

شما... من تعار نیاحتماال دچار سو تفاهم شد -  ... 



حرفم خوردم و عقب رفتم  ادیم کمیداره نزد دمید یوقت

رو باز  نشیخوردم. خم.شد در ماش نشیکه به بدنه ماش  

شده بود که نفسم بند  کیبه من نزد نقدریاما ا کرد

بود کینزد یلیخ یاومد. لعنت  . 

 نیقدم عقب رفت و به داخل ماش هیکه باز کرد  درو

 : اشاره کرد

خودم دست بهار بشم دوباره ای یشیسوار م -  . 

  دیکوبیسوار شدم و اونم درو بست. قلبم چنان م عیسر

بترکه خوادی که انگار م  . 

  یو زبونم کامال از کارها شدیتو سرم اکو م صداش

 . سپهر بند اومده بود

سوار شد گفت یوقت سپهر  : 

خوامیبابت حرف اونجام معذرت م -  . 

رو  میتوجه یو ب شهی رو چرخوندم سمت ش سرم

 . نشونش دادم

زدیهنوز تند م قلبم  . 



قلبم  نیمحمدحس یها یطون ی... شده بود موقع شیوا

وار بزنه؟  وانهید ینطور یا  

 یمن چنان گارد نی مقابل محمدحس  شهی... همنه

باهاش درحال دعوا بودم. اما   شهیکه هم گرفتمیم

 االن... سپهر با

خونمو تا سر حد مرگم برد  نیشدنش ادرنال کینزد کمی

 ... باال و

یناخن هات رو زخم کرد -  ! 

دمی صداش از جام پر دنیشن با  . 

 دمیتو فکر بودم که نفهم  نقدریدستام نگاه کردم. ا به

تراشمیدارم ناخن هام رو م  . 

پاهام که گفت یمشت کردم رو دستامو  : 

که تو زندان  هیکابوسات ... مربوط به همون اتفاق نیا -

 برات افتاد ؟

اما اون...   ادیب ادمی خواستمیتوهم. نم دمی رو کش اخمام

بهش ندادم که گفت یجواب  : 

دمایحنا... سوال پرس -  ! 



دیکنیم مییکه بازجو  ستمیمجرمتون ن گهیمن د -  . 

و گفت دیکش یهوف  : 

اعصابت خورده   یا گهید ز ی. سر چدمیپرس یمن عاد -

یکن شی سرمن خال دی نبا نطوریفکرت مشغول ا ای  . 

گرد شده برگشتم سمتش و گفتم یچشما  با  : 

از   نکهیاره اعصابم خورده فکرمم مشغوله بخاطر ا -

کنم شی سرخودتون خال هیپس عاد میشما عصبان  . 

طرفه زد کی  پوزخند  : 

 سهیک ستیپس چون من قرار ن یخب اشتباه گرفت -

. تااالنم  یکن یرو خال تتیبوکس حرفات باشم تا عصبان 

 جلوت 

فرصت بدم  کمیکه خواستم بهت  نبودیاومدم ا کوتاه

یایباخودت کنار ب   . 

سمتش و گفتم دمیچرخ  یصندل یرو  : 

باهم   یکار گهیمنظورتون رو... د فهممیاصال نم -

  یحت سیالزم ن  گهید ی. شما االن منو رسوندمیندار

م ینیهمو بب  



با   ای دیحم  ابای امیگرفتن ب تیرضا یخواستم برا منم

زحمت  نجای . دست شما هم درد نکنه تا همامیبابام م  

نیدیکش  . 

انگشت اشاره نشونم داد با  : 

من  ارهیطرز حرف زدنت حرصمو در م نیاها...هم -

طلبکارا حرف   نیبرام ع ینطور یا ستمیدستت ن ریز

ایزنیم  . 

گفتم غیبا ج هوی ضیغ با  : 

زنمیاصال هرجور دلم بخواد حرف م -  . 

گفتم غی با ج ینطور یحرصم رو در اورده بود که ا نقدریا  

. 

 غی رو زد کنار و برگشت سمتم و برعکس ج نیماش هوی

 : زنانه من اون با داد مردونه جواب داد

.وگرنه  یحرف بزن ینطور یبامن ا یمنم گفتم حق ندار -

کنمی دلم بخواد باهات رفتار م  یمنم هرجور  . 

یگرد شده نگاهش کردم. اونم با اخم و جد یچشا با  ... 



حاکم بود،  نمونیب یگنیکه سکوت سن هی از چند ثان بعد

 : گفتم

دیکن یبهم امر و نه دیحق ندار -  . 

کرد سر  ی غلط هی شیسال پ 12. کنمیو م تونمیم -

االن یشتر نهیاما توعه ک یجوون  .. 

گرد گفتم یچشما  با  : 

دینبش قبرش نکن نقدریتموم شده... ا  ش یسال پ 12-  . 

داد گفت با  : 

 ... تموم نشده -

خودمو از پشت به در  عیکه سر دیجلوتر کش خودشو

 . چسبوندم

بودم.   دهیند یو عصب یجد نطوریوقت ا چ یرو ه  سپهر

برخورد   ش، یسال پ 12  یبعد از ماجرا شهیالبته هم

 هامون 

کامال طبق قانون بوده...اما االن اون  نطوریو هم محدود

بود یعصب  ... 



گفتن داشته باشم گفتم یبرا یحرف نکهیا یبرا  : 

فهممیمن...نم -  . 

زد پوزخند  : 

یبه نفهم ی چون خودتو زد یفهمینم -  . 

رو راه انداخت.  نیصاف نشست و دوباره ماش بعدم

با لرز صاف نشستم یو به سخت دمیکش ینفس راحت  . 

بزنه؟ با   ینطور یبلرزم و قلبم ا ینطور یا هی...عاد خب

میداد و هوار نکرده بود ینطور یوقت ا چی ه  نیمحمدحس  

بهش گفتم اما  زی م زیچ تیباعصبان  یلی. من ختوروهم

اون  یبرا زیچ چیو ... چون ه دهیخند شهیاون هم

یواقع  

 . نبوود

  یکه رگ رو خورهی حرص م نقدریسپهر... ا اما

کنه یورم م شیشونیپ  . 

اون  شیسال پ 12. هیعصب نقدریا یاز چ دمینفهم اخرم

بهش  نکهیا ؟یچ یبرا  هیکرده. حاال شاک انتیبود خ  

کنم؟یم یتوجهیب  



رو نگه داشت نشیدر خونه امون ماش یجلو  . 

دروباز کردم که گفت عیسر  : 

 ی. وقتخوانی با اونا؟ اونا پول م یکن کاریچ  یخوایم -

شنیبه کمش قانع نم ادیم رشونیکامل هم گ هید دوننیم  
. 

حرفش. برگشتم سمتش نیاومد با ا ادمی  یزیچ  : 

  گفتیم هیاخه مرض م؟یادرس رو درست رفت دیمطمن -

و پولدارن نیپر نفوذ یادما  . 

 . اره مطمنم... احتماال بهت دروغ گفته -

بودم که گفت رهیام پکر شد. به داشبورد خ افهیق  : 

ه؟ی چ متیتصم -  

صحبت کنم..  هی... احتماال اول بخوام با مرضدونمینم -

 . چرا بهم دروغ گفته اخه

باال انداخت و گفت شونه  : 

ندارم بیعلم غ -  . 



چپ نگاهش کردم که انگشت اشاره اش رو به  چپ

 : سمت چشمام گرفت

نگام نکن ینطور یگفتم ا -  . 

براش نازک کردم و گفتم یچشم پشت  : 

 ... به خودم مربوطه -

نگاهم خوشش   نیاز طرز ا گفتیهم م نیحس محمد

هم زد از نظرم اما سپهر ی تیترب یحرف ب  هی یحت ادینم ... 

که انگشتش سمتم اشاره رفته بود گفت همونطور  : 

که از قصد   یخوایپس قرار مالقات با دوستت نم -

بهم نداره؟ یربط ی گیو بهم م یکن یم میعصبان  

تعجب نگاهش کردم با  : 

سواستفاده  رهیکارم بهتون گ نکهیاز ا نیباز دار -

ها نیکنیم  . 

؟ی دار یهم ندارم. مشکل یو مشکل دونمیم -  

کرد. نفسمو فوت  یو خونسرد حاال نگاهم م یجد یلیخ

شدم ادهیپ نیحرف از ماش یکردم و ب  : 



رفت  ادتیتشکر  -  . 

چطور رفنار کنه. با  دیبا دهیم ادی بچه  کیداره به   انگار

 : حرص نگاهش کردم

 نقدریبه اون خونه و ا نمیبرد نکهیممنون بابت ا -

نیحرصم داد  . 

 دیرو خواستم محکم ببندم که چشمم به حم نشیماش در

شد یم کیخورد که با موتور داشت نزد  . 

و درو نسبتا اروم بستم دمیکش یقیعم نفس  . 

پارک کرد.  واریجلوتر کناار د کمیرو   نیماش سپهر

و کالهشو برداشت ستادی کنارم ا دیحم  : 

ن؟ی تازه برگشت -  

  دیکه حم یجور یلب ریرو توکاسه چرخوندم و ز چشمام

 : بشنوه گفتم

نکبت کهیمرت -  . 

سپهر دستشو بلند کرد یو برا دیخند دیحم  . 

دیدست داد. حم دیاومد جلو و با حم سپهر  : 



سخته نه سرگرد؟ کمیما  یسروکله زدن با ابج -  

زد یمیلبخند مال سپهر  : 

کنم تیریاوضاع رو مد تونمیمن م -  . 

 افهیسپهر نازک کردم. با همون ق یبرا یچشم پشت

با خنده گفت دیحرص در ارش بهم نگاه کرد. حم  : 

یگیراست م ی او... انگار -  ... 

گفت یزدم که اخ دیحم یبه ساق پا یلگد  : 

 ... حنا... حرف حق...تلخه -

  یکنیکه کار م یمارستانیرفتم ب یاره خب... وقت -

 تونهیچقدر تلخ م میفهمیم دمیشخص مورد نظرمو د

 . باشه

با افسوس گفت دیرو زدم. حم فنیسمت در و ا برگشتم  

: 

یبده اتو دستش داشته باش یلیخ -  ... 

ری ... شبتون بخرمی... منمفهمم ی: مسپهر  . 

سمت خونه دمییتو و دو دمیپر عیکه باز شد سر در  . 



 دونمی. خودمم میبکن دیبا ی بگه خدافظ خوادی باز م البد

باهاش رفتار کنم  شتریبا ارامش ب دیکارم اشتباهه و با

 تا

پسش بزنم و ازش باالتر باشما اما دست خودم   بتونم

ستین  . 

گفت دنمیبا د مامان  : 

یخداروشکر سالم -  . 

بغلم کرد. متعجب به بابا نگاه کردم و گفتم و  : 

 سالم. مگه قرار بود سالم نباشم؟ -

که  یش نکردمادرتو فرامو یها ی: نگرانبابا  ... 

و سر تکون دادم دمیخند  : 

گهینگران نباش مامان جون. سرگرد بود د -  . 

رفت!؟ شی : چطور پبابا  

و  یمبل وا رفتم از خسته گ ی هم رفت. رو  یام تو افهیق

 : گفتم



 رزنیپ رمردیپ هیدم  یاصال خوب نبود. خانواده ول -

 . معتادن

نرو اون سمتا گه یخطرناکه د  یلی: خمامان  ... 

اگر خواستم برم رمینگران نباش لطفا... تنها.نم -  . 

وارد شد و با اخم نگاهم کرد دیحم  : 

... ادبت کجا رفته؟یکرد ی م یازش خداحافظ دیبا -  

توهم دمی رو کش اخمام  : 

ادیازش خوشم نم -  . 

یادبت رو حفظ کن  دی... باادی: خوشت ندیحم  . 

شناسمیمن اونو بهتر از تو م -  . 

گفت دیحم هویشدم رفتم سمت اتاقه  بلند  : 

!؟یشناسیبهتر م هی منظورت چ -  

پشت به اونا خشکم زد هوی  . 

اون زبون  یجلو ریتو سرررررررت حنا. بگ خاک

 ... وامونده اتو



 گهیکه د ییقورت دادم و با صدا یدهنم رو به سخت اب

پشتش نداشتم گفتم یقدرت  : 

گهید نهیاونم...مثل محمدحس -  ... 

بود نیکنم هم دایپ  تونستمیکه م یبهانه ا  تنها  . 

بابا جان...  یکن سهیدونفر رو باهم مقا نیا دی: نبابابا

هیسر گرد ادم خوب  ... 

به چهره هاشون انداختم و گفتم ی نگاه برگشتم  : 

مثل همن حرفمو   کهیاونو و اون مرت گمیم نکهیا -

حس ششمه هی هی . شبدیباور کن  . 

به سمت اتاقم رفتم و درو بستم عیسر  . 

  یقیدادم و چشمام رو بستم و نفس عم هیدر تک به

زدمی. داشتم گند مدمیکش  . 

از  یسالگ 15تو  نکهیا دنیبابا با فهم خواستمینم

اعتمادش سو استفاده کردم و دوس پسر داشتم ازم 

و دیناام  

بشه دلخور  . 



دست سپهر رو هم گرفته بودم واقعا  یبفهمه که حت اگر

تو چشماش نگاه کنم تونمینم گهید  . 

اومد لمیموبا امیپ یصدا  . 

یلینوشته جل  دمیکردم د نگاهش  . 

رو  امشیجمع کردم و باز کردم پ صورتمو  : 

بابت رفتار   دیبا ینیدوستت رو بب یبتون  یخوایاگر م -

یکن  یبدت بامن ازم عذر خواه  . 

و گفتم زدم یصدادار پوزخند  : 

شی . ایا ااههیگربه س هی... شباهیصدسال س -  . 

*** 

رونیاز زندان اومدم ب دیناام  . 

 ذاشتن یبود. نم دهیفا یالتماس و خواهش و ... کال ب یکل

باهاش ندارم. و ینسبت چیه گفتنیو م هیمرض دنیبرم د  

از   خواستنیقابل قبول نبودن. م دنشید ی هم برا المیدل

 یو ممنوع مالقات یهم بفرستنش انفراد گهیچهار روز د

 تا



اعدامش زمان  . 

 نیلبه جدول نشستم و به اسفالت ترک خورده زم دیناام

شدم رهیخ  . 

اعصاب خوردکنه یلی خ یکه خورد یشکست قبول  . 

تا مغز  شهیکنم باعث م یاز سپهر عذر خواه نکهیا فکر

بکشه ر ی و استخونم ت  . 

 یحساب م یخبره بودم... هر طور  نی به زم متفکر

خودم رو قانع کنم تا به سپهر زنگ   تونستمیکردم نم

 . بزنم

همونجا نشستم و فکر کردم کساعت ی دیشا  . 

 هیصحبت کردن با مزض ال یخی ب تونستمی جوره نم چیه

امیبا سپهر کنار ب  دیبشم. پس با  . 

رو کنار گوشم  یاسمش ضربه زدم و گوش یرو باالخره

 . نگه داشتم

بوق ... دو بوق... سه بوق... چهار بوق کی  ... 

بکوبم. مطمنم از قصد  واریسرم رو به د  خواستیم دلم

دهیجواب م ریداره د  . 



جواب داد باالخره  : 

 بله؟ -

 .. سالم -

سرد جواب داد یلیرو محکم روهم فشار دادم. خ چشمام  

: 

 . سالم -

.. منم...  نیباحرفاتون حرصم داد یلی... خشبیام... د -

رفتار کردم .. دست خودم نبود یاونطور  ... 

  یساکت بود. تو دلم فحشش دادم و به سخت همچنان

 : گفتم

 . متاسفم -

اصال   نمینگفت. به صفحه نگاه کردم بب یز یچ بازم

نه . وصل بود و باالخره زبون باز  ایتماس هنوز وصله 

 : کرد

کنه خانم باسواد یبا تاسف فرق م یعذر خواه -  . 

خوردم؟ ی حرص م چرا  



خوامی... اه... معذرت میعنیمنظورم همون بود.  -  . 

دمیکش م یشونیام رو به . گهید دست  : 

کنمیقبول م تویباشه... معذرت خواه -  . 

بگم هیبا کنا خواستمیم  : 

یشیخسته م -  . 

جلو خودم رو گرفتم که گفت  یبه سخت اما  : 

قطع کنم؟   یندار یکار -  

گفتم عیسر  : 

مالقات کنم؟ ه یبا مرض نیکن یکار شهی... میعنینه...  -  

برات؟ یعنیکنم   یباز یپارت -  

اخ اخ اخ  ... 

ارو  هیمرض دی. من بادینکن تمی... لطفا اذیلیجل یاقا -

کنم براش کاریچ دیکه بدونم با نمیبب  ... 

قرار مالقات رو برات   نی تا ا یصدام کن دیسپهر با -

 : بزارم.چشمام رو بستم و گفتم



لطفا؟  شهیاقا سپهر... م -  

...! اما خب رهیگیازم باج م ادیحرصم در م ی. ادیخند

  اشیباز شعور یب نیعاشق هم میسالگ 15تو دوران 

 بودم. اما

گهیمتنفرم. احمق بودم د االن  . 

زارمیفردا م یباشه برا -  . 

گرد شده گفتم یچشما  با  : 

رهیفردا... د -  ! 

 . ساعت مالقات امروز تموم شده -

و گفتم دمیکش یاه  : 

انگار ستین یباشه... چاره ا -  ... 

ساعتشو دمیخبر م -  ... 

 .. باشه... ممنون -

تلفن رو قطع کردم و از جام بلند شدم.  یاز خداحافظ بعد

گرفتم. امروز رو هم  یتاکس هیچادرم رو تکون دادم و   

از دست دادم انگار  . 



دوستم  یعنی کنه؟ ی م ینطوریبشر چرا ا نیسپهر... ا اما

کنه و بزنه به چاک   تمیاونم اذ تیدر نها خواد یم ایداره 

 ؟

بشکنه؟  دلمو  

و   هیسپهر و تجز یتو فکر بودم و داشتم رفتارا نقدریا

خونه. پول رو  میدیرس ی ک دمیکه نفهم  کردمی م لیتحل

 دادم 

باز کردم و رفتم  دمیجد دیشدم. درو با دسته کل  ادهیپ و

 . داخل

*** 

و با وحشت خودمو   دمیمامان از خواب پر یتکونا با

دمیعقب کش  . 

کرد ینگاهم م ینگران با  : 

 ... حنا -

دستام  ونیرو تونستم درک کنم سرم رو م تمیموقع یوقت

 . گرفتم و چشمام رو بستم



کابوسا دست از سرت   نیا  میکن کاریدخترم؟ چ یخوب -

 بردارن؟

نمیبیکه کابوس م هیبار نیدوم نیازاد شدم ا یوقت از  . 

زمی اب رو بخور عز نیا ایب -  . 

بلند کردم. گندش   هویسرم رو  یزن ینااشنا یصدا با

 . بزنن مادر سپهر بود

رو  وانیمن ل یکه مامان به جا کردمینگاهش م شوکه

 : گرفت

ومدهی نسترن خانگ هنوز به خودش ن دیببخش -  ... 

زد و گفت یلبخند  : 

کنمی... درک مستین یمشکل -  . 

ابو خوردم که مامان گفت کمی  : 

حنا؟ یبهتر -  

خودم رو جمع و جور کردم کمی خجالت  با  : 

ناراحت شدم کمیامروز... د یبله...ببخش -  ... 

گفت یناراحت با  : 



ناراحتت کرد؟  یصحبت کرد  یامروز که با سپهر تلفن -  

تعجب نگاهش کردم که گفت با  : 

که بخواد سر به سر  ستین یباور کن سپهر ادم -

خونه بود و  یخانوما بزاره... امروزم که زنگ زد

یچ دمیشن  

دخترم خوامی... من معذرت مگفت  . 

گفتم یشدم. اصال توقع نداشتم، به سخت  شوکه  : 

یب ی... من ادماستیشما ن ری... تقصستین یمشکل -  

... 

  زدیمامان که داشت پشت نسترن خانم بال بال م دنید با

به خودم اومدم و کلمه اخر رو  رمیدهنمو بگ یجلو  

. به جاش گفتمنگفتم  : 

کنم تیریاوضاع رو مد  تونمیمن.. م -  . 

زمیعز نطورهی: حتما همدیخند  ... 

که مامان گفت دمیگز لب  : 



رو  تونییچا میسرد شد. بر تونیینسترن خانم چا -

ادیبه سرو روش بکشه ب یهدستیهم  عوض کنم حنا   . 

درو مامان بست و من به  رونیاز اتاق رفتن ب یوقت

تخت انداختم و گفتم یپشت خودم رو رو  : 

... مگه شهی... مگه مشهیخدا... باورم نم یوا -

... ؟ میدار  

گفته بودم   لم یاون چهار کلمه اخر رو مثل ف نکهیا از

دوش دیعرق کرده بودم، با یو بلند شدم. حساب دمیخند  

مادر سپهر زشت. بود. رفتم سراغ  یاما جلو گرفتمیم

به ذهنم  ثانهیفکر خب  هیکمدم تا لباسم رو عوض کنم که   

کنهیم ی. سپهر داره با من بازدیرس  . 

  چیکه راه انداخته که ه یباز نیکردن تو ا  یکش اری کمی

نداره داره؟ یمشکل  ! 

با شلوار  دم،یپوش یسورمه ا یتنگ و اندام کیتون هی

یمشک یدامن  . 

شونه هام بود رو شانه  ری کوتاهم که حاال تا ز یموها

به صورتم یسرم جمع کردم. دست یباال رهیزدم و با گ  



چشمک زدم نهییبه خودم تو ا دمیکش  . 

سپهر خان عادت نداره سر به سر خانوما بزاره...  پس

... هووومذارهیاما سر به سر من م  . 

بهشون کردم و   یرفتم و سالم با خجالت رون یاتاق ب از

برگشتم مامان  یرفتم دست و صورتم رو بشورم. وقت

 : گفت

دخترم زیبر ییخودت چا یحنا جان...برا -  . 

 . باشه -

مبل تک نفره نشستم که  یو رفتم رو ختمی ر ییچا

 : نسترن خانم گفت

مادرت  زم؟یعز  یبکن یکار تونست یدرباره دوستت چ -

یگرفتنش تیگفت دنبال رضا  ! 

راستم رو ناخواسته دادم باال و گفتم یابرو  : 

کنمیم مویدارم سع یلی جل  یاقا یالبته با کمک ها -  . 

 اوم... سپهر؟ -

 ... بله -



رهیگرفته و سرکار نم یمرخصپس بگو چرا دوروزه  -  

. 

نگاهش کردم و گفتم متعجب  : 

سرشون انگار   شونیاما... هربار من زنگ زدم که ا -

شلوغ بوده. حتما کاراشون رو اوردن خونه انجام   یلیخ

دنیم  . 

گفت یو سر تکون داد، با مکث دیخند مادرش  : 

بچه ام کنهیکار م یلیاره... خ -  ... 

...   نهیبرعکس ا قایگفت که ... انگار دق یجور هی

داشت کنترلش کنه یمخصوصا با اون خنده اش که سع  

. 

 گمی همه اش به حنا م دهی: من که چشمم ترسمامان

نکرده ییخدا وفتهیب یاتفاق هیباز  ترسمیبشه. م الیخیب  

. 

  ستی... تنها که قرار نزمیخانم : نگران باش عز نسترن

. سپهر هواش رو دارهرنیبره... با سپهر باهم م  . 



  دیپر ییحرفش چا نیخورده بودم که با ا یی چا  کمی تازه

 . تو گلوم

از چند تا سرفه کوتاه به خودم اومدم و گفتم بعد  : 

دیببخش -  . 

خنده ام رو   یجلو یو به سخت نییرو انداختم پا سرم

گرفتم. سپهر هوام رو داشته باشه؟ حتما... اون خودش 

 منو

کش شی... محافظت پهینده کاف سکته  . 

: حنامامان  ! 

رو بلند کردم و به مامان نگاه کردم که گفت سرم  : 

؟ یکنیتو درست م یفکر کنم شام امشب رو گفته بود -  

گرد شده به خودم اشاره کردم یچشما  با  : 

م؟گفت یمن؟ ک -  ! 

صدا رفت و مامان چشماش رو  یخنده ب هی خانم  نسترن

کرد و من به خودم اومدم و منظورش رو   زیبرام ر

 : گرفتم



اومد...باشه ادمیاها  -  . 

برم که  خواستمیجام بلند شدم و به سمت اتاقم م از

 : دوباره صدام کرد

 ! حنا -

 بله؟ -

 اشبزخانه اونوره!؟ -

اشبزخانه نگاه کردمو گفتم به  : 

یکرد یفکر کردم شوخ -  ! 

لبخند مکش مرگ ما زد و گفت هی مامان  : 

دارم دخترم!؟ یمگه من با تو شوخ -  

نه  یعنیتکون دادم که  یحرفش، سر  دادیم دیتهد یبو

به  یو بعدم مظلوم به سمت اشبزخانه رفتم، نگاه  

انداختم و با خودم گفتم اشبزخانه  : 

!؟ یاخه منو چه به اشپز -  



رو، ما به   یگنجوند اشپز شدیدر حوصله ام نم اصال

داشتم   نشونییباال پا کمی و  نتایناچار رفتم سمت کاب

کردم یم  

همون حال گفت یمامان از تو که  : 

درست  شتریحنا... خانواده نسترن خانم هم هستن.ب -

 . کن

گفتم تیزد. برگشتم سمت مامان و با مظلوم  خشکم  : 

مالقه دستم گرفتم  هی که  یبار نیمامان از اخر -

گذرهی چندسال م  . 

و مامان گفت دنیخانم و مامان خند نسترن  : 

ادیب ادیکن  یپس سع -  ! 

شدم که روش رو   رهیاوپن وا رفتم و به مامان خ یرو

برگردوند و با نسترن خانم مشغول حرف زدن شد. به  

ی جا  

شدم، خب ... االن قراره من شام درست  رهی خ ینامعلوم

 ... کنم و سپهر هم قراره باشه



سپهر از   مونیزمان دوست ادیم ادمی. نمیصبر کن بب امم

مزه اشون رو تونستیاومد و نم یتند بدش م یغذا ها  

کنه تحمل  . 

به   یتالف ی! کمهیلبم. خب چ ینشست رو یثیخب  لبخند

!؟خورهیکه ... م خورهیبرنم  ییجا  

درست کنم که تند باشه!؟ یچ دیبا اما  

؟یدرست کنم اما چ یمجلس یغذا هی دیبا  

اوپن و بلند گفتم یرو دمیگردن کش هوی  : 

درست کنم خب یمامان حداقل بگو چ -  ! 

گفتم هوی کالفه نگاهم کرد و  مامان  : 

خوبه!؟   یرزاقاسمیم -  

چشماشو برام گرد کرد اما نسترن خانم گفت مامان  : 

خوبه نیهم هی... عالزمیاره عز -  . 

تکون دادم که مامان یسر  : 

بادمجون هم کنارش درست کن میحل -  . 



رفته نگاهش کردم که چپ چپ نگاهم کرد. رفتم  وا

  شتریم اما دوسه تا ببادمجون بردار  خچالیسمت 

که مینداشت  

گفت هوی مامان  : 

توراه برگشتنه... زنگ بزن بادمجون بخره دیحم -  . 

و برداشتم و  لمی . رفتم سمت اتاق موبادمیکش یبلند اه

 د،یرفتن سمت اشبزخانه زنگ زدم به حم نیح

 دستورات 

رو بهش دادم و سفارش کردم فلفل قرمز اصل  مامان

دمیهم بخره وگرنه خونه راهش نم  . 

 دی که حم کردمیاشبزخانه داشتم تدارکاتش رو اماده م تو

همه بادمجون   نیکه من مجبورم ا شهیبرگشت. باورم نم  

پوست بکنم رو  . 

خورد. لبخند   مون یگاز  کیچشمم به تنور نسبتا کوچ هوی

هارو همونطور سالم گذاشتمزدم و بادمجون  یبدجنس  

و گذاشتم تو تنور و روشنش کردم یفلز  ینیس یتو  . 



بعد از عوض کردن لباس اومد اشبزخانه و اروم   دیحم

 : گفت

یغذا درست کن یدست به کار شد شدهیچ -  ! 

باال انداختم و گفتم شونه  : 

پز دخترش رو به نسترن خانم بده خوادیمامان حتما م -  

. 

زدم و گفتم دیبه حم یچشمک  : 

تا به   یخانوم چینسترن خانم گفت سپهر سر به سر ه -

 حال نذاشته و انگار فقط منم که درحال جنگ و جدالم 

 . باهاش

باز شد ششین  : 

شوهرت بده!؟ خوادیم -  

توهم رفت، با   عیام سر افهیافتادم و ق نی محمدحس ادی

تمگف هیکنا  : 

من  یخواستیهم همش م ن یتو... اون زمان محمدحس -

ن ی... حاالم البد نوبت ایکردی م قشونیازدواج کنم. تشو  



؟یاصال تو برادرم نمیشده اره؟ بب مردک  

گفت شوکه  : 

کنم فقط ینداشتم خواستم شوخ یحنا... من...منظور  -  . 

زدمو گفتم یپوزخند -  : 

 تمیکه اذ ییمردها نیکه دهن ا نیا یاره خب... به جا -

با من یایم یکن  سیرو سرو کننیم تمیو مدام اذ کننیم  

نکردم و یکه چرا باهاش خداحافظ یکنیم دعوا  ... 

مامان از تو حال گفت هوی  : 

  ستیتر از ب کیفاصله اتو نزد نمی... نبدیحنا و حم -

 ... متر باشه ها

با ناراحت   دیبه کل کل کردنمون بود. حم قایدق منظورش

 : گفت

 چیکنم باهات. وگرنه من ه  یشوخ خواستمیمن فقط م -

 ... وق

  یها شیرو بهش کردم و رفتم سمت تنور و به ات پشتم

 : داخلش نگاه کردم



دارم؟ رتیداداش با غ هیباور کنم که  یخوایم -  

تو چشماش نگاه کردم یسمتش و به سرد برگشتم  : 

یکنیم کاریچ  یلیامشب با سپهر جل  نمیبب -  ! 

**** 

دهم فصل  : 

رو عوض  میمشک یپام کردم. شلوار دامن جوراب

سرم کردم واز   یو شال مشک یبلند کرم ینکردم. مانتو 

 اتاق رفتم 

رونیب  . 

به سپهر و پدرش کردم و رفتم اشبزخانه سالم  . 

و   نیسنگ  ییلیبود که خ  دیحواسم به حم  یچشم ریز

با سپهر دست داد یجد  . 

حس کنم تونستمیم دیحم یمتعجب سپهر رو رو  نگاه  . 

دم کرده ام رو تست  ییاشبزخانه شدم و رنگ چا وارد

شدم و بعد از ییچا ختنیکردم و بعدم مشغول ر  

گفتم ختنشونیر  : 



لحظه هی یایداداش... م -  . 

رو بهش   ینی بلند شد و اومد اشپزخانه. س یاز جا  دیحم

 : دادم و گفتم

یببر  زحمتیب کنمیقندون هارو هم اماده م -  . 

حنا هیسپهر ادم خوب -  ! 

سمتش و تو چشماش نگاه کردم برگشتم  : 

مرد نامحرم حق نداره بهم بگه سپهر صدام کن هی -  . 

هم رفت یتو دیحم  یاخما  . 

شه ینم  شیزیبر بخوره چ رتشیبه غ کمی  . 

رفت  ییچا ینیس با  . 

به سپهر انداختم که موشکافانه نگاهم   ییهمونجا نگا  از

کرد. نگاهم رو ازش گرفتم و رفتم باال سر غذام یم  . 

تند نکرده بودم اما مطمن بودم سپهر  ادیرو ز غذا

  نیذائقه اش بعد از ا نکهی دوست نخواهد داشت مگر ا

 همه سال 

کرده باشه رییتغ  . 



اشپزخانه خودم رو با جمع و جور کردنش سرگرم  تو

 : کرده بودم که نسترن خانم گفت

زمیعز یخسته شد نیبش  ایحنا جان ب -  ! 

امیام...باشه االن م -  . 

مامان نشستم.  شیرت دادم و رفتم و پدهنم رو قو اب

و سپهر تنها افراد دیبه جمع انداختم. من و حم ینگاه  

میجمع بود ساکت  . 

رو در اورد و باهاش ور   لشیسپهر موبا یا  لحظه

من اومد ی گوش امیپ یرفت. بعدم صدا  . 

که رو اوپن بود و  لمیاز جام بلند شدم و موبا یمکث با

که فکر کردم سپهر بهم  هی عیحس ضا یلی چک کردم. خ

امیپ  

رانسلهیا نمیبیم  امیاما م داده  . 

شدن خودم خنده  عیخنده ام گرفته ام بود، از ضا خودم

همونجا گذاشتم و رفتم مویکردم و بعد گوش یاروم  

ومدمین رونیدوباره و تا موقع شام ب اشبزخانه  . 

شام و سفره انداختن بود که باالخره گفتم موقع  : 



یایداداش م -  ! 

از جاش بلند شد و اومد اشبزخانه و گفتم دیحم  : 

نیروهم بلند کن باهم سفره ارو پهن کن یلیجل -  . 

گرد بهم چشم غره رفت یچشما  با  : 

کنمیمهمونه. خجالت بکش خودم پهن م -  . 

باال انداختم و گفتم شونه  : 

داداش یراحت یهرطور  -  . 

  زی. با سپهرو بابا مییریسفره ارو برد سمت پذ دیحم

سفره ارو مشغول   دیرو جابه جا کردن و حم یوسط مبل

 بود

که سپهر هم بلند شد و کمکش کرد بندازه  . 

خانم باالخره اومد اشبزخانه مامان  : 

ها یکن ی م یچطور ابرودار نمیبب -  ! 

نگفتم یچیزدم و ه یثیخب  لبخند  . 

گفتم میهمه سر سفره نشست یوقت  : 

کردم  یبعد از چند سال اشپز گه ید دیببخش -  . 



  یرو نییخانم و شوهرش تشکر کردن و تز  نسترن

لبش داشت اما یکردن. سپهر هم لبخند رو فیغذام تعر  

بود ساکت  . 

چشمس واکنش سپهر رو بعد  ریحواسم بود که ز همه

نمیلقمه اش بب نی از خوردن اول  . 

  ریز یلقمه سمت دهنش چ نیاز بردن اولقبل  دونمینم

که دوطرفش نشسته بودن دیگفت که باباش و حم یلب  

نگاه کردن بهش  . 

خنده اش رو به زور گرفته بود یجلو  دیحم  . 

لقمه ارو گذاشت تو دهنش و مشغول شد و  نیاول سپهر

هم رفت یکم کم اخم هاش تو  . 

محو زدنم رو  شخندین ی کرد که نتونستم جلو نگاهم

رمیبگ  . 

رو ازش گرفتم که چشمم به مامانش خورد داشت  نگاهم

کرد یبا لبخند نگاهم م  . 

عالم خاک  . 



کردم تو کوره دارم پخته   یقرمز شدم که حس م چنان

شم یم  . 

تند  یکه سپهر غذا دوننیهرحال خانواده اش م به

  ینشون نداد و کل یواکنش چ یدوست نداره. اما پدرش ه

 هم

  یخورد. اما سپهر انگار به زور داشت غذا م اتفاقا

 . خورد

  کمیاز شام همه تشکر کردند. فقط شرف سپهر  بعد

 : مونده بود توش. مامان

درست کنم  گهید زیچ هی د؟یاقا سپهر دوست نداشت -

 براتون؟

گفت عی سر سپهر  : 

 هیخوشمزه بود. ...متاسفانه قبل اومدن  یلینه نه...خ -

خورده بودم  یزیچ  ... 

میجمع کرد  دیهارو با حم ظرف  . 

  یکه صدا کردمی زار داشتم با ظرف ها نگاه م افهیق با

 : نسترن خانم از پشتم اومد



...ما   ی... غذارو شما درست کرد نی توبش زمیعز -

میشوریم  . 

 عیکه با چشم غره مامان سر شدیداشت باز م شمین

 . بستمش

و مامان گفت دیخانم خند نسترن  : 

حنا ایتنبل شد یلیخ -  ! 

 شتریمامان... ب یحجمش رو حدس بزن یتونیاصال نم -

تنبل شدم یلیاز خ  . 

چرت و   نیا یعنیگرد شده نگاهم کرد که  یچشما  با

یگیم  هیپرت ها چ  ... 

و با خجالت گفتم دمیگز لب  : 

سپیبزرگ م یشمارو به خدا رمیمن م -  ... 

رو برداشتم    لمی. موبارونی اومدم ب عینگاه مامان سر با

نشستم ییرایو رفتم تو پذ  . 

کردم   یم نییرو باال پا  مینداشته گوش اتیمحتو داشتم

از سپهر بود نباریاومد و ا امیکه برام پ  . 



  یزیاما چ ی کردم گذشته ارو فراموش کرد یفکر م -

  یرو فراموش نکرد میشخص قیعال که مشخصه هنوز

 بعد از

 . سال 12

زد خشکم  ... 

بزنن گندش  !!! 

کنه هنوز دوستش دارم یفکر م االن  ... 

رو نداشتم لمیگرفتن نگاهم از صفحه موبا جرات  . 

با نگاه معنا دارش مواجه بشم  خواستمینم  . 

بهش بدم یچه جواب دینداشتم که با یا دهیا چیه  . 

 یدسته مبل یقفل کردم و رو مویفقط گوش نیهم یبرا

که اخبار نشون  یو یکه نشسته بودم گذاشتم و به ت  

نگاه کردم دادیم  . 

  یکمرم رو احساس م غهیقطرات عرق سرد از ت حرکت

 . کردم



تو فکر بودم که مامانشون بعد از شستن همه  همچنان

 . ظرف ها برگشتن

باالخره بلند شدن و بعد از  وهیاز خوردن م بعد

رفتن یخداحافظ  . 

برداشتم و گفتم مویگوش  : 

ریشب بخ -  . 

اتاقم شدم و درو بستم وارد  . 

رو   لمیتختم ولو شدم و موبا یلباس رو ض یاز تعو بعد

که برام فرستاده بود نگاه کردم یامیبرداشتم و به پ  . 

 یسخت بود برام که بخوام قبول کنم که من تمام باورش

بود ادمیرو  شیپ یحظات اون چند ماه، سال هال  . 

  نی. به هرحال سپهر اولستی...البته چندان سخت نخب

عالقه مند شده   یزمان هیبود که بهش  یو تنها پسر 

 .بودم

بمونه ادمی ستیممکن ن ریمشخص و واضح که غ  کامال  

. 



  نیهم یجواب بزارم. برا  یرو ب امشیپ  تونستمینم اما

برداشتم و نوشتم مویگوش  : 

 میزندگ  یچون تنها پسر نامرد تو ادمهیدرسته  -

یلیجل یهستم اقا یا نهیک یلی. من خنیبود  . 

فرستادم و با استرس به  یمکث چیرو بدون ه امیپ

اممیدر جواب پ گهیم یچ نمیشدم بب  رهیخ میگوش  . 

اول قلبم  قهیقلبم بشدت باال رفته بود و تا پنج دق ضربان

ست ی ن یاز جواب خبر دمید یزد اما وقت ی تند م یحساب  

شدم سیف پوکر  . 

؟ یساله ا 15که حنا... مگه دختر  واقعا  

  نهیک هیکه تو زندان به خاطر  ی... زنیزن  هیاالن  تو

 . احمقانه زن شده

؟یزار ی سپهر طاقچه باال م یبرا  یدار اونوقت  

هوس باز؟ سپهر  

  هی یلبا دن یکه بخاطر بوس ستین یمگه همون  نیا

کرد؟  انتیبهت خ گهیدختره د  



ازت  یچرا سراغ  یکه زندان بود یسه سال  نیا تو

 نگرفت؟ 

کنه؟  یداره بهت توجه م ره یاالن که کارت بهش گ چرا

حنا؟ یاحمق نقدریچرا ا  

تو   ییفکرا هیو حتما   یستیباکره ن گهیتو د دونهیم اونم

صدا کردن شروع  کی از اسم کوچ یسرش داره.. وقت

یم  

تهش هم برنامه داره یبرا یعنی... کنه . 

  یگونه ام... اونوقت من رفتار یروون شد رو اشکام

توجهش رو جلب  خوامیاز خودم که انگار م دمینشون م

 . کنم

کارم نشون دادم خاطرات هنوز  نیپزم و با ا یتند م شام

کردم و نکارویاز قصد ا دی... مادرش فهمادمهی  .... 

برگردم به  دیصورتم گذاشتم. من با یرو رو  دستام

بود. کشته شدن  یسابق قو یسابق بودن... حنا یحنا

اب یکام  

خودش بود یماریاتفاق بود که بر حسب ب هی  . 



صبح گذاشتم و چشمام رو بستم   6ساعت   یرو مویگوش

ی و به پهلو خودم رو بغل کردم و به صورت گهواره ا  

رو تاب دادم خودم  . 

**** 

  ادیشدم.  داریبه زور از هواب ب میزنگ گوش یصدا با

افتادم شبمید میتصم  . 

اگر االن بلند نشم  دونستمیبخوابم اما م  خواستیم دلم

تونمینم گهید  . 

به بدنم دادم ینشسنم و کش و قوس یسخت به  . 

چادرم رو سرم کردم و  دم،ی پوش یدست لباس ورزش هی

  یرو ادداشتی هیبعد از شستن و دست و صورتم 

خچال ی  

 : گذاشتم

 یرو بردم ول می. گوشیورزش صبحگاه  رمیمن م -

 . نگران نباش لطفا. حنا

اهنگ شاد گذاشتم  هیزدم و   میهام رو به گوش یهندزفر

رونیونه اومدم بو از خ  . 



دنیینرم شروع کردم به دو یلیخ  . 

سابق یبرگردم به حنا دیبا  . 

*** 

  نشیداره سوار ماش دمیبرگشتم خونه سپهرو د یوقت

مکث کرد و متعجب نگاهم کرد دنی. با دشهیم  : 

؟یکجا بود -  

گفتم ی. به سردمیمتر فاصله داشت چند  : 

 یخراب شده ام هستم اقا یوارایدرحال ساختن د -

یلیجل  ... 

بودم که اونم اومد جلوم   دهیدر خونه امون رس به

ستادیوا  : 

ه؟ یحنا... منظورت چ -  

بهش نگاه کردم سرد  : 

که بخاطر دوبار دل شکسته شدن  مویدفاع یواراید -

ی جور خوامی . مکنمیخراب شده بودن و دارم مرمت م  

خراب نشن گهیکه د بسازمشون  . 



بود یاشتباه نوجوون هیاون کار من سر  -  ! 

انگار فقط خودتون اون سن رو  نیگی م یجور هی -

نیتجربه کرد  . 

در که گفت یانداختم تو  دیکل  : 

رو   یا گهی. من ادم دبارم بود نیو اخر نیاون اول -

خواستمینم  ... 

خودم رو  یضربانش تند شده بود اما به سخت قلبم

 : خونسرد نشون دادم

برام قرار مالقات با  دی... اگر تونستستیبرام مهم ن -

اگرم بخاطرش شرط   شمی ممنونتون م دیر یبگ هیمرض

 قراره

ستین ایدن نیعمرش به ا هی... حتما مرضدیبزار  . 

باز کردم و رفتم داخل. درو بستم که چشمم به   درو

بود. نوع لباس  ستادهیخورد. پشت در وا دیحم

و  دنشیپوش  

بره  خوادیم دادیکه همراهش بود نشون م موتورش

و مارستانیب  .... 



ده؟یرو شن حرفامون  

کردم. اونم اخماش   ینگاه م  دیحم  یتو چشما ینگران با

کرد ینگاه م میبود و داشت به من مستق  گهیهم د یتو  

. 

گفت باالخره  : 

  امیم یبرو خونه. تا عصر دوتا عمل دارم. عصر -

میحرف بزن  رونی ب میدنبالت بر  . 

نگفتم. از  یچیقورت دادم و ه یدهنم رو به سخت اب

 . سر راهش کنار رفتم و اون رفت و درو هم بست

رو بستم چشمام  : 

 . گندت بزنن حنا -

بود که مامان با  ریونه شدم. فکرم به شدت درگخ وارد

گفت ینگران  : 

؟ یحنا اومد -  

 یباشه. به سخت دهیهم نشن  یزیچ دیکن حنا. شا بس

به مامان زدم یلبخند  : 



 رمیلطفا؟ م ی کن یصبحانه مفصل برام اماده م هیاره  -

امیاول بعد م رمیدوش بگ  . 

لبخند گفت با  : 

دخترم... باشه ی خسته نباش -  . 

اتاق لباس برداشتم و بعدم رفتم به حموم رفتم  . 

*** 

خودم بند نبودم.    یپا یروز از شدت اضطراب رو تمام

که  نیسال. اما هم 12 نینداشتم تو ا یمن رفتار اشتباه

 تو

فکر کنم  شدیداشتم، باعث م یدوست پسر یسالگ 15

گناه جهان رو انجام دادم نیبزرگتر  . 

 مینداشت یخشک دیدن. درسته عقابو یما مذهب خانواده

نسبت به خودم رو تو شونیدیناام خواستمیاما ... نم  

نمیبرادر و پدرم بب یچشما  . 

پنج عصر بود که باالخره تلفنم زنگ   ک ینزد ساعت

جواب دادم یبود. با مکث دیخورد، حم  : 



 بله؟ -

منتظرتم رونیب -  . 

که   یو دررحال دمیکش یرو قطع کرد. هوف اروم تماس

و از اتاق رفتم  دمیکرده بود. لباس پوش خی  یبدنم حساب  

رونیب  . 

شه؟ی م کیحنا؟ هوا داره تار یری : کجا ممامان  

بزنم یدور  هی رونیب  رمیم دیباحم -  ! 

مگه اومده؟  دیحم -  

منتظرمه... فعال رونیاره ب -  . 

رونیدست تکون دادم و از خونه اومدم ب براش  . 

کاله گرفت   هیترک موتورش نشسته بود.   یدر رو پشت

 . سمتم

رو سرم کردم و پشتش سوار شدم کاله  . 

ستادی پارک خلوت وا  هیاز مدت که رفت تو  بعد  . 

د ی. حم مینشست یصندل یو رو میشد ادهیپ  : 

تو و سپهر هست نیب یمنتظرم حنا... چ -  ! 



راست رفته بود سر اصل مطلب، استرسم   هیکه  نیا از

دوختم و گفتم نیشد. نگاهم به زم شتریب  : 

یچیه -  ! 

 نیبود؟ ا یچ دمیکه شن ییاون حرفا یپس معن ؟یچیه -

همش! باتوام یدینشون م یکه به سپهر واکنش منف  

 ! حنا

بود... کالفه سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم یعصب  : 

ستی ن یلیمن و جل نیب یچیه -  . 

با حرص گفت دیحم  : 

 دمیشا ایبهتره از خود سپهر بپرسم هان؟!  دیپس شا -

که کردم رو به بابا بگم یشک  . 

. با بغض صداش کردمختیر قلبم  : 

دیحم -  ! 

زد داد  : 

و درد دیحم -  . 



کالفه پشتش رو بهم کرد  دیحم  خت،یاز چشمام ر اشک

دیموهاش کش یو دست تو  : 

!؟مونهیخودمون م نیب -  

گفت یمکث طوالن هیسمتم...بعد از  برگشت  : 

گمی نم یزیچ یاره... به کس  -  ... 

سالم بود... اونم...   15... اون موقع من ش یسال پ 12-

سالش بود 19/  18  ... 

و گفتم نییرو انداختم پا سرم  : 

بود که  ی... پسر نیو اخر نی... اولمیدوست بود -

 . باهاش دوست شدم

با داد گفت بایتقر  : 

؟یچ -  

و گفتم دمیگز لب  : 

 ... داد نزن -

که اصال  یکیبا   یداد نزنم... تو اون سن حساس رفت -

یدوست شد شیشناختینم  ! 



رو پاک کردم و گفتم اشکم  : 

 . اون موقع ... دوستش داشتم -

بعد از  دیبود. که باالخره حم نمونیب یا یطوالن   سکوت

گفت قهیچند دق  : 

!؟ نیکه بهم زد شدیچ -  

 یگرفتم... هم مدرسه ا  گهیدختر د هیمچشو با...  -

 کردمیم ی... سعدمشیند گهیخودم بود... منم... کال د

نرم  یجور  

هم که اونشب تو   یکه جلوم سبز نشه. تا زمان امین و

اده بود همونکنم، نجاتم ند یخواستم خودکش یاتوبان م  

. اون... همونجا شناخته بود منو اما... من  میبود دهیند

دمیاولم فهم ییبازجو  یاخرا  . 

تکون داد وگفت یسر  : 

حنا شه یباورم نم -  ... 

موهاش دست   یتو یکردم که مدام با کالفه گ نگاهش

مدت گفتم هی. بعد از دیکش یم  : 



 نیهم یبودم... برا  یعصب یلیخ م،یبهم زد یوقت -

بودم اونروز فرار  یرفتم باشگاه.. اگر اونقدر قو

. جاشکردمینم  

  نیمحمدحس یتو دهنش. هرچند... وقت زدمیمشت م هی

نتونستم بگم... چه  یچی داده... ه میاومد و گفت باز

 برسه 

بزنم تو دهنش که  . 

که   نیسپهر رو.... ا ؟ی دوستش داشت یلی: خ دیحم

هیقض نیبا ا  یایکنار ب ی همه سال نتونست نیبعداز ا  ... 

و سر تکون دادم نییرو انداختم پا سرم  : 

هم دلم شکست...  یلیدوستش داشتم و خ یلیاره... خ -

 یدوستش ندارم... برام بود و نبودش فرق گهیاما... د

 ...نداره

دمیدوبار فرصت نم شکنهیکه دلمو م ی ... به ادممن  . 

و بغلم کرد. نتونستم بغضم نشست  مکتین یرو کنارم

شروع کردم به یها  یو ها دیترک یرو کنترل کنم و پق  

کردن هیگر  . 



مدت گفت هیبعد از  دیحم  : 

بده!؟ یشنهادی... پ ایزده که ... دوستت داره  یحرف -  

رو به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

نه... نگفته دوستم داره... فقط گفته نتونسته  -

شده بود   مونیپش دونمیکنه... گفته که... چه مفراموش 

ه ی نکهیاز ا  

و دهیارو بوس گهید دختر  .... 

!؟ اره حنا!؟دهیتورو هم بوس -  

تند گفتم تند  : 

مینه... نه... فقط...فقط دست همو گرفته بود -  ... 

صدام کرد ضیغ با  : 

 ! حنا -

صورتم گذاشتم  یو دستام رو رو نییرو انداختم پا سرم

 : که گفت

ادم  هیسپهر  کردمیبگم... واقعا فکر م یچ دونمینم -

 ... خوبه



!؟شهیمگه ادم خوب به من عالقه مند م -  

 ! حنا -

صدام کرد. بهش نگاه کردم و گفتم یناراحت با  : 

...؟ اون از سپهر که بخاطر هوسش  گمیمگه دروغ م -

مه دوستت  که... بعد از اون ه نیرفت، اونم از محمدحس

 دارم

 گهیو حرفاش و ... اومده تو زندان م گفتناش

گرفته  شیخداروشکر که عقدمون بهم خورد... دلم ات

... درستهدیحم  

وقت از ته دلم بهشون عالقه مند نشدم.. اما دلم   چیه

 ... شکست

بغلم کرد دوباره  . 

صدام نکرد. با بغض گفتم یخیتوب گهید نباریا  : 

  دنید یگفته بود اگر سپهر صداش کنم برا ورزید -

امروز...  یبرا  کنهیبرام قرار مالقات جور م هیمرض

نیاما... بب ... 

ستی ن یخبر  چیه  ... 



میکنیم شیکار هی... اروم باش خواهر جون... شیه -  

... 

که گذشته بود، گفت یا قهیچند دق حدودا  : 

دست و صورتت رو بشور میپاشو..پاشو بر -  ... 

االن امیموتورت بمون... من م شیتو پ -  . 

و دست  یبهداشت شیجام بلند شدم و رفتم سمت سرو از

میکه گوش رونیب امیو صورتم رو که شستم خواستم ب  

خورد زنگ  . 

 یلیاسم جل دنیبرش داشتم، با د دیحم شی رفتن پ نیح

ینگاه م لمی بودو به موبا ستادهی جا خوردم. همونجا وا  

که قطع شد کردم  . 

که گفت دیسمت حم  رفتم  : 

شده یچ -  ! 

گفتم یمکث با  : 

هیلیجل -  . 

گرفت سمتم دستشو  : 



 . بده من -

گفتم  ینگران با  : 

؟یکار کن  یچ یخوا یم دیحم -  

اخم گفت با  : 

 ! زود باش حنا -

رو بهش دادم که همون موقع سپهر   می گوش دیترد با

 . دوباره زنگ زد

 بله؟ -

 ... سالم -

-... 

گمیبگو من بهش م -  . 

-... 

گمیباشه... به حنا م -  . 

-... 

رسونمشیخودم م ست ین یازین -  . 



-... 

؟یندار یا گهی. حرف دمیکن ی بعدا رودر رو صحبت م -  

-... 

 خوبه.. خدافظ  -

  یرو بهم داد. با نگران لم یرو قطع کرد و موبا تماس

 : گفتم

شده؟یچ -  ! 

تونسته برات قرار مالقات با  11فردا ساعت  یبرا -

رهی دوستت بگ  . 

که گفت دمیکش یراحت نفس  : 

کنمیم سیسرو نویمن دهن ا -  .. 

شوک گفتم با  : 

دیحم -  ! 

گفت طلبکار  : 

قسر   نطوری هم تونهیها؟ دل خواهر من و شکوندهنم -

 . در بره



بود که  یبار نیلبم... اول ی لبخند نشست رو ناخواسته

دمیدیشده م  یرتیغ ی نطوریا دیحم  . 

رو گرفت سمتم و گفت کاله  : 

می سوارشو بر -  . 

و گفت ستادیکافه وا کی ینشستم. جلو پشتش  : 

میبخور  یز یچ هی میبر -  . 

 . باشه -

 دینشستم و حم یزیو پشت م میشاپ شد یکاف وارد

قراره  دونستمیشدم. نم رهیخ زیرفت سفارش بده. به م

نیب  

اهل   دیکه حم دونستمیبگذره اما م یو سپهر چ دیحم

ستین یدعوا و کتک کار  . 

که نشست گفت دیحم  : 

!؟دیحم -  

 بله؟ -

ومد؟یوقت ن چیه گهی... دنیمحمدحس -  



اخم گفت با  : 

!؟یکنیهنوز بهش فکر م -  

 یحس افتضاح هی...! شدی بدونم چ خوامیم ینه... ول -

قبول کردم باهاش   نکهیخوردم... ا یدارم که ازش باز

 ازدواج

زنهیم شمیات کنم  . 

  تیبابا بالفاصله ازش شکا م،یدیماجرارو فهم یوقت -

پرونده... اون از   نیکرد... سپهر هم کمک کرد تو ا

تو  تشیموقع  

شدن  کینزد یسو استفاده کرده بود برا  تیمامور اون

. اون بخاطر یتو نبود  تشونیبه تو... وگرنه جز مامور 

 هوسش 

حق نداره بخاطر   ی اورگان چیتو شد.. ه کینزد

کنه... اونا  ی باز گناهینفر ب کی با احساسات  تیمامور

 هم اخراجش 

از اونجا   نکهیاما ا کنهیکار م یاالن چ دونمی. نمکردن

دلمون رو خنک کرد کمیاخرااج شد   . 



تکون دادم. واقعا حقش بود. با توجه به کار   یسر

بود.   ختهینسبت به سپاه کال بهم ر تمیذهن نیمحمدحس

 اما االن 

 تشیفقط از شغل و موقع نیمحمدحس گه یم دیحم که

تیهوسش سو استفاده کرده و اخراج شده... ذهن یبرا  

رو نسبت بهشون پس زدم میمنف  . 

. ما یرو پس بزن نیکه محمدحس یداشت: تو حق  دیحم

کرد یکس فکرشم نم چی. همیمورد کرد یاصرار ب  یلیخ  

باشه یاشغال نیهمچ اون  . 

بغض سر تکون دادم وگفتم با  : 

وقت نخوام ازدواج کنم چیه گهیفکر کنم د -  ... 

  میبه جات تصم میکرد یسع کباریتوعه...  میتصم نیا -

ت رو تو زندان چند سال از عمر ینطوری... امیریبگ

 تلف

اشنا   نیبا محمدحس میاگر ما اصرار نداشت  دی... شامیکرد

ر ی... با اون پسره تو اسانسور درگیو ازدواج کن یبش  

زندان یوفتیو ب رهیکه بم یشدینم  . 



بغض گفتم با  : 

... هرچند... کابوس اون روز میبهتره فراموشش کن -

تا اخر عمرم باهام هست شهیزندان هم  یها  ... 

گفت یبا ناراحت  اونم  : 

با اون کابوس ها از   نکهیمشاور... ا شی پ یبر دیبا -

ستین یخوب زیچ  یخواب بپر  . 

زدم یتلخ لبخند  : 

بهش فکر کنم... چه برسه به   یحت تونمی... نمتونمینم -

اما تو  خوامیکه نم نیروانشناس... با ا هیگفتنش به 

 خواب 

شهی مرور م برام  ... 

 ی. سفارشمون رو اوردن و منبرادنیدوباره چک اشکام

نییسرم رو کامل انداختم پا ننیکه صورتم رو نب نیا  . 

بعد از رفتن پسره گفت دیحم  : 

با کابوس از خواب   یخوا یم ی... تا کیبتون دیبا -

  مارستانیخوب ب  یاز پزشک ها یکی... من با یبپر

کنم یصحبت م  



 یکه بر یو تو ام مجبور  رمیگی وقت م برات

..!؟ یدی...فهم  

و فقط سر تکون دادم براش دمیکش یاه  . 

*** 

. هیمرض  دن یخودش منو برد زندان د  دیبعد حم روز

نشستم،   زیشده بود پشت م نییکه تع یتو اتاق یوقت

که  یروز  

رفت و  یسرم رژه م یتو دنم، یاومده بود د نیمحمدحس

بود با  یقیکرده بود. اما به هر طر اعصابم رو خورد 

دن ید  

پسش زدم هیمرض  . 

من گفت دنیبا د هیمرض  : 

؟ یکنی م کاریچ   نجایحنا؟ ا -  

بغلش کردم که با مامور خانم از هم   یچطور  دمینفهم

کردم یمعذرت خواه عیجدامون کرد و من سر  : 

دلم برات تنگ شده بود یلیخ -  . 

زد یتلخ لبخند  : 



دختر.  ی بش یسمت زندان هم افتاب دی نبا گهیتو د -

یهنوز چند روز نشده که ازاد شد  ! 

و گفتم مینشست زیم پشت  : 

رمیبگ  تیرضا تیرفتم برات از خانواده ناپدر  -  .. 

. با تته پته گفتدیاز صورتش پر رنگ  : 

!؟یکار کرد یتو چ -  

  یخانواده اش ادما یتوگفت ؟ یبهم دروغ گفت یچ یبرا -

حاضرن  دمیکه من د یینای..پولدارن... اما انیپر نفوذ

 واسه 

بکنن یهرکار پول  . 

ختیو اشک از چشماش ر نییرو انداخت پا سرش  : 

باالخره ازاد  دونستمی. مستمین گناهیچون من ب -

  خواستمی. متمیدنبال رضا  یوفتیب خواستمی... نمیشیم

ی فکر کن  

 یبهشون دسترس یتونیو نم نیپر نفوذ یاونا ادما که

یکن دایپ  . 



  یحرف نی.. چرا همچ هیمرض یا ونهید یلیتو خ -

ارزشه ؟ یب یزندگ نقدریا ؟یزنیم  

 ... مال من هست -

هق هق اش بلند شد و گفت یصدا  : 

 ادی... من بهت دروغ زستمیگناه ن یحنا... من... من ب -

ذهنت  یخوب از من تو ریتصو هی خواستمیگفتم. م  

 ... بمونه

کردن فینگاهش کردم که شروع کرد به تعر شوکه  . 

نبود ایدن نی ا یاما انگار تو  زدیم حرف  : 

سالم بود.  10مادرم با شهرام ازدواج کرد من  یوقت -

شهیبا من مهربون بود! هم ی لیخوشحال بودم. شهرام خ  

شهرام برام    د،یخریو مامان نم خواستمیکه م  یزی هرچ

تو  رونیب  میخوردیم یبستن میرفتیم یی. دوتادیخر یم  

شده بود   نی. امیگفتینم ی زیسرد وبه مامان چ یهوا

  کی... واقعا مثل یرازمون... از نظر من راز پدر دختر

 بابا، مثل 

... دوستش داشتمیمیدوست صم کی  . 



بخاطر بغض گرفته بود. اشک هاش رو تو  صداش

و ادامه  دیرو باال کش شینیکرده بود، ب  یچشماش زندان 

 : داد

سال گذشته بود از ازدواجشون که مامان  کیحدودا  -

  یبستر مارستانیبود و ب ض یبخاطر مادربزرگم که مر

 بود

هفته بره کرمان و قرار شد که شهرام  ک ی  مجبورشد

که مامان  یهمون شب اول   قایمراقب من باشه. اما... دق

 رفت 

عوض شد. لحن حرف زدنش نرم تر شد.  هوی شهرام

. اما کردیاستفاده م ادیو گلم و عسلم ز  زمیکلمات عز

 من

سالم بود 11درک کنم. من  تونستمینبودم. نم متوجه  . 

دنیهاش باالخره چک اشک  : 

... کنهیپاش و گفت درد م یدستشو گذاشت ال هوی -

... بهش رهیمی. فکر کردم داره مدمیشوکه شدم و ترس

 التماس 



من زنگ بزنم  نکهیا  ای. مارستانیب میکه بر کردم

 یگوشت دهیزا هی... گفت شهیاورژانس اما گفت خوب م

 اونجاش 

شهیبمالش دردش خوب م  کمیکه ... اگر  داره  . 

. دنیمنم چک ی دهنم گذاشتم و اشک ها یرو جلو  دستم

سخت نبود. اما اون ادامه یل یماجرا حدس زدنش خ هیبق  

وقت بود که تو دلش مونده بود یل ی. انگار خداد  . 

قبول کردم. اون شلوارش رو در اورد. طبق گفته اش  -

گرفتم تو دستم تا بمالش دردش خوب بشه و زنده 

 .بمونه

گفت بوسش کن تا .... تا   هویبود...  یجور   هی حالش

 . خوب بشع

هق هق اش   یصورتش و صدا یگذاشتم رو دستاشو

صدا اشک  یدوختم و منم ب زیبلند شد. نگاهمو به م

ختم یر  

کرداشک   هیکه تو سکوت گر قهی... بعد از چند دقباهاش

 : هاش رو پاک کرد و گفت



 دیسف عیما هی ... هویکه گفت رو کردم  ی... کاریوقت -

تو صورتم. خودش بردتم و صورتم رو شست و   دیپاش

 بعدم

و گفت دردش خوب شده و زنده  دیامو بوس  گونه

. من احمق و ساده لوح هم خوشحال شدم که مونهیم

 حالشو 

درد داره...  گفتیاومد م یکردم. اما... هرشب م خوب

...  دیکش یکار... دستشو به بدنم م نیا  نیکم کم... ح

 اولش 

 یحس هیخودمو اما... از کارش  دمی... کنار کشدمیترس

نکردم  ی مخالفت نیهم یبرا دادیبهم دست م یخوب

 .باهاش

به   یزیچ دیمامانم برگشت. شهرام گفت نبا باالخره

 . مامان بگم منم قبول کردم

 خی کی نیداشتم داشت ع هیکه از مرض  یتصور تمام

شد یاب م  . 

گرفت و گفت ینفس  : 



سالم شد...   16متوجه شدم کارمون اشتباهه که  یوقت -

متوجه اش  یبودم. اتفاق کی سال تمام تو گناهش شر 4  

 یگوشت دهیاون زا دمیکردم و تازه فهم قی تحق کمی. شدم

ناراحت و  یلیبوده! خ یکه بهم گفته بود در اصل چ  

  دادیشدم. رفتم خونه و شروع کردم به داد و ب یعصب

حاال   ؟یفقط گفت : که چ یسرش. اما... با خونسرد

ی خوایم  

مثال؟ من و مامانم بدون  یبه مامانت بگ  ؟یکار کن یچ

مینبود یچیشهرام ه یمال تیحما  . 

گفت یاز مدت بعد  : 

نزارم بهم  گهیگرفتم د م یخسته بودم... تصم یلیخ -

ماه نتونستم ازش دور  کی از  شتریدست بزنه اما ب

 ...بمونم

که باهاش تنها   کردیم یزی برنامه ر  یرو طور طیشرا

فرار کردن یبرا یزد. راه یبشم و به زور بهم دست م  

اتفاق  نی. بدترمیکرد یم یخونه زندگ کی. تو نداشتم

  هیمادر خانه دارم  یگرفت برا میتصم هویبود که  نیا

 شغل



 یمن ب یو پا کنه و سرگرمش کنه. مخالفت ها  دست

زده  جانیبابت کار کردنش ه یلیبود چون مامان خ دهیفا  

 یم یعصب شتریشده بود و من ب شتری. ازار هاش ببود

. درسام همه اشون افت کرده بودنشدمیشدم ناراحت م  . 

کاملمو دوست  یشهرام نمره ها نیکه بخاطر ا یمن

اما حاال خوندمیدرس م یکل  شهیداشت هم  ... 

دیهاش رو مال قهیدستاش شق با  : 

نداشتم.   یزندگ یبرا یدیام چینداشتم.. ه یدوست چیه -

19نداشتم... باالخره تو  میزندگ یبرا  یهدف چیه  

گرفتم که تمومش کنم... بهش گفتم...   می... تصممیسالگ

اما اون به زور بهم تجاوز کردو بکارتم رو گرفت... بعد 

 از

 نیو غمگ یو عصب نیخشمگ نقدریدوساعت... ا یکی

مهم  یزیبرام چ گهیبود که فقط تو فکر کشتنش بودم. د  

 وهی م یبود که چشمم به چاقو دهیمبل خواب ی. رونبود

نتونه   گهیکه د رهیمب یجور  خواستمیخورد. م  یخور

 زنده



گردنش  یهم... تا دسته چاقو رو تو ی. برابمونه

 . فروکردم

کار کنم.  یچ  دیبا دونستمیبه کل قفل کرده بود. نم دهنم

نه...!؟  ایبدم... شیبگم... اصال دلدار یچ  

من گناهکارم. از کشتنش  گمیبهت م نیهم یبرا -

 نیا یگفتم برا. اگر تو زندان بهت دروغ ستم ین مونیپش

 بود که

  یدختر نیباهات دوست بشم. تو از نظرم پاک تر بتونم

خودت  یگرفته بود میو تصم یبود ی. قودمیکه د یبود  

نگر  ندهی.. ایکردیمنتظره اماده م ریاتفاقات غ یبرا رو

... برام الگو  یکردیو به مرد ها اعتماد نم یبود

یبود ... 

از ارزو هام   یکیقبل از مرگ.. حداقل به  خواستمیم

بهت دروغ گفتم نیهم یبرسم. برا  . 

.  شنیم یپول راض کمیپدر و مادرش معتادن... با  -

خوب بوده که مادرت باهاش   شیوضع مال یچطور

 ازدواج کرد؟

زد  یتلخ پوزخند  : 



 یمعتادن... ادما یدیکه د ییاز اول معتاد نبودن. اونا -

  کیبوت هی... کارمند بودن.شهرام یزمان ه یبودن  یخوب

 لباس 

خوب  یلیخ ز یخوب داشت. همه چ  یجا  هیتو  یفروش

رو  یمعتاد شدن و قمار باز شیسال پ 7بود... حدودا    

 ینیرو کم کم باختن و ا زشونیکردن و همه چ شروع

یدیشدن که د  . 

برقرار شد که گفت نمونیب یا یطوالن   سکوت  : 

  خوامیحنا. اما من واقعا نم یممنون که به فکرم بود -

 یلی... خی زنده بمونم... تو هدف و ارزو داشت گهید

ی دار زایچ  

. پدر و مادرت و... تو دختر یبخاطرشون زنده بمون که

8بازنده که  ک ی جز  ستمین ی چیاما من ه ی هست یا یقو  

کردن اون مرد بوده. من احساس  یالت دست مال سال

ازت که کنم ی کنم حنا... خواهش م ینجس بودن م  

... اروم بشم. من اونو کشتم.  یو بزار ی بش الی خیب

رهیاون بم شهیکامال اگاه بودم که کارم باعث م  . 



جاش بلند شد و رفت سمت مامور زن که چشماش   از

قرار گرفته ری قرمز بود مشخص بود اونم تحت تاث  . 

هق هق ام اروم بلند شد یفتنش صدار با  . 

هنوز رمی بگ تیبکنم؟ برم رضا تونستمیکار م یچ  ... 

رفته بود. هرچند   نیداشتم از ب هیکه از مرض یریتصو

گناه بود اما اون بهم دروغ گفته  یهنوزم به نظرم ب

 .بود

مرد از بدنش استفاده کنه.    کیسال گذاشته بود  نیچند

ار اشتباه بوده؟ چطور ممکنه که نفهمه اون ک  

اصال؟ شهیم مگه  

گفت دنمیمنتظرم بود. با د دیحم  : 

زونه؟ یات او افهیق نقدریشده؟ چرا ا یچ -  

گفتم هیگر با  : 

سر اومده باشه ییبال نیهمچ شه یباورم نم -  ! 

 هیکه گر کمیصورتم و زار زدم.  یرو گذاشتم رو دستام

کردم ارومتر شدم. پشت ترکش سوار شدم و اون راه  

 .افتاد



که منو   ییها دیاز ام یکی... حرفش درست بود. واقعا

که  ییوابسته کرده بود خانواده ام بودن. ادما یبه زندگ  

اگر  دیدوستم دارن منم دوستشون دارم. شا دونستمیم

رمیدادم که بم یم حینداشتم... ترج یمنم خانواده ا ... 

با  هیغرق گناه شده بودم.. مرض نقدریکه ا مخصوصا

که اون   دونمیتوبه کرده اما ... م تیبه واقع دنیفهم

 دختر 

کردم یسال باهاش زندگ کی... من هیخوب  . 

*** 

. حرکت کردمیصورتم احساس م  یکه رو ی دیشد یگرما

که دنده هام تحمل  یبدنم. درد یدست هاشون رو  

اون و یاز لگد ها کردیم  ... 

و به اطرافم نگاه کردم، تو  دمیاز خواب پر  یبلند غیج اب

از  سیبودم و بدنم خ دهیتختم دراز کش یاتاقم بودم. رو  

دنیبود. خودمو بغل کردم و اشک هام چک عرق  . 

بلند شدم و حوله و  دیلرز یکه بدنم م یدرحال یسخت به

خونه نبود ی. کسرونیلباس برداشتم و از اتاق رفتم ب . 



من خواب بودم رفتن یوقت حتما  . 

کجا رفتن؟  اما  

 دن،یکش سهیو ک  فیل یدوش جانانه، کل هیاز گرفتن  بعد

رونیبخاطر وسواسم بود از حموم اومدم ب شتریکه ب  . 

مبل ولو شدم و چشمام رو بستم یرو  . 

شده بودم.   ی ... خسته بودم از کابوس هام. روانواقعا

 . اما حاضر نبودم بخاطرشون دارو مصرف کنم

چه قرصش باشه.. چه شربت   ادویاز دارو خوشم نم کال

 ... چه امپول

.  دیدر چشمام رو باز کردم. مامان و بابا و حم یصدا با

که روش شمع  دیحم یتولد تو دستا کیک هی دنیبا د  

 . روشن بود چشمام گرد شد 27

نشستم که گفتن خیس  : 

 ... تولدت مبارک -

تعجب گفتم با  : 

 تولدمه؟ -



مبل و اومد  زیم یرو گذاشت رو کیک دی. حمدنیخند

 : بلندم کرد

 . اره خانم حواس پرت -

کردم و با ذوق به  یزدم. با هرسه شون روبوس یلبخند

خامه   کیشدم. عاشق ک رهی خ زیم یرو ی خامه ا  کیک

یا  

 . بودم

رفت ظرف و چاقو چنگال اورد عیسر مامان  . 

گرفتن شد لمیرو در اورد ومشغول ف  شیگوش دیحم  : 

ارزو بکن و فوت کن هیخب...  -  . 

که به ذهنم  یز یچ نیشمع روشن نگاه کردم. اول به

هواشو داشته باش ایاون دن ایبود. خدا هیمرض دیرس  ... 

دیکردم و نم اشک چشمم رو گرفتم. حم  فوت  : 

  ییچه ارزو  نمینکن. بگو بب یهند لم یخب حاال ف -

؟یکرد  ! 

بزرگ ر وبرداشتم و گفتم چاقو  : 



شهیاگر بگم که براورده نم -  . 

لوس: دیحم  . 

کردم و گفتم دینگاه معنادار به حم هی  : 

گه؟یکلمه د نیبعد از ا گنیم یچ یدون یخودت م -  

رو ببر کی: کمامان  . 

. مامانشون برام دست زدن. خودم برش  دم یرو بر کیک

بزرگ بزرگ زدم و تند مشغول خوردن شدم یها  . 

که  شهیرو بستم و با لذت خوردمش. باورم نم چشمام

محروم بودم ی خامه ا  کیاز خوردن ک یسه سال و اند  

. 

گفتم کیاز خوردن ک بعد  : 

دمیترک یوا -  . 

که مامان گفت دمیرو شکمم کش دستمو  : 

که  دیکن ریخودتون رو س   کیک نیبا هم کعیخوبه د -

ستین یاز شام خبر   . 

یبزرگ انتخاب کرد ک یک هی: پس بگو چرا دیحم  . 



مشغول اسم  د یحم شنهادیزد. اونشب به پ  یلبخند مامان

کردنیم یو بابا حرزن دی. حممیکردن شد  یباز لیو فام  

میخوردی من و مامان حرص م و  . 

*** 

ازدهمی فصل  : 

هفته بعد سه  : 

هفته دوباره  نی . تو اگذرهیم  هیهفته از اعدام مرض کی

 یدرست کردم و پخش کردم. به معنا راتیبراش خ

یواقع  

خواهرم رو از دست دادم. کابوس  کردمیاحساس م کلمه

 یشده. طور  شتریب هیهام از دوروز قبل از اعدام مرض

 که

بخوابم تونمیاز دوساعت نم شتریب  . 

روانشناس  شیبرم پ کنهیاصرار م یلیخ دیحم

 هیخودش بهم   گهی. مکنمیاما مخالفت م  مارستانشون یب

 ارامبخش 

کنمیبخوام اما بازم مخالفت م  بده  . 



دونم یخودم م قیعذاب رو ال نی... اییجورا هی  . 

و انزوا گذروندن و  ییهفته تو تنها کیاز گذشت  بعد

شیدوشب پ یحت   ز،یفاصله گرفتن از همه کس و همه چ  

گرفت تا منم برم اما تو  یخانوادهگ  یمهمون هی عموم

دادم فکر کنن که افسرده ام حیرجخونه موندم و ت  ... 

بودم هرچند  . 

پارک ورزش کنم. امروزم از ساعت  رمیصبح م هرروز

چشمام تو گود رفته  امیخواب  ی. بخاطر بدارمیصبح ب 3

 و

شده لیتشک  یحاله قهوه ا  کمی دورشون  . 

رو چسبوندم به در اتاقم و ازخونه زدم « من  5 ساعت

و کاغذ    دمیرفتم ورزش » صبح بود که لباس پوش

ی گ شهیهم  

رونیب  . 

سه  نیبه در بسته خونه سپهر انداختم. تو ا ینگاه

سالم  هی. اونم دمشیتو کوچه د یهفته فقط دوبار اتفاق

 خشک 



هم   رمیگیفقط. هم من فاصله م میکرد گهیبهم د یخال

باهاش حرف  دیحم دونمی... ؟فقط مشدهیچ دونمیماون. ن  

ندادم تیشده ارو اهم یگفته و چ یکه چ نی. اما ازده  . 

عرقم رو  یورزش جانانه که حساب  هیپارک بعد از  تو

که بدنمو  رفتمیم یدر اورده بود دااشتم حرکات کشش

 سرد

دمیرو پشت سرم شن ییاشنا یاقا هی  یکه صدا کنم  . 

یورزش رو کنار بزار  شهیهم یبرا کردم یفکر م -  ! 

خشکم   یکه دستامو باال برده بودم لحظه ا  همونطور

اما  دنیزد. اما کم کم خشم شروع کرد به جوش

خواستم ینم  

وجودش باعث به وجود  نکهیا ای هیفکر کنه ادم مهم که

شهیدر من م یاومدن احساس   . 

به خودم گرفتم و  یظاهر سرد وخونسرد یسخت به

سمتش دمیچرخ   . 

بلند شده بود و  لش یبیو س شیشدم. ر رهیچشماش خ  تو

ی خارج شده بودن. ست ورزش یشیاز حالت ته ر گهید  



اب  شهیش هیبود و دهیپوش دیسف یبا خط ها یطوس

دور گردنش ی حوله قهوه ا کیدستش بود و  کیکوچ  

بود انداخته  . 

نیاشتباه کرد -  ... 

. تو ستادی تر و جلوم وا کیومد نزدزد و ا  یپوزخند

شد که گفتم رهیصورتم خ یاجزا  : 

بهتره   ارمیچشماتونم رو از کاسه در ب نی خوایاگر نم -

نی کن ششیدرو  . 

یزندان خشن تر شد ی: او... رفتدیخند  ... 

شرم باشه!؟  یپروو و ب نقدریتونه ا یادم م هی چطور  

ارزش نگاه کردن هم نداره... چه برسه به   یادم حت نیا

 . فکر کردن و همکالم شدن باهاش

رو  فمیاب و ک شهیکه کنارم بود و ش یمکتیسمت ن رفتم

 : برداشتم که دوباره گفت

 چیه شدیم  نطوری... اگر ایخوشحالم که اعدام نشد -

خودم ببخشم که اونروز بخاطر عقد از  تونستمیوقت نم

 خونه 



یشد ریو با اون مرد درگ  رونیب یاومد  . 

تا بتونم به خودم  دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

ارومم کن که االن نزنم  یجور  هی... ایمسلط بشم. خدا  

عذاب وجدان گرفته بودم  ابیکام یبرا دی... شا بکشمش

المن یو عند خ شمیخوشحال م نیاما مسلما با کشتن ا  

ستین  . 

خشن سپهر جا خوردم یصدا  یصدا با  : 

کارت یبرو پ -  . 

که چشمم به سپهر خورد. اونم ست  دم یچرخ عیسر

یبود. عجب تصادف دهیپوش یمشک  یورزش  ! 

گفت نیکه محمدحس کردمی شده بهشون نگاه م خشک  : 

بازجوش  انایاومد ...اح ادمیچهره ات اشناست.. اها  -

؟یستین  ! 

چفت شده گفت یدرهم و دندون ها یبا اخما  سپهر  : 

کارت ی!؟ گفتم برو پیدینشن -  ! 

زد یپوزخند نیمحمدحس  : 



 یچ  نجای.. اصال تو ازنمی چرا؟ دارم باهاش حرف م -

ییکارش تو یبره پ دیکه با یاون ؟یکنیکار م  ... 

تعجب گفتم با  : 

 چتونه؟  -

: برو خونهسپهر  . 

باال انداخت و گفت ییابرو نیمحمدحس  : 

!؟ نینبابا... ازدواج کرد -  

بشدت توهم رفت. اومدم بگم خفه بشه که سپهر  اخمام

 : گفت

دهنت خوردن  یاره... حاالم تا دندون هات رو تو -

 . نکردم گمشو

  نیبودم که محمدحس رهیگردشده به سپهر خ یچشما  با

و گفت د یبه من انداخت. خند ینگاه  : 

.. اما اون اصال  یباش  یخوب یتو دروغ گو دیشا -

نی..خوش باشنحالی... با استین  . 



اروم خالف جهتمون شروع کرد به   یدو هیبا  بعدم

حال خوب و خندان  نی اونم تو ا دنشی. از ددنیدوئ

 احساس 

بهم دست داد. سپهر اومد جلوم وبا اخم گفت حماقت  : 

تو دهنش یبزن دیبا -  . 

اخم کردم و گفتم عیسر  : 

. نه اونیی بزنم تو دهنش تو دیکه با ی احتماال اون -  . 

 . حنا -

شما من فقط خانم وفادارم. حد  یزهرمار حنا... برا -

تونم ی... خودم میلیجل یاقا نیخودتون رو فراموش نکن   

رو حل کنم. شما برو به فکر خودت باش مشکالتم  . 

و ابم رو چنگ زدم و از کنارش رد شدم فیک  . 

قدم نرفته بودم که گفت دوسه  : 

 ... من به داداشت گفتم... احتماال هنوز بهت نگفته -

گفته که  دیرو به حم یاما برنگشتم سمتش. چ ستادمیوا

 اون به منگفته؟



... حق یکرد فیرو براش تعر مونیدوست یتو ماجرا -

هم نکردم   یا  هی! گالبهش بهم مشت بزنه تو دهنم دمیم

 و

هم ندارم باهاش. اما بهش گفتم که قصد ازدواج   یمشکل

 . رو باهات دارم

شوک برگشتم سمتش و گفتم با  : 

؟یکار کرد یچ -  

شد رهیو تو چشمام خ ستادمیسمتم و جلوم وا اومد  : 

که  یدونستی! خودت هم م؟یچرا شوکه شد ه؟یچ -

بکنم که  یکردم کار یبشم. سع کیکردم بهت نزد یسع

 ازم

  گمیم نکهی. امیو ببخش یبه دل نداشته باش نهیک

قابل باوره؟   ریبرات سخت و غ نقدریفراموشت نکردم ا  

به عضالت صورتم فرمان بدم که اخم بکنن تونستمینم  . 

  هیشده بود. بعد از چند ثان رهیصاف تو چشمام خ  اونم

هم   یتو دمیباالخره به خودم اومدم و اخمام رو کش

گهید  : 



هیجواب من منف -  . 

رو بهش کردم برم که گفت پشتم  : 

  یاشتباه هی بخاطر  ؟یکنی م یلجباز یحنا! چرا دار  -

کردم یسالگ 19که تو   ... 

سمتش و گفتم برگشتم  : 

اتفاقات شد. البته  نیباعث ا یهمون اشتباه جنابعال -

  یکه تو کوچه پشت یبه پسر یخودمه... وقت ریتقص

 مدرسه

باهاش... معلومه  شمیدوستم داره، دوست م گهیم بهم

شهی جهنم م نیبه ا لیاروم و خوبم تبد یزندگ  . 

 . اگر گفتم دوستت دارم چون واقعا دارم -

سرش داد زدم بایتقر ضیغ با  : 

. اون موقع که هوست  یوقت نداشت چی... هیندار -

فکر   هی ایفته... بودم... االنم البد حوصله ات سر ر

تو  گهید  

 ... سرته



یفکر کن ینطوریراجب من ا یساکت باش... حق ندار -  

. 

اش و گفتم نهیتو س دمیابم کوب شهیسر ش با  : 

زنمیهوس باز حرف م کیدلم بخواد با  ی من هرطور -  

. 

ارو محکم پس زد که ازدستم افتاد رو  شهیش بادستش

. مثل خودم با داد گفتنیزم  : 

  کیکه  یبار نیو اخر نی. اول ستمین یادم نیهمچ من

سال 12دختر و لمس کردم همون بوده که بعدش بعد از   

که من دوست داشتم تو  ی. چون اونمونمیپش هنوزم

؟ یدی... فهم یبود  

  زنه؟یحرف م  ینطوریشدم... چه مرگشه؟ چرا ا یحرص

که کنهینگاهم م یاومده؟ چرا جور کینزد  نقدریچرا ا  

... 

قدم عقب رفتم تا بتونم کنترل اوضاع رو دوباره تو  هی

رمیدستم بگ  : 



من و تو  ریوقت مس چیبرو رد کارت سپهر... ه -

شهیدوباره مشترک نم  . 

. با دیرو کشروبهش کردم برم که از پشت چادرم   پشتم

برگشتم سمتش و گفت تیعصبان  : 

مقاومت  ی اما دار ی... تو هنوزم دوستم دارشهیم -

دوباره دلت رو بشکنم. بهت قول  یترسیچون م یکنیم

دمیم  

افته یاتفاق نم نیوقت ا چیه دوباره  . 

دلم  ریز یزیچ هیگرد شده نگاهش کردم.  یچشما  با

بگم میکردم دوباره با همون خونسرد ی. سعختیفرو ر  : 

یدیخ..خواب د -  ... 

و جهت مخالفش   دمیرو محکم از دستش کش چادرم

که   زدیام م نه ی. قلبم چنان تو سدنیشروع کردم به دوئ

 انگار 

گفت؟ دوستم داره؟ نه   ی. سپهر چرونیب اد یب خواستیم

دوکلمه ارو مربوط به گذشته کرد ودر مورد  نیاون ا

 االن



گفت داره فقط  .. 

نامرده یلی. خختنی گونه هام ر یرو  اشکام  ... 

االن به فالکت  دی... مگه نبانه یتر از اون محمدحس نامرد

نگفت اخراجش   دیافتاده باشه؟ مگه حم یو بدبخت

 کردن؟ 

و واسه   کنهیچرا سرومور و گنده اومده ورزش م پس

خونه؟یمن لغز م  

ازدواج  خوادیگفته با من م دیسپهر گفت به حم د؟؟یحم

زده تو دهنش دیکنه ... حم  . 

دمیمشت زده بهش خند دیکه حم نیفکر ا از  . 

اومد تو  یشده بودم ها... از همه طرف فکر م  وانهید

 . سرم

درو  دمی. به خونه که رسگرفتیام خنده ام م هیگر وسط

باز کردم و رفتم داخل دیبا کل  . 

داشتن   دیخوددار باشم. مامان و بابا و حم  تونستمینم

و سر  زیم  یرو دمی. با مشت کوبخوردنی صبحانه م

داد دیحم  



 : زدم

کرده؟ هاااان؟ یغلط نیهمچ  یلیجل یچرا به من نگفت -  

مدت  هیبعد از  دیشوکه خشکشون زده بود. حم همه

گذاشت  زیم یکه تو هوا نگه داشته بود و رو یلقمه ا

 و به

شد رهیخ من  : 

قدر عجوله نیا دونستمینم -  ! 

داد گفتم با  : 

تو دهنش یزدیم دیبا -  . 

با اخم نگاهم کرد دیحم  : 

زدم؟  دیشا ؟یدونی تو از کجا م -  

باهام ازدواج کنه  خوادیکه زر زده م نیبعد از ا ؟یزد -

تو دهنش؟ یهم زد  

ساکت شد، مامان با هول گفت یوقت  : 

 حنا اروم باش؟ -

حرص گفتم با  : 



که  نیمحمدحس یاروم باشم؟ اون از اون پسره عوض -

که زر مفت  یلیاز جل نمی ... اندازهیم کهیاومده بهم ت

زنه یم  

 خوامیم گهی که من زنشم... بعدم م نیمحمدحس یجلو

... غلط کردهتی خاستگار  امیب  . 

با اخم گفت بابا  : 

!؟یدیرو د  نیمحمدحس -  

اروم تر شده بودم حاال یکمی  . 

شد  دایکه سروکله اش پ کردمیاره... داشتم ورزش م -

که بعد از زندان رفتنم ورزش رو   زدهیو گفت حدس م

 کنار 

باشم گذاشته  . 

شعوریب که ی: مرتدیحم  ... 

با اخم گفت بابا  : 

کنمیرو حل م نیخودم مسئله محمدحس -  . 

نگاه کرد و گفت دیبه حم بعدم  : 



؟ی... چرا نگفتهیبهت گفتم به سپهر بگو جواب ما منف -  

  یبابا خبر داشت و جلوتر جواب منف یعنیکردم.  تعجب

گفت هویجاخورده بود که مامان  دیداده؟ حم  : 

 یمن نذاشتم. خب... خانواده اش و خودش واقعا ادما -

... چرنیخوب  ... 

گفتم غیج با  : 

  ینطوریهم هم نیدوباره؟ سر محمدحسمامان  -

ازدواج کنم.   خوامی...بابا من نم گهی.. بسه د نیکرد

 دست از سرم

 خوامیتا اخر عمرم مجرد بمونم. نم خوامی. منیبردار

خواااااااااامیازدواج کنم ... بچه دار بشم. نم  . 

و بغض   هی. با گردنی تند تند از چشمام چک اشکام

 : نگاهشون کردم و گفتم

 ... بسه -

دادم هیبهش تک دمویسمت اتاقم و درو کوب دمیدوئ بعدم  
. 



که بابا با   دمیام بلند شد. از همونجا شن  هیگر یصدا

گفت تیعصبان  : 

  یلینشنوم. خ  گهیخونه د نی بحث ازدواج حنا رو تو ا -

ازدواج کنه. درضمن تو  دیحم خوادیم یدلتون عروس ... 

. هیجواب من و حنا منف یگی به سپهر م یر یاالن م نیهم

سراغش رمی سر راه حنا سبز بشه خودم م گهی د کباری  . 

بابا باعث شد که حس کنم تنها  یحرف ها نیا دنیشن

ستمین  . 

با من رفتار کنن. ازدواج کردن   ینطور یا  توننیم چطور

ادم یعنیکه ازدواج نکنه  یاون ه؟یمسئله مهم نقدریا  

ست؟ ین  

  دهیکردم فا یم هیدلم گرفته بود که هرچقدر هم گر نقدریا

شدم ینداشت و سبک نم یا  . 

!  ارهیتونست حالم رو جا ب یدوش اب گرم م هی دیشا

رونیدست لباس برداشتم و از اتاق رفتم ب هیبلند شدم  . 

 یصورتم م یاشک هامو که هنوز رو  دم ینکش زحمت

رو پاک کنم ختنیر  . 



اشبزخانه نشسته بود و  یصندل یهمونجا رو مامان

توجه بهش وارد حموم شدم و درو  یکرد. ب یم هیگر

 . بستم

دوش جانانه باالخره حالم بهتر شد هیاز  بعد  . 

کردم و تو فکر   یاتاق بودم و موهام رو خشک م تو

ماماان اومد یبودم که صدا   : 

 ! حنا -

رو خاموش کردم و گفتم سشوار  : 

 بله؟ -

از   نکهیا یبرا یازدواج کن گمیرم اگر من مدخت -

یهمدم داشته باش هی تی ری! زمان پیا یدر ب ییتنها  ! 

  موییهمدم داشته باشم مامان. من تنها خوامیمن نم -

  میوقت نتونست چیمنو شما ه ؟یدوست دارم متوجه ا

 همو 

میو همو به حال خودمون بزار ای. پس بمیکن درک  . 

رو در اوردم که گفت رونمی ب یسمت کمدم و لباسا رفتم  
: 



یسر صبح یریکجا م -  ! 

گفتم یسرد با  : 

هوا بخورم رونیب رمیم -  . 

 ! حنا -

 ! مامان -

حالت ممکنم گفتم نیسمتش و با کالفه تر برگشتم  : 

 . دست از سرم بردار لطفا -

لباس  عیرفت. منم سر رونیاز اتاق ب یبا ناراحت مامان

. بخاطر  رونیرو برداشتم و از خونه زدم ب  فمی. کدمیپوش

یب  

 م یافتاب نکیچشمام به نور حساس شده بودن. ع  امیخواب

 میکار رو تو گوش یروینرم افزار جذب ن هیرو زدم و 

 نصب

ها رو چک   یکردن کوچه داشتم اگه یط  نیو ح کردم

کردم یم  . 

نداشتن عدم سو سابقه بود.  طیهمه اشون شرا تو

زدمو زمزمه کردم  یپوزخند  : 



ستن؟یکه سوسابقه دارن ادم ن ییاونا -  

نشستم و داشتم  یصندل  یاتوبوس، رو ستگااهیا تو

 هی یکردم که صدا یم نییها رو باال و پا   یهمچنان اگه

 خانم 

دمیرو شن مسن  : 

؟ یکنیدخترم کمک م -  

بود که مشخص   رزنیپ هیتعجب سرم رو بلند کردم.  با

قوز وحشتناک داشت و هیسنش باال. کمرش  یلیبود خ  

بودن. دستش سمتم دراز بود.  یو خاک  فیکث لباساش

پول در اوردم و بهش دادم و  کمی فمیحرف از تو ک یب

 اون

 . رفت

ها شدم یمشغول چک کردن اگه دوباره  . 

*** 

سر زدم، از  شدیرو که م یی ظهر هرجا ی ها کینزد تا

گرفته تا مهدکودک و حسابدار یمنش  . 



عمد   ریسو سابقه بخاطر قتل غ گفتمیاشون تا م همه

کردنی م مییراهنما رونیبه سمت ب عیدارم سر  . 

باال   یسالمندان خورد. شونه ا یسرا  کیبه  چشمم

 : انداختم و گفتم

 ... هرچه باداباد  -

 دنمیبود با د  یمرد جون هیسمت درش، نگهبانش   رفتم

 : گفت

!؟ دییسالم بفرما -  

  خوادیم ییروین نجایا نمیسالم... راستش اومدم بب -

نه  ایکار  یبرا  ! 

گفت یتعجب نگاهم کرد اما بعد با خوشحال با  : 

 ی. وروددیی... بفرما  نیخوش اومد یلیخ  یلیخ یلیخ -

کجاست  تیریساختمون اونجاست. تابلو خورده دفتر مد  

. 

همه ذوقش نگاه کردم. تشکر کردم و  نی تعجب به ا با

اون درو برام باز کرد. به سمت ساختمونش رفتم. خانم 

 و



 گفتنیمسن، دور هم جمع شده بود و م ونیاقا

  یشطرنج جلوشون بود باز اشونی. بعضدنیخندیوم

کردنیم . 

فکر کنم لیاسم و فام هیشب یزی چ اشونیبعض  . 

 هی. اما نیچ دونستمیدر بود که نم یکل ساختمون کل تو

بزرگ اونجا بود یدر اصل  . 

مانتو و شلوار قهوه  هیخانم چاق تو  هیکه شدم  واردش

اومد سمتم یو مغنعه کرم یا  : 

!؟نیاستخدام اومد یبرا ن،یسالم خانم خوش اومد -  

کردم بهش لبخند بزنم یسع  ! 

وم...بلها -  .. 

طرف نیاز ا نیایب -  . 

بود که  یورود  یاتاق همون روبه رو هی»  تیریمد

 « نوشته بود

نسبتا   یدر زد و درو باز کرد. با ذوق به اقا خانومه

گفت زیسن دار پشت م  : 

استخدام اومدن یبرا -  ! 



رو به من گفت مرده  : 

 یمومن ی! خانم خلج... فکر کنم اقادینی بش دییبفرما -

 . کارتون داشتن

تو اتاق بمونه   خوادیخانم چاقه که مشخص بود م همون

حرف وا رفته گفت نیا دنیبا شن  : 

 . چشم -

 هیدرو بست. به اتاق نگاه کردم.  رونیاز اتاق رفت ب و

 یچرم یاتاق سه در چهار ساده بود که چند صندل

ی جلو  

  هیکه اون مرد پشتش نشسته بود گذاشته بودن.  یزیم

شه یش یبود که در ها یفلز یطرف اتاق کامال کمد ها  

داشت و پر بود از پرونده یا  . 

 هینشسته بود که  یساده قهوه ا زیم هیهم پشت  مرده

بود نوشته بود زیم  یپالکارد رو  : 

یم یابراه دیسع -  . 

به من  دمید یصورت مرده که باال اومد وقت  یرو نگاهم

صورتم از خجالت قرمز شد کنهینگاه م  : 



دیببخش -  . 

 یبرا ینداره دخترم. خب...گفت یزد: اشکال یلبخند

سالمندان در  یشد که سر از سرا ی! چیاستخدام اومد  

؟یاورد  ! 

حقوقش و  ایخوام کار کنم. شغلش  یام... من فقط م -

نداره یتی... برام چندان اهم  ! 

تکون داد که گفتم دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

که رفتم بخاطر سو سابقه   ییو خوب از صبح چند جا -

اول بگم که من سه سال  خوامیام ردم کردن. االنم م

 چهار 

عمد زندان بودم، اگر شماهم  ریبه خاطر قتل غ ماه

رمیکه وقتتون رو نگ نتونهیخالف قوان  . 

گفت متعجب  : 

اما خوشحالم که  ... ستین نمونیجز قوان نینه ا -

درموردش بدونم یشتریب اتییجز تونمی. مدیصادق هست  
! 

گفتم یاز مکث بعد  : 



. منم شهیتو اسانسور ساختمون مزاحمم م ییاقا هی -

که بتونم  نی هم یهمون روز قرار بوده ازدواج کنم برا

 فرار 

 رمیو بعدم با نامزدم م رمی گیم ییرپایبراش ز کنم

که  فهممیم کننیم ریه دمحضر، تو محضر خانواده ام ک

 اون بعد

گرفتم افتاده سرش خورده به  ییپا ریکه براش ز نیا از

هم داشته یلی هموف یماریاسانسورو چون ب وارهید ... 

کنهیفوت م متاسفانه  . 

دهیتکون م دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

لطفا دیفرم رو پر کن نیمتاسفم... خب... ا -  . 

کشو در اورد و گرفت سمتم یکاغذ از تو هی  . 

 . ممنون -

در اوردم و مشغول پر کردن  فمیک یرو از تو خودکارم

  لمیو ...بودم که موبا التیتحص زانیمشخصات و م 

 زنگ 

 . خورد



 دمویکش یمامانه. اه دمیدر اوردم که د فمیاز ک مویگوش

 : جواب دادم

 بله؟ -

دخترم!؟ نهار اماده است!؟ ییسالم حنا کجا -  

خونه شما نهارتون رو   امیسالم من بعداظهر م -

نیبخور  . 

  یکنیکار م  یچ یالک رونیهمه مدت ب نیحنا مادر ا -

از ازدواج تو  یالل بشم حرف گهیخونه من د ایاخه! تو ب

 ! بزنم

کردم یاخم  : 

خونه برات  امیحرف نزن. بعدشم م ن یمامان... ا -

صحبت کنم. شماهم نگران   تونمینم . فعالدمیم حیتوض

 نشو سالم 

خونه رسمیم  . 

من چقدر نگرانت   یدونیبگم... خودت که م یچ -

یدونی. اما باشه مادر هرجور خودت صالح مشمیم  . 

 . باشه خدافظ -



و به  دمیکش یرو قطع کردم و نفس راحت تماس

نگاه کردم. انگار حواسش به من بود که گفتم  یمیابراه  

: 

اومده شیپ ی.. بحث هی.. دیببخش -  . 

رو هم نوشتم و برگه  حاتیتوض هیتکون داد. بق یسر

 . ارو بهشون دادم

خوندیرو م حاتیکه اون داشت توض همون  : 

انگار ستیرابطه اتون با خانواده اتون خوب ن -  ! 

 نجایباالخره ا نکهیهاش بخاطر ا تیحساس دونستمیم

سالمندانه و براشون مهمه من با خانواده خودم یسرا  

کنمیرفتار م یچطور  ! 

خوبه... فقط با مادر و برادرم سر  یل ینه اتفاقا خ -

میدار دیمن ازدواج کنم اختالف نظر شد نکهیا  . 

!؟ نیازدواج کرد نیگفت -  

  نکهیبخاطر انه...قرار بود اون روز ازدواح کنم اما  -

اون اتفاق افتاد، ازدواجمم بهم خورد. به هرحال من 

 بازم با اون 



  یچندان موافق نبودم و به خاطر اصرار ها ازدواج

خواستم باهاش ازدواج کنم یخانواده ام م  . 

تکون داد دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

خوبه. فقط قسمت حقوق رو    زیخوب. همه چ اریبس -

دیگذاشت یخال  ! 

کار نکردم بدونم  ییدرموردش ندارم. تاحاال جا ینظر -

رونیهم هست که از زندان اومدم ب یماه  کی! هیچطور  

از اوضاع ستمیبا خبر ن چندان  . 

تکون داد دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

همون مبلغ قانون  م،یدیکه م ی. ما حقوقنطوریکه ا -

  1. فعال به مدت میکنیهم براتون رد م مهی کار هستش. ب

 ماه

  میتا بعد تصم یکنیکار م یشیقرارداد ازما ورتبص

میریبگ  . 

زدم یلبخند  : 

ه؟یچطور میممنون. ساعت کار -  



روز ها از   هی. بقنیهست فتیجا ش نیدوشب در هفته ا -

تونیعصر هست ساعت کار 6صبح تا  8ساعت   . 

تکون دادم که گفت دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

الزم رو بدن.از   حاتیبراتون توض گمیبه خانم خلج م -

دیکارتون رو شروع کن دیتونیفردا م  . 

. تشکر کردم و ستادیلبخند از جام بلند شدم. اونم ا با

رونیاومدم ب  . 

. کردنی خانم مسن داشتن باهم صحبت م هی خلج با  خانم

اومدن سمتم عیمن سر دنیبا د  : 

؟یاستخدام شد -  ! 

زدم یلبخند  : 

کار کنم یچ نیبد ادیاره... قراره شما انگار بهم  -  ! 

خانم خلج محکم بغلم کرد که چشمام از کاسه زد  ییهوی

رونیب  : 

اول همه   میبر ایب ایخوشحال شدم. ب یلیخ زمیعز یوا -

 . جارو نشونت بدم



و اون گفت م یکرد یخانم مسنه خدافظ از  : 

مسنه هر   یزوج ها یسالن، همه اشون اتاقا  نیا -

.  خچالیهم داره...  زیکه همه چ هیمتر 20 بایتاق تقرا

ونیزیتلو . 

و حموم یی. کمد. دستشوتخت  . 

  یسرا کردمی سر تکون دادم. چقدر مجهز.فکر م متعجب

بدون امکاناته مارستان یب هی ه یسالمندان شب  . 

که داشتم متفاوته یچقدر امکانات..! کال با تصور -  . 

و گفت دیخند  : 

 رمردیپ هیشده.  سیفقط سه ساله که تاس نجایخب ا -

نجا یا ادیخودشم ب خوادیکرد و م سشیپولدار تاس یلیخ  

. سرو ته هر  می. بگذرومدهیهنوز که ن یول یانگار 

 نجایهست. ا یعموم یبهداشت سیسرو  هیراهرو هم 

 . اسانسوره

طبقه باال میو رفت میاسانسور شد سوار  . 



  ستیمال زوج ها ن نجای. اما انهییهم مثل پا نجایا -

 کی با  نجایمسن تنها باشه ا یاقا ایخانم  هی. اگر گهید

گه ینفر د  

هم داره  نجایرو ا نیی. همون امکانات پاشه یم یاتاق هم

ک ی  نجایتخت هاش دونفره است ا نییتفاوت که پا نیبا ا  

 . نفره

تکون دادم که گفت دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

نیبنظر پرسنل کم دار -  ! 

. که نجایا میکن یکه کار م می نفر 15... کال یلیاره... خ -

ینفرش اقا  کی هست.  یغنبر ینفرش نگهبان اقا کی  

و دونفر هم  می. دونفر اشپز دارنجاستیا ر یمد یمیابراه

کردن اشبزخانه و شستن ظرف ها و دورنفر  زیتم یبرا  

 ینظافت ساختمون. هفت نفر هم مسئول ادما مسئول

 م،یغذارو پخش کن شه، یغذا اماده م ی. وقتنجایا

 داروهاشون 

میکم یلیو ... کال خ میسر ساعت بد رو  . 

من قراره کجا کار کنم؟ ی. ولکنمیاوهوم درک م -  



و گفت ستادیوا هوی  : 

!؟یدینپرس -  

باال انداختم و گفتم شونه  : 

 ... نه -

اشپز خانه   میبر ای. بشهی معلوم م یایکه بحاال فردا  -

 . ارو هم نشونت بدم

طرف  نیچهار تا مرد از ا ن، یزم ریز میاسانسور رفت با

هم بود.  یرفتن. اشپزخانه بزرگ  یمدام به اونطرف م

 والبته 

و مجهز زیتم  . 

بود گفت شتریب هیکه سنش از بق ییاقا هی  : 

ممنوعهخانم خلج... اومدن به اشبزخانه  -  ... 

دی خلج خند خانم  : 

دمیداره ساختمون نشونش م دهیجد یروی. ندونمیم -  . 

 یلبخند محو  هینگاهم کردن که  یاشو با کنجکاو همه

 : زدم و گفتم



 . من حنا وفادار هستم -

هستم یدخترم. من مومن ی: خوش اومد مرد  . 

کردن که   یهم که جوون بودن خودشون رو معرف هیبق

و  یهاشون کرم یلی فام میخالصه وار بگ میبخوا

و  یافتخار   

بود انیپو  . 

به سالن هم کف که گفت میخانم خلج برگشت با  : 

که   میرفت. چند تا مرد و زن هم دار ادمی یاها راست -

توان قاشق بلند کردن   یو ناتوان هستن. حت ریپ یلیخ

 هم

به  یدگیخورده رس هی. تو طبقه سوم هستن اونا، ندارن

سرمشون  دی... باگهید یدون یاونا سخته. به هرحال م

 مدام

و ...   می رو بهشون بد  یابک یغذاها  ایبشه  عوض

. سه نفر فقط مخصوص اون  میپوشکشون رو عوض کن

 طبقه 

 . هستن



تکون دادم که گفتم دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

ختهی سرتون کار ر  یپس حساب -  . 

  نجایا ریپ یروحان  هی یدونیخب... م ی: اره.. ولدیخند

بچه هاشون   ی به جا میکه دار ییماها گفتیکه م میداشت

 به

داشت.  می خواه یپر برکت یزندگ میکنی خدمت م اونا

سبک تره ایاون دن یبارمون هم برا   . 

زدم یلبخند  : 

تونی روحان نیکجاست؟! ااالن  -  ! 

اش ناراحت شد و گفت افهیق  : 

که فوت کرده. بنده خدا   شهیم یماه کیمتاسفانه  -

بود ضی قلبش مر  . 

 رزنیتکون دادم که سه پ دنیفهم یبه معنا  یسر

گفتن  یاومدن سمتمون با لبخند خوشگل نیریش  : 

خانم خواهرتونه خانم خاج جان؟ نیا -  ! 

دی خلج خند خانم  : 



کنهی.. از فردا شروع به کار مدهیجد یروینه... ن -  ! 

اشون با لبخند براندازم کردن که خنده ام گرفت همه  . 

کنن دمییتا د یاونا با انگار  . 

 ... من حنا هستم -

گفت شونی ک یزدنو  یتر قیعم لبخند  : 

مزیعز  ییبایز یلیمثل اسمت خ  -  . 

  چیرفت. خوب ه یلیو یلیدلم ق حشیصر فیتعر نیا از

سرخ  نیهم  ی. براکنهینم فیتعر مییبایاز ز ادیکس ز  

و گفتم شدم  : 

 . ممنون -

بلند شد، خانم خلج یزنگ هی یصدا هوی  : 

زنگ رو زدن که همه  نی ... اشهیغذا داره اماده م -

میتا غذارو سرو کن یبرن سالن غذا خور  . 

 هی. میرفت یتکون دادم و به سمت سالن غذا خور  یسر

  یسالن بزرگ بود. دور تا دور سالن رو گلدون ها

چک یپ  



رو   وراریها رشد کرده بودن و د چکیبودن و پ گذاشته

ساخته بودن ییبایز یفضا  یلیپوشونده بودن و خ  . 

تو اتاق خودشون غذا   خوانیها هستن که م یبعض -

زننیداره که اونو م یزنگ هیبخورن.   ... 

شماره روش  یبرد که کل ه یسرو و  زیبرد پشت م منو

چراغ خاموش و دوسه  هیهر شماره  ریخورده بود و ز

 تاش 

روشن بود نشونم داد فقط  : 

تو  خوانیهستن که م  ایک شهیمشخص م نجایا -

 . اتاقشون غذا بخورن

مثل خانم خلج  دیسف شبندیپ هیتکون دادم و منم  یسر

 ... تنم کردم و تو سرو غذا بهشون کمک کردم و

*** 

سرم  نقدریشب شده بود. ا 7خودم اومدم که ساعت  به

 یگذشته. با صدا یچطور  دمیگرم بود که اصال نفهم

 زنگ 



شماره بابا شوکه شدم.   دنی به خودم اومدم با د لمیموبا

اشتم وگفتمدهنم گذ یدستمو رو  : 

شد رمید یوا -  . 

 یاز خانم خلج و دوتا از خانم مسن ها خدافظ یفور

 : کردم و جواب دادم

 بله؟ -

بابا ؟  ییسالم دخترم کجا -  

سرم گرم بود اصال متوجه  نقدریا دیسالم ...ببخش -

  رسمیم گهیساعت د میساعت نبودم. االن راه افتادم تا ن

 خونه 

کنمیم ف یتعر براتون  . 

 . باشه دخترم. فعال -

گرفتم و ادرس  یتاکس هی  عی. سریمکالمه کوتاه چه

 . خونه ارو دادم 

باز کردم. اما  دمیشدم و درو با کل ادهیدر خونه پ یجلو

شدم رهیکه جفت شده بودن خ ییپشت در به کفش ها  . 

م؟یمهمون داشت -  



  دیشد یاصال حالشو ندارم. احساس خسته گ  یوا

قط بخوابمف خواستی. دلم مکردمیم  . 

خودم رو مجبور کردم که لبخند بزنم در   یبه سخت اما

به نیخانواده خاله شه دنیباز کردم و رفتم داخل. با د  

وارفتن صورتم رو گرفتم  یجلو یسخت  . 

رو کم داشتم نیهم  ! 

 . سالم -

میدی: سالم خانم... چه عجب ما شمارو دخاله  ! 

طعنه بهت  ینطوریکه ا ستین نیبدتر از ا یچی.... هییا

 شیکه بخواد مدام ن تینس ییبزنن هرچند خاله از اونا

 و

گهیبزنه اما خب د هیکنا  . 

نیسالم خوش اومد -  . 

 یروبوس نی ... چرا ایوا  یکه ... وا دتمیزور بوس به

  ادیبدم م نقدری بکشم؟ ا ینفس راحت هی شهینم دهیها برچ 

 از

یروبوس  ! 



شهرام پسرشون هم   یشوهرش هم سالم کردم و برا به

خودشو تو بغلم انداخت که هویسر تکون دادم و شهال   

قدم به عقب رفتم و گفتم دوسه  : 

قد بچه وزن  ی... کمرم خورد شد... فکر کردوانهید -

روم؟ یخودتو انداخت یدار  ! 

جدا شد و زد تو بازوم ازم  : 

چند  یدونیرد. ماحساس... دلم برات تنگ شده نام یب -

دمت؟یوقته ند  

. همه میبود یمیانگار چقدر صم گهیم یجور هی... اخ

دهیکه شهال تو نخ حم دونستنیعالم و ادم م  . 

چقدر دلت تنگ شده دمی.. .فهمزمیباشه عز -  . 

مبل نشستم که  یخانواده خودمم سالم کردم و رو به

 : مامان گفت

 ... حنا پاشو لباسات رو عوض کن -

خسته ام یلینه... خ یوا -  ... 

؟یکوه بکن ی: رفتدیحم  



کردم دایبهتر... کار پ یزیچ هی -  . 

و گفتم دمیشدن بهم که لب گز رهی اشون خ همه  : 

ن؟ی کنینگاه م ینطور یچرا ا -  

: تو و کار کردن؟ دیحم  

با تشر گفت بابا  : 

دیحم -  ! 

روبه من گفت بعد  : 

هست دخترم؟ یحاال چه کار  -  

باز گفتم شین با  : 

سالمندان یسرا -  ! 

حرف من   نیبا گفتن ا هویکه  خوردیداشت م شهرام

از  یتو گلوش و به طرز مفتضحانه ا دیپر ییچا

 دماغش زد

رونیب  . 

صورتش گرفت و  یجلو عیقرمز شد دستاشو سر بدبخت

با خنده گفت دی. حم رونیپاشد از خونه زد ب  : 



 . طفلک هنگ کرد -

با خنده گفت شهال  : 

بود؟  یجا قحط -  

نکردم بخاطر سوسابقه ام بهم   دایپ یکار گهید یجا -

 کماهی. قراره کردیفرق م نجای. اما خب ادادنیکار نم

ی شیازما  

باحاله. امروز از ظهر تا  یلی. خمیبعد قرار داد ببند باشم

اونجا بودم شیساعت پ مین نیهم  . 

بود و بابا گفت دهیاخماش توهم کش مامان  : 

دخترم هیکار خوب -  . 

که بابا ازم   ستین نیبهتر از ا یچیباز شد. ه شمین

کنه  دییکنه و کارم رو تا فیتعر  . 

گفت و نشست یاروم  دیبرگشت. ببخش شهرام  . 

منتظره بود براتا داداش؟ ریغ  یلی: خدیحم  

خنده با خجالت کرد. احتماال کل امروز رو   هی شهرام

خجالت بکشه هیقض نیبخاطر ا  . 



 . اره خب... توقعش رو نداشتم اصال -

و گفتم دمیکش یاه  : 

برام!؟  یارینم یچا دیحم -  

گرد شده نگاهم کرد یچشما  با  : 

 . روتو کم کن -

کردم زیرو براش ر چشمام  : 

نکردما... پاشو یهنوز باهات اشت -  ! 

؟یسرچ ن؟ی: قهرشهال  

: بماندمن  . 

با حسرت اه   دینگاه کردم. حم دیطلبکار به حم بعدم

بلند شدن غرغر کرد نیو ح دیکش  : 

چون   کنهی سنم از جام بلند م نیمنه جراح رو با ا -

 ... خانم قهر کرده 

میلبخند محو زد هیو فقط من و بابا  دنیخند همه  . 

. شهال رو به من گفتزهیبر ییچا همه یشد برا  مجبور  

: 



اونجا؟ یکن کاریحاال قراره چ  -  

اشبزخانه   دونمیم ی. ولشهی فردا مشخص م دونمینم -

چون همه کارکناش اقان ستیاش ن  . 

توهم.گفت افهیبا ق هوی  : 

یپوشکشون رو عوض کن دینگو که با -  ! 

نگاه بهش انداهتم و گفتم هی  : 

خودشون از    یبچه ها یندارم. به هرحال وقت یمشکل -

دینفر با هی کنندیم یکه دارن شونه خال ی ا فهیوظ ریز  

ه؟ی مشکلش چ برمی. ثوابشو من مگهیبرسه د بهشون  

کرد یتوهم همچنان نگاهم م افهیق با  . 

اش توهم بود اما   افهیمامان رو نگاه کردم ق یچشم ریز

از یامت هی نمیلبش بود. خب ا یرو  یلبخند محو هیبابا   

گهید  . 

تنور گذاشت و اماده که شد دور   یتو نیپاچ  کمی مامان

میهم خورد  . 

دیاز شام که رفتن مامان ترک بعد  : 



 حنااااااااااااااااا -

بلند  عیسر نی هم یکنه برا خمیتوب یقراره کل دونستمیم

سمت اتاقم که گفت  دمییشدم و دو  : 

نمیبب ستایوا -  .. 

  یز یبهش خورد. احتماال چ  یزیچ هیاتاقمو که بستم  در

درو قفل عیگرد شده سر  یپرت کرده سمتم. با چشما  

و گفتم کردم  : 

نکردم که یاشتباه یکار الیخیمامان! ب -  . 

 یرفت یاجازه نگرفت یچ ی برا ؟ینکرد ی کار اشتباه -

سالمندان!؟  یجا نه سرا چیدنبال کار ها؟ اونم ه  

برخورد بهم  ... 

هیخوب و سالم ی: خانم... بس کن.. اتفاقا جابابا  . 

حاال رفته اونجا و شهیی: درد من تنهامامان  ... 

باز کردم که همه اشون متعجب شدن هوی درو  . 

حالت ممکنم گفتم نیاحساس تر یو ب  نیتر یجد با  : 



... خانواده امو دارم. دوما ازدواج ستمی اولن تنها ن -

  نیا نیبهش نداشته باشم ع یوقت یعالقه ا چیکنم اما ه

مونه یم  

خوشحال   دیکنم. سوما... شما تازه با یتو جهنم زندگ که

خر کار کنم بعد نیبشم که ع یکی ی. برم منشیباش  

اونجا رفت و امد داشته باشن و  یو ناکس  هرکس

  یگی... شما مستاینه وا ای چشمشون روم باشه خوبه؟ 

گه ید یجا  

  یداستانا نیاز ا  یکیو  نمیحتما چند تا پسر جوون بب  که

مگه نه؟  وفتهیبرام اتفاق ب  لمایعاشقانه تو ف  

 یهم فشار داد و بعد از مدت یلباش رو رو مامان

گفت یگرفته ا یبا صدا میبود رهیسکوت که بهم خ  : 

 ادیاحترام به بزرگترت رو  کمیاونجا حداقل  دیشا -

یر یبگ  ! 

گرد شده رفتنش رو نگاه کردم. با رفتنش با   یچشما  با

گفتم دیبهت به بابا و حم  : 

با   گهیم یکه وقت نهیاحترام به بزرگتر از نظر مامان ا -

ازدواج کن من بگم چشم... مگه نه؟ نیا  



زد و گفت یلبخند محو هیبابا هم  د،یخند دیحم  : 

نیفکر نکن ادیز نی بخواب نیبر -  . 

نده اومد سمتمبا خ دیهم رفت و حم بابا  : 

 ای یسالمندان قراره کار کن یسرا یحاال جد  -

؟یکرد ستگامونیا  

گفتم یبه صورت گرفتم و جد یحالت سرد عیسر  : 

نه؟ ای ه یجوابم منف یبه سپهر گفت -  

بهم اخم کرد عیسر اونم  : 

 . بله گفتم -

تکون دادم. پشتم رو کردم برم داخل اتاقم که گفت یسر  
: 

کنهیگفت خودش خراب کرده خودشم درستش م یول -  . 

پا پس   خوادینم یعنی نیخشکم زد. خب... ا همونطور

 بکشه؟ 

 عیگفت که منو به خودم اورد. سر یری شب بخ  دیحم

دادم هیوارود اتاقم شدم و درو بستم. به در تک  . 



میکه تازه دوست شده بود افتادم یاون زمان ادی  . 

که تو  یشهردار  یاز مدرسه برام گل، از گل ها بعد

اورد و چقدر خر   یو م کندیم  کاشتیپارک ها و ...م

فیک  

شدمیم  . 

وقت دوست نداشتم ادرس خونمون رو بدونه.  چیه اما

 یاومدم و برا یرو باهاش م یریمس هیتا   نیهم یبرا

هیبق  

که  دونستمیاون موقع هم م ی . حتکردمیم ی خداحافظ اش

رو  شینی ری. اما دوست داشتم شهیموقت یدوست نیا  

کنم تجربه  . 

فقط سه ماه طول   کردمی بود که فکر نم نیا حداقلش

 . بکشه

تو همون سه ماه به اندازه چند سال بهش وابسته   اما

 . شده بودم

  میرفتیو بعدشو باهم م میزاشتیقرار م ییجا  هیها  صبح

ندوریتا مدرسه و برگشت هم هم  . 



میدیدیفقط همو م ینطوریسه ماه ا تا  ... 

شده   دیمرد بود ناام یو که شکست کال از هرچ دلم

اومد. با یو بابا هم بدم م دی مدت از حم هیتا  یبودم. حت  

از همون موقع بود که بحث ها و کل کل هامون  دیحم

 میتصم مونییبعد از دوماه از جدا یشروع شد. وقت

 گرفتم

بشم یکنم. قو رییتغ  . 

ستمین مونیباشگاه رفتنم پش از  . 

 مونیپش نی رفتارم با پسر ها و رفتارم با محمدحس از

ستمین  . 

اخرش که وا   نیا یهمه رفتار هام درست بودن ال بنظرم

 . داده بودم باالخره بهش

اصرار کنه وا بدم دوباره ادیسپهر ز ترسمیم  ... 

سال دوست پسر   نیکرد بعد از چند یفکرش رو م یک

که  یکارم بشه همون مرد انتیو خ شعوریو ب القید

 منو از 



کرد و شد   رمیو بعدم دستگ رونیب دی اتوبان کش تو

 ... بازجوم

گنیم نیاست به ا اریدست بس ی... دست باالهه  ... 

دمشیبعد از به زندان افتادنم ند  یسال و اند سه  . 

اومدم اون خانواده من رو اورده  رونیب ی حاال... وقت و

  نجای. مادرش به امیاشون باش هیمحله تا همسا نیتو ا

 رفت و 

داره امد  . 

گفت من زنشم و کم مونده بود   نی... به محمدحسخودش

 ... باهاش دعوا کنه

جام بلند شدم و لباسام رو عوض کردم از  . 

برداشتم  مویو گوش دمیتخت دراز کش یرو  . 

شدم رهیخ یصفحه خاموش مدت به  . 

 ینگاهش م ینطوری.. واما هم یبه چه هدف دونمینم

اومد و صفحه اش روشن شد امیپ هویکردم که   . 

گرد شد چشمام  . 



 ... بسم هللا -

از سپهره امیپ دمید  . 

بهش انگار دهیفکر کردم امواجش رس ادیبهش زوا...  -  

. 

رو باز کردم امشیو پ دمیخند  : 

 . دوستت دارم -

 یباال  مویدوکلکه چنان شوکه شدم که گوش نیا دنید از

 . سرم نگه داشته بودم از دستم افتاد و پخش دماغم شد

دردسره امتمی... پشعوریاخ...ب -  . 

و   دمیمال موینیب  کمیدردش اشک تو چشمم جمع شد.  از

از خطرات  یر یرو برداشتم. برا جلوگ میدوباره گوش  

نگاهش کردم امشیو به پ دمیبه پهلو چرخ  یاحتمال  . 

سم؟ی . خب االن در جوابش فحش بنودمیگز لب  

بعد گفتم اما  : 

هنوز برام مهمه. اما  کنهی .. جواب بدم فکر مالیخیب -

خوردمیخوره خودمو م نیم عنه... جواب ند  ... 



کلمه نوشتم کیجوابش فقط  در  : 

 بالک -

باز شد شمیفرستادم و زود مسدودش کردم و ن و  . 

کنار تخت گذاشتم و  نیزم یقفل کردم و رو مویگوش

 : چشمام رو بستم و با لبخند گفتم

خوابمیحاال راحت م  -  . 

سرم گذاشتم ریو دستامو ز دمیباز دراز کش طاق  . 

دمیسقف زبون درااز کردم انگار سپهره و خند به  . 

شدم رفت وانهید -  . 

*** 

 ی. دستامو با وحشت رو دمینفس نفس از خواب پر  با

مطمن شدم یو بعد به تنم دست زدم وقت دمیصورتم کش  

تخت افتادم و   یو فقط خواب بوده، به پشت رو سالمم

 . نفسمو فوت کردم

اشدماز جام پ یکرخت با  . 

صبحمو خوندم نماز  . 



رو  نیماش نداختی هروز م بایکه مامان تقر  میورزش ست

که رونیچادرمم سرم کردم و اومدم از اتاق ب دمیپوش  

سجاده اش نشسته قران  یبه بابا خورد رو چشمم

و منم بعدش   خوابهیم رهی. معموال بعد از نماز مخونهیم

رمیم  

 . ورزش

 . سالم -

زد یلبخند  : 

  امیسالم بابا جون... اشکال نداره منم امروز باهات ب -

 ورزش؟ 

تعجب گفتم با  : 

 واقعا؟ -

 ! اره -

هم هست  یعال  یچه اشکال -  . 

زدم که اونم بلند شد و با ارامش جمعشون کرد و  لبخند

 . رفت اماده بشه



و گفتم رونیب میاومد باهم از خونه اومد یوقت  : 

دوامیمن تا پارک م -  . 

میباشه دخترم... بر -  . 

دنییبه دو میپارت نرم شروع کرد تا  . 

بزنه که  یحرف هی خوادیبود. احتماال م بیبرام عج  یلیخ

 . اومده باهام

. داشتم کمرم رو میپارک مشغول ورزش شد  تو

روبه جلوم و اوردم باالتنه ام رو  یعنیچرخوندم،یم

به  چرخونمیم  

 . پشت

سپهر چشمام گرد شد دنید با  . 

کردینرمش کردن به ما نگاه م نیح  . 

با اخم ازش گرفتم و برگشتم. بابا اما انگار   نگاهمو

 . حواسش نبود

بهش نگفتم که بابا گفت یچیه منم  : 

؟  ین یبیحنا... هنوزم کابوس م -  



گفتم یناراحت با  : 

 ... اره -

مشاور شیپ یبر ی ستیحاضر ن گفت یم دیحم -  . 

اون اتفاق  یاندازه کافحوصله مشاور رو ندارم. به  -

با  گهینفر د کی یبرا خوام ی. نمنمیبیرو تو خوابم م

تو  اتییجز  

کنم ف یتعر یداریب  . 

... نابوسارویا یتحمل کن یتونیم یتاک  یفکر من -

  یهاریروز  هی. مونهیخواب اروم به دلت م  هیجسرت 

باهم  ینداشت  

امی. منم باهات ممیبر  . 

تو چشمام جمع شد و با بغض گفتم اشک  : 

دیبابا ببخش  -  ... 

و گفت ستادیوا هوی  : 

شد؟ یعه... چ -  



شونه ام گذاشت تو بغلش رفتم و زدم  ی رو دستاشوه

هیگر ریز  : 

من...  یها یعقل یکردم... بخاطر ب تتونیاذ یلیخ -

حرف بهتون زدن و یحتما کل  ... 

رو نوازش کرد سرم  : 

دخترم...  ینی ... تو بهترینکرد یا یعقل یب چیتو ه -

... با داشتن دختر یدیو مق بای... زی... باهوشیعاقل

مثل  یخوب  

از خدا نمبخوام باباجون ی چی ه گهید تو  .. 

که منو عقب کشوند و تو چشمام   کردمیم  هیگر همچنان

 : نگاه کرد

تو نبود تو از  ریحنا... اون اتفاق تقص نیمنو بب -

هم که تو زندان افتاد  یاتفاق ی... حت یخودت دفاع کرد

هی  

نفر قد  کی مقابل زور  یبوده حتما دخترم. وقت  امتحان

از  دیاما نبا ینیبیم یصدمه ا هیمسلما  یکنیعلم م

 کارت 



...   یاوالدم نی دخترم. تو بهتر یشرمنده باش ای مونیپش

ت و نعمتکرده اما تو برک دیسف دیمنو حم یموها  

کنمی دخترم... بهت افتخار م یمونیزندگ  . 

زد و  یکه لبخند دمی ام با خجالت خند هیگر ونیم

دیو بوس میشونیپ  : 

بخنده. با داداشش کل بندازه  دی... دختر من با نیافر -

ارهیدر ب شی الی خیو حرص مامانشو با ب  . 

دوباره که گفت دمیخند  : 

خونه صبحانه    میبر گیبخر میپرس حل هی... میبر ایب -

 رید تیروز اول کار یبعد برسونمت که برا  میبخور

ینرس  . 

گفتم و اشکام رو پاک کردم، با بابا به سمت  یچشم

کرده میکه متوجه شدم سپهر خودشو قا  میرفت یخروج  . 

زدم فقط یشخندین  . 

به بابا نگفتم ی ز یبازم چ اما  . 



 داریب دیخونه. مامان و حم میو برگشت میدیخر میحل

 بودن. مامان خودشو گرفته بود و دلخور بود. هووووف

. 

سالم کردم و لباس برداشتم و خودمو تو حموم   عیسر

 . انداختم

دگفتیبرگشتم حوله ارو دور گردنم گذاشتم و حم یوقت  : 

؟یاون موها نبود کوتاهشون کرد فیح -  

گفتم یدیق یب با  : 

!؟ یشانه اشون کن یخواست یتو م -  

قشنگ بودن ینه...ول -  . 

نداشته باش خوش اخالق  یامروز به من کار ایب -

 . بمونم

نگفت. بعد از  یزیچ گهیچپ نگاهم کرد و د چپ

م یخوردن صبحانه حاضر شد  . 

من رو رسوند و خودش رفت سر کارش بابا  . 



و عرض ارادت بهم  یبا چاپلوس  یلیخ  یغنبر یاقا

 . خوش امد گفت

بودکه با لبخند   لهیپ لهیش یصاف و ساده و ب نقدریا

 . جوابشو دادم و رفتم سمت ساختمون

رو زدم یمیابراه یاتاق اقا در  : 

دییبفرما -  . 

باز کردم درو  . 

ریسالم صبح بخ -  . 

لبخند گفت با  : 

دی. سر وقت اومدریسالم صبحتون بخ -  . 

لبخند گفتم با  : 

 دیگفتن شما با روزی.... خانم خلج دگهیروز اوله د -

کنم ناکاریکدوم طبقه و ا ایکجا  نیبگ  . 

 زشی م یرو از رو  یکاغذ هیتکون داد و  یسر

 : برداشت و داد بهم

تونهیکار فتیش نیفعال ا -  . 



 . ممنون -

رو گرفتم که گفت کاغذ  : 

گفتم  دیجدتو رختکن بانوان چند دست لباس فرم   -

دیرو انتخاب کن شونیکیبزارن   . 

 ... ممنون حتما -

گفتم و اومدم  یروز خوش ستین ییحرف دمید یوقت

رونیب  . 

روشن و  یرختکن چندتا مانتو شلوار قهوه ا رفتم

کاور از   یو تو یتو چوب لباس ز،یمغنعه کرم تو چند سا

یجالباس  

بود زونیاو یوارید  . 

نداشت انتخاب کردم و   یکه اسم یخال یاز کمد ها  یکی

گذاشتم توش لمویوسا  . 

گذاشتم و   بمیتو ج  مویاز عوض کردن لباسم. گوش بعد

 . به برگه کارام نگاه کردم



 رزنیپ رمرد،یباشم. (پ دیاخر رو تو طبقه سوم با هفته

  بایتو همه کارا تقر دیسه هفته ارو با نیناتوان) ا یها

 کمک 

کردن به سرو غذا و. از دارو دادن گرفته تا کمک کنم  

... 

دارو هارو و   ستیکه اومدن ل یخلج و خانم محسن خانم

 . ساعت و شخصشون رو نشونم دادن

به   میشروع کرد قهیدق 8:30که اماده شد از  صبحانه

 . پخش

*** 

شدیکارم تموم م گهیساعت د کیپنج بود و  ساعت  . 

رو گرفتم دیحم شماره  : 

 بله؟ -

خانم شوکه خشکم زد هی یصدا دنیشن با  : 

وفادار هستن؟ دیحم یاقا دیام... ببخش -  

تو اتاق عمل هستن شونیبله ا -  . 



و گفت دمیکش یبلند هوف  : 

تماس گرفته یبگم ک -  ! 

 ییانگار بود. ابرو یدیو با ناام فیضع یل یزنه خ یصدا

 : باال انداختم و گفتم

هی حنا کاف دیبگ -  . 

گفت یاز مکث بعد  : 

 . باشه -

گفتم عیقطع کنه که سر خواستیم  : 

شه؟یتموم م یعملشون ک -  

گفت تی با عصبان هوی  : 

شم؟یمن چه مبدونم... مگه من منش -  ! 

مقابلم  مویگرد شده گوش یقطع کرد. با چشما بعدم

 : گرفتم و گفتم

 ... اعصاب نداره ها -

زنگ  میگذشته بود که گوش یساعت مین حدودا

بود دیخورد.حم  . 



 بله؟ -

؟یم حنا.... زنگ زده بودسال -  

 یایب 6ساعت  یتونیم نمی بب خواستمی سالم اره. م -

  نیهم یبرا ینه اون خانومه گفت عمل داشت ایدنبالم 

خال یب  

 . شدم

. ادرس رو برام بفرستامینه م -  . 

رمیگ یم یتاکس هی  یولش کن دادش. خسته ا -  . 

نکن واسه من. ادرس   ییخوبه حاال توام مظلوم نما -

ها  یرو فرستاد  . 

و گفتم دمیخند  : 

 . باشه -

گفت رزنیپ هیرو قطع کردم که  تماس  : 

زمیبه خنده عز شهیهم -  . 

بهش زدم یلبخند  : 

 . ممنون همچنبن -



که االن وقتش بود بخوره ارو   یرزنیپ هی  یداروها رفتم

هست   یا رزنهیهمون پ دمیبرداشتم و به اتاقش رفتم د

 که

به خنده شهیهم گفته  . 

زدم و گفتم یلبخند  : 

 . وقت داروهاتونه -

بود انگار که با  ییتنها رزنیتختش نشسته بود. پ یرو

حموم بود  شیبود و هم اتاق یهم اتاق گهید رزنیپ هی

 . انگار

دادم که گفتهاش رو  دارو  : 

زم؟یعز یازدواج کرد -  

زدم یلبخند  : 

 . نه -

زد و گفت یلبخند  : 

زم؟یچرا عز -  

ازدواج کنند دی... همه که نباگهیخب د -  . 



و گفت دیکش یاه  : 

به سن من   یبه همدم دارند مادر... وقت ازیهمه ن -

گمیم یچ یفهم یم یبرس  . 

زدم دوباره و گفتم یلبخند  : 

به سنتون برسم درک کنم. من   یوقت دی...شادونمینم -

دیارو بدم. خوب استراحت کن هیبق یبرم داروها  . 

زمیممنون عز -  . 

بود   قهیو ده دق شی. ساعت شرونیاتاقشون اومدم ب از

لباسام اومدم   ضیکه کارمو تموم کردم و بعد از تعو

رونیب  . 

رو ترک موتورش نشسته بود و منتظرم بود دیحم  . 

 ! سالم دادش -

یکنی کار م نجایا شهیسالم... هنوزم باورم نم -  . 

که بهم داد و سرم کردم و از شونه اش  یو کاله دمیخند

 . گرفتم و پشتش سوار شدم

بود جواب داد؟  یاون خانومه ک -  



که گفته بودم یهمون دختره رو مخ -  . 

باز شد شمین  : 

؟یکرد و یس تیتو گوش یاسممو چ -  

 تیعکس شخص یدر مزرعه. حت  یحنا دختر  -

گذاشتم شمیکارتون  

به پشتش زدم و گفتم  یمشت  : 

 . نامرد. همون بود دختره روترش کرد -

زد؟ یحرف -  

. بهش بگو  میزیچ  یفکر کنم فکر کرده دوست دختر -

 . خواهرتما

شده حرص دادنم  الیخیعمرا... پس بگو امروز چرا ب -

ادامه بده بهتره هیرو نی . به همکردیم یبود و دور  . 

دلت مباد؟ دوستت داره خب یچطور  -  . 

کالفه گفت دیحم  : 



رو با   نیسپهر و محمدحس  یحنا... تو چطور  الیخیب -

منم در برابر  ؟یهاشون دوست نداشت ی ریگ یوجود پ

نیهم  

ام ینطور یا دختره  . 

حالش رو نیکردم ا یبسته شد چون درک م دهنم  . 

درو  دیشدم و با کل ادهیدر خونه از موتورش پ یجلو

 . باز کردم

جفت کفش زنانه  هیوارد بشم که چشمم به  خواستمیم

اهلل ی هیاشاره کردم که اونم بلند  دیخورد. به حم دیجد  

 . گفت

چادرش  عیسر دمیزودتر رفتم تو مادر سپهر رو د خودم

 . رو سرش کرد 

به به به  ... 

دییسالم بفرما -  . 

یخسته نباش ؟یخوب زمیسالم عز -  . 

ممنون نیسالمت باش -  . 



هم اومد سالم کرد دیاتاقم و حم رفتم  . 

رونیرو عوض کردم و از اتاق رفتم ب لباسام  . 

 روش متفاوت با روش هیسپهر  یانگار خب

گرفته شیدر پ نیمحمدحس  . 

خودش جلو اومد اما سپهر مادرش رو   نیمحمدحس

 . فرستاده

زیبر ییهم چا  دیحم ی: حنا برا مامان  . 

 . باشه -

دیو بردم اتاق حم ختمی ر ییچا دوتا  . 

به در زدم یا تقه  : 

تو ایب -  . 

شدم درو بستم که گفت وارد  : 

که یکوچ یممنون ابج -  

دستش بود شیتخت نشسته بود و گوش یرو  . 

تخت که گفت یرو نشستم  : 

نجاهایا ومدهیمامان ن دنی د یمطمنن مادر سپهر برا -  . 



کردم بهش که شونه باال انداخت اخم  : 

یدونیخودتم م گم؟یدروغ م ه؟یچ -  . 

گفتم کالفه  : 

برم تو  زارهیمامان نم رونیخسته ام. از اتاقت برم ب -

 . اتاقم

زد  یپوزخند  : 

ست؟ یخوب ن  ییتنها گهی بهت نم یکس شگاه یتو اسا -  

مشت زدم تو شونه اش با  : 

 برهیچرا خودت خوابت نم یبلد ییخوب الال نقدریا -

.  دهیم ریسالته ها. چرا مامان همش به من گ 32اقا؟ 

یدار  

ها ی شیپسر م ریپ  . 

زد یشخندین  : 

تخصص   ی برا خوامینشده. ممن هنوز درسم تموم  -

بدم لیقلب ادامه تحص  . 

نگاهش کردم شوکه  : 



تو بخدا یچه حوصله دار -  . 

و گفت دیخند  : 

انگار قرص   یگرفتیکتاب دستت م یتو از بچه گ  -

ی خواب خورد  . 

دمیخند  : 

 یدرسا ییهوم... چرت و پرت بود همه اشون. خدا -

نخوردن مونی تو زندگ یدرد چیبه ه ییو راهنما ییابتدا  

. 

با لبخند گفت دیحم  : 

حنا. خوشحال   ستیبد ن میحرف بزن  یاز هر در نکهیا -

 ششونیپ کمیاما زشته خواهر من... پاشو برو  شمیم

نیبش  . 

دم؛یکش یهوف کالفه  

 . اح... ضدحال -

 دمی. تا رسرونیبرداشتم و اومدم ب  موییچا پاشدم

و  ختمیر دی جد ییچا هیو  دمیسر کش مویی اشبزخانه چا

ی رو  



نشستم مبل  . 

دخترم؟  یبود دهی: چند وقت بود داداشتو ندمامان  

ها نداختیم  کهی ت قشنگ  . 

و خونسرد پارو پا انداختم و گفتم دمیخند  : 

نبودم یسه سال و خورده ا گهیاره د -  . 

و گفت دیخند  یلیجل مادر  : 

دیریحق دارن. بهشون سخت نگ -  . 

و حنا   دیحم داد؟یحرصتون م  یلی: اقا سپهر هم خمامان

کردن منو ریکه پ  . 

و گفت دیخند یلیجل  خانم  : 

شر بود... مخصوصا تا قبل از  یلیاتفاقا سپهر هم خ -

ارومتر شد. اما  کمیکه رفت  یرفتنش. سرباز یسرباز

 خب 

  شعیم شهیمتحول شده صبحا زود پا م شدهیچ دونمینم

دیخواب یاخر رو م قهیتا دق شهیورزش. هم  . 



کردم   یبرداشتم و خودمو سع موییمحو شد. چا لبخندم

تفاوت نشون بدم یب . 

و   کنهیوقته ورزش م یلیخوبه...حنا هم خ  یلی: خمامان  

... 

گفتم هویساکت بمونم  نتونستم  : 

می راجب من حرف نزن نیایب -  . 

زدم و گفتم ینگاهم کردن که لبخند شوکه  : 

کشمیخجالت م -  . 

  یاز خجالت رو یاثار چ یکه ه دونستمیخودمم م اما

ی لی. مامان چپ چپ نگاهم کرد و خانم جلستیصورتم ن  

دیخند  : 

. راستش دخترم... میراجب سپهر حرف بزن نیایپس ب -

خودش  نکهیسپهر ازم خواسته باهات صحبت کنم. مثل ا

 به

زده نتونسته بهت ثابت کنه که بهت عالقه داره یدر هر  
... 



 ره یخ یاز دهن مادرش وقت حرف نیا دنی... خب شنییا

باعث شد گونه هام قرمز بشه  کنهی نگاهم م  . 

بود گهیموضوع د هیام... منظورم کال  -  . 

حفظ کرد و رو به مامان گفت  لبخندشو  : 

با حنا جون تنها صحبت کنم؟ قهیچند دق شهیم -  

: بله البتهمامان  . 

هم بلند شد و  یلی شد و رفت اشپز خانه. خانم جل بلند

شدم که با   رهیخ نینشست. به زم می اومد مبل کنار

یصدا  

گفت یاروم  : 

کرده که من خبر ندارم؟ یدخترم... سپهر اشتباه -  

پاهام مشت شد و فقط سرم رو به چپ و   یرو دستام

 : راست تکون دادم که گفت

به  تیعالقه گ یمن مطمئنم جواب نه تو هم بخاطر ب -

... هیچ دونمیکه من نم هی اشتباه هیسپهر هم بخاطر 

دیشا  



برات  گهیبدونم بتونم سپهر رو قانع کنم که د اگر

نکنه جاد ی مزاحمت ا  ! 

که  کردمینگاهش کردم. اصال فکرشم نم  هوی ناخواسته

زد و گفت یبزنه. لبخند تلخ یحرف نیهمچ  : 

  خوامی... اما نمیارزومه تو عروسم باش نکهیبا ا -

. کنمی... درکت م شهینم جادیکنم.. عالقه به زور ا تتیاذ

 اما پسرمم 

  ی... اون اونقدر بهت عالقه مند شده که هرکارشناسمیم

تا بهت برسه کنهیم  . 

قورت دادم یدهنم رو به سخت اب  . 

یکه شام اون شب رو تو از عمد تند کرد دمیمن فهم -  ! 

دندون هام فشاردادم که لبخند  نیلبم رو ب د،یپر رنگم

زد یمهربون  : 

... از  شناسهیبه اندازه من سپهر رو نم چکسیه -

اومد  شیکه اون مشکل برات پ  شیهمون سه سال پ

 سپهر تو 



اومد خونه و چپ و  یمثل مرغ پرکنده بود. کم م خونه

.. کالفه بود و بعد ازگفتیم راهیراست به خودش بد و ب  

زبونش بکشه که  ریدوهفته پدرش تونست از ز حدودا

دختر مورد عالقه اش بخاطر دفاع از خودش باعث شده 

ریغ  

تو شده یو االن اون بازجو  رهیطرف بم عمد  ... 

. دستام شدمیمن مضطرب تر م زدیحرف م  شتریب یهرچ

دیلرزیپاهام مشت شده بود و م یبه وضوح رو   . 

براش  دیبا می دونستیداغون شده بود که نم یجور هی -

کنه که تورو  یداشت مخف یسع ی. از طرفمیکن کاریچ  

ندن یا گهیتا پرونده اتو به کس د شناسهیم  . 

رو ازش گرفتم و به دستام دوختم که گفت نگاهم  : 

زندان  یهم که... متاسفانه اون اتفاق تو یوقت -

  زانیتا م گمیم نارویافتاد... سپهر هم داغون شد. دارم ا

 عالقه اشو



 میخودش بود که بتون شنهادی... پزمیعز یبش متوجه

از زندان  یتو کوچه خودمون تا وقت میاریخانواده اتو ب

 ازاد

بهم نیباش کینزد یشد  ... 

سه سال رو تو برزخ بود انگار... مدام   نیسپهر... ا -

تا حالتو بدونه.  گرفتیخبرت رو از زندان دومت م

نقدریا  

بود دهیرو کرده بود که همه فهم سفارشت  . 

سکوت گفت هیاز حدودا چند ثان بعد  : 

بهش ممکنه نداشته  یعالقه ا چیکه تو ه نیاما ا -

و باهات   امیگفت ب ی. اما وقتکنمیرو درک م یباش

ت کنم صحب  

  یداره خودخواه دمیکنم فهم تیشده راض یهرطور و

اما  نیدوست دارم شما دوتا ازدواج کن ی لی... خکنهیم

 درک

 ،یبه همسرت نداشته باش یکه اگر عالقه ا کنمیم

  ارمیفشار ب خوام ینم نیهم یشد برا یخوشحال نخواه

 .بهت



 تونمیمن م یخوب بد  لیدل ه ی ایبهانه  هی... اگر بهم فقط

 . قانعش کنم حتما

اشکام رو گرفته بودم ختنیر یجلو  یسخت به  . 

شده بودن   دهیبند دستام بخاطر فشار مشت هام سف بند

چشمم بود که داشت اون ی... فقط چهره سپهر جلو  

 نی. هرچند بعد از گذشت ادیبوس یارو تو کوچه م دختره

نرفته بود. اشک  ادمیهمه سال خاطره محو شده بود اما   

ختنی ر هیام حلقه زد و بعد از چند ثانچشم تو  . 

  یبودم. اصال تو حال و هوا یتحت فشار روح یلیخ

 . خودم نبودم

. لبخند دمیبازوم گذاشت که من از جا پر  یرو دستشو

زد یمهربون  : 

به سپهر بدم؟ ی... چه جوابی... نگفتزمیعز -  ! 

گفتم ختی ریکه اشکم م یهمونطور  : 

بازم  کنهیاشتباه م کباریکه  یادم نیبهش بگ -

... قصد تجربه دوباره تبعات بعداز کنهی تکرارش م

نفر  کیاشتباه   



دلم شکسته هست.  یارو ندارم. به اندازه کاف گهید

گه ینفر د کی از احساسات   تونهیخودش درک کنه که نم  

اشتباه   یانجام کارا یخودش برا یبرا یکنه وقت مراقبت

تراشهیم یالک  یها لیدل  . 

جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و درو بستم از  . 

 نیو خودم رو بغل کردم و ع دمیدر دراز کش پشت

دادمیگهواره خودم رو تکون م  . 

* 

یراو *  *** 

  کردیجواب حنا، با خودش فکر م دنیشده از شن خشک

بدل گرفته نهیک نقدریا ندختریکرده که ا کاری که سپهر چ  

و دلش رو شکسته ازش  . 

برخورد حنا خجالت زده اومد جلو و   دنی ا دحنا ب مادر

 : گفت

... حنا بخاطر  خوامیمن از سمتش عذر م یلی خانم جل -

که نتونسته راحت بخوابه  هیشبانه اش مدت   یکابوس ها

 و بد



شده خلق  . 

خودش رو جمع و جور کرد و گفت یسخت به  : 

کنمی... درکش م ستین یمشکل -  . 

سرش رو به  دونست یاز رفتار دخترش نم یعصب شهناز

ی همه مقاومت و ب نیا تونستیبکوبه... نم واریکدوم د  

حنا رو درک کنه احساس  . 

به خودش اومد و تا رفتنش و   یلیبلند شدن خانم جل با

کردیم یبستن در مدام ازش عذر خواه  . 

رفت سمت اتاق حنا و با دست  یلیرفتن خانم جل با

بهش زد ی ضربه محکم  : 

؟یکن یز یابرور نقدریا دیبا -  

جمله    کی نیاومد و فقط هم رونیاز اتاق ب  دیحم

شد اما با صدا و لحن   یعصب دیمادرش رو که شن

ی متریمال  

 : گفت

ریبهش سخت نگ  نقدریمامان... بسه ا -  . 



گفت یعصب شهناز  : 

.  کنهیرو تباه م شیداره زندگ نیکه ا نیفهمیشماها نم -

و  یکنیباالخره توام ازدواج م ؟یمجرد  یمگه تو تا ک  

روز سرمون رو  هی... من و باباتم باالخره یریم

... اون وقته که خودشه و میریمیو م  نیزم میزاریم

دی و با  شییتنها  

خاطراتش رو مرور کنه و عذاب بکشه باخودش  . 

که حنا   کنمیوقت ازدواج نم چی: مطمئن باش من هدیحم

  میخوایسرم جا داره. اصال جفتمون م یتنها بمونه. رو

 تا

... گهیشماهم د نی. بس کنمیعمرمون مجرد بمون اخر

اشتباه بود. منم اشتباه کردم که نجایا یلیاوردن خانم جل   

و عذاب  نهیبش شتونیاونجا پ ادیرو مجبور کردم ب حنا

 . بکشه

که برگشت و به اتاقش رفت   دیبهت زده به حم شهناز

دهیشن دیحرف هارو از حم نیا شدینگاه کرد. باورش نم  

. 



و از نظرش دخترش   کرددیاون حس مادر بودن م اما

اش به طور قطع   ندهیوگرنه ا کردیازدواج م دیحتما با

 تباه

شدیم  . 

* 

در حال   اطیبه خونه برگشت. سپهر تو ح یلیجل  خانم

 . مضطرب قدم زدن بود

گفت  عیمادرش سر دنید با  : 

گفت؟ یچ شد؟یچ -  

با اخم گفت مادرش  : 

دلش  ینطور یدختر که االن ا نیبا ا ی کرد  کاریچ -

 شکسته ؟ 

و سکوت سپهر   یوا رفته گ یلیوا رفت.خانم جل  سپهر

سمت خونه دی پسرش رو گرفت و کش یبازو دیرو که د . 

گفت تیحال ولش کرد و با عصبان وسط  : 

 !... حرف بزن سپهر -



گفت یبعد از مکث سپهر  : 

مشینبش قبر نکن ایمامان...ب گذرهی سال م یلیخ -  . 

چشماش گرد شد یلیجل  خانم  : 

ازت  نقدریپس چرا اون دختر ا تهیاهم یب نقدریاگر ا -

تبعات اشتباه تورو   خوادی نم گهید گهیمتنفره؟ چرا م

 ..بده

... دوباره  یاز احساساتش مواظبت کن  ی تونینم نکهیا

... ها؟ یکنیاشتباهتو تکرار م  

کالفه گفت سپهر  : 

ی... ممنون... خودم باهاش حرف مهیماجرا چ دمیفهم -  

... 

و گفت ستادیسپهر ا یجلو یلیجل  خانم  : 

 ! سپهر -

زد و گفت ایباالخره دل به در سپهر  : 

... دوست دخترم بودش یسال پ 12-  . 



بود که  نیسنگ الیمادرش سه یش براجمله ا  چنان

 : دوقدم به عقب رفت

؟یکرد کاریتو چ -  

دیموهاش کش  یدست تو  سپهر  : 

سالش بود.. اما  15باهام دوست بشه...  خواستینم -

کردم تا  یسرراهش قرار گرفتم و هرکار نقدری.. ا

 باالخره 

... اونم ..  گرفتمی... فقط دستشو ممیکرد دوست بش قبول

...  یلیکار کردن رو مخش... اما اون خ یبعد از کل

 مظلوم 

 خواستم یبودم م زمی... من... و اوج احساسات و غرابود

 یکه حنا پاکتر از اون دونستتمیلمسش کنم اما م شتریب

 که

با گناه الوده اش کنم و بعدم کنارش بندازم...   بتونم

داشتم اونو   یدوست شدم و وقت گهید یکیمن... با 

دم یبوسیم  



 یا دهیشدم اما فا مونی... بالفاصله پشدیمارو د حنا

  هی. دمیوقت حنا رو ند چیبعد از اون ه گهینداشت...د

ی جور  

دعوام   ی. حتدمشیاومد که اصال ند یو م رفتیم

سرزنش ... فقط رفت و من...   اینگاهم کنه  اینکرد... 

ی لیخ  

 یکنم. وقت یگشتم بخدا ازش معذرت خواه دنبالش

خودشو تو اتوبان بکشه چون   استخویکه... م دمشید

 به

رو کشته بود... اصال تو   یکیدفاع از خودش  خاطر

... قسمکردی م یحال خودش نبود... مدام معذرت خواه  

  یهم داشت و هنوز لباس ی دیشد یزی... خونرخوردیم

  دیبود تنش بود و ... اون نفهم دهیعقدش پوش یکه برا

 اما

بخاطر   ی... وقت دمشی... داغون شدم تو اون حال د من

که تو زندان بهش شد بردنش  یکتک و تجاوز 

مارستان یب  

بدتر داغون شدم... من من  ... 



و تازه به خودش  دیصورتش سمت راست چرخ هوی

زده بود یلیاومد. مادرش بهش س  . 

گرفته  یمادرش حلقه زده بود. با صدا یتو چشما اشک

گفت یا  : 

عاشقت  یکرد انتیبهش خ یت شده بود ؟ وقتعاشق -

 بود سپهر؟ 

و گفت نیی سرش رو انداخت پا سپهر  : 

 ... اره -

گفت یبا ناباور الیسه  : 

  یرو شکسته... سع یکیباور کنم پسرم دل  تونمینم -

... حالل ویکنم که خدا شناس باش تتیترب یکردم جور  

... کارت از اول ونینه ح ی... ادم باشیبفهم حروم

و بعدم  یدختر رو وابسته خودت کرد هیاشتباه بود که 

 چون 

  انتیبهش خ یباهاش برطرف کن ازتوی ن یتونستینم

سپهر شهی... باورم نمگهید یکیسراغ  یو رفت یکرد  

... 



بود. خودش داغون بود و  نییهمچنان سرش پا سپهر

کردیمادرش داشت داغون ترش م یحاال حرفا   . 

وقت بهت اعتماد  چیه گهیدختر حق داره داون  -

هان؟ از  رمی برات زن بگ اینکنه... چند بار بهت گفتم ب

یوقت  

اما هربار    گمیهمه اش دارم بهت م یرو گرفت پلمتید

مردم رو بدبخت   یدخترا ینه که بر ینه... گفت  یگفت

؟یکن  

سرش رو بلند کرد هوی سپهر  : 

نداشتم فقط رابطه  یدختر چ یوقت با ه چیمامان من ه -  

... 

گفت غی با ج الیسه  : 

...  یکرد ری خفه شو... تو روح اون دختر هارو اس -

چند تا   یدونی... مدونمیکه روانشناس بودم م یمن نویا

یزندگ  



تو   یپسر هیدختره دوست پسر داشته و  نکهیا بخاطر

بوده که شوهرش رو همه اش رو بااون  شیزندگ

سهیمقا  

فراموش کنن... اما   توننی خراب شده؟ مردا م کردهیم

رو که  یمرد  توننیوقت تا اخر عمرشون نم چیدخترا ه

 وارد

رو فراموش کنن یسطح  یحت شهیم شونیزندگ  ... 

چند رگه شده  یو با صدا نیی سرش رو انداخت پا سپهر

گفت یا  : 

وقت نتونسته بودم  چیمامان... همن عاشق حنام  -

دست رو دست بزارم که ازم  تونمیفراموشش کنم. نم

 دور

 ... بشه

گفت ختیر یکه اشک م یبا در حال الیسه  : 

اما   خوردمی سپهر... رو سرت قسم م یکرد دمیناام -

حاال... روش رو برگردوند و به سمت اتاقش رفت و 

 . درو بست



مبل نشست و دستاشو دور سرش  یدرمانده رو سپهر

ختیگذاشت و اشکش ر  . 

دشیبخش یوقت نم چی ... اون هحنا  ... 

کرد و مطمئنن مادرش  د ی... مادرش رو نااممادرش

وقت  چی گفت. اون ها ه یموضوع رو پدرش هم م

رو از  یزیچ  

کردند ینم یخفم هم  . 

شد که تونسته بود که به حنا تو   یهم باورش نم خودش

شد یبکنه. اگر حنا متوجه نم  انتیاون دوران خ  

به اون کارش ادامه بده؟  خواستیم  

براش نداشت. چون حنا   یبود که جواب یسئوال نیا

از   شترینتونسته بود ب گهیکرده د انتیبود که خ دهیفهم

 اون

بره شیپ  . 

کرد یخودش احساس تنفر و نفرت م از  . 

رو شکسته بود شیمهم زندگ یدوتا از زن ها دل  . 



و از  دیرو پوش رونشی ب یاتاقش رفت، لباس ها به

راه افتاد ادهیشدو پ نشیماش  الیخیزد. ب رونیخونه ب  . 

شد رهیرو خ  یدر خونه حنا، مدت به  . 

بود؟ یحنا تو چه حال االن  

بره  خواستیقدم هاش به زور دستور حرکت داد. م به

در خونه اشون رو بزنه تا با حنا صحبت کنه اما خودش  

 رو

زمان بده به خودشون دیکرد که با متقاعد  . 

دیدل حنا رو نرم کنه.شا تونستیم ی نطوریا دیشا  ... 

*** 

خونه ارو تحمل کنه. هر   یسکوت تو تونستینم شهناز

خواست یخورد. م یحرص م شتریب گذشتی م شتریب یچ  

شده حنا با سپهر ازدواج کنه و حاال اون با   یهرطور

 یشهناز برخورد اشتباه  دیاش از د ندهی مادرشوهر ا

 کرده بود

خورد یشهناز داشت حرص م و  . 

دیپشت در اتاق حنا و به در کوب رفت  : 



  یلیاز خانم جل  میبر دیحنا... زودباش. حاضر شو با -

یکن  یعذر خواه  . 

. باز دیکه به در خورد از خواب پر یبا ضربه ا  حنا

که از شدت سر  یدر حال ی. به سختدیدیداشت کابوس م

 درد

خودش رو به کمدش   دیدیو تار م دادی جون م داشت

  یمادرش، لباس ها یتوجه به حرف ها یرسوند و ب

رونش یب  

دیپوش رو  . 

سمت در رفت اما متوقف شد به  . 

  یرو دیکشی. پاهاش رو م و به پنجره نگاه کرد  برگشت

کردیم یفرش. احساس ناتوان  . 

  یارو باز کرد. خداروشکر نرده نداشت، به سخت پنجره

دیکش رونیخودش رو ب  . 

رونیهاش رو پاش کرد و از خونه زد ب کفش  . 



اما  رونیمادرش از اتاقش اومد ب یبا سرو صدا دیحم

در   یصدا ردی که بخواد باز طرف حنا رو بگ  نیقبل از ا

 .اومد

هم ساکت شد. پدر حنا بود؟ شهناز  

بالفاصله  دی. حمدندیرو ند  ینگاه کردند و کس یوقت اما

و از پنجره اتاق حنا داخل رو نگاه کرد  اط یتو ح دیدوئ

 اما

با حرص رو به مادرش گفت دیحنا رو ند یوقت  : 

حنا بود که رفت ؟یخواستیرو م نیهم -  . 

به سر و   یو بازش کرد اما هرچ دییبه سمت در دو بعد

دی ته کوچه نگاه کرد حنا را ند  . 

. مادرش که خشک شده بود دییبه سمت خانه دو عیسر

 چییتنش کرد و کاله و سو یراهنیرا کنار زد. پ

 موتورش را 

زد رونیزد و با عجله از خانه ب چنگ  . 

اطراف را   یو کوچه ها ها   ابانیخ شتری ب یهرچ اما

دیرس یم جهیکمتر به نت گشتیم  . 



ترس و اضطراب داشت  حس  . 

مادر از خانه   ادیز یکوچکش بخاطر فشار ها خواهر

 . فرار کرده بود

و  ستیکه مادرشان چه زن افسرده ا دانستند یم همه

مختلط دچار  یها لمیف دنیعمرش را با د ی تمام سال ها   

شده یپرداز ایو رو یفکر  وسواس  . 

 یکسب و کار حت یکرده بود نوع یبارها سع پدرشان

  یگرید زیفراهم کند تا سرش را گرم چ ش یبرا یخانگ

 کند

او سرسختانه مقاومت کرده بود اما  . 

حنا... از خانه فرار کرده بود  حاال  . 

  بیرا از ج شیو گوش د یند زیتعلل را جا گرید دیحم

و شماره  دیکش رونیب شیقهوه ا یشلوار توخانه ا

 رسول را 

 . گرفت

*** 



رفت اما هرچه   یحال ابتدا راه م یو ب زه یانگ  یب حنا

شدیم شتریاش ب یانرژ داشتیبر م یشتریب یقدم ها  . 

  ی... حرف هاانتشیمادرش ... سپهر و خ یحرفا

دیبا حم شی زندان ... بحث ها یتو  نیمحمدحس  ... 

فاع از اسانسور...مزاحمتش و د یتو مانیپ  یها حرف

صحنه   یساز هیجنازه اش... شب یخود حنا...عکس ها

 ...قتل

پارک یتو نیمحمدحس یحرفا  ... 

شدند یمغزش تکرار م یتو یخاطرات منف نیا همه  . 

پر از عصبانبت و حرص بودند شی قدم ها یانرژ  . 

افتاده بود و ... او هنوز زنده بود شیهمه اتفاق برا نیا  

. 

دندیچک یبا سرعت م شیها اشک  ... 

 دنیاومده بود با شن رون ی که تازه از خانه ب سپهر

 یبود که با حال دعیبرگشت و حنا را د یدر اهن یصدا

 خراب از 

اومده رونیب خانه  . 



حال خودش  یبشود اما حنا تو  کیبود نزد خواسته

داشتیو سست قدم بر من  حالینبود... ب  . 

شدند و  یمحکمتر شدند و با سرعت م شیکم قدم ها کم

دنیشروع کرد به دو قعیبعد از چند دق  ! 

امده   رونیورزش ب یحال برا  نیبا ا دانستیم دیبع

دییبه دنبالش فقط دو نیهم یباشد. برا  . 

سپهر  .دندییدو یساعت بود که داشتند م کی از  شتریب

حنا را در  خواستیکم اورده بود و خسته شده بود اما نم  

حال تنها بگذارد نیا  . 

دییدو یاصال متوجه حال خودش نبود و فقط م حنا  . 

 شی. سپهر خم شد و کف دست هاستادیباره ا کیبه  اما

گذاشت شیزانو ها یرا رو  . 

از چند تا نفس نفس زدن سرش را بلند کرد اما با  بعد

پر تردد ابانیحواس خود را به سمت خ  یحنا که ب دنید  

سمتش و قبل از  دیی کند با عجله دو یم کینزد

شد. لباسش  یم کشیکه بوق زنان نزد ین یبرخوردماش

 را گرفت و 



افتادند  نیزم ی. هردو به پشت رودیعقب کش به  . 

ه باشد وحشت زده به اطراف  انگار به خود اماد حنا

شد رهیخ  : 

کردمی...مکاری..چ یم...من...داشتم...چ -  . 

تکرار شد شیحنا برا ی ر یخاطره شب دستگ سپهر  . 

حال بود ن یدر هم بایهم حنا تقر انشب  . 

شد  یمحکم فشرده م یدر مشت ییگو قلبش  . 

 ... حنا... اروم باش... تموم شد -

شوکه گفت دنشیتازه متوجه سپهر شد. با د حنا  : 

چه خبره؟ نجایا -  

و گفت دیکش  یاه سپهر  : 

با ما؟ من دوستت دارم بخدا...   یکنیم ینطور یچرا ا -

  ینطور یجبران خطام و ا ی برا یدیفرصت نم کباریتو 

 هم

  یارو ناراحت م هیرو هم خانواده هامون و بق خودمون

یکن  . 



شد رهیخ هشی منتظره سپهر  ریشوکه از اعتراف غ حنا  

: 

؟یدوستم دار -  

گفت ی جد یلیاما با داد و خ سپهر  : 

 ... اررررره -

گفت غیبا ج حنا  : 

یگیدرووووغ م -  ... 

رو برگشت. سپهر هم بلند شد  ادهیجا بلند شد و بع پ از

 : و با عجله جلو رفت و راهشو سد کرد

بهت ثابت کنم دروغ  ی... تو بگو چطور ستایوا -

کنمی همون کارو م  یبگ ی...؟ ها؟ هرکارستین  . 

شد رهی به سپهر خ یو اشک  سیخ یی با چشما حنا  : 

یپرسیاز من م -  ? 

کنم؟ کاری...گو چیکنیکه باور نم یی: اره... توسپهر  

شد. با بغض گفت رهی را به سپهر خ یمدت حنا  : 

؟یبامن ازدواج کن  دیبا یتیچه مامور یتو برا -  



اشاره  نیاو به محمدحس  دیفهم هیبعد از دو ثان سپهر

کند یم  . 

بست و باز کرد یرو لحظه ا  شیها چشم  : 

حنا... حنا... دوستت  ستین نطوریبه جون مادرم ا -

کنم یدارم.. خواهش م  ... 

 یصورتش گذاشت و صدا ی را رو  شیکف دست ها حنا

اش بلند شد هی هق هق گر  . 

کرد تا بغلش  یخودش را کنترل م یبه سخت  سپهر

را تکرار کند گر یاشتباه د هی دینکند... نبا  . 

سرش رو بلند کرد و دماغش را محکم   یبعد از مدت حنا

دیبا کش  . 

گفت یپر بغض یصدا اب  : 

ستی برام... پول همراهم ن یریگیم یتاکس هی -  ... 

. به  دادیجوره بهش راه نم  چیشد. حنا ه  وسیما سپهر

دربست گرفت و هردو عقب سوار شدند. حنا هیناچار   

گفت یداد و بعد از مدت  هیتک شهیرو به ش سرش  : 

برگردم خونمون خوامینم -  ... 



؟یبر یخوا  ی: پس کجا م سپهر  

رو ندارم یی: جا حنا  . 

هق هق اش بلند شد یصدا دوباره  . 

از   یرو برداشت که متوجه تماس ها لشیموبا  سپهر

شد دیدست رفته اش از حم  . 

حنا بودند و نگران شدند. مخصوصا  بتیمتوجه غ  حتما

شده بود کیکه هوا کامال تار  . 

رو گرفت بعد از چند تا بوق جواب داد دیحم شماره  : 

ک م یدونینم رونیسپهر... حنا از خونه زده ب  -  ... 

وسط حرفشو گفت دیپر  : 

کجاست دونمیمن م -  . 

دیساکت شد و سپهر کالفه دست پشت گردنش کش دیحم  

: 

و دنبالش کردم االنم  دمشید رونیاز خونه اومد ب -

مینشست یو تاکس  ستیحال روبه راه ن  . 

گفت ی رفته ا لیتحل یباصدا دیحم  : 



شدمیم وانهیخداروشکر ... داشتم د -  . 

کنم؟  کاریخونه... چ  ادیب خوادی نم گهی... مدجانیحم -  

گفت یبعد از مدت کوتاه دیحم  : 

 میاریهتل... منم با بابا شناسنامه م هی... برو نیبب -

میری گیامشب براش اتاق م  . 

شد. اما فقط قبول کرد و گفت متعجب  : 

فرستم یادرسش رو م -  . 

تو خانه اشان افتاده بود؟  یاتفاق چه  

کرد امکیپ د یحم یرا نام برد و ادرس را برا یهتل اسم  
. 

معنادار   یبود. نگاه ها دهیحنا نگاه کرد. انگار خواب به

کرد یم تشیاذ ن یصاحب ماش  . 

ستادیا نیماش کساعتیاز  بعد  . 

 ... حنا!...حنا پاشو -

را به  شی صدا زدن باالخره حنا چشم ها یاز کل بعد

باز کرد. انگار با نخ ان هارو بهم دوخته بودند یسخت  . 



  ییو کامال با صدا دیچشماش کش یرو یشد و دست ادهیپ

کرد  گرفته زمزمه  : 

دمیچه عجب کابوس ند -  . 

 یو از فاصله  دیپشت گردنش کش یکالفه دست سپهر

وفته یب نیزم  یمواظب حنا بود تااگر خواست رو یقدم  

ردشیبگ  . 

مبل نشوندش و خودش هم مقابلش  یرو  یالب یتو

و پدرش  دی حم دنیشد. تا رس رهینشست و بهش خ

رو یمدت  

داشتن وقت  . 

داد و چشم  ه یمبل تک یبالفاصله سرش رو به پشت حنا

را بست  شیها  . 

دوباره خوابش برده بود انگار  . 

دختر  نیاز ا تونهی کرد چطور م یبا خودش فکر.م سپهر

به ازدواج یوقت راض چی دل بکنه؟ مسلما اگر اون ه  

که حداقل ازدواج بکنه   یتا اخر عمر... تا زمان شد،ینم

مطمن بود نویکرد. ا یمفاصله ازش مراقبت  میبا   . 



  دنی. با دد یشونه اش از جا پر یرو ینشستن دست  با

دیو پدرش خجالت کش دیحم  . 

کرد و پدرش  ی بودن. سالم دهیاشو مطمنن د رهیخ نگاه

 : گفت

نیممنون مراقبش بود -  . 

. رهی نموند جواب سپهر رو بشنوه و رفت تا اتاق بگ اما

حنا  یشونی پ  یکنار حنا رفت و اروم دستشو رو دیحم  

سپهر نشست شیو بعد پ گذاشت  . 

شده؟ی...بپرسم چشهیم -  

سر به تاسف تکون داد دیحم  : 

. اونم طاقتش تموم ارهیبهش فشار م  یلیمامانم خ -

 . شده و عللنا از خونه فرار کرده

گفت دیرسول برگشت و رو به حم اقا  : 

تو خواهرت اتاق گرفتم. ببرش امشب  یبرا دیحم -

کرد شهیچه م  مینیمواظبش باش تا بب  . 



سر تکون داد. کارت اتاق رو از پدرش گرفت و  دیحم

 : رفت سمت حنا و صداش کرد 

یحنا... خواهر -  ... 

و  دیحم دن یچشماشو باز کرد. با د یبعد از مدت حنا

گفت دیخورد که حمپدرش جا   : 

تو اتاق بخواب می... پاشو برمیتو هتل -  . 

و بلند شد دیکش یراحت نفس  . 

کامال   یو برگشت سمت سپهر. چشما ستادیوا  هوی حنا

ترک خورده اش دل سپهر رو اشوب   یسرخ حنا و لبا 

 کرده

 . بود

 . ممنون...خدافظ -

حنا تو اون  کردیخشکش زد. اصال فکرشم نم سپهر

 . حالش به فکر تشکر هم باشه

کرد و رفتند. اقا رسول برگشت  یهم خداحافظ دیحم

 : سمت سپهر

رسونمتونیم ایب نیندار نیخب اقا سپهر... اگر ماش -  . 



خجالت زده گفت سپهر  : 

شمیمزاحمتون نم یکه ندارم ول نیماش -  . 

سپهر  نیبود و ا یرسول کامال حالت صورتش جد اقا

کردیرب م رو مضط  . 

اومدن رونیب  یکرد و باهم از الب یتشکر   . 

که شدند اقا رسول گفت نیماش سوار  : 

که حالشش خوب نبود یمدت  نیکرد؟ تو ا یحنا کار -  ! 

گفت فیضع  ییو صدا د یبا ترد سپهر  : 

نایماش ری...خودشون و بندازن زخواستنیخب...م -  . 

لب ال اله  ریرسول دستاش دور فرمون محکم شد. ز اقا

گفت  یاال هللا ا  . 

 دندیرس ینزد. وقت یحرف یبه مقصد کس دنیتا رس گهید

کرد و به سمت خونه اشون رفت یسپهر خداحافظ   . 

بود و ناراحت یرسول عصب اقا  .. 

مبل و   یهمسرش نشسته رو دیوارد خونه شد و د یوقت

خونش به جوش  کنهیدوباره نگاه م یترک داره سلایر  



 . اومد

دیرو از برق کش ون یز یتلو رفت  . 

!؟نیکرد دایحنارو پ -  

اومده بود؟  ادشی تازه  

گرفت سمت  دی رسول انگشت اشاره اش رو با تهد اقا

 : شهناز و گفت

هم   لتی. موبایاشغاال رو ندار نیا دنی حق د گهید -

حنا رو   یچرت و پرتا زندگ  نیبا ا ؟ید ی. فهمرمیگیم

 جهنم 

کنه یکه خواسته دوباره خودکش یکرد  . 

  لشیو موبا ونی زیتلو یکه اماده اعتراض برا  شهناز

با بهت گفت ی کلمه خودکش دنیبود با شن  : 

؟یخودکش -  

داد زد رسول  : 

... از دست تو به ستوه اومده... تو  یبله...خودکش -

 ریبندازه ز خونه خودش ارامش ندارع. خواسته خودشو

به نیماش  



نارو؟ یا یفهمینجاتش دادن. اصال م  موضع  

شهناز حلقه زد یتو چشما اشک  . 

 . رسول -

گفت یرسول با سرد اما  : 

تو خونه   ادیبچه ب نیاحد و واحد قسم ... ا یبه خدا -

کلمه باهاش در مورد ازدواج و بچه و   کی نمی...بب

 هرکوفت و 

مادر  یرفت ید ینقششه چ ای ی حرف زد یا  گهی د زهرمار

و  دمیطالقت م یرو اورد یا گهیهرکس د ایسپهر 

گه ید  

؟یدی. فهمینیرو بب دیحنا و حم دمیاجازه نم ام  

دیششهناز چک اشک  . 

 ! رسول -

داد زد رسول  : 

؟یدیفهم -  



رسول رو تا به   ادیو فر تی که تا به حال عصبان شهناز

گفت دهیبود ترس دهیحد ند نیا  : 

دمیفهم -  . 

چنددست لباس اماده  دیحنا و حم ی: خوبه. برارسول

خونه انیهفته نم کیکن...   . 

دیبه سمت اتاقششون رفت و درو محکم کوب و  . 

هیگر ریمبل اوار شد و زد ز یرو  شهناز  . 

* 

گوشش.  یتا وارد خانه شد پدرش محکم زد تو سپهر

  دینگاه پر اخم مادرش را د یاولش شوکه شد اما وقت

دیفهم  

پدرش گفته یماجرا را برا  ه  . 

؟یبود ی: تا االن کدوم گورپدرش  

باهاش   نطوریبود پدر و مادرش ا دهیوقت ند چیه

داد ی صحبت کنند. هرچند حق م  . 



حنا با حال خراب اومد و   دمید رونیاز خونه رفتم ب -

  خواستی. منم دنبالش کردم. مدنییشروع کرد دو

 خودشو 

بابا و داداشش   لیکه تحو نیکه..نذاشتم و بعد ا بکشه

 . دادم اومدم

کنه؟بخاطر تو؟  یخودکش خواستی.می: وامادرش  

.. مثل دهیبه من ارزش نم یزینه... اون پش  -

 یبرا  رهایم یادی...مامانش تو خونه بهش فشار زنکهیا

 ... ازدواج و

مبل نشست یو رو دیکش یاه الیسه  . 

خونه اشون امروز رفتمیبه حرف شهناز م دینبا -  . 

سپهر گفت  یرحمان، بابا اقا  : 

دختر  نی که سر ا ییبالها نیسپهر.... سر منشا ا -

گه؟ید یفهمی... مییاومده تو  

انداخت و گفت نییسرش را پا سپهر  : 

فهممیم -  . 



ها بدردش  حتینص نیبود که ا یتر از اون خسته

کنند و  هیبود تا خودشان را تخل ستادهیبخورند. فقط ا 

 بعد به

پناه ببرد اتاقش  . 

* 

شد داریصبح بود که باالخره حنا از خواب ب 5 کینزد  . 

به بدنش داد و به اطرافش نگاه کرد یو قوس کش  . 

 یکیان  ینااشنا با دوتا تخت تک نفره که رو یاتاق

بود دهیخواب  دیحم  . 

سپهر اورا به هتل اورده  یدار یاومد تو خواب و ب ادشی

که قرار دیکش یامدند. نفس راحت دیو بعد پدرش و حم  

به خانه برگردد فعال ستین  . 

روبه رو شدن با مادرش را نداشت  اعصاب  . 

خورد واریبه دوتا ساک کنا د چشمش  . 

خودش یلباس ها یگریبود و د دیحم یلباس ها  یکی  . 

دست لباس برداشت و به حمام رفت کی  . 



اومد که خواسته خودش را بکشد  ادشیدوش اب  ریز

 . اما سپهر مثل سوپر من امده و نجاتش داده

دست هاش فشار داد انیلحظه اش سرش را م کالفه  : 

 نیا یخودتو بکش  یخوایگندت بزنن حنا... هروقت م -

شه یم داشیجناب سرگرد از راه پ  . 

سپهر افتاد... "دوستت دارم یحرفها  ادی  " 

کرد دنیشروع به تند تپ  یناگهان قلبش  . 

اب را بست ریو ش دیکش ی. اهدیگز لب  . 

  رونیب سیو از سرو دیچیپ  شیحوله را دور موها یوقت

بود هنوز دهیتخت خواب یرو  دیرفت حم  . 

انداخت و دوباره   شیرا که کنار زده بود دوباره رو پتو

  یرا از توش برداشت و رو لشیسراغ ساک رفت. موبا

 تخت 

 . نشست

دیسپهر افتاد. لب گز ادی دوباره  . 

ممکن بوود بعد از  یعنیبا سپهر؟  کردی م کاریچ دیبا

 امروز ولش کند؟ 



 خواستیسپهر را از خودش براند هم نم خواستیم هم

ز دست بدهدتوجه اورا ا  . 

دیرا شن دیحم یصدا هویفکر بود که  تو  : 

؟یشد  داریب یک -  

به خودش داد و   ینگاه کرد که کش و قوس دیحم به

دیصووتش را مال  . 

شهیم یساعت کی -  . 

تکون داد و گفت  یسر دیحم  : 

؟یحالت چطوره!؟ خوب -  

تکون دادم و گفتم یسر  : 

... خوب بوددمیکابوس ند شبید -  . 

زد و گفت یلبخند  : 

 . خوبه -

گفته بودند. هردو نمازشان که خواندند. حنا  اذان

دیشد. حم ددنیمشغول لباس پوش  : 

؟یکجا به سالمت -  



 . سرکار -

یاستراحت کن دی. باری بگ یمرخص -  ! 

زد و گفت یلبخند حنا  : 

  الیفکر و خ دیبا  کاریب  نجایخوبم داداش.. بمونم ا -

شهیاونجا سرم گرم م  رمیکنم. م  . 

گفت کالفه  : 

برات رمیگی صبحانه م میریخب. سر راه م یلیخ -  . 

نشستند دیامدند و ترک موتور حم  رونیهتل ب از  . 

اورا به  دیبه عنوان صبحانه، حم میاز خوردن حل بعد

رساند و رفت شگاهیاسا  . 

*** 

زبان حنا از  : 

به نهار نداشتم پس نخوردم یلیتموم شد. م میکار فتیش  

. 

در   یسع یکنم اما به سخت  یرو حس م میجسم ضعف

کردنش یمخف نطوریمقابله باهاش دارم و هم  . 



از   نجایکدوم از افراد ا  چیخواد که ه یدلم نم واقعا

بدونن  یزیچ می شخص یزندگ  . 

و مطمنان دست به  رزننیو پ  رمردیهمه پ نجایا یراست

خوبه یلیخ  حتشونینص  . 

شب  فتیفرداشب ش دیاومد دنبالم. با د یحم 6 ساعت

ستادمیمیوا  . 

د؟ یخر میبر یدوست دار -  

خسته ام یلینه...خ -  ... 

کمرش گذاشتم و  یپشت بغلش کردم و سرمو رو از

 . چشمام رو بستم

یوفتیخوابت نبره ب -  . 

دارمینه...ب -  . 

نگه   اریبه هتل خودم رو هوش  دنیتا رس یسخت به

 . داشتم

؟یخور ینم ییز یحنا چ -  

دنینه... هنوز که شام نم -  . 



تکون داد یسر  : 

برات یزیچ رم یدر کل اگر گشنه اته بگ -  ! 

بازوم از پشت  هویکه  می شدیهتل رد م ی از الب میداشت

افتادم نیزم یشد و تعادلم رو از دست دادم و رو دهیکش  

. 

:حناااادیحم  . 

دمیرو شن یدختر ه ی غیج یصدا  : 

جن...ده تو  نیبا ا یاومد یزنیهمه اش منو پس م -

دوستت د گمیم ی هرچ نایهتل؟ بخاطر هم نیا  ... 

  یو منگ به سخت جیزدن اومد. گ یلی س یصدا هوی

 . نشستم

...اون خواهرمه. برو گمشو البد  شعوریدختره احمق ب -

رمیگیات مم دهیکه ناد یندار اقتیل  . 

کنارم نشست و بازوم رو گرفت دیحم  : 

ی..خوبیحنا...حنا ابج  -  ! 

 . خوبم -



سرم رو بلند کردم و به دخترره نگاه کردم.  یسخت به

بودن و  ینداشت اما خوشگل بود. موهاش بلوط شیارا

 شالش 

شدنیم  دهیعقب گذاشته بود و د رو  . 

کرد یزده به من نگاه م بهت  . 

شد کمونیهتل نزد نگهبان  : 

افتاده؟ یاقا...اتفاق -  

داد زد تیبا عصبان  دیحم  : 

رونیب نیبنداز شعورو یب نیا -  . 

. خشکش زده بود. به  ختی اشک از چشماش ر دختره

. باسنم بخاطر بد افتادنم درد ستادمیوا دیکمک حم یسخت  

کرد یم  . 

رو به دختره گفت مرده  : 

نیببر فیخبر کنم تشر سیپل نکهیخانم؟ قبل ا -  ! 

با التماس گفت دختره  : 

خواهرته... من ودنستمی من...من نم -  ... 



با حرص گفت دیحم  : 

؟ یکنیتو اصال فکر هم م -  

...ارومدیحم -  ... 

. روبه کردیم هیو گر نیی سرش رو انداخت پا دختره

 : مرد نگهبان گفتم

دییشما بفرما کنمیخودم حلش م ستین یمشکل -  . 

شونه   یرو پس زدم و دستمو رو دیحم یبازو بعدم

 : دختره گذاشتم

نیاونجا بش میبر ایب -  . 

کنه است نگاهش  نیع نی: حنا حماقت نکن... ادیحم

بهت چسبهیکنه م نیع یکن  . 

چشم غره رفتم د یاخم به حم با  . 

گفت دیحم میمبل که نشست یرو  : 

شمی نطور یهم یحنا پاشو... رنگ به رو ندار -  . 

گفتم باحرص  : 



دارم   ریبگ یزی چ یرموزیش هیبابا... برو برام  یا -

رمیضعف م  . 

گوش کن   ی. ول یکنیدکم م یدار دونمی: من که مدیحم

ها یدی رو نم نیبه ا  . 

کرد یم هی گر زیر هیرفت. دختره  بعدم  . 

بهش زدم که گفت یتلخ لبخند  : 

 کردمی. فکر منیخواهرش دونستمی...بخدا نمدیببخش -

نهیعالقه منو نب شهیهست که باعث م یکی حتما   . 

گذرهیم نمی... استین یمشکل -  . 

و گفت نییرو انداخت پا سرش  : 

بهم نشون بده  یتوجه هی کنمیم یچند ساله هرکار -

دوستشش دارم یلی. بخدا خ شهینم  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

مشکالته. تا   یسر هی ری... اما خانواده ما درگدونمیم -

 تونمی. من نممی عالقه و احساسات نداشت یبرا  یاالن وقت

 بهت 



بدم راهکار  . 

. اگر با کس شمیم ونهیکنم؟ دارم د  کاریپس من چ -

کشمیازدواج.کنه خودمو م یا گهید  . 

و گفتم دمیکش شیمنطق یاز ب یاه  : 

 ی. اون بشناسمی قانون تو دنبا م هیمن فقط  -

صدرصد   گم یه االن بهت مک ینیا گمی... نم یتوجهه

دیشا  دهیجواب م  

  نیکن. تو ا ی توجه یجواب نده. اما بنظرم بهش ب هم

  ینداد... حاال بهش ب جهی . نتیهمه مدت دنبالش بود

 توجه 

جواب   دیکن. شا می. غرورتو ترمریاش بگ دهی. نادباش

دونمیهم جواب نداد. من نم دیداد... شا  . 

؟یرو دوست دار  یخودت کس -  

رو به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

 . من مشکل درک احساسات دارم فکر کنم -

که گفت دم یحال خند یب  : 

؟یچ یعنی -  



؟ی... توام دکترمیبگذر -  

تکون داد و گفت یسر  : 

دی... مثل حممیاره...جراح عموم -  . 

زدم و گفتم یلبخند  : 

ماخانواده امون  ... گمیارو هم بهت م  گهیراز د هی -

... مطمنن با نوع هیدیخودش ادم مق دی ... حمهیمذهب

 پوششت هم 

داره مشکل  . 

به خودش انداخت یگرد شد. نگاه چشماش  : 

 . مگه چمه -

.. اما یخوشگل یلی...اتفاقا خ زمیعز ستیچت ن -

مال   ییبایز نیدوست دارند همه ا دیمثل حم یییمردا

 خوودشون 

تنگ که   یاندام... شلوار تنگ و مانتو   ای. موها باشه

اونا رد شده است یبرا دهیاندازه اندامت رو نشون م  . 

تکون داد و گفت یسر  : 



من همه لباسام   د؟یخر میروز باهم بر هی شهیپس... م -

هینطور یا  ! 

دمیگز لب  : 

نظرش عوض  نایبا تمام ا یحت دمیباشه اما قول نم -

 . بشه

و گفت دیکش یاه  : 

به  دنیرس ی که برا ستمیخودم شرمنده ن شیحداقل پ -

نکردم یچکار یعشقم ه  . 

زده گفت جانیتکون دادم که ه یسر  : 

م؟یاالن بر -  

خسته ام. تازه از سر کار   یلی... من االن خزمینه عز -

میر ی م کارمیاومدم. فردا صبح ب  . 

؟یشماره ات رو بد شهی: مدیخند  

تو شماره اتو بزن ای... بستمیام.. حفظش ن -  . 

رو باز کردم و دادم بهش میگوش قفل  . 



به   هویبهم داد.  ویکرد گوش رهیشماره ام رو ذخ یوقت

 : پشتم نگاه کرد و گفت

  نمتیبی. من رفتم فردا صبح مادیاوه...اوه...داره م -

 . خواهرشوهر جون

و رفت دییدو ع یفرستاد و سر ییهوا بوس  . 

: چش بود؟ دیحم  

باال انداختم شونه  : 

دیترس دیتورو د -  . 

 ... اون بترسه؟ عمرا -

رو که خوردم حالم جا اومد و به  رموزمیو ش دمیخند

میاتاق رفت  . 

دوساعت؟ ن یگفتیم یچ -  

درد و دل کرد کمی -  . 

تکون داد یسر  . 

گفتم یتخت ولو شدم و با خسته گ یرو  : 

رمیمی...دارم میوا -  . 



*** 

دوازدهم فصل  : 

رفته سر کار و قراره تا شب سر کار باشه.  دیحم صبح

نفس جون می ساعت ده اون دختره که اسمشو تو گوش  

هیتو الب نییکرده بود زنگ زد و گفت پا رهیذخ  . 

نییحاضر شدم و رفتم پا منم  . 

زد یلبخند دنمیبا د نفس  : 

 سالم خواهرشوهر جون؟ -

: سالمدمیخند  . 

بهتره شبیرنگ و روت از د -  

نداشتم یحال مناسب روزیاره...د -  . 

گفت یو با ناراحت نییرو انداخت پا سرش  : 

دیببخش -  ... 

؟ یبابت چ -  

... اصال  نیبد انداختمون زم یلیواقعا خ روزیخب... د -

شدیچ دمینفهم  . 



زدم یلبخند  : 

؟یدار نی. ماشستین یمشکل -  

میاره اره بر -  . 

که معلومه خانواده  نطوریبلند داشت. ا یشاس نیماش هی

داره  یثروتمند  . 

اومده   نجایا کبارینگه داشت. قبال  یپاساژ نگیپارک تو

 متاشیجاها بود ق هیسه برابر بق بایبودم.واما چون تقر

 ازش

  یچیمال بچه پولداراست اما ه نجای. امیکنی نم دیخر

 ! نگفتم. اگر پولشو داره بخره

تو اتفاق  رنگ و طرح سه تا مان یگشتن تو یاز کل بعد

مینظر کرد  . 

لبخند نگاهش کردم و گفتم با  : 

قشنگن  یلیخ -  . 

زد و گفت یلبخند  : 

ادیز دهیکمرم رو نشون نم یاما نگاه...گود -  . 



توجه گفتم یزدم و ب یلبخند  : 

گهیخوبه د نشیهم -  . 

. میدیبستم و نذاشتم حرف بزنه. اون سه تا خر درو

. خودم رهیساتن انتخاب کردم با گ یبراش چندتا روسر

 براش 

نگاهش کردم نهی. تو ابستمشون  : 

یخوشگلتر شد -  ... 

گفت  ینگران با  : 

ه؟ینطوریهم ا دیبنظرت نظر حم -  

دونمیواقعا نم -  . 

میدیهارو خر ی. روسردیکش یاه  . 

زنگ   میکه گوش میکردی هارو نگاه م فیک میداشت

 . خورد.شماره سپهر بود

جواب دادم یاز مکث بعد  : 

 ! بله -

؟یسالم. خوب -  



 . سالم... خوبم -

هابود که  نیتریبنظر مشغول نگاه کردن به و نفس

 : سپهر گفت

نگرانت بودم یلیخداروشکر. خ -  . 

تیممنون از نگران -  . 

و گفت دیکش یاه  : 

؟ یکنم منو ببخش کاریحنا...بگو چ  -  

ضربه زدم نیو با نوک کفشم به زم دمیجو لبمو  : 

سوالت ندارم  یبرا یجواب -  . 

 یتونی... نم کنمیباشه. من دارم دق م یجواب  هی طیبا -

ی خوایکه دلم م یچقدر دوستت دارم. اونقدر یتصور کن  

میکن یم دیاون دختر کنارت من باشم که خر یجا  . 

کرد؟ یبود و داشت نگاهم م نجای... سپهر اختیر قلبم  

ضربان قلبم به شدت باال رفت ناخواسته  . 

افتاد که دور  یکه چشمم به مرد دیبه اطرافم چرخ سرم

تکون داد یداده و برام دست هیتک وار یاز ما به د  . 



بود خودش  . 

بود  نیا تینشدنم بهش اخم کردم اما واقع عیضا یبرا

ازش دمیکش یکه بشدت خجالت م  . 

کردن نجات داده بود. بار  یدوبار منو از خودکش اون

که منو بشناسه و بار دوم نیاول بدون ا  ... 

و گفت شمینگاهمو ازش گرفتم که نفس اومد پ کالفه  : 

! هیتصادف کردمیوقته دنبالمونه. فکر م یلیاون اقا خ -

م؟یمزاحمه؟ فرار کن  

زدم یلبخند محو هیچهره نگرانش  به  : 

زنهیبه ما نم  یبی... اشناست. اسالیخیب -  . 

تعجب نگاهم کرد و گفت با  : 

دنبالمونه؟ گاردهیباد ه؟یپس ک -  

تماس رو قطع کردم و گفتم دمیخند  : 

؟ یانتخاب کرد فی.. کهیزیچ  نیهمچ هی -  

بازوم رو گرفت جانیتوجه به حرفم با ه یب  : 

 عاشقته... اره؟  -



 یلبخند محو  هیزده اش نگاه کردم و  جانیه افهیق به

دادم لشیتحو  : 

دیشا -  . 

سمت سپهر دتمیکش هوی  : 

 ی... من به شدت طرفدار ادماششیپ میبر ایپس ب -

 . عاشقم

گرد شده گفتم یچشما  با  : 

کیکار م ینفس...نفس چ -  ... 

هم داشت. سپهر   یشدم. چه زور یم دهیکش دنبالش

اومد  عی اونسمت سر کشهیداره منو م دید یوقت

 سمتمون و 

بپره به  خواستیبود که م  یاش جور افهیق ییجورا هی

گفت  جانینفس با ه هوینفس که   : 

؟یشما عاشق حناجون -  ! 

زد. منم صورتم گر گرفت و با حرص گفتم خشکش  : 

 ... نفس -



و گفت دیخند نفس  : 

عاشقم یمن بشدت طرفدار ادما -  ... 

اروم شد و گفت سپهر  : 

 . اره -

گفت یبا خوشحال نفس  : 

  ندهیکنم من قراره در ا یخودمو معرف دیهورا... بذار -

 ! زن داداش نفس جون باشم

  دیرو بستم و با تاسف سرم رو تکون دادم. حم چشمام

کشت یمنو م  . 

گفت ی با مکث سپهر  : 

خودشم خبر داره؟ دیحم -  

شد زونیبالفاصله او نفس  : 

خوادتمینم -  . 

  یرو برا زیبه نفس رفتم. چه زود همه چ یغره ا چشم

 . سپهر لو داد

دهن لق گمیجور ادما م نیبه ا من  . 



از دستش  دیحم دمیچفت و بست نداره و حق م دهنشون

و گفت دیکش یفرار بکنه. سپهر اه  : 

... متوجه احساسات ادما نهیکار خواهر و برادر هم -

شنینم  . 

و طلبکار گفت برگشت سمتم هوی نفس  : 

نه؟ یگیادم عاشق همه اش م نیحنا جون شماهم به ا -  

گرد شده به نفس نگاه کردم وگفتم یچشما  با  : 

 یدخالت نکن هیبق ماتیاگر تو کار و تصم شهیخوب م -

 . نفس جان

کرد. منم با اخم  ینیتو ذوقش خورد و عقب نش نفس

برگشتم سمت سپهر. تونسته بودم به خودم مسلط بشم  

 و

احساس برگشته بود یحنا مغرور و ب همون  : 

ن؟یدنبالم یچ یبرا -  

شونه باال انداخت سپهر  : 



... بدجور  یاریدر ن نا یماش ریسر از ز انایکه اح -

 . سابقه ات خرابه

شده با حرص نگاهش کردم که نفس   ز یر یچشما  با

و گفت دیکش ینیه  : 

؟یکن یخودکش یخواستیم -  

بستم. از صبح با نفسم و  یرو با اعصاب خورد  چشمام

مخ باشه. مسلمه که یتونه رو یچقدر م فهممیاالن م  

کشهیهم به سرو کله زدن باهاش نم دیحم اعصاب  ! 

به سپهر نگاه کردم دوباره  : 

 . تو حال خودم نبودم -

گرفتم تا مواظبت باشم یمدت مرخص هیبه هرحال من  -  

. 

ی: اخنفس  ... 

فشار دادم و قبل   گهیذوق کرده بود. لبامو بهم د انگار

بگم نفس گفت یزیچ  نکهیا  : 



 رمیم گهیپس من د م،یرو کرد دامونیحناجون ما خر -

صحبت کن...بخدا عاشقا کمیعاشق  یاقا نیشماهم با ا  

دارن گناه  . 

  ییگرد شده نگاهش کردم که برام بوس هوا یچشما  با

و تند تند دور شد شبی فرستاد مثل د  . 

باز   شیبرگشتم سمت سپهر که با ن ضیرفتنش با غ  با

کردیداشت نگاهم م   : 

ایچقدر خوبه طرفدار داشته باش -  . 

 . ببند -

بود که باعث شد اون بلند تر بخنده ششی ن منظورم  . 

  کمیتوام به اعصابت تا  میبخور یزیچ  هی میبر ایب -

میحرف بزن  کمی میو بتون ی مسلط تر بش  . 

که با اصرار گفت دمیکش یاه  : 

گهید ایب -  . 

و پشت  میاخم دنبالش راه افتادم. وارد کافه پاساژ شد با

. اونم رفت سفارش بدهمینشست  یزیم  . 



نشستم؟ پاشو حنا...   نجایشدم. االن چرا ا  رهیخ زیم به

یوا داد یعنی نجایا ینیاالن بش  ... 

از  د،یتراشیتو وجودم بود که بهانه م یموجود  هی اما

کنمیاستراحت م نجایا کمیصبح راه رفتم خسته ام...   . 

و با نشستن سپهر مقابلم به خودم اومدم و   دمیکش یاه

 : دوباره اخم کردم که گفت

 حالت چطوره؟  -

گفتم فیضع  : 

 . خوبم -

 ... خداروشکر  -

نگاهش کردم که گفت فقط  : 

!؟یو دلخور یفقط عصب ای ؟یجدا از من متنفر -  

داشتم  یبه حس هی شب یزیسئوالش رو نداشتم. چ جواب

مدام انوواع و اقسام بال ها رو سرش در   خواستمیکه م  

کار رو تا ابد ادامه  نیو ا کنمیم یو بگم دارم تالف ارمیب

شه؟یم یحس چ ن یبدم... اسم ا  



دونمینم -  .. 

و گفت دیکمش کش شیبه ر یدست  : 

  کنمیهستش؟ خواهش م یوار دیام یپس... جا -

 ... صادقانه جواب بده حنا

گفتم کردمی که نگاهش م همونطور  : 

میشتر  نهیک بیدارم ازت. منم عج  نهیبدجور ک -  . 

دمیخوب فهم نوی: اره ... ادیخند  . 

دوختم که گفت زیازش گرفتم و به م نگاهمو  : 

فرصت بده هیحنا...  -  ! 

و  دمیگفت. لب گز نویا یلحن خاص  هیو با  یجد یلیخ

نگاهش کردم یبعد از مکث  : 

  یجبران کن یخوا یرو م یاصال چ ؟یچ یفرصت؟ برا -

؟یخوایکه فرصت م  

خاطرات بد گذشته اتو پاک کنم... بهت دوست  خوامیم -

میداشتنمو ثابت کنم و باهم ازدواج کن  ... 



نشدن صورت ادم دست خودش  ایقرمز شدن  چرا

گرفتن حرفش   انیقرمز شدن گونه هام رو با پا ست؟ین

 احساس 

ش  توهم اما نگاهمو از دمیکش عی. اخمام رو سرکردم

سرم رو برگردوندم با یگرفتم و تقر  . 

اش تو ذهنم مامان بود که مطمئنن با برگشتن به  همه

ازدواجم یبه غر زدن برا  کنهیخونه دوباره شروع م  . 

ممکنه بندازه دیکه حم ییها  کهیت  . 

اشتباه رو کردم و داشتم  نیهم نیسر محمدحس قایدق

مانیکردم. مردن پ یم لیتبد یرو به جهنم بدتر میزندگ  

بد ایشد   یمحسوب م من یبرام خوش  ستین معلوم  . 

گفت هویفکر بودم که  تو  : 

نی حنا.. منو بب -  . 

کردم که گفت نگاهش  : 

 باشه؟ -

جز نقشه و  نمیو ا یشد کیبهم نزد یتو بخاطر ک -

تته؟ یمامور  



زده نگاهم کرد. اما من پر از خشم و نفرت شده  بهت

لحظه. به جلو خم شد و با عجله گفت هیبودم تو   : 

نکن حنا... من دوستت  سهیمقا یمنو با اون عوض -

  یکی... عاشقتم... سابقه عشقمم مال گمیدارم.. واقعا م

 دوروز و 

همو   شیسال پ یلی... منو تو از خستیدو سال ن  یکی

 م یریدوباره اون شب سر راه هم قرار بگ نکهی... ا میدید

هی  

... همه نی.... ببمیاست که ما دوتا مال هم نشونه

ذارهیمادوتا رو کنار هم م نایاتفاقات.. همه ا  . 

اعتقاد که کائنات دست به دست هم دادن تا   نیبخاطر ا -

؟یدوستم دار یما رو کنار هم بزارن توهم توهم زد  

 ینوع چشم بستن رو خوب م نیرو بست، ا چشماش

 . شناسم

درک  تونستمیتا به اعصابش مسلط بشه.کامال م بسته

 . کنم

باز کرد و گفت چشماشو  : 



دلم زیحنا جان... عز -  . 

کردم و انگشتم رو   گرد شده نگاهش یچشما  با

گفتم دیگرفتم سمتش و با تهد دواریتهد  : 

 . حنا خانم -

کرد و گفت یگفت عصب شهیخنده کوتاه م هی  : 

کدوم از  چیاگر ه یحنا خانم... من دوستت دارم... حت -

تا بتونم  گشتمیافتاد من داشتم دنبالت م یاتفاقا نم نیا  

کنم داتیپ  . 

پسر جوون  هیاخم نگاهمو ازش گرفتم که  با

نداده   یسفارشمون رو اورد و رفت. هرچد من سفارش

 بودم و خود

سفارش داده بود  یبستن جیبرام اب هو سپهر  . 

ازش خوردم که دوباره صدام کرد  کمیحرف  یب  : 

 . حنا -

نگاهش کردم کالفه  : 

گهید دمیحرفتو فهم یکرده؟ گفت  ریسوزنت گ -  . 



مینداشت ی که مشکل یدیفهمید اگر م -  . 

. االن به من  دیگرد شده نگاهش کردم که خند یچشما  با

دارم؟ منظورش  ییرایگفت نفهم؟ که من مشکل گ  

بود؟ نیهم  

... بعد هرچقدر میازدواج کن ای: جون من بسپهر

 دمیکن... قول م یخال یک ی زیاتو سرم ف نهیک یخواست

ستم یثابت وا  

یبزن منو  . 

حرص گفتم با  : 

یرو مخ  یلیخ -  . 

کردم که  یبا لبخند نگاهم کرد. منم با اخم نگاهش م فقط

زنگ خورد لمیموبا  . 

 فیک یرو از تو لمیازش گرفتم و موبا عی سر نگاهمو

بود دیدر اوردم. حم کمیکوچ  . 

 بله؟ -

کهی کوچ یسالم ابج -  . 



 .. سالم -

حالت خوبه؟ ؟ییچه خبر؟ کجا -  

حالمم خوبه د؛یاومدم خر -  . 

گرفته  یدختره امروز مرخص نیا گمیخداروشکر. م -

ن؟یستیباهم که ن انای. احستین  

اروم گفتم یو با مکث دمیگز لب  : 

می باهم بود شیربع پ هیتا...  -  . 

حرص نفسشو فوت کرد که صورتمو جمع کردم با  : 

  هینخور  نویا یبگم بهت؟ گول حرفا  یحنا... من چ -

بهت  دیکنه نچسب نینداره! حاال اگر ع یدوم هیمارمولک  

. 

ضربه زدم  نیبه زم کمینوک کفشم  با  : 

امربه معروفش کردم؟ البته گفتما  کمیبده به بهانه تو  -

خودش خواست به سبک ما لباس شهینظر تو عوض نم  

 . بخره

شهینخندون منو حنا... همه اش باز -  ... 



وستت دارم که به اسم د یی... کال همه کسادونمیم -

کنندی م ینقش فقط باز انیجلو م  . 

شدم و گفتم که بهم اخم کرد، منم   رهیبه سپهر خ نویا

گفت دینگاهمو ازش گرفتم که حم  : 

  ابونیسر به ب دیالاله اال هللا... از دست شما خانوما با  -

یوقت ضعف نکن ه ینموند  رونیب ادیگذاشت. ز  . 

منتظرن ضاتیبرو مر ؟یندار یباشه... کار -  . 

 ... باشه... مواظب خود -

وسط حرفش دمیپر عیسر  : 

ها یزنیبا مامان مو نم یعنی -  ... 

تلفن رو قطع کردمو چشمام رو بستم ونفس  یعصب

تا به خودم مسلط بشم دمیکش قیعم  . 

ادی انگار خوشت نم دنیشن  حتیاز نص -  ! 

حوصله   یبزرگ چرخوندم و با ب وانیل ی رو تو  قاشق

گفتم یگ  : 



 یکه برا کردنیم حتمینص نقدری! اادیخوشش ب هیک -

گهیفرار از خونه رفتم سراغ باشگاه د  . 

از من ..   تی بخاطر عصبان  کردمی... فکر منطوریکه ا -

یکن یمردا خال هیباشگاه که حرصت رو سر بق یرفت  ... 

نگاه کردن بهش گفتم بدون  : 

بهانه داشتم که شجاعت گفتنش و  کیبه  ازین -

کنم دایشروعش رو پ   . 

تورو الوده کنم  خواستمیبابتش واقعا متاسفم... من نم -

 یها  ازیبه گناه کنم... من تو اون سن ... تو اوج ن

م یجنس  

چقدر تو  دونستمیم گرفتمیکه دستتو م نیاما هم بودم

و  یتحت فشار   .. 

گفتم کالفه  : 

و اساس هیپا  یو ب یالک یبشنوم... بهانه ها  خوامینم -  

... 

حنا... م  ستیبهانه ن -  ... 

رو بلند کردم و بهش نگاه کردم سرم  : 



حرف   یجور هیدارن؟   یجنس ازیمگه فقط مردا ن -

کنه یشمارو کنترل م ازتونیانگار ن نیزنیم  . 

رو برداشتم و بلند شدم دهن باز کردم  فمیو ک یگوش

خشکم زد هویبگم خداحافظ و ... اما   . 

رو تو شلوارم احساس کردم...    یزیچ یقطره ا حرکت

نه یوا  . 

که سپهر گفت ی. جوردیپر رنگم  : 

چت ش  ؟یحنا؟ خوب -  ... 

  سیسمت سرو دمیپشتم رو بهش کردم و دوئ هوی

کافه یبهداشت  ... 

کنم من اخه؟کار  ی... االن چایخدا  

نداشتم  یا گه ی د زیچ چیبجز چندتا دستمال ه فممیک تو

اوردی به داروخانه دووم نم دنیکه مسلما تا رس  . 

کنم  هیزار زار گر  خواستیم دلم  . 

ارم؟ یب ریگ یاز کجا نوار بهداشت االن  

 نیو منتظر منه. بدتر از ا رونیسپهر افتادم. االن ب ادی

کرد و بخاطر   ریکه منو دستگ ی... اون از اونبار شهینم  



و سپهر و اون  سهیاون خانمم پل یجلو  میزی خونر

از االن نمینشستم... ا کیپالست یسربازه رو  . 

خودم رو  یبه سخت  تیتو سر خودم زدم و در نها کمی

  امیسپهر پ یرو برداشتم و برا لمیکردم. موبا یراض

 : نوشتم

؟ یبخر یلطفا برام نوار بهداشت شهیم -  

رو   امیبسته پ یرو محکم بستم و با چشما چشمام

 . فرستادم

اومد امشیاعصاب خورد کن پ قهیدق کیتر از  کم  : 

گردمیباشه زود برم -  . 

ابرو شدم  یکردن در اوردم. چقدر ب هیگر یادا

 ه یاومد زار زار گر یخواست اشکم م یجلوش... دلم م

کردم یم  . 

راهرو   هیو تو  رونیها رو گذاشتم و اومدم ب دستمال

  سیطرفش سه تا سرو کی که مال  کیکوچ یچند متر

 بود و

ستادمیگوشه وا هی ییاش سه تا روشو گهید سمت  . 



باهاش چشم تو چشم بشم؟ نکنه به قول   یچطور  حاال

 سپهر همه کائنات دست به دست هم دادن که ما باهم 

م؟یکن ازدواج  

دمیگز لب  .... 

ربع که تو خودم بودم و به خودم  کی دیاز شا بعد

داد امیباالخره برام پ کردمی م یوخود خور دمیچیپیم  : 

ری بگ ایگرفتم ب -  . 

دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام  . 

خودت... گونه هام کامال سرخ شده بودن.   دیبه ام ایخدا

ک یپالست کیدرو که باز کردم سپهر پشت در بود با   

یمشک  . 

گفتم یگرفته ا یصدا هیرو گرفتم و با  کی پالست عیسر  

: 

 . ممنون -

 یکردم نصف انرژ یداخل درو بستم. احساس م برگشتم

رفت نیبدنم االن از ب  . 



خجالت   یلیاما خ  رونیکارام رو کردم و اومدم ب عیسر

  فمیبود تو ک دهیکه خر یمخصوصا که بسته ا دمیکشیم

 جا 

شدینم  . 

رفتم  سیتو دستم گرفتم و از سرو کیبا پالست فمویک

رونیب  . 

  دید ی. وقتمون یقبل زیمنتظرم نشسته بود سر م سپهر

 : اومدم گفت

برات معجون سفارش دادم ایب -  ... 

 یدهن باز کنه منو ببلعه. با مکث نیزم  خواستیم دلم

 : گفتم

یم  گهی... من دست ین یازین -  ... 

سماجت گفت با  : 

نی. بشمیرینم  یتا نخور -  ... 

جات   یمغز یبزرگ با کل وانیل هیو نشستم.  دمیگز لب

 .... خورد شده و



خودشم سفارش داده بود. منم باالجبار شروع  یبرا

. نییپا رفتی قلوه سنگ م  نیکردم به خوردن... اما ع

 حاال 

کرد یبهم نگاه نم  دیرس  یشعورش م خداروشکر  . 

از خوردنم گفتم بعد  : 

... ممنونرمیمن م -  . 

گفت یجد یلیبلند شد و خ اونم  : 

رسونمتیخودم م -  . 

افتادم. مطمئنم اونم  و به ناچار کنارش راه  دمیکش یاه

اسفناک بارم افتاده تیاون سال و وضع ادی  . 

 شهیاون راه افتاد و من از ش میشد نیسوار ماش یوقت

کردمینگاه م رونیبه ب  : 

؟یخاستگار  امیب یدیحنا... اجازه م -  

باز شروع کرد یوا  .... 

گفتم کالفه  : 

 ... اقا سپهر -



کامال مشخصه... من  ... قصدم تمیحنا... من هدفم... ن -

خانواده  هیباهات ازدواج کنم...  خوامیدوستت دارم و م  

میباش  . 

جمله اش تموم شد گفتم یازش گرفتم و وقت نگاهمو  : 

 ... من -

گفت عیحرف بزنم وسر نذاشت  : 

االن جواب نده... چند روز فکر کن بعد ... االن باز  -

یمخالفت کن ی خوای م عیسر  ... 

گرد شده برگشتم سمتش یچشما  با  : 

نظرم عوض   شهیباعث م یچند روز چ  نی اونوقت تو ا -

 بشه؟

بهم انداخت و گفت ینگاه جد هی  : 

... تو االن برام یعالقه من رو درک کن یبتون دیشا -

یز یباارزش تر از همه چ  ...! 

ازش برگردوندم که گفت ع ی رو سر روم  : 



  یبرا ایب گذشته ارو ول کن حنا... تموم شد و رفت.. -

خوشبختت کنم  تونمی. باور کن ممیکن یزیبرنامه ر  ندهیا  

. 

نگفت.   یچیه  گهید دویکش  یاه بلند دیسکوتمو د یوقت

 . منو رسوند هتل و رفت

  یرو رو  میاتاقمون لباسام رو عوض کردم. گوش تو

تخت ولو شدم یساعت گذاشتم و رو  . 

نخورم یچ یبود که تا فردا ه یقو نقدری معجونه ا اون  . 

راه رفتم که پاهام از درد داره   نقدریبا نفس ا امروزم

شهی م کهی ت کهیت  . 

و  شدیداشت شروع م میودیدلم بخاطر پر ریکمر و ز درد

سپهر خجالت   یجلو نقدر یامروز ا نایبعالوه همه ا

دمیکش  

سبکم کنه کمی تونهیفقط خواب م که  . 

**** 



نسبتا بزرگ   فیک هی یرفتن به سر کار، سر سر سرراه

. از دمیاز داروخانه هم نوار و قرص مسکن خر دم،یخر

هی  

  یو بعد رفتم سمت سرا  دمیمارکت هم اب خر سوپر

 . سالمندان

بابت سپهر مشغول بود فکرم  . 

که  ستیکه تو هتلم و مامان ن میارامش نسب دونستمیم

برگردم به خونه و  دیو باالخره با هیبده، موقت ریبهم گ  

که   دهیم ماتومیمدت به مامان اولت هیبابا هم  مطمئنن

که مامان  نجاستیخودش رو کنترل کنه اما مسله ا

 عوض 

شهینم  . 

 ییراه درو هیدنبال  دیعوض بشم اما با ستیقرار ن منم

خودم باشم یبرا  . 

که جلوم بود سپهر بود یتنها راه فرار االن  . 

  یبهتر  یرو  میازدواج کنم ... زندگ... اگر باهاش دیشا

رهی به خودش بگ  ... 



اطرافم متنفر  یاز ادما نقدریالزم نباشه ا گهید دیشا

 . باشم

 دیبتونه گذشته امون رو پاک کنه و خاطرات جد دیشا

اگر یبود که حت نیکه مطمئن بودم ا یزی بسازه.. اما چ  

که لمسم بکنه خوامیازدواج کنم، نم باهاش  . 

فکر کردم یداشتم و کل ادیوقت اضافه ز اونشب  . 

کردم نیسبک و سنگ  یکه داشتم رو کل یمیتصم  . 

... ؟ شهیم یبا سپهر ازدواج کنم چ اگر  

...؟ شهیم یبا سپهر ازدواج نکنم چ  اگر  

 چیبود ه نجایکه ا یرزن یو پ رمردی همه پ نیا تو

  ششیبرم پ یروانشناس نبودن که مجان هیکدومشون 

 . مشاوره

ناتوان رو عوض کردم و تازه  رزنیسه تا پ پوشک

کار سخته و اگر واقعا عالقه  نیکه چقدر ا  شدمیمتوجه م

 نداشته

یشیداغون م یباش  ... 



سرو   هیشب رزنیو پ رمردیهمه پ نیکله زدن با ا سرو

بود کی کوچ  یکله زدن با بچه ها  . 

تموم شد. لباسام رو عوض کردم و  فتمیصبح ش یوقت

شدم و ادرس هتل رو   یسوار تاکس یفظبعد از خداحا

 .دادم

چشمام رو باز نگه داشته بودم یسخت به  . 

**** 

نبود و تنها  دیشدم بعداظهر بود. حم دار یخواب ب از

 . بودم

دمیکش یاه  ... 

که االن حتما سالن غذا  ییدوش گرفتم و از اونجا رفتم

شاپ هتل رفتم  یبود اماده شدم و به کاف لی تعط شیخور  

دادم وهیو ابم کیسفارش ک و  . 

از بابا تماس  دمیخوردن چک کردم که د نی رو ح لمیموبا

 . از دست رفته دارم

و شماره اش رو گرفتم دمیگز لب  : 

 ! سالم دخترم -



ن؟یسالم بابا جون...خوب -  

؟یکن یم کاریاره دخترم... چ -  

شاپ  یشدم و اومدم کاف  داریتازه از خواب ب یچیه -

بخورم  یزی چ هیهتل   ! 

سر کار؟ یبر دیبا یک -  

اونجا فتمیامشب... دوشب در هفته ش -  ... 

دنبالتون.  امیبعد م نیباشه دخترم. تا پس فردا تو هتل -

 باشه دخترم؟ 

باز دردسر درست کردم دیباشه بابا... ببخش -  . 

حرف رو دخترم نی... نزن اشیه -  . 

و گفتم دمی کش میشونیبه پ یدست معذب  : 

که...   دونمیگرفتم! م یمی تصم یراستش بابا... من  -

نیممکنه شما مخالفت کن  ... 

 . بگو دخترم -

ازدواج کنم  یلی... با سرگرد جلخوامیم -  . 

کرد و گفت یا یطوالن   سکوت  : 



مادرت دوباره قبول  یبخاطر فشار ها  ستیالزم ن -

حق نداره حرف  یکس گهی. باهاش صحبت کردم. دیکن

 راجب 

بزنه ازدواج  . 

زدم و با بغض گفتم  یتلخ پوزخند  : 

.... شهیمامان عوض نم نی دونیباباجون... خودتونم م -

نهیکه بب لمیاما باز چند تا ف دهینم ریمدت بهم گ هی  ... 

بود ندیتو چشمام پر شد و بغضم در معرض ترک اشک  
. . 

 دنیترک یتا حلو دمیکش قی عم یشدم و نبس ها ساکت

رمیبغضم رو بگ  . 

بار بود دخترم نی اخر دمیم نانی : بهت اطمبابا  ... 

رو گرفتم بابا... من...    ممیحال... من تصم نیبا ا -

  تیازم...حما شهیباهاش ازدواج کنم و ... م خوامیم

!؟نیکن  

کالفه گفت بابا  : 



 ای. بخاطر حرف مادرت ستین یازدواج الکحنا!  -

  یعالقه ا چیکه ه یازدواج کن یبا کس  یخوایمردم م

 بهش 

؟ینداشت  

گفتم یگرفته ا یو با صدا دمیباال کش دماغمو  : 

بعدا بهش عالقه مند شدم دی... شانحالیبا ا -  . 

  یحرفا  ریحنا. تو باز تحت تاث میزنی: بعدا حرف م بابا

  شتریتوام ب رم ی. فعال من ممیزنی... بعدا حرف میمادرت

 فکر 

مردم ایمادرت  ای توعه... نه من  ی. زندگکن  ... 

گفت یاز مکث بعد  : 

 . فعال دخترم -

حرف قطع کرد یجواب بدم و اونم ب نتونستم  . 

اشک   ی. صورتمو با دستم باد زدم تا جلودیچک اشکم

رمی رو بگ ختنمیر  . 



که  یکه... دوباره برگشتم به همون زمان شهینم باورم

رو قبول کردم و اون فاجعه  ن یازدواج محمدحس شنهادیپ

 به

اومد وجود  . 

*** 

بعد دوروز  : 

وارد خونه شدم دیبابا و حم دنبال  . 

تر   بیتو خونه شوکه شدم. اما عج ونیز یتلو دنیند با

چشماش تو گود افتاده بود ریمامان بود که ز  . 

دمیگز لب  . 

شده؟ ینطور یغم من ا بخاطر  

 سالم؟  -

سالم کردم که مامان اومد و بغلم کرد دیترد با  : 

مادر. اصال به من چه که ازدواج  دیدخترم... ببخش -

نه! م ای یبکن  ... 

رونیب دمیاز بغلش کش خودمو  . 



رو  یا شهیکل  یباورش کنم. انگاو حرفا تونستمینم

کرد یوار تکرار م  یداشت طوط  . 

استراحت کنم رمیباشه. ممنون من م -  . 

 دمیتخت دراز کش یسمت اتاقم رفتم و درو بستم. رو به

چند روز سپهر رو   نیشدما رهیخ ینامعلوم یو به جا

 نه

داده امی پ ایو نه تماس گرفته  دمید  . 

چند روز مهلت داده تا جواب بدم بهش و من  بهم

 نکهیا ایبهش جواب بدم.  د یبا یچطور  دونمیواقعا... نم

یکال چ  

بدم حواب  . 

کل روز رو سر کار بودم. بعدش رفته بودم هتل و  چون

جنازه ام هیخونه االن شب می بابا اومد دنبالمون و برگشت  

. 

له حوص یرو بسته بودم که تقه به در خورد، ب چشمام

 : گفتم

ری. شب بخخورم یبخوابم شام هم نم خوامیخسته ام م -  . 



و با دستام  دمی شکم چرخ ی. منم روومدین ییصدا گهید

سرم رو بغل کردم ری بالشت ز  . 

که خوابم برد دینکش یطول  . 

*** 

ورزش کردن بود اما اصال حوصله از جام بلند   وقت

دوساعت بعد  یرو برا میشدن رو نداشتم. ساعت گوش

 گذاشتم

دمیدوباره خواب  و  . 

که  شدیچ دونمی.. اما نمدیچسبیم شتری خواب ب االن

کردم خوابم نبرد یهرکار  . 

  یکه امروز هم برا کرد ی منو مجبور م ییروین هی

 . ورزش برم بعد از چند روز

کشان از خونه   ازهیشدم و لباس عوض کردم و خم دبلن

رونیاومدم ب  . 

که بوم رونیچشمام از خونه زدم ب دنیمال نیح  ... 

 .. اخ -



گذاشتم و محکم فشار دادم تا  میشونیپ ی رو رو دستم

 . دردش کم بشه

سمتم اومد دیدوئ یکه م یکس یصدا  : 

؟یخوب شد؟یحنا... چ -  

خدا...سپهر بود باز یوا  ... 

کردیچشمم ر وباز کنم از بس درد م  تونستمینم  ... 

تویشونیپ نمیبب -  . 

 دهیکنم و از حالت خم دایتونستم به دردم کنترل پ باالخره

ستادمیدر اومدم و صاف وا یگ  . 

نبود یدستم نگاه کردم که خداروشکر از خون خبر به  . 

در خونه امون بود  کیکه نزد یبرق ریبه ت یدست کالفه

 : زدم

زدن!؟ نجایچرا ا نویا -  

و گفت دیخند سپهر  : 

توش یقراره با سر بر دونستنیشرمنده نم -  . 



نگاه کرد  میشونیبراش نازک کردم که به پ یچشم پشت

شد دیو خنده اش ناپد  : 

عیچه قرمز شد سر -  .. 

و با طعنه گفتم دمیو شالمو جلوتر کش دمیکش یهوف  : 

  زیسحر خ   شدهی... چنیاهل ورزش نبود  نکهیمثل ا -

ن؟یشد  

نگاهم کرد و گفت نهیبه س دست  : 

عاشق به از خواب صبحش هم  ی...وقتگهید زادهیادم -

 . حاضره بزنه

دهنم بسته بشه. فقط تونستم   گهیم یز یچ هی... شیا

بهش چشم غره برم. پشتم رو بهش کردم و راه افتادم 

 که تند

خودش رو بهم رسوند و کنارم راه افتاد تند  : 

؟ یاستراحت کن شتریب دینبا -  

به استراحت نداره ازین شهیکبودش شده زود خوب م -  . 

الیخی: نه منظورم... بدیخند  ... 



 کینداختم، اما بعد از نگاه خدا شفات بده بهش ا هی

گرفتم منظورشو... منظورش به عادت ماهانه   قهیدق

 امه.. .من 

رخ  یفراموش کردم که جلوش چه فاجعه ا یچطور

 داده؟ 

دهیاخ اخ... انگار خواب هنوز از سرم نپر اخ  . 

لبخند به جلو حرکت   هیسپهر نگاه کردم که با  به

  میباز. نگاهمو ازش گرفتم و تو دلم به خنگ کردیم

 لعنت 

  یابرو باز یاندازه ب نیتا ا نیمحمدحس  ی. جلو فرستادم

بودم اوردهیدر ن  . 

همه بالها دست به دست هم  دیبشر با ن یا یجلو چرا

 بدن تا من رو رسوا کنند؟

یدی.. ندیدی. شتر دارمیخودم ن ی به رو بهتره  ...! 

و کالفه گفتم اوردمی طاقت ن اما  : 

رمیمن م ایشما جلوتر برو  ای -  ... 

ه یکی رمونی. مسگهید میریم میباهم دار -  . 



گفتم کالفه  : 

م؟یکه باهم بر  میدار یچه صنم -  

 نیهم یبشم. برا عیباز جواب بده من ضا نستادمیوا

دنیخودم شروع کردم به دوئ  . 

  دمیلحظه به پشتم نگاه کردم د هی دمیپارک که رس به

دوئه یدنبالم م ینیفاصله مع هیداره اونم با   . 

با خودم گفتم کالفه  : 

بود که  شیر یس شمیسال پ 12... البته شهیریچقدر س -

و کنه بودن یشیریبا س ترسمیباهاش دوست شدم. م  

مجبور بشم باهاش ازدواج کنم االنش  . 

کنارم شوکه شدم و لبامو محکم بهم فشار   دنشیبا د هوی

دهیبگو که نشن ایدادم. خداا  ! 

باشم   شتی... بهتره پنجاستیا ی: اون عوضسپهر

کنه تتیکهنخواد دوباره با حرفاش اذ  . 

براش سر تکون دادم. به روبه رونگاه کردم   فقط

رخش به سمت ما بود و داشت و ورزش  میکه ن دمشید

کردیم  : 



که  یاز کارش اخراج نکردن؟ مگه کس نویمگه ا -

باشه!؟ یاالن تو وضع بد دینبا شهیاخراج م  

گفت یعصب سپهر  : 

باشه یتو هر وضع خوادیم ؟یکار دار یبه اون چ -  ! 

  یاز جلو ییدوتا گهیتعجب نگاهش کردم و باهم د با

برگردم واکنشش  خواستی . دلم ممیرد شد نیمحمدحس

 رو

ز قرار معلوم سپهر ممکنه بود و ا عیضا ی لیاما خ نمیبب

ارهیسرم ب ییبال هی  . 

. سپهر ستادمیوا میدور شد  نیاز محمدحس یحساب یوقت

که گفتم ستادی هم جلوم وا  : 

  ستی. و درست هم ن میباهم ورزش کن ست یدرست ن -

نیبخاطر من از خواب صبحتون بزن  . 

به من گفت رهیبه کمر زد و خ دستاشو  : 

 میو بعدم ازدواج کن مویخاستگار یمسلما اگر قبول کن -

ی. هرچند االنم مشکل ادینم شی هم پ یمشکل گهیمسلما د  

ستین  . 



گفتم کالفه  : 

نی شروع نکن -  . 

. پس یچند روز گذشته. توام فکرات رو خوب کرد -

حنا... خواهشا بر   ه؟ینظرت چ مونه؟یم یچه حرف  گهید

 حسب 

و اتفاقات گذشته جواب نده یلجباز   . 

ازدواج کنم. اصالم   خوادیاقا سپهر... من واقعا دلم نم -

ازدواج  یمرد چیبا ه  خوامیبه شما نداره... کال نم  یربط

 . کنم

  میکنیرو بگو حلش م لش یچرا؟ خب دل قای: دقسپهر

 . باهم

  هی.... بعد از دمیکش قیازش گرفتم و نفس عم نگاهمو

گفت   ینم  یچیکرده بود و هکه اونم سکوت  یمدت

 باالخره 

زدم و برگشتم سمتش ایبه در دل  : 

...  رهیدستمو بگ یحت یمن دوست ندارم کس -

زارمی!؟ از لمس شدن بنیدیفهم  . 



گفت قهینگاهم کرد. بعد از چند دق شوکه  : 

!؟ی دونیرو م لشیخب... دل -  

باالانداختم شونه  : 

... دونمیزندان باشه.. نم یاحتماال بعد از ماجرا  -

که اجازه  یازدواج کن یبا کس یخوایمسلما شما هم نم

ی ندار  

االن را نی... پس بهتره هم یکن لمسش  ... 

توحرفم دیپر  : 

... شده تا اخر عمرمون بهت دست ستیبرام مهم ن -

زنمینم  . 

!؟  نیا گهیم یگرد شده نگاهش کردم، چ یچشما  با

 : جلوتر اومد و گفت

..  می.. فقط ازدواج کنزنمی... بهت دست نمگمیم یجد -

مشاور... هوم شیپ میری.بعدش م  ... 

شدم که گفت رهیبا اخم بهش خ  نهیبه س دست  : 



از  ایب ی... ولزنمی... جون تو بهت دست نمگمیم یجد -

گهی... باشه؟ قول دادم دمیدواج کن  . 

یگیم یچ یفهمیاصال نم -  ... 

دیکش یاه  : 

 ... حنا -

وسط حرفش دمیپر من  : 

ارو   گهیدختر د کی یرفت ازتیکه بخاطر ن یتو نبود -

و  یبهم دست نزن یتونیم یگ یم یحاال چطور  ؟یدیبوس  

؟یهم نکن   انتیخ  

نگاهم کرد. نگاهش... دلمو سوزوند دلخور  ... 

بوده. من   شی سال پ 12اشتباه تو  هیحنا... گفتم اون  -

حنا نخورده یدستم به دختر گهیبعد از اون روز د  . 

  یاحساسات رو تو تونستمینگاهش کردم... م فقط

نمی چشماش بب  . 

نگاهمو ازش گرفتم و گفتم یسخت به  : 

دمیفردا بهت جواب م -  . 



اول با بابا صحبت کنم خواستمیم  . 

رو بهش کردم و اونو همونجا جا گذاشتم پشتم  . 

  یصندل ی رو نی. محمدحسدنییکردم به دو شروع

زد ینشسته بود و دمبل م  . 

نگاهش   میمستق نکهیو بدون ا دمشیگوشه چشمم د از

نداشت یتیاهم  گهیبرام د  دنشیکنم از کنار رد شدم. د  . 

نداشت یتیبود و نبودش اهم انگار  . 

حس رو نسبت به سپهر داشته  نیهم تونستم ینم چرا

 باشم؟

تند  کمی دیبرخورد قاطع تر و شا هیبا  دونمیم نکهیا با

حذفش کنم اما میاز زندگ شهیهم یصحبت کردن برا ... 

اصرار  یکه انگار برا دمی جوابشو م یجور  ناخواسته

 . دوباره راغب بشه

کردم   یشده بودن. سالم داریخونه که شدم همه ب وارد

دست لباس برداشتم و اومدم  هیو به اتاقم رفتم و 

رون یب  

مامان گفت که  : 



صبجانه بخور تو حموم  ای ب یشام نخورد شبید -

یکنیضعف م  ! 

  ی... وقتستیگشنه ام ن ادیدارم و ز یهنوز انرژ  -

خورمیبرگشتم م  . 

زدم و به همون سرعت هم محوش   ع ی لبخند سر هی

رو  دیحم ی کردم. موقع رفتن به سمت در حموم صدا

دمیشن  : 

حرفاست...   نیتر از ا یشتر نهیمامان جون... حنا ک -

گهید یخبر دار  ... 

حموم تو   نه ییزدم. در حموم رو بستم و به ا یلبخند

خشکم زد هویصورت خودم نگاه کردم. اما   .. 

رفتم؟  شگاهیارا یبار ک نیوا رفت... اخر لبخندم  

ییا  ... 

از خودم بهم خورد حالم  . 

بودجه بابا تو چه   دونمی اما نم زریدوباره برم ل دیبا

  امرزیاون پسره منحرف خداب هیبخاطر د ال ی خیحاله... ب

ی لیخ  



منم بفروشن...   نیکه مجبور شده ماش یدادن طور  پول

و  یعال  یلیتو اون محله خ یاز اون خونه اپارتمان

 باکالس

... کی کوچ یها ییالیو و یمیمحله قد نیتو ا میاومد

ازش   یزی چ نیمطمئنن اونقدر بودجه نداره که همچ

 .بخوام

کنم. اما هنوز حقوق   یکار نیخودم همچ  یبا پوال  دیبا

یهستم... وا یشینگرفتم تازه تو ماه اول ازما   . 

رونیگرفتم و اومدم ب دوش  . 

دمیچ یارو دور موهام پ حوله  . 

 وانی ل کی یکاکائو رو در اوردم و تو ریش  خچالیتو  از

ختمی بزرگ ر  . 

تخم مرغ سرخ کنم برات؟ ی: دوست دارمامان  

اما گشنه ام  هیخالمعده ام  دونستمینداشتم. م لیم واقعا

زدم ینبود. لبخند سرد  : 

فعال هیبرام کاف نی... اخورمی سر کار با همکارام م -  . 

دمیکاکائوم رو سر کش ریش  . 



رو بشورم که مامان گفت وانمیاب رو باز کردم ل ریش  : 

حنا شورمیمن م -  ... 

 یاز دستم تو وانیشونه ام گذاشت که ل  یرو دستشو

کرد جادیا یبلند یافتاد و صدا نکیس  . 

و گفتم دمیکنار کش عی رو سر خودم  : 

 .. باشه -

با عجله به اتاقم رفتم .من چم شده؟ انگار بهم برق   بعدم

رمی. داشت ددمیکش یقی وصل کرده بودند. نفس عم  

فکر کردن و نگران شدن راجب   الی خیپس ب شدیم

خشک کردم عیواکنشم شدم و موهام رو سر   . 

رو مجبور کردم منو برسونه   دیعوض کردم و حم لباس

 یپول هیکنم پولمو. اگر بتونم  تیریمد دی. باشگاهیاسا

 پس

ونیاپالس تاینها ای زری ل یبرم برا تونمیکنم م انداز  . 

که اسممو  ن یکردم و بعد از ا یغنبر یبه اقا یسالم

 . ثبت کرد به سمت ساختمون راه افتادم



که سر راهم بودن سالم   ی ونیلبخند به خانم ها و اقا با

کردمیم  . 

*** 

زدهمیس فصل  : 

کردم   یخسته بودم اما سع یلیاز تموم شدن کارم خ بعد

و گفتم  شگاهیارا کیپسش بزنم و سرراهم رفتم به   

رو شمع بندازه صورتم  . 

تر و شفاف  دیپوستم سف یکارش تموم شد حساب  یوقت

کرده بود دایپ ینوع تازه ا هیتر شده بود و   . 

رونیزدم و بعد از پرداخت پول اومدم ب یلبخند  . 

لبخند  هیشده بود که با  یپوستم نرم و عال نقدریا

دمیکشیاحمقانه مدام به گونه ام و چونه ام دست م  . 

از خجالت قرمز  دمیرو د یگاه راننده تاکسن یوقت اما

 رونیپاهام مشت کردم و به ب یشدم و دستام رو رو

ره یخ  

 . شدم



و بابا   دیبا حم  شهیصورت که روم نم نی... حاال با ایوا

 ... چشم تو چشم بشم که

اون بدتر سپهر از  ... 

برم ورزش تونمیصورت که نم نی... فردا با ایوا  ... 

مخصوصا  شگاهیکنه بخاطر اون رفتم ارا یفکر م حتما

شروط بدم یگرفتم بهش جواب مثبت با کل میکه تصم  . 

شگاه؟ یارا رفتم یم دیحتما امروز با  حاال  

 گه ید نیماش هی شدم در کمال بهت  ادهیپ یاز تاکس  یوقت

شدن سپهر ادهیو با پ ستادیخونه سپهرشونوا  یجلو  

انداختم تو در و رفتم داخل و درو  دیکل عی کرده سر هول

کرد جادیا یبلند یکه صدا دمیکوب بایتقر  . 

صورتم گذاشتم و سرم رو به چپ و   یرو رو  دستام

 . راست تکون دادم

ا؟ی تر هست تو دن عیمن ضا از  

 یم ییحماقت ها نیو هشت سال سن همچ ستیبا ب یک

 کنه؟



  هوی دیحوصله سالم کردم که حم یخونه که شدم ب وارد

 : گفت

؟یکرد دایپ ییاشنا شگاهیحنا باالخره با ارا -  

با تشر گفت بابا  : 

دیحم -  . 

بهم برخورد. با اخم گفتم یلیخ  : 

ندارم فردا  لی خوردم م یزی چ هیمن خسته ام. سرکار  -

ری. شب بخ رمیصبحم ورزش نم  . 

محکم بستم و قفل کردم بایاتاق رفتم و درو تقر به  . 

خوب بودا...باز چشمش به مامان خورد   دی هفته حم  کی

 . طعنه هاش شروع شد

و لباسام رو عوض کردم دمیکش یهوف  . 

 یبودم و تو فمر بودم که تقه ا دهیتخت دراز کش یرو

 : به در خورد

 حنا؟ -

بود. کالفه گفتم  دیحم یصدا  : 



هم ندارم دنی. حوصله متلک شندی خسته ام حم -  . 

زدمیحرف رو م نیا دی... نبادیببخش -  . 

وقت دست   چیه دیاگر بابا نبود نه مامان نه حم مسلما

داشتنیاز سر من بر نم  . 

دمیباشه فهم -  . 

حرف  یراجب موضوع  خوامیدرو باز کن لطفت م -

 . بزنم باهات

تخت بلند   ی از رو  یو به سخت دمیکش یکالفه ا هوف

 . شدم و رفتم درو باز کردم

 دمیو پتومو کش دمیاز کشتختم در یبرگشتم و رو دوباره

 : روم

؟یپتو انداخت یگرم ن یخونه به ا -  

دیباز شروع نکن حم -  . 

 . باشه باشه -

گفت یاروم یبست و با صدا درو  : 

ن؟ یکرد کار یدختره چ نیامروز با ا -  



و   نمشیبب ستیقرار ن گهیبرو از خودش بپرس من د -

 . باهاش حرف بزنم

گفت جاخورده  ' 

 چرا؟ -

اش خودش روهوا حدس   هیدنبالمون بود. قضسگهر  -

حرف زد جلوش یزد و کل  . 

 ... بهت که گفتم. اون -

حوصله گفتم یب  : 

برو لطفا یندار دی. حرف جدهی.. حرفات تکرار دیحم -  . 

اخم گفت با  : 

گند  یایچته مجسمه ابولهول... هروز از سر کار م -

یحوصله تر ی اخالق تر و ب  . 

اخم گفتم با  : 

که   هینااروم طی ... به خاطر محستیبخاطر سر کارم ن -

کنمیم یتوش زندگ  . 

یکن یم  یرو ادهیز یدار  کمی: دیحم  . 



باشه تکون دادم و گفتم یبه معنا  یسر  : 

 نیتا منم بکم استراحت کنم قبل ا یبنظرم بهتره بر -

 . که کارمون به دعوا بکشه

محکم بست کمیو درو  رونیاخم از اتاق رفت ب با  . 

سرم   ریو بالشت ز دمیشکم دراز کش یو رو دمیکش یاه

 . رو بغل کردم و چشمام رو بستم

راجب سپهر فکر کردم و  کمیچرا اونشب  دروغ

کردم یالپردازیخ  . 

بهم دست بده... بوسه   یبغلش ممکنه چه حس  نکهیا

 ... اش... نوازشش

  ریز ییکوچولو یمار هیبود. انگار  یجور هیدلم  ریز

کرد یرو م رویدلم رو داشت ز  . 

سرم رو محکم تکون دادم کالفه  : 

یستیساله ن 18/  17بس کن حنا... دختره  -  

*** 



شدم اما ورزش نرفتم و از  داریبعد از خواب ب روز

بلند نشدم  یتخت هم حت یرو  . 

شدم و ناخواسته گوش به زنگ بودم   رهیسقف خ به

 7نه که طبق حدسم ساعت  ای ادیم یام یبرام پ نمیبب

 صبح

فرستاد امیپ  : 

 حالت خوبه؟  -

که نرفتم. براش  ستیفکر کرده حالم خوب ن احتماال

 : نوشتم

 . سالم خوبم -

ورزش؟  یایسالم. نم -  

زنه؟یمن م ی بوده؟ واقعا از خواب صبحش برا منتظرم  

 ... نه -

؟ یکردم ناراحت شد یشده؟کار یزیچ -  

از رفتارم دمیو خجالت کش دمیگز لب  : 

ستمیروبه راه ن کمینه...من  -  . 



برمتیمن م ؟یدکتر بر یخوا یچرا ؟ م -  . 

زدم و نوشتم یلبخند  : 

شم یحوصله ام خوب م یب کمینه...  -  

ارمای سر حالت ب تونمیمن م -  .. 

توهم و براش   دمیافتادم و اخمام رو کش نی محمدحس ادی

 : نوشتم

ستین یازین -  . 

ه؟ ی...جوابت چگمیم -  

؟یشی م المیخیباشه ب یاگر منف -  

  یتا باالخره مثبت بشه.(اموج کنمینه دوباره تالش م -

زهیریکه از چشمش اشک م یخنده ا  ) 

گفتم یلب ری و ز دمیگز لب  : 

وانهید -  . 

نبود. مامان  دیقفل کردم و از جام بلند شدم. حم مویگوش

نشسته بودن ز یو بابا سر م  . 

 . سالم -



 مینشستم و صبحانه که خورد زیدادن . سر م بموجوا

 : بابا گفت

رسونمتیحنا حاضر شو م -  . 

 . باشه -

خوردم و به اتاقم رفتم یصبحانه سرسر هی  . 

  زیسپهر رو درحال تم رونی ب میبابا که از خونه اومد با

میدید  نشیماش یها شهیکردن ش  . 

به   عیسالم کرد و قدم برداشت سمتمون که سر عیسر

رفتم و سوار شدم  نیسمت ماش  . 

با سپهر صحبت کرد و بعد اومد سوار شد کمی بابا  : 

؟یچرا سالم نکرد -  

دمیگز لب  : 

کشمی از صورتم خجالت م -  . 

؟یچ یعنی -  

شد... االن   ی ناگهان یلیخ رش ییتغ گهید نیخب... هم -

یسرکار هم برم... وا  ... 



نگفت یچیبه تاسف تکون داد و ه یسر بابا  . 

گفتم هو یسپهر افتادم و  هیقض ادی  : 

با سپهر ازدواج کنم خوامیبابا من م -  . 

گرد شده    یچشمام گرد شد. بابا هم با چشما  خودمم

لبام گذاشتم یو دستمو رو دمینگاهم کردلب گز  . 

پارک کرد و برگشت سمتم یرو کنار نیماش  : 

  شیبه چندسال پ میباز برگشت ؟یگیم یچ یفهمیحنا م -

؟یازدواج کن رومندیبا ن یخوایم یگفت هویکه   

نییرو انداختم پا سرم  : 

 . اون واقعا به اصرار مامان بود -

ره؟یگ ششیدلت پ ؟یچ نیا -  

... حداقل...نشون داد  ییجورا هی... دونمینم یعنینه... -

که اومده سمتم. با  ستین  تیبخاطر مامور ایبغض نیع

نکه یا  

 دیهم هوامو داشت. شا یلیکرد اما...خ رمی دستگ خودش

بابا شدمیاگر بخاطر اون نبود من االن اعدام م  . 



افتادم که اعدام   هیمرض ادیتو چشمام جمع شد.  اشک

فراموش   ینطور یشدو چه زود فراموشش کردم. منم ا

یم  

 شدم؟

باهاش ازدواج  یخوایبودن م ونی: پس بخاطر مد بابا

؟یکن  

. با بغض گفتمدیچک اشم  : 

درکم کنه تونهی...اون مکنمینه... فکر م -  ... 

ارهیبهت فشار ب ستیقرار ن گه یمادرت د -  . 

که تو سن مامان هست  یادم شهی...مگه مهیموقت -

که خواستم   یداد... من ...هردوبار رییباور هاش رو تغ

ی خودکش  

...اصال توحال خودم نبودم ی...از شدت فشار روحکنم

ره؟ یقراره جلوم رو بگ یبابا... دفعه سوم ک  

گفت یعصب بابا  : 

ی ریگیم میزود تصم یدار -  ! 

و گفتم دمیلب گز -  : 



بابا کنمی خواهش م -  ... 

دیکش یها بابا  : 

 نیا یتو هستم حنا ول یها  میپشت تصم شهیمن هم -

که نشد با اون کنمی. واقعا خداروشکر مستین یشوخ  

نه رد...  کنمی م دیی. سپهر رو نه تایازدواج کن کهیمرت

یستین یاز ته دلت راض دونمیاما... م  . 

گفتم دمیکه رس شگاهیرو راه انداخت. به اسا نیماش  : 

گمیصبح موقع ورزش...بهش مپس...من فردا  -  . 

کوتاه کردم   یخداحافظ  هیبا اخم سر تکون داد . منم  بابا

وفتم یو به سمت ورود  . 

 یعالم هیچشماش گرد شد و تو  دنمیبا د یغنبر یاقا

 : که انگار محو شده گفت

نیفرشته ها شد هیخانم..وفادار... شب -  . 

 هیمرد صاف و ساده است که برعکس بق نیا نقدریا

و  دمیمردا ازش دلخور نشدم و در عوض ناخواسته خند  

دمیکش خجالت  : 



یغنبر یممنون اقا -  ... 

و گفت ستادیحال بلند شد وا توهمون  : 

بهش یها ی...حورییوا -  ... 

دمیسپهر رو پشت سرم شن یعصب یصدا هوی  : 

!؟یزن یزر م یدار  ی...چکهیساکت باش مرت -  

گرد شده برگشتم سمتش سپهر یچشما  با  . 

 دنمیبه خودش اومد. اما سپهر حاال با د یغنبر یاقا

توهم دیتر کش ظی اخماش باز شد اما دوباره اخماشو غل  : 

کارت ی؟برو پ ی گیم یتو چ -  . 

تو صورت ناموس مردم ی: تو زل زدسپهر  . 

و گفتم دمیشوکه به سپهر نگاه کرد. لب گز یغنبر  : 

؟یگی م یسپهر...ساکت باش چ -  

حرص برگشتم سمتم که مکث نکردم و گوشه کت  با

یاز نگهبان رونیب دمیچرم اسپرتش رو گرفتم و کش  . 

نمیبب  نجایا ایب -  . 



. جلوش  کردینگاه م یغنبر  یاخم به سمت اقا با

رو صورتم دیکه نگاهش چرخ ستادمیوا  : 

ها؟ ؟یکنی م کاریچ  نجایاصال ا -  

حنا؟ ها؟  هیچه صورت نیا -  

گرد شده گفتم یچشما  با  : 

 چشه صورتم؟ -

شده و زر  رهی بهت خ ینطور یا ؟یکرد شیچرا ارا -

برم دهنشو صاف کنم زنهیم  . 

نکردم اوال فقط اصالح کردم دوما به تو  شیمن ارا -

کارت. سوما بار اخرت  ینداره برو پ یربط  چییییییییه

 باشه 

یکنیم بمیتعق  . 

؟یاصالح کرد یچ یهمون...برا -  

چسبوندم میشونیبه پ یرو با کالفه گ دستم  . 

دوباره گفت یشاک سپهر  : 

بشه؟ هاااان؟ یکه چ یخوشگل کرد  -  



بود واقعا.  یعصب یلیخ گرد نگاهش کردم. یچشما  با

رگ کلفت  هیاش ورم کرده بود و   قهیرنگ کنار شق هی

 تر تو 

و ورم کرده بود زدی گردنش محکم نبض م کناره  . 

؟یشد یرتیاالن...غ -  

گفت یبلند تر یصدا با  : 

رقصمی م ین پس دارم برات بندر -  . 

خنده ام رو گرفتم یجلو یپررنگ زدم و به سخت  لبخند  : 

بخدا یا وانهید -  ... 

چشم غره رفت که گفتم بهم  : 

دلت  یفردا صبح بهت بگم... اما انگار خواستمیم -

خوادیدعوا م  . 

کم حالت صورتش اروم شد کم  . 

؟ی رو بگ یچ -  

نبود نیخشمگ گهیبود اما د یجد هنوزم  . 

 ... ولش کن -



پشتم رو  نیهم یداشتم. برا ختنیکرم ر کمی هوس

جلوم سبزشد یبهش کردم که سر  : 

...بگو ستایوا -  ... 

ادم کرمش  یو مشتاق بود انگار االن اما خب وقت منتظر

کنه؟یم کنه؟یول نم یراحت نیکه به ا رهیگیم  

دنبالم بهت بگم... فعال روز  ایب 6بعداظهر ساعت  -

 . خوش

دوباره سرراهم سبز بشه وارد اتاقک   نکهیا قبل

یغنبر ی. اقاشدم ینگهبان  : 

 برادرتون بود خانم وفادار؟ -

زدم یلبخند  : 

ن؟یاز اشناهاست... اسمم رو ثبت کرد یکینه  -  

شما دییبله بفرما -  . 

 . ممنون -

چهره ام همه ارو به وجد اورده بود و باعث  رییتغ

دمیخجالت کش یکنند که کل فیهمه ازم تعر شهیم  . 



که تو  یاز شوق و موج اضطراب یعصر خودم حساب تا

پاهام بند نبودم یدلم ولوله به پا کرده بود رو  . 

اخر که رسما چشمم فقط به ساعت بود دوساعت  . 

  دنیبا د رونیتموم شد. اومدم ب میساعت کار باالخره

لبخند محو   هیداده بود فقط  هیتک نشیسپهر که به ماش

 زدم

رمیجلوش رو بگ تونستمینم اونم  : 

 . سالم -

 . سالم -

  نیماش عیبرام باز کرد. سوار شدم و خودشم سر  درو

شاخه گل قرمز  هیعقب  یرو دور زد. خم شد از صندل   

و گرفت سمتم برداشت  : 

زمیبا عشق عز میتقد -  . 

گرد شده گفتم یباچشما   : 

؟ یدیخر ی چ یگل برا -  



اش پشت  گهی. انگار هول کرد، با دست دجاخورد

 یدروغ  هینم داشت دنبال سرش رو خاروند و مطم

. منم گشتیم  

شدم رهی ازارانه با اخم بهش خ مردم  . 

... هوسس کردم برات گل گهیخب... دوستت دارم د -

 ... بخرم

چپ نگاهش کردم که گذاشت رو پاهام و گفت چپ  : 

گهیغر نزن د -  ... 

 رونینگفتم. به ب یچیرو روشن کرد. منم ه نیماش بعدم

شدم که گفت رهیخ  : 

؟یبهم بگ یخواستیم  یصبح.. چ -  

گفتم یاز مکث بعد  : 

ت یبگم... جوابم به خاستگار خواستمیم -  .. 

  نیکه سرش مدام ب نمینگاه کردم واکنشش رو بب بهش

 . من و جلو در گردش بود

میکنار... ممکنه تصادف کن یبهتره نگهدار -  . 



  عیرو سر نی. طاقتش به سر اومده بود. ماشدیکش یهوف

پارک کرد و حاال کامال برگشت سمت من یکنار  . 

یبگو حنا دقم داد -  ! 

کنمیخب من به چندتا شرط قبول م -  . 

  رهیپاهام خ یتا بناگوشش باز شد. به گل رو ششین

 : شدم که گفت

 ... من قربو -

و  عیگرد شده نگاهش کردم که ساکت شد سر یچشما  با

 : گفت

ن؟یخب شرطا چ  -  

ام رو بهزور گرفتم و گفتمخنده   یجلو  : 

یر یگیدستمم نم  ی...حتیزنیبه من دست نم -  . 

گفت متفکر  : 

 . باشه قبول -

زودتر مستقل  نکهیا ای میمونیخونه پدر و مادرت م ای -

میبش  . 



گفت دیترد با  : 

اصال؟ میخونه اتون نمون یعنی -  

 یبه مثبت تکون دادم که به همون صورت قبل سرمو

 : گفت

 . باشه -

عقد تو خونه تو   هیساده باشن.  دیمراسماتمون با -

 . جمع بزرگترا و تموم

گرد گفت یچشما  با  : 

سور بدم خوامیمن م  الیخیب -  . 

گفتم یناراحت با  : 

خوامیمن نم یول -  . 

گفت یمکث با  : 

یقبول... شرط بعد نمیباشه ا -  ! 

گفتم ینگاه کردم... بعد از مکث بهش  : 

راجب شرطام بدونه. تموم شد یکس  خوامینم -  . 

لبخند گفت با  : 



خوبه نه؟ ؟امشبییخاستگار امیب یحله... ک نمیا -  

برداشت که با هول گفنم لشویموبا  : 

ه؟ینه نه....چه عجله ا -  

نگاهم کرد که گفتم یجور هی  : 

 ... اخر هفته -

دیکش یهوف  : 

 ... باشه -

باز شد ششین هوی  : 

برقصم ی بندر خوادیخوشحالم االن دلم م نقدریا -  . 

دهنم گذاشتم و سرم رو چرخوندم. واقعا  یرو جلو  دستم

بود وانهید  . 

وصل کرد و  نیفلش به ضبط ماش هیکمال تعجب   با

داشت که تا ته بلندش کرد و شروع کرد  یاهنگ شاد

 بشکن 

و تکون دادن شونه هاش زدن  . 

شدم بهش رهی دهن باز خ با  . 



زد یو چشمک دیبهم کرد و خند ینگاه سپهر  . 

 دهیمرد رو ند هیرفتا... تاحاال رقص   یروهم نم از

به  هویکردم که  یبودم. بهت زده داشتم نگاهش م

 خوددم

 . اومدم

رو باز کردم و   نشیخجالت سرخ شدم و در ماش از

شدم ادهیپ عیسر  . 

  نشیو از ماش دمییدو عیاهنگ قطع شد اما سر  یصدا

 . فاصله گرفتم

بلند کردم که گفت یتاکس یبرا دستمو  : 

رسیم ستای...واستا یحنا...وا -  ... 

درو باز کردم و سوار شدم عیسر ستادیکه وا نیماش  : 

 . اقا زود برو -

  یخر به سپهر نگاه کردم که داشت با نگرانا  لحظه

کرد  ینگاهم م  . 

اخرش نظرم   یکار نیریاالن نگرانه که با ش  احتماال

 ... برگرده اما



عقلم سر  گهی کنم د یاون کارش احساس م دنیبا د چرا

ست؟یجاش ن  

ارومش کنم  تونستمیچنان به لرزه افتاده بود که نم دلم  . 

از دست رفته بودم احتماال  . 

شدم ادهیارو دادم و پ نهیخونه، هز  میدیرس یوقت  . 

 کردهیم یتمام مدت پشت ما رانندگ  یکه انگار سپهر

در خونه اون پارک کرد ی رو جلو  نشی بالفاصله ملش  . 

خونه امون رو باز کردم و بدون نگاه کردن بهش  در

 . وارد خونه شدم

دلم بلرزه  شتریبخواست که با نگاه کردن بهش  ینم دلم  
. 

سر جاش نبود حواسم  . 

خونه که شدم مامان گفت وارد  : 

حنا! نگرانت شدم یکرد ریچقدر د -  . 

ساعت نگاه کردم و گبتم به  : 

ام نشده 7هنوز  -  . 



گهیبود د ریدختر د هی  ی: برامامان  . 

  ریسالم بود مامان از االن سخت گ 15 ی. وقتدمیکش یاه

هم بکنم حاضر  یقانون شکن میکه  نیهم  یتر بود. برا  

با سپهر دوست بشم شدم  . 

 یبا سپهر نبود، بعدش دلمو نم یاگر دوست دیشا

 م یتسل یسالگ 18/  17 یشکست، منم تو همون سن ها

یمامان م  

تا ازدواج کنم شدم  . 

  یلیکه سپهر باعثش شد منو از مامان خ  یشکستگ دل

چیمادرم ه دمیدورتر کرد. چون دلم شکسته بود و فهم  

موارد باشه نیهمدم تو ا کیبرام  تونهینم وقت  . 

امروز و روشن  یلیکه خ هیو رفتارش جور  ظاهرش

ظاهره فقط قاییدق نیخودشو اما ا کنهیفکرانه تصور م  . 

ومد. سپهر بودا امیکه برام پ دمیتختم دراز کش یرو  : 

ورزش؟ میفردا صبح باهم بر -  

نوشتم یو بعدچاز مکث دمیگز لب  : 



کنم یم نینه...تو خونه تمر -  . 

 نیاون حرکتم تو ماش ؟یکه نشد مونیپش انایاح -

بود  یو خوشحال یزده گ  جانی بخاطر ه  

مینیارو نب گهی... فعال بهتره هم دستین یمشکل -  . 

ی که اونطور کنمیمن دق م -  . 

گرد شده زمزمه کردم یچشما  با  : 

تو اتاق  تیکه با اون اخم و جد یهست یسی توهمون پل -

کرد؟ ییازم بازجو  ،ییبازجو   

با   نکهیحال خودم افتادم که بعد از ا ادی .... دمیگز لب

کردم یرو اعتراف م زیحال زار همه چ  . 

چشمم به اتکت اسمش افتاد حالم چطور   ی اخرم وقت در

دیکش مارستان یدگر گون شد و دوباره کارم به ب  . 

شد که    یم یتلخ... چ ی. اون روز هادمیکش یاه

فراموششون کنم؟ تونستمیم  

اچمد و روند پرونده  یاگر سپهر اشنا در نم شدیم یچ

شد. طرف منو قاتل شناسونده  یم یط گهیجور د هیام 

یم  



شدم؟  یام مو من اعد کرد  

حموم زندان اول افتادم  یلحظات عذات اورم تو ای  . 

کردن یتجاوز نم یهم اونطور  یوحش یها  ونیح یحت  . 

تونستن با اون قصاوت اون کار رو باهام   یچطور

 بکنند؟ 

فکر ها بودم که خوابم برد نیهم تو  . 

کابوس بازم  ... 

 یسوزش گوست صورتم که تو خواب حسشون م بازم

 . کردم

بدنم یرو  فشیکث یدست ها حرکت  ... 

زد و فرو رفتن اون یبدنم م یکه به همه جا ییها لگد  

... 

دمیاز خواب پر  یاپیبلند و پ یها  غیج با  . 

  غی ج یشتری بازوم نشست که با وحشت ب یرو یدست

  دمیزدم و دستاش رو پس زدم. خودم رو عقب عقب کش

 و با



ولم کن...توروخدا... ولم -گبتم یم التماس

....کمکککککدیکن  .... 

داد یمحکم گرفته بودتم و محکم تکونم م  یکی  : 

شهی نم داریچرا ب دیشو... حم داریحنا...حنا ب -  ! 

بشم  اریزدن باالخره تونستم هوش غیتقال و ج یاز کل بعد  

. 

دیمامان و بابا و حم دنید با  ... 

الک خودم فرو رفتم تو  . 

  ستین یزیچ  نیمشاور حنا... ا شیپ میبر  دی: با دیحم

یحلش کن ییتنها  یکه بخوا  . 

نداشتم. زانو هام رو بغل کردم یچیه دن یشن حوصله  . 

زانوهام گذاشتم یرو سرمو  . 

بمونم؟  شتیپ  یخوای: حنا؟ م مامان  

دورم و از اتاقم  دمیتخت بلند شدم. پتومو کش یرو از

رونیرفتم ب  . 

گفت دی که حم رونیخونه رفتم ب از  : 



االن رهیبسم هللا داره تو خواب راه م -  . 

دیبزار گریدندون رو ج قهیدق هی:بابا  . 

نشستم و پتو رو محکم تر   نیو رو زم  اطیتو خ رفتم

شدم رهیخ اطیح  یکیبه تار  دمویچیدورم پ  . 

: ا اوا... حنا خاکه همش اونجامامان  . 

تو دی. بردی: شهناز و حمبابا  . 

رسول خورهیسرما م -  . 

تو دیبر گمی: د مبابا  ... 

و به همون   دمیکش یرفتنشون سوت برقرار شد. اه با

شدم رهیگوشه خ  . 

شدم؟ یکابوس خالص نم نیاز دست ا  چرا  

کردن هم نداشتم هی حال گر  گهید  . 

*** 

دمیهوا نخواب یروشن تا  . 

بخوابم دمیترسیم  . 



بدنم رو  شب ید یاز جام بلند شدم. سرما یکرخت با

 . خشک کرده بود

 شهیخونه که شدم متوجه بابا شدم که پشت ش وارد

کنه یهست و نگاهم م  . 

بود؟ داریشب رو ب  تمام  

بهش سالم کردم و به اتاقم رفتم یگرفته ا یصدا با  . 

سر کار، پس فقط لباسام رو عوض کردم و  رفتمیم دیبا

رونیاومدم ب  . 

شده بودن. مامان داریهم ب هیبق  : 

صبحانه بخور حنا ایب -  . 

گفتم یسرد با  : 

. فعالخورمیسرکار م -  . 

رونیخونه اومدم ب از  . 

خونه ارو که بستم و بسمت سر کوچه راه افتادم که   در

دمیسپهر رو شن یصدا  : 

 حنا؟ -



سمتش برگشتم  . 

قرمزن ییلیچشمات خ ؟یخوب -  ...! 

گرفته گفتم یهمون صدا با  : 

 . خوبم -

؟یسرما خورد  -  

. سپهر رونیموقع در خونه باز شد و بابا اومد ب نیهم

سالم کرد. بابا هم جوابشو داد و بعد روبه من  عیسر

 : گفت

حنا... رفتنت به  یدار یسرما خورده گ میعال -

ممکنه اونا سرما بخورن ستیدرست ن شگاهیاسا  . 

و گفتم میفکر یاز ب دمیگز لب  : 

 . درسته...حواسم نبود -

با من و من گفت سپهر  : 

ببرمشون  تونمیدکتر برن...من...م ازهیاگر ن -

دیاگر...شما کار دار  ! 

بابا کامال معذب بود یجلو  . 



به من نگاه کرد بابا  : 

؟ یهست دکتر بر ازین -  

شمیاستراحت کنم خوب م کمینه...  -  ... 

جفتشون گفتم روبه  : 

 . خداحافظ -

رو گرفتم.  یم یابراه یبرگشتم خونه و شماره اقا دوباره

اطالع دادم سرما خوردم اونم حرف بابا رو   نکهیبعد ا

 تکرار 

نرم   میو گفت بهتره تا تموم شدن سرما خورده گ کرد

 . سرکار

: برات سوپ درست کنم حنا؟ مامان  

 . اره -

با لبخند گفت مامان  : 

درست کنم؟ یصبحانه ات فرن یبرا یخوایباشه...م -  

دمیو پتومو روم کش دمیتختم دراز کش یرو  : 

بخوابم  خوامیم نینه... تا ظهر صدام نکن -  . 



شد یوقت درست نم  چیه گهیمنو مامان د رابطه  . 

که حس کردم چشمام داره  نیرو بستم اما هم چشمام

بازشون کردم شهیگرم م  . 

تونستم یبخوابم. نم تونستمینم  . 

رمان دانلود کردم و مشغول  هیرو برداشتم و  لمییموبا

 . خوندن شدم

حوصله اشو ندارم و  دمیبعد از حدودا ده صفحه فهم اما

 . ازش خارج شدم

افتاد  یلیها و چشمم به اسم جل امیتو پ رفتم  . 

دادم رییو اسمش رو به سپهر تغ تیسمت ادتو ق رفتم  . 

... قلبم تند تند زدسپهر  ... 

عاشقش شده باشم دوباره؟ ممکنه  

ها و نوشتم امیتو پ رفتم  : 

بهت؟ دهیم ریمامان توام گ -  

سوال بچه   یلیشدم. خ مونیارسالش کنم اما پش خواتم

بود یگانه ا  . 



بودند که من    دهیعالم و ادم فهم بایتقر گهیاز اون د جدا

شهیبدتر هم م ینطور یو ا  میایو مامان باهم کنار نم  . 

قفل کردم و گذاشتم کنارم مو یرو پاک کردم و گوش امیپ  . 

 شیپ رفتمیبا کابوس هام؟ م کردمی م کاریچ دیبا

 روانشناس؟ 

کردم   یحس م  ییجورا هیبرما اما...   دیبا دونستمیم

 . وقتش رو ندارم

کرد یدرد م سرم  . 

دمشیگذاشتم و مال میشونیپ یدستمو رو کالفه  . 

بدنم رو حس کنم یباال رفتن دما تونستمیم  . 

کردم یتب م داشتم  . 

که از امروز صبح گرفته بود صدامم  . 

  تینها ایهفته  نیا خواستمی. مثال مشهینم  نیاز ا بهتر

خونه برم نیاز او  میبا سپهر عقد کن گهیهفته د  . 

هستند اما    ییپدر و مادر سپهر چه جور ادما دونمینم

خونه  کیبودند حاضرم باهاشون تو  یخوب  یاگر ادما

یزندگ  



 . کنم

نباشن ریمثل مامان گ اگر  ... 

ادینم نطوریبنظر ا اما  . 

برش داشتم لمیموبا امیپ یصدا با  . 

  گانیرا لیفا نی. اباشدی رمان زهرا.م م نیا سندهینو

به  سندهینو نیا یرمان ها هی. جهت خواندن بقباشدیم

 کانال 

دیوندیدر تلگرام بپ شونیا یاصل  : 

@ zahra_m_weriterr 

 ... سپهر

 عیدکتر من سر یبر یحالت خوبه؟ هروقت خواست -

بهت رسونمیخودم رو م  . 

بهم  تونهیسپهر م میزدم. واقعا ازدواج کت ی کمرنگ لبخند

ی االنشم نزده م نیهم نیا دونمیم دیدست نزنه؟ بع  

 . رقصه



بخوابم   تونمیفعال که حالم خوبه...بخاطر کابوسم نم -

 . وگرنه حالم خوبه

. چرا نوشتم کابوس؟ انگار  دمیمحض ارسال لب گز به

مشکل رو دارم نیبهش بگم که من ا خواستمیم  . 

؟ینیب یکابوس م  یخوابیهر وقت م -  

 اره -

کابوس   یبود دهیکه خواب شمیپ یاونروز تو تاکس -

یدیند  . 

 امینگاه کردم که دوباره پ میگرد شده به گوش یچشما  با

 : فرستاد

ین یبیباشم کابوس نم شتیفکر کنم من که گ -  . 

و براش نوشتم دمیکش یاه  : 

باشه نطوریهم دیدرسته... شا -  . 

زدم که نوشت یمحو لبخند  : 

یکه توام راحت تر بخواب میزودتر ازدواج کن ایپس ب -  

... 



دوباره نوشت هی از چند ثان بعد  : 

؟ یخاستگار میایواقعا اخر هفته ب -  

 . اره -

* 

تشت اب   هیو   ختمیر یبود که شر شر عرق م بعداظهر

وپاهامو گذاشته بودم توش نیزم یرو میگذاشته بود  . 

بهم سرم زده بود و دارو بهم داده بود دیحم  . 

اما  شهی: اگر بتونه استراحت کنه زودتر خوب مدیحم

 نیبهش مسکن بدم بابا. هم تونمیبخاطر کابوساش نم

 االنم 

کشهیطول م یلی خ نهیبیکابوس م یکردنش وقت داریب  . 

پاهام اب   یبود و مامان رو ستادهینگران کنار وا بابا

ختیر یم  . 

داغمو باز نگه داشته بودم یچشما یسخت به  . 

  یب یلیباشه خ رمیتونست کابوس گ یواقعا سپهر م اگر

نجا؟ یا ارنیاز خانواده ام بخوام اونو ب هیشرم  



یاستراحت کن  دی : چشماتو ببند حنا... بادیحم  ... 

بغض گفتم با  : 

اون کابوسارو ندارم دنی ... تحمل...دتونمیمن... نم -  ... 

ختنی ر اشکام  ... 

شتمیپ نجای: بخواب حنا... من ابابا  . 

گرفتم و چشمام رو بستم دستشو  . 

و  ارمیتونستم دووم ب گهیساعت د میفقط ن دیشا اما

چشمم بسته شدن ادیز یبمونم و بعد از خسته گ داریب  . 

* 

چهاردهم  فصل  : 

کنم تا  یتونستم بابا رو راض یهفته بود که به سخت اخر

یخاستگار  یبرا انیببه خانواده سپهر اجازه بده   . 

ظاهرم رو   ی همچنان ضعف داشتم اما به سخت خودمم

دادمینشون م یعاد  . 

جمع و جور باشه و اونم  دیبابا گفته بودم عقد با به

 . قبول کرد



بودم که در باز شد  ستادهیا  دیکنار حم یدر ورود یجلو

زدم   یو اول پدر سپهر و بعد مادرش وارد شدن. لبخند

 و

میامد گفت خوش  . 

ین یریسپهر اومد داخل با دسته گل و ش بعدم  . 

داد اما دسته گل رو سمت من  دیرو به حم ینیریش

 . گرفت

بود دهیپوش دیسف راهنیو گ یو شلوار مشک کت  . 

  یاز عرق برق م شیشونیرو ژل زده بود و پ موهاش

 . زد

که خانواده عموش هم که عموش   میدیفهم اونجا

بود هم اومدن یروحان  . 

میهمه نشست ،یاز احوال پرس بعد  . 

بود ییرایمسول پذ  دیحم  . 

و من حالم خوب نبود و   زدنیمتفرقه م یصحبت ها همه

کرد یاسترس هم حالمو بدتر م  . 

میپدر سپهر اجازه خواست ما حرف بزن باالخره  . 



و سپهر درو بست میاتاقم رفت به  . 

اشارع کردم زمیم یصندل به  . 

تختم نشستم یرو خودمم  . 

درسته؟ یهنوز کامل خوب نشد -  

زدم و گفتم یکرد. لبخند تلخ ینگاهم م نگران  : 

 نیشده... اخر یطوالن نیهم یبخوابم... برا تونمینم -

ادینم ادمیکه سرما خوردم  یبار  . 

  یتونیراحت م گهید می محرم بش  نکهیبه محض ا -

یبخواب  . 

کردم  یحال یب خنده  : 

ها ی مطمن یلیخ -  .. 

زد یلبخند  : 

یطی عشقه... من مواظبتم تو هر شرا تیاره... خاص -  

... 

زنه؟ یتند م نقدریچرا ا قلبم  

رو ازش گرفتم و گفتم نگاهم  : 



 ... خوبه -

تا بگم دیفقط به ذهنم رس نیهم  . 

و گفتم دمیکش میشونیبه پ یدست  : 

؟یشینم مونیکه گذاشتم پش ییاز شرطا یمطمن -  

 . نه...مطمنم -

تکون دادم و گفتم دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

رونیب میخب پس... بر -  ! 

 . باشه -

میرفت رون یاتاق ب از  . 

ساله  15/  14سپهر که  ی پسر عمو میارو که داد بله

گردوند ینیریبود بلند شد و ش  . 

  میهم سفره شامو بنداز ایب گم ی: اه...خداروشکر م دیحم

دیکار کش شهیدوتا نوگل نو شکفته نم نیفعال از ا  . 

م یدیخجالت کش یاما هم من هم سپهر حساب دنیخند همه  

. 

تهم گف پسره  : 



میکن یم یبعدا تالف ستی ن یفکر بد -  . 

رو به بابا گفت هو یسپهر  پدر  : 

! دیندار یاقا رسول ... اگر شما و خانواده مشکل -

باشه که با  نشونیب تیمحرم غهیص هیچطوره بچه ها 

راحت  الیخ  

رو و عقد رو انجام بدن یقبل عروس  یها  دیو خر کار  . 

نداشتم نویتوقع ا اصال  . 

شدم.   ره یخ نیشدم. به زم خیتو جام س جاخورده

خودم  ییجورا هیاما  هیبدونم بابا نظرش چ خواستمیم

یحس م  

دهی رنگم پر کردم  . 

گفت یبعد از مکث  بابا  : 

؟یخب... حنا... دخترم موافق -  

همه توجه ها االن رو منه ییی...ادیپر  شتریب رنگم  . 

از گلوم بلند شد گفتم یکه به سخت ییصدا با  : 

دیدونیهرطور...خودتون صالح م  -  . 



رو به پدر سپهر گفت یبعد از مدت بابا  : 

و کار   دیخر ی . برامینکن نکارویفکر کنم بهتر باشه ا -

باالخره تجربه  رنیعقد هم خانوما همراهشون م یها  

شترهیب دشونیخر  . 

جا خوردن چون توقعش رو واقعا ندلشتن. اما من  همه

دمیکش یشمام رو بستم و نفس راحتچ  . 

اوفتادم که بوسم کرد  نیمحمدحس ایکه اومد  غهیص اسم

 ... و بغلم کرد و

اما  دادیحالت تهوع داشت بهم دست م احساس

بلند بشم تونستمینم  . 

کردم که   ینگاه م نیداشتم به زم دهیپر ییرنگ و رو با

پاشد رفت اشپز خانه بعد صدام کرد دیحم  : 

ایلحظه ب هیحنا  -  . 

قورت دادم و از جام بلند شدم.   یدهنم رو به سخت اب

که نگاه کردن به  دهیواضح مطمنم رنگم پر نقدریا

گران ید  

به سمتم جلب بشه شتریتوجهشون ب  شدیباعث م فقط  . 



رو برام عقب  زیم یصندل دیوارد اشپزخانه شدم حم تا

دیکش  : 

اب قند بدم بهت نجایا نیبش -  . 

نداشتم دنی شن  هی. واقعا تحمل کنادمیکش یراحت نفس  . 

قرص بهم داد کیاب قند برام درست کرد و با  وانیل هی  

. 

  تونستمیو چشمام رو بسته بودم و م دمشونیکش سر

رگ هام احساس   یرو تو  یو انرژ  روی.گرفتن نانیجر

 کنم که

 : گفت

خت؟یبهمت ر غهیص شنهادیپ -  

افتادم کهیاون مرت ادیاره...  -  . 

  یی... به هرحال اون جزیفراموشش کن شهینم دونمیم -

.  ینکن سهیکن سپهر و با اون مقا یاز گذشته است. سع

ای  

ادیبه جوش م رتشیبهش نگو... غ یاگر کرد حداقل  . 



. بدجور  دتشیورزش د میریصبح که م یچند بار -

کنهی م یحسود  . 

تعجب گفت با  : 

شه؟ یو مزاحمت م ادیسرراهت م کهینگو که اون مرت -  

شهیموقع ورزش جلو چشممون ظاهر م ینه ول -  . 

با حرص گفت دیحم  : 

برم لهش کنم اون ع زنهیبه سرم م -  ... 

پشت سرم ساکت شد. از جاش بلند شد و رفت دنید با  . 

مامان و مادر سپهرن دمید برگشتم  . 

گفت  زیم یاب قند رو وانیل دنیبا د مامان  : 

؟یضعف کرد ؟یخوب -  

دمیگفت خجالت کش نویمادر سپهر ا یجلو  نکهیا از  . 

گفتم یو با مکث دمیگز لب  : 

 . نه...تشنه ام بود -

گذاشتم نکیتو س وانویشدم ل بلند  . 



زد و گفت یسپهر لبخند مادر  : 

من انجام  دیهست بد  یشهناز خانم کار. زمیعز نیبش -

 . بدم

سفره  گهیاماده است. االن د زی: نه واال همه چمامان

میارو بنداز  . 

رو صدا کرد دیبه غذاها زد و بعد حم یسر مامان  . 

سپهر رو بلند کرد تا  یپسر عمو  ییهم با پرو دیحم

 . بهش کمک کنه

طرف سفره و  کی ونیسفره انداخته شد اقا یوقت

مینشست  گهیخانوما هم سمت د  . 

مقدار که همونم  هیبه غذا نداشتم. بعد از خوردن  یلیم

کردم طول بدم تا زود کنار نکشم که بهم توجه  یم یسع  

دمیباالخره عقب کش کنند،  . 

  ضهینبودن عر یخال یاز جمع شدن ظرفا که برا بعد

منم دوتا بشقاب برداشتم و پشت مامان رفتم اشپزخانه  

 و

موندم همونجا  . 



  یکار کردن تو خونه هم نبودم االن خودمو کار اهل

 . نشون بدم

سپهر مشغول شستن ظرف ها شدن و  یو زنعمو  مادر

 . در مقابل تعارفات مامان کنار نرفتن

پارچه نم  یرو قهیشسته شده ارو هر چند دق یظرفا منم

زاشتمیم ریگ  . 

 ی.که از چند گاهدمینگاه کردم که سپهر رو د ییرایپذ به

سمت اشپزخانه دی چرخیسرش م  . 

 دیچرخ  ینشسته بود تا سرش م ششیهم پ دیحم

پروندشی رو پاش و از جا م دیکوبیم  . 

نظر داشتن. منم  ریرو ز د یبا خنده سپهر و حم ونیاقا

دمیخند یصدا م یکه حواسم بهشون بود ب  . 

که تموم شد و بعد از تشکر فراوان مامان رفتن  ظرفا

 . نشستن

ارو ببره وهیرو صدا کرد ظرف م دیحم مامان  . 

ارو نشونم داد وهیم نیسنگ سید مامان  : 



  یامشب. بله ارو هم که داد ینکرد ییرایاصال پذ -

هارو ببر وهیحداقل م  . 

گرد شده نگاهش کردم و گفتم یچشما  با  : 

رو ببرم؟ ینیسنگ نیبه ا وهیم سید دیاونوقت با -  

گفت دیکه تازه اومده بود صدام رو شن دیحم  : 

ستیولش کن مامان...هنوز حالش روبه راه ن -  . 

و گفت دیمامان لب گز اما  : 

-... 

پشت سرت ارنیزشته خب... حرف در م -  . 

گفتمحوصله  یب  : 

اون وسط   یخوای...اگر منمیبش رمی. من مستیمهم ن -

پس  ارنیغش نکنم و باعث نشم صدرصد حرف در ب

 کال

مامان ریام بگ دهیناد  . 

  یو به ناچار مجبور  رونیاشپزخانه زود تر اومدم ب از

سپهر نشستم یزنعمو شی پ نیزم یرو  . 



هم نخوردم وهیبودم و م ره یخ نیزم به  . 

 ری خوردن و رفتند، بالفاصله شب بخ وهیکه م نیاز ا بعد

 . گفتم و در اتاقمو بستم

دمیتختم دراز کش یرو در اوردم و رو لباسام  . 

بشنوم   تونستمیاستخون هام رو م قی ریج  قیریج یصدا

شکستنیم ایافتادن  یکه جا م  . 

و تاب  چیباالخره کار شکستن استخون هام با پ یوقت

بدنم کم شد یاز خسته گ یدادنم تموم شد. کم  . 

که برام   دمیکش یرو بسته بود و اروم نفس م چشمام

اومد امیپ  . 

کردم سپهر بود نگاه  : 

ش؟یازما میفردا بر -  

مخالفت   غهیص  یبود. خداروشکر بابا برا یعجله ا چه

کنه  میکرد. واقعا دوست نداشتم سپهر دستمال  . 

 تونمیکه م دونم یم دست نزنه اما نمقول داده به هرچند

نه. باالخره اونم از قماش  ای قولش حساب باز کنم  یرو  

بود(منظورش به مذکر بودنشه نیمحمدحس  ) 



در جوابش نوشتم  یمکث طوالن هیاز  بعد  : 

 . باشه -

جواب داد عیرو سند کردم که سر جواب  : 

نیاماده باش 7:30پس ساعت  -  . 

 یلیخ یضیچند روز مر  نی ام توهم شد. بخاطر ا افهیق

 . تنبل شدم

. اما  ستمایسخته واسم. خواب ن یلیجام بلند شدن خ از

سیبرم سرو  یحت  ستیحسش ن  . 

میبر 9ساعت  ست؟یخورده زود ن هی -  . 

ساعت ده برم سرکار. فقط دوساعت تونستم  دیمن با -

رمی بگ یمرخص  . 

رو هم گرفته شی ... پس از قبل مرخصعجب  . 

نوشتم کالفه  : 

میباشه هفت و ن -  ... 

خانومم  ریشبت بخ -  . 

دلم پاره شد بند  . 



گفت نه  نویکه ا دمیسپهر رو شن یانگار صدا خانومم؟

امیخوندن پ  . 

زود وا بدم که  ی نطوری. خاک تو سرم. بخوام ادمیگز لب

 . کالهم پس معرکه هست

ای. نه مثل قبلبسازم یدفاع وارید هیمقابل سپهر  دیبا  .. 

همون شب  ارمیب نییمسلمه اگر گاردمو پا یزیچ اما

سازهیعقد کارمو م  . 

*** 

دمیاز خواب پر هیگر با  . 

. در اتاق باز شد و بابا وارد کردیبه شدت درد م سرم

 : شد

 . حنا -

گفتم یگرفته ا یصدا با  : 

دارمیب -  . 

که کنارم نشست دمیمالیهام رو م قهیشق  : 



مشاور زودتر   شیپ میاگر بر ؟یکن یم  یچرا لجباز -

شنیتموم م  . 

گفتم ی از سکوت بعد  : 

برم سرکار دیشدم...وگرنه با ضیوقت ندارم بابا... مر -  

... 

مگه من مردم بابا؟ ؟ یکار کن یگفته مجبور یک -  

شد ری سراز اشکم  : 

سربارتون شدم بابا...  یلیخدا نکنه... من... فقط خ -

بهتون فشار اورده یلیخ ابیکام هیمن مطمنم دادن د . 

باشم براتون یبار  نیاز ا شتری.. بخوامینم  . 

گفت یناراحت با  : 

؟یبا سپهر ازدواج کن  یخوایم ن یبخاطر هم -  

 ... نه -

. من تو کتم یباهاش ازدواج کن یخوایپس چرا م -

حنا یتو بهش عالقه داشته باش رهینم  . 

نییرو انداختم پا سرم  : 



فرار   شیدارم .... اول لیخب... بابا من فقط سه تا دل -

دوش   یکم شدن بارم از رو  یمامانه... دوم یها ریاز گ

 شما و

هم یسوم ...  ... 

ندادم که بابا گفت ادامه  : 

  دیبهش نبا یعالقه ندار  چی ه ی. وقتکنمیپس ردش م -

حنا.   ستین  ی. ازدواج بچه بازیاش ازدواج کنهم باه

نکه یا  

اما چون عالقه بهش  نی بچه دار بش گه یسال د چند

بدتره... فقط   یلیخ یکن یتوجه  یبه بچه هاتم ب یندار

یزندگ  

بگن فقط دختر و پسر   دیدخترم. شا شهینم ریدرگ خودت

. اما اگر بچه  کنندیتو ازدواج مهمن و باهم ازدواج م

 دار

...  ماتتونیتو تصم شنیم لیبچه هاتون دخ نیبش

 شنیم ل یهم دخ کانیدو طرف و نزد  یخانواده ها

 . دحترم

رو پاک کردم اشکم  : 



رو گرفتم ممیبابا... من... تصم -  . 

  دمیام کش قهیبه شق ی.دستدیکش ری. سرم تدیکش یبلند اه

 : که گفت

توی شونیپ مالمیدراز بش من م -  ... 

گفتم یمکث با  : 

گرفته تا صبح  یفردا مرخص یممنون... سپهر...برا -

7:30. فردا ساعت شیازما میبر  

: باشه بابا  . 

خودم رو بخواب زدم. توقع  د،یرو مال می شونیکه پ کمی

نشست. چراغ  رمی تحر زیم یصندل یداشتم بره اما رو  

رو  زمیم ی رو کیارو روشن کرد. قران کوچ مطالعه

 . برداشت و مشغول خوندن شد

گلوم رو گرفت بغض  . 

مامان و بابا شکراب  نیکه بخاطر من رابطه ب دونستمیم

 . شده

شد یباعث خجالتم م نمیهم  . 



 یبود و قران م داریاتاق من ب یتمام شب رو تو بابا

 . خوند

بعد دوباره چشمام گرم شدم و خوابم برد و  کساعتی

دمیند یخوشبختانه کابوس  . 

خوندیشدم بابا همچنان داشت قران م داریب یوقت  . 

نشستم  یو به سخت دمیگز لب  : 

 بابا؟ -

زد ی. بهم لبخنددیرو بست و بوس قران  : 

؟ یدیخوابسالم .خوب  -  

زدم یلبخند  : 

حتما نشسته ی سالم...اره. اما خسته شد -  . 

زد یلبخند  : 

 رمینه من خوبم. پاشو اماده شو هفت و ربع. م -

ادیکنم باهاتون ب داریمادرتو ب  . 

 . باشه -



بلند شدم و بعد از شستن دست و صورتم اماده  عیسر

 . شدم

  07:3 یکه به جا یکند اماده شد جور یل یهم خ مامان

رونیب میاز خونه اومد  56/  7ساعت   . 

 دم یکش ینشسته بودن. اه نی ماش یو مادرش تو سپهر

سمتشون میو رفت  . 

باز سالم کردن و مادرش رو به من گفت ییرو با  : 

مادرت   شیپ خوامی. من منیشما جلو بش زمیعز -

میحرف بزن نمیبش  . 

خجالت قبول کردم با  . 

پشتم بهشونه معذرت  نکهینشستم و از ا یصندل یرو

کردم یخواه  . 

سرحال بود نگاه کردم یسپهر که حساب به  . 

از چشم مامانا بهم چشمک زد که با خجالت سرم  دور

 . رو چرخوندم

خون گرفتن و بعد از جفتمون  شیاز سپهر ازما فقط

ادیاعت یادرار برا شیازما  . 



کالس که واقعا خودم رو زدم به  میبر د یگفتن با بعدم

اش گرفتم دهیاون در و کامال نشن  . 

صحبت کوتاه به  هینگفت و بعد از  یز یهم چ  سپهر

بشه المونیخیکرد ب شی مسولش راض  . 

  نیافتادم که با محمدحس یوقت ادی. دمیکش یراحت نفس

که یاومده بودم و کالسش رو رفته بودم و قبلشم بهش ت  

بودم انداخته  . 

دمیکش یاه  . 

دست از  ستنی گند مزخرف گذشته انگار قرار ن خاطرات

 . سرم بردارن

و منم  یا هیاغذ هیصبحانه تو  یمارو برد برا سپهر

 . طبق نظر جمع املت قارچ سفارش دادم

 کردمی م یباز  یمامان نشسته بودم و به انگشت ها  کنار

خانم گفت الیکه سه  : 

 زیم هیسر  نی بر یاگر دوست دار گهیسپهر م زمیعز -

نینیبش گهید  ! 

تعجب نگاهش کردم. از زبون سپهر االن حرف زد؟ با  



سر   یلبخند محو هیبا  دمیسمت سپهر که د برگشتم

 میم و رفتسر تکون دادم و بلند شد یتکون داد. با گنگ

 با

فاصله نشستم و سپهرم جلوم نشست زیم دوتا  . 

و گفتم ارمیطاقت ب نتونستم  : 

-... 

که مادرت از زبون تو حرف زد؟ شدیچ -  

زد یو چشمک دیخند  : 

 کمی دی. جلو مادرزن باگهیباشم د یقرار داماد خوب -

کنم ییمظلوم نما  . 

کردم و گفتم زیرو براز ر چشمام  : 

یبانمکچقدر تو  -  . 

زم؟یعز یدیتازه فهم -  

با اخم چپ چپ نگاهش کردم گهید نباریا  : 

یشد یمیصم یلیخ -  . 

ن؟ یمخالفت کرد غهی...چرا با صی...راستدونمیم -  



دمیازش دزد نگاهمو  : 

 حنا؟ -

بودن ندارم غهیبه ص یحس خوب -  . 

ازت بپرسم... تو   خوامیسوال م هیاهان... راستش  -

باهم؟  انایاح نیبود غهیص  کهیاون مرت  

گفتم یاومد رو صورتش. بعد از مکث نگاهم  : 

 . دوروز -

بشدت توهم رفت اخماش  : 

 لمست کرد؟ اره؟ -

گفتم یا یاز مکث طوالن بعد  : 

یبوسه امو از دست داد نیاول -  ... 

مشت شدن دستاش  . 

دوختم زیازش گرفتم و به م نگاهمو  . 

  یوحشتناک یل یگفته بود نگم اما واقعا... احساس خ دیحم

 . هم داشتم خودم

دت؟یبه زور بوس  ای یخواستیحنا... خودتم م -  



خواستمیکرد. نم رمیغافلگ -  . 

... دستم بهش برسهیلعنت -  ... 

  شیشونیپ یبود. رگ رو ی نگاهش کردم. عصب عیسر

پرت  شیات یو چشماش گلوله هابازم برجسته شده بود 

یم  

 : کردن

 شهیفراموشش کن. مربوط به گذشته است و نم -

داد رشییتغ  . 

و نفسشو فوت کرد دیتو موهاش کش دست  

االن من چ یدرک کن یتونیتو نم -  ... 

زدم و گفتم ینگاهم ساکت شد. پوزخند دنید با  : 

... تو دمیمن د یول یدیتو ند تونم؟ینم یمطمن -

نهیاالن حالت ا دنیباشن  ... 

تا خودم رو کنترل   دمیکش قیرو بستم و نفس عم چشمام

 . کنم

. حناخوام یخب... من... معذرت م  یلی: خ سپهر  ! 



ازش گرفتم و گفتم یبا دلخور نگاهمو  : 

ارن؟ یچرا صبحانه ارو نم -  

زودتر فرار کنم خواستمیم  . 

گفت یبعد از مدت سپهر  : 

 . اوردن -

*** 

  یاز گلو یکه به سخت یخوردن صبحانه ا بعداز

رفت، سپهر مارو رسوند خونه یم نیی هردومون پا  . 

 دیفهم یاما وقت دیخر یبرنامه داشت برا یکل مادرش

سخت خوب شدم،  یسرما خورده گ کیمن تازه بعد از   

گهیروز د کی یموند برا نیهم یبرا  . 

شد یفردا حاضر م شمونیازما  جواب  . 

اتاقم رفتم و درو بستم، چشمام رو بستم و   یتو یوقت

 . سرم رو به چپ و راست تکون دادم

بچه   یلیخ یبوسه ام رو از دست داد نیکه اول نیا گفتن

 . گانه بود



از عمد دلش رو بسوزونم خواستمی م انگار  . 

خودم نبود. کامال بدون فکر اون حرف رو زدم و  دست

خرابه. مثل حال اون سال  یل یمطمئنم سپهر ... حالش خ  

 ... من

سرم گذاشتم  یرو دستمو  : 

بود حنا ؟ اخ یچه کار نیا -  ... 

 دونستمیکردم. م یشب فقط خودم رو سرزنش م تا

و کتابا رو ورق  کنهیم یحوصله داره اشپز یمامان ب

زنه یم  

رو جمع کرده  ون یزیو تلو یا گوش باب چون  . 

محکمش   دیبه بابا... مامان شورش رو با عقا دمیم حق

در اورده بود لمایف نینسبت به ا  . 

از سپهر  یعکس  هیخواست  یبرداشتم. دلم م مویگوش

نگاهش کنم تونستمیبود تا م  . 

کردم تا  نش یی باال و پا کمیرو نصب کردم و  تلگرام

نمیکنم تو مخاطب دایباالخره تونستم اکانتش رو پ   . 

زدم و نگاهش کردم لشیعکس پروفا یرو  . 



  راهنیعکس از خودش با پ هیباال انداختم.  ییابرو

رو گذاشته   شیسیپل یافتاب نکیکه ع یسورمه در حال 

ی رو  

و داره به  نشیداده به ماش هیلبخند تک   هیبا  موهاش

کنه ینگاه م  نیدورب  . 

 یهمون سپهر ن نیخودش. ا یساخته برا   یعجله ا چه

هه ست؟ ین یلونیق  . 

از خنده زدم. چقدر زشت بود اون موقع ها...  یپوزخند

پوست صورتش   یاش جا افتاده تر شده. حت افهیاالن ق

 هم

روشن تر شده انگار  . 

ستنین یاالن نازک و کرک گهید الشیبیو س شیر  ... 

عکس از خودش با  هی دنیم. با درو ورق زد عکس

تو باشگاه و   زنه یکه داره دمبل م یدر حال  یمشک یرکاب

نفر هی  

ازش عکس گرفته اخمام   ی انگار تو حواس پرت یدوم

 . توهم رفت



سر شونه  یو عضله ها زدیبخاطر عرق برق م  پوستش

و بازو هاش مشخص بودن. موهاش عرق کرده بهم 

گه ید  

بودند ختهیر شی شونیپ یبودند و رو دهیچسب  . 

هم بودم.  ی... اما ناراحت و عصب زدمایم  دشید داشتم

  یرو بزاره رو یعکس نیهمچ هیداره  یچه معن

لش؟ یپروفا  

اخم باالخره دل کندم و تلگرام رو بستم  با  . 

تو تلگرام برام اومد. بازش کردم دوباره. اما  امیپ هی اما

اسم نفس چشمام رو با درد بستم دنیبا د  . 

کردم؟ یچه غلط  ایخدا  ! 

باز کردم نهیرو با تومئن امشیپ  : 

که  شهی عاشقتم باورم نم یسالم حنا جون... وا -

ادیبهم گفت حجاب بهم م دیامروز حم  . 

اسه که حس کردم االن از ک رونیچنان زد ب چشمام

رونیخواد بزنه ب یچشمم م  . 

کار کرده؟  یچ دیحم  



بار پلک زدم محکم و هر بار متنش رو دوباره  نیچند

خوندم یم  . 

 زیام نیتوه  یرو. حرفا یز یچ نیهمچ شدینم باورم

شد یدرباره نفس تو گوشم اکو م شهیهم دیحم  . 

به خودم اومدم و تونستم به خودم  بایدومش تقر امیپ با

امیب  : 

سرکار باالخره امروز  رمیدوروزه دارم با حجاب م -

ی نطور یخوشگل تر بشم و ا شهیگفت که حجاب باعث م  

ذوق کردم اما بعدش گفت که هنوزم   یلیتره. خ خانومانه

ی و من فقط مزاحمش م هی نظرش نسبت بهم همون قبل  

خوبه.  ی لیده خبهم توجه کر کمیکه  نی. اما همشم

ازت  یلیبرسم ... خ جهیبه نت تونمیم ینطور یمطمئنم ا  

 . ممنونم

فوت کردم نفسمو  . 

شده... تو    نیهمه بهش توه نیداشت نفس. ا یدل چه

رهیم دیذوقش خورده اما بازم دنبال حم  . 

نداره؟ غرور  



که  نیافتادم. محمدحس نیسپهر و محمدحس ادی بالفاصله

مجبور نبود اما بخاطر  شیی کذا تیبخاطر اون مامور  

  ریبودنش خودش رو مجبور کرد که غرورش رو ز زیه

به جرات بگم که اون  تونمیپاش بزاره اما سپهر... م

 دوست

هی واقع داشتنش  . 

براش نوشتم فقط  : 

نظرش جلب شد دیکن شا یتوجه یبهش ب -  . 

جواب داد عیسر  : 

گلم یباشه حتما... مرس -  ... 

گل فقط براش فرستادم و از تلگرام اومدم  کریاست هی

رونیب  . 

در ظاهر شد و گفت یجلو  مامان  : 

حوصله ام سر رفت میحرف بزن نیبش  کمی ایحنا؟ ب -  ! 

نگفتم و بلند شدم و از اتاق   یچیسر بره اما ه دمیبا

مبل نشستم که مامان گفت ی. رورونیرفتم ب  : 



وانشناسه؟ خانم ر الیسه یدونستیم -  

زده نگاهش کردم. با دهنن باز گفتم رونیب یچشما  با  : 

 نه؟ -

: اره... منم تازه امروز صبح که خودش گفت  مامان

دمیفهم  . 

من رو  یچقدر رفتار ها ن یچشمام رو بستم. بب کالفه

کرده  لیو تحل هیخودش تجز شیپ  . 

  نی... از ادمیبود من کابوس د یکه وقت ی اون دوبار ای

شهیبدتر نم  ... 

دمیکش میشونیبه پ یدست  : 

یوا -  ... 

خانم   الیکابوسات با سه ن یراجب ا هی: نظرت چمامان

باالخره قراره مادرشوهرت بشه ؟یصحبت کن  . 

به مامان نگاه کردم و با هشدار گفتم عیسر  : 



که من   یکلمه از مشکالت کیعنوان مامان.  چیبه ه -

ها  یزنیخانم حرف نم الیکس مخصوصا سه چیدارم با ه  

... 

بخشمت مامان یوقت نم چیه وگرنه  . 

چپ چپ نگاهم کرد مامان  : 

چه طرز حرف زدن با مادرته؟ نیخجالت بکش ا -  

 ... هوف

جام بلند شدم از  : 

  رمی. من ممی حرف بزن  گهی باهم د میتونیمن و شما نم -

زودتر خوب بشم برم سر کار خوامیاستراحت کنم م  . 

بزنه وارد اتاقم شدم و درو  یکه بزارم حرف نیا بدون

 . بستم

رفتم یتو اتاق قدم رو م مضطرب  . 

بودم از خودم یشاک یلیدر اومده بود خ حرصم  . 

مادر سپهر زده بودم   یکه جلو  یرفتار و حرف یهرچ

یم میعصب شتریشد و ب یچشمام رد م یداشتن از جلو   



 . کردن

خودم رو بکشم  خواستیم دلم  . 

تند درست کردم و اون   یاز عمد غذا یاز همه وقت بدتر

خدا ینگاه معنادار مادرش... وا  ... 

برداشتم مویتختم نشستم و گوش یرو  . 

مادرت   یچرا بهم نگفت سمی سپهر بنو  یبرا  خواستمیم

 روانشناسه؟ 

 دیبچه گانه است. من از کجا با گهید یلیخ دمیبعد د اما

دونستم اخه یم  . 

تو  نقدریا دمیدر به خودم اومدم و تازه فهم یصدا با

 . اتاق قدم رو رفتم که پاهام درد گرفتن

 : مامان

نهار اماده است ایحنا... ب -  . 

*** 

بعد روز  : 

استرس گرفتم نقدری چرا ا دونمینم  . 



من  فهممینم . امارهی بگ شویسپهر بره جواب ازما  قراره

 . چمه

مادرش  دمیکه فهم روزی... مخصوصا از دیعصب یلیخ

هم بزارم یهم نتونستم چشم رو قهیدق کی روانشناسه.   

. 

سرم نشست یکه بابا باال  یبا وجود یحت  . 

هم داشتم یبودم و سردرد وحشتناک داغون  . 

 یب یخواب  یظهر بود و من از شدت ب 12 ساعت

و حالت تهوع داشتم یحوصله و عصب  . 

 . حنا... پاشو لباس بپوش سپهر و مادرش اومدن -

دستام گرفتم ون یرو م سرم  : 

نع ایخدا -  ... 

 هی خودم رو مجبور کردم برم سراغ کمدم.   یبه سخت اما

چادرم رو بستم و  ی. جلوم یشال سرم کردم با چادر مل  

نهیی ا یجلو  رفتم  . 

  یچشم هام حساب یدیتو گود رفته بود و سف چشمام

 . سرخ شده بودن



 دهیبخاطر رنگ پر دی. شازدنیم یلبامم به کبود یحت

صورتمه یگ  . 

بدتره شیز یابرور  رونیبرم ب ینجور یا مطمنن  . 

رو   شونیاحوال پرس یتخت کالفه نشستم. صدا یرو

در اتاقم باز شد ی.بعد از مدتدمیشن  : 

که ی حنا...نشست -  . 

کردم هشنگا  : 

امیام داغونه مامان. من نم افهیق یلیخ -  . 

بهم انداخت  یو نگاه دلسوزانه ا دیگز لب  . 

از   میگی م تی. نهارنی گی... سراغتو مایپاشو ب -

تهیخواب یب  . 

که با تشر گفت دمیکش یهوف  : 

حنا  ایاومد -  

 ستادمیا نهیی ا یدر اومد. بلند شدم جلو  شتریب حرصم

دمیبه صورتم کش  یدستم محکم  . 

کردم نتونستم لبخند بزنم یهرکار  . 



از  قینفس عم هیو با  دی رو جلوتر کش  یروسر  کمی

رفتم رونیاتاق ب  . 

 . سالم -

  یبخاطر ظاهرم تو چهره اش حالت نکهیبدون ا مادرش

زد و مهربون گفت یلبخند ه یبشه  انینما  : 

زمیسالم عز -  . 

دییبفرما -  . 

رو تو چهره اش   ینگران تونستمیسپهر نگاه کردم. م به

که کردینگاهم م ینطور یبود و هم ستادهی. اونم انمیبب  

 : گفتم

دییبفرما -  . 

مبل یاومد. منم مجبورا نشستم رو یی با چا مامان  . 

خانم الیسه  : 

  یمشکل چی. خداروشکر ه میرو گرفت شی جواب ازما -

 . ندارن

شدم که گفت ره یخ نیزم به  : 



عقد رو به جوونا سپردن.   خیباباها انگار انتخاب تار -

میمزاحمتون شد نیهم یبرا  . 

دی. مراحمکنمی: خواهش ممامان  . 

ام... با اخر  ه؟یشما و دختر خانومتون نظرتون چ -

د؟ یموافق ندهیهفته ا  

گفت هوی سپهر  : 

منو حنا خانم  دیریگیم میاشکال نداره تا شما تصم -

م؟ یدوساعته بزن یکیدور  ه ی رونیب میبر  

گفت دیبه سپهر چشم غره رفت. مامان با ترد مادرش  : 

حال نداره اقا سپهر کمیحنا  -  ... 

شهی: حال هواشون عوض مسپهر  . 

سمج به من نگاخ کرد. اصال به مادرش که داشت  بعد

کردینم یبهش توجه رفتیچشم غره م  . 

تمگف یمکث کیاز  بعد  : 

 . باشه -



با سپهر راحت تر بودم تا با مادرش و صحبت   حداقل

عقد خیکردن راجب تار  . 

... حاضر بشم رمیم -  . 

دمیاتاقمو که بستم چشمام رو مال در  . 

و  دمیترسی اومد اما از کابوس هام م یخوابم م یلیخ

کردمیمقاومت م  . 

رونیو اماده که شدم از اتاق اومدم ب دمیگرم پوش  لباس  

. 

میشد نش یسوار ماش  عیسر  یخداحافظ کیاز  بعد  . 

که گفت دمیکرد دوباره چشمام رو مال  یکه رانندگ  کمی  : 

 . برو عقب راحت دراز بکش بخواب -

  عیگرد برگشتم سمتش که خودش سر یبا چشما  چنان

 : گفت

رفته؟ برو بخواب منم  ادتی رتمیمن کابوس گ -

 دارتیبعد ب کنمیم یرانندگ ابونایرو تو خ یدوساعت

کنمیم  . 



به  نقدریبنظرم خوب که ا یلیازش گرفتم. خ نگاهمو

چمه دونستی فکرم بود و م  . 

 یکرده بودم همه م دایکه پ یظاهر   نیبا ا هرچند

که کمبود خواب دارم  دنیفهم  . 

گفت دیسکوتمو د یوقت سپهر  : 

عقب. قول  چرخونمیسرم رو نم کبارمی یتحنا... ح -

و بزار تا  نی بزار رو حالت دورب توی... اصال گوشدمیم

داریب یوقت  

که سر قولم موندم ینیبب یدیو د یشد  . 

گفتم یمکث با  : 

و  نمیکابوس بب ستین دی ... بعدم... بعست یدرست ن -

ستین یراحت نیکردنم به ا داریبعد... ب  . 

گهی د میکن یکن... امتحان مبه من اعتماد  -  .. 

گفتم یو با مکث دمیگز لب  : 

 ... باشه -



رو  نیکه بخواد ماش نیو قبل ا دمیازش دزد نگاهمو

خوابوندم کمیرو  یصندل یپارک کنه، پشت یکنار  . 

بزرگم رو تا  ینخ یچادرم رو برداشتم و روسر کش

 شهیسرمو به سمت ش  دمویصورتم جلو کش یرو

 . چرخوندم

تو  میمال یلیکالم خ یب یقیموس هی قهیاز چند دق بعد

پخش شد نیماش  . 

زدم و چشمام رو بستم یتلخ لبخند  . 

 کالمی بود واهنگ ب یگهواره ا نیماش یتکون ها نقدریا

زود  یلیاز حد من... باعث شد خ شی ب یو خسته گ

 خوابم 

 . ببره

*** 

زبان سپهر از  : 

دراز  مهیشاگرد ن یصندل یباالخره کوتاه اومد و رو حنا

صورتش و دست به  یرو دیرو کش شی کش، روسر

نه یس  



دیخواب  . 

چشماش سرخ و تو گود رفته بودند که نتونستم  نقدریا

نمشیتحمل کنم تو اون حال بب  . 

کرد منو منصرف کنه، چون  یسع یلیکه مامان خ نیا با

یقابل نفوذش م ریغ یدوباره حنا تو الک دفاع دیشا  

 . رفت

  یچطور دونمیحنا رو شناخته باشم م کمیاگر  اما

کنم شیراض  . 

که دانلود کرده بودم، پشت سر هم   یکالمی اهنگ ب چندتا

که ییها  ابونیکردم تو خ یشدند و سع یپخش م  

کنم یهست رانندگ  ک یسرو صدا و تراف نیکمتر  . 

النات  اع عیو سر دمیاومد. لب گز امیپ میگوش  یبرا هوی

صدا کردم و به حنا نگاه کردم. اصال   یرو ب میگوش

 تکون 

بود نخورده  . 

نگاهش کردم که  یرانندگ نیاروم فوت کردم. ح نفسمو

فرستاده امیمامان پ دمید  : 



  گه یاخر هفته د یعقد به نظر من و مادرش برا خیتار -

نظرش   نی. به حنا بگو ببشه یم گهیروز د 12مناسبه. 

هیچ  . 

کردم پیبراش تا ن یهمون ح تو  : 

دهیخواب -  . 

اومد که مامان نوشته   امیدوباره پ یراننده گ کمیاز  بعد

 : بود

با   کنمی. صحبت منیبخور رون یشد ببرش شام ب داریب -

 . مادرش و پدرش

 . باشه ممنون -

 ری. به خد یمونده بود تصادف کنم. خودم رنگم پر کم

نیکردن متن کم مونده بود به ماش پیتا نیگذشت. ح  

ترمزه کرده بود بزنم ییهو یکه  ییچلو  . 

به حنا انداختم که  ینگاه میکنار گذاشتم و ن مویگوش

 . خواب بود

نهی اومد که کابوس بب ینم بنظر  . 



خداروشکر کردم یلب  ریو ز دمیکش یراحت نفس  . 

*** 

زبان حنا از  : 

شدم.اولش   داریها... از خواب ب نیبوق ماش یصدا با

کجام و چه خبره دمینفهم  ...! 

و   نمیکه تو ماش نیا دنیو با د دمیرو عقب کش میروسر

ابروهام   ستین نیتو ماش یجا پارکه و کس هی نیماش

 باال 

 . رفت

سپهر نشستم و ... االن   نیاومد که تو ماش ادمی تازه

از چند  شتریبود و مشخص بود ب کی هوا کامال تار

 ساعته که

 . خوابم

تونستم بخوابم باعث   یکابوس چیکه بدون ه نیفکر ا از

 . شد از خجالت قرمز بشم

سپهرم کابوس  شیپ یوقت  میدیرسما فهم گهید االن

نمیبینم  . 



رو درست کردم و کش چادرم رو انداختم و  میروسر

به خودم دادم یکش و قوس  . 

پارک کرده بود. به   ابونیاطرافم نگاه کردم. کنار خ به

مغازه گل کی از  دمیمغازه ها نگاه کردم که باالخره د  

  هی دمید یباال انداختم وقت یی . ابرورونیاومد ب یفروش

 ادیبو کردنش داره م نیشاخه گل قرمز دستشه و ح 

 سمت 

نیماش  . 

ده؟ یمن خر یبرا  

رو باز کرد و سوار شد نیماش در  . 

زد یلبخند  دارمیکه ب نیا دنید با  : 

ریسالم ...شب بخ -  . 

زدم یخجل لبخند  : 

دیسالم...ببخش -  . 

شما میتقد  نمی... ارتمیگفتم کابوس گ یدی: ددیخند  . 



  نیو ا نی ریلحن ش نیبا ا یوقت شهی... مگه میلعنت

من لبخند نزنم و   گهیجمله ارو م نیا جانی ه نیلبخند و ا

 بهش 

کنم؟ یتند  

نگفتم که گفت یچیرو گرفتم و ه گل  : 

؟یسنت ایفست فود  ؟یبخور یشام چ یدوست دار -  

کردم و همونطور که به گل قرمز  یمتفکرانه ا اخم

بودم گفتم رهیخ  : 

یسنت -  ... 

با   یلیکه خ ییجا هی برمتی. پس میهم عال  یلیخ -

 ... صفاست

بابا و مامان افتادم ادی ینگفتم، بعد از مکث یچیه  : 

. به بابا خبر ندادماوردمین مویاخ من گوش -  . 

: من بهشون گفتمسپهر  . 

سمتش و با زمزمه گفتم برگشتم  : 

؟ یگفت دممیخواب نتیتو ماش نکهیا -  



اما مطمئنش   ینینگران بود که کابوس بب یلیاره. خ -

ستیاز کابوس هات ن ی کردم که خبر  . 

به   یچطور  گه یو سرم رو برگردوندم. حاال د دمیگز لب

کنم؟ بابا نگاه یچشما  

کرد که بهشون  یبد شد. هرچند سپهر کار درست یلیخ

ی . اگر خودم دختردمیاطالع داد. اما من... خجالت کش  

که  کردمیبود کامال منعش م تیوضع نیکه تو ا داشتم

خاستگارش بخوابه نیتو ماش  . 

ی... واستیبارمم ن نیاول نیا تازه  ... 

بودم؟ دهیخواب نیمحمدحس ن یتو ماش یبا چه اعتماد من  

گردنبند هم بهم داده اما کجاست؟ از بعد  هیاون  تازه

که از محضر فرار کردم اون گردنبند هم گم شد یشب . 

 ایپاره شده بود  رشیزنج ایتو راه افتاده بود  احتتماال

یزیچ  نیهمچ  . 

رو به جپ و راست تکون دادم تا از فکر اون  سرم

رونیب امیب یعوض  . 



  نده؟یعقد باشه اخر هفته ا یموافق یحنا... راست -

گهیروز د 12 شهیم  . 

گفتم یاروم ی... اما بعد با صدایزد لحظه ا خشکم  : 

و سر قولت   یپا نذار  ریشرط هامو ز یدیقول م -

؟یبمون  

دمیاره... قول م  -  . 

گفتم یاز مکث بعد  : 

ندارم یباشه...مشکل  -  . 

.اخه خانواده توهم  دمیپس من االن به مامان خبر م -

م خونه ما هستندشا  . 

دمیگز لب  : 

م؟یشام بخور رونیما ب  ستیزشت ن -  ! 

 . نه نگران نباش -

  یچی. با تعجب به خنده اش نگاه کردم. اما هدیخند

 . نگفتم. مشخص بود که خوشحاله

رو خراب کنم  شیخوشحال نیا خواستمینم  . 



گفت یاز مدت بعد  : 

د؟ یخر میفردا بعداظهربر -  

دونم یام... نم -  .. 

گهیساز مخالف نزن د -  . 

هفته است سر کار نرفتم. االن که حالم خوبه  کیاخه  -

گهیبرم د دیبا  . 

  یدار یمجبور ایاونجا؟  یهوم... کارتو دوست دار -

؟ یریم  

و خونه نشستن   یکار ینه دوست دارم کار رو... از ب -

سرم گرم باشه خوادی. مادیخوشم نم  . 

ندارم یخوبه. من مشکل -  . 

نگفتم که گفت یچی اما ه دمیخند  : 

 گهیباالخره قراره شوهرت بشم د ؟ی خندیچرا م -

دهیمن برسه که خب رس هید ییبه تا دیبا تی کارر طی...مح  

. 

سر تکون دادم. که گفت فقط  : 



. از پس فردا برو سر کاردیخر میفردا رو بر -  

 . باشه -

ساقه اش بود یپاهام گذاشتم اما دستم رو یرو رو گل  . 

ه؟یچطور  التونیرابطه اتون با فام گمی: حنا.. م سپهر  

قبال خوب بود االنم هست اما بخاطر من رفت و امد  -

بایتقر دهیبه صفر رس  . 

 چرا بخاطر تو؟ -

 یلیزندان خ وفتمیو ب وفتهیاون اتفاق ب نکه یقبل از ا -

به حرفم گوش  یسو پرخاشگر شده بود چون ک یعصب  

خانواده ام   هیقض نی ... ناخواسته بخاطر ادادینم

دنیکنار کش یدورهم یخودشون رو از جمع ها  . 

گفتم یو بعد از مکث دمیکش یاه  : 

بعد از زندان هم... بخاطر کابوسام و بعدم اعدام   -

خاله ام و خانواده    کباریدوستم حالم خوب نبود. فقط 

 . اش اومدن



اما اگر  ادهیز مونیلی. راستش ما روابط فامنطوریکه ا -

میکنیما توشون شرکت نم یتو بخوا   . 

؟یعنی ادهیچقدر ز -  

هام و دوتا از  ییخاله هام و دا یبا خانواده ها  -

خانواده ها.  شمیجمع م ی کیعموهام. هر هفته خونه 

 معموال 

یها ... نوبت چهارشنبه  . 

تکون دادم دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

که... بار اول  یدونیبار اول مشکل ندارم. م یمن برا -

کننده است نییدفعات بعد تع یبرا  . 

رستوران مد نظرم نمی... امیدیرس -  . 

همونجا تموم شد بحثمون  . 

شدم ادهیگذاشتم و پ نش یداشبورد ماش یرو گمو  . 

درخت  نیبود که ب یباغ سنت هی. میرستوران شد وارد

بودن  دهیکش ک ی پالست قیداشت و دور االچ قیهاش االچ  

گرم باشه که  . 



اونجا؟  میبر یموافق -  

 . اره -

کنار زد تا من برم تو اول کویپالست  . 

کی کوچ یاخداخته بودن با بالشتچه ها میگل کفش  . 

که اونجا   یزنگ هیدادم که سپهرم اومد و  هینرده تک به

 . بود رو زد

بود رو  یکه کنار نمکدون و فلفل و دستمال کاغذ ییمنو

 بهم داد

اومد سفارش گرفت و رفت ییاقا هی قهیاز دو دق بعد  . 

بارم با مامان و بابام  هیبا همکارا و  ی: چندبار سپهر

ها   کیپالست نیروز و نبود ا یتو روشن نجایا میاومد

با  یلیخ  

تره صفا  . 

گفتم یادم و با مکثتکون د یسر  : 

سوال بپرسم؟ هی -  

لبخند گفت با  : 



بپرس یهرچندتا دوست دار -  ... 

یییا  . 

فکر کنم درجه ات سروان  یکرد رمی دستگ یوقت -

؟یگرفت عیبود... ترف  

اره. تازه کار بودم اون موقع. االن سرگرد تمامم...   -

ستین شتریب ی البته چندماه  . 

تکون دادم دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

؟ یمساحانه هم داشت یر ی تاحاال درگ -  

ارازل قمه کش بود. کم   یسر  هیبا  کبارشیدوباره.  -

ارویمونده بود دستمو قطع کنه   . 

زد یباال رفته نگاهش کردم که چشمک یابرو با  : 

دی از بازوم رو بر یقسمت هی -  . 

نشون داد راهنشیپ یرو از رو یخط هی  : 

نشد. ردش هست حاال عقد  میزیچ اما خدا رحم کرد و -

دمینشونت م میکرد  . 

تکون دادم و قرمز شدم یسر  . 



ازش گرفتم که گفت نگاهمو  : 

میشد ریبود و درگ یری بارم که گروگانگ کی -  . 

؟یرو کشت یکس -  

گفت یاز مکث بعد  : 

کردم اما نمردن کیبه دونفر شل یرینه... تو اون درگ -  

. 

  رهیتکون دادم و به دستام خ دنیفهم یبه معنا  یسر

 : شدم که گفت

. اصال روحتم خبر رهیاون ادم بم یخواستی حنا...تو نم -

حالتو دمی. من دیدیکه فهم ینداشت که اون مرده تا وقت  

. 

 یشد تو یکه داشت جمع م یبار پلک زدم تا اشک چند

رمیچشمام، جلوش رو بگ  . 

 . حنا؟ اون موضوع تموم شده -

ادمو کشتم هیکه من  کنهی نم رییتغ یزی چ  نحالیبا ا -  . 



 ری. قتل غگهید یفکرا خودتو داغون کرد نیبا هم -

که  شیاگر به عمد کشته بود زمیعز گهیعمد روشه د

یازاد نم  

گهید یشد دهیبخش یعنی نی. ایشد  . 

با سر انگشت هام  عی که سر دیقطره اشک چک هی

 . پاکشون کردم

بدم تیبغلت کنم دلدار میستیبابا محرمم ن یا -  . 

گفتم عیگرد بهش نگاه کردم و بعدم سر یچشما  با  : 

یزن یبهم دست نم یقول داد -  . 

زد لبخند  : 

 یکن هی. اگر گریکن هیگر نکهیقولم سرجاشه مگر ا -

کنمیبغلت م  . 

زد یچشم غره رفتم که چشمک بهش  : 

 فهممیوگرنه م ینکن هیکن گر یبعد از عقدمون سع -

بغلت کنم یدوست دار  . 

دیکردم که خند یاخم نگاهش م با  : 



نگاهت ترسناکه حنا یلیخ -  . 

 ی. براکردیم رییصورتم به خنده تغ یاعضا داشت

سرم رو چرخوندم نیهم  . 

نمتینشو بزار بب سیبابا خس یا ؟یدی: حنا؟ خندسپهر  . 

گرد شده برگشتم سمتش یچشما  با  : 

یکن یم یرو ادهیز یدار ه؟ییچه حرفا  نیا -  .. 

زد و فقط گفت لبخند  : 

دیحق باتوعه...ببخش -  . 

عذاب وجدانم در  یحرفاش منو از حال و هوا نیهم با

 . اورده بود

  میشاممون رو خورد نکهیرو اوردن و بعد از ا  غذامون

م یشد نشیدوباره سوار ماش  . 

خونه ما؟ فکر کنم هنوز اونجا باشن خانواده توام میبر -  

. 

تکون دادم یسر  : 

 . باشه -



به صورتم  یو نگاه نییرو دادم پا نشیماش ری افتابگ

اش انداختم نهییتوا  . 

ابروهام رو  یو مرتب کردم و رو میروسر یلبه ها می

رو سپهر بست ر یافتابگ  هویکه  دمیدست کش  . 

االن؟ یرو گرفت ی... استرس چیخوب -  

کنمیم کاریحواسم نبود که دارم چ دمیگز لب  . 

سپهر استرس خوب   یکه جلو هیکردم. چطور سکوت

رو ندارم؟  میبودن روسر  

شدم اما   رهیخ رونینگفت. به ب یچیه گه یهم د سپهر

دمیخراشیناخنمو ناخواسته م یگوشه ها  . 

فکر برخورد خانواده هامون بودم تو  . 

 یپدرم خجالت م یکه از نگاه کردن به چشما یاونقدر

کشم یکشم از پدر و مادر سپهر خجالت نم  . 

 بهیغر هی نی ماش یکه تو شمیباعث سر افکنده گ واقعا

راحت بخوابم تونمیم  . 

میدیبودم و در سکوت که باالخره رس رهیخ رونیب به  . 

که سپهر گفت میشد ادهیپ نیماش از  : 



؟ یداریخونه اتون گل رو بر م دیریم دیکه دار یموقع -  

گفتم یاز مکث بعد  : 

 . اره -

داخل میو زد و رفت زنگ  . 

زوج جوون هیدوتامون بودن فقط بعالوه  یها خانواده  . 

مبل   یشم.رو یکه حس کردم دارم قرمز م میکرد سالم

اورد ییدور چا هینشستم و اون دختر جووون رفت   . 

بودن؟ یک نایا  

شوهرش رو به من گفت هوی  : 

دمیفکر کنم شمارو قبال د -  ! 

مخصوصا من م یجاخورد همه  . 

که؟ یمرت یشناسیکه منو م یچ یعنی  

سپهر گفت  پدر  ': 

 کجا محسن جان؟ -

با لبخند گفت محسن  : 



نبود که فراموش بشه.  یاتفاق یول گذرهی م یچند سال -

که تو  کردنی انگار از دست دوتا مزاحم فرار م شونیا

 کوچه 

ما   اطیو کوله اشون رو تو ح وفتنیم ریکه بن بسته گ ما

. هرچند شنیم ریبااون دوتا درگ یو مجبور ندازنیم

 روز 

به هرکدوم  م یکردیرو نگاه م نیدورب لمیکه با بابا ف بعد

و اونا هم ناکار شدن و رفتن نیلگد زده بود هی  . 

اومد صورتم کامل سرخ شد ادمی تازه  . 

به جمع نگاه کردند. مامان و  یچشم ری و ز دمیگز لب

 . بابا به وضوح اخماشون توهم رفت

خونه دی اومد. اونشب حنارو رسوند ادمی: حاال بابا  . 

گفت  عیسر محسن  : 

 . بله درسته -

فته بودهم ر یسپهر نگاه کردم. اخماش تو به  . 

هم نشست و گفت دختره  : 



 یدل و جرات داشت یلیخ  دمیرو منم د وشیدیاره و -

نمتیبب  خواستیدلم م  . 

منتظر جواب   دمید یبراش سر تکون دادم و وقت فقط

 : منن گفتم

بگم یچ  دونمیام...نم -  . 

بلد باشند یخوبه که خانم ها دفاع شخص   یلی: خمحسن  . 

: محسن جان...ول کن داداش سپهر  . 

و فقط گفت  دیخند محسن  : 

 . چشم -

رو به جمع گفت سپهر  ' 

عقد من   یبرا دیخر میفردا بر دیاگر موافق باش -

رمی بگ یمرخص  ! 

دیسپهر خند  پدر  : 

بابا جان یعجله دار -  .. 

و سهال خانم گفت نیی سرش رو انداخت پا سپهر  : 

د؟ یاومد. موافق شیحاال بحثش پ  -  



گفت یبعد از مکث مامان  : 

 . باشه -

کرده بودن   خیدستام گرفتم. چون  نیبرداشتم و ب موییچا

ممکنه  نکهیدستام. بحث عوض شده بود اما من فکر ا  

دوتا هم بخاطر همون ضربه ها مرده باشن؟ اون  

که مرده دونستمیرو هم نم مانیپ  ... 

ران پام به خودم  یشدن و داغ شدن ناگهان سیخ با

  ییو چا دمیکش ینیبود. ناخواسته ه ختهیر  ییاومدم. چا

 رو

گذاشتم زیم یرو  . 

توجهشون بهم جلب شد. از جام پا شدم که سپهر  همه

گفت عیسر  : 

...؟ مامایسوخت -  ... 

گفتم عیسر  : 

 . سرد بود -

و گفتم دمیگز لب  : 



حواسم نبود دیببخش -  . 

خانم الیسه  : 

 یداغ نبود؟ پماد سوخته گ  ی. مطمن زمیسرت عز یفدا -

 . هست

که بسدت قرمز شده بودم گفتم  یدر حال من  : 

دینه خوبه.... بازم ببخش  -  . 

میماهم رفع زحمت کن گهی: بهتره دمامان  . 

 میو اومد  میکرد یخداحافظ عیشد که سر نیا خالصه

رونیب  . 

ستین دیاومد حم ادمی رونیب میاز خونه که اومد باالخره  

: 

کجاست؟  د یحم یراست -  

ستیاومد که داداشت ن ادتی: چه عحب ماامان  . 

گفت هویکه سپهر  دمیخند  : 

حنا خانم؟  دیببخش -  



سمتش هرسه مون که شاخه گل   میبرگشت  باتعجب

 : دستش بود

مال حنا خانمه گفتم  نیجسارت نباشه اقا رسول ... ا -

نره ادشونی  . 

که زخم شد دمیچنان محکم گز لبمو  . 

ستین  ی: مشکل بابا  . 

حاال با اجازه بابا جلوتر اومد و گل رو که سمتم  سپهر

بابا مامان رو برد سمت در خونه. گل رو  دمیگرفت. د

 گرفتم

به سپهر چشم غره رفتم که چشمک زد  و  : 

حنا خانم ر یشبتون بخ -  . 

نمیهست ا یگر ی ... عجب بازشعوریب یا  . 

اومد یدست اشاره کرد برو. چشمام داشت در م با  . 

بهش کردم و وارد خونه شدم درو بستم پشتمو  . 

بود یجور هیدلم  یول  . 

کردم پسش بزنم وارد اتاقم شدم و درو بستم یسع  . 



دمیتختم دراز کش  ی رو عوض کردم رو لباسام  . 

دمیسپهر افتادم و لب گز یجلو دنمیخواب ادی  . 

کشم یم شی و با پا پ زنمیدست پس م با  

ستمیخودمم روراست ن با  . 

*** 

بودم داریشب رو ب  تمام  . 

  ینصب کرده بودم و باز یباز  یتو گوش ی سرگرم یبرا

کردم یم  . 

و  دیو کل یو بعد از برداشتن گوش دمیلباس پوش صبح

تا برم ورزش رونیپول از خونه اومدم ب کمی  . 

 ی به در خونه سپهرشون کردم. بسته بود و خبر ینگاه

 . از سپهر نبود

ورزش اخه امیکجا بدونه امروز م از  ! 

و شروع کردم به تند راه رفتن دمیگز لب  . 

شدم و وسط   مونیبرم سمت پارک اما پش خواستمیم

ستادمیکوچه ا  . 



 دیر حتما اونجاست. چرا باادم منفو نی...ا نیمحمدحس

 برم اونجا؟ 

تو کوچه ها راه رفتم و بعد وارد کوچه خودمون  کمی

نفر از پشت صدام کرد هیشدم که   : 

 حنا خانم؟  -

پدر سپهر که نون تازه دستشه داره  دنیبا د برگشتم

صورتم گر گرفت ادیم  : 

 . سالم -

زد یلبخند  : 

ریسالم دخترم صبحت بخ  -  . 

ریشماهم بخصبح  -  . 

نون رو گرفت سمتم دیکه رس بهم  : 

 . بفرما نون تازه -

کند و خورد کهیت  هیخودش  و  . 

کندم و گفتم یلقمه ا یکوچ  یلی خ کهیت  هیخجالت  با  : 

یمرس -  . 



 . نوش جان دخترم -

که گفت میراه افتاد کنارهم  : 

ورزش؟ یرفته بود -  

 . بله -

که  زدیخوبه باباجان. سپهر احتماال حدس نم یلیخ -

شدی ورزش وگرنه زود پام یبر  . 

دیو قرمز شدم که خند نییرو انداختم پا سرم  . 

گفت میدیدر خونه ها که رس به  : 

تو صبحانه بخور؟ میبر -  

خونه بااجازه رمیدستتون درد نکنه. من م گهینه د -  . 

 . باشه باباجان. خدانگهدار -

 . خداحافظ -

انداختم درو باز کردم  دیرفتم و کل اطمونیسمت ح به

برم تو. با سر ستادهیوا  دمیبرگشتم سمتش که د  

کردم و اومدم داخل درو بستم یخداحافظ  . 

دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام  . 



بود داریخونه شدم که بابا ب وارد  : 

 . سالم دخترم -

 . سالم بابا جون -

تو دستمو خوردم که بابا گفت نون  : 

؟ینون از کجا اورد -  

و با خجالت گفتم دمیگز لب  : 

بهم داد دمیاقا سپهر رو سر راه د یبابا -  . 

تکون داد یلبخند سر  با  . 

شد. بعد از خوردن صبحانه رفتم دوش  داریهم ب مامان

خودمو مشغول کردم یطور هی 10گرفتم و تا ساعت  . 

رونی ب میو از خونه اومد میده اماده شد ساعت  . 

 نشونیو سوار ماش میسپهر و مادرش سالم کرد به

. بازم من جلو نشستم به حرف مادر سپهرمیشد  . 

گفت یبا لحن عاد سپهر  : 

 نیگشتی از ورزش برم نیداشت یبابا گفت وقت -

اومدم یمنم م نیدادی. بهم خبر مدتتونید  . 



دم؟ دای قبل مگه خبر م یروز ها -  

تو پارک باشه ب که یاگر اون مرت ینه... ول -  ... 

تو حرفش دمیپر  : 

 . اونجا نرفتم -

مادرا حواسشون به  گفتی. حسم منمونیشد ب سکوت

بودم که   ره یخ رونیو به ب دمیماست. لب گز یحرفا

 سپهر 

گفت دوباره  : 

امیمن م نیورزش بهم خبر بد نی بر نیخواست -  . 

گفتم یمکث  هیاز  بعد  : 

شهیم  یچ نمیتا بب -  . 

کردم و  زی بهم انداخت که چشمامو براش ر ینگاه هی

 . سرم رو چرخوندم

: مادر کجا برم؟  سپهر  

  ادهیپارک شد پ نیماش یرو گفت. وقت یادرس مادرش

میشد  . 



میو شمعدون و ... داشت شد نهییمغازه که ا هی وارد  . 

افتادم نی محمد حس ادیچرا باز  یلعنت  . 

مادرش گفت دمیرو توهم کش اخمم  : 

 نیشما دونفر بر مینیهارو بب یلباس مجلس میریما م -

شمعدونتون رو نهییا دیانتخاب کن   . 

 یاور اد یو من تو عذاب  میرفت یسپهر راه م کنار

سوختم یگذشته داشتم م  : 

؟یدی نخواب شبید -  

کردم زمزمه  : 

 . نه -

تو   کمی  رونیب میبعداظهر باز بر یخوایهوم... م -

؟ی بخواب نیماش  

. ممنونستین ینه... مشکل -  . 

برگشتم سمت سپهر هوی  : 

بده لطفا شنهادیرو پ  یکیخودت  -  . 

باال رفته گفت یابرو با  : 



بدم؟  شنهادیپ ویچ -  

نگاه معنادار بهش گفتم کیاز  بعد  : 

و شمعدونه نه ییمنظورم ا -  . 

و گفت دیخند  : 

 قهیبه سل دی شماست ...با هیز یجز جه نیاها... خب ا -

گهیتو باشه د  . 

و گفتم دمیکش یهوف  : 

دونمیواقعا نم -  ... 

  لیو تو  ضیاجناس داخل مغازه عر نیب یسرگردون  نگاه

 : انداختم که سپهر گفت

ازدواج رو مگه نه؟ وگرنه  نیا یحنا...! دوست ندار -

نشون  یذوق و شوق هیکردنمون حداقل  دی خر یبرا دیبا

یم  

از خودت  یداد  . 

و گفتم دمیزد. اما بعد لب گز خشکم  : 



... چه  دونمی.... من... فقط راستش نم ستین نطوریا -

انتخاب  تونمیم یا یمتی... تا چه رنج قایخوبه.. . یجنس

 کنم

 ... و

زد یلبخند هوی  : 

انتخاب  ینباش. هرکدوم و دوست دار متشینگران ق -

 . کن

حرف شروع کردم به راه   یازش گرفتم و ب نگاهمو

 . رفتن

احساس معذب بودن بهم دست داده بود یلیخ  . 

مناسب بود اشاره کردم متش یکه ق یکی به  تینها در  : 

خوبه نیا -  . 

که  یاون ستیمهم ن متشیحنا؟ گفتم ق ی: مطمئن سپهر

رو بردار یدوست دار  . 

ازش گرفتم نگاهمو  : 

 . خوبه -



گفت کالفه  : 

. اصال  یکه دوست دار ستین یاون نیا دونمیمن که م -

م؟یارو نگاه کن گهی فروشگاه د هی  میبر یخوایم  

کردم لبخند بزنم یسمتش سع دمیچرخ   : 

چمدون هارو   رمی. مادیخوبه... من ازش خوشم م  -

یبه مسئولش بگ نوینگاه کنم تا ا  . 

اروم نفسمو فوت کردم.  یکنارش رد شدم و به سخت  از

شده بودا یعجب وضع  ... 

میچمدون انتخاب کرد یساده هم برا ینفت یست اب هی  . 

بود که  یبخش هیماماناشون. البته  شیپ  میرفت باالخره

 انیبودن و نوشته بودن ورود اقا دهیکش شنیپارت

 . ممنوع

انواع لباس  دنیداخل اما با د میتا خانم باهم رفت سه

بود  زونی که تو رگال ها او  یس ک س  یخواب ها

 صورتم

شد قرمز  . 

که مامان دستمو گرفت رونیکه برم ب دم یچرخ عیسر  : 



!؟یکنی کجا فرار م -  

خانم گفت الی و سه دنیخانم و خانم فروشنده خند الیسه  

: 

م؟ یبرات انتخاب کن ای یکنیخودت انتخاب م زمیعز -  

کلمه حرف زدن . هر لحظه  کی یبرا شدیباز نم دهنم

صورتم داره اضافه  یکردم که به قرمز یفقط حس م

یم  

 . شه

ده  کیخانم خودش نزد الیجوابمو گرفتن که سه  انگار

و ... س ک س   یتور ریو غ یتا مدل لباس خواب تور

 ی

انتخاب کرد رو  . 

خانم رو به من گفت الیسه  : 

هم انتخاب کنم؟  ریچنده برات ست ز زتیسا زمیعز -  

من جواب داد. همچنان دستم رو گرفته بود.  یجا مامان

دستمو ول   نیانتخاب ست شورت و سو ت یبرا یوقت

 کرد



فرار کردم از اونجا عیسر  . 

 حنا؟ -

  دنینشسته بود و منتظر بود. با د یصندل یرو سپهر

 . من بلند شد. بدتر شد که

لباس  دیازش گرفتم و رفتم سمت بخش خر نگاهمو

تا ازش دور بشم اما پشت سرم اومد یمجلس  : 

حالت بده؟ ؟یقرمز شد نقدریچرا ا -  

رو به جپ و راست تکون دادم سرم  . 

داشتم قالش بذارم اما ول کن نبود.  یتند سع یقدم ها با

اومد مقابلم که کم مونده بود برم تو بغلش  عیسر هوی

 اما

موقع ترمز کردم به  . 

!؟یقرمز نقدریپس چرا ا -  

  یقیچشمام گذاشتم و نفس عم یراستمو رو دست

دمیکش  . 

شده ها؟ از  یچ یبگ خوادیکلمه م کی بابا حنا  یا -

؟یناراحت شد یزیچ  



 ... سپهر -

 جان؟ -

چپ نگاهش کردم و گفتم چپ  : 

صورتم بخاطر خجالته. حاال ول کن خواهش.   یقرمز -

رمایاالن م نیوگرنه هم  . 

اهان بلند و  هیو  دیخند وفتهی ب شیتازه دوهزار انگار

گفت دهیکش  . 

کوفت نثارش کردم و پشتمو بهش کردم و راه  هیدلم  تو

 . افتادم

م به اصرار مامان و  طرح دار ه دیسف یلباس مجلس  هی

 نیمحمدحس ادی دنشیاما من با پوش میدیخانم خر الیسه

 و

دوباره و تو اتاق پروو اشک تو چشمام جمع شد  افتادم  

. 

 نیکردم که چقدر بدبختم که تو همچ یم احساس

کنم یشعور فکر م یاشغال ب  هیدارم به  یتیموقع  . 



بغضم   یجلو یبه سخت رونیاز اتاق پروو اومدم ب یوقت

 . رو گرفته بودم 

دلم پر بود یلیخ  . 

همه بال سرم اومده و من چقدر پوست کلفتم نیا  . 

که چشمام   نیکردند بخاطر ا یداشتند حساب م یوقت

چشمم رو انگشت  ریشد، مدام ز یمدام پر از اشک م  

کردم پاک  یم  یسع ینطوریو اشک هام رو ا کشدمیم

زنیگونه هام نر یکنم تا رو  . 

و برگشتم  دمیشونه ام نشست. از جا پر یرو یدست

زد و گفت یخانم بود. لبخند الیسمت صاحب دست. سه  

: 

زم؟یعز یخوب -  

  یکه م ی ز یچ نیفقط سر تکون دادم. اخر یسخت به

هیگر  ریبزنم ز نجایبود که االن و ا نیخواستم ا  . 

نفر  نیها و من اخر دیارسال خر یادرس داد برا سپهر

و تند تند با سر انگشت اشک هام رو از  رونیاومدم ب  

کردم یپاک م  چشمام  . 



رو  یزیچ  هیخانم کنار سپهر رفت و  ال یکه سه دمید

اروم بهش گفت و بعد رفت سمت مامان یلیخ  . 

اومد یبند هم نم یلعنت  . 

خواست فرار کنم یم دلم  . 

خانم گفت الیسه هوی میدیکه رس  نشونیماش به  : 

پارچه. فکر نکنم   دیخر یبرا میریو شهناز خانم ممن  -

  یزیچ هی دی. برنیشماها حوصله اشو داشته باش

تا  دیبخور  

می و بهتون زنگ بزن میرو بکن دمونیخر ما  . 

ییرفتند دوتا گهیمغازه د هیبه سمت  و  . 

 نیحرف در جلو رو برام باز کرد. سوار ماش یب سپهر

اشک هام رو   ختنیر ی نتونستم جلو گهیکه شدم د

و  رمیبگ  

ختنیکردن به ر شروع  . 

وانمود  یصورتم و جور یرو دمیرو کش م یروسر عیسر

یخوام بخوابم. اما خودم م ی م روزیکردم که مثال مثل د  

کنم یم هی صدا گر یکه دارم ب دونستم  . 



  دمید یبشه اما وقت نیداشتم سپهر سوار ماش  توقع

بردم و اشک هام رو   میروسر رینشد . دستمو ز یخبر

 پاک

به اطراف نگاه کردم  میروسر دنیو بعد عقب کش کردم

رو نشسته و سرش تو  ادهیتو پ یصندل یرو دمیکه د  

شهیگوش  . 

هق  یو صدا  دیواقعا بغضم ترک گهید نباریو ا دمیگز لب

 . هق ام بلند شد

حالمو.. .مطمئنم دیفهم مادرش  ... 

و  ستین ایدن نیکه تو ا ی.. تنها کس.دیفهم سپهر

ذوق زده و  شتریمادر منه که از من ب کنهیمنودرک نم

جان یه  

است زده  . 

کردن باالخره اشکام تموم شدن. با  هیربع گر کیاز  بعد

نییارو دادم پا نهییپاکشون کردم و ا  عیدستمال سر . 

چقدر قرمز شده بودن چشمام یلعنت  . 

زدیم یهم به قرمز مینیب نوک  . 



صورتمو باد زدم تا  کمیبار گلوم رو صاف کردم و  چند

رفع شد اما چشمام قرمز بود مینیب یباالخره قرمز   

 . همچنان

سپهر   امیرو برداشتم و چکش کردم اما از پ لمیموبا

داده باشه یامیپ هینبود. توقع داشتم  یخبر  . 

بود یهمچنان سرش تو گوش سپهر  . 

. از یمغازه طال فروش دنیاطراف نگاه کردمو با د به

شدم ادهیپ نیماش  . 

و رفتم سمت سپهر دمیکش یقیعم نفس  : 

 سپهر؟ -

سرش رو بلند کرد عیسر  : 

 جانم؟ -

و گفتم دمیگز لب  : 

م؟ینیاونجا حلقه هاشون رو بب میبر -  

زد یلبخند  : 

 . البته -



لبخند کمرنگ زدم هی منم  . 

رو قفل کرد نشیماش در  

میاون سمت رفت به  . 

که   میکرد یو به حلقه ها نگاه م  ستادمیا  نیتریو پشت

پهناش  یساده بود اما رو یحلقه که طال هیچشمم به 

هی  

کار شده بود زیر  یبا الماس ها کی کوچ قلب  . 

کردم؟  یانتخاب م نویگانه نبود اگر ا بچه  

داخل؟  می: برسپهر  

 . اره -

میهم وارد شدبرام باز کرد و با درو  . 

حلقه ها رو برامون اوردن. چشمم همونو گرفته   ینیس

 . بود

گفتم تیو در نها کردمیحلقه ها نگاه م هیبه بق هودهیب  : 

امتحان کنم؟ نویا شهیم -  



فروشنده قبول کرد  یحلقه ارو نشون دادم. وقت همون

 : اونو اروم انگشتم کردم. سپهر

 . قشنگه -

زدم و گفتم یمحو لبخند  : 

 . اوهوم -

سپهر زنگ خورد و من حلقه ارو در اوردم لیموبا  : 

 .... سالم مادر -

-... 

میهست  یجلوتر تو طال فروش کمی -  . 

-... 

نی ایاره باشه ب -  . 

 ری گ میباز حتما به حلقه انتخاب ادی... االن مامان میوا

دهیم  . 

پالک گردنبند هی: اقا سپهر  s د؟یدار  

: بلهمرد  ... 

رو به من گفت بعد  : 



؟یحلقه ارو دوست دار  نیهم -  

و گفتم دمیکش خجالت  : 

می تو هم انتخاب کن یاره برا -  ! 

دارمیبرم لیاست نگ یر هیمن  -  . 

رفته  حلقه ها رو برامون اوردن. چشمم همونو گ ینیس

 . بود

گفتم تیو در نها کردمیحلقه ها نگاه م هیبه بق هودهیب  : 

امتحان کنم؟ نویا شهیم -  

فروشنده قبول کرد  یحلقه ارو نشون دادم. وقت همون

 : اونو اروم انگشتم کردم. سپهر

 . قشنگه -

زدم و گفتم یمحو لبخند  : 

 . اوهوم -

سپهر زنگ خورد و من حلقه ارو در اوردم لیموبا  : 

 .... سالم مادر -

-... 



میهست  یجلوتر تو طال فروش کمی -  . 

-... 

نی ایاره باشه ب -  . 

 ری گ میباز حتما به حلقه انتخاب ادی... االن مامان میوا

دهیم  . 

پالک گردنبند هی: اقا سپهر  s د؟یدار  

: بلهمرد  ... 

رو به من گفت بعد  : 

؟یحلقه ارو دوست دار  نیهم -  

و گفتم دمیکش خجالت  : 

می تو هم انتخاب کن یاره برا -  ! 

دارمیبرم لیاست نگ یر هیمن  -  . 

مامان   یشنهادیپ یو نگاهم به انتخاب ها ستادمیا عقب

ک یتا زمان فاکتور شدن  تی خانم بود و در نها الیو سه  

هم حرف نزدم کلمه  . 



 رهی خداروشکر تونستم به اشک هام چ قهیاز چند دق بعد

کردم یبشم و بغضم رو عقب بزنم. احساس سردرد م  . 

ستین ریامکان پذ دونستمیداشتم اما م دنیبه خواب ازین  . 

شدم رهیخ رونیبه ب میشد نیسوار ماش یوقت  . 

رو برداشتم  لمی موبا ضهینبودن عر یخال یبرا  تینها در

رو گرفتم یمیابراه یوشماره اقا  . 

دارن به مکالمه من گوش  ییجورا هیهمه  دونستمیم

 میدادم که سرما خورده گ نانیبهش اطم ی. وقتدنیم

 خوب 

ازش  فتمویسرکار... ساعت ش امیتونم ب یو م شده

و قطع کردم که مامان گفت دمیپرس  : 

بود حنا!؟ ی چه عجله ا -  

گفتم یسرد با  : 

 یکیشون کمه. پرسنل شمینطور یحالم خوب شده... هم -

ادیفشار م هیبه بق رهی بگ یمرخص  . 

نگفتم گهید ی چیکالفه نفسشو فوت کرد و منم ه مامان  . 



 ادهیپارک کرد و پ یرستوران یرو جلو   نیماش سپهر

خوردن نهار یبرا میشد  . 

م؟ ینی: اجازه هست ما اونور بشسپهر  

 یزیفاصله سر م یاز صادر شدن اجازه با کل بعد

بودم که گفت رهیخ زی . به ممینشست  : 

 ! حنا -

بهش نگاه کردم که گفت سرد  : 

چند وقت  ه؟ی چ مونینظرت در مورد مدت زمان نامزد -

!؟ مینامزد بمون  

بود  یمنتظره ا ریغ نطوریربط و هم یب یلی خ سئوال

گفتم نیهم یبرا  : 

. منظورم اجاره گهیبه تو داره د ی... بسته گدونمینم -

 . خونه است

خونه ما    یطبق باال یاگر تو موافق باش اجاره که  -

کال  ی. اگر نداریاگر دوست دار گمیاما دارم م هیخال

م یریم  

 . جدا



ام رو خواروندم و گفتم قهیشق  : 

ندارم ی باشه مشکل -  . 

زد و گفت یلبخند  : 

؟یدونستی... میخوب  یلیتو خ -  

بهش زدم و گفتم ی کمرنگ لبخند  : 

یاحتماال برعکس گفت -  ... 

بزنه  یکه بخواد حرف نی باال انداختو قبل از ا ییابرو

گرفتن سفارش یگارسون اومد برا  . 

از دادن سفارش اون که رفت برگشت سمتم و گفت بعد  : 

من مهربونم؟  یبگ یخوا یم یعنی -  

 . اره -

تر شد. قشنگ مشخص بود خر ذوق  ق یعم لبخندش

 : شده

ر مادرشوه  کینزد شهینم یراض یمعموال هر عروس --

خودم ییکنه. نمونه اش خواهر رضا یزندگ  . 



که  نی.. البته بخاطر اهیزن خوب یلیخب... مادرت خ -

کشمیازش خجالت م کمی روانشناسه   . 

...  دهیمشاوره نم یبه کس گهیوقته د یلیمادر من خ -

کارشو گذاشته کنار یعنی  . 

باال انداختم ییابرو  : 

 چرا؟ -

سالم بود. حدودا  7درسش رو تموم کرد که من  یوقت -

...  ادیبا کنار ب دونستیرو کار کرد اما نم یده سال

ه یروح  

که ده سال تونسته بود کار کنه  نی. همفهیلط  یلیخ اش

مشغول ی ادیبود. مشکالت مردم فکرش رو ز یلیخ  

کرد ی بود و ناراحتش م کرده  . 

تکون دادم و گفتمک  دنیفهم یبه معنا  یسر  

بودن؟   یکه خونه اتون بودن ک ی... اون زوجیراست -

د؟ یدار یچه نسبت  یعنی  

توهم رفت اخماش  : 



مادر  میبچه بود ی... وقتمهییمائده که خواهر رضا -

 ذارنمیمکه و من چون نوزاد بودم م رنیمن و بابام م

خاله  شیپ  

خاله ام خوردم  ریرو از ش یو دوهفته ا ام  . 

دیلحظه گرد شد که خودش خند هی چشمام  : 

محسن هم شهر مائده است. البته از همکارا و  -

شدم  شونییمنم هست و من باعث اشنا یدوستا  . 

تکون دادم که گفت دنیفهم یبه معنا  یسر  : 

درسته؟  یمزاحم دار یادیکه معلومه تو ز  نطوریاما ا -  

توهم رفت. شونه باال انداختمو گفتم اخمام  : 

  پوشمیو لباس م کنمیرفتار م یجور ی... هرچیانگار -

بهم توجه نکنه انگار برعکس عمل  یو .. که کس

کنهیم  . 

که گفت کردمینگاه م نی و ناراحت به زم دمیکش یاه  : 

حنا...  یو معصوم بایز یلی... تو خ تهیی بایبخاطر ز -

یخوشحالم که مال من  . 



دمینشد سرم رو بلند کنم. از داخل لبم رو گز روم  . 

بهش زدم و گفتم ی کمرنگ لبخند  : 

یاحتماال برعکس گفت -  ... 

بزنه  یکه بخواد حرف نی باال انداختو قبل از ا ییابرو

گرفتن سفارش یگارسون اومد برا  . 

از دادن سفارش اون که رفت برگشت سمتم و گفت بعد  : 

من مهربونم؟  یبگ یخوا یم یعنی -  

 . اره -

تر شد. قشنگ مشخص بود خر ذوق  ق یعم لبخندش

 : شده

گفتم دیبه حم م یکه شام خورد نیبعد از ا -  : 

بخوابم یدیارامبخش بهم م هی -  . 

گرد شده گفت یبا چشما  دیحم  : 

؟ یچ یبرا -  

  خوامیبرم سرکار. نم دی. فردا باگهیبخوابم د خوامیم -

نمیکابوس بب  . 



  ینطوریروان پزشک. ا شی پ یبر دیخواهر من... با -

!؟یکن یخوددرمان شهیکه نم  

گهید ی...خودت دکترگهیوقتشو ندارم. بده د -  . 

  تیکردن و در نها یو مامان با اخم نگاهمون م بابا

ناچار سر تکون داد دیحم  : 

 . باشه -

اورد بعد از خوردنش به اتاقم رفتم و  یقرص برام

ساعت گذاشتم و چشام رو بستم  یرو مویگوش  . 

کردم یبسته داشتم به سپهر فکر م یچشما  با  . 

فکر کردن به سپهر بتونه کابوس هارو ازم دور  دیشا

 . کنه

که بهش گفتم مهربونه افتادم و  نیخنده اش بابت ا ادی

دایتا لب خندم کش ن دمیلب گز  . 

خونه اونا   رمیو من.. م م یکن یعقد م گهیهفته د اخر

مونمیم  . 

رونیخونه برم ب نیجز برنامه امه که از ا نیا اره  . 



که امروز مامان تو مغازه ازم  یشگونیبخاطر ن  بازوم

شده و دل من رو نسبت به   اهیکبود و س  یگرفت حساب

 مامان

کرد یتر و سرد تر م سرد  . 

داشتم! نداشتم؟ حق  

واجبه... اما  نیاحترام به والد یطیتو هر شرا درسته

کشمی نم گهیواقعا د  . 

رو به  نیاز ا میکه زندگ وفتهیب یاتفاق هیخواد  یم دلم

 . اون رو بشه

 نیاشتباه بدتر باشه.. ا هیکارم  نیکه ا ن یترسم ا همه

کنه رییکه سپهر... بعد از ازدواج تغ  . 

بمونه نبندیم پابر سر شرط ها نتونه  . 

 میباز زندگ تیقبول کنم که لمسم کنه و در نها نتونم

 . خراب بشه

فکر ها بودم کم کم خوابم برد  نیهم تو  

*** 

شدم داریب دیبا زور بابا و حم یبعد به سخت روز  . 



از   یاما کل روزم رو کسل بودم و به سخت دمیند کابوس

خوردم ی جام تکون م  . 

و  دمیرس یسالمندان م یبه کار هام تو سرا  یسخت به

نشون  یخودم رو لبخند بر لب و پر انرژ  یبه سخت

دادمیم  . 

واقعا اصال حوصله پلک زدن هم نداشتم در  . 

  یهم خداحافظ یغنبر یکارم که تموم شد از اقا عصر

رونیکردم و اومدم ب  . 

و برم خونه اما   رمیرو بگ یتاکس نیفکرم بود که اول تو

سپهر ناخواسته لبخند زدم نیماش دنیبا د  . 

رو دور زد  نیشد و ماش ادهیپ نیاز ماش دنمیبا د سپهر

باز کردن در با لبخند گفت نیو ح  : 

یسالم خسته نباش -  ! 

 .. سالم... ممنون -

رو دور  نیشدم و اون در و بست و ماش  نیماش سوار

 : زد و گفتم

گشتمیدم برمدنبالم خو یچرا اومد -  . 



زد و گفت یلبخند  : 

بود. چرا  ی کیهم  رمونیکارم تموم شده بود و مس -

اومدم دنبال خانومم؟ یم دینبا  

دمیگز لب  : 

 . هنوز که نشدم -

هست. بعدشم از  گهیهم د ی: اسممون که االن رودیخند

م؟ی بخور  رونیشام ب میپدرت اجازه گرفتم.بر  

رستوران میبر نقدریا ینه.. مگه رو گنج نشست -  . 

!؟ یمن بی: به فکر ج دیخند  

 . اوهوم -

: قربون خانم حواسم جمعممدیخند  . 

دیزدمش که خند کمیکوچ فمیک با  : 

یزنیشوهرتو م -  . 

شمینم نتیسوار ماش گهیسپهر... د گهیبسه د -  . 

کنم مراعات کنم یم یچشم ... تا بعد از عقدمون سع -  . 



 یسع یکه حت دونمیم دیو تو دلم گفتم بع دمیکش یهوف

اوردمیبه زبون ن ی زیاما چ یکن  . 

 یبه خونه خداحافظ دنیشدم. بعد از رس رهیخ رونیب به

به سمت خونه رفتم عیکردم و سر  . 

سالشه؟  30... واقعا سپهر  

سالش بوده 19کنه  یرفتار م یبه همون دوران هیشب  . 

و یمیصم  ... 

رفتار کنه اما  ینطور یداشت ا یهم سع نیمحمدحس

بودن  ی. مصنوعنشستیاون اصال به دلم نم یرفتار ها 

 اما

 ... سپهر

 نکهیو بدون ا دمیتختم دراز کش یو رو دمیکش یهوف

بهم  شبیکه د یقرص از ورق قرص کی شام بخورم 

 داده بود 

دمیتختم دراز کش یاب قورت دادم و رو با  . 

*** 



گذشت. روز  یم یر نطویتا روز عقدمون هم روزگارم

بابا   دییتا تیقبل از عقد که به اصرار مامان در نها

ی مرخص  

بودم گرفته  . 

بدن ون یاپالس یبردتم برا مامان  . 

که بود  یو هرطور ومدیدعوامون شد اما کوتاه ن بایتقر

 . منو با خودش برد

درد داشت و بعد   یکل بدنم که حساب ونیاپالس هیاز  بعد

از مدت ها دردش جونم رو باال اورده بود صورتمم 

 اصالح

خونه میو برگشت کردن  . 

و در اتاقم رو قفل کردم و  دمیبدنم رو کرم مال عیسر

دمیتختم خواب  یو لخت رو دمیپرده ارو هم کش  . 

گروه  هیکه امروز  نی. مثل امیقرار بود عقد کن فردا

سپهرشون تا خونه  سفره عقد اومدن خونه  یطراح

 اشون رو

کنند نییتزئ  . 



و عمو و خاله و عمه  ییدا یفردا شب هر چ یبرا

 . داشتم با بچه هاشون رو مامان دعوت کرده

کارش پز  نیخواد با ا یگه که مامان م یحسم بهم م  هی

مضطرب بودم یلیبده اما من خ  . 

وفتهیب یاتفاق بد هیکردم قراره  یاش فکر م همه  . 

نفر  کی کردم که دوباره قراره  یاش فکر م همه

 . مزاحمم بشه و من ... ممکنه دوباره قاتل بشم

 دارینذاشته بودن که شب رو بخوابم و صبح که ب نایهم

قرمز شده بودن یشدم چشمام حساب  . 

  یم یشب تو فکر اتفاقات گذشته بودم و خودخور تمام

 . کردم

  جانیه مضطرب بودن و نقدریا دیمامان و حم هرچند

 داشتن که انگار خودشون قرار بود ازدواج کنند اما بابا

همه امون  ی خونسرد بود و در سکوت رفتار ها بایتقر

نظر داشت ریرو ز  . 

از گلوم   گهید یچی کاکائو ه ریش وانیل ک یبجز  صبح

نرفت نییپا  . 



دمیرو پوش  میبود  دهیعقد خر یکه برا  یلباس  . 

 یقبل دست از سرم نم  یکه افتاده بود سر یاتفاق تصور

کنم  هیخواست که زار زار گر یداشت و دلم م  . 

تختم   یتختم نشسته بودم و رو یرو  دهیپوش لباس

بابا  یبه در اتاقم خورد و صدا ینشسته بودم که تقه ا

 رو

دمیشن  : 

 حنا!؟ -

ختنیر عیبابا اشک تو چشمام جمع شد و سر  دنید با  . 

نشست و گفت شمیپ اومد  : 

؟یشد مونیشده دخترم؟ پش یچ -  

رو به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

کنم قراره  یاسترس دارم بابا... همه اش فکر م یلیخ -

نفر مزاحمم بشه  هیباز  دونمی.. چه موفتهیاتفاق بد ب هی  

ای  ... 



هق هق ام بلند  یشتم و صداصورتم گذا یرو رو  دستام

شونه ام گذاشت یشد که بابا دستشو رو  : 

فراموش کردن و رد شدن   دونمینکن دخترم... م هیگر -

... اما سپهر ستیها ن یراحت نیاز اتفاقات گذشته به ا

 مرد

... عقد هم تو  یکن هیبهش تک یتونی... مستین یبد

هست که چند قدم اونطرف تره دخترم...   یخونه ا  نیهم

چ یه  

که رخ بده ستیقرار ن یبد اتفاق  . 

مانند مامان اومد و من رو  غ یج یصدا هوی یاز مدت بعد

 : از جا پروند. مامان

؟ اون همه ادم  یشد ونهید ؟یکنیم هیگر  یحنا دار -

هیبا گر یخوا یاونجان و بعد تو م  .. 

صداش کرد  دیبا تهد بابا  : 

 ... شهناز -

با اخم گفت مامان  : 



حرف پشت سرش در  ی... کلگمیخودش دارم م یبرا -

ارنیم  . 

: گفتم بسهبابا  ... 

و کالفه دیکش یهوف مامان  : 

نداره یبه من ربط دیدون یخودتون م -  . 

با حرص فوت کردم که زنگ درو زدن و مامان  نفسمو

گفت جانیبا ه  : 

 ... سپهره -

رو بشور دخترم... خوب  : برو دست و صورتتبابا

یحال بگذرون نیامروز رو باا ستین  . 

و رفت دیرو بوس میشونیپ بعدم  . 

رفتم صورتم رو شستم و برگشتم عیسر  . 

 ریسرم کردم واز خونه بعد از رد شدن از ز چادرمو

قرمز  یدسته گل رز ها کی. سپهر با رونیقران اومدم ب

هیکه   

و گرفت سمتم  کمیبود اومد نزد دیفقط وسطش سف دونه

 : و گفت



به شما میتقد -  . 

لبخند زدم یسخت به  : 

 . ممنون -

مثل همه  دیسف راهنیو پ یکت و شلوار مشک  هی سپهر

بود و موهاش رو ژل زده بود دهیپوش  . 

سمت  میهم که اومدن راه افتاد دیو مامان و حم بابا

خونه اشون. دم در خانواده اش منتظرمون بودن و در  

 کمال

 یگوسفند هم بود که بعد از قربان هیمرد با  هی تعجب

میخونش رد شد یکردن گوسفند ما از رو  . 

 گهیهم د یکردن گوسفند تو یام از درد قربان افهیق

 . رفتند

 یکه با اعضا یپر استرس یاز سالم و احوال پرس بعد

مبل دونفره یبا سپهر رو  می وطرفمون داشتد یها لیفام  

م ینشست ییطال  دیسف یسلنتط  . 

شدت استرس دسته گلمو محکم دستام گرفته بودم و  از

لبخند اروم زده بودم به هیو در ظاهر  دادمیفشار م  



 . صورتم

نداشتم یینایب تمرکز  . 

رو   ناتی تزئ ایبدم  صی چهره هارو تشخ  تونستمینم

از حدمه شیبخاطر استرس ب نیکه ا دونستمیم  . 

 ،ییچا ییرایپذ نیبه همراه عاقد هم اومدند. ح پدرا

 یدیسرمون پارچه سف  یباال  گهیدختر د هیمائده و 

 گرفته

د یسابیو شهال هم قند م بودن  . 

برداشت و مقابلمون باز   زیم یقران رو از رو سپهر

بدم صی تشخ  تونستمی از نوشته ها نم یچیکرد. ه  . 

که مطمئنم سپهر متوجه اش شده زدیچنان تند م قلبم  . 

شروع کرد به خوندن عاقد  . 

و تو   کردیم ینیفقط داشت مقدمه چ قهیپنج دق حدودا

به  دیرس تیو در نها زدیو مثال ها و ... م حاتیض

 قسمت

دادن ها بله  . 

گفتم یسخت به  : 



 . با اجازه پدر و مادرم... بله -

  هیونه. از نظر بقکردم صدام لرز یاحساس م خودم

دونمینم  . 

که... عرق کرده بودم و زدیچنان م قلبم  .... 

مطمنم قرمز شده کامل. همه دست زدن عاقد از   صورتم

 سپهر هم سوال کرد. اونم جواب منو تکرار کردو بعد از

  یروبوس یبرا  میعاقده گفت پاش تیشدن محرم تموم

 . کردن ها

نفر مامان بود نیاول  . 

خانم و الی سه یبعد نفر  .... 

 ییکردم و عموها و دا یبا پنجاه تا خانم روبوس حدودا

دنیهامم سرمو بوس  . 

دیرو بوس میشونیشوهرمم پ  پدر  . 

که مائده   میستادیسرجامون کنار هم وا میبرگشت  باالخره

 . حلقه هامون رو جلومون رو گرفته بود



دهنم رو قورت دادم و با دستم که برعکس تن داغم،  اب

ه بودن حلقه بزرگتر رو برداشتم و سپهر هم  کرد خی

 حلقه 

 . منو

اون خواست دستم کنه اول  . 

جلوش نگه داشتم که با سر انگشت هاش بدون  دستمو

دستش بهم بخوره اونو تو انگشتم کرد نکهیا  . 

دستم  نکهیکردم بدون ا  ینوبت من بود. هرکار حاال

 . بهش بخوره حلقه ارو دستش کنم نشد

زاشتیدستم نم لرزش  . 

رو حبس کرده بودم و حرکت قطرات عرق رو  نفسم

کردم یبدنم احساس م یرو  . 

نو گل شکفته   نی: حاال پدر عروس خانم دست اعاقد

دست هم بزارند  یامون رو تو  . 

 گهیکردم حاال د ی. حس مختیگرد شد. قلبم ر چشمام

که  مینداشت یراه جیاما ه پرهیداره مرنگ صورتم  

 جلوش 



میر یبگ رو  . 

  کیو دست هر کدوممون رو تو  ستادیمقابلمون ا  بابا

 : دستش گرفت و گفت

و با توکل به خدا  دیارو دوست داشته باش گهیهم د -

دیکن یزندگ  . 

منفجر   خوادی زد که هر لحظه انگار م یم یجور  قلبم

  خیاز  یا کهیت هیعرق شده بودم. دستم شب سیبشه. خ

 شده

و مطمئنم بابا و سپهر احساسش کردن بود  . 

دستم تو دست گرم سپهر نشست دهنم خشک شد یوقت  . 

برق از بدنم بود که باعث شد  انیجر هیرد شدن  هیشب

 . پوستم دون دون بشه

عقب رفتن بابا دستامون از هم جدا شد با  . 

داماد ی: پدر اقاعاقد  ... 

و همون کار رو تکرار کرد.  ستادیسپهر مقابلمون ا پدر

که  امیبهوش ب یخواست که غش کنم و وقت یدلم م

 تموم



کار ها نیباشه ا شده  . 

دست سپهر   یبار دوم دستم تو یکه برا نیاز ا بعد

سپهر رو   یشونیاول منو بعدم پ یشونینشست، پدرش پ

دیبوس  

عقب رفت و  . 

مبل ها    یو باالخره رو نییرو انداخته بودم پا سرم

که عاقد دفتر رو برامون اورد تا  نیا  نی. حمینشست

میامضا کن  

از مهمون ها شدند ییرایخانم مشغول پذ دوتا  . 

که سرم  نیا یمشغول امضا کردن شد و من برا سپهر

 رو بلند نکنم و با مهمون ها چشم تو چشم نشم به نحوه 

کردم یکردنش نگاه م امضا  . 

که منم همه امضا  نیکه شد نوبت من شد. بعد از ا تموم

 ها رو با دست سستم که خودکارم رو تو دستم گرفته

بودم و انجام دادم، دفتر رو عاقد برداشت بودم  . 

؟ینیاتاقمو بب میبر یخوا ی: مسپهر  



و   فیضع یبه من گفت. با صدا کیاروم و نزد یلیخ

گفتم یسست  : 

همه چشمشون...رومونه شهیجمع... نم یجلو -  . 

زد و گفت یلبخند  : 

کرده بود دستت نگران نباش.   خی یلیباشه ... ام... خ -

مطمئن باش بدون اجازه  گهیو تموم شد. د میعقد کرد

 تو

رمیگی رو نم دستت  . 

زدم و گفتم یمحو لبخند  : 

 . ممنون -

زد و گفت یلبخند اونم  . 

...بکنمی خواهش م -  ... 

شدن مادرش ساکت شد. مادرش جلومون   کینزد با

و با لبخند گفت ستادیا  : 

!؟یاتاقت رو به حناجان نشون بد یخوایپسرم ... نم -  

بهم انداخت و گفت یقرمز شدم. سپهر نگاه بالفاصله  : 



مامان هی جور هیجمع  ی خب... جلو -  . 

. نهارتون رو هم نمیبب دی. پاشدی: نگران نباش مادرش

دی باهم بخور  ییتو اتاق دوتا  ارمیبراتون م  . 

معنادار جمع مارو  یکرد و در مقابل نگاه ها بلندمون

کرد ییبه سمت اتاق سپهر راهنما  . 

درو بست و رفت میمطمئن شد وارد اتاق شد یوقت  . 

فوت کردم و به سپهر نگاه کردم که لبخند بهم   نفسمو

 : زد

راحت باش نجایا -  . 

  یکه تنش بود رو در اورد و به جالباس یکت خودش

بهش  شیلباس نظام  ،یاتاقش زد که فقط چوب لباس 

زون یاو  

بود یکیکه تو کاور پالست بود  . 

  رشیکمد دو دره با سه تا کشو ز هیتخت تک نفره و  هی

کتاب خانه   هیو لپ تاپ روش و  ری تحر  زیم هیو 

ی وارید  

اقش بودنداات لیتنها وسا ی قد نهییا کیاز کتاب، و  پر  . 



تخت نشستم و داشتم به سه  یسمت تختش و رو رفتم

مربوط به  شی کیکه  وارید  یرو  کیتا قاب عکس کوچ  

مربوط به خانواده اش  یکیبوده انگار.  یسرباز  دوران

هم انگار تو جمع همکاراش بوده یکیبود،  ییکه سه تا  

. 

و  یراحت باش یتونیم ی: اگر دوست داشتسپهر

انیگرم م یلی... بنظر خ یاریو مانتوت رو در ب یروسر  

. 

دمیازش دزد نگاهمو  : 

 . خوبم -

زمیعز یراحت یهرطور  -  . 

 نهینشست و دست به س رشی تحر زیم یصندل یرو اونم

رم یاش بگ دهیشد به من خواستم ناد رهیلبخند خ  کیبا   

نتونستم و گفتم اما  : 

شده؟یچ -  

نگاهت کنم تونمیراحت م  الی: االن با خ دیخند  . 



بدم تقه  ینشون یکه بخوام واکنش نی. قبل از ادمیگز لب

به در خورد. سپهر بلند شد و رفت سمت در و  یا

 بازش 

از مادرش گرفت و اومد داخل درو بست  ینیس هی. کرد

 . و قفلش کرد

و  نیزم یبود. گذاشت رو ینیتو س ین ی ریو ش ییچا

 : گفت

یصبحانه خورده باش دونمیم دیبع -  ... 

مضطربم یلیاره... امروز... خ -  . 

از جاش بلند شد و گفت هوی  : 

من  ینطور ی. ایعوض کن  ارمیب شرتیت ه یبزار برات  -

کنمیم یاحساس خفه گ   . 

گرد شده نگاهش کردم یچشما  با  : 

سپهر... من راحتم خوادینم -  . 

کاله دارش رو اورد سمتم و گفت یها شرتیاز ت یکی  : 



که راحت  کنمیبپوش. من پشتم رو م نوی. ازمیعز ایب -

گردمیبر نم ی. تا نگیعوض کن  . 

تو دستم نگاه کردم. سپهر  یاب شرتیبه ت دیترد با

 . پشتش رو نگاه کرده بود

 یشروع کردم به در اوردن مانتو. چون مانتو  یمکث با

بودم.   دهیلباس نپوش رشیبود از ز یگرم و کلفت یلیخ

ع یسر  

رو هم در اوردم و کاله   م ی. روسردمیرو پوش شرتیت

دو طرف کاله  یسرم گذاشتم و بند ها یرو رو  شرتیت

 رو

باز بود  یلیاش خ قهیگلوم محکمش کردم.  ریو ز دمیکش

هاش رو  قهیرو برداشتم و    میروسر رهیحال که گ نیبا ا  

زدم رهیچسبوندم و گ بهم  . 

دمیپوش -  . 

خنده صدا دار هی. دیخند دنمیبرگشت سمتم. با د سپهر  . 

حنا یبا نمک شد یلیخ -  . 

و گفتم دمیخند  : 



 . حتما -

نگاه کردم.  زونشیاو یها ن یاوردم باال و به است دستمو

برام بزرگ بود یلیخ  . 

 ... چقدر بزرگه -

زمیعز یا زهیم زهیتو ر -  ... 

تختش و   یرو تا کردم و با مانتوم گذاشتم رو میروسر

و  ینیریبرداشتم. بعد از خوردن دوتا ش ینیریش هی

ییچا  . 

دادم و به سپهر نگاه کردم ه یتختش تک به  . 

که گفت دمینگاهش خجالت کش  دنید با  : 

بغلت کنم حنا خوادیدلم م یبدجور -  . 

که گفت دمیگز لب  : 

زمیکنم عز یکار رو نم نیا یاجازه ند یاما تا وقت -  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

کنند  یازدواج م هیسپهر... من... متاسفم.. مسلما بق -

 ... که ... بتونن



بهم زد و  ی لبخند مهربون هیادامه بدم سپهر  نتونستم

 : گفت

و مال  یتو االن زن من دونمیکه م نی... من همشیه -

دلم  یلی. خندارم که لمست نکنم   ی.. .مشکلهیکاف یمن

یم  

کار رو بکنم... لمست کنم.. نوازشت کنم و  نیا خواد

گهید ی کار ها یلیخ  .. 

دمیبه چشمام کش یدست  : 

 . بسه... ادامه نده لطفا -

و گفت دیخند  : 

زمیچشم عز -  . 

؟ یمونیم نجای... امشب اگمی : حنا مسپهر  

دوخته بودم بلند کردم و بهش  نیکه تازه به زم نگاهمو

دوباره خودش گفت ینگاه کردم . بعد از مکث  : 

 نیمنم رو زم یتخت بخواب من بخواب یتورو -

هوم؟ خوابمیم  



که... بعدشم ما ... تازه امروز  شهینم یعنیخب...  -

و میعقد کرد  .... 

 ... حنا -

کردم که گفت نگاهش  : 

که من بهت دست بزنم؟ منکه دارم قول  ینینگران ا -

کنمینکارونمیا دمیم  . 

بمونم؟ یخوایپس... چرا م -  

زد یلبخند  : 

راحته...   المیخ  یکنارم ی. وقتیباش شمیدوست دارم پ -

. کال میریورزش باهم م   میاگرم قرار شد صبح ها بر

شیپ  

گهید یخودم  . 

گفتم یازش گرفتم و بعد از مکث نگاهمو  : 

اگر بابا قبول کرد... باشه. دونمینم -  . 

پس که با پدرت صحبت کنه.   گمیمن به بابا م ولیا -

دمیکش ینیرو برداشت که ه لشیموبا عیسر  : 



شب یها کیها... باشه نزد یاالن نگ -  . 

زمیباشه عز -  . 

دمیکش یرو کنار گذاشت که نفس راحت لشیموبا  . 

بودم که گفت رهیدر سکوت خ  نیزم به  : 

  یعصب ینشونت بدم ول ی زی چ هی خوامیحنا مام...  -

 نشو باشه؟ 

دیباال انداختم و مشکافانه نگاهش کردم که خند ییابرو  

: 

ترسم یم یکنینگاه م ینطوریا -  .. 

حرفش برعکس بود چون خنده و  یانگار معنا کامال

دادیو حال خوشش م حش ینگاهش، نشون از تفر  . 

  زیتکون دادم. که بلند شد و رفت سمت م یسر فقط

دفتر  هیرو باز کرد و از توش  کشی. در کمد کوچریتحر

 در

سالنامه  کیدفتر که  ینشست. از تو شمیواومد پ اورد

دوتا عکس در اورد و گرفت سمتم دیرس یبه نظر م  : 



ازت گرفتم.  میاون موقع که دوست بود ی رو وقت نایا -

اورده بودم   یعکاس  نیروز با خودم دور ب  هی ادتهیالبته 

 که

رو   نایدر واقه ا رم؟یاز گل ها مثال عکس بگ خواستمیم

از  تونستمینبودم واقعا نم شتیپ یگرفتم و ... چون وقت  

امیدر ب فکرت  . 

توهم دمی رو کش اخمام  . 

ها رو گرفتم و نگاه کردم. تو هردوش با  عکس

در  یجلو شیکیروپوش مدرسه و چادر بودم که 

 مدرسه منتظر 

پارک نشسته بودم و  مکتین یهم رو ی گریو د بودم

عکس گرفتن از گل ها از من  یسپهر انگار به جا

 . گرفته بود

؟ یگرفتیدخترا هم عکس م هیاز بق -  

  نیو اخر نینه بخدا... به جون مامان تو اول ؟یچ -

من  یدی. اون دختره ام که تو د یدوست دخترم بود

 همون روز 



بهش نداشتم.  یعالقه ا چیبودمش و اصال ه دهید فقط

بزرگ بوده فقط یل یاشتباه خ هی  . 

اخم فقط سر تکون دادم که دستش رو گرفت سمتم تا  با

 . بهش عکس ها رو بدم

بهش عکس هارو دادم و بعد از  یا یاز مکث طوالن بعد

 : گذاشتن تو دفتر گفتم

یریمن دوست نداشتم ازم عکس بگ -  ! 

گهیگرفته بودم د یواشکی  نیهم یبرا -  . 

ام  ازهیخم ی که بتونم جلو  نیتکون دادم و قبل ا یسر

دهنم  یدستمو جلو  عیدهنم باز شد. سر رم،یرو بگ

 گرفتم

زود تمومش کردم که گفت و  : 

یدینخواب ششبیتو د دونمیبخواب حنا من که م -  ... 

خودش بلند شد و رفت سمت تختش و مانتو و   بعد

رو برداشت و مرتب برد سمت کمدش و  میروسر

 گذاشت

بلند شدم و لبه تخت نشستم ی. منم با مکثداخلش  . 



: دراز بکش راحت باش مالفه اشم مامان تازه سپهر

.زمزمه کردمزهیشسته تم  : 

کن دارمیممنون اگر صدامون کردن ب -  . 

زد لبخند  : 

زمیباشه عز -  . 

اومد و کال   یگفت اما خب بدم نم یم زمیعز چقدر

نکردم باهاش یتند نیهم ینداشتم برا یمشکل  . 

به   لیو اونم موبا دمیتخت رو به سپهر دراز کش یرو

نشست و خودشو   رشیتحر زیم یصندل  یدستش رو

 مشغول 

 . کرد

بهش نگاه کردم و بعد چشمام رو بستم و  کمی منم

خسته بودم که زود خوابم برد نقدریا  . 

*** 

پانزدهم فصل  : 

زم؟یحنا... حنا عز -  



گفتم یبودند. به سخت دهیانگار با چسب بهم چسب چشمام  

: 

 ... هوم -

بدرقه  میبر دی برن با خوانی... مهمونا میپاشو خانوم  -

میاشون کن  . 

و   میاومد که عقد کرد ادمی شد و  اریکم مغزم هوش کم

دفعه   هی  نینشسته. چنان با ه رونی ادم اون ب یکل

 نشستم 

سپهر نگران گفت که  : 

 ... حنا اروم -

دمیخواب یل ی... خیووا -  . 

  ی: نگران نباش. سفره ارو تازه دارند جمع مسپهر

کمیکنند. وقت هست   . 

تم گذاشتم.  صور  یو دستام رو رو دمیکش یراحت نفس

تخت   یکه اروم تر شدم اروم از رو هی بعد از چند ثان

 بلند



. سپهر لباسم رو بهم داد ودوباره پشتش رو کرد تا شدم

ن یتخت گذاشتم و ح یرو رو شرتشیلباسمو بپوشمم ت  

ستاادمیا نهییا  یجلو یکردن روسر مرتب  . 

اماد شدم گفتم یوقت  : 

رونیب امیب  کشمیام... من خجالت م -  . 

سمتم و گفت برگشت  : 

مینکرد  ینه... خجالت نداره. تازه ماکه کار -  . 

اخم کردم بهش دنیخجالت کش نیزد که ح یچشمک  . 

. مهمون ها واقعا رونیب میدرو باز کرد و رفت سپهر

گفتند   کیکردن. به هردومون تبر یم یداشتند خداحافظ

 و بعد

کردند و   یتک به تک خداحافظ  یخوشبخت  یارزو از

دوطرفمون بعالوه مائده   ی. فقط موندند خانواده هارفتند

 و

که  یاش و خانواده محسن. و سه تا خانوم خانواده

ییرایپپذ یبرا انیمادر سپهر گفته بود ب  . 



اوردند  یی که خانم ها چا میمبل ها نشست یرو همه

 . برامون

نگاه  نیو به زم میمبل دونفره نشسته بود یسپهر رو  با

کردی با محسن صحبت م کمی. سپهر هم کردمیم  . 

گرم  یهم انگار با پدر محسن و پدرشوهرم حساب بابا

نطوریگرفته بود و مادراهم هم  . 

. خانواده محسن و مائده هم بلند شد  ییاز خوردن چا بعد

نطوریو رفتند. محسن و مائده ههم هم  . 

 یکار کنم و داشتم دوباره استرس م یچ د یبا دونستمینم

 : گرفتم که پدر شوهرم گفت

بمونه   نجاینداره حنا جان ا یاقا رسول اگر اشکال -

 امشب؟

منتظر جواب منه   دمید یبه من انداخت، وقت ینگاه بابا

اره و بابا بعد گفت یعنیبا خجالت پلک زدم که   : 

نداره. بعد رو به سپهر گفت ی باشه مشکل -  : 

منزل خودته گهی سپهر جان اونجا هم د -  . 

شمی: چشم مزاحمتون مییبا پرو  سپهر  . 



پسرم  ی: مراحمبابا  . 

اومد کنار  دی. حم میکنیرف زحمت م گهی: ما هم د بابا

به شونه اش زد و اروم گفت ی سپهر و دست  : 

و تو دونمیمن م یکن تشیاذ -  . 

هر هم با لبخند گفت. سپدمیصدا خند یب  : 

مینکنه من که بچه مظلوم تی حنا منو اذ -  . 

گفت دی و حم میدیخند  : 

بارهیاز سروروت م تی...مظلوم یاخ -  . 

میبر دجان ی: حمبابا  . 

کردند و رفتند مادرش گفت یکه خداحافظ نیاز ا بعد  : 

براتون سفره بندازم؟ شماها نهار  نیبچه ها کجا راحت -

نینخورد  . 

 کمیبه اوستا بزنم.  یسر هی رمی: من مپدرشوهرم

 . کمکش کنم

گفت  تیبا حساس  هویخانم  الیسه  : 



شهیم فیکث فه ی... حیاول لباسات رو عوض کن حاج -  

. 

و گفت دیخند  پدرشوهرم  : 

 . چشم -

رابطه اشون ناخواسته   دنیبه سمت اتاق رفت. از د و

 . لبخند زدم

رو   نجایا شهی تو اتاق؟ اشبزخانه که نم می : حنا برسپهر

کنن زیتم  خوانیهم م  ! 

میباشه بر -  . 

وارد شدن به اتاق گفتم قبل  : 

کجاست؟ سیسرو -  

اشاره کرد یدر به  . 

که دست و صورتم رو شستم و وضو گرفتم  نیاز ا بعد

 . به اتاق برگشتم

زده بود برش داشتم  یرو سپهر به جالباس میمشک  چادر

گرد شده گفت یکه سپهر وارد اتاق شد و با چشما  : 



؟ یریکجا م -  

گفتم یشوخ به  : 

فرار کنم خوامیم -  ! 

بست و نگران گفت عیسر درو  : 

شده؟ به من بگ یچ -  ... 

دمیتحمل کنم و خند نتونستم  : 

نماز بخونم خوامیم -  . 

و گفت دیکش یراحت نفس  : 

ها... من   یخودت شروع کرد یاز دست تو... ول -

یاریدر نم  یجنبه باز یکردم ب یشوخ  . 

باال انداختم ییابرو  : 

 یشناسی. اما فکر کنم منو مکنمیرو م میام سع -

جنبه ام یخورده ب هی...گهید  . 

زد یچشمک  : 

زمیعز کنمیخودم با جنبه ات م -  . 



لبخند گفتم با  : 

؟یدیمهر بهم م -  

سجاده از تو کمد بهم داد و قبله ارو هم نشونم داد.  هی

اونو مادرش سفره انداختن خوندمیکه من نماز م ینیح  . 

رو برام اورد شرتشیت سپهر  : 

تو ام عوض کن که   ارمی. تا برم باوردمینوشابه ن -

یراحت بخور   ! 

برام ارهی. مامان رفت لباس بست ین یازین -  . 

گهی. تعارف نکن دکشهیطول م ادیتا ب -  . 

. راستش دمیرو پوش شرتشیت عی.سررونیرفت ب بعدم

با لباسش. با خونه   کنمیم یرو بگم احساس راحت

 اشون. با

برام ستین ینیو مادرش... کال جو سنگ پدر  . 

شده ینطور یبعد عقدمون فکر کنم ااز  البته  . 

 شیکه تموم شد. لباسام رو به جالباس نیاز ا بعد

زد  یلبخند دنمیکردم. سپهر اومد داخل با د زونیاو  



میو مشغول شد میهم نشست  یرو روبه  . 

سپهر زنگ خورد یکه گوش میخوردن بود نیح  . 

به صفحه کرد و  یشلوارش در اورد و نگاه بیج از

جواب داد یا یبعد از مکث طوالن  : 

محسن؟ یگیم یچ -  

-.... 

ها! تازه  یبود نجایسرت خودت امروز ا ریخ -

بشه؟ یکه چ رمیدزد بگ امیعروسمو ول کنم ب  

  کاری گفت که انگاو ما چ یجور  هی. سپهر دمیکش خجالت

میکرد  . 

-... 

ام   یداداش. من تا پس فردا مرخص دونمیمن نم -

 . خودت برو تو کارش

تماس رو قطع کرد عیسر بعدم  : 

کردنش گرفته تی کرم اذ نیا دونمیمن که م -  . 



برام که اون شوهر خواهرته.   بهیعج  یلی: خدمیخند

که؟ی حد کوچ نیدر ا ای...دنیعنی  

به تاسف تکون داد  یو سر دیخند  : 

 دینبود شا  نطوریخوشحالم. اگر ا ی... ولیاره انگار -

کردم ینم داتیپ  . 

دمیکش یهوف  . 

رو جمع   ل یوسا ییاز خوردن نهار با سپهر دوتا بعد

 رونیسپهر خودش برد ب رونیاما روم نشد برم ب میکرد

 و بعد از

اومد یمشک یساک دست هیبا  یمدت  . 

االن اورد  دیحم نارویا -  . 

 . هوف..خداروشکر -

نیر ساک دهنم خورد کف زمبا باز کردن د اما  . 

لباس  هی دنیساک بود و قابل د یکه رو یز یچ نیاول

و عکس  ومدهیبود که از جلدش در ن یخواب سک س 

هی  

که اون لباس رو به تن داشت مشخص بود مدت  . 



زده بود خشکم  . 

بود برام گذاشته بود مامان؟ یچ نیا  

اب...بخورم رمی: م..من..م سپهر  . 

. صدرصد  یدر اتاق بسته شد به خودم اومدم. لعنت یوقت

اتش دهیمطمنم سپهر د   . 

حرص گفتم با  : 

مامان از دست تو یوا -  . 

دامن  عیلباس خوابا گذاشته بود  نیتا از هم  دوسه

 یشلوار راحت هیبلند.  نیاست کیبا دوتا تون یسورمه ا

 چند تا 

رونیدست هم لباس ب هی و  ریز لباس  . 

دمیکش یهوف  : 

بهتره  نایسپهر از ا یلباسا -  . 

به در  یباپام پرتش کردم اونور اتاق که تقه ا ساکو

 : خورد

تو؟  امیحنا ب -  



ایب -  . 

اورده بود وانیپارچ اب و دوتا ل یوارد شد و  سپهر  . 

لباس خودت تنم باشه؟ نیاشکال نداره هم -  

شمیخوشحالم م ی: نه چه اشکالسپهر  . 

 . ممنون -

تخت دوتا پتو و بالشت در اورد و گفت ریاز ز سپهر  : 

تخت بخواب  یتورو -  

راحت بود اما   یلی نگاه کردم. تشک تختش خ نیزم به

شد یکمرش نابود م نیزم یمسلما رو  : 

یر یگیکمر درد م نیزم یرو -  . 

گفت نی زم یاز رو شدیکه بلند م ین یزد ح  یلبخند  : 

زمیعز کنمیعادت م -  . 

پهن کرد و گفت نیزم یرو دوال رو پتو  : 

زمیتو عز یپتوام برا نیا -  . 

سپهر. برم خونه خودمون   ستمیراحت ن ی نطوریمن ا -

 . بهتره که



  امیاونوقت م یایباهام کنار ب ینه... هر وقت تونست -

ادهی. من صبرم زخوابمیم شتیتخت پ یرو  . 

باال انداختم و گفتم ییابرو  : 

 . خب...باشه -

وردم و سپهر رفت سمت رو از تو کاورش در ا پتو

 : کمدش

 . منم لباسام رو عوض کنم -

خودم انداختم و پشت به  یپتو رو باز کردم و رو  عیسر

دمیسپهر دراز کش   . 

ای ندارم نگاهم کن یمن مشکل -  . 

گفتم یلب ری و ز دمیگز لب  : 

 . پرو -

زود تر از اونچه که فکرش رو  گهیبهم م  یحس هی

تخت   کی یکه با سپهر باهم رو  رسهیزمانش م کنمیم

میبخواب  . 

بهم دست داد یب یحس عج هی  . 



باالخره گفت سپهر  : 

 . لباسمو عوض کردم -

پتوش نشسته بود. با  یو سمتش. رو  دمیچرخ اروم

خواب   راهنیپ هیو  بهیچند ج یتو شلوار مشک دنشید

دیسف  

دمیگز لب  . 

لباس تصورش نکرده بودم. اما   نیوقت توهمچ چیه

بود دهیخوابه کامال به بدنش چسب راهنیخب. پ  . 

  یباال لشیساعتش رو باز کرد از مچش و با موبا سپهر

 . سرش گذاشت

نگاهمو ازش  عی. بهم نگاه کرد. سردیدراز کش بعد

بود ی عیکه خودمم حس کردم حرکت ضا دمیدزد  . 

تواتاقمم فقط شلوارم   یوقت  . معموالمییگرما یلیمن خ -

راهن یپ یتو معذب نباش   نکهیاالن بخاطر ا کنمیتنم م  

دمیپوش  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

دیببخش -  . 



که  یکن  یو معذرت خواه ینگفتم معذب بش نویا -

یباش ییسرما یل ی......... فر کنم تو خزمیعز  ! 

تکون دادم یسر  : 

  رمیاونروز که دستگ...بعد از باینبودم... تقر ینطوریا -

شدم ییسرما یبدجور  یکرد  . 

و گفت دیگز لب  : 

یخون از دست داده بود یلیخ -  . 

می شوتیرو پ زدم  : 

 دهیتا اون اندازه خجالت نکش میوقت تو زندگ چیه -

تو و اون سربازه و اون خانومه. حاال اون  یبودم. جلو

 موقع 

شناختمتینم  ... 

هم رفتار   یجور  دیبامن بدتر از تو تو عذاب بودم و  -

رمیکه بتونم پرونده اتو بگ کردمیم  . 

دمیکش یاه  : 



ام تازه شناختمش حالم بدتر شد.   یبد بود. وقت یلیخ -

 دمتیروز د هیباشگاه رفتم که اگر  یمنو بگو کل

نت یتریو  

و نییپا ارمیب رو  ... 

دیخند   هوی سپهر  : 

چقدر ادم   یجد یبهت دادم. ول یا زه یعجب انگ -

حنا شه یمزاحمت م  . 

نگاهش کردم جاخورده  : 

چرا واقعا دونمینم -  . 

به تاسف تکون داد یسر  : 

تو خونه حبست کنم رنگ افتاب مهتاب   گهی م طونهیش -

هم مزاحمت نشه یکه کس ینینب  . 

گرد شده نگاهش کردم وگفتم یچشما  با  : 

 ... سپهر -

 نیا یبرا یفکر هی دیبا یکردم ول ی: شوخ  دیخند

ادیبه جوش م رتمیمزاحمات بکنم. غ  . 



باال انداختم ییابرو  : 

؟یدیپر  یغنبر یبه اون بنده خدا اقا نیهم یبرا -  

گفت؛ دی. با تهددمیکش ینیشد که ه زی خ مین هوی  

ها... من   یدیو خند یگفت یبار اخرت بود با مرد -

رهیگی حساسم. خون جلو چشممو م یلی روتو خ  . 

کردم. خشکم   یقلبم رفت باال و شوکه نگاهش م ضربان

 . زده بود

شد؟ یبود و االن چ یکامال جد سپهر  

زمزمه وار از   لتریکه به ذهنم اومد و بدون ف یزی چ تنها

 : دهنم خارج شد 

ونهید -  . 

دیکش یهوف  : 

منو االن یحرفا  یگی نم یتو جد دونمیمن که م -  . 

دوباره و گفتم دی. دراز کشدمیگز لب  : 

  یوقت جور  چیمن ه یام... خب من شوکه شدم... ول -

بهم جلب بشه و یتوجه کس کنمی رفتار نم  ... 



باعث توجه   تیتوجه یب نیحنا... هم ی تو خوشگل -

 یپسره عوض نی. وگرنه اارهی و حرص منو در م شهیم

 چرا هنوز 

دنبالت باشه؟ دیبا  

گفتم جیگ  : 

؟ یک -  

نگاهم کرد از صدتا فحش بدتر بود یجور هی  . 

رومندین -  . 

گفتم  نیهم یبرا نهیمنظورش محمدحس دمیفهم  : 

شهیم الیخیب گهید میازدواج کرد نهیبب -  . 

گفت یو بعد از مکث دیبه صورتش کش یدست سپهر  : 

باشه... اما من عقده   یمنطق ریبه نظر غ دیحنا...شا -

و هنوز  میازدواج کن میتورو دارم االن... باالخره تونست

 راه

  خوامیپس نم ارمیدارم که قلبتو کامل بدست ب یادیز

اطرافت بگرده یمرد  چی... ه یاجازه بدم کس  . 



کردم که   ینگاهش م  ینطوریزد. هم یتو دهنم م قلبم

د یچرخ یچشمام تو چشمام م  . 

  دمیادامه بدم و چرخ یجنگ نگاه نینتونستم به ا اخرم

دمیچیو پشتم رو بهش کردم و پتورو محکم تر دورم پ  . 

زمیعز ی خوب بخواب -  . 

دمیرو بستم و لب گز چشمام  . 

ساعت  مین دی. سپهر بعد از شابردیمن خوابم نم اما

شد نی خوابش سنگ  . 

سپهر   انایکردم که اح یفکر م نیمدت به ا نیتمام ا من

ست؟یحساس ن  یلیخ  

باشه اما نه... خانواده من که   یعیطب دی... شادونمینم

دمی نشن  یزیچ انممینبودن. تو اطراف ینطور یا  . 

بزنم. نکنه    ابیرد دیافتادم که گفت با نی محمد حس ادی

ارو داشته باشه؟  دهیعق نی سپهر هم هم  

شکم دراز  یو بهش نگاه کردم. رو دمیچرخ اروم

سرش رو تو بغل گرفته  ری بود و محکم بالشت ز دهیکش

 . بود



حس  هیبالشت تصور کردم و ...  یلحظه خودمو جا هی

بهم دست داد یخاص  . 

رو   لمیبلند شدم و رفتم سمت ساکم از توش موبا کالفه

و شارژرش رو برام  لی کردم. خداروشکر موبا دایپ

 گذاشته

 . بود

کردن  یبازو خودمو با   دمیتخت دوباره دراز کش یرو

 . گرم کردم

*** 

. دهیسه ساعته که سپهر، تو همون حال خواب حدودا

... همه ادما تو خواب حداقل بیعج یلی... خبهیعج یعنی

 دوبار 

کنند یجاشون رو عوض م رو  . 

نه ایکشه  ینفس م نمیبا دقت نگاهش کردم بب یچندبار  

. 

سر رفته بود یام حساب حوصله  . 



  یعصر بود که باالخره سپهر تکون 6 ک ینزد ساعت

 خورد 

کردم که   ینگاهش م رهی باال انداختم و خ ییابرو

به بدنش داد که چق چق صدا  یکش و قوس دویچرخ 

 کردن

هاش استخون  . 

دیحرکت خواب یدوباره ب اما  . 

مشغول  میبه تاسف تکون دادم و دوباره با گوش یسر

دمی سپهر رو شن ی شدم که صدا  : 

؟ یدینخواب -  

سرش قالب کرده بود و   رینگاه کردم. دستاشو ز بهش

کرد  ینگاهم م  . 

بود یکاف دمیکه ظهر خواب ینه.. همون دوسه ساعت -  . 

 . هوم. حوصله ات سررفته حتما -

زدم یمحو لبخند  : 

ادینه ز -  . 



و گفت نشست  : 

م؟یدور بزن رونیب میبر -  

دونم یام... نم -  ... 

رونی ب  میبر میباشه. نماز بخون -  . 

 . باشه -

  یتخت بلند شدم و پتو رو جمع کردم و رو تخت یرو از

رو هم صاف کردم. سپهر هم پتوش رو جمع کرد و 

ی رو  

میگذاشت تخت  . 

لبخند  هیکه سپهر  میبود ستادهیفاصله ا کمیهم با  مقابل

 : گرم زد

توام تا اون موقع لباست رو   سیسرو رمیام... من م -

 . عوض کن

. منم از تو رونیتکون دادم براش. سپهر رفت ب یسر

رو در اوردم و عوض کردم میرونیب یساک لباسا   . 

*** 



میشد ادهیپارک کرد و پ یپارک کیرو نزد  نیماش سپهر  

. 

و کنار هم مشغول راه رفتن  میمحوطه پارک شد وارد

میشد  . 

م؟یکن کار یچ دیبا قای... االن دقخب  

م؟ یبگذرون ینطور یروز هامونم هم هیبق  

بابا یا -  ... 

  یدرهم اریبا اخماش بس دمی تعجب نگاهش کردم که د با

کنه. سرم رو چرخوندم و متاسفانه با  ینگاه م ییبه جا  

شوکه شدم  اریو شهر نیمحمدحس دنید  

کجان؟  نایا  ای م؟ییما کجا  فهمنیم یچطور نایا ییخدا  

میریگ یسر راه هم قرار م نقدریا چرا  . 

درسته قول دادم بهت دست نزنم  گمی: حنا ... مسپهر

دستمو دورت بندازم. وگرنه مشتش  خوای م نجایاما ا

کنم یم  

اروی ن یصورت ا تو  . 



و گردنش دوباره ورم کرده بود و من واقعا   یشونیپ رگ

و گفتم؛ دمینگران شدم. لب گز  

 . باشه موافقم -

نشده بودند هنوز متوجهمون اونا  . 

که موافقت کردم دستش دور کمرم  نیبه محض ا سپهر

ترم کرد کیانداخت و به خودش نزد  . 

میمقابلشون رد شد از  . 

رو بشنوم اریشهر یتونستم صدا اما  : 

حنانه نبود؟ نیا نمیبب -  

گفت یلب ریز سپهر  : 

 . پسره چلغوز -

االن.  هیاون چه جور ادم  دوننیاروم باش. همه م -

شه اون خوشحال بشه یشدن فقط باعث م یعصب  . 

فوت کرد و گفت نفسشو  : 

 . حق با توعه -



کنار هم. سپهر هم دستش رو دور   مینشست یمکتین یرو

 . شونه ام انداخت

تونستم درک کنم که اون لمسم کرده االن تازه  . 

دم؟ ی دستشو دورم انداخت از جا نپر یوقت چرا  

با لمس مامان و خانم خلج تا مرز سکته کردن رفتم   من

 . اما سپهر

 سپهر؟ -

 جونم؟ -

؟یرابطه نداشت یدختر چیواقعا تاحاال با ه  گمیام... م -  

نداشتم. بعد از  ینمیزتری..جون تو که عزگمیراست م -

 تدایرو دنبالت گشتم اما پ یماه کیبهم زدنمون... 

 .نکردم

رفتم سر  نیهم یبودم برا یسرخورده و عصب یلیخ

درخواست    یدانشکده افسر ی. از همونجاهم برا یباز

 . دادم

تکون دادم یسر  : 

 . اوهوم -



؟یکن یفکر م یبه چ -  

همه سال باز   نیبعد از ا یچطور نکهی.. ادونمینم -

میکنارهم  ...! 

امو فشرد شونه  . : 

معجزه هی گمیمن بهش م -  . 

رو چرخوندم سمتش به صورتش نگاه کنم که  سرمو

 یمتوجه شدم اون دوتا از همون فاصله نگاهمون م

 . کنند

ازشون گرفتم و به سپهر دوختم نگاهمو  : 

یتو دوبار جونمو نجات داد -  . 

با اخم برگشت سمتم هوی  : 

 یخودکش یدونیمگه نم ؟یواقعا چرا؟ مگه عقل ندار -

وقت  چیه یته خط یرچقدرم حس کناست؟ ه رهیگناه کب  

یبکن نکارویا دینبا  . 

نییو سرمو انداختم پا  دمیگز لب  : 



بار اول من...اصال تو حال خودم نبودم. احساسات  -

بعد   یواقع ی... به معنایدیداشتم. خودت د یوحشتناک

نیاز ا  

با اون دوتا لگد مرده... هوف دمیشن که  . 

بود؟ یبار دوم چ یبهانه ات برا ؟یدفعه دوم چ  -  

سر  زارهی منو تحت فشار م یادیخب... مادرم...ز -

خانواده و عشق   لیکه به ازدواج و تشک یزی هرچ

 . مربوط بشه

حنا؟   هیمزخرف یلیخ   لیدل یکنیخودت حس نم -  

شونه   یسرم رو خم کردم گذاشتم رو یان میتصم هی تو

 : اش

 یسپهر من...حاال تورو بهانه کردم برا یاوهوم... ول -

ورزش کردن اما بعد از اون اتفاق من از خونه امون 

ی فرار  

روزمو تو مدرسه و باشگاه و بعدم تا  شتری. بشدم

که  یتو دانشگاه و بعدم که هر کالس پاره وقت یکاردان

 وجود 



تا کمتر تو خونه باشم. دست خودم   گذروندمیم داشت

مجبورم کنند ...ناخواسته  ی بخوان به کار یوقت ستین  

دمیانجام م برعکسشو  . 

  یکه لجباز ی هست  ییهومم...پس هنوز بچه کوچولو -

 دوست داره اره؟ 

بودم یساکت و خجالت یل یخ می: اره. من بچه گدمیخند  . 

دمیکه لب گز  دیبوس سرمو  : 

که دستم دورته؟ یشیم تیحنا...اگر اذ -  

از همکارام بهم دست  یکی...  اینه... مامانم...  -

 . زد..انگار برق سه فاز منو گرفت

  یو مشکل یکرد یادم روبوس یاما امروز با کل -

ینداشت  ! 

  ی..زندان م ادیسپهر.  ناستیمنظور من کمرمه و ا -

 . افتم

؟یزندان افتاد ادیمنم که گرفتمت  -  

گفتم یمکث کردم و بعد از سکوت  : 



 . نه -

؟ یداریبرم ممویتحر یعنی نی: ام... اسپهر  

شونه اش برداشتم و با اخم نگاهش   یرو از رو  سرم

دیکردم که خند  : 

ممی ... هنوزم تحر میباشه تسل -  . 

گفتم دمیاون دوتارو د یخال   یجا یوقت  : 

یدستت رو بردار یتونیرفتن. م -  . 

گفت یلوده گ با  : 

میدستم بمونه؟ من که بچه خوب گهیکوچولو د  هی -  . 

براش باال انداختم ییابرو  : 

  ای یداری. خودت بر میخوایاالن بهت رو بدم استرم م -

 قلمش کنم؟

از پشت سرمون   یکیسپهر بخواد جواب بده  نکهیا قبل

 : گفت

یهنوزم انگار طلبکار عالم و ادم -  . 



  یشدم اما برنگشتم .سپهر اما بالفاصله عصب شوکه

 : برگشت سمتش و گفت

 . گورتو گم کن -

از پشت سرمون  نیبه خودش فشرد که محمدحس منو

 : گفت

جالبه که با همه  یلیندارم باهاتون... اما خ یکار -

  نخوشنتتی. هم یکنیرفتار م زینوع خشونت ام هیمردا 

 ... با

حرفش که    یجا نیاحرفاش خون به دلم کرد و به  با

 یپشت یاز جاش بلند شد و از رو هویسپهر  دیرس

یصندل  

صداش کردم غیاونور و با ج دیپر  : 

 .... سپهر -

سپهر رو گرفته بود یچشما  یخون جلو  اما  . 

که بذاره اون دفاع   نیرو گرفت و قبل ا نی محمدحس قهی

تو دماغش دیبکنه با کله کوب  . 

رفت سپهر رو گرفت ع یسر اریو شهر دمیکش غیج  . 



دماغش گذاشته بود و  یدستاش رو رو  نیمحمدحس

که از  نمیخون رو بب تونستمیافتاده بود م نیزم یرو

نیب  

کنهیچکه م دستاش  . 

بخوره تا چند  ینیکه اون قسمت ب یضربه ا دونستمیم

از پشت سپهر   اریکنه. شهر  یم فیرو ضع یینا یب هیثان

 رو

بود گرفته  . 

رفتم پشتش و با لگد زدم  عیتحمل کنم و سر نتونستم

و  نیزم یو زانو زد رو دیکش یپشت ساق پاش که داد  

و کنارش زد دیچرخ عی سر سپهر  . 

به خودش اومده بود از جاش بلند شد و با  نیمحمدحس

زدیم نیا یکیشدن.  زیقصد دعوا اومد و با سپهر قالو  

اون یکی  . 

سمت   رفتیخورد که داشت دوباره م اریبه شهر  چشمم

براش  عیبشن و سر کیسپهر. نتونستم تحمل کنم دوبه   

نیگرفتم که افتاد زم نییپا ریز  . 



سمتم و بلند شد دیچرخ تیعصبان با  : 

!؟ کهیزن یهوس مردن کرد -  

نگران سپهر بودم  یلیو خ زدیقلبم محکم م یحال در

گفتم زدیهم م  خوردیچون هم داشت م  : 

هنتوببند د -  . 

دادم.   یمشت بزنه تو دهنم که جاخال  هیسمتم  اومد

اروم هم تو دهنم بخوره دندون  یمشت نیمسلما اگر همچ

 هام 

شکنهیم  . 

دادن به پشت کمرش لگد زدم که به   یمحض جاخال به

پرت شد بایجلو تقر  . 

اومد یادیفر یخواست از جاش بلند بشه صدا تا  : 

... با همه اتونمنیبس کن -  . 

رو   نیکه سپهر و محمدحس سیدوتا مامور پل دنید با

دمیگرفتن و از هم جدا کردن لب گز  . 

رو گرفت تا   ار یمامور پارک هم اونجا بود که شهر هی

 . فرار نکنه



سپهر نگاه کردم  یبه صورت خون ینگران با  . 

 ... سپهر -

شد که هر  نیزد. ا یبا خشم نفس نفس م سپهر

یچهارتامون رو منتقل کردن به کالنتر  . 

. البته اونام از  میکرد تیشکا نیو محمدحس اریشهر از

. منم فقط دوتا یکردن بخاطر کتک کار  تیسپهر شکا

 لگد 

وارد نشده بود یصدمه ا چ یه  اریبودم که به شهر زده  . 

سپهر به پدرش یمجبور شدم زنگ بزنم با گوش اما  : 

 ! سپهر؟ -

 ... سالم.. .حنام -

دخترم؟ یسالم حنا جان... خوب -  

یکالنتر نیایب شهیبله.. م -  ! 

دخترم؟  یچ یبرا  یکالنتر -  

 ر یخب... راستش دونفر مزاحممون شدن و سپهر درگ -

 . شد باهاشون االن بازداشتش کردن



شده؟  شمیزیچ یشد؟ کس ریسپهر درگ -  

زدن گهیتو دهن و دماغ هم د کمینه...  -  . 

دخترم کدوم  امی: اها ... خب خداروشکر. االن مدیخند

؟یکالنتر  

رو که دادم گفتم ادرس  : 

ن؟یاری شناسنامه هامونم ب شهیم -  

 . باشه دخترم نگران نباش -

نشسته بودم.  اریشهر  یقطع شد. روبه رو تماس

  ن ی تماس نگرفته بود. سپهر و محمدحس ییبا جا اریشهر

 رو برده

زدم  یلگد م نیسلول. کالفه با پام به زم کیتو  بودن

گفت اریکه شهر  : 

باهاش؟ یواقعا ازدواج کرد -  

نگاهش کردم نهیک با  : 

بهم دوزمشیببند دهنتو وگرنه م -  . 



بهش انداختم که خودش اخم کرد و سرش  ینگاه چنان

 . رو برگردوند

سمت  دنیدوئیکه م ینیدوتا سرباز ح قهیاز چند دق بعد

گفتن ییجا  : 

 . باز دعواشون شده انگار -

باشه؟ نی... نکنه منظورش به سپهر و محمدحس یوا  

به صورتم که گفت دمیدست کش کالفه  : 

؟یباهاش ازدواج کرد ی بخاطر تالف -  

  شهینگاه کردم. باورم نم اریگرد شده به شهر یچشما  با

اورد تو  یرو م یعوض نیا یمدت طوالن هی دیکه حم

 خونه 

عنوان دوست به  . 

 ... خفه شو -

 ... حرف دهنتو بفهم ها -

بلند تر گفتم یبا صدا منم  : 



 یب یتو ؟ی بکن یچه غلط  یخوایخوام نفهمم م یم -

و از  یتو خونه ما رفت و امد داشت رتیغ یناموس ب

 پشت 

نگاه ادما رو هم   اقتیمثل تو ل یی... ادمایزد خنجر

 . ندارن. چه برسه به مودبانه جواب گرفتن

سپهر که همچنان دستم بود و برداشتم و گفتم یگوش  : 

شرفش  یدوست ب ادیب دیبذار اصال زنگ بزنم به حم  -

مدت حشر   هی  ییشعورایبا چه ب نهی. ببرهی بگ لی رو تحو

 و

داشته نشر  . 

دیشه گفت پر یرنگش م اریشهر  : 

 . نه صبر کن -

رو گرفتم و به محض برداشتن با  دیمن شماره حم اما

گفتم اریشهر یتو چشما رهیخشم خ  : 

 ی... سپهر و اون عوض یکالنتر ایحنام... ب -

 قیمعرکه هم دوست شف ار یب شیدعواشون شده و ات

 . سابقته



ار؟ یشهر ؟یگفت ی: چدیحم  

که  یوگرنه اون یاره خود نامردش... زود اومد -

خودمم دوزه یدهنشو م  . 

گرفتم. به   اریرو قطع کردم و نگاهمو از شهر تماس

بودم که گفت رهیخ نیزم  : 

یبچه ا یلیواقعا که ... خل -  .... 

جام بلند شدم و ازش فاصله گرفتم. حوصله اشو  از

  نیب یحرف گهیگذشته بود و د یساعت مینداشتم. حدودا ن

 منو

پدرشوهرم   دمیاالخره درد و بدل نشده بود که ب اریشهر

شدن یو بابا باهم وارد کالنتر دیو حم  . 

رفت سمتش  ی شی ات اریشهر دنیبا د دیکه حم دمیگز لب

اشو گفت قهیو   : 

ناموس ی... ب یعوض -  .... 

دوتا رو از هم جدا  نیو ا دن یدوتا سرباز دوئ بالفاصله

اولدرم و بولدرم  اریبود که شهر نی کردن. جالب ا

 .نداشت



شده بود رهی خ نیو به زم  نییرو انداخته بود پا سرش  . 

شده حنا؟  ی: چ بابا  

پارک با سپهر که اون دوتا  میبخدا ما رفته بود یچیه -

زد که ییحرفا  هی رومندیشدو ن دایسرو کله اشون پ  

شدن زیسپهر برخورد و باهم گالو رتی...به غخب  . 

: مسئول پرونده کجاست؟  پدرشوهرم  

  اریو شهر دیاشاره کردم و اونو پدرم رفتن. حم یاتاق به

رو گرفته  دیبافاصله ار هم بودم. هرچند دوتا سرباز حم

 بود

. جالب کردیم  یتیشخص بیو تخر  اریمدام شهر دیحم و

اروم کردن یبرا یتالش چی بود نه بابا نه پدرشوهرم ه   

نکردند دیحم  . 

من شیزا رو پس زد و اومد پباالخره سربا دیحم  : 

؟یبگو که چندتا مشت حواله اش کرد -  

زدم لبخند  : 

در کونش یکیپشت زانوش زدم  یکیاره  -  . 



زد و گفت یلبخند کمرنگ هیو اونم  دمیخند  : 

خورد؟ ایزد  ؟یسپهر چ -  

فکر کردم  کمی  : 

اما  زدمیپسره ارو م نیداشت ا نمینتونستم بب ادیز -

بودن یفکر کنم مساو   . 

و گفت دیکش یهوف  : 

کنه؟ یپسره گورشوگم نم نیچرا ا -  

رو به اتاق   ن یباالخره سپهر و محمدحس قه یده دق بعداز

دیکه شن نیبعد از ا نیمسئول پرونده اوردن. محمدحس  

و بعدم سپهر اونطور ازش به مزاحمت  میعقد کرد  واقعا

زد و خوردش   تیکرد. اون شکا تیبه ناموسش شکا

 رو

گرفت پس  . 

.  چوندیبودم که دستشو دور کمرم پ ستادهی سپهر وا کنار

ییجور قدرت نما هیکارش   نیدرک کنم که ا تونستمیم  

نگفتم یچیه نیهم  ی. براهست  . 



 یونیمبا پدر  یو وقت دینگاهشو ازمون دزد نیمحمدحس

باالخره سپهر هم  اری پدرشوهرم و خواهش شهر

تش یشکا  

مزاحم من   گهیضمانت که د دیبا گرفتن تعهد و ق رو

رونیب میبشه پس گرفت همه اومد دینبا  . 

با خانم وفادار حرف  قهی چند دق خوامی: م نیمحمدحس

 . بزنم

اومد دوباره خروش کنه که پدرشوهرم جلوش رو   سپهر

 : گرفت

ریاروم بگ -  ... 

گفت نیرو به محمدحس پدرمم  : 

تیزندگ ی. برو پیبزن  یکه بخوا  ستین یحرف -  . 

... معذرت خوامی... مقهی... اما فقط چند دقدونمیم -

کنم یخواه  . 

طلبکار گفت  دیباال انداختم که حم ییابرو  : 

بکن تویمعذرت خواه  نجایهم -  . 

اما به من نگاه کرد و گفت نیمحمدحس  : 



قهیفقط چند دق -  . 

کردم و گفتم اخم  : 

شما ندارم  یبه معذرت خواه یازین -  . 

سپهر رو گرفتمو گفتم دست  : 

میبر -  . 

هم اومدن و اون   هیکه بق میسپهر زودتر راه افتاد با

نگفت یز یچ گهید  . 

گفتم یبا نگران میکه شد نیماش سوار  : 

هی. کل صورتش خونمارستانیب میبر -  . 

شکسته؟  یکنی: سپهر دماغت حس م دیحم  

: نهسپهر  . 

ستین یازی: پس ندیحم  . 

نگاه کردم دیگرد شده به حم یچشما  با  : 

 هیبق ینطور یهم ؟یعنی یاش کرد نهیاالن معا -

؟  یکنیم نهیرو معا ضاتیمر  



دستشو دورم حلقه کرد و منو کشوند تو بغلش.  سپهر

گفت دیحم  : 

امیمن با موتورم م -  . 

خونه امون    ایجان ب دیزحمت حم یسپهر: پس ب پدر

 . اونجا زخماش رو پانسمان کن

: چشمدیحم  . 

  نهیجلو نشست ومن معذب سرم رو به س ی هم صندل بابا

داده بودم هیسپهر تک   . 

باور   خواستی نگار مبغلم کرده بود که ا یجور سپهر

 . کنه که من اونجام

و دستاش رو شل کرد.  دیکش یاه قهیاز چند دق بعد

که به صورتش نگاه کنم  نیباالخره عقب رفتم و بدون ا  

دادم ه یتک نیماش یبه پشت  کنارش  . 

.  میشد ادهیدر خونه اشون پارک شد و پ یجلو  نیماش

و گفتم دمیلب گز  : 

سپهر؟ دنیخانم هول نکنه با د الیسه -  



 یاماده اش کنم برا کمی رمی: من زودتر مپدرشوهرم

سپهر دنید  . 

رفتنش بابا گفت با  : 

و پانسمانت   رسهیهم االن م دیخونه. حم رمیمن م -

کنهیم  . 

گفت یبا شرمنده گ سپهر  : 

باعث دردسرشدم دیببخش -  . 

لبخند زد و گفت بابا  : 

  یکردیپسرم... اگر باهاش دعوا نم  ی چه دردسر -

ری . شبتون بخکردمیم ختیتوب  . 

رفت بابا  . 

؟یکرد که دعوا کرد قت یاالن تشو -  

دیدرد خند با  : 

... ادم  زمیهمه مردا مشترکه عز نیب زای جور چ نیا -

کشهیسر زنش، ادمم م  . 



باز شد و  هوی به تاسف تکون دادم که در خونه  یسر

خانم هول کرده گفت الیسه  : 

 ... سپهر -

هم اومد و بعد از پانسمان و   دیداخل. حم میرفت خالصه

سپهر رفت یزخم ها  نهیمعا  . 

هم  خیاورد بخوره و  وهیبالفاصله براش ابم  مادرش

ورم هاش بزاره که باد نکنه  یاورد تا رو  . 

حنا جان کمکش کن لباساش روعوض کنه تا من  -

ارمی شامتون رو ب  . 

زده بود و ضربان قلبم به شدت باال رفته بود.  خشکم

من...لباس سپهر رو عوض کنم؟ یعنی  

  دمیناله سپهر چشم از در بسته گرفتم و چرخ یصدا با

سمتش. انگار خواسته بود بلند بشه که درد داشته.  

یدست  

که از درد جمع   یا افهیو با ق دیباال تر از شکمش کش به

 : شده بود گفت

نده هام ترک برداشتهفکر کنم د -  . 



االن باباتو صدا  مارستان؟یب میبر یپس چرا نخواست -

یب م یکه بر کنمیم  ... 

... فقط  شم یچند روزه خوب م ستین یازینه ... ن -

تکون بخورم ادیز تونمیکمکم کن لباسمو عوض کنم نم  . 

 یتیتو موقع دونستمیو نگاهمو ازش گرفتم. م دمیگز لب

که مخالفت کنم. در واقع اون بخاطر گذشته من  ستمین  

هواشو داشته باشم دیکتک خورده پس با  ینطور یا  . 

هات کجاست؟ ی لباس راحت -  

اول یکشو -  . 

  یللوار مشک هیسمت کمدش و کشورو باز کردم  رفتم

خواب در اوردم و برگشتم دیسف راهنی پ هیو  یراحت  

 . سمتش

بشدت قرمز شده  دونستمیکه م یهاش رو در حال دکمه

دمید یتنش بود اما وقت راهنی ام باز کردم. خداروشکر پ  

شده تو دلم خودمو فحش دادم یخون  . 

کردم یاونم عوض م دیبا  . 



اخ و اوخ در اوردم که گفت یرو با کل راهنشیپ  : 

بدون   دیلکه هاش بع ؟یببر  نویا یاریب  یچیق شهیم -

زمهیم ی بره! تو کشو  . 

رو پاره کردم. با   راهنشیردم و پاو یچ یحرف ق یب

شد شتری و حرارت گونه هام ب دمیبدنش لب گز دنید  . 

رو   راهنشیکردم و پ یچی هاشم ق نیاست یتند جا تند

 . برداشتم و تو سرش فرو کردم که ناله کرد

دیببخش یوا -  . 

پوشمینم رهنیپ رهیگیولش کن حنا...درد م -  . 

گرد شد چشمام  : 

؟ی...لخت بچرخ یخوایم  یعنی...یعنی -  

اش توهم شد افهیاما بعد ق دیخند  : 

  گهی. وند روز دزمیعز یست یکامل نه... نامحرم که ن -

پوشم یکه خوب شدم اونوقت لباس م  . 

زد به ناچار قبول کردم یکه قلبم تو دهنم م یحال در  . 

نگاه کردم شیشلوار راحت  به  : 



یبپوش دیشلوار با -  ! 

: چشمدیخند  . 

که نگاهم نره سمت  گرفتمیخودم رو م  یجلو  یسخت به

 . باالتنه برهنه اش

یخودت بپوش یتونینم نمیام...ا -  . 

 . فکر کنم بتونم -

کمربندش رو باز کرد اما تا اومد خم بشه ناله اش  اما

 . در اومد

دمیکش یاه  : 

کنمیبلند شو سرپا من کمک م -  . 

بهم زد  یلبخند  : 

زمیممنون عز -  . 

رو   شیلبخند زدن متقابل رو نداشتم. شلوار راحت یتوانا

کمر شلوارش رو گرفتم و یدم دستم گذاشتم و لبه ها  

نییپا دمشیرو محکم بستم و کش  چشمام  . 



وزن  لویشلوارش رو بکشم باال و عوض بشه ده ک تا

بددون نگاه کردن به سپهر ستادمیکم کردم. صاف که وا  

از اتاق برم   خواستمیرو برداشتم و م فش یکث یلباسا

که سپهر گفت رونیب  : 

کن یزحمت خال یشلوارم رو ب یبایج -  . 

گذاشتم  رشی تحر زیم یرو  باشوی ج اتیحرف محتو یب

رونیو از اتاق رفتم ب  . 

بودا ینی. عجب جو سنگدمیکش یقیعم نفس  

سپهر تو   یلباسا دنیاشبزخانه شدم مادرش با د وارد

 : دستم گفت

حناجان؟ یکرد ی خال  باشویج -  

 . بله -

زباله برداشت و همه انداخت توش سهیک هی  . 

تو اتاق میغذاتون رو بکشم ببر زمیعز ستایوا -  . 

 . باشه -



به  میو رفت  میدیرو چ لیوسا ینیتو دوتا س گهید باهم

 . اتاق

بود که با اومدنمون به  دهیتخت ددراز کش یرو سپهر

 یکم قرمز هینشست. باالتنه اش برهنه بود و  یسخت

ی رو  

هاش داشت دنده  . 

دمیکش خجالت  . 

سفره مشغول کردم دنی رو با چ خودم  . 

هی: سپهر؟ دست و صورتت رو پاشو بشور خونمادرش  
. 

شستم مامان ی: تو کالنتر سپهر  . 

: پاشو لج نکنمادرش  ... 

دنده هاش گذاشت و  یپاشد و دست رو یبه سخت  سپهر

رونیرفت از اتاق ب   . 

: دحترم پاشو توام لباسات رو عوض کنمادرش  . 

مخالفت کنم. با   تونستمیمادرش که نم ی. جلودیپر رنگم

گفتم فیو ضع دیترد  : 



 . باشه -

شلوار برداشتم که مادرش  زی بل هیسمت ساکم رفتم و  به

رفتم پشت در و با عجله   عی. سررونیاز اتاق رفت ب   

و عوض کردم. مانتومم عوض کردم. اما   شلوارم

کردم نتونستم شالم رو بردارم یهرکار  . 

موقع در باز شد و سپهر اومد داخل  همون  . 

زد یلبخند  دنمید با  . 

بست و اومد نشست سر سفره درو  . 

؟ی بخور خودت یتونیام...م -  

و خم نشم  رمیتو ظرف که دستم بگ یاگر برام بکش -

 . اره

 یو وقت دمیتکون دادم. برنج و خورشت براش کش یسر

به دستش دادم هیگفت کاف  ... 

*** 

جمع کردم و بردم   میکه شاممون رو خورد نیاز ا بعد

شب  11و ساعت  میاشپزخانه. با کمک مادرش شست

 شده



میبخواب میکه رفت بود  . 

سپهر نگاه کردم به  : 

کمر دردت هم به  یبخواب  نیزم یوضعت رو نیبا ا -

شه یدردات اضافه م  ! 

یبخواب  نیزم یتو رو  خوامی: نه... نمسپهر  . 

تخت بخواب یتورو  شهینم م یچی...ه گهید ندازمیپتو م -  

. 

سرش رو به جپ و راست تکون داد سپهر  : 

شهینه. حرفم عوض نم -  . 

تخت  یبخوابه. داشت از رو نیزم یرو ذاشتمیم مرا

ستادمیکه کالفه جلوش وا شدیبلند م  : 

نکن لطفا یسپهر...لجباز -  . 

  یتخت بخوابم وقت یرو تونمی... گفتم که نمزمینه عز -

تو یدیخواب نیزم یرو  . 

  یدیمن مطمئنم ظهر هم که خواب م؟یکن  کریپس چ -

یکمر درد گرفت نیزم یرو  . 



گفت یبا خونسرد سپهر  : 

میتخت بخواب یدوتامون رو میتونیم -  . 

شده نگاهش کردم که گفت خشک  : 

که تو دوست  ییاما خب از اونجا شمیدوتامون جا م -

 نیزم ی من رو یتخت بخواب یرو  دیتو با یندار

خوابمیم  . 

 یاش از درد جمع شد و رو افهیبلند بشه که ق اومد

 . تخت دوباره نشست

گفتم کالفه  : 

یییوا -  . 

دراز بکشم امی: پتومو بنداز من ب دیخند  . 

اعتراض صداش کردم با  : 

 ... سپهر -

 جووونم؟  -

خوابمیخونه خودمون م رمیاصال م -  . 

مچمو گرفت عیبرم که سر اومدم  : 



نمیبب نجایا ای...بزمیعز هیمگه الک -  . 

برگردوند و گفت منو  : 

 . من راه حل رو گفتم -

یپوشیلباس هم نم  یاخه... تو حت  -  ... 

 . حنا جان درد داره خب -

مظلوم شده بود   یلیو چشمام رو بستم. خ دمیکش یاه

بخوابه. بعد از چند نیزم یاومد رو یدلم نم ی.از طرف  

گفتم هیثان  : 

شتیپ خوابمیخب... منم رو تخت م  یلیخ -  . 

دمیکش یزد. اه  یاش نگاه کردم که لبخند افهیق به  : 

کردنه!؟  ینقش باز دنتیدرد کش کنمی چرا حس م -  

 وارینگفت. رفت کامل گوشه تخت و به د ی چیو ه دیخند

. دستش رو دراز کرد تا سرم رو دیداد و دراز کش هیتک  

دستش یبزارمرو   . 

اش لخت بود و باالتنه  ... 

پتو رو برداشتم و بازش کردم کالفه  : 



یخوابیتخت م یرو یگفت -  ! 

تو خواب شهیسردم م -  . 

سرم مرتب کردم که   ینگفت منم شالم رو رو  یچیه

خوابباز نشه یتو  . 

لبه تخت و سرم   دمیتخت پشت به سپهر دراز کش یرو

ساق دستش گذاشتم و پتو رو دورم انداختم یرو رو  . 

قلبم به شدت باال رفته بود که دست سپهر از   ضربان

عقب و به  دیپتو دور شکمم حلقه شد و منو کش ریز

 خودش 

 : چسبوند

یاوفت یم -  . 

و چشمام رو بستم  دمیگز لب  . 

بازوش بزارم یشدم سرمو رو مجبور  . 

بخوابم نیزم یبگو برم رو یشد ت یهروقت از -  . 

بشم تیدرمانم تو بغلمه اذ یوقت شهی : مگه مسپهر  . 

یزبون باز.... پسره  یا  ... 



زمیعز زنهیتند م یلیقلبت خ -  ... 

نگفتم که  ی جیو چشمام رو محکم بستم. ه دمیگز لب

دیحس کردم سرمو بوس  . 

حرکت هموون حال دراز   ینگفت... منم ب یچی ه گهید

بودم دهیکش  . 

شدیقلبم اما اروم نم ضربان  . 

سپهر گفت قهیاز چند دق بعد  : 

سمت من؟ یدور بزن شهیم -  

دادم. اروم  یو تو دلم به خودم فحش م دمیگز لب

چپش   نهی س یسمتش. دستمو گرفت و رو دمیچرخ 

 گذاشت

قرمز شد. از برخورد کف دستم با پوست گرمش  که

 . دستم به گز گز افتاده بود

دستمو عقب بکشم که نذاشت خواستم  . 

به دستم بود و ... کم کم تونستم ضربان تند قلب  نگاهم

دستم احساس کنم ری سپهر رو ز  . 



 جانی ه یمیکینزد نقدریتو ا نکهیااز  ؟یکن یحسش م -

 .... زده شدم

دیاش چسب نهیبه خودش فشرد که صورتم به س منو  . 

رو بستم که گفت چشمام  : 

 ... دوستت دارم عشقم -

رو بستم و سکوت کردم چشمام  . 

دستم بود رو دور کمرم حلقه کرد  یدستش که رو سپهر

دوتا پام انداخت و کامال به خودش یو پاش رو رو   

 : چسبوند

چاقت کنم کمی دیحنا... با یک یچقدر کوچ -  . 

سکوت   نقدریا ارتمیبه حرف ب خواستیم دونستمیم

گفتم یبه سخت نیهم ینکنم. برا  : 

شمی من چاق نم -  . 

جا خوندم اب   هی... کنمی: هوم... من تالشمو مدیخند

بشه به مرور باسن رو بزرگ   یاگر تو مقعد خال یمن

کنهیم  . 



و خواستم هلش بدم عقب که محکم نگه ام  دمیکش ینیه

 : داشت

 ! سپهر -

که کنمی م نکاروی: جونم... نگفتم االن ادیخند  . 

ی. قرار بود بهم دست نزننمیاصال ولم کن بب -  . 

تر تو بغل فشارم داد محکم  : 

 شمیتخت پ یرو یبود که قبول کن نیمال قبل از ا -

یدراز بکش  . 

رو اوردم باال و به صورتش نگاه کردم. کامال با   سرم

کردینگاهم م  زیام طنت ی ش ینگاه  : 

کمرت درد   یبخواب نیزم یرو ومدهیفقط چون دلم ن -

حداقل چند روز بگذره   یزات یشرط؟ م ری ز یزد رهیبگ

 بعد

قولت ریز یبزن  . 

بهم زد  یلبخند  : 

... منم که دست نکردم تو شلوارتزمیعز -  ... 



گفت دنیخند  نیو تو همون ح دیگرد شد که خند چشمام  

: 

گهیفقط بغلت کردم د -  . 

اش توهم رفع و ناله  افهیاش که ق نهیمشت زدم تو س با

رده اومد کتک خو ادمیتازه  دمیکرد. لب گز  . 

یرفت کتک خورد ادمی...یوا -  ! 

دوتا فرق داره  نیکتک نخوردم هم زدم هم خوردم. ا -

 . باهم

و سرمو باز رو بازوش گذاشتم. اما  دمیکش یهوف

تا  دمیچیو پتومو دورم پ دمیو طاق باز دراز کش دمیچرخ 

 بشه

با سپهر فاصله  . 

شکمم گذاشت یپتو دستشو رو ی از رو  سپهر  . 

ری اون ز ینپز -  . 

شهی: نه... تو خواب سردم مدمیگز لب  . 

سردت نشه کنمیمن محکم بغلت م -  . 



چپ نگاهش کردم چپ  : 

؟ یکنینگاه م نیجونم چرا خشمگ -  

 . بخواب -

  ادیم ییفکرا  هی یبغلم یتو یخب وقت شهیهوم... نم -

بخوابم تونمی تو سرم که نم  . 

اومدم بلند بشم که با خنده محکم بغلم کرد و  عیسر

 : نذاشت

بخواب گمینم یچیباشه ه -  ... 

پشتم بهش بود و اون محکم بغلم کرده بود حاال  . 

باسنم چشمام گرد شد یصفت رو ز ی چ هیحس  با  . 

بود؟  یچ نی...انیا  

 گهی. کال من که ددادینم ونین یواکنش چ یسپهر ه اما

جرات نکردم تکون بخورم. سپهر هم نه فشار دستش 

 رو کم

تکون خورد نچیا کیکرد نه  ادیز و  . 

مطمنم نویشده بود.ا  کیتحر سپهر  . 



تا خوابم  دی طول کش یساعت کی دیشا ن یهمون ح تو

 ... ببره

*** 

شدم داری از خواب ب یگوش  هیزنگ  یبا صدا صبح  . 

 نهیس هی دمیکه د یزیچ نیبه اطرافم نگاه کردم اول جیگ

بود دهیمردانه برهنه بود که صورتم به چسب  . 

نگاه  ارویو به صورت  دمیسرمو عقب کش جاخورده

 . کردم

 یازداجمون و بعد کتک و کار ادیصورت سپهر  دنید با

 . ها و. ... افتادم

اش  نهیسپهر بود و صورتم رو به س یبازو یرو سرم

کرده بود از  سرم رد  ریکه از ز یچسبونده بود. دست

 ارنج تا 

اش  گهیبود و دور کتفم حلقه کرده بود و دست د کرده

هردو پاش   نیبود. پاهامم ب چوندهیمحکم دور کمرم پ

 قفل

بود. دست ازاد منم دور کمرش بود شده  . 



چشماش باز  لشیزنگ موبا یبخاطر صدا نموقعیهم

چهره من که نشست یو رو دیچشماش چرخ کمیشد.   

لبش نشست و سرشو خم کرد روم و  یرو یلبخند

دیبوس  مویشونیپ  : 

زمیعز ریصبح بخ -  . 

ریصبح بخ -  . 

تخت بلند بشم که نذاشت یاز رو  خواستم  . 

به خودش فشردتم و بعد حلقه دستاشو باز کرد محکم  . 

 زیم یحال از رو  نی االرم بود با ا  یرو شیگوش

 . برداشتم و به خودش دادم تا قطعش کنه

.  ستیشالم ن دم یچشمم به خودم افتاد که د یقد نهییا تو

سمت تخت  دیلحظه خشکم زد. نگاهم چرخ  هیشوکه   

دمیافتاده لب گز نیزم یشالم رو دمید یوقت  . 

. نه من نه پدرم نامحرم  زمی: راحت باش عزسپهر

میستین  . 

و روم رو چرخوندم. وقت نماز صبح بود.  دمیگز لب

رفتم رونیو از اتاق ب دمیبه موهام کش یدست  . 



 دنمیبا د رونیاومد ب سیهمزمان از سرو  مادرشوهرم

زد و گفت یلبخند  : 

زمیسالم عز -  . 

 . سالم -

. نفسمو ییکه رفت منم رفتم تو دستشو مادرشوهرم

کردن فوت کردم و بعد از گرفتن وضو و باز و بسته 

 موهام از 

رونیاومدم ب سیسرو  . 

اتاق که شدم سپهر نشسته بود. اما در کمال تعجبم   وارد

ی لیخ شه،یتخت بلند م یکه تصورم بود با درد از رو  

و بدون درد بلند شد و با همون باال تنه برهنه از   راحت

رونیاتاق رفت ب  . 

راستم رو باال دادم و زمزمه کردم یابرو  : 

هاش   ینداشته و اون اخ و وا یاصال درد نینکنه ا -

 نقش بوده ؟ 



خودم  یگرفتم به رو می باال انداختم و تصم یا شونه

 ای دهیکردنش ادامه م یبازم به نقش باز نمیتا بب ارمین

 . نه

رو تموم کرده بودم که اومد. رفتم گوشه تخت   نمازم

راحت و بدون  یلیبهش نگاه کردم که خ و دمیدراز کش

 درد

رو خوند و اومد سمت تخت نمازش  . 

نگفتم یچی چرا اما بازم ه دونمینم  . 

بغلم کرد. منم تو بغلش  عیو سر دیتخت دراز کش یرو

دیجمع کردم و چشمامو بستم. شا نمونیدستامو ب  

 ششمیپ یچون وقت اوردمینکردمم و به روش ن مخالفت

ی . دوما دستاش هرز نمستی از کابوس هام ن یاوال خبر  

 . رفتن

کرد گناه نبوده. به هر حال   یکارو هم م ن یاگر ا هرچند

تا اخر خط بره  تونستیبودم و م شیو قانون یزن شرع

 اما



داره  ییجورا هیو   کنهیاحساس من داره صبر م بخاطر

کنه یکم کم اماده ام م  . 

اومد و  یخوابم نم  گهیکرد. د  یرو نوازش م کمرم

بود نطوریسپهر هم بنظر هم  . 

صدام کرد قهیاز چند دق بعد  : 

 حنا؟ -

 هوم؟ -

؟یخواب ای یداریب -  

کمرنگ زدم و گفتم لبخند  : 

 . خوابم -

یزنیعه... هوم... پس توخوابم حرف م -  .... 

؟یکارم دار -  

نه ای یداریب نمیبب خواستمینه... م -  . 

یسئوال کرد: بعد از خودم دمیخند  . 

 . اوهوم -

*** 



ظهر بود ی کاینزد میشد  داریدوباره از خواب ب یوقت  . 

بود و من دست و پام  دهیسپهر طاق باز خواب نباریا

بود. هوووف دهیجیدورش پ  . 

شلوار سپهر خشکم زد. هوف  یبرجسته گ دنیبا د اما

شه؟یم کی تو خوابم تحر یعنی  

و با نوک انگشتم   دمیرو برداشتم و دستمم عقب کش پام

اش زدم  نهیبه وسط س  : 

 . سپهر...سپهر بلند شو ظهر شده -

سمتم و محکم بغلم کرد که قفل شدم.   دیچرخ  هوی سپهر

دمیکش یهوف  : 

 . دم در بده بفرما تو -

گفت یگرفته ا یصدا با  : 

پس؟  یهوم... اجازه داد -  

شدم و   خی باسنم نشست که س یبالفاصله رو دستش

دمیکش ینیه  : 

 ... سپهر -



ضربان قلبم به شدت باال رفته بود. باسنمو تو   د،یخند

دیفشار کوتاه داد و عقب کش هیدستش   . 

زدمو از  زیتخت منم خ  یمحض بلند شدنش از رو  به

و ازش دور شدم دمی تخت پر یرو  . 

کردیخنده نگاهم م با  . 

؟ید خنیم یبه چ -  

 . به فرار تو -

به سرو  ی نگاه نهییا یچپ نگاهش کردم. جلو چپ

 . وضعم کردم و مرتب کردم لباسامو موهام رو

دشیرو برداشتم سرم کنم که سپهر از دستم کش شالم  : 

  نوممکنهیا یبابام رفته سرکار. مامانم تنهاست. بپوش  -

 . ناراحت بشه

حق با اون بود دمیگز لب  . 

از شستن دست و صورتم رفتم سمت اشپزخانه.  بعد

لبخند زد دنم یکرد با د یمادرش داشت ساالد درست م   : 

زمیسالم عز -  . 



خجالت گفتم  با  : 

شدم نتونستم کمکتون کنم داریب رید دیسالم... ببخش -  . 

کمک  ی. وقت برا زمینداره عز ی: عذر خواهدیخند

زم؟یشد عز داری. سپهر هم بادهیز  

سپهر از پشت دور کمرم  ی دستا یحلقه شدن ناگهان با

شد خیتو جام س  . 

: سالم بر مامان خوشگلمسپهر  . 

خانم با محبت گفت الیسه  : 

؟یدرد ندار ؟یسالم پسرم خوب -  

ستی ن ادی: زسپهر  . 

بود دهیلباس پوش خداروشکر  . 

  گهیساعت د  کینهار  دیبخور ارمیب یزیچ  هی نینیبش -

 . اماده است

  یدستا عیبلند شد و پشتش رو بهمون کرد سر یوقت

سپهر رو باز کردم و با چشم غره انگشت اشاره ام رو 

دیتهد  



دیصدا خند ینشونش دادم که ب وار  . 

  زیم یرو از مادرش گرفتم و رر ییچا یها  استکان

 . گذاشتم

تو  یو موز درست کرده بود. وقت ریمقدار دسر ش هی

کردم یلبق ستیا دیجفتمون کش  یظرف برا  کی  . 

کردم خودمو خونسرد نشون بودم یسع اما  . 

من و دست چپشو   یرو چسبوند به صندل یصندل سپهر

 . دور شونه ام انداخت

 هی یو خونسرد یشدم. خودش با راحت خیس دوباره

 : قاشق خورد و بعد گفت

خوشمزه است مامان دستت درد نکنه یلیهوم...خ -  . 

 . نوش جان -

قاشق رو بردم سمت ظرف متوجه لرزش دستم  یوقت

دمیشدم و لب گز  . 

دهن باز کنه منو ببلعه نیخواست زم یم دلم  . 

رومه یادیز  یکردم فشار روان یم حس  . 



شام دعوتمون کردند ی شهناز خانم زنگ زد برا -  . 

: عه...قراره برم خونه پدر زنم سپهر  . 

نمفرار ک خواستیاما من دلم م دیخانم خند الیسه  . 

خانم   الیسه  دمی د دم،ید دانیخورد. از م گه یقاشق د هی

زدم.   دنیبه سپهر کرد. خودم رو به نفهم یاشاره ا

 سپهر 

دستشو از دورم برداشت که حس کردم  هی از چند ثان بعد

 . راه نفسم باز شد

از مزه اش  یچیاز خوردن اون دسر که من ه بعد

خودم ظرف و قاشقامون رو شستم  دمینفهم  . 

دراز بکشه. به منم اشاره کرد برم اما  رهی گفت م سپهر

 . با اخم روم رو ازش برگردوندم

خانم نگاه  الیداشتم به دست سه کاریرفتن سپهر ب با

کردم که گفت یم  : 

حنا جان؟ کنهیم تتیسپهر اذ -  

لبخند زدم یسخت به  : 

 ... نه -



زد یلبخند  : 

.. هنوزم کابوس زمیپرسم عز یم نویا دیام...ببخش -

؟ینیبیم  

 نحالی. اما با اضمیمر هیروانشناسه و من االن شب اون

 : گفتم

نمیبیسپهرم... نم شیپ یوقت -  . 

خوشحال شده یزد. مشخص بود حساب  یدرخشان  لبخند  

. 

کرد بهم بگو   تتیسپهر اذ یوقت هیخداروشکر. اگر  -

مرز   یسپهر گاه دونمی . مچونمیپ یخودم گوششو م

رو  یشوخ  

کنه یم رد  . 

 . باشه ممنون -

  دیامروز با سپهر بر ی... راستزمیعز کنمی خواهش م -

 دیبر ومدی اگر از نقشه خونه خوشت ن دینیباال رو بب 

 دنبال 

 . خونه



دمیگز لب  : 

بهتر نجای. کجا از اهی چه حرف نیا -  . 

زد یلبخند  : 

اما خب   دیباش شمونیمنو احمد از خدامونه شما پ  -

 ومدی...به سپهر و احمد هم گفتم که اگر خوشت نگهید

هی دیبر  

که نقشه اش باب دلت باشه. باالخره  دیبخر گهید خونه

دیکنیم یتوش زندگ دیکه دار دییشما  . 

نیخوب یلیممنون شما خ -  . 

زمیاز خودته عز یخوب -  . 

کالمش بود کهیت زمی عز نیا انگار  . 

رو   یبحث هی  دیسکوت شد که بنظرم با نمونیب یمدت هی

سپهر شیتو اتاق پ گشتمی برم دیکردم وگرنه با یباز م  . 

که بنظرم درست بود رو گفتم یسوال نیاول  نیهم یبرا  : 

!؟نیاز سپهر بگ کمی  شهیام... م -  

بگم دخترم؟ شیاز چ -  



و قد و قوارش.  زیشدم و با خودم گفتم از سا قرمز

 : امادر زبون گفتم

 شهیم یخب... عادت هاش... اخالقاش... زود عصب -

رید ای  ... 

... شهینم ی...سپهر... معموال زود عصبزمیباشه عز -

که کارد به استخونش برسه نیمگر ا  . 

رو  یکتک کار دهینرس قهیبه دق شبیپس چرا د -

 شروع کرد؟

گفت شه یزد و با افتخار م یلبخند  : 

 رتشونی... مردا جونشه و غزمیفرق داره عز رتیغ -

 دنیخاستگار سابقت و شن دنیرو نامسشون. مسلما با د

 حرفاش 

رو از دست داده خواسته دهنشو ببنده کنترلش  . 

و فقط سر تکون دادم که گفت دمیگز لب  : 

 و زن یموضوع عاد هی تی اگر بحث سر عصبان یول -

باشه فکر نکنم کارد به استخونش برسه. با   یو شوهر

ی شناخت  



کنه و   یکنه تالف یم یسع  شتریمن از سپهر دارم ب که

ارهیحرص طرف مقابلش رو در ب  . 

برگشت نمییپا لب  : 

دونمیم نویاره ا -  . 

خنده از ته دل هی. دیخند  . 

 شیسال پ نی از چند یشناخت هیدرسته... البته خودتم  -

گهید ی از سپهر دار  ...! 

  رمیقبل از زندان افتادنم افتادم که سپعر دستگ ادی اول

دمیفهم دمیدارش رو که د یکرد اما بعد نگاه معنا  

 عیو ... قرمز شدم و سر مونهیدوست یماجرا منظورش

گفتم ی فیضع ی. اما با صدانییسرم رو انداختم پا  : 

کنم  هیتک شمی سالم پ 12خواستم به شناخت  یاگر م -

نبودم نجایاالن ا  . 

به سپهر بود. مادرش هم بعد از  میاعتماد یب منظورم

گفت یمدت  : 

. پس فراموشش کن اونا رو خودم  زمیعز یحق دار -

کنم یو بم سپهر رو رو م ر یاالن برات ز  . 



منتقل کنه  یداشت باهاش بهم انرژ  یکه سع ییصدا از

بهش زدم کی لبخند کوچ هیمنم   . 

  یغذاها شتریب اد،یتند خوشش نم یا هاسپهر از غذ -

هم مثل  نیر یش یرو دوست داره. از غذاها ینمک

 فسنجون 

چه سرخ کرده اش چه خام   ازی. از پادیخوشش نم  هم

ادیهم خوشش نم   . 

که  ستین ییباال انداختم. چه بد غذا... من غذا ییابرو

تو غذا کامل سرخ نشده  از ی. البته اگر پادیازش بدم ب

 باشه و 

ادیباشه منم بدم م  زیو ل یگوشت  . 

کهیو ک ینیریخانم: عاشق دسر و ش الیسه  . 

رمیخنده ام رو بگ  یلبم گذاشتم تا جلو یجلو  دستمو  : 

عاشق  می. از طرفادیاز تنها غذا خوردن خوشش نم -

که نوشابه ودلستر بعد غذاش بخوره که خب تو   نهیا

نا یخونها   



  کردیم یرو  ادهیز گهید اقا قد قن کرده اخه داحم رو

خورهیحتما م رونیمطمئنم سر کارش و ب یسپهر. ول  . 

شنیممنوع م یزیدوساله از چ یبچه ها نی... عیااخ  . 

دخترم.  هیی. سپهر بشدت گرماشییاز ذائقه غذا نیا -

 شتریمالفه انداخته و ب هیتشکش فقط  یکه رو  یجور

 وقتا 

. دوست نداره لباساش چروک  خوابهیلباس م یشبا ب هم

.  کنهیکمک م یلی خونه خ ی تو کار ها یباشن. از طرف 

 اگر

لباساش رو اتو  یخونه باشه وخسته نباشه حت روز

کنهیم یریخونه ارو گرد گ ای زنهیم  . 

توهم که با  رفتیتوقعات سپهر داشت اخمام م بخاطر

حرفاش اخمم باز شد نیا  . 

که خب...  زنهیبه سرش م یوقتام هوس اشبز  یبعض -

کنم زیاشپز خانه ارو تم یحساب دیبعدش با  . 

به تاسف تکون داد ی. سردیکه اونم خند دمیخند  : 



محسن بود  قش ی. رفستین یباز  قیاهل دوست و رف -

دوباره  یکی نی اوردتش خونه و تو هم یدوبار  یکیکه 

 مائده

هم   یشد که ازدواج کنند. پسر شر نیو ا دنید ارو

نکنه  یکنه تا تالف یباهاش بد رفتار یهست. اگر کس 

 دست بر

. چون تو دی طول کش  شتریماه ب 4 شی. سر بازدارهینم

شد و اونم ... نگم برات   ه یتنب  یبار الک هیاون دوران 

 که چه

مافوقش اورد نیسر ا ییبال  . 

بود که چرا اون  نیحسرت ا  هیشب شتریکه ب دیکش یاه

 دوران تموم شده 

-   یداشت برا یبخواد بره سرباز نکهیسپهر قبل از ا

خوب بود. اما   یلی. اتفاقا درسشم خخوندیکنکور درس م 

هی  

مدت کوتاه قبل از کنکورش اومد گفت   هی یا دفعه

 یلی. باباش قبول کرد اما من خیبره سرباز خوادیم

 باهاش 



رفتار  لیدل نکهی. تا ادونستمی رو نم لشیشد چون دل بحثم

اعصاب شده بود و فقط یاون موقع اش رو که ب یها  

که از تو جدا شد و بعدم   نیفرار بکنه ا  خواستی م انگار

بده حینتونسته بهت تو ض  . 

. بلند شد و دستاشو شست  نییرو دوباره انداختم پا سرم

 . چون درست کردن ساالدش تموم شده بود

سراغ قابلمه و گفت رفت  : 

مرغ پرکنده بود. سه سال تمام   هیکرد شب داتیپ یوقت -

. همون دنیم یحکمتو چ نهیبود که بب ریگی هروز پ

ی روزا  

بچه چشه. اخه احمد ها   نیشد ا  ریگیبود احمد اقا پ اول

کنه از پرونده  یکار خواستیم دیفهم یسرهنگه . وقت

 ات

نکنه و   نکارویا کردیبزارن اما سپهر التماس م کنارش

اونجا بود که گفت دوستت داره و دختر مورد عالقه  

یاش . 



خواست کنار گذاشته بشه سپهر   یبازم م یاقا ول احمد

نشه مالیپا یوقت خون کس  هی یکه بخاطر عالقه شخص  

. 

اومد سراغم نسبت به پدر  یحس بد و منف هیگرفت.  دلم

 . شوهرم

و   ستین نطوریکه ا دیکرد و فهم قیدش تحقاما خو -

دخالت نکرد گهید  . 

دیکش یاه  : 

وقت بود  یل یدخترم... خ شته یدلش پ یسپهر بدجور  -

دمیند یر و از کس یعشق نیکه همچ  . 

حس خجالت اومد سراغم  حاال  . 

دلت   نکهیاما بخاطر ا یتوام عاشق کنمیمن حس م -

شده یاعتماد یبه تنفر وب لیشکسته اون حس تبد  . 

کردم که گفت یم یانگشت هام باز با  : 

.... غذامون حاضره برو سپهر رو صدا زمیخب عز -

میکن که نهار بخور  . 

گفتم فیشدم و ضع بلند  : 



 . چشم -

در بازه. تو همون حال دراز   دمید دمیاتاقش که رس به

صورتش نگه   یرو باال   لیتخت و موبا  یرو دهیکش

 داشته و

در حال پخش  ندهینما هی ی به سخنران هیشب ییصدا هی

 . شدن بود

 سپهر؟ -

رو کنار گذاشت و گفت شیگوش  : 

 جونم؟ -

نهار اماده است ایب -  . 

  یناله کرد دستشو رو هویاز جاش بلند بشه که  اومد

 : دنده هاش گذاشت

؟یکمکم کن یایم -  

زدم  نهیتوهم و دستامو به س دمی رو کش اخمام  : 

خورمیگولتو نم گهید -  . 

دیکه گفتم خند نویا  : 



!؟ید یعه... فهم -  

پاشد و اومد سمتم.  یکردم که عاد زیبراش ر چشمامو

تند   یبا قدمها عیدورم که سر ادیخواست دستش ب

 خودمو 

اشپزخانه رسوندم  . 

. اما دمیکش یظرفامون جداست نفس راحت دمید یوقت

 : سپهر

برامون؟ یدیمامان چرا جدا کش -  

حنا جون   دی: لوس نکن خودتو گفتم شامادرشوهرمم

 . دوست نداشته باشه

لبخند فقط گفتم با  : 

 . ممنون -

دیکش  یاه سپهر  : 

شدیم شتریمزه اش ب میخوردیباهم م -  ! 

. مادرشوهرم  دمیکش یمادر شوهرم خجالت م یجلو

نگفت ی چیو ه دیخند  . 



از خوردن نهار به اصرار خودم ظرفارو شستم. اما  بعد

یکند م یلی کارا نکرده بودم خ نیخب چون تاحاال از ا  

 . شستم

شده سیلباسم به کل خ دمیکه تموم شد د کارم  . 

و اومدم کنار، رفتم به اتاق که سپهر باز   دمیکش یاه

نبود.  یا گهی بود. متاسفانه لباس مناسب د دهیدراز کش

 کالفه

برداشتم که گفت یجالباس  یسپهر رو از رو شرتیت  : 

زم؟یشده عز یچ -  

  شرتتیتو ساک ت ستین گهیشده. لباس د  سیلباسم خ -

 رو بپوشم؟ 

... راحت باشزمیاره عز -  . 

 . خب پس بچرخ اونور من لباسمو عوض کنم -

لبخند نگاهم کرد با  : 

عشقم ستمیرم ننامح -  ... 

پروعه؟ نقدریزدم. چرا ا میشونیدستمو به پ کالفه  



دمی: باشه چرخدیخند  . 

تند تند  ع یبرگشته واقعا. سر دمیکردم که د نگاهش

 . لباسمو عوض کردمو لباسو تو ساکم چپوندم

 . عوض کزدم -

سمتم و با لبخند نگاهم کرد  دیچرخ عیسر  : 

ادی بهت م شتریمن ب  یلباسا -  . 

 یپتو در اوردم و رو ری تخت نشست از ز یپا رفتم

برداشت سمتم و مچم رو  زی خ عیپهن کردم که سر نیزم  

 : گرفت

؟یپتو انداخت نیزم یرو  یچ یبرا -  

گرد شده گفتم یچشما  با : 

 . که دراز بکشم -

  یدیتو بغلم خواب شبید ی... از وقتزمیعز گهید نه د -

یزبونم و راه نداره جدا بخواب ریمزه اش رفته ز  . 

گرد شده نگاهش کردم یچشما  با  : 

داره اخه یسپهر چه ربط -  . 



سمت تخت دیکش منو  : 

- نمیبب ای...بزمیعز نهیربطش به هم  . 

جا برام   دیاجبار لبه تخت نشستم که خودشو کنار کش به

 : باز کنه

حنا ایب -  ... 

شدم. داشتم فکر  رهیخ نیازش گرفتم و به زم نگاهمو

تخت دراز کرد  یدستمو منو رو دنیکردم که با کش یم  

به خودش پشت  

محکم بغلم کرد دویچیپشت دستا و پاهاش رو دورم پ از  

. 

و ضربان قلبم باز رفته بود باال دمیگز لب  . 

که گفت میساکت بود هردومون  : 

م؟ یامشب خونه شما بخواب یحنا....؟ دوست دار -  

ما؟  خونه  

تو بغلش دمیرخچ  متعجب  

شکمم گذاشت. به صورتش نگاه کردم  یرو دستش  : 



ناراحت بشن اما بعدش باز  ترسمیام...امشب رو اره م -

نجایا میایب  . 

محکم به خودش فشرد هوی دیخند  : 

زمیچشم عز -  . 

 گهی. دکردیمحکم بغلم کرده بود و ول نم سپهر

  یحس ضربان قلب باال رو تحمل کنم برا ن یا تونستمینم

نیهم  

زدم و گفتم عقبش  : 

مین یباال رو بب میپاشو بر -  . 

زود تر از تخت بلند شدم خودم  . 

و بلند شد دیخند  . 

باال میاز پله ها رفت یینبود. دوتا مادرش  . 

باال قفل نبود در  . 

کنند زیکال تم نجارویداده ا ش ی... مامان سه روز پ ایب -  

. 

بود کی. کفش سراممیشد وارد  . 



بود  مانیکردم. کفش س ی بازساز  نجایا شیدوسال پ -

 واراشیعوض کردم و د نتاشویکردم. کاب کش یکال سرام

 رو

زدم دیکردم. پنجره هاشو هم دوجداره جد رنگ  . 

که من زندان بودم یهوم... وقت -  . 

 یکرده بودم عمرا ولت م داتی. باالخره پگهیاره د -

 . کردم

بود نییطبقه پا  ن یع قایتکون دادم. دق یرس  . 

در از حال جدا شده  هیراهرو اتاق و حموم با  نکهیا فقط

 . بود

جالب چه  . 

زم؟یعز هینظرت چ  -  

خوبه یلیخ -  . 

اتاقا رو نگاه کردم که گفت رفتم  : 

اتاق خوابمون میبکن نویا -  . 

همون اتاق خودش بود  منظورش  . 



تکون دادم یسر  : 

 . خوبه -

کردم که گفت ینگاه م یبه اتاق خال داشتم  : 

م؟ی رنگش کن ایخوبه  ینطور یهم  واراشید -  

دونمیخوب باشه. بازم نم  ینطورینه. فکر کنم هم -  . 

زمیعز یدون ینم یچی: توام که هدیخند  . 

زدم. برگشتم سمتش و گفتم یلبخند  : 

؟یهست یمرخص یتاک -  

باال انداخت و گفت ییابرو  : 

ام. چطور؟  یفردام مرخص -  

. من فردا  شنی زخمات خوب م یکنیخوبه استراحت م -

برم سرکار دیصبح با  . 

شد زونیاش او افهیق  : 

حنا میعقد کرد روزیچه زود... تازه د -  . 

زدم و گفتم یلبخند  : 



گهیشهر د هیبرم  خوامیانگار م یگی م یجور هی -  . 

دیکش یاه  : 

... حاال یکه ددرک کن یستیبه اندازه من عاشق نتو  -

 یدلم تنگ م ینباش شمیتجربه کردم پ شتویکه بودن پ

 شه

 . برات

حرفش نیا دنیشد با شن  یجور هی دلم  . 

نگاهمو ازش گرفتم و با عجله از اتاق اومدم  یسخت به

رونیب  . 

گفتم یاز مدت بعد  : 

به مامانم کمک کنم کمیخونه امون  رمیمن االن م -  . 

از پشت بغلم کرد.  عیکه سر رونیب زدمیاز در م داشتم

هام رد شد که نفسمو  نهیس  یدستش از رو کیساعد 

 رو

اورد بند  . 

گوشم گفت تو  : 



فرار نکن حنا.... حاال که قانون لمس ممنوع امون  -

  یخودم. باهرحرف شیحست کنم پ کمیمنسوخ شده بزار 

 که

فافرار نکن لط زنمیم  . 

دستاش گذاشت  یرو دستامو  : 

  یبیوقت بهت اس چیدوستت دارم حنا... لطفا... من ه -

زنمینم  . 

  نهی. نکنه منظورش ارونیب زدیام م نهیداشت ار س قلبم

میکه باهم رابطه داشته باش  . 

 ... سپ...سپهر -

بهش فکر کن... اگر   یحنا...ول ستیمنظورم االن ن -

 یم کیبهم نزد شتری... بمیباهم باش  کباری...اگر فقط 

. بامیش  

یش یراحت تر م من  ... 

دمی. لب گزختیدلم ر ری منظورش رابطه بود. ز پس  : 

..ندارم شو یسپهر..م...من..اماده گ -  . 



االن نبود.  نی. منطورم هم زمیعز دونمی: مدیکش یاه

زمیعز یگفتم که بهش فکر کن  . 

کردم زمزمه  : 

 . سپ..سپهر...من ... شرط...گذاشته بودم -

منو تو بغلش چرخوند و محکمتر بغلم کرد هوی  : 

عجله دارم  کمی.... حق باتوعه من... زمیباشه عز -

کنم یم  . 

خودم رو گرفتم یجلو یگرفت،اما به سخت بغضم  . 

  دمییاز اونجا دو عیحس کردم دستاش شل شد، سر یوقت

رونیب  . 

 ... حنا -

به صدا زدنم نکردم. خداروشکر مامانش رو   یتوجه

شروع کردم  ی. وارد اتاق سپهر شدم و تنددمیدوباره ند

 به

رونمیب یلباسا  دنیپوش  . 

بودم که در باز شد دهیشلوارمو باال کش تازه  . 



شلوارمو   پ یدکمه و ز عیسپهر. سر دمی د یچشم ریز

 : بستم که با ترس گفت

حنا ؟ ؟یدیپوش  یچ یحنا؟ لباس وبرا -  

گفتم یلرزون یصدا با  : 

خونه امون ...به...به مامانم کمک کنم رمیم -  . 

؟ یحالت بزارم بر نیبا ا -  

و با بغض گفتم نییرو انداختم پا سرم  : 

 ... خوبم من... سپهر ...بزار برم حالم بده -

تو حال که حالت   رمی. اصال مزنمینه... بهت دست نم -

حالت نرو حنا نیبا ا یبهتر بشه. ول   ... 

رونی از اتاق رفت ب عی بگم و سر یز یچ نذاشت  . 

نشستم و دستامو دور زانوهام   نیزم ی جا رو  همون

دمیچیپ  . 

 ینفسا دنیگذشت که باالخره با کش یساعت مین حدودا

و بغضم رو قورت  تونستم به خودم مسلط بشم  قیعم

 . بدم



رو تو ساک چپوندم و از   لم یجام بلند شدم. همه وسا از

رونیاتاق رفتم ب  . 

 چیهم نشسته بودن و ه ی و مادرش روبه رو سپهر

روشن بود و  ونی زیاومد اما تلو یاز صحبت نم ییصدا

هیداشت   

داد ینشون م لمیفیاز شبکه ا  لمیف  . 

زدم و گفتم یلبخند تصنع  هی  : 

کمک کنم کم یخونه به مامانم  رمیخانم من م الیسه -  . 

زد یلبخند  : 

زم؟ی. صبر کن سپهر برسونتت عززمیباشه عز -  

سپهر لباس    کنهینم هیروبه روعه کرا ییهم گهینه د -

 . عوض کنه

سپهر نگاه کردم و گفتم به  : 

 . فعال خدافظ -

حسش کنم اما  تونستمیناراحت بود و به وضوح م سپهر

نگفت یچیه  . 



دمیکش یقیباالخره نفس عم رونیاونجا که اومدم ب از  . 

باز شد عیخونه امون رو زدم و سر زنگ  . 

با تعجب گفت دیمنو تنها د یاومد دم در وقت مامان  : 

 سپهر کو؟ -

ادیشب با خانواده اش م -  . 

پس ی: توچرا زود اومدمامان  . 

کار داشتم مامان کمی -  . 

به اتاق خودم رفتم و درو بستم عیسر  . 

ساک بزرگ تر برداشتم و چند  هی.دمیکش یراحت نفس

  ریتا ز بیک قهی یو حت دهیدست لباس مناسب و پوش

 چونه 

کردم انتخاب  . 

کوتاه هم برنداشتم ن یدونه ام لباس است هی یحت  . 

دست لباس برداشتم و از اتاق  هیکارم تموم شد.  یوقت

بغلم با ذوق گفت یحوله تو   دنی. مامان با درونیرفتم ب  

: 



حموم؟ ی بر  یخوایم -  

تعجب نگاهش کردم با  : 

 . اره -

نره غسل جنا ادتی -  ... 

بزنه  یحرف نذاشتم  

نارویا دونمیخودم م -  ... 

کنه  یوارد حموم شدم درو بستم. البد فکر م عیسر

 . حموم االنم بخاطر... هوووف 

. تو اتاق موهام رو  رونیخودمو شستم و اومدم ب عیسر

  خواستمیبودم و نم کاریچون ب  یبا حوصله که نه ول

 مامان

وقت گذاشتم براش  یلی از خ شتریکنه ب چمیپ سوال

 . خشک کردنشون

کش دادن   یبرا زدمینموقت کرم نرم کننده  چیکه ه یمن

کرم به دست و پا و صورت و ... زدم یزمان کل  . 

شدم و از  میدوباره چک کردم و باالخره تسل ساکمو

رونیاتاق رفتم ب  . 



گفت دنمیبا د مامان  : 

 چه خبر از اونجا؟  -

در اوردم و گفتم خچالیاز تو  اریخ هی  : 

ستین یخبر -  . 

درست کرد مادرشوهرت؟  ینهار چ -  

گفتم کالفه  : 

یقورمه سبز  -  . 

  یقورمه سبز خواستمیبزارم م مهیعه... پس من ق -

 . بزارم

 . اره خوبه -

حنا؟  مونهیم نجایامشب سپهر ا -  

 . اره -

تا   یاریب نجای ا شتریکن سپهر رو ب یسع یخوبه. ول -

رهیازت توقعشون باال م ی نطوریاونور. ا یخودت بر  . 

گفتم کالفه  : 



کنمیم مو یباشه سع -  . 

رونی از اشبزخانه اومدم ب عیسر  . 

یکمکم کن حاال که اومد کمی ایب -  

وارد ابزخانه شدم.   زونیاو یو با شونه ها  دمیکش یاه

از برنج رو مقابلم گذاشت تا پاکشون کنم یکوه  . 

فرار کنم  خواستیم دلم  . 

حمل کردم اما بعد گفتمت یبه سخت تاوسطاش  : 

 نشونییباال پا دیبا یالک یچ  یبرا زنیتم نایمامان.. ا -

 کنم؟

. پس فردا  یصبور باش  یر یبگ  ادی نکهیا  ی: برامامان

یمونیم یخانواده شوهرت غذا درست کن  یبرا یبخوا  . 

  رزاینگران نباش مامان جان. مگه اونشب براشون م -

تونم یدرست نکردم؟ دفعه بعدم م یقاسم  . 

به تاسف تکون داد یسر  : 

  رهیبگم تو و بابات اخماتون م یبگم. من که هرچ یچ -

 . توهم



 میکردی. اخم نمیگیم نقدریتوهم ا رهیاخمامون م خوبه

یبارم کن یخواست یچقدر م  . 

شده بود که    کیبه مامان کمک کردم. هوا تار یمجبور 

رفتم تو اتاقم و درو بستم گهید  . 

دمیکش یراحت نفس  . 

تا  شیساده بلند یاسمان یاب  راهنیپ هیبا  یمشک دامن

مدل  نشی جلوش و است  یباسنم بود و دکمه ها ریز

ی الماس  

 . بود

اومده دیحم  دمیکه د رونیاتاق رفتم ب  از  . 

کردم و بعد رو به مامان گفتم یسالم  : 

سرم کنم؟  یروسر -  

بهم انداخت و گفت ینگاه مامان  : 

. شوهر و پدرشوهرتن. نامحرم خوادیبتظر منکه نم -

ستنین  . 

گفت  دیحم هوی اما  : 



 رونی موهاتو ب ی جلو  کمیبپوش  یروسر  هی یخوایم -

یراحتتر  یبزار. بازم هرطور  . 

گرد گفت یبا چشما  مامان  : 

خب. عروسشونه شنیناراحت م د؟یحم -  . 

  هیعیبهش. کامال طب یاریفشار م ی: مامان باز داردیحم

 ینکنه. ناسالمت یکه هنوز جلوشون احساس راحت

نیهم  

عقد کردنا روزید  . 

به تاسف تکون داد. منم به اتاقم برگشتم و  یسر مامان

سورمه برداشتم. اول موهام رو   کیکوچ یبه روسر

 شانه 

کردم حالت بدم  یطرفه سع  هیموهام رو  یو جلو زدم

 : اما بازم نتونستم. کالفه داد زدم

د؟ ییییییحم -  

اومد داخل دیاتاقم باز شد و حم در  : 

حنا؟  شدهیچ -  

حالت بدم تونمیموهام رو نم  -  . 



به تاسف تکون داد و گفت یسر  : 

ارمیبرم ژل ب ستایدختر ؟ وا گنیبه توام م -  . 

باال انداختم   ی از من غر و فرداشت.شونه ا شتریب دیحم

اومد گهی د لهیوس یسر هیکه با ژل   . 

کجان؟ ؟ید ینخر یشیعقد لوازم ارا دیمگه موقع خر -  

دونمیعا... نم -  . 

به تاسف تکون داد و موهام رو خودش درست  یسر

رژ گرفت سمتم هیکرد و   : 

بزن به لبات دم یاست. تازه خر نهیتامیو -  . 

 :  انداختم براشباال ییابرو

؟ی زنیتو رژ م -  

زد یچشمک  : 

نه؟  ایدل دخترا رو ببرم  یجور  هی دیبا -  

به تاسف تکون دادم یسر  : 

 یکه دنبال خودت راه انداخت یلشگر نی اونوقت با ا -

؟یکن کاری چ  یخوایم  



  یلیبرق خ هیلبام زدم که  یرنگ رو  یاز اون رژ ب کمی

بودنش بود یبه لبام داد که بخاطر روغن یکمرنگ  . 

نفره که اونم من ازش  کی یگ ی که م یلشگر نی: ادیحم

ادیخوشم نم  . 

 قهیبا سل یل یرو برداشت و خودش خ می روسر دیحم -

که  یکه من  یگلوم رو گره زد. گره ا یسرم کرد و رو

 دختر 

بلد نبودم. با تعجب گفتم بودم  : 

؟یگرفت ادی از کجا  نویا -  

گفت تیلحظه دستش خشک شد اما بعد با اخم و جد هی  

: 

دمید  نترنتیتو ا -  . 

بود   دهیکه اخماش رو کش دی باال انداختم و به حم ییابرو

کردمینگاه م  گهیهم د یتو  . 

  رونیحرف از اتاق ب یرو جمع کرد و ب لش یو وسا ژل

 . رفت

مشکوک  چه  ! 



اتاقم رو   کمی موندیم نجایکه امشب سپهر ا  ییاونجا از

نجایا ارمی دست رخت خواب هم ب هی دیمرتب کردم، با  ... 

. میدیبغل هم خواب شبی . منو سپهر که دالیخی...باما

جدا بخوابم ذارهینم گهیخودشم امروز گفت د  . 

منصفانه انتخاب کنم. بغل سپهر هم گرم تره. هم  بخوام

نمیبیکابوس نم نکهیا  . 

هم داشتم یلیدال عجب  . 

کردم که با   یاومد. سالم وهی م یها کی تبا پالس بابا

دیرو بوس میشونیجوابمو داد و پ یلبخند گرم  . 

 دیبلند شد و حم فنیا ینگذشته بود که صدا قهیدق چند

 : رفت درو باز کنه. مامان هلم داد سمت در 

 . برو استقبال خانواده شوهرت -

زدم. با  ینگفتم. در عوض لبخند یچیو ه دمیکش یهوف

 خجالت به پدر شوهرم سالم کردم و به اجبار چون 

سمتم گرفته بود دستمو تو دستش گذاشتم که  دستشو

و قرمز شدن گونه هام رو حس   دیرو بوس میشونیپ

 . کردم



کردم و بعدم سپهر که با  یمادرشوهرم که روبوس بعدش

لبخند زد دنمیدسته گل و کت و شلوار بود و با د  : 

 .. سالم خانمم -

لبخند نزنم: سالم نتونستم  . 

گفت اروم  : 

دلم برات تنگ شده بودا بیعج -  . 

 یمشغول صحبت شد و نشد من واکنش دیبا حم بعدم

مبل ها نشستن و به اجبار رفتم  ینشون بدم. رو

 .اشپزخانه

کال  یندی کنم. حس خوشا ییرایدوست نداشتم که پذ اصال

خونه یبرام نداشت کار ها  . 

رو   ییچا ینیرو صدا کرد تا س دیمامان حم خوشبختانه

بردم ینیریش  یببره. منم بشقاب هارو برا   . 

 یمجدد رفت برا دیکه بشقابا رو گذاشتم حم نیاز ا بعد

. سپهر نامحسوس به ارهی رو ب ینیریش  سیکه د نیا  

مبل دونفره نشسته بود یاشاره کرد . اخه رو کنارش  . 

حرف رفتم و کنارش نشستم یب  . 



که فقط خودم بشنوم گفت  یخم شد سمتم و جور کمی  : 

؟یاشت ؟یخوب -  

زدم یمحو لبخند  : 

خواستمیفضا م کمیقهر نبودم.  -  . 

تکون دادم یسر  : 

اوردم یبهت فشار م  د ینبا دیببخش -  . 

و کبود بود نگاه کردم.   یصورتش که همچنان زخم به

  یزخم ها حساب نیو اراسته اش ا کیظاهر ش نیتو ا

 وصله

شدن یمحسوب م ناجور  . 

میهم اشنا بش یتا با اخالقا برهیزمان م کم یفکر کنم  -  . 

تر شد ق یعم لبخندش  : 

زمیهوم... اره عز -  . 

یدار ینقشه ا گهیبهم م یحس هی -  . 

ی ریگیادمیدرستو  ی... دارنی: افردیخند  . 



و  میجلومون ساکت شد ینیریش سیگرفته شدن د با

گفت د یکه حم میبرداشت یکی ینفر  : 

ستای تو جمع خوب ن یدرگوش -  ... 

دی اقا حم نمیبیم ی: شما هم ازدواج کنسپهر  . 

باال انداخت ی شونه ا دیحم  : 

سپهر جان .مگه عقلم   کنمی وقت ازدواج نم چیمن ه -

 . کمه خودمو بدبخت کنم

خانم با خنده گفت الیسه  : 

که از ازدواج  ییثابت کرده کسا یکیتجربه به من  -

برعکس  قایو دق شنیعاشق م یهستند بدجور یفرار

 حرفشون 

تونهی. حاال شما هم عجله نکن. هنوز اول جوونشهیم  . 

ازدواج کنم که  خوامی بگم م دی: عه... پس بادیحم

 برعکسش بشه نه؟

 دنیخند یبرا یا گهیچون حرف د دی. شامیدیخند همه

گرفت یخنده امون م ییحرف ها  نیبه همچ مینداشت  . 

با ناله شروع کرد مامان  : 



نه.   گهیم یبرم برات خاستگار  گمیم یمنکه هرچ -

 گه یخودم انتخاب کنم م گمینه. م گهیخودت بگو م گمیم

 .نه

واال دونمینم  . 

... وقتش  دهی خواب ییجا هیقسمت  یخانم: هرکس الیسه

شهیجفت و جور م زیکه برسه همه چ  . 

 دیها با هم مشغول صحبت شدن. و مامانا باهم. حم بابا

فرو کرد شیهم سرش رو تو گوش  . 

اتاقت؟  میبر شهی: مسپهر  

 یتعجب نگاهش کردم که حس کردم عرق کرده. سر با

ی چشم ریز ی نگاه ها  ریو در ز میتکون دادم و بلند شد  

دستشو   هوی. سپهر درو که بست میوارد اتاق شد هیبق

گرد شده گفتم یبرد سمت کمربندش. با چشما  : 

؟یکن یکار م یچ -  

خنده گفت با  : 

 ریز ن یهم یبخوابم برا نجایامشب ا خواستمیم -

دمیپوش ی شلوارم، شلوار تو خونه ا  . 



. پشتم رو بهش دمیدهنم و خند یگذاشتم جلو دستمو

 . کردم تا راحت عوض کنه شلوارش رو

خل وضع پسره  . 

رو در اورد و دوباره شلوار کتش رو   شی راحت شلوار

دیپوش  . 

...راحت شدماشیاخ -  . 

رو تا کرد و  شی به تاسف تکون دادم. شلوار راحت یسر

تختم گذاشت یرو  : 

شدم یداشتم از گرما تلف م -  . 

کرد. خوشبحالش   زونیاو  میدر اوردو به جالباس کتشم

کرد یم یچقدر احساس راحت  . 

بودم که گفت ستاده یتختم نشست. اما من همچنان ا یرو  

: 

. با خونه خودتونم  گهید  نیحنا؟ بش یستاد یچرا وا -

!؟یتعارف دار  

نشستم و گفتم یصندل یرو  : 

شدم ی نطوریچرا ا دونم ی. نمستیدست خودم ن -  . 



اما فکر کنم تو دوست  ستمیمن روانشناس نهوم... -

... اصال انگار  یریرو سخت بگ زیکال همه چ یدار

ی ر یاسون بگ  

تحت فشار خودتو   ی. دوست داریکن یزندگ  یتونینم

. درسته؟یتا اخم کن یقرار بد  

نگاه کردم که گفت واریو به د دمیگز لب  : 

 یاالن... به جا یواال... وگرنه اگر اسون گرفته بود -

یرو پام نشسته بود یصندل  . 

و گفت دیگرد شده بهش نگاه کردم که خند یچشما  با  : 

 یکنیچشماتو گرد م عیگفتم اگر... نگفتم االن که سر -

 . خانومم

و گفتم دمیکش یاه  : 

در حال  یدون یمن م یها  ینگران نیاز بزرگتر یکی -

ه؟ی حاضر چ  

لبخند گفت با  : 

زم؟یعز هیچ -  



امیقراره از پس زبون تو بر ب یچطور  نکهیا -  ! 

باز شد  شتریب ششین  : 

هست اما خب. اگر بخوام بگم باز   یراه هیاوم..  -

توهم رهیاخمات م  . 

باال انداختم ییابرو  : 

؟ یچه راه -  

؟ یو قهر نکن رونیب یبر یاگر گفتم پانش یدیقول م -  

 ینگاهش کردم. از چشماش شرارت م  کمی

  ارمیبزنه من جوش ب یحرف  هیباز قرار  دونستمی.مدیبار

 اما کرمم گرفته

داشتم ی. خود ازارگهید بود  : 

 . نه ...بگو -

یکنیقهر نم ینگاه خودت گفت -  . 

تکون دادم که گفت دییبه عنوان تا یسر  : 



باشه که نرم و خوشگل و   یزیچ هیمسلما اگر  -

داشته باشه و گرم باشه و  ریت بایخوشمزه و نوک تقر

 تو دستمم جا 

  رمیگیم یرو وقت شونیکیو دوتا هم ازش باشه و  بشه

  کمیتو دستم بتونم قومپقومپ قلبتم بشنوم... احتماال 

 زبونم 

بشه کوتاه  . 

 دمیمونده به اخر حرفش بود که فهم  یکیقسمت  با

 یبدنم تو ی و حس کردم همه خون ها  ه یمنظورش چ

 صورتم

شدند جمع  . 

رو چرخوندم و  یاز سپهر گرفتم و صندل ی رو سر  نگاه

خنده اش بلند شد یپشتم رو بهش کردم که صدا   : 

راهشو بهت بگم یخودت گفت -  . 

پوست  کردمیحس م یصورتم گذاشتم. لعنت  یرو دستامو

خجالت  یلیشه. خ یصورتم داره از حجم خون منفجر م  

هم شدم. هووووف یجور هیو  دمیکش  . 



ها یکنیقهر نم یخانومم؟ قول داد -  ! 

گفتم یفیض یصدا با  : 

 . ساکت باش سپهر -

. راهش رو بهت گفتم کهزمیعز شهی: نمدیخند  . 

داره  رمیلباس ز کنمیمن چم شده؟ چرا حس م یلعنت

شه؟ ینمدار م  

زم؟ ی: حنا جان ؟ عزسپهر  

سمت سپهرو گفتم برگشتم  : 

؟یکن تمیاذ  ادیخوشت م -  

لبخند و افتخار گفت با  : 

زمی صدرصد عز -  . 

دینگاهش کردم که خند دانهیناام  : 

؟ینیبغلم بش یایب شهی... نمی.. چقدر مظلوم شدیاله -  

چپ نگاهش کردم و گفتم چپ  : 

یخوا یرو بدم استرم م -  . 



زمیعز شهیبدون استر که نم -  . 

اومدم ی... از پس زبون سپهر بر نم  ی... وا یوا  . 

جام بلند شدم و گفتم از  : 

 ادیم شیپ نمونی ب یسپهر... وگرنه ناراحت میپاشو بر -

 . باز

زمیباشه عز -  . 

جاش بلند شد و گفت از  : 

خانواده اشکال نداره دستمو دور کمرت بندازم؟ جلو  -

 . هامون بهتره

گفتم یاو هیاز مکث چند ثان بعد  : 

ها یکنیسو استفاده نم -  . 

: چشم خوشگلمدیخند  . 

 میدور کمرم انداخت و درو باز کرد و رفت  عیسر دستشو

حرفاش افتادم داشتم ادیچه مرپم شد  دونمی. نمرونیب  

شدم یم قرمز  

تونستم احساسش کنم یخودم م کامال  . 



  لشیسپهر زنگ خورد. موبا لیموبا قهیاز چند دق بعد

به صفحه اش  یشلوارش در اورد. نگاه بیرو از ج

 کرد و بعد

بلند شد و به اتاق من رفت یعذر خواه هی با  . 

میبگذر  ... 

 بردمیرو م لیداشتم وسا یو وقت میارو انداخت سفره

برنج هست که  یظرفا  یظرف بزرگ تو هیحس کردم 

 بهش 

  یکه بخواد برا نیباشه. از فکر ا زیسرر ی برا  خوردینم

برگشتم اشپزخانه.  عیسر زهی ظرف بر هیمن و سپهر تو 

 حاال 

اونجا بود. تو گوش مامان گفتم مادرشوهرمم  : 

ها مامان.   یز ی ریظرف نم کی من و سپهر تو  یبرا -

شهیم یز یابرور کنمیخودم جداش م  یزیبر  . 

با حرص نگاهم کرد اما من از اشپزخانه اومدم   مامان

از اون ظرف بزرگه  یخبر دمیبرگشتم د ی. وقترونیب

ستین  . 



هاشون  ی شیمصلحت اند نی. با ادمیکش یراحت نفس

 نقدریبشه. ا یاحترام یفقط به خودشون ب شنیباعث م

 در

به فنا  میزندگ کنمیمادرم سکوت کردم که حس م مقابل

. عمرمودمینفهم میاز زندگ یچیهسال سن  28رفته. با   

  یکردم و نصفشم تو مدرسه با درسا یباشگاه سپر تو

  نیاز ا خوامیخودش. سه سالم که تو زندان بودم. م  یب

 به

رمیبگ می خودم تصم یخودم برا بعد  . 

  کنمیکه سرزنش م یاگر اشتباه باشه حداقل اون یحت

 . خودمم... نه مادرم

*** 

کردند و رفتند. فقط سپهر موند که  یخداحافظ باالخره

رفت و بعد به اتاقم رفت سی سرو هیاونم   . 

  یببر برا دیحم  یدست لباسا هی: حنا ... برو مامان

 ! سپهر بپوشه

ریباشه شب بخ  -  . 



 یحس هیاتاقم رفتم و درو بستم و قفل کردم. اما  به

 . داشتم

در   راهنشمیشلوارش رو عوض کرده بود و پ سپهر

تنش بود فقط دیسف یرکاب هیاورده بود و  . 

صدا لب زدم و گفتم یب  : 

 . دور بزن -

تعجب گفت با  : 

؟یچ -  

رو براش گرد کردم و با دستم اشاره کردم دور   چشمام

تختم پشت به من نشست ی و دور زدو رو دیبزنه. خند  . 

و از  دمیدراز کش نیزم یرو نهیب یمطمئن شدم نم یوقت

دوتا دنینگاه کردم. با د رونیدر به ب ریز  کی درز کوچ  

زنانه که پشت در بود حرص تو وجودم غلغل کرد یپا  . 

  امیپ دیحم یو برا  لمیجام پاشدم و رفتم سمت موبا از

 : زدم

در اتاقم ببر اونور وگرنه ابروش   یمامانو از جلو ایب -

رهیجلو سپهر م  . 



رو فرستادم و بعدم لباسام رو عوض کردم. بعد از   امیپ

با داد گفت بایاومد که تقر دیحم یصدا هیچند ثان  : 

ایلجظه ب هیمامان  -  . 

که سپهر گفت دمیکش یهوف  : 

حنا؟  ی عوض کرد -  

 . اره -

  عیه بود سرشانه کردم. چون کوتا نهییا یرو جلو  موهام

تموم شد. چراغ خوابم رو روشن کردم و بعدم رفتم  

 سمت 

و دستشو برام باز کرد دیدراز کش عی . سرتخت  . 

و اونم محکم بغلم  دمیتو بغلش دراز کش شبید مثل

اش. چشمام رو بستم که  نهیبه س دیکردم. صورتم چسب

ی بو  

دیچیپ مین یب یتو بدنش  . 

بزارم نجای ا ارمیدست لباس ب هی دیبا -  . 

گفتم هی از چند ثان بعد  : 



مونمیخونه شما م امیمن م -  . 

امی ب نجایندارم ا یمن مشکل  یستیاگر راحت ن ؟یمطمئن -  

. 

زدم یلبخند  : 

برم سرکار.  دیممنون . من اونجا راحتم. صبح با -

خونه اتون؟ یبریجمع کردم با خودت م  لمویوسا  

تر به خودش فشردتم و گفت محکم  : 

زمیاره عز -  . 

**** 

  داریسپهر از خواب ب لیزنگ موبا یصبح با صدا لباسام

تخت ولو  ی. بعد از خوندن نماز سپهر دوباره رو میشد

 شد

گفت و  : 

رسونمت یهروقت وقتش شد صدام کن م -  . 

تکون دادم. حق با مادرشوهرم بود.   یخنده سر با

 نیسپهر خواب صبحش براش مهمه اما بخاطر من از ا

 خواب 



زنهیم صبح  . 

نرفتم بغلش چشماشو باز کرد دید یوقت  : 

؟ یایچرا نم -  

وقت هست تو بخواب یکساعتی... ادیخوابم نم -  . 

 ... هومم -

  ی. سریراحت نیبسته شد و خوابش برد به هم چشماش

نشستم و  زمیم یصندل یبه تاسف تکون دادم و رو

 بهش 

شکم  یبودن. رو ختهی کردم. موهاش بهم ر نگاه

سرش رو محکم بغل کرده   ریبود و بالشت ز دهیخواب

 . بود

شد یجور هیبغل محمکش که افتادم حس کردم دلم  ادی  
. 

حسم بال و پر ندم.  نیانگاهمو ازش گرفتم تا به  عیسر

خودمو ببازم دیببازم. نبا دیمن نبا  . 



سپهر. به بازوش و  یمدام رو  دیچرخی نگاهم م اما

نبود که ورزشکار   یینایسرشونه اش نگاه کردم. از ا

 باشن و تماما 

باشن. اما بد فرم و تپل هم نبود عضله  . 

قطعش کردم و به سپهر  عیسر  لمیساعت موبا یصدا با

ساعت گذشت؟ کی  ینگاه کردم. چطور  

به  یخورد و کش و قوس یتکون  هیبعد از چند ثان سپهر

 . بدنش داد

 سپهر؟ -

کمیبغلم  ایجونم...ب -  ... 

وبغلش رو باز کرد و  دیچرخ یگرفته بود. وقت صداش

باز نگاهم کرد... نتونستم نه بگم و   مهین ی چشما نیاز ب

 تو

. محکم به خودش فشرد و کمرم رو دمیکشدراز  بغلش

دیمال  . 

گونه  میرو انجام بد نکاریکه هروز صبح ا نیتصور ا از

 . هام قرمز شدن



دستاش شل شد اروم از جام بلند شدم. دستشو  یوقت

تا بلند بشه دمیگرفتم و کش  . 

خودش   یپاها یو رو دتمینشست دوباره کش یوقت

دی چینشوند و دوباره دستاشو محکم دورم پ  . 

؟یداریسپهر...ب -  

لبخند زد و گفت هی  : 

چسبهیم شتریهوم... از خواب صبح ب -  . 

. چشماشو باز کرد و بهم نگاه کرد با  دمیکش خجالت

دیصورتم خند یقرمز دنید  : 

که یجونم...قرمز شد یا -  ... 

بلند شدم وبا اخم  عیزدم به سرشونه اش و سر یمشت

 : گفتم

گهیپاشو د -  ... 

شلوارش چشمام گرد شد و  یبرجسته گ دنیبا د اما

 . نتونستم ادامه بدم حرفمو

* 



 خوامیسرراه گفتم م م،یصبحانه امون رو خورد باالخره

از من ذوق  شتریاونجا که اون ب یبخرم برا ینیریش

 .کرد

که قندش باال   رهیخشک بگ ینیریکه ش دیتاک یاز کل بعد

ینباشه اون رفت تو قناد  . 

که رسوند خودش برگشت خونه . سپهر امروز هم   منو

بود و قرار بود از فردا بره سرکارش یمرخص  . 

در جعبه ارو باز   دمیرو د یغنبر  یهمون اول که اقا از

 . کردم و بهش تعارف کردم

کردن یخوشبخت  یگفتن و ارزو کی تبر همه  . 

  یبا خوشبخت میو زندگ ادیارزوها به کارم ب نیا دوارمیام

برسه  انیبه پا  . 

* 

است  قهیکه پنج دق هیسوال نیسپهر خونه است؟ ا یعنی

دارم از خودم ستادمی در خونه اشون ا یکه جلو  

پرسمیم  . 



زدم و باالخره زنگ رو زدم. بعد از چند  ایبه در دل

مادرشوهرم اومد یصدا هیثان  : 

 بله؟ -

ها یمیقد نیبود. از ا ریبدون تصو فنشونیا  : 

 . سالم. حنام -

تو ایسالم دخترم ب -  ... 

و وارد شدم دمی کش یباز شد. نفس راحت در  . 

میکرد یخجالت سالم کردم و روبوس با  . 

تازه دم کردم تا لباسات رو   ییاتفاقا چا زمیبرو عز -

زمیری م یعوض کن  . 

 . ممنون -

  ی. اما ساکم رودمیاتاق سپهر شدم اما سپهر رو ند وارد

به  یلباسام رو عوض کردم. دست عی تخت بود. سر

 موهام 

گذاشته بودم که   کیکوچ  یو چندتا روسر دمیکش

رونی رو سرم کردم و از اتاق رفتم ب شونیکی  



نشستم یصندل یاشپزخانه رو تو  : 

ست؟یسپهر ن -  

لبخند گفت با  : 

سرکار سپهرو هم با زور   یتو رفت دیباباش د -

 ! باخودش برد سرکار

تعجب گفتم با  : 

 . چه جالب -

و گفت دیخند  : 

دست خود احمد اقا و  ر یاره... قراره سپهر بره ز -

احمد اقا مافوقش بشه. البته بگما سپهر هنوز خبر  

 . نداره

دمیخند  : 

. هواشو دارنگهید شهیخوشبحال سپهر م -  . 

 خوادیم گهی. احمداقا مستی خبرها ن نیاز ا زمینه عز -

هیبشه عبرت بق رهیبه سپهر سفت وسخت بگ یحساب  . 

خنده ام بلند نشه یبهم فشار دادم که صدا  لبامو  . 



** 

هرچند بهم   میشام درست کرد گهیمادرشوهرم باهم د با

 نجایگفت خسته ام برم اما قبول نکردم. جالبه ها... ا

یوقت  

خاطره از   ی. کلگذرهیخوش م شتریمادرشوهرمم ب شیپ

. به سئواالم با حوصله و خوش  کنهیم  فیسپهر تعر

یی رو  

دهیم جواب  . 

  یانجام بدم سبکن. مثل مامانم کوه دهیهم که م ییارهاک

جلوم پاک کنم زارهیاز برنج نم  . 

بود که سپهر و پدرش باهم   میساعت هشت و ن شب

مادرشوهرم رفت دم در استقبال منم  دمید یاومدند. وقت

کم ی  

  دنی. اول احمد اقا وارد شد که با دستادمیفاصله وا با

کردن و دست  کیباهم سالم عل ییبا خوش رو نکهیا

 دادن و 

مادرشوهرم کت احمد اقا رو گرفت همونجا  . 



و  دیبوس شهیرو مثل هم میشونیدست دادم و پ باهاش

کرد و به من    دیرفت. سپهر هم اومد. با مادرش روبوس

 که

و زمزمه کردم میدست داد دیرس  : 

ی خسته نباش -  . 

لبخند گفت با  : 

زمیعز یمرس -  . 

عادت   زایچ نیخب به ا هی باز. چ دمیخجالت کش... اوه

دم در   یاستقبال  نیهمچ  یندارم. خونه ما مادرم برا

رهینم  . 

دونمیرفته!؟ نم نجامیکه من ا نیاالنم بخاطر ا دیشا  . 

نه!  ایاالن با سپهر به اتاق برم  دونستمیبودم و نم جیگ

خانم گفت  الیکه سه چوندمیپی دستامو بهم م  : 

زمیریم ییپهر بگو چا... به سزمیعز -  . 

 . چشم -



 هیاتاقش رفتم. شلوارش رو عوض کرده بود.  به

رو   شرتشیت قهیداشت  نهییا یبود. جلو دهیپوش  شرتیت

 درست

باز شد ششین نه ییا یاز تو دنمی. با دکردیم  . 

زهیریم  ییام... سهال خانم گفت چا -  . 

سمتم و درو بست و گفت اومد  : 

 شهیخانم ها... ناراحت م الیسه یجلو خودش نگ -

زمیعز  . 

سرم رو باز کرد و  یکه اروم گره روسر دمیگز لب

گفت یباهمون حال با مهربون  : 

و دلت خواست مامان صداش کن یاگر تونست -  . 

رو عقب تر برد و دوباره بست.  میمقدام روسر هی

طرفه کرد و من خشکم زده بود هیجلوم رو   یموها  . 

خم شد تو  هویزد و  یکه تموم شد لبخند کارش

که تونستم نشون بدم گرد کردن   یصورتم. تنها واکنش

 چشمام 



لبامو  خوادی بود حالتش که انگار م ی جور هی. بود

  یطونیحالت بشدت ش هیببوسه. نگاهشو به چشمام داد. 

 . داشت

خانواده تو   نمایسکه انگار صداش با  زدیچنان م قلبم

شدیاتاق داشت اکو م  . 

رونیو از اتاق رفت ب دی بوس  عیگوشه لبمو سر هوی  . 

کرد ستیکارش ا نیبا ا قلبم  . 

از   ی. به سختدیلرز یوا رفتم. بدنم م نیرو زم  همونجا

 . همونجا درو هل دادم و بستم

 زدیقلبم که با سرعت م یدادم و دستمو رو هیدر تک به

 . گذاشتم

شلوغ و درهم برهم بود. هنگ کرده بود  یحساب مغزم  

(           ) 

دمیبه در خورد که از جا پر یا تقه  : 

 حنا جان؟  -

یوا یمادرشوهرم بود. وا  یصدا  ... 



دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام  : 

 بله؟ -

شهیسرد م ت یی دخترم چا -  ! 

و گفتم دمیکش یراحت نفس  : 

. ممنونامیاالن م -  . 

. نفسم رو فوت کردم و از جام بلند ومدین ییصدا گهید

از دست تو ایشدم. سپهر... خدا  ... 

  یخواست چ یم ذاشتمیبراش شرط گذاشتما اگر نم خوبه

 ... کار کنه؟! از تصورش

لباس   یکه حس نم تو نه ییقدم برم سمت ا هی اومدم

رو متوجه شدم. خشکم زد همونجا. خب طبق   رمیز

 دانسته

باشه اما االن  یم ممکنه از چن نیا دونستمیم دیبا هام

 ... وقتش نبود که عادت بشم پس

خواست   ی رو با درد بستم و باز کردم. دلم م چشمام

لباس  عیسپهر رو خفه اش بکنم. درو قفل کردم و سر

رو  رمیز  



کردم و دوباره تو ساکم  کشیپالست یکردم، تو عوض

حس  هیتوهم.  دمیکش یگذاشتم. اخمام رو حساب

یتیاعصبان  

با من  ینطوریبه سپهر داشتم. اون حق نداشت ا نسبت

کنه یباز  . 

  یشده گ  کی امروز صبح افتادم که اثار تحر ادی اما

هول کردم ازم خواست برم   دید ی. وقتدمیسپهر رو د

تا  رونیب  

ادیودش مسلط بشه و باروم بشه و به خ کمی اون  . 

از اندازه معطل کرده بودم.درو   شیفوت کردم. ب نفسمو

موشکافانه نگاهم   دنمی.سپهر با درونیبازکردم و رفتم ب

یم  

 هیگشت.  یم حیو احتماال داشت دنبال واکنش صح کرد

 : اخم کمرنگ بهش کردم که مادرشوهرم اومد

 نیهم یکرده بود برا خیبه کل  تیی چا زمیعز -

 . عوضش کردم

زدم بهش یلبخند محو  هی  : 



دیممنون ببهش  -  . 

کنار سپهر نشستم اما کامال خودم رو گوشه  یمجبور 

نداشته باشم یچسبونده بودم تا باهاش تماس  . 

خانم و احمد اقا هم به  الیکردم. سه ینگاه م نیزم به

کردند ینگاه م  یو یت  . 

اروم صدام کرد سپهر  : 

 ! حنا -

 دهیبکنه اما خب فا یعذر خواه هیخواست  یم احتماال

که دلش بخواد رو  یها؟ اون کار یعذر خواه نیداره ا  

در  یخوشمزه باز کمی. کنهی میو بعدم عذر خواه کنهیم

 نیمنم. تو هم ادیکه کوتاه م یاون تیو در نها  ارهیم

 مدت

دمیدر موردش فهم نویکه با سپهر بودم ا  یوتاه ک  . 

رو برداشتم.  مییاش گرفتم و خم شدم چا دهیناد کالفه

دستام گرفته بودم. دستام برخالف نیداغ بود. پس ب   



سرد نبودن. نه تنها  نباریا زدنیم یکه به سرد شهیهم

حدس بزنم  تونستم یدستام بالکه کل بدنم سرد نبود و م

 که

اتفاق برام افتاده نیا یچ یبرا  . 

نداشت که  نوی کرد. اون صبر ا یم کمی داشت تحر سپهر

ذهنم  نیذهنم رو اماده کنه .. پس من رو االن تو جنگ ب  

بدنم قرار داده تا به خواسته اش برسه و  . 

. چرا دمیرس یم جینتا نی... چرا االن داشتم به اسپهر

داره ؟  یتیسپهر چه شخص دم یزودتر نفهم  

اومده به نفع خودش استفاده  شیپ ی فرصت ها از

شدن و کتک خوردنش که به  یمونه زخمو ن کنهیم

ن یمحض ا  

 شهیکه فکرش رو م هیدلم نازک تر از اون دمیفهم که

داد و بیکردن فر یکرد منو با نقش باز  . .. 

گرفتن، اخمام  یتو ذهنم شکل م یشتریب  یفکرا یهرچ

ن یمحکم تر ب یرفتن توهم. استکان چا یتر م دیشد  



شدن استکان از  دنیشدن و ... با کش یفشرده م دستام

دستام به خودم اومدم نیب  . 

ینگرانم استکان رو بشکن -  ... 

از جاش بلند شد و گفت هویخانم  الیسه  : 

عوض کنم احتماال باز    شویچا  اریسپهر استکانو ب -

 . سرد شده

بلند  ییفرصت بهم بدن که اعتراض کنم دوتا نکهیا قبل

باال انداختم و رفتنشون رو نگاه  ییشدن و رفتن. ابرو  

خانم   الیاحمق باشه که نفهمه سه یلیخ  دی. ادم باکردم

سپهر رو از قصد به اشپزخانه کشوند تا بااهاش حرف  

 .بزنه

که احمد اقا صدام کرد کردمیبه اشپزخانه نگاه م داشتم  

: 

 خانواده چطورن حناجان؟ -

شده به احمد اقا نگاه  جیود گحواسم به اونور ب چون

دمیخجالت کش  میجیکردم و بعدم بخاطر گ  : 

... حواسم نبوددیببخش -  ... 



زد یلبخند  : 

دخترم دمیحال خانواده ارو پرس -  . 

 . ا..اها.. خو..خوبن سالم رسونن -

سرکار گفتم سپهر  یرفت  دمیسالمت باشند. امروز د -

گهیبرگرده سرکارش د  

زدم یتلخ لبخند  : 

یبله سه -  ... 

گفتم حیبا تصح یمکث  هیاز  بعد  : 

مادرجون گفتن یعنی...ی -  . 

تونم بشم. عرق  یقرمز تر نم نیکردم از ا احساس

کردم. اونم لبخند زد و کنترل رو برداشت و خودش رو  

 با

فوت  دهیبر دهیصدا نفسمو بر یمشغول کرد. ب ونیزیتلو

 .کردم و اروم از جام بلند شدم و رفتم سمت اشپزخانه 

شدن نشدن. از   کیبه من بود و متوجه نزد پشتشون

پدرشوهرم احتماال حواسش به  دونستمی که م ییاونجا

 من



دادم و به    ریمس رییاشپزخانه شدم و تغ الیخی .بهست

کردم   یاتاق سپهر برگشتم. انگار اونطور که فکر م 

نجا یا  

ستیاسمون ن موندن  . 

مامان قابل تحمل تر بود یها یاعصاب خورد دیشا  . 

و حواس   تم یفرار از موقع یرو برداشتم و برا میگوش

دادم امیپ دیحم  یبرا یپرت  : 

؟ی س خونه ا -  

کردم که جوابش   نییرو باال پا میگوش کمی جواب بده  تا

 : اومد

فتمیس. ش -  . 

نگفت؟ ی زیمامان چ -  

  دمش،یسپهر اومد د یوقت نیهم یاتاق باز بود برا در

دستش بود مییچا  : 

زمیاوردم عز تویچا -  . 

گفتم سرد  : 



 . ممنون -

معطووف کردم مینگاهمو به گوش دیحم امیپ با  : 

بدونه  خواستیبود که صداش کردم. م یشاک کمی -

هیرابطه اتون در چه حد  . 

و نوشتم براش گهیتوهم د دمی رو کش اخمام  : 

 یاگر سپهر م م؟یبد ریینداره مامان رو تع یواقعا راه -

؟یچ دیفهم  

 حنا ؟ -

سپهر سرم روبلند کردم و نگاهش کردم، کنارم  یصدا با

 : نشست و گفت

بهت زمان بدم  دیکه با دونمی م خوامیمن ازت معذرت م -

دست خودمه اما همه اش  یعنی ست،یاما دست خودم ن  

دارم لمست کنم. بغلت کنم و ببوسمت دوست  ... 

بهش  یدوباره بلند شد. اما توجه میگوش امیپ یصدا

هر گفتمبه سپ ره ینکردم و خ  : 

 خب ... ؟  -



گهید دیکه ببخش نیخب... ا -  . 

ساعت   کیهست   ینی... تضم دمیمن االن بگم بخش -

؟یروز بعد تکرارش نکن کی ایبعد   

باز شد ششین  : 

 . نه -

به تاسف تکون دادم و گفتم یسر  : 

که کار  یهست ییاوهوم...پس تو از اون ادما -

و براشون  گنیم دیببخش هی کنند بعدم  یخودشون رو م

ست یمهم ن  

ممکنه بهش دست بده؟  یطرف مقابلشون چه حس  که  

تر شد و گفت یجد کمی  : 

ده؟یمگه بهت حس انزجار و تنفر دست م -  

... تو به حرف یشیسپهر... تو متوجه منظور من نم -

  تی... در ظاهر اهمیدی نم تیمن.. .به نظر من اهم

اما یدیم  

من  یتوقع دار دیببخش هی. بعدم با هیچند ثان یبرا فقط

ش یکه من اماده گ یکنیچرا درک نم دونمی . نمامیکوتاه ب  



ندارم رو  . 

نکردم... راب یحنا منکه کار -  ... 

ادامه بده. از جام بلند شدم و با حرص تو اتاق  نذاشتم

جا  هیشروع کردم به راه رفتن. دست خودم نبود. 

 نشستن

کردی قت ترم مطا یهستم ب یعصب نقدریا یوقت  : 

رو هم ندارم سپهر.  یکه بوسم کن نیا ی من اماده گ -

 نکهیمادرم بهم دست بزنه ارو ندارم. ا نکهیمن تحمل ا

 پدرت

. شهیسوختن تو کوره ات هیبرام شب  بوسهی رو م میشونیپ

قلبم چقدر تند یدیکه بغلت بودم خودت د شیدوشب پ  

دهیتند زدنه منو ازار م نی. ازدیم  . 

اما همچنان پر از حرص بودم ختیاز چشمام ر اشک  : 

  دهید بیکه تو دنده هات ممکن بود اس نیفقط برا -

قبول کردم. اما تو نقش  یبش تیاذ نیزم  یباشه و رو

ی باز  



داد. امروز  یمدام منو به خودت فشار م شبی. دیکرد

ن بهت ... قبل از عقدمویکرد یبغلم م یصبح اونطور 

 گفتم

من دست نزن تا اماده بشم به  . 

و تازه متوجه شدم که صدام چقدر باال   ستادمیا سرجام

مخصوصا که در  دنیرفته. صدرصد پدر و مادرش شن

 هم

بود باز  . 

دستام گرفتم و  نیتصورش خم شدم و سرم رو ب از

ختنیر  یشتریاشک هام با شدت ب  . 

زده بودم گند  . 

توعه. حق با خوامیمعذرت م -  . 

 عی خودم سر کیگرفته سپهر، اونم نزد یصدا دنیشن با

خودمم  رمیصاف شدم و هلش دادم عقب تا فاصله بگ

 عقب



نشستم و زانوهام رو   نی زم ی. گوشه اتاقش رورفتم

زانوهام گذاشتم. متنفرم... از  یبغل کردم و سرمو رو

 خودم

وضع افتضاحم متنفرم نی.. از امتنفرم  . 

و اون قتل  هیچه ادم نیمحمدحس  دمیفهمیاگر نم یحت

ی کردم... چطور یافتاد و باهاش ازدواج م یاتفاق نم  

با  یزندگ هیصاحب  یگند تی اخالق شخص نیا تونستمیم

بشم؟ یخوشبخت  

 حنا؟ -

گفتم یفی ضع یرو بلند کردم و با بغض و صدا سرم  : 

؟یکن یاز طرف من از مامان و بابات عذرخواه شهیم -  

بعد نگاهش رفت سمت در باز اتاق  نگاهم کرد و شوکه

 : و بعد برگشت سمت من

کنندینگران نباش. اونا درک م -  . 

رو به چپ و راست تکون دادم و دوباره سرم رو  سرم

دنیزانوهام گذاشتم و شونه هام شروع کردن لرز یرو  

. 



اونا  ی . االن تو براکنند یحنا...بخدا اونا درک م -

؟ یاز من ناراحت ای ینگران  

بود. االن رفته بودم ت وفاز   دهیجراتم ته کش گهید

بزنم رو هم   یکه حرف نیجرات ا نیهم یبرا  تی مظلوم

 نداشتم

تو   ی. حرفاکردمی از سپهر هم احساس خجالت م چون

کردند یسرم که داشتن منو سرزنش م  . 

سپهر   نکهیسپهر حق داره بخواد لمسم کنه .. ا نکهیا

 کنه یکه اولدورم بولدورم داره م ینیاما امحق باشه  دیبا

 . منم

لمست   شمیمن مجبور م  ،ی دیحنا...خب نگا جواب نم -

گهینکن د هی. گرنمیکنم تا بتونم صورتت رو بب   ... 

گفتم یگرفته ا یصدا با  : 

.. رابطه ی لمسم کن ی... بخوای... حق داردیببخش -

... من یبخوا  ... 

تر شد دیام شد هیادامه بدم و گر نتونستم  : 



ندارم. تا   یحق نیهمچ ر یال اله اال هللا... حنا... نخ -

 نیاول یندارم. تا وقت یمن حق یندار یتوااماده گ یوقت

 رابطه 

ندارم مجبورت کنم.  یمن حق میرو نداشته باش امون

وقت مجبورت  چیرابطه ه یمن برا میاگرم داشت یحت  

کنمینم  . 

 شترینشون ندادم اما با حرفاش حس سرزنشم ب یواکنش

شد یم شتریو ب  . 

زم؟یعز نمتیحنا جان... خانومم... بب -  

حال اشکام رو تند تند پاک کردم. سرم رو بلند   توهمون

زد و گفت یلبخند مهربون هیکردم .سپهر   : 

قربونت بشم. چشمات قرمز شدن.  گهینکن د هیگر -

بعد رهیگ یسرت درد م  . 

  یکه م یی دوختم و مدام اشک ها نیبه زم  نگاهمو

کردم یاومدن رو پاک م  . 

داد. پاهاش رو دراز  هیتک واریکنارم نشست و به د اونم

انداخت  گهیهم د یکرد و رو  . 



بعدم  ،یز ی حنا ... سال ها انتظار واسه چ یدونیم -

که تمام کمال  کنهیم صتیحر  یبهش بدجور دنیرس

 داشته

حالم. بعد از  نیتو هم قای. من دقیو لمسش کن نیباش

مثل نوک زدن مرغ به دونه،  دمیمدت ها بهت رس

تونم یم  

 یگاه نیهم ی . براکنهیترم م صی حر نیباشم و ا داشته

حست  شتری بزنم. ب یشتری نوک ب خوامیو م رهیم ادمی  

کامال  گهی. از االن دیازم ناراحت بش ی . حق دارکنم

  یخودت نخواست یتا وقت گهیکه د دمیقول شرف م

 دستتم

رمینگ  . 

و گفت دیکش یقیکه نفس عم دمیگز لب  : 

از   یقبل یها ی. سردمیقول م یجد یجد  گهید نباریا -

هیواقع هیواقع گهید یکی نیاما ا ادیته دلم نبود ز  . 

زد وگفت یلبخند  : 

؟یاشت -  



 . باشه -

به عنوان  خرم یبرات شکالت م... بعدا نی: افر دیخند

میشام بخور میات. پاشو بر زهیجا  . 

دیزدم اما با اخر جمله اش لبخندم ماس یلبخند من  : 

بهشون نگاه کنم شهی. روم نمامیمن نم -  . 

نجایا ارمیشامو م رمی ام... پس م -  . 

بزنم از اتاق رفت   یکه اجازه بده من حرف نیا بدون

 ییرفتم دستشو نیپارچ نی. از جام پاشدمو پاورچرونیب

 و

و صورتم رو شستم و ت وهمون حال برگشتم به  دست

 . اتاق

باهاشون رو به رو بشم  شدی روم نم واقعا  . 

بزرگ غذا اومد داخل و با پاش درو   ینیس کی با  سپهر

گفتم یبست. باناراحت   : 

دن؟یهمه چرتو پرتام شن -  

ستنین ینگران نباش شاک ی: اره ولدیخند  . 



و به پهن کردن سفره کمک کردم دمیکش یاه  . 

که سپهر گفت زدمیسوپ رو هم م اتیقاشقم محتو  با  : 

 . حنا... لطفا فراموشش کن -

ظرف  هی سر تکون دادم. فقط تونستم به زور  فقط

ذره از گوجه   هیسوپمو بخورم و اصال نتونستم 

 بادمجون رو 

 . بخورم

  دمید یخورد و بعدم ظرفارو برد. وقت  یاما کل سپهر

رفتم مسواک زدم و به  ع ی سر ستیتو راهرو ن یکس

 اتااق 

و پارچ اب اومد وانیسمت هم با ل برگشتم  . 

نشسته بودم که اومد و گفت نیزم یرو  : 

م؟یورزش کن میفردا صبح بر هینظرت چ  -  

گفتم  دیکه به نظرم رس یفکر با  : 

هی فکر خوب -  . 



مختلف فکرم بودم که   یها  ویسنار دنیمشغول چ  بعدم

 : سپهر گفت

؟یکن یفکر م یبه چ -  

. فردا خرهینون م رهیبابات هروز صبح م دم یام...د -

 گهیاون د می خریبهش بگو سرراه م میریصبح که ما م

 . بلند نشه

باال انداخت و گفت ییابرو  : 

ی دیکش ینقشه ا هیبهم که  گه یم یحس هی. گمیباشه م -  

! 

و خجالت گفتم یناراحت با  : 

ازشون .  کنمی رو در رو برم معذرت خواه شهیروم نم -

عذر کمیصبحانه ناقابل بتونم  هیبا درست کردن  دیشا  

کنم یخواه  . 

زد و گفت یلبخند  : 

صبحانه؟  یدرست کن یچ یخوا ی... حاال م هی فکر خوب -  

شکمو بود  یلی. سپهر خدیبه شکمش کش یدست بعدم  . 



یو پاناکوتا و عدس یفرن دیشا -  . 

باز شد  شتریب ششین  : 

اما فکرکنم خوشمزه باشه هیچ دونمینم یاون وسط -  . 

تکون دادم یو سر  دمیخند  : 

خوشمزه است یلیاره خ -  . 

با سپهر باالخره   دنیبعد از دوساعت برنامه چ اونشب

  میتخت بخواب یرو کردمی. فکرم میبخواب میگرفت میتصم

 اما

 ی. منم رودیانداخت و دراز کش نیزم یپتو رو  سپهر

 . تخت

بهم دست   گهیقصد داشت به حرفش عمل کنه و د انگار

 . نزنه

پتو خودمو   ر یوجودم برگشته بود. ز یدوباره سرما منم

 . گلوله کردم و چشمام رو بستم

به پتو نداشتم اما...   یاز یبود تو بغل سپهر ن جالب

نمیوس نبحالم کاب نیتو ا ی وقت دوارمیام  . 

*** 



شدم. بعد از   داریاز خواب ب لیساعت موبا یصدا با

خوندن نماز پدر و مادر سپهر دوباره رفتند بخوابند. 

ع یمنم سر  

از بسته شدن در اتاقشون به اشپزخانه رفتم. سپهر  بعد

 . هم بعد از نماز دوباره ولو شده بود

 کردمیم یشدم. سع یمشغول درست کردن عدس عیسر

کارم رو بکنم ییسرو صدا نیبا کمتر  . 

بود که مشغول بودم و تند تند همه  یربع هی حدودا

کردم که   یکه تو برنامه ام بود رو درست م ییزایچ

 سپهر 

نشست و گفت یصندل یاومد اشپزخانه. رو  خوابالود  : 

کردن یاشپز ادیبهت م -  . 

شدنشون رو داشتم که با حرص  داریاسترس ب نقدریا

گرفتم می نیب یبرگشتم سمتش و انگشت رو جلو   : 

سیه -  . 



  زیم ینگفت. همونجا دستاشو رو گهید ی چیو ه دیخند

دست و چشماش رو  یگذاشت و سرشم گذاشت رو

 .بست

دمیکش یاه  . 

 یعدس ریو ز  دمیرو چ زیم دیکارام طول کش یساعت مین

برفتم عی رو کم کردم و به اتاق سر  . 

رونیو اماده از اتاق اومدم ب  دمیپوش لباس  . 

؟یر یحنا کجا م -  

زحمت نون بخر یسرکار. ب رمیم -  . 

ی. بعدشم صبحانه نخوردرسونمتیخودم م ستایوا -  ! 

نرهه ها ادتی. نون خورمیبا همکارام م  -  . 

. رونیاز خونه اشون زدم ب عیبزنه و سر یحرف نذاشتم

دمیکش یرو که بستم نفس راحت اطیدر ح  . 

  اینون بخره  رهیم ادشی سپهر  گفتیبهم م  یحس هی

اونش   گهیه باال انداختم. داما شون کنهی م یتنبل دمیشا

فه یوظ  

بود نه من سپهر  . 



*** 

خواست برگردم به خونه امون و نه دلم   یدلم م نه

و با  دمیکش یبرم خونه سپهرشون. اه خواستیم

ی ناراحت  

اومدم یراه م ادهیو پ  کردمینگاه م نیبه زم داشتم  . 

رم یبگ میتلف کنم تا بتونم تصم یشتریوقت ب خواستمیم  

. 

  دیچیپ ییاقا هی هوی رفتمیکه داشتم راه م ینطوریهم

جلوم که چون انتظارش رو نداشتم محکم خوردم بهش 

 و با

بلند شد میو ا نیبه پشت افتادم زم باسن  . 

؟ی... خوبدیببخش -  

. با درد دستم  دیکردم ستون فقراتم از هم پاش احساس

کمرم گذاشتم که اقاعه گفت یرو رو  : 

؟یخوب  دیببخش -  



  دنیچقدر اشناست؟ سرم رو بلند کردم با د صداش

 غی با ج بایاخمام بشدت توهم رفتن و تقر نیمحمدحس

 : گفتم

 میبرو گمشو از زندگ که؟ی مرت یخوایاز جونم م یچ -

گهید  . 

خورده نگاهم کرد. از جام بلند شدم و از درد صدام   جا

 . گرفته بود

کنم یازت عذر خواه خواستمیمن م -  . 

هم  ایدن نیبخشم .برو تا ابد عذاب بکش. هم ا  ینم -

ازت. حاالم گورتو گم کن. مطمئنن  گذرمینم ایاون دن

 کشتن

شهی باعث عذاب وجدانم نم تو  . 

. مردم  گهینگفت د یچیکنارش رد شدم و اونم ه از

  نشونیاز ب ی. وقتکردنیبودن و نگاهمون م ستادهیوا

 رد شدم

فوت کردم نفسمو  : 

کشهی پرو... خجالتم نم کهیمرت -  . 



گرفتم یتاکس  نیهم یبرم برا ادهیجونشو نداشتم پ گهید  

. 

شدم و زنگ خونه مادرشوهرم رو  ادهیدر خونه پ یجلو

 . زدم

زم یتو عز ایب -  . 

از دست  نقدری ا نجای.تا ا شبویافتاد د ادمیباز شدن در  با

بودم که فراموش کردم به کل یعصب نیمحمدحس  . 

نبود. درو باز کردم وداخل  یزدم. چاره ا ایبه در دل

 . شدم

به مادرشوهرم دادم که با لبخند جوابمو داد اما  یسالم

و خب مسلمه   یروبوس یبرا  ومدین شهی برعکس هم

 ...چرا

دنیشن شبموید یحرفا هردوشون  . 

 یلیاتاق سپهر شدم و لباسام رو عوض کردم. خ وارد

داغونم کرده بود   یخسته بودم و اون ضربه هم حساب

 اما چاره 



  تونمیکنم وگرنه نم یبرم و عذر خواه دینبود با یا

 . تحمل کنم

. تو رونی رو که عوض کردم از اتاق رفتم ب لباسام

بود. با خجالت گفتم  ختهیر ییمنم چا  یاشپزخانه بود برا  

: 

هوی. خوامیمن معذرت م شبیبابت د -  .... 

از   یلیخ دمیفهم یوقت زمیعز ی... حق داشتشیه -

سپهر ناراحت شدم و دعواش کردم. اون خودش قبول  

 کرده بود

سو استفاده  طشیبهت دست نزنه ااما داشت از شرا که

کردیم  . 

و گفتم نییرو انداختم پا سرم  : 

هم بخواد من یشتریب ییزایاون حق داره... چ -  ... 

 نینداره دخترم. اوال که تا اول یحق نی... همچ شیه -

نداره سپهر دوما خودش  یحق  چیه رهیرابطه صورت نگ

نیا  

رشیبزنه ز دیرو قبل از عقدتون قبول کرده. نبا شرط  . 



تو چشمام جمع شد با بغض گفتم اشک  : 

  یلیبگم من .. حتما... پدرجون هم خ یچ دونمینم -

 . ناراحت شدن

. دستمو گرفت و گفتختیر اشکم  : 

ناراحت شد که تورو معذب کرده دخترم.  نیاحمد از ا -

ی دار یطیشرا نیتو همچ  گفتیم دیحداقل سپهر به ما با  

. لطفا نگران نباش و مینش تتیما ناخواسته باعث اذ که

خوشمزه  یلی.. .امروز صبحانه خیفراموشش کن. راست

 بود

دی چسب  یوحساب  . 

  یاون حرف رو زد که حال من بهتر بشه. برا مطمئنم

زدم  یلبخند نیهم  : 

نکرده بودم یوقت بود اشپز یلیخ گه ید دیببخش -  . 

 نقدری ا ینکرد یوقت بود اشپز یل ی: اگر خدیخند

دختر.   یهست  یپس تو چه اشپز یخوشمزه درست کرد

 من



خونه خودتون سپهر هفته اول تموم نشده  دیبر مطمئنم

شه یبزرگ م یشکمش حساب   . 

سکوت شد و بعد   نمونی ب یمدت هی. دمی خجالت خند با

 : گفت

زم؟یچشمات قرمزه عز نقدریچرا ا -  

دمیبه چشمام کش یدست  : 

کردم. امروز سرکار خسته   هیگر شبی ا...خب... د -

  هیبا... با ...  یبرخورد هیهم متاسفانه  یشدم اومدن

داشتم یادم  

هیخورده مال خسته گ هیکه  نهیو ا نیافتادم زم که  . 

که نشد؟ تیزیچ ن؟یزم یافتاد -  

واقعا ستین ینه خوبم مشکل -  . 

خداروشکر... پس پاشو برو استراحت کن که سپهر  -

یو احمداقا که اومدن سرحال باش  . 

کنمیشام کمکتون م یبرا ستمیمینه وا -  . 

و گفت دیخند  : 



غذام رو گذاشتم خودش اماده  نیگلم...بب ست ین یازین -

زمی. برو عز شهیم  . 

پس..با اجازه دیببخش -  . 

تخت سپهر ولو شدم و چشمام   یرو دمیاتاق که رس  به

زود خوابم برد یلیخسته بودم که خ نقدریرو بستم. ا  . 

*** 

شانزدهم  فصل  : 

گذرهیماه م کی  ... 

. درکمال تعجب  وفتادین یاتفاق خاص چیماه ه کی نیا تو

بهم دست نزد گهیسپهر به قولش عمل کرد و د  . 

ماجراها یبغلم کرد و باق یدستمو گرفت. نه حت نه  . 

محبت  یکلمه ها شهیهمچنان باهام با محبته ... هم اما

از عشق و عالقه  تونهیکه م یی. تا جازنهیبهم م زیام

 اش

گهیم  . 



ته باهاش مهربون تر شدم.  مدت ناخواس هیبعد از  منم

تر اوردم و اجازه دادم تمام  نییرو پا میموضع دفاع

 کمال به

و روح و قلبم نفوذ کنه. اما بهش نگفتم که اجازه  ذهن

 . داره لمسم کنه

ماه رو خونه سپهرشون موندم. هرچند  ک ی نیا یتمام

خونه ما که خانواده ام ناراحت   میبر یگاه گهیسپهر م

 نشن

کنمیمن مخالفت م اما  . 

خانواده خودم دوستشون دارم نیومادرش رو ع پدر  . 

  ایبا سپهر  ایخونه امون حاال  رمیروز هم م هی یا هفته

خونه   می گردیشام و باز برم اینهار  ه یتنها. در حد 

 . اشون

البته به . دمیرو ند نیمحمدحس گهیاون روز به بعد د از

رتش یممکنه رگ غ دونستمی. مدمشیسپهر نگفتم که د  

دردسر الیکنه و بره دن باد  . 



گرفتم به سپهر اجازه بدم که دوباره لمسم کنه .  میتصم

نسبت بهش دارم یبیراستش.. خودمم کشش عج  . 

نه. شب ها  ایاز قصده  نکاراشیا دونمی... نمسپهر

خوابه ی خواب م راهنیبدون پ  . 

ورزش و اونم  میریهروز صبح باهم م نکهیا بخاطر

بدنش روفرم تر   کنهیبدنش کار م یداره رو یحساب

 . شده

از سر کار که برگشتم به مادرشوهرم تو درست  امروز

کردن شام کمک کردم. بعدم به اتاقمون رفتم و بعد از 

ک ی  

که سر  ییبازکردم. همونا  شمویدر جعبه لوازم ارا ماه

میبود دهیعقد خر  . 

فقط زنمیرژ م  هیاستفاده کنم. باشه اخر شب  شدینم روم  

. 

درشو بستم و موهام رو شانه کردم که زنگ  دوباره

سپهر و پدرش اومدند یعنیخونه زده شد.   . 

گفتیاما سپهر تنها بود. داشت م رونیاتاق رفتم ب  از  : 



کشهیهفته طول م کیو احتماال   میبر دی. باهیفور -  . 

استرس گرفتم ناخواسته  : 

شده؟یچ -  

زد و گفت یلبخند دنمیبرگشت سمتم با د سپهر  : 

  میبر دیبا یهفته ا  کی... با بابا یچی. هزمیسالم عز -

میافت یامشب راه م هیسمنان. چون فور تیمامور  . 

روبه مادرش گفت بعد  : 

ساک  هی وفتمیراه ب دیمامان بابا زود رفت منم با -

بابا جمع کن  یبرا کیکوچ  . 

گفت و به اتاقشون رفت. با  یباشه ا  عیسر مادرش

گفتم ینگران  : 

 سپهر؟ -

رفتن به اتاق گفت نیلبخند ح  با  : 

 جونم؟ -

و  دیکش رون یساک ب هیروان شدم. خودش  دنبالش

 . مشغول گذاشتن لباس توش شد



د؟یدار یریدرگ یعنیخطرناکه؟  -  

لحظه مکث کرد و بعد گفت هی  : 

نه دیشا م یداشتهباش یریدرگ دیشا -  .. 

 عی . ساکشو سررونیاش بزنه ب نهیتو س خواست یم قلبم

و من ناخواسته چشمام   ستادیجمع کرد، اومد مقابلم وا

 پر

اشک شده بود از  : 

. زنمی ! وقت کردم حتما بهت زنگ م اینکن هیگر -

زم؟یباشه عز م یتا منو بابا برگرد نیباش گهی مواظب همد  

گفتم عیسر هوی  : 

میامشب... رابطه داشته باش خواستمیمن...م -  ! 

خشکش زد که دلم سوخت براش چنان  . 

نییبا خجالت سرمو انداختم پا خودمم  . 

االن؟ یگفت یحنا... چ -  

گفتم عیو سر دمیگز لب  : 

یچیه -  . 



قدم اومد سمتم. به زور خودمو ثابت نگه داشتم.   هی

و گفت ستادیجلوم وا  : 

االن بغلت کنم؟ تونمیم یعنی نیا -  

...ارها -  ... 

رونیام بزنه ب نهیاز س خواستیکه م زدیچنان م قلبم  . 

محکم بغلم کرد هویهنوز تموم نشده بود که سپهر  کلمه  

. 

 حرکتیب یا هیمحکم دورم حلقه شدن. چند ثان دستاش

خودمم قابل  یزده شده بودم که برا جانی بودم. چنان ه  

نبود باور  . 

اوردم باال و دور کمرش حلقه کردم یبه سخت دستامو  . 

ضربان قلب  تونستمیبود. م دهیاش چسب نهیبه س صورتم

زدیسپهر رو هم حس کنم که تند م  . 

... اال تیبرم مامور دیحنا؟ من با یگفت نو یچرا االن ا -

 . همه فکر و حواسم به توعه

و با بغض گفتم دمیگز لب  : 



دیببخش -  . 

ختنی کم از خودش جدام کرد. اشکام ر هی  . 

 یبه صورتم کرد و سرشو خم کرد رو ینگاه سپهر

 . صورتم

 فیتوص تونمیهم نشست، نم یباالخره لبامون رو یوقت

بهم دست داد یکنم که چه حال   . 

دستامو دور گردنش حلقه کردم و  جانیشدت ه از

کردم شیهمراه  . 

و به خودش  دستش پشت گردنمو گرفته بود  هیبا  اونم

دستشم کمرم رو گرفته بود هیفشرد و با  یم  . 

جفتمون انگار خاموش شد مغز  . 

چسبوندتم و دستش بالفاصله از پشت گردنم  وارید به

لباس  ی ام نشست و از رو نهیس یجدا شد و رو

 . فشردش

دهن ناله کردم تو  . 

سقوط لذت   هیکردم.  یبودم انگار داشتم سقوط م یجور

زیانگ جانی بخش و ه  . 



بلند شد و باعث شد به  لشیزنگ موبا یصدا هوی

میایخودمون ب  . 

و من دوباره محکم به   میامون رو تموم کرد بوسه

 . خودش فشرد

رو برداشت و جواب داد لشیدستش موبا هی با  : 

 بله؟ -

که به   شیمردونگ تونستمیگرفته بود و م صداش

اورد رو حس کنم یشلوارش فشار م  . 

-... 

؟یمنتظر بمون یتونینم قهیدودق -  

-.... 

 . باشه اومدم -

بغلم کرد یرو قطع کرد و دودست تماس  : 

برم حنا...اه دیبا -  ... 

ازش جدا شدم که دستاش صورتم رو قاب گرفتن  اروم

 : و با شصتاش اشکامو پاک کرد



که زودتر  هی زیدنبال جه می که برگشتم بر  تیاز مامور -

برگشتم   یخونه خودمون باشه؟ جدا از اون ... وقت میبر

یکل  

باهم  میدار کار  ! 

و سر  دمیگفت که منم خند طنتیاخرش رو با ش جمله

 . تکون داد

دیرو بوس می نشویشد پ خم  : 

زمی. فعال عزن یهمکارم منتظره تو ماش -  . 

  رونیجدا شد. رفت ساکش رو برداشت و از اتاق ب ازم

 . رفت. اشکامو پاک کردم و دنبالش رفتم

ساک به سپهر داد و  هیبا لبخند منتظر بود.  مادرش

سپهر قران نگه داشت یبرا  : 

نیمراقب خودتون باش -  . 

. برو در پناه خدانطوری: شماهم هممادرش  . 

و رفت.  دی مادرشو بغل کرد. بغل قران رو بوس سپهر

و با   ختیر اطی کاسه اب پشت سرش تو ح هیمادرش 

 بسته 



  یگوشه کز کردم و ب هیبه اتاق رفتم و  عیدر سر شدن

هیگر ریصدا زدم ز  

 ن یتونستم ا ی. چطور رونیزد ب یام م نهیدات از س قلبم

 ؟یچ وفتهیبراش ب یر اتفاقحرف رو به سپهر بزنم؟ اگ 

 اگر

پرت بشه...؟ حواسش  

خودمو بکشم  خواستیم دلم  . 

شد یدلم خال ریبوسه امون افتادم و ز ادی  . 

حس   نیهمچ بوسمیقراره هربار که سپهر رو م یعنی

بهم دست بده؟ ی و لذت جانیه  

 دخترم؟ -

اشکامو پاک کردم،   عیمادرش، سر یصدا دنیشن با

  دمیگلوم رو صاف کردم و سرمو بلند کردم برگردم که د

 دم

 . دره

زد ی که اومد کنارم نشست و لبخند دمیگز لب  : 

ت؟یرفت مامور  یناراحت شد  -  



 .. نه -

زم؟یعز یکنیم هی پس چرا گر -  

خجالت گفتم  با  : 

 . فکرکنم...دلم تنگ شد -

  یلیخ تی مامور  رفتیکه احمداقا م یمنم دفعات اول -

تا  شمردمیشد. روزهارو م ی. دلم تنگ مکردمیم هیگر

یک  

گردهیو اون برم گذرهیکه گفته م یروز چند  . 

کردم که بعد   یکرده بودم و به حرفاش گوش م سکوت

سکوت کوتاه گفت هیاز   : 

 یم شتریب  میهم سپهر رو باردار بودم دلتنگ یوقت -

میبدون شتریباعث شد قدر همو ب ایدور نیشد. اما هم  . 

ره؟یم  تیمامور لبیپدرجون خ -  

رهی بارو حتما م هیگفت. هر دوماه  شهیم -  . 

بودم که گفت رهیخ نیتکون دادم و به زم یسر  : 



. فعال که تا  م یخودمون دوتا شام بخور میبر  زمیعز ایب -

ستیاز مردامون ن ی.هفته خبر کی  . 

ند شد و رفت. منم بلند شدم و دست و صورتم و بل دیخند

و من میشام خورد ییرو که شستم رفتم اشپزخانه دوتا  

شستم  ظرفارو  . 

. اونشب هردومون به نمونیقرار نانوشته ب هی طبق

میتا بخواب می اتاقهامون رفت  . 

به سپهر   یکی نزد جانی. هنوز از هبردیمن خوابم نم اما

بود ومدهیخحالم جا ن  . 

دلم براش تنگ شده بود بشدت  . 

و  نیزم یزدم از رو زیخ  عیسر میگوش امیپ یصدا با

زده بازش کردم جانیاسم سپهر ه دنیبرداشتمش. با د  : 

دوستت دارم یلیخ -  . 

باز شد و ضربان قلبم باال رفت. نوشتم شمین  : 

یو برگرد تتیمامور یکن زود تموم کن یپس سع -  ! 



  دی. بارمیبگ تونستمیبازم رو نم شین ی. جلو دمیگز لب

هم  یدست هیبرم.  شگاهی. اراونیهفته برم اپالس نیتوهم

 به

سرو صورتم بکشم یرو  . 

  نجایا ارمیدودستش رو ب یک ی دیبازمم با ی اون لباسا از

شه یاحتماال الزمم م  . 

که طول  یا قهیدق کیکه تو  یهمه برنامه ا نیا از

تا سپهر جواب بده از خجالت قرمز شدم دیکش  . 

فقط بخاطر   ای یرو گرفت میتصم نیا یدوستم دار -

 عذاب وجدان بود؟

... عمرا بگمش... حداقل نه االنیخوند کور  . 

یمورد اول -  . 

زنگ خورد خودش بود میگوش بالفاصله  . 

 بله؟ -

 . بگو -

رو؟ یچ -  



  خوامینکن... همون مورد اولو ...بگو م تمیحنا اذ -

بشنوم یزبون  . 

گفتم نیهم یگرفته بود برا کرمم  : 

گمیبهت م یبرگشت تیهر وقت از مامور -  . 

اومد ییاقا هی یصدا  : 

گمش  رهیکجا داره م نیسپهر... حواست کجاست! بب -

مینکن  . 

ها ی: توام چشم دارسپهر  ... 

گفتم عیسر  : 

میزنیسرکارت...بعدا حرف مسپهر برو  -  . 

بزنه یتماس رو قطع کردم و نذاشتم حرف عیسر  . 

زدم و زمزمه کردم یلبخند  : 

. نه االنگمیم  یحضور دمتیهر وقت د -  . 

وقت بهم اخم   چیماه سپهر ه کی نیشد؟ تو ا یچ اصال

بهم اخم  کبارمیبهش اخم کردم اما اون  ادینکرد. من ز  

 . نکرد



بلند  نجایصدام ا گهید کباریهمه تالشم رو کردم  اما

  یکرم م یو گاه  گرفتینشه. اما خب سپهر اروم نم 

ختیر  . 

داد که   یحرصم م ای زد یم جدهیمثبت ه ییحرفا هی

ال یخیمجبور شدم بلند اسمش رو صدا کنم تا ب یچندبار  

 . بشه

دوروز اول   یک یورزش. هرچند  میریصبح باهم م هروز

برمو  خوامیمن م دید یکرد. اما وقت ی تنبل یلیرو خ

 کوتاه

بود خودش رو مجبور کرد که از خواب  یهرطور  امینم

 . صبحش دل بکنه

 نی. چقدر دلم براش تنگ شده. انگار چنددمیکش یاه

 . ساله که رفته

*** 

زنگ   یخوابم برد. اما صبح با صدا یبه سخت  شبید

ادت خواستم سپهر رو صدا شدم. طبق ع داریب میگوش

 کنم اما



 گهیو پاشدم. نمازم رو که خوندم د دمیکش ی. اهنبود

  فیو با برداشتن ک دمی اومد. لباس پوش یخوابم نم

کم یکوچ  

رونیقصد ورزش کردن از خونه اومدم ب به  . 

خورد که از خونه   دیدرو که بستم چشمم به حم اما

کردیاومد و با عجله صحبت م رونیب  : 

بهت  یشبنم؟ ک یخودت رو بسوزون دی با یچ یبرا -

ها؟ یخطرناک پاک کن یها  یگفته که گازو با اون اسپر  

وقت صبح ؟ نیا اونم  

 دیدوئیگرد شده نگاهش کردم که داشت م یچشما  با

بخوام فکر کنم منم پشتش  نکهیسمت سرکوچه. قبل ا  

دنیکردم به دوئ شروع  . 

که داد زد دمیشن صداشو  : 

رسونمینکن .... االن خودم رو م هیگر -  . 

کنم مجبور شدم  دایپ یگرفت و سوار شد. تا تاکس یتاکس

بدوام نشیرو دنبال ماش یمدت هی  . 

گرفتم با نفس نفس گفتم یام تاکس یوقت  : 



نیبرو دنبال اون ماش -  . 

 ... خانم شر نشه حو -

گفتم غیج با  : 

 . برو دنبالش -

 ... هوف -

کم مونده بود گمش کنه اما  یراه افتاد. چندبار مرده

راننده حواسشو جمع   گهیو داد کردم که د غیج نقدریا

 . کرد

 هیشد و سمت  ادهیپ دینگه داشت و حم ییجا یتاکس

دیاپارتمان سه طبقه دوئ  . 

شدم ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس پول  . 

اسم   هیکردم؟بخاطر  بیچرا داداش خودم رو تعق اصال

 زن؟

و به زنگ ها نگاه کردم.   ستادمی درش ا یجلو

باشه  یکدوم زنگ ممکنه مال اون خونه ا دونستمینم

رفته  دیکه حم  

 . داخلش



 یساعت کیکه  نیهمونجا منتظر موندم تا ا نیهم یبرا

درو باز کرد و خواست  یکت و شلوار یاقا هیگذشت و   

جلو رفتم عیده که سرببن درو  : 

ورزش رفته بودم  یلطفا. شرمنده من برا دینبند -

رفته بود ادمی دمویکل  . 

تکون داد یسر  : 

کنمی خواهش م -  . 

لبخند تشکر کردم و وارد شدم درو بستم با  . 

راحت اعتماد کرد. معلومه اصال  نقدریکها شهینم باورم

شناسندیارو نم گهیهم د گهیها د هیهمسا  . 

چهل   یس ستی. ده بستی ن شتری.. سه تا خونه بخب

 کنم؟

طبقه رفتم باال و پشت در  هیباال انداختم و  یا شونه

 ی نم ییصدا چیو گوش کردم. اما ه ستادمی طبقه اول وا

 . اومد

باال انداختم و از پله هارفتم باال و پشت در  یا شونه

ستادمیدوم وا  . 



ذره   هیکه  چیاما ه ومدین ییاما صدا ستادمیوا هیثان چند

دمیدختر جوون رو شن هی یجدا شدم صدا   : 

 صورتم سوخته؟ -

دینرم و پر محبت حم  یتوهم رفت و بعد صدا  اخمام  : 

... سالمه سالمهزمینه عز -  . 

دنیمثل خشم شروع کرد به جوش یزیچ  هیوجودم  تو  . 

رابطه نامشروع داره؟ دیحم  

با خشم منتظر   نهیزنگو زدم و بعدم دست به س عیسر

 : موندم

شبنم؟ یبود ی: منتظر کسدیحم  

شمیپ ادیرو ندارم ب ی: نه. منکه کسشبنم  . 

من چشماش گرد شد دنیبا د دیباز شد و حم در  . 

 ... حن..حنا -

اومد یاما صداش م دمی دیرو نم شبنم  : 

زم؟یعز هیجان... ک دیحم -  

گفتم دیبه حم رهی باال انداختم و خ ییابرو  : 



کنم؟ ی ریگ جهیخودم نت ای یدیم حی خودت توض -  

 کمی. خواهرم اومده زم یشبنم... برو تو اتاق عز -

باهاش تنها صحبت کنم خوامیم  . 

شبنم هول کرده شد یصدا  : 

یوا -  ... 

چپ چپ نگاهم کرد و گفت دیحم  : 

حنا  نجایصبر کن هم قهیدق هی -  . 

  عیبه داخل رفت. نتونستم تحمل کنم و سر عیسر دیحم

نقش و جوون و البته زهیدختر ر دنیدنبالش رفتم با د  

نشسته بود، خشک شدم  لچریو یکه رو ییبایز یلیخ  . 

 دی. حمدید یروش سمت من بود اما انگار منو نم دختره

رو به اتاق برد و  لچریبهم رفت و و یفقط چشم غره ا

 بعد

گفت یمهربون با  : 

باهاش اشنات   ارمتیبعد م دمیم حیمن براش توض -

؟یباشه خانوم کنمیم  



هم بود؟  نایناب  

اومد. رفت در خونه   دیخشک شده بودم که حم همونجا

 : ارو بست و بعدم گفت

نیبش ایب -  . 

د؟یچه خبره حم نجایا -  

نفره ولو شد و گفت کی مبل  یرو  : 

هست با شبنم ازدواج کردم یمن سه ماه -  . 

گفتم شوکه  : 

؟یچ -  

گفت کالفه  : 

از  یکی. من عاشق شبنم شدم. ستیدرکش سخت ن -

مراجعه کننده هام بود. سوار موتور داداشش بود که 

 تصادف

  یبیو اونم بخاطر اس کنهی. داداشش درجا فوت مکنندیم

از کمر شهیکه به ستون فقراتش وارد شده قطع نخاع م  

نییپا به  . 



از   شوینایخوره، ب یهم که به سرش م یضربه ا  بخاطر

دهیدست م  . 

گرفت انی تو وجودم جر یدیشد یحس دلسوز هی  : 

  مارستانیخرج ب یرو نداشت. حت یجز برادرش کس -

بده. از همون اول عاشقش شدم. قبال   تونستیروهم نم

 با

 نهیاومدن که هز ییهماهنگ بودم اگر موردا مارستانیب

رو از حقوق من  یمبلغ هیبدن تا  تونستدیارو نم

 .بردارند

 یادچند هفته گذشت تا وضعش به حالت ع حدودا

زود  یلیبود. خ یا دهیعاقل و فهم یلیبرگشت. دختر خ  

رفتم  نیهم ی. براادیکنار ب طشیباخودش و شرا تونست

با شبنم  خوامیرو گفتم. گفتم م انیبابا و براش جر شیپ  

. یشناسی. خودت مامانو مانهیکنم اما مخف ازدواج

با حرفاش شبنم رو ازار بده. بابا با شبنم   خواستمینم

 .صحبت کرد

قبول کرد. توام تازه  هیواقعا دختر خانم و خوب دید یوقت

ی اما هنوز سر جنگ داشت یبود دهیثبات رس طیبه شرا  



 میبگ میتونستی نم نیهم ی. با سپهر مخصوصا. براباهمه

 . بهت

  میشونیبه پ یرو بستم و نفسمو فوت کردم. دست چشمام

دمیکش  . 

هرشب و روز تنهاش   ؟یکن یمخف یخوا یم یتاک -

نجا؟ یا یزاریم  

شبم خونه   هی و  نجایشبو ا هی. فتمیشبو ش هی... بایتقر -

همه   خوامیخسته شدم. م یام که مامان شک نکنه ول

 اش

مامان دل شبنمو   خوامی شبنم باشم حنا. اما نم شیپ

رو خون کرده.   یکه بچه اش ییبشکنه. مامان دل تو

 تورو از 

. خودت یمونیکرده و خونه سپهرشون م یفرار  خونه

اش حساسه هیحق بده. شبنم روح  . 

و گفتم دمیکش یاه  : 

امروز چقدر   یدونی! میگفتیبه من م دینکبت... با -

دم؟ییدو یکوفت یدنبال اون تاکس  



و از جاش پاشد دیخند  : 

ارمیشبنمو ب رمیم -  . 

به کل خونه انداختم.  ینگاه هیسمت اتاق رفت منم  به

  نتایبود. اشبزخانه بدون اوپن. کاب یمتر  100خونه  هی

 همه 

نصب  واریباال به د ینتیکاب چیبودند و ه نیزم یرو

بود نییپا یلینبود. سطح گاز خ  . 

 هیند و فقط فرش سه در چهار وسط حال انداخته بود هی

گذاشته شده ونیز یتلو یمبل سه نفره بود که روبه رو  

 . بود

  قهیو زرد بود. احتماال سل یا روزهیرنگ ف زیچ همه

دهیحم  . 

 کیداد نزد یشبنم رو هل م لچریکه و  یدر حال دیحم

 . اومدن

 یبود و چشماش از استرس دودو م دهیرنگش پر شبنم

 . زدن



من خبر نداشتم وگرنه  دیسالم شبنم جان ... ببخش -

اومدم  یسر زده نم ینطور یا  . 

لرزشش رو حس کرد گفت شدیکه م ییصدا با  : 

دیخوش اومد یلیکنم خ یسالم. نه خواهش م -  . 

رو ثابت کرد و رفت  لچریو دیمبل نشستم و حم یرو

دیمال یاشپز خانه. شبنم مضطرب دستاشو بهم م   . 

: چه خبر از سپهر حنا؟ دیحم  

ست؟ی ن یهفته ا کی .  تیرفت مامور شبید -  

؟یمونیهمونجا م ایخونه   یریم -  

نه همونجا راحتم. پدرشوهرمم رفته باهاش.  -

مونمیم ششیمادرشوهرم تنهاعه. پ  . 

شربت  دیتر شده بود. حم لکسیر کمی.شبنم دیخند دیحم

دستاش گذاشت و گفت نیاورد. مال شبنم رو ب  : 

تا صبحانه حاضر بشه زمیشربتتو بخور عز -  ! 

؟ یحنا خانم هم اورد یب...برا -  

زمی.بعدشم حنا تعارف نداره عززمی: اره عز دیحم  . 



برگشت سمت من و گفتم بعد  : 

سرکار حنا؟  یبر دیامروز صبح نبا -  

شبم فتینچ. ش -  . 

بودن و  نایکردم که خاله ام ا فیبرات تعر ادتهی:  دیحم

کنهیسالمندان کار م یبا افتخار اومد گفت سرا هویحنا  . 

  نقدریا رونیاز دماغش زده بود ب ییخاله ام چا پسر

 . تعجب کرد

زد یباالخره لبخند شبنم  . 

اومد ادمیاره.  -  . 

ککرده بود تا  بمیبار تعق هی سپهر  یقبل از خاستگار -

با نگهبان اونجا خوش و بش کردم اومد   دهیسرکار. د

 شروع

کنن ی. کم مونده بود کتک کاریبه دعوا لفظ کرد  . 

به ما ی: چرا نگفتدیحم  . 

باز گفتم شین باهمون  : 



من و   نیبه شماها بگم. ب  دیرو که نبا زایچ یبعض -

یسپهره. خاطره خصوص  . 

هم همه حواسش بهه   دیزد و حم یتر قیلبخند عم  شبنم

شبنم بود یواکنش ها  . 

هشت بود.  کیرو که خوردم ساعت نزد شربتم

رو برداشتم و  لمیشده بود .موبا داریمادرشوهرم حتما ب

 براش 

 : نوشتم

 یکار هیسالم مادر جون صبح اومدم ورزش وبعدم  -

  رسونمیخودم رو م 11و  10 یدارم تا ساعتا رونیب

 . خونه

گفتم دیرو که فرستادم رو به حم امیپ  : 

حاال که بابا   نجا؟یا یاینم ی چرا به بهانه خونه مجرد -

مامان رو مهار کنه تونهیهم خبر داره راحت تر م  . 

شد و گفت یجد دیحم  : 



 یحت دی خونه ام؟ شا اد یب خوادیاونوقت مامان نم -

  ادیبه سرش بزنه ب هوی... یاهرچیو سرزده  یاتفاق

؟ یاونوقت چ  

تکون دادم یسر کالفه  : 

درسته نمیا -  . 

ندارم . کارامو   یمشکل تیوضع نی: من...با اشبنم

خودم انجام بدم تونمیم  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

 فهممیم تی خب من خودم االن که سپهر رفته مامور -

 ینطور یا یمدت طوالن  هیبرام سخته. مسلما   شیدور

 بشه

یحساس. از نظر ا میخوری مشکل م به  . 

حنا د یبه نظرم نرس ی: درسته... ااما فکردیحم  . 

گفتم هویکه  میسکوت کرد کمی  : 

 هی. مثال... ام... مثال تو یخر ی خب چرا دوتا خونه نم -

خونه مشترکتون   هی. یاپارتمان دوتا واحدش رو بخر

شهیم  



که مامان هروقت خواست   هیظاهر قض شه یهم م یکی

همه اش  یتونیم گهید ینطوریاونجا. هوم؟ ا ادیب اد،یب

نجا یا  

اونجا یبر ادیمامان م یو فقط وقت یباش  . 

هیخوب یلی: فکر خ  دیحم  . 

باز گفتم شین با  : 

. من عقلم از تو دیحم ایمعلوم شد فقط قد بلندکرد -

شترهیب  . 

رو پرت کرد  شیفرو فرش ییدمپا دیو حم دیخند شبنم

 : سمتم

 . ببند خواهر جان -

  ی. به بابا بگهیبه فکرش باش. فکر خوب یجد یول -

اسمتم  گهیرو دوباره راه بندازه مامان د ونیزیتلو

ارهینم  . 

تو  یکردن خونه رو  دایپ یرو  تونمی: باشه پس مدیحم

گهیحساب کنم د  ! 

نگاهش کردم سیپوکرف  : 



  طیاما مح امیخونه م دنید  یتنها. برا رمیمن بنگاه نم -

ها مردونه اس یامالک  . 

ندارم. فکر  ازیباشه کمکت ن ی: باشه اونطور دیخند

واسه خودت یپا مرد  هی یکار یکردم رزم  . 

ام سرد و خشک شد افهیق  : 

هفت پشتم بسه یگرفتم برا ییپا ریز  یکی یبرا -  . 

خنده اشو تموم کرد و گفت دیحم  : 

اوردم یم ادتی د ینبا دیببخش -  . 

وگفتم دمیکش یاه  : 

؟یکار ندار  مارستانیب یعن ی ؟یامروز خونه ا دیحم -  

فتمی: نه شب شدیحم  . 

تکون دادم و گفتم یسر  : 

مونمیم نجایپس من نهار ا -  . 

دیگشاد زدم. حم یلیلبخند خ هی بعدم  : 

یکنیم یکار خوب یلیخ -  . 

گفت یگشاد یل یلبخند خ هیمثل خودم با  و  : 



تنگ شده یلیدستپختت خ یدلم برا -  . 

براش نازک کردم که شبنم گفت ی... پشت چشمشعوریب  

: 

کنمیم یخوبه من خودم اشپز  یلیخ -  . 

کنمیم یمن اشپز زمینه عز -  . 

استراحت کن شبنم چشمات قرمزه کمی م یبر ای: بدیحم  . 

با خجالت گفت شبنم  : 

ادینه... من خوابم نم -  . 

  لچریو یبرام تکون داد و بلند شد دسته ها یسر دیحم

کرد تیرو گرفت و به سمت اتاق هدا  : 

 گهیماه د  کی. شما زمی عز دمیم صیمن تشخ  نویا -

حواست به خودت باشه دی. از االن بایعمل دار  . 

فوت کردم و بلند شدم و به اشپزخانه رفتم و  نفسمو

 شیخودشو ات  خواستهیشبنم م نکهیا یتازه تونستم معن

 بزنه 

بود یچ رهی بگ شیات ای  . 



افتاده بود و   نیزم یگاز پاک کن رو یها  یاسپر نیا از

که   یگاز هم بود که مشخص بود بخاطر سماور یرو

 کنار 

سوخته کف  هیال هیگاز   یبود شعله گرفته و رو گاز

شده بود جادیا  . 

کردن گاز شدم .   زیدستمال برداشتم و مشغول تم عیسر

یپر کردم و برا خچالینگاه به  هیگذاشتم و بعدم  ییچا  

مهیشروع کردم به درست کردن ق نهار  . 

مواد دسر رو هم دارند، چند مدل دسر هم  دمید یوقت

 کردمی م ی. سعخچالیدرست کردم و گذاشتم تو 

ی زی هرچ  

شبنم بهم  یو سرجاش بزارم تا تصور ذهن  دارمیبرم که

 . نخوره

؟ کنهی م یاشپز یینایباناب یچطور  

تا جا  گذشتیم یدوساعت دیاماده بود و فقط با زیچ همه

وفتدیب  .. 



خواستم مادرشوهرم هم امروز که سپهر و احمد اقا  ینم

دمیلباس هام رو پوش نی هم یرفتن تنها بمونه. برا  . 

راحت   الیو شبنم نبود. احتماال االن باخ د یاز حم یخبر

هیکردم و تو  می گاز رو تنظ  ری . زکنندیدارند استراحت م  

نوشتم کاغذ  : 

  یروز اول  خوامینهارتون اماده است. نم 12ساعت  -

مادرشوهرم رو   تیکه سپهر پدرشوهرم رفتن مامور

 .تنها بزارم

  یخواست یشبنم کمک شیخونه گشتن تا موندن پ یبرا

ندا بهم بده وگرنه  هی  یدی. کاغذو دامیخبرم کن. م

 ساعت

ینکه غذارو نسوزو  زنمیبهت زنگ م 12  . 

 یتاکس هی. رونیسرو صدا از خونه اشون اومدم ب یب

دمیخونه شدم. سرراهم نون هم خر  یگرفتم و راه  . 

*** 

از سپهر نشد. منم از همکارام تو   یدوروز بعد خبر تا

جاشون  رنی بگ یمرخص  خواستنیهفته هرکدوم م نیا  



برام   یلیسپهر در کمال تعجب خ یخال ی. جاستادمیمیوا

 . سخت بود

یلیبراش تنگ شده بود ... خ دلم  . 

ام  نهیکردم. قلبم داشت از س یم هیکه شب گر یجور

که خودش یاز حالش نداشتم وقت یکه خبر رونیب زدیم  

دارند یریاحتمال درگ گفت  . 

بزنم که باعث  یزنگ ایبدم  یامیکه پ دمیترسیم یطرف از

بودم از دوروز دهید یسیپل لمیف یخطر بشه براش. هرچ  

شد وانواع و اقسام  یسرم مرور م یتا االن تو شیپ

دمیچیهارو م ویسنار  . 

برعکس من مادرشوهرم خونسرد بود اما  . 

  میکرد یپاک م یسبز می. داشتاوردمیکه طاقت ن نیا تا

یقورمه سبز یبرا  زریریکه تف بده بزاره تو ف  : 

ن؟یخونسرد نقدریا یمادرجون...چطور  دیببخش -  

زم؟یز چه نظر خونسردم عزا -  

گهید ت یرفتن مامور  نکهیخب.. ا -  . 



.. سپردمشون به خدا ... انشاهلل زمیتوکل به خدا عز -

گردنیکه سالم برم  . 

و گفت دیکش یاه  : 

...  یدونی. اما مشدمیتابو نگران م یب  یلیخ لیاوا -

که   نیرو به شوهرم بگم و مدام سر ا میمن نگران نکهیا

 هربار 

کنم جلوش و ناراحت بشم   هیگر تیبره مامور خوادیم

من بمونه. حواسش و  ش یاون فکرش پ شهیباعث م

 جمع 

  نیهم یبراش خطرناک تره. برا نینکنه کامل. ا کارش

که چقدر ارمیخودم حداقل ن یکنم به رو یم یسع  

 . نگرانشونم

سپهر   یاحمد اقا عادت کردم اما وقت یها  تیمامور به

اونم  یها و کارها تیهم اومد تو کار پدرش... مامور

 که

  یبچه ات از نگران یبرا ینگران  یدونیشد... م شروع

خودم رو  تونستمیم ی. به سختشترهیشوهر هم ب یبرا

 کنترل 



سپهر بروز ندم یجلو  یزیکه چ کنم  . 

نییرو انداختم پا سرم  : 

دلم براش تنگ شده.. فکرش رو  یلیراستش... خ -

سپهر تنگ   یدلم برا نقدریا یروز هیکه ... کردمینم

ایبشه   ... 

... اره؟ یعاشق بش -  

اشکمو با ساعدم پاک کردم و سر تکون دادم که گفت نم  

: 

نگران بود که تو   یلیخداروشکر... سپهر خ -

  یتونیباالخره م نکهینه .ا ا یروز  هیباالخره  شیبخشیم

 باهاش کنار 

نه ای یبهش عالقه مند بش یتونیم نکهیا ای... یایب  . 

زد؟یباهاتون درموردش حرف م -  

دوست  دمیفهم ینه... قبل از ازدواجتون. وقت ادیز -

و دلتو شکسته ... از بعد اون بهم گفت. بعد از  نیبود  



ازم مشورت خواست که  یچندبار ه ی ازدواجتونم

شده دلتو   ی هرطور خواستیباشه... م دیبا یچطور

اره یبدست ب  

خانم دلش رو  هیکه  شهیباعث م یچ  دونستینم اما

ارهیاعتمادتو بدست ب ی ببازه. چطور  . 

  یهرکس ایمن... به لمس سپهر   نیدونستیشما...م -

 حساسم ؟ 

. هم من هم  میدیکه دعواتون شد فهم ینه... اونشب -

داحم  . 

و گفتم دمیلبگز  : 

دیببخش -  . 

تاب و تحمل   ییجا هی. ادم تا ی... حق داشتزمینه عز -

 کردیکه فکر م کردیرو م یداره. سپهر داشت کار

 درسته. در

 یپشت فکرش نبود. برا یمنطق ای یعلم  چیه واقع

سپهرو دعوا کردم. بهش گفتم حق نداره بهت  نیهم

 دست



وتو  گرفتیمدت دستتو م  هی. یایتا خودت کنار ب بزنه

و تو خودت  دادیکه بهت دست م یبد ی مدام حس ها  

. که کردیعمل م یمثل بمب ساعت نایو هم  یختیریم

که چقدر   دی اونشب منفجر شد. سپهر تازه اونشب فهم

 کارش 

بوده اشتباه  . 

کردمیم یاحساس شرمنده گ یلیخ  : 

. اصال هم  کرد ی م یماه باهام مهربون نیا  یلیسپهر خ -

 . بهم دست نزد

تکون داد یلبخند سر  با  : 

داشته پسرم یچه صبر -  . 

بهم زد و با خنده گفت یچشمک  : 

باشه و دلش  ششیزنش تو اتاق پ شهی واال مگه م -

 . نخواد لمسش کنه

نییپا و با خجالت سرمو انداختم دمیخند  . 



...قانون   نیبرگشت ... ا ی... وقتخوامیدرسته... م -

 ... منع لمسمون رو بردارم

 بخاطر سپهر فقط؟ -

. قبل...رفتنش که خب.. خوام ینه.. خب... خودمم م -

بهم دست نداد گهید یحس بد یعنیبغلم کرد پسش نزدم   

. 

چقدر سخت بوود گفتنشون یوا  . 

  ی. اگر هر سوالزمیعز شنومیم نویخوشحالم ا یلیخ -

. هرچند... به احمد زمیعز یازم بپرس ی تونیم یداشت

گم یم  

رابطه   دیبا سپهر صحبت کنه... هروقت که خواست کمی

بهت   یبیاس یوقته از سر هول هولک هی دیداشته باش

 . نزنه

. از خجالت قرمز شدم و هیمنظورش چ دمیفهم تازه

نییسرمو انداختم پا  . 

و گفت دیخند اونم  : 

ارمیخورد کنو ب یسبز رمیمن م -  . 



رفتنش پااشدم دست و صورتم رو اب زدم تا از  با

صورتم کم بشه یقرمز  . 

به صورت پدر  شهیروم نم گهی. از تصورش دیوا

بخواد درمورد رابطه با   نکه یشوهرم نگاه کنم. فکر ا

 سپهر صحبت 

و مشاوره بده کنه  ... 

هارو   یسبز گهیم د. باهارم ین خودمیکردم به رو یسع

سرد می. بعدم که گذاشمیو تف داد میختیری تو دستگاه م  

زنگ خورد لمیکه موبا میکن یتا بسته بند بشه  . 

لبخند زدم عی اسم سپهر سر دنیبه اتاق رفتم. با د عیسر  

: 

 بله ؟ -

 . سالم خانوم خوشگلم -

باز شد. دست خودم نبود که  شمیصداش ن دنیشن از

خونم باال رفت و ضربان قلبمم که تو گوشام  نیادرنال

زدیم  

نگاریا  . 



 . سالم -

زم؟یعز یخوب ؟یچطور  -  

؟ یاوهوم... تو خوب -  

برات تنگ شده... اما  ی... دلم حسابزمیاره عز -

میام بمون گهیچندروز د  دیمتاسفانه با  . 

گفتم یاز مکث بعد  : 

خودت باشمواظب  -  . 

. توام مواظب خودت باش. با محسن زمیباشه عز -

. مامان  دیبهش زنگ بزن دیداشت  یصحبت کردم اگر کار

 شماره

داره اشو  . 

 ... باشه. تو نگران نباش -

 عیشد و بعد سر یا هیسکوت دوثان هی نی از گفتن ا بعد

 : گفتم

 . دلم برات تنگ شده سپهر -

اونم همزمان گفت حاال  : 



 . دوستت دارم -

تر سپهر   یسکوت طوالن   هیحبس کردم بعد از  نفسمو

 : گفت

 .. دوباره بگو حنا -

و گفتم دمیگز لب  : 

 ... گفتم که -

رو بستم و بعد گفتم چشمام  : 

 دلم برات تنگ شده -

و گفت دیخند  : 

...   زمیعز  شنومیم نویچقدر خوشحالم که ا یدونینم -

نمتی بیزود م یلیخ  ... 

توام مواظب خودت باش... باشه؟باشه  -  

زدم که  یشده بود. منم لبخند یصداش پر از انرژ کامال

 : گفت

.. مواظب میدار ادی. هنوز کار نکرده ززمیباشه عز -

 . خودم هستم



مکث کوتاه گفت هیاز  بعد  : 

... فعالزنمی برم. بازم بهت زنگ م دیمن با زمیعز -  . 

 . خدافظ -

 دنیبا شن کنم ی . احساس مدمیکش یقطع شد. اه تماس

شد شتریب می صداش دلتنگ  . 

**** 

حنا؟ هی: نظرت چدیحم  

. یتوجه کن دیخب چند تا نکته داره داداش من که با -

 نینگاه.. ا نییکه در داره، پا یچارچوب  نیا نکهیاول ا

ی برا  

مشکل سازه شبنم  . 

خوب  میبرش بزن نوییپا میتونیم -  . 

بعد نییپا ادیخونه م تیامن -  . 

میبزن یکرکره ا یفلز ی در ها نیاز ا  تونمیام... م -  . 

خوبه نیا -  . 



 یرادیو ا  بی. بنظر عمیخونه ارو نگااه کرد هیبق

بود با دوتا اتاق یمتر 90نداشت. حدودا   . 

ادم  هی یبرا  نتاشیاما کاب دیخوبه حم  زشیهمه چ -

بلنده یلیخ  لچریو یرو  . 

 ... اره -

دیکش شی شونیپ یرو یدست کالفه  : 

که منو  یبا وام رمیحنا... گ  رهیباال م یلیاش خ  نهیهز -

هم خود شبنم ارث خانواده اشه نیزم هی و  میبابا گرفت  

.  میرو بخر ش ییو واحد روبه رو نجایا می بتون میبفروش

  یبرا دی. تازه بابا بامیرسی به ته خط م گهیواقعا د یول

 تو

هم بخره  هیزیجه  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

می. منو سپهر که هنوز نامزدستیمن واجب ن هیزیجه -  

. 

دستش  رهیوامو بگ  نیخواهر من؟ بابا ا یباالخره چ -

شهیسال تنگ م نیتا چند  . 



. بعدشم ماکه قرار ستمیمن واجب ن گمی... دارم مدیحم -

میریمادرشوهرم م ی. طبقه باالمیریخونه جدا بگ ستین . 

از  یکی خودم حقوق دارم که بتونم حداقل  اونقدر

میبخر ل یاتاقاشو وسا   . 

به چپ و راست تکون داد یسر دیحم  : 

تا با حقوق خودت تنها   کشه ی چقدر طول م یدونیم -

  یجهازتو بخر یبخوا  یکه دار یاونم با اون حقوق کم

 ؟

گفتم کالفه  : 

  یبابا به اندازه کاف به دو نکن ... یکی... بامن دیحم -

که مجبور شد بده   یا هیگذاشته. اون د   هیمن ما یبرا

 خودش 

هیکل  ... 

: ممنون... شبنم چشماشو که عمل کنه  دی کش یاه دیحم

شهی راحت م یمن تا حدود الیخ  . 

دوباره؟  نهیبب تونهیم -  



اگرم  گه یدکترش م ی . ولستیمعلوم ن ...50-50-

.. منظورم کنهی نم دایکامل بهبود پ ارهیبدست ب شویینایب

که نهیا  

بده صی نتونه رنگ هارو از هم تشخ ممکنه  . 

و گفتم دمیگز لب  : 

شهیانشاهلل که خوب م -  . 

که رفته بود تا با تلفن صحبت کنه اومد داخل هیبنگاه  

د؟یرو گرفت متونیخب تصم -  

  میخوایاما چون م نجای: خوشمون اومده از ادیحم

  ارهیرو ب متی ق دیبا فروشنده صحبت کن میدوواحد بخر 

ن ییپا  

 . تر

.  رمیگیگنده خودم ازش م فیتخف هی: حتما ...  هیبنگاه

راحت  التونیخ  . 

قرارو بزاره و خبر بده ی قرار شد بنگاه دییاز تا بعد  . 



موتورش رو به خواست شبنم فروخته بود. اخه   دیحم

. چون خودش تصادف کرده بود دیترسیشبنم از موتور م

 و

رو مجبور کرد که  دیاتفاق براش افتاده بود حم نیا

انجام بده نکارویا  . 

حنا؟ گردهیبرم ی: سپهر ک دیحم  

 کی. گفته بود بعد از شهیهفته اش تموم م کیفردا  -

ادیهفته م  . 

د و گفتتکون دا یسر  : 

  هیبا سپهر صحبت کنم. باالخره  دیبا هیقض نیراجب ا -

هم اونه هیطرف قض  . 

سپهر حرف من رو  دوارمیسر تکون دادم و ام فقط

  رید دیاز سپهر بخوام بخاطر حم تونمینم ی بزنه. از طرف

م یتر بر  

خودمون خونه  . 



منو رسوند و رفت. بعد  دیشب بودم. حم   فتیش اونشب

 ییرو تا زمان دارو یساعت مین هیاز انجام کار هام، 

از  یکی  

 هینشستم و  یصندل یمسن وقت داشتم. رو یها  خانم

رو برداشتم و تراکنش لمی. موباختمیخودم ر  یبرا ییچا  

پس انداز  ونیلیم 7رو نگاه کردم. حدودا  میبانک یها

 نیاز ا شتریوگرنه ب دمیپول اژانس م یداشتم. البته کل

 ها 

پس انداز کنم تونمیم  . 

 ی. هرچزهیریهم هر ماه برام هفتصد تومن م سپهر

ندارم و خودم حقوق دارم قبول  یازین گمیبهش م

کنهینم . 

بهم نفقه بده دیزنشم و با گهیم  . 

تخت خواب بخرم  سیسرو هی  تونمیم ونیلیهفت م نیا با

 ؟

  شهیو البته م ن یو ارزون تر  نترنتیسرچ کردم تو ا یکل

و هفتصد هزار تومن بود ونیلیم 4 نیگفت قشنگ تر   . 



مویگذاشتم کنار گوش کالفه  . 

 ل یوسا رهیم یاز سمسار  هیخونه مجرد  یگفته برا  دیحم

ازشون استفاده   ستی. چون قرار نرهیگیدست دوم م

 . بکنه

حداقل زشت باشه اما نو   خواست یخودم دلم م یبرا اما

 . باشه

زم؟یعز یکن یم  کاریچ -  

زدم یخانم خلج لبخند یصدا دنیشن با  : 

  ارمیخونه ارو در ب لیوسا متیگفتم ق کارمیب کمی دمید -

شهیچقدر م  . 

زد یلبخند  : 

خونه خودتون؟ دیبر نیخوایم یپس به سالمت -  

: اگر با حقوقم بتونم جهاز بخرم بله دمیخند  . 

رسه؟ینم شیپدرت وسع مال -  

برادرم خونه بخره. اون  یبرا دیبا یخب... چرا ول -

فلجه نییتازه ازدواج کرده و خانومش از کمر به پا  . 



گفت یدلسوز با  : 

خونه؟ یبرا دیکنیم کاری... شما چیاله -  

 میریدارند م یطبقه خال ه یخونه مادرشوهرم  یباال -

 . اونجا

؟یبامادرشوهرت مشکل ندار: دیخند  

 شتری... از مادر خودم بهی زن ماه یلی: نه... خدمیخند

 . دوستش دارم

با مادرشوهرش   یعروس شهیم دایخداروشکر. کم پ -

ادیکنار ب  . 

  یروز هی  کردمیدرسته. خودم اصال فکرش رو نم -

امو دوست داشته باشم اما  ندهیبتونم مادرشوهر ا

 خداروشکر 

اونا راحتتر از خونه خودمونم خونه  . 

. بنده خدا از دست عروسش  میباهم حرف زد یکل

اصال به   نکهیدرد و دل کرد. ا یبود و کل یناراض

انینم دنشید . 



و  زنهینم دیو سف اهیو دست به س نهیسرسنگ انیم یوقت

دنیو مدام از شوهرش توقع طال خر هیهم پولک  یلیخ  

 . داره

گفتم   یدیهمون خانم مسنه که شد من ببخش یدارو وقت

 . و بلند شدم

شدیم قی به سرمش تزر دیبا داروش  . 

  یها رزنیاز پ یکیرو که انجام دادم متوجه شدم  کارم

کرده فیناتوان پوشکشو کث  . 

 یکه برا یمصرف کباری روپوش مخصوص  لباس

. دستش و ماسک هم  دمیرو پوش میمواقع داشت نجوریا

 زدم و

  یکارم تموم شد بلند شدم که صدا یکردم. وقت عوضش

دمیو لرزونش رو شن فیضع  : 

بهت بده دخترم. انشاهللا  یخوایم یاز زندگ یخدا هرچ -

 . که خدابهت بچه ناخلف و قدرندون نده

زدم و گفتم لبخند  : 

 . ممنونم -



 کردی. سرم بشدت درد مدادمیکه شد داشتم جون م صبح

شگاهیارا رفتم یم دیاما با  . 

 خوامیراه افتادم. اگر م ادهیکردم و پ یهمکارام خدافظ از

. خسته امیبرم ب ادهیبتونم پ دیپس اندازمو نگه دارم با  

ستین یاما چاره ا شمیم  . 

کل بدن   ونیاپالس هیداشت.  ونیوقت اپالس خداروشکر

 . هم کردم. با اصالح صورت

سردرد رو تحمل کنم نیا تونستمی عمرا نم گهید  . 

قرمز شده بودن ی حساب چشمام  . 

به باد رفت  نجایتومن ا کی ک ی... نزدخب  . 

گرفتم و رفتم خونه یو تاکس ایزدم به در دل  . 

وقت صبح کجا  نینبود. تعجب کردم که ا مادرشوهرم

. رفتم دوش گرفتم و دی باشه. حتما رفته خر تونهیم

 اومدم

رونیب  . 

رو برداشتم که  لمی. موبادمی بدنم کرم زدمو لباس پوش به

دارم دیپاسخ از حم یچند تا تماس ب دمید  . 



تخت بهش   یرو  دمیدراز کش نیباال انداختم و ح ییابرو

 . زنگ زدم

 بله؟ -

؟یدیچرا جواب نم  ؟ ییحنا؟ کجا -  

متوجه نشدم خب شده؟یچ -  . 

مارستانیب ایپاشو ب -  . 

. خشکم زده بود که گفتستادیکردم قلبم ا احساس  : 

خورده منتقلش کردن   ریپدرشوهرت ت  ؟یدیشن -

نجاستیما االن اتاق عمله. مادرشوهرتم ا مارستانیب  . 

خورده... سپهر... چرا   ریزده بود. پدرشوهرم ت خشکم

 نگفت سپهر کجاست ؟ 

 حنا؟ -

گفتم یفیضع یو با صدا ختنی که زد اشکام ر یداد با  : 

 سپ...سپهر؟ -



. یای. بهتره توام بنجاستیحالش خوبه سالمه هم -

راستش   ی. بازو ستین ینگران  یالبته پدرشوهرت جا

خورده  ریت  

االن اتاق عمله درب که  ... 

شماره  دنینگاه کردم .باد می... بوق... به گوش بوق

رو قطع کردم و  دیحم عیبود. سر میسپهر که پشت خط

 تلفن

رو جواب دادم و با بغض گفتم سپهر  : 

 سپهر؟ -

؟  زمیجانم عز -  

شده؟  یچ ن؟ یمارستانیب -  

دیبغضم ترک بعدم  . 

خورده  ر یبابا بازوش ت  زمیعز یچیعه... حنا ! ه -

در اوردن گلوله مجبور شدن ببرنش اتاق   یبود. برا

نیعمل. هم  

تموم شد ش یجراح االنم  . 

؟یتو... سالم -  



که  رونیاومدم ب مارستانیم از ب اره قربونت بشم. االن -

بکنم. هم خانوم خوشگلمو    یاستراحت هیخونه. هم  امیب

نم یبب  

  ارمیب لیوسا یسر هی مارستانیب امیبعدش که م هم

بابا و مامان یبرا  . 

دمیکش یراحت نفس  : 

؟یعنی  یایم یدار -  

خونه ام گهیساعت د کیاره عشقم...  -  . 

 . باشه... من...منتظرم -

نمتیبی... مزمیفعال عز -  . 

  عیو سر دمی. از جام پردیتپ  یقلبم تند م جانیشدت ه از

ی نهار  چیرفتم. ه رونیاتاق رو مرتب کردم. از اتاق ب  

که درست   دیرسینم یچیعقلم به ه کساعتی. تو نبود

درست  یکه مطمئنم هرچ تابمیزده و ب جانیه نقدریکنم. ا  

شهیخراب م کنم  . 

میخریم رونی از ب الیخیب -  . 



نگاه کردم.   نهییو به خودم تو ا دمیبه اتاق دو عیسر

 هیچسبون عوض کردم.  یشلوار مشک  هی لباسام رو با 

 لباس 

 یسر نیا لمیوسا یکوتاه قرمز تنگ که البه ال  نیاست

اورده بودم عوض کردم. البته لباس باز و س ک  یاخر

 س

اعتماد به نفسشو  نقدریهم اورده بودما اما االن ا ی

سپهر بپوشم یرو جلو یلباس نی ندارم که همچ  . 

باال بستم رهیرو تند تند شانه کردم و با گ موهام  . 

دمیکش  یقیبه لبام زدم و نفس عم نه ی تامیرژ و هی  . 

بودم ؟  خوب  

؟ ست یاصال ظاهرم مناسب ن کنمی حس م چرا  

مسواکمو برداشتم و  عیاومد مسواک نزدم. سر ادمی

و مسواک زدم. بعدم رفتم  ییتو دستشو دمیدوئ

 اشپزخانه و 

 کنهیدرست م شهیخشک که مادرجون هم وهیتا م چند

دندون بره ریخم ی خوردم تا بو  . 



مبل نشستم و با استرس منتظر موندم. اما در کل   یرو

به دی. بادمیکش یقیگذشته بود. نفس عم قهیدق 20  

دمیپرسیو حال پدرشوهرم رو م زدمیزنگ م مادرشوهرم  

. 

مادرجون رو گرفتم شماره  : 

 ! حنا جان -

 . سالم مادرجون -

زمیسالم عز -  . 

افتاده! خوبن؟ یبابا چه اتفاق یبرا دمیشن ن؟یخوب -  

  کیاوردنش بخش  ستی ن ینگران یجا زمیاره عز -

ادیبهوش م گهیساعت د  . 

سپهر   امی ب خواستمیخطرناک نبوده. مخداروشکر   -

خونه ادیزنگ زد داره م  . 

بکنه یاستراحت  هی ادی... سپهر بزمیاره عز -  . 

  نمیکه پدرجون رو بب امیپس... من بعداظهر با سپهر ب -

 ؟



  کمی... ادیهفته م کی... سپهرم بعد از زمیاره عز -

زمیعز نیکن  یرفع دلتنگ  . 

خجالت گونه هام رنگ گرفتن. زبونم بند اومده بود   از

و گفت دیکه خند  : 

نمتیبی من برم. بعدا م زمیخب عز -  . 

خفه بگم ییتونستم با صدا فقط  : 

 . فعال -

لرزون فوت کردم نفسمو  . 

م؟یقراره االن ... رابطه داشته باش یعن ی نی.. اخوب  

ختیدلم ر ریتصورش ز  از  . 

  نهییا یدادم. دوباره جلو  قورت یدهنم رو به سخت اب

و به خودم نگاه کردم. اما... لباسم االن در  ستادمیا

 نظرم 

د یرس یزشت به نظر م یلیخ  . 

؟  دهیبزرگ نشون نم یلی هام رو خ نهی... سقرمز  

بهتره عوضش کنم دیشا  ! 



لباس بازا نپوشم؟  نیا از  

لباسام   ریاتاق برگشتم و کشومو باز کردم و از ز به

رو که اورده بودم اوردم باال و نگاه کردم شونیکی  . 

باز بود که از تصورش صورتم گر گرفت نقدریا اما  . 

و در کشوم رو بستم ریدوباره چپوندمش همون ز عیسر  
. 

دادم هیتک وارینشستم و به د نیزم یرو  . 

تو دهنم. گونه هام سرخن ادی... قلبم داره مایخدا یوا  . 

 ی رو داشتم مرور م یاحتمال یها ویو اقسام سنار انواع

دمیرو شن  اطیدر ح یکردم که حس کردم صدا  . 

 یو خودمو به در ورود دمی دوئ یچطور  دم ینفهم عیسر

فرو  یبه در خورد. بعد صدا یرسوندم که اول تقه ا

 رفتن

تو در دیکل  . 

 حنا؟ -

عقب رفتم و در باز شد کامل.  قدم هیسپهر بود.  یصدا

شد قیلبخندش بالفاصله عم دنمیسپهر وارد شد با د  . 



دوتا ساک بود که همونجا دم در ولشون کرد دستش  . 

 ای دمید شیاونو با ته ر شهی در اومده بودن. هم شاشیر

غیت شیهم ش  . 

بودمش دهیند  شیبا ر ینطوریوقت ا چیه  . 

بود ختهیبهم ر  موهاشم  . 

داشت اما لبخند داشت یظاهر خسته ا کال  . 

  هیاشک تو چشمام جمع شد که  زد،یتو دهنم م قلبم

جلو اومدو درو هل داد بسته بشه یقدم  . 

رو دورم حلقه کرد دستاش  . 

خودم اومدم که تو بغلشم. با هردو دستش محکم منو   به

 . به خودش فشار داد

اش فشرده شد نهیبه س صورتم  . 

بود   یکس نیدور کمرش حلقه کردم و اون اول دستامو

 : که شروع کرد به حرف زدن

 ... چقدر دلم برات تنگ شده بود حنا -

دی رو بوس سرم  . 



  هی تونستمیچنان تو گلوم بزرگ شده بود که نم  بغض

 ! کلمه حرف بزنم

زم؟یعز  یبگ یزیچ یخوا یحنا.. نم -  

رو کوتاه به چپ و راست تکون دادم سرم  . 

نمتیبب حنا... -  ! 

تا  نییاز خودش جدا کرد. سرم رو انداختم پا منو

نهی پر از اشکمو نب یچشما  . 

خانومم ؟ نمتیبب -  

برهنه ام رو گرفت تو دستاش یبازوها  . 

 ... حنا -

رو   ختنیسرمو اوردم باال اما اشکام بالفاصله ر باالخره

زد و با  یاشکام لبخند مهربون دنیگونه هام. با د

 دستاش

رو قاب گرفت صورتم  . 

که توهم قفل شد گفت چشمامون  : 

باالخره! اره؟  دیدلت لرز -  



سر  هی رو قطع کنم  مون یتماس چشم نکهیا بدون

  یلیحرفش تکون دادم که چشماش خ دییبه تا کیکوچ

 نرم تر 

شد و گفت رهیبهم خ یشتری.با احساس بشد  : 

 اجازه هست بوست کنم؟ -

رمیلبخندمو بگ یلوتا ج  دمیگز لب  . 

 خوامیکن حنا... م دشییتا یاگر اجازه هست... زبون -

یخوایبشنوم که توام م  ... 

شکنجه که دوست  هیشکنجه بود...   نی... ع یلعنت

 نداشتم تموم بشه. سرخ شدن گونه هام رو حس کردم و

لب باز کردم باالخره  : 

خوامیم -  ... 

 هویبود که  ومدهیاخر هنوز کامل از دهنم در ن میم

لبام فرود اومدن یو لباش رو دیصورت سپهر بهم چسب  
. 

به  هیشب یرو حبس کردم و چشمام گرد شد. حس نفسم

شده بود یدلم خال ریسقوط بهم دست داد. ز  . 



دستش  هی عیاش و اونم سر  نهیس یگذاشتم رو دستمو

پشت گردنم حلقه شد و به خودش  کشیدور کمرم و   

فشردتم شتریب  . 

بهم  یحس نی وقت همچ چی. هدیبوس یلبام رو م گرسنه

 . دست نداده بود

قسمت بدنم شده بود. سپهر  نی... انگار داغ تر لبام

وقته غذا   یلیکه خ یچشماش رو بسته بود و مثل ادم

 نخورده 

دیبوس یداشت لب هام رو م بود  . 

ازاد شدن نفسم،   نیشدم و ح رو که بستم سست چشمام

 . تو بغل سپهر شل شدم که محکمتر بغلم کرد

عقب رفت. محکم  تیسرعتش رو کم کرد و در نها اروم

خودش فشار داد نهیبغلم کرد و سرمو به س  . 

نگفتم یزیخواست بگم نه... ادامه بده اما چ یم دلم  . 

سپهر منو از خودش   هویرو اصال باز نکردم که  چشمام

حس کردم تو هوام ید و به انجدا کر  . 



  هیسپهر بغلم کرده.  دمیترس چشمام رو باز کردم و د با

دستشو دور کتفم حلقه کرده هیزانوم و  ر یدستش رو ز  

. 

راه رفتن  نیدور گردنش حلقه کردم. ح  عیسر دستامو

 : بهم نگاه کرد و لبخند زد

انگار خوشگلم یالغر شد -  . 

زدم یمحو لبخند  . 

تخت درازم کرد و از جاش بلند   یاتاقش شد، رو وارد

 : شد و گفت

امیم گهید قهیاز جات تکون نخور. پنج دق -  . 

قه؟یدق پنج  

نشستم و گفتم عیسر  : 

؟یریکجا م -  ! 

زد یو با چشمک دیخند  : 

گل بده بعد   ی برق بزنه و بو یدیخانمم از سف شهینم -

عرق باشم که  یپشم و مو و بو یمن با کل  ... 



گفت یمشک راهنیپ یباز کردن دکمه ها نیح  : 

امیم رمیگیزود دوش م -  . 

 یصدا هی. ناخواسته با نی زم وفتهیخواست ب یم فکم

صداش کردم زونیاو  : 

 . سپهر -

  میشونیتخت، پ یرو دمیخم شد روم که دراز کش عیسر

گفت یلبخند بدجنس هیو با  دیرو بوس  : 

امیم یا قه یحنا... پنج دق  ایخوریاز جات تکون نم -  . 

و بلند شد، رفت سمت کمد و  دیرو بوس می شونیپ دوباره

رو برداشت و به حموم  غشیدست لباس و دسته ت هی  

 . رفت

  خواستیسرم. دلم م یبودن رو ختهیاب سرد ر انگار

میسپهر ادامه بده... اونقدر که تا اخر خط بر   ... 

دادی عرق م یبو کم ی کنمیاالن که فکر م البته  . 

به  نهییخودم نگاه کردم. از جام بلند شدم و رفتم تو ا به

 . خودم نگاه کردم، موهام رو دوباره شانه کردم



و  ادیکه االن از حموم در م نیزدم و از تصور ا یلبخند

ی نشست رو یقیبرم تو بغلش لبخند عم  تونمیدوباره م  

 . لبام

رفتم یطاقت تو اتاق قدم رو م یب  . 

رمی ذاشت اروم بگ ینم استرس  . 

شد قهیدق 15به  لیسپهر تبد قهیدق پنج  . 

  گهیتوهم. د دمیتخت نشستم واخمام رو کش یرو کالفه

کشه مگه؟ یزدن چند تا مو چقدر طول م غیبا ت  

 یلیحس کردم خ ستین ی همچنان خبر دمید یوقت اما

تخت نشستم و منتظرم یام که همچنان رو عیضا  . 

. وارد اشپزخانه شدم. با رونیشدم و از اتاق رفتم ب بلند

دمیروش نبود لب گز یچیگاز که ه یرو دنید  . 

هم نخورده یچی ه حتما  . 

خونه ارو برداشتم و شماره رستوران رو گرفتم و  تلفن

 ییسفارش دوتا کباب دادم و تلفن رو که قطع کردم دستا

 از

دور شکمم حلقه شد پشت  . 



دیگونه امو بوس عی و برگشتم که سپهر سر دمیکش ینیه  

: 

 ... خوشگل من -

صورتش که رنگ باز کرده بود و صورتش رو   دنید با

زدم. با خنده گفتم یکرده لبخند غیت شیش  : 

یرنگ باز کرد -  . 

و دستاشو دور شکمم محکم تر کرد و چونشو   یخند

سر شونه ام گذاشت یرو  : 

هفته است حموم نرفته بودم ... خب...   کیهوم...  -

  میتونیم ای... ادیتا غذامون ب میمنتظر بمون  دیبا یانگار 

ذره هی  

! هوم؟میهم بکن  طنتیش  

گفتم یف یضع ی. با صداختیدلم فرو ر ریز دوباره  : 

میکن یطونی...شکمی می... بتوندی...شادونمینم -  . 

کشوند سمت مبل سه نفره و خودش نشست و من  منو

پاهاش نشوند یکشوند رو  . 



مبل   یسمت خودش. پاهام رو دوطرفش رو چرخوندتم

و گفت دتمیگذاشتم که جلوتر کش  : 

نمتیبب تونمیشده از دور نم فیجلو چشمام ضع ایب -  . 

منم   نباریا لبام نشست.  ی لباش رو  عیکه سر دمیخند

 . دستام دور گردنش حلقه شدند

داغش  یبوسه دستاش لباسم رو باال داد و دستا نیح

پهلوم هام نشستن یرو  . 

متوقف شدم  دنشیرو از دست دادم و از بوس تمرکزم

اما اون ادامه داد. دستاش پشت کمرم رفت و اروم باال  

 تر

باهاش ور   کمی دیکه رس رمیو به بند لباس ز اومدند

 . رفت

تونسته بازش   دمیهام شل شدند فهم نهیحصار س  یوقت

 . کنه

اما به نوازش  رندیهام بگ  نهیس یداشتم دستا توقع

 . کمرم ادامه داد 

نداشت یعجله ا چیه  انگار  . 



و به سپهر نگاه کردم. لب  دمیسرم رو عقب کش اروم

. مثل منزدی. نفس نفس مزدندی هاش برق م  . 

لباسم رو گرفت  یکه لبه ها میبود رهیهم خ یچشما  تو

 .... و داد باال و

ارهیباال گرفتم تا بتونه درش ب دستامو  . 

  نهیس یدر اورد. با خجالت دستام رو رو نممی... تسو

دستام یگرمش رو  یبرهنه ام گذاشته که دستا یها  

 ... نشست

 ... لطفا بهم اجازه بده -

که گونه هام سرخ شده بودن اروم دستامو  یحال در

نییهم پا میدفاع وارید نیو گذاشتم که اخر دمیعقب کش  

ادیب  . 

 میکه داشت یزود غرق سپهر شدم. غرق لذت یلیخ

میکردی احساسش م  . 

تنم  یمبل درازم کرده بود و اون بود که رو یرو حاال

دیبوس یزده بود و قسمت به قسمت بدنم رو م مهیخ  . 



  دیشد یتاب  یاز ب یو گاه کردمیناله م ادیلذت ز از

شد یسرش رو از خودم جدا کنم اما مانعم م خواستمیم  

. 

خواست منم پوست بدن سپهر رو احساس کنم   یم دلم

باال دمیرو گرفتم و کش شرتشی ت نیهم یبرا  . 

درش اورد و اومد روم و لب  عیجدا شد و سر خودش

 . هامون قفل هم شدند

و به خودم فشردمش دمیپوستش کش  یرو رو  دستام  . 

 ی ازم جدا شد و با نفس نفس و لبه ها هی از چند ثان بعد

درش اورد عیشلوارم رو گرفت و سر  . 

  خواستمیخجالت به واکنش صورتش نگاه کردم. م با

نه ای ادیبدونم خوشش م  . 

 نیمرطوب ب  اریرو از هم بااز کرد و دستشو به ش پاهام

دیپاهام کش  . 

ناله کردم که با لذت گفت ناخواسته  : 

فتحش کنم حنا ؟ یزاریجووون. م -  



سوال انگشت دور سوراخ واژنم  نیا دنیپرس نیح

کردی م یداشت باز  . 

گفتم یدهنم رو قورت دادم و با مکث اب  : 

 . اره -

 ارهین شلوارش رو در ماال  کردمیزد و فکر م یلبخند

اما اون پاهام رو کامل از هم باز کرد و نگه داشت و با 

ی کار  

در اومد غمیکرد ج که  . 

نبود که بتونم در  یزیبهشتم چ یدهنش رو نشستن

 ... سکوت و بدون ناله االتماس تحملش کنم

**** 

.  میبود دهیمبل سه نفره اشون دراز کش یبغل هم رو  تو

کوه رو کنده بودم هیخسته بودم که انگار  نقدریا  . 

برد که صدا  ی. تازه داشت خوابمون م نطوریهم سپهرم

بلند شد فنیا  . 

حال بلند شدن نداشتم اصال  . 

نشست یبه سخت یمکث هیهم بعد از  سپهر  : 



 . حتما غذامونه -

و بعد بلند شد و  دیرو بوس میشونیشد روم و پ خم

رهی اهارو بگو رفت غذ دیلبااساش رو پوش  . 

خودم جمع شدم   یمبل تو یمن همونطور برهنه رو  اما

 . و چشمام رو بستم

سپهر هم   دوارمیبود از نظر من . ام یفوق العاده ا لذت

باشه نظرش نطوریهم  . 

صداش اومد قهیاز چند دق بعد  : 

پاشو غذا بخور زمیحنا؟ عز -  

ناله گفتم با  : 

خورمیبعدا م -  . 

سرم فرو   ریشد که دست سپهر ز  یداشت گرم م چشمام

 ریاشم ز گهیپلکم رو باز کردم، دست د یرفت. ال

 زانوهام 

و بغلم کرد و بلندم کرد انداخت  . 

اش چسبوندم و چشمام رو بستم نه یبه س سرمو  . 



بسته  یصدا هیتخت درازم کرد و بعد از چند ثان یرو

  یمدت بعدم قفل شدنش و بعد از دم،یشدندر اتاق رو شن

 هم

تخت سپهر رو احساس کردم یرو کنارم  . 

بازوش گذاشتم و تو بغلش فرو رفتم.   یرو رو سرم

زود تو بغل سپهر خوابم برد.  یلیمحکم بغلم کرد و خ

 اما

نوازش هاش رو تا مدتها حس کنم تونستمیم  . 

بود که تو عمرم تجربه کرده بودم.   ی خواب نیبهتر

بغل  هیگرم و نرم و  یجا هیپر از ارامش، تو  ق،یعم

تیپر از امن  . 

*** 

زم؟یحنا؟ عز -  

تکرار شد تا  نقدریبود. ا یدور یلیفاصله خ هیاز  صدا

شد که  اریو مغزم هوش دمیباالخره انگار دم گوشم شن

نفر هی  

کنهیمنو صدام داره  . 



باز کردم. سپهر با لبخند گفت یرو به سخت چشمام  : 

خوشگلم ؟ یشینم داریب -  

 یو دوباره بستم. هنوزم تو بغلش بودم برا چشمام

نگفتم یچیبهش چسبوندم و ه  شتریخودم رو ب نیهم  . 

و کمرم رو نوازش کرد دیخند  : 

شبه 8... پاشو ساعت زمیعز -  . 

پاشم خوامینم -  . 

.  یضعف کن شهیباعث م ی بخواب شتریفکر کنم ب یول -

... پاشو یسوزوند یهم کالر یو کل ینهار هم نخورد

زمیعز  

یریدوش بگ کنمیم کمکت  . 

دیباز شد و به سپهر نگاه کردم که خند هوی چشمام  : 

؟ هوم گهیکمکت کنم د -  ! 

شهیمصرف م  یحموم اب کمتر  میریم باهم  . 

اش چسبوندم و چشمام رو بستم  نهیسرمو به س دوباره  
: 



شمیبغلم کن ببر. من بلند نم -  . 

خانومم یتنبل شد -  . 

انجامش بده اما   کردمیگفتم. فکر نم ی لبخند هوم با

د یبا نجایا گهیخودش بلندم کرد و به حمام برد. د  

ستادمیمیوا  . 

پاهام نگه داشتم.   نیهام و ب نهیس یرو جلو  دستام

و   کردیسپهر پشتش به من بود و داشت اب رو باز م

 دماش رو

کردی م میتنظ  . 

باال انداخت ییواکنشم ابرو دنیبرگشت سمتم با د یوقت  : 

زم؟یعز یپوشوند  ویچ -  

پهلوهام گذاشت یو دستاشو رو ستادی جلوم وا اومد  : 

 دمیو بوس دمیهمه اشون رو د شیچند ساعت پ نیهم -

زمیعز نچشویبه ا نچیو لمس کردم... ا  ... 

هام سرخ شدن گونه  . 



باسنم رو گرفتن.  یرفتن پشت سرم و لپ ها دستاشو

دیاش چسب نهیصورتم به س  . 

برداشتم و نمونیرو بستم و دستام رو اروم از ب چشمام  

... 

 هیاصراف اب، بعد از  یحموم جانانه و کل  هیاز  بعد

رونیدور رابطه و بعداز غسل کردن اومدم ب  . 

همه اشون   عیتو خونه پخش و پال بودن. سر لباسامون

استفاده شده امون رو تو  ی رو جمع کردم و دستمال ها  

اشغال انداختم سطل  . 

تو  ختمیهارو که سپهر گذاشته بود تو بخچال رو ر غذا

  یاداوریگاز که سپهر اومد، با  یقابلمه و گذاشتم رو

نکه یا  

  یرو دمیپدر سپهر محکم کوب دنید میبعداظهر بر گفتم

میشونیپ  . 

؟ یکنیم ی چرا خودزن -  

پدرت دنید میقرار بود مثال بر -  . 

کنندی: درک مدیخند  . 



شده. من   یچ نمونی... االن حتما حدس زدن بیوا -

نگاهشون کنم شهی روم نم گهید  . 

 نیکه ب هیاتفاق هی نی. ازمی: اصال خجالت نداره عزدیخند

منم از   یو مامان بابا وفتهیهمه زن و شوهرا اتفاق م

نیا  

ستندین یمستثن قاعده  . 

زد یکه چشمک دمیگز لب  . 

پدرت که ی برا یببر لیقرار بود وسا -  . 

اومد برد دیحم -  . 

باال انداختم ییابرو  : 

د؟یحم -  

باز شد ششین  : 

جالبم گفت زیچ ه یاره.. تازه  -  ... 

دیخند بعدم  : 

. زن هیها... وگرنه شناگر ماهر نهیبیاب نم دمیحم نیا -

 . داشت و رو نکرده بود



زدم یلبخند  : 

از نظر احساسات حساسه االن. چون  کمیشبنم  -

 یزینشون بده چ یمامان واکنش منف م یدادیاحتمال م

 بروز 

 . ندادن

  یلیاما مسلما بعدا بفهمه بعات خ زمیعز کنمیدرک م -

د یبا رهیگیبه دل م یشنریب  نهیک یداره. اونطور  یبدتر  

هم گفتم. من   د ی. به حمزمیمادرت عز یجا  یبزار  خودتو

توننیمن م ی هم خواستن رو یکمک یندارم حت یمشکل  

شهی ناراحت م یل یکنند. اما مادرت خ حساب  . 

 . ممنون -

طبق عادت که سپهر گفت داشتمیدوتا ظرف بر م داشتم  
: 

م؟یظرف بخور  هینداره تو  یاالن که مشکل -  

زدم و گفتم یمحو لبخند  : 

نداره ینه مشکل -  . 



غذا کنار   دنیظرف بزرگتر برداشتم و بعد از کش هی

لقمه ارو که خوردم دستم شروع  نیسپهر نشستم. اول

 کرد به

گشنمه  ی. اوه معلومه حسابدنیلرز  . 

قاشق رو ازم گرفت سپهر  : 

دمیحنا. من بهت م یضعف کرد  ینهار نخورد -  . 

. قاشقمو برام پر کرد و اورد سمت دهنمدمیگز لب  : 

اومد مایدهنتو باز کن که هواپ -  . 

و سرم رو برگردوندم دمیخند  : 

تو هوا مونده مایبابا... باند فرود بسته شد عواپ یا -  . 

بخورم تونمیسپهر... بده خودم م -  . 

اشو دور شونه هام انداخت گهید دست  : 

خودم انجامش بدم.  خوامینچ نچ... عقده شده برام. م -

گهیباز کن د  . 

باز کردم تا قاشق رو تو دهنم بزاره. انگار نه   دهنمو

سال 32سالمه و اون   28انگار من   . 



  ای ونیزیکه اگر تو تلو میاورد یدر م ییها  یباز لوس

می زد یعق م دمید یم یاز کس  . 

از خوردن نهار خواستم ظرفارو بشورم که سپهر  بعد

بلند بشم یصندل ینذاشت از رو   . 

شورمشونیتو بلن نشو من م -  . 

تونمیسپهر .. .م ست ین یازین -  . 

به چپ و راست تکون داد سرشو  : 

لطفا نی... بشزمیعز -  . 

اصرار سپهر از جام بلند نشدم. خودش ظرفارو  به

شست و بعد اومد سمتم و دستمو گرفت تا بلند بشم. با 

 تعجب 

 : گفتم

؟ یکنیم ینطور یچرا ا -  

 یبیاس ترسمیم ؟یندار یزیچ ی... درددی : ببخش دیخند

 ! بهت زده باشم

همه مالحظه اش دلم گرم شد. لبخند زدم نیا از  : 



ینزد  یبینه.. .اس -  . 

  هیمبل نشست و منو تو بغلش نشوند. بهش تک یرو

کردی دادم و اون تو بغلش بازوم رو نوازش م  : 

 ... دوستت دارم حنا -

سکوت   نیاز ا شتریب گهیرفت. نتونستم د یلیو یلیق دلم

 : کنم و گفتم

 . منم... دوستت دارم -

محکم دورم حلقه کرد و گفت ودستاش  : 

دوستت دارم شتر یب یلیجان...قربونت بشم... من خ یا -  

. 

نه؟ یهم گنیعشق که م ینیریرو بستم. ش چشمام  

*** 

و به  نیهم بود شیبعد از مدتها منو سپهر پ اونشب

ها   یکیاصرار سپهر من همه ا تو بغلش بودم. تا نزد

 صبح حرف

گفتیاون م شتری. بمیزد  . 



ماه داشته کی نیکه تو ا یاحساسات از  . 

و  کردهینگام م کمی دمیخوابی م نکهیشبها بعد از ا نیا

بوسم نکنه. البته اعتراف   گفتهیخودشو م یجلو یلیخ

 کرد

دهیخواب بودم لبامو بوس یوقت دوباره  . 

 هیشد به  لیبا مشت افتادم به جونش و بعدم تبد منم

یکشت  . 

 ی قفل شدم و سپهر رو نیزم یمن بودم که رو مغلوبش

داد و بعدم شروع کرد یبود و قلقلکم م دهیتنم دراز کش  

دنمیبوس به  . 

ولو  نیزم ی معاقشه همونجارو قهیچند دق دیاز شا بعد

میشد  . 

شکم سپهر حلقه کردم و سرمو رو بازوش  دور  دستمو

 : گذاشتم

 سپهر؟ -

زم؟یجونم عز -  

وقت بود دوستت داشتم یلیفکر کنم من خ -  . 



زد و گفت  یپررنگ لبخند  : 

دوباره دلتو بشکنم یدیترس ی...تو فقط مدونمیم -  . 

تکون دادم یو سر دمیکش یاه  : 

یشکنیدلمو نم گهی... تو د یاره... ول -  ! 

تو چشمام قاینگاه کرد... دق بهم  : 

وقت چی. ه زمیعز کنمی نم نکاریا گهیوقت د چیه -  ... 

و حواسمو دادم به کارم.   دمیکش یاه شبی د یاور ادی از

سرم غر  یامروز صبح موقع اومدن سر کار سپهر کل 

 غر

هم  یمنم نرم. کل خواستیبود و م ی. خودش مرخصکرد

اورد یم یلییاسرا ی بن یبهانه ها   . 

... اخرم  ایبره  جی. سرم گرهیممکنه دلم درد بگ گفتیم

پدرش دنید میگفت قول دادم بر  . 

  ایزحمت ب یب رمیگیم  یگفتم: دوساعت مرخص منم

پدرت دنید میدنبالم بر  . 

 12مجبور شد برسونتم سر کار. ساعت  گهید یچیه

م یگرفتم و باز سپهر اومد دنبالم و رفت یبود که مرخص  



مارستانیب  . 

میدیخر یچند تا ران سرراه  . 

خجالت بکشم  دیدر اتاق حس کردم با پشت  . 

من و سپهر  نیب یچه اتفاق روزید دنیمطمننان بفهم نایا

زنن یحزاقل حدس م ایافتاده.   . 

 هی نی. به قول سپهر ارنیاش بگ دهیکردم ناد یسع اما

همه زن و شوهراست نیب  یعیمسله طب  . 

محسن و مائده هم هستن میدیکه د می اتاق شد وارد  . 

میستادیساکن ا یو بعد از احوال پرس میکرد یسالم  . 

تخت   یتنش بود و رو مارستان یسپهر لباس ب پدر

بود زونینشسته بود و دستش از گردنش او  . 

محسن گفت هوی  : 

که من  ییشما؟ واال تاجا ن یخورد ریکه ت شدیحاال چ  -

نیدادیشما گزک دست دشمن نم دونمیم  . 

به سپهر انداخت که  ینگاه معنادار  ه یشوهرم  پدر

انداخت نییو سرشو پا دیبه گردنش کش یسپهر دست  . 



پرت بود کم مونده بود   یادی واال اقا سپهر حواسش ز -

که به دست من خورده به سرش بخوره یریت نیا  . 

 الیگرد شد. با بهت برگشتم سمت سپهر. سه چشمام

 : خانم

 ... عه.. احمد اقا -

اروم  دینگاهم کرد و نگاهمو که د یچشم  ریز سپهر

و زمزمه کرد دیخند  : 

زمیعز میزنیبعدا حرف م -  . 

شدع بودم ی من... ته اما  . 

دیکش یزده بودم و سرم سوت م خیو پام  دست  . 

کردم اما صدا   ینگاه م نیو به زم نییرو انداختم پا سرم

 . ها برام گنگ شده بودن

اب بودم و صداهارو مثل اصوات نامفهوم  ری ز انگار

دمیشنیم  . 

به سرم بشه؟ یبود چه خاک قرار  

بخوره تو سرش؟ ریت  



 یایپرت شدم تو دن هوی شدن بازوم انگار  دهیکش با

دیو رشته افکارم از هم پاش یواقع  . 

گفت ی بود با مهربون مادرشوهرم  : 

زم؟یعز یا یلحظه م هی -  

که  رونیب میخودم نبودن. از اتاق اومد اریبه اخت پاهام

 . چشمام پر از اشک شد

برد و بعد نگه ام داشت یبهداشت سی تا سرو منو  : 

رینگ یحرف احمد رو جد زمیحنا...عز -  . 

بغض گفتم با  : 

ری ت خواستهیم -  ... 

ربختن و نتونستم ادامه بدم اشکام  . 

شد. بغلم کرد و گفتم یام کنده م نهیداشت از س قلبم  : 

خورده... اگر ریبابا ت -  ... 

... خداروشکر که فقط به بازوش خورده. شیه -

. با خالفکار جماعت سروکار  زمیعز سنی پل نایباالخره ا

یدارن. برا  



از بابت   الشونیخ دیفتم قبل از رفتنشون بابهت گ نیهم

راحت باشه گلم. حاالهم که خداروشکر  شونیزن و زندگ  

نشده یزیچ  . 

منو از خودش جدا کرد و گفت یاز مدت بعد  : 

  یسپهر برا ینطور یا زمینکن عز هیحنا جان... گر -

همه فکر و ذهنش  تیکه بخواد بره مامور یدفعه بعد

تو  شیپ  

  یکنیم یو خودخور یکنی م هیگر یکه تو دار مونهیم

 . که

بغض تو گلوم گفتم با  : 

مامان... من... منو سپهر تازه  ستیدست خودم ن -

اتفاق هی...نکهی... فکر امیایباهم کنار ب میتونست  ... 

باالخره به  یکه فکر کن یبد  زی... به هرچششیه -

کننده   نیی. افکار و ذهن ادم ها تعشهیم دهیسمت کش

 مثبت و 

اشونه گلم ندهیبودن اتفاقات ا یمنف  . 

زد و گفت یلبخند  : 



  شیتو اتاق پ ایحاالم دست و صورتت رو بشور ب -

  یباشه؟ حداقل جلو  زمیعز اریخودت ن یو به رو  هیبق

به هیبق  

 میتنها بود یی دوتا ی. هر وقت خواستاری خودت ن  یرو

میکن  یدرد و دل م  . 

زد. شونه امو فشرد و رفت یدلگرم کننده ا لبخند  . 

اب و دست و صورتم رو شستم ری سمت ش رفتم  . 

  یبه خودم نگاه کردم. دلم داشت از غصه م نهییا تو

باعث  دی. اما حق با مادرشوهرم بود. من نبادیترک

ی هواس پرت  

سر کارش باشم سپهر  . 

اما با  رونیرو با چادرم خشک کردم و رفتم ب صورتم

ی بشه لحظه ا سیوارد سرو خواستیکه م یکس دنید  

زد خشکم  . 

که چقدر  دمیفهم نیخانمم خواهر محمدحس میمر دنید با

میش یروبه رو م یاتفاق گهیخانواده باهم د نیمن و ا  . 

مثل من خشکش زده بود اونم  . 



کردم و  یمن بودم که زود تر اخم کمرنگ نیا تینها در

و سرد گفتم یکامال جد  : 

دیببخش -  . 

کنترش رد شدم تا برم سمت اتاق پدرجون که گفت از  : 

 ... حنا -

تا خودمو    دمیکش یقیو نفس عم ستادمی بهش وا پشت

 : کنترل کنم

  یایب شهی..می... ممارستانهیپدرم سکته کرده... تو ب -

دنش؟ید  

داشت   دمیو توهمون حال سپهر رو دگرد شد  چشمام

اومد سمتم یم  . 

خانم دوباره گفت میمر  : 

... لطفا حنا. حالش  رهیبگ تی ازت حالل خواستیبابا م -

ستیخوب ن  . 

  دینگفتم. سپهر بهم رس یچی توهم و ه دمی رو کش اخمام

 : و دستشو اورد جلو دستمو گرفت



؟یزم؟خوبیعز شدهیچ -  

خانم از سرشونه ام انداخت و لبخندش   می به.مر  ینگاه

به اخم شد لیتبد  . 

گفت یخانم با لحن معذب میمر  : 

گم یم کی با...بابت ازدواجتون تبر  -  . 

گفت یبا سرد  سپهر  : 

 . ممنون -

.با محبت به من گفتبعدم  : 

زمیعز میبر -  . 

کنم. حالش خوب   یخانم: حنا جان...خواهش م میمر

و  نیهستش. از دست محمد حس وی یس  ی. تو استین

نکه یا  

بخاطر   شمیرو شکست سکته اول رو زد. دوروز پ دلت

  گهیسته ارو زد. دکتر م نیدوم نیبحث با محمدحس

یدیام  

 نی. محمدحسنهیتورو بب خوادی. فقط مستین بهش

. االنم کار خدا بود کهمیکن داتیپ میتونیکجا م گفتینم  



نمتیبب  . 

دمیکش یقیبود. نفس عم رهیخ نیبا اخم به زم سپهر  : 

  نویبه دل ندارم. هم یا نهیاز شما و خانواده اتون ک -

هیکاف دی به پدرتون بگ  . 

خواسته اشه نی. دم مرگه... اخرکنمی خواهش م -  . 

اش بلند شد هیهق هق گر یصدا بعدم  . 

زد و گفت یبه سپهر نگاه کردم که لبخند کالفه  : 

زمیعز شتمیمن پ یر یبگ یمیهر تصم -  . 

 دمیدیم شگاهیاون بنده خدا. تو اسا یسوخت برا یم دلم

دنیکه ناتوانن به خاطر د  ییها رمردیو پ رزنیچقدر پ  

خوردن یهاشون چقدر چشم به راهن و غصه م بچه  . 

باهام ادیباشه. سپهر هم م -  . 

طرف نیخانم : باشه... ممنونم. از ا میمر  . 

  میدستشو دورم حلقه کرده بود و باهم دنبال مر سپهر

م یرفت یخانم م  . 



ما   دنیخانواده اشون بودن. با د یدر، همه اعضا پشت

 . شوکه شدن

کردم مامان دایخانم: حنارو پ میمر  . 

روترش کرده پشتش رو کرد بهمون نیمحمدحس  . 

ششی. توروخدا برو پزمیعز ی: مرس مادرش  ... 

هیشروع کرد به گر بعدم  . 

با پرستار صحبت کرد و اونم گفت فقط  عیخانم سر  میمر

برم داخل تونمیمن م  . 

و رفتم داخا دمی رو پوش  لباس  . 

  یچه چهره ا دیبا دونستمیقلبم باال رفت. نم ضربان

احساس؟ یب ؟یداشته باشم. اخمو؟ لبخند؟ عصب  

طرف  هیداششت و  ژنی. ماسک اکسستادمی تختش ا کنار

به خودش گرفته بود زونیحالت او  بایتش تقرصور  . 

مکث اروم گفتم با  : 

رومند؟ین یاقا -  

رمق باز شدند یب یبعد از مکث چشماش  . 



باز شد. با دشت راست به  شتریچشماش ب دنمید با

داد نییماسکش رو پا یسخت  : 

 خ..خوا...بم؟  -

 نیخوایخانم گفتن م میبودم که مر مارستانینه... تو ب -

دینیمنو بب  . 

ختی از گوشه چشماش ر اشک  : 

- 

م..منو..ب..بب..خش..پ..سرم...رو...خ..خوب...تر..ت

..نکردم...د..دل..تو...شک...ست تیب  . 

  کیلبخند کوچ   هیتونستم خودم رو قانع کنم تا  یسخت به

 : بزنم

اون   میقسمت هم نبود شونیمن و ا دی نگران نباش -

و   نمیبود که بتونم عشق اولمو بب نیاتفاق حنبه مثبتش ا

 االنم 

 نهیخوشحالم. من از شما ک یلیازدواج کردم و خ باهاش

به دل ندارم یا  . 

و گفت دیکش یراحت نفس  : 



 ... ح..حل..الم...کن -

 . حاللتون کردم -

طرفه نشست رو لبش که پرستار اومد هیلبخند  هی  : 

 خانم وفتتون تمومه -

رونیب دییبفرما -  . 

انگار باز   نی . سپهر و محمدحسرونیحرف اومدم ب یب

که نبودم یا قهیدق کی نیهمو گرفته بودن تو هم قهی . 

بودداما سپهر فقط مشتش  یخون  نیدهن محمدحس چون

بوده یبود که مسلمه بخاطر چ یخون  . 

بود ستادهی ا نشونیحراست هم ب مامور  . 

سپهر و بازوش رو گرفتم شی پ عیسر رفتم  . 

نفسشو با حرص فوت کرد و گفت سپهر  : 

م؟یبر -  

میاره بر -  . 

که هنوز دستام دور  یو دوحال میخداحافظ سرد گفت هی

میبازوش حلقه بودن ازشون فاصله گرفت  . 



؟یدی د بیدستتو بشور. اس میبر -  

فقط زدمش نباریا زمینه عز -  . 

گفت یم ینگاهش کردم. با چه افتخار  کالفه  . 

 یبه فکر دعوا هستن؟ واال من از وقت نقدریمردا ا چرا

لگد بزنم به هوا،  هی ترسمیم گهیاون بدبخت مرد د

 بادش

رهیبم  وفتهیطرف ب ره یرو بگ  یکی  . 

ن؟ یحاال چرا باز دعوا کرد -  

به زن من چشم داره بعد نزنم تو دهنش؟ شعوریب -  

کردم و گفتم یاخم  : 

یکرد یعه... کار خوب -  . 

دیرو بوس میشون یو پ دیخند  : 

یعشق خودم -  ... 

بهش زدم و گفتم یلبخند  : 



سر کار. توام اگر  رمیبعد من م میکن یخداحافظ میبر -

 کمیمامان بمون. مامان بره  یجا  یستیخسته ن

 استراحت 

خونه کنه  . 

لبخند گفت با  : 

شد چشم  ینطوو یقبول کنند. اما اگر ا دونمیم دیبع -  . 

. مائدهمی اتاق شد وارد  : 

نیرفت میفکر کرد -  . 

. من حنارو  میبر می کن یخداحافظ می: اومد سپهر

خونه یکه مامان شما بر امیسرکارش بعد م رسونمیم  . 

راحت گفت  یلی خانم خ  الیسه  : 

راحتم. بابات که فردا مرخص   نجاینه پسرم من هم -

میایشد باهم م  . 

نکرد و   یاعتراض و تعارف  گهیشد که سپهر د ینطور یا

رونیب میاومد میکرد یراحت خداحافظ  . 

دستمو  خواستیدلم م میرفت یکه کنار هم راه م ینیح

دست چپمو دور دست نیهم یدور بازوش حلقه کنم برا  



حلقه کردم راستش  . 

زد  یلبخند بهم  . 

*** 

هفدهم فصل  : 

شد یدار یواحد کنارهم خر دوتا  . 

شبنم هم  هیارث نیجفتشون وام گرفتن و زم  دیو حم بابا

 فروخته شد تا تونستن دوتا واحد رو بخرن و خونه ها 

شبنم مناسب  ی.. براهاش و . نتیبشن و کاب مجهز

 . بشن

. البته منو میهمه موافق بودن که به مامان نگ  همچنان

و بابا فقط دیو حم  . 

 ی وقت شهیمادرم ناراحت م گفتنی و مادرشوهرم م سپهر

رهیگیبه دل م نهیو از شبنم ک شهیبفهمه و بدتر م  . 

دیخواب یشبنم م شیراحت شب ها پ الیبا خ گهید دیحم  

. 

مامان  دمیکه د  گشتمیبعداظهر از سر کار بر م یروز هی

رونیاز خونه اومد ب  . 



مامان؟ یریسالم کجا م -  

. اون پسره شلخته هم  دیبرم خونه حم خوامیسالم. م -

به خونه اش بدم  یسروسامون هیبرم  خوامیکه هست. م

 برا

درست کنم غذا  . 

ختیر قلبم  . 

هفته بشه   کی حداقل بزار  ؟یزود نیوا ...مامان به ا -

بکن. بزار خودش   نکارایکه جدا شده بعد برو براش از ا

 نظمو 

  یمخواد خونه مجرد یوقت رهیادبگیدرست کردن  غذا

گهیبتونه خودش کارهاشو بکنه د دی داشته باشه با  . 

بهم کرد یاخم مامان  : 

کار کنم یچ دونمیخودم بهتر م  -  . 

گفتم کالفه  : 

باال   یبریتوقعش رو م ینطور یباشه خوش بگذره. ا -

مامان. توقعش از  شهیادم نم رهیواونوقت زن هم بگ

 زنش 



ها رهیباال م بشدت  . 

خسته    ؟مگهیای: حنا... مگه از شر کار نممامان

گهیبرو د ایب ؟یستین  . 

گرد شد و فقط نگاهش کردم که رفت چمام  . 

چش شده بود؟  مامان  

رو گرفتم  دیشماوه حم عیسر  : 

 بله؟ -

اونجا ادیمامان داره م  -  . 

اومد روزمی. دادیب خواد ی بابا. حاال هروز م یا -  . 

گرد شد چشمام  : 

نکنه بو برده؟ نمیبب -  

. دختر مختر  ترسهیم دم یزبونش کش  رینبابا. از ز -

رمیبگ دزیخونه ا ارمیب  . 

گرفت و رفت یتاکس هیگرد شد. مامان  چشمام  . 

خنده ریزدم ز یپق  . 

دیکش یاه حسرت بار دیحم  : 



 ینطور یمامان دست برداره حنا. ا میکن ی کار هی دیبا -

بره درخونه و شبنم   سنمیمن.ن یوقت یممکنه اتفاق هوی

 درو

کنه باز  . 

منم بخوام   گهید یدار دیخب به شبنم بسپار. توکه کل -

بود درو باز نکنه اصال  ی. بگو هرکسرمیبرم سر رده نم  

هی فکر کنن خونه خال ارهیدر ن صداشم  . 

فعال؟ یندار یکرد. کار شهی چه م نمیبب -  

 . نه. سالم برسون -

باال  ییخونه شدم که شدم سپهر خونه بود. ابرو وارد

 : انداختم که با لبخند گفت

زمیعز ی خسته نباش -  . 

بهش زدم و گفتم یلبخند  : 

یممنون توام خسته نباش -  . 

مانداختم و گفت یبه خونه خال ینگاه  : 

 مامان و بابا کجان؟ -



دیخر رونی. رفتن بانیم -  . 

تکون دادم. وارد اتاق شدم و داشتم لباسمو   یسر

.کردم که سپهر اومد تو اتاقیعوض م  : 

 حنا؟ -

بگه   یزیچ هی  خواستیتعجب نگاهش کردم. انگار م با

کرد  یاما دل دل م  . 

شده سپهر؟  یزیچ -  

دیبه پشت گردنش کش یو دست دیخند  : 

یزینه واال چه چ  -  . 

نگاهش کردم مشکوک  : 

که کار اشتباه  یشد ییپسر بچه ها  نی ا هیاخه شب -

اعتراف کنند یچطور  دوننیکردن و نم  . 

و گفت دیخند  : 

زایچ یتو بعض  ایزیت -  . 

  یباال انداختم و همونطور مشکوکانه نگاهش م ییابرو

 : کردم که گفت



رون؟ یب میشام بر یموافق -  

بهش کردم و شلوارمو در اوردم تا شلوار   پشتمو

رو بپوشم میراحت  : 

نه یعنی نی خب انگار ا -  . 

سپهر نگاهش به پاهامه.   دمیتخت نشستم و د یرو

خواد. حدودا  یبچه ام. حتما دلش رابطه م یطفلک

ی روزدو  

که نداشتم شهیم  . 

بزن تویسپهر... حرف اصل -  . 

. دستشو دورم ستین شمیو اومد پ دیکش یقیعم نفس

 : حلقه کرد و گفت

اگر طبقه باال باشه.   یخونه خودمون. حت  میبر خوامیم -

میمستقل بش  . 

و با خجالت گفتم دمیگز لب  : 

پدر من االن یدونیسپهر... توکه م -  ... 

توحرفم دیپر عیسر  : 



مقدار پس انداز  هی. خب... من ستین نی نه منظورم ا -

میبخر  هیزیجه  مینداره که بر یدارم. پدرمم گفته مشکل  . 

دمیو نگاهمو ازش دزد دمیگز لب  : 

سپهر  یعجله ندار یتو گفت -  . 

کردم یمعذب بودن م احساس  . 

زدیو اروم حرفاشو م دیهم با ترد سپهر  : 

ما   یکنم. باور کن برا ی حنا ... خواهش م ارینه ن -

اوره باشه یارو ک هیزیجه  کنهینم یاصال فرق  . 

اش چسبوند نهیکه سرمو به س نییانداختم پا سرمو  : 

حنا... قربونت بشم. خب... راستش عجله ام به خاطر   -

ام هست گهید زیچ هی  . 

سپهر؟  یچ -  

بگم یچطور دونمیخب... نم -  ... 

ستادیبلند شد و روبه روم وا کالفه  . 



 خوادیکه گفتم رو م یبخواد همون خرابکار  انگار

حرف زدن دستاشو جلوم حرکت   نیبده و ح حیتوض

و دادیم  

که اروم باشم دادیم نشون  : 

که  یحرف نیواکنشت به ا دوممینم زمیعز نیخب بب -

باشه تونهیم  یقرار بزنم چ  . 

ا حرص گفتمب زنهیذره ذره حرف م نکه یاز ا کالفه  : 

خالصم کن شدهینکن. بگو چ  تمیسپهر... اذ -  . 

و دو قدم فاصله گرفت دیگز لب  : 

که من بخوام بدم.  ستین  یخبر نیخب...در واقع ا -

 یو بعدم برا هیموضوع چ دمیخودم فهم هوی یاتفاق

نکه یا  

راحت بشه به مامان موضوع رو گفتم المیخ  . 

حرص از جام پاشدم که دوباره عقب رفت با  : 

 ای شده؟ینکن بگو چ تمی... اذزمیسپهر... خسته ام عز -

ازم فاصله  یکه االن دار یکرد کاریبهتره بگم ... چ

ی ر یگیم  



ینینب بیکردم اس یقاط که  ! 

داشت خنده اش رو   یسع  یلیاش گرفته بود و خ خنده

 . کنترل کنه اما چندان موفق نبود

 شهیم یمن حدودا دو هفته ا یدونیبگم... م یچطور  -

نظر دارم ریکه تورو ز  . 

کنه؟ یم بمیگرد شد! تعق چشمام  

گفتم  بایتقر  غیج با  : 

؟ییپایتو منو م -  

خودشم گرد شد و با هول گفت  یچشما  : 

اسن گهی د زیچ هینه...نه به جون تو... منظورم  -  . 

من جلو رفتم و اون عقب که االن وسط حال  نقدریا

میستادیوا  . 

که شیعشقم از دو هفته پ نیبب -  ... 

کرد و ادامه داد یکه مکث کردمینگاهش م ینطوریهم  : 



هفته   کی نگران شدم. بعد از  یعادت ماهانه نشد -

تو اصال   دمینشد به مامان گفتم. د یخبر دمید یوقت

 حواست 

نخواستم تورو نگران کنم. مامان  نیهم  یبرا ستین

. مخصوصا که گفتم یاحتمال داد تو باردار باش

ی ری شگیپ  

مینکرد  . 

باز کرد ششویخشکم زد. سپهر ن همونجا  : 

 یبرا یکنیم یشده و تنبل شتریتوام که اشتهات ب _

حامله   گهیمامان گفت حتما د نیهم یورزش صبح. برا

یا  

 ... و

شدن از درون بهم دست  یشدن، خال یبه ته هیشب یحس

 . داد

تستش رو   یر یم دمیچک خر یب ی: حنا جان؟ بسپهر

م؟یمطمن بش یانجام بد  



  یبهم دست داد و همونجا رو یبه ان یدیشد یگ خسته

نشستم نیزم  . 

اومد جلوم و بازوهام رو گرفت عی سر ینگران با  . 

زم؟یعز یشدیحنا... چ -  

 حامله؟  -

پر بغض و لرزون بود! اره بغض کرده بودم صدام  . 

تو بغلش و به خودش فشرد دیکش منو  : 

عشقم؟  یچرا بغض کرد زم؟یعز شدهیچ -  

حامله شدن نداشتم یبرا یام؟من اصال برنامه ا حامله  . 

 نیا دونستیما محت دی...سپهر نامرد. اون باسپهر

شهینکردنا مشکل ساز م یری شگیپ  . 

رو گونه هام ختنی ر اشکام  . 

وجودم پر از حرص شد یلیخ  . 

 دمیپسش زدم و با حرص وارد اتاق شدم و درو کوب هوی

 . و قفلش کردم

زم؟یحنا... حنا عز -  



صداش پشت در اتاق اومد عیسر  : 

 ... خوشگل من -

با بغض گفتم ناخواسته  : 

حامله ام؟ چرا؟من  -  

دمید یبچه دار بشم رو نم نکهیدر خودم توان ا اصال  . 

 زی کلمات محبت ام یمدام پشت در با لحن مهربون سپهر

گفتیم  : 

قربونت بشم. خب   وفتادهین  یبیدلم... اتفاق عج زیعز -

نکردن هام  ی ریشگیپ نیا دونستمیبخوام اعتراف کنم م  

  ستیخودت حواست ن دمید یو وقت یباردار بش ممکنه

 . ... منم نگفتم

زنهیکردم با حرفاش داره چاقو به قلبم م یم حس  . 

نشستم نیزم  یرو همونجا  . 

 دنیمنصفانه بهش فکر کنم من از درد کش بخوام

درد بکشم. اگر رابطه هام با  خوادی نم گهی. دلم دترسمیم

 سپهر 



شدم یشدند مانعش م یدردم م باعث  . 

براش درد بکشم ساعت ها  دیا. بشهیباعث دردم م بچه

ادیب ایتا بدن  . 

وفتمیزندان و اون خاطره تلخ ب ادی شهیهم باعث م درد  . 

دیترک یداشت از حجم فکر ها م  سرم  . 

زمیعز میحنا جان. درو باز کن حرف بزن -  . 

 ... تنهام بزار سپهر -

کنمیم هیقشنگ مشخص بود دارم گر صدام  . 

 هیگر یتو چرا دار دونمینماخه قربونت برم... من که   -

بدونم االن د یبشه اخه؟ با یتنهات بذارم که چ ؟یکنیم  

نه؟ ای یناراحت  ای یکنی م هیگر یاز خوشحال یدار  

گفت یهق هق ام بلند شد. بعد از مدت یصدا  : 

با اون راحت   اد؟یزنگ بزنم مامان زودتر ب یخوایم -

؟یحرف بزن  یتر  



بودن که من چقدر با مادرشوهر   دهیهمه فهم بایتقر

اگر روانشناس   دیدارم. البته شا یاحساس راحت تر

 نبود و

شدینم ینطور یبا محبت نبود ا نقدریا  . 

بغض گفتم با  : 

 ... نه -

... از میتا حرف بزن نمیشیپشت در م  نجایپس منم هم -

زمیعز یکن هیشده گر باعثیهمونجا بگو چ   ! 

ندارم سپهر شوی من اماده گ -  ... 

کرد که با بغض گفتم یطوالن   سکوت  : 

 نکهیو اصال ا ستیمن حواسم ن یدونستیتو... م -

بهم   یچ ی...برا رسهیممکنه حامله بشم به فکرمم نم

؟ینگفت  

 چی. نظر من هیکنیم خواد یدلت م یهرکار  شهیهم

برات نداره یتیاهم  . 

توام   کردمی. فکر مزمیعز ستین ی نطوریحنا ا -

یش یم خوشحال  ! 



منم که   نیبدن منه... ا  نی من فکر نکن... ا یبه جا -

درد  یکل دیتحمل کنم. منم که با شوینیسنگ دینه ماه با  

شب  دیاومدنش با ای. منم که بعد از بدنادیب  ایتا بدن بکشم

... منم کهزهیریبکشم. منم که بدنم بهم م یخوابیب  ... 

ام بلند تر شد هیگر ینتونستم حرف بزنم و صدا گهید  . 

 نیتونست درکم کس کنه؟ نه.. مردا که همچ یم سپهر

کشنیرو نم یدرد  !. 

که چندتا  یکه سه تا خانم  یروز هیزندان افتادم.  ادی

دکتر هاشون   زدنویاورده بودن باهم حرف م ایبچه بدن

 رو

شون سه روز تمام درد  یکیکه  نیکردن. ا یم نینفر

کنن تا نشیبود و اخرم حاضر نشده بودن سزار دهیکش  

اومده بود ایبه دن یعیبچه طب باالخره  . 

اومدن بچه چون بچه بزرگ   ایموقع بدن شون یکی  نکهیا

 ... بود مجبور بودن اونجاشو ببرن

تصورشون محکم خودم رو بغل کردم از  . 

سقط کنم  خوامی م...من... م -  . 



داد زد بایرتق سپهر  : 

 ! حنا -

گفتم غیبا ج منم  : 

  خوامی. من نمیکه خودت زد هیگند نیخفه شو... ا  -

خوااااااامیروز درد بکشم... نم نیچند  . 

گفت بایشده بود با داد تقر یهم عصب سپهر  : 

 ایهمه زن بچه به دن نی! ایکنیجا م یب یلیتو خ -

کننیرو م  نکاریاوردن هنوزم که هنوزه دارن ا  . 

بودم که قادر به  یعصب  نقدریجام بلند شدم. ا از

خونه و کشتن سپهر هم بودم لیشکستن همه وسا  . 

باز کردم و تو صورت پر از اخم و رگ ورم کرده   درو

 : سپهر داد زدم

ستمی . من مثل اونا پوست کلفت نخوامیمن نم -  ... 

به حالت   ی. واشهیبچه سقط نم نیحنا... ا: بسه سپهر

یزد یبیبفهمم بهش اس  ! 



  رهیتو چشمام خ دیپر از خشم و تاک ییبا چشما  سپهر

که خشکم زد. دوباره بغض   یرو گفت. طور نایشدو ا

 کردم

اشک تو چشمام جمع شد  و  . 

سنگدل باشه باهام؟  نقدریا تونهیم یچطور  

گفتم یفیپر از بغض و ضع یصدا با  : 

سپه دارمیه خودمم بکشم اما نگه اش نمشد -  ... 

تو صورتم  د یتموم نشده بود که سپهر محکم کوب حرفم

و افتادم دینداشتم سرم چرخ  یکه اصال اماده گ یو من  

چهارچوب در  ی. موقع افتادن چون النیزم یرو

بودم، گونه سمت چپ با چهارچوب در محکم   ستادهیا

 برخورد

و دیچیتو صورتم پ یو درد وحشتناک کرد  .... 

*** 

زد چشمام  ی صورتم چرخ م یکه تو یدرد وحشتناک با

 . رو باز کردم



انگار تو  دم،یدیتار م کمیاطرافم نگاه کردم.  به

 شمیپ یصندل یبودم. مادرجون رو  مارستانیاورژانس ب

 نشسته بود 

تش رو به سرش گرفته بود و چشماش رو بسته  دس و

بودن دهیاطرافم کش یبود. پرده ها  . 

درد دهنم رو باز کردم بگم درد دارم اما درد تو  با

شد و ناله ام بلند شد  شتریصورتم ب  . 

ختنیاشکام تند تند ر بالفاصله  . 

صدام کرد یشدنم شد و با نگران  داریب متوجه  : 

 ... حنا جان -

بود گفتم یهر بدبخت با  : 

 ... درد -

نتونستم بگم... هول کرده گفت شتریب  : 

کنمیباشه باشه. االن دکتر رو صدا م -  . 

دمیسپهر رو شن  یکه صدا رونی رفت ب عیسر  : 

مامان؟ شدهیچ -  



خانم  الیسه اما  : 

شد داریدکتر...دکتر عروسم درد داره... االن ب -  . 

و   یبا نگران دنمیکنار رفت و سپهر اومد داخل. با د پرده

گفت یناراحت  : 

 . حنا جان -

همون وضعم سرم رو به سمت مخالف چرخوندم و  با

صورتم  یام شدت گرفت. دستمو اوردم باال رو  هیگر

 بذارم که

از درد بلند  غمیمحض برخورد انگشتم با صورتم ج به

 . شد

دکتره   ی اومدن. اصال سواال عیو دکتر سر پرستار

که   خواستمی درد دارم و م دونستم ی. فقط مدمیفهمیارونم

 زودتر 

بشه. خاطرات سوختن و تاول زدن صورتم تمام  تموم

خورد یمدت تو سرم چرخ م  . 

خوابم برد یک دمیبهم ارامبخش شدن و نفهم باالخره  . 

*** 



وارد  هویو دارو دسته اش  یباز شد، زک  هویحموم  در

 . شدن

دمیکش غیج  ... 

که  یدر حال ن یزم یاب رو داغ کرد و منو رو شونیکی

که یزک فیکث یاب داغ بود دراز کردن. دستا ریسرم ز  

زشتش و یشدن و حرفا دهیهام کش نهیس یرو  .... 

. بازم دکتر و دمینفر در گوشم از خواب پر هیداد  با

سرم بودن  یپرستار باال  . 

با وحشت گفتم کردی. صورتم درد مزدمینفس م نفس  : 

 ... صورتم... صورتم سوختته -

درد  یلیحرف زدن صورتم مخصوصا گونه ام خ موقع

اما به محض برخورد دستم با صورتم دردم  کردیم

شد شتریب  . 

: نه نترس. نسوخته. بخاطر ضرب دست و بعدم دکتر

برخوردش با چهارچوب در ممکن بود گونه اش بشکنه  

 اما

دهیفقط ضرب د خوشبختانه  . 



دهید ضرب  ... 

سپهر و خانواده اش  دنیبه اطرافم نگاه کردم. با د جیگ

هیچ هی اومد که قض ادمیپشت دکتر   . 

؟یندار ی نی: تار بدکتر  

خودکار که تهش چراغ داشت رو تو چشمام   هی بعدم

گفتم یج یتابوند. با گ  : 

 . نه -

سردرد جه،یسرگ -  ... 

کنهینه... صورتم درد م -  . 

  تونیبخاطر باردار هیعی.. .طبشهیگ دهیبخاطر ضرب د -

درد   یلیبهتون مسکن بدم. اما اگر خ ادیز تونمینم

یداشت  

اگر اجازه داد   نیاول با دکتر زنان صحبت کن بهتره

یمسکن مصرف کن یتونیم  . 

مسکن بخورم   تونمینم یحت م یزد... بخاطر باردار خشکم

 . که دردم کم بشه



که بغض  دیبعد از تموم شدن حرفش رفت و ند دکتر

 . کردم

شمیاومد پ مادرجون  : 

زم؟یعز یخوب -  

 ی پر بغض لرزون یبا صدا ختنی ریکه اشکام م یحال در

 : گفتم

... درد بکشمدیاز االن ... با -  . 

. سپهررون یاز اتاق رفت ب پدرجون  : 

بزنم... م خواستمیبخدا نم -  ... 

زدم و بالشت تخت رو پرت کردم سمتش و گفتم غیج  : 

... ازت متنفرم... بخاطر  ادیبرو گمشوو... ازت بدم م -

درد بکشم دیتو همه اش با   ... 

تخت   یمنو که رو کردیم یکه سع یدر حال مادرجون

اروم کنه با تشر به سپهر گفت کردمی جلز و ولز م  : 

سپهر  رونیبرو ب -  . 



و منم تو بغش  رونیاالخره از اتاق رفت ب ب سپهر

  یاشک گهیکردم که د هیگر  نقدریکردم. ا ه یمادرجون گر

 برام

بود نمونده  . 

و  دمیتخت دراز کش یطاقتمو تموم کرده بود. رو دردم

حال گفتم یب  : 

ادیب دیحم دی...بگدیحم -  . 

گفت صالیبعدم با است د،یگز لب  : 

زمیباشه عز -  . 

رونیاتاق رفت ب  از  . 

 شه یدرد بکشم... شکمم بزرگتر م دیاالن که اولشه با از

  نهیخوره...س  ی... ترک مشهیم دهی... پوست شکمم کش

 هام 

شکمم کامل جمع   ادیب ای. بعدم که بچه بهدنشهیم زونیاو

و همه  شهی . دماغم گنده ممونهیو چروکاش م شهینم  

کنم و یورم م اش  ... . 



 ان یبود تو وجودم در حال جر  یموج منف یهر چ  خالصه

 . بود

راه افتاد و   دی نبود اما تا شن مارستانیب نی ا دیحم  انگار

صورتم دنی. بع محض د دی رس میساعت و ن کیبعد از   

زد خشکش  . 

وضعش خراب بود؟ حتما کل صورتم کبود  نقدریا یعنی

 . شده

به خودش اومد خونش به جوش اومد و با داد   یوقت

 قهیسپهر که باهاش اومده بود تو اتاق و رفت سراغ 

 اش رو

تو گونه اش که افتاد   دی مشت کوب هی ع یو سر گرفت

رو گرفت. مادرشوهرمم   دیحم   عی. پدرشوهرم سرنیزم

 نگران 

سپهر نشست شیپ  . 

گفت تیبا عصبان  دیحم  : 

که مواظبشم و   یخوردیو قسم م هیبرام ا ینطوریا -

ی صورتشو زد ؟یعوض ادیاشک به چشمش ب ذارمینم  



نامرد یترکوند  ... 

اشکام تند تند راه افتادن دوباره  . 

جوون اما  یباش یعصبان ی: حق دارپدرشوهرم

خواهرت اروم باش یارامشتو حفظ کن...حداقل جلو  . 

خودشو   قیچند تا نفس عم  دنیباالخره بعد از کش دیحم

ینم یچیازاد کرد.سپهر از جاش بلند شده بود و ه  

 دیکه دست حم ی. گونه اش بخاطر انگشت در نجفگفت

هم قرمزه شده بود عیسر یلیشده بود و خ دهیبود خراش  

اش گونه  . 

روم.  دیکه نگاهش چرخ  کردمینگاهش م  هیبا گر داشتم

بود و  مونینبود. پش یحرص ای یچشماش عصب 

 مشخص 

ه و چشماشاز چهر بود  . 

دیاتصالمون شکست. حم نمونیب دیقرار گرفتن حم با  : 

؟یخواهر شدهیچ -  



تو   تونستمیکه م یکردم بغلم کنه. االن تنها کس اشاره

. البته دهیپشتمه حم  دونمیخانواده ام بهش بگم و م

 پدرمم

بزرگ کنم ادیارو ز هیقض خواستمی اما نم هست  . 

که به سپهر زد دلمو  یبود. بعالوه مشت یبرام کاف  دیحم

خنک کرده بود یکمی  . 

تو  کمیدرو بستن.  رونیو خانواده اش رفتن ب  سپهر

کردم تا باالخره اروم شدم. اما دردم ه یگر دیبغل حم  

شده بود اد یز وحشتناک  : 

درد دارم. بهم مسکن نزدن یلی... خدیحم -  . 

اخم گفت با  : 

 چرا نزدن؟ -

بغض گفتم با  : 

 . چون... چون حامله ام -

که زده بودم براش هضمش  ینگاهم کرد. حرف شوکه

گفت  یبود. بعد از مدت ادیز یلیخ  : 



؟یچرا سپهر زدت؟ چون حاامله شد -  

رو به چپ و راست تکون دادم سرم  : 

سقط  خوامیمن ... دعوامون شد... منم... گفتم م -

شد یکنم... اونم ...عصب  . 

یعوض -  ... 

و گفت دیکش یقیعم نفس  : 

  هی تیسر عصبان ای یخوای حنا... واقعا بچه ارو نم -

؟ یگفت یزیچ  

و التماس گفتم هیگر با  : 

درد  گهید خوامی... من نمدی حم  خوامشی... نمخوامینم -

 کنهیبسمه...ص ورتم درد م دمیدرد کش یبکشم... هرچ 

 دلم

نه ماه  یکه دردش تموم بشه. من چطور  رمیبم خوادیم

و مانیتحملش کنم... درد زا  ... 

هق هق ام بلند شد دوباره  . 

کالفه گفت دیحم  : 



دکتر  هیااالن  رمیباشه...باشه اروم باش... من م -

االن   میتونیم نمیات کنه، بب نه یمعا ارمیم کنمیم دایزنان پ

 بهت 

 گهینکن د هی گر ؟ینه.... باشه خواهر ای  میبزن مسکن

شهیم  شتریدردت ب  . 

یشدت در حالت تهوع بهم دست داده بود. معدمم خال از  

. 

رو گرفت رفت سمتدر که گفتم دمییتا یوقت دیحم  : 

تو اتاق ادیکدومشون... ب چینذار ه -  . 

زمیباشه عز -  . 

به پهلو و  دمیو درو بست. منم چرخ رونیرفت ب دیحم

گهواره وار تکون دادمخودم رو   . 

خانم   هیو   دیطاقت فرسا باالخره حم قهیدق 15از  بعد

کرد رونی رو ب دیمسن وارد اتاق شدن. خانومه حم  . 

گفت  یام با مهربون نهیاز معا بعد  : 

نکن مامان خانم، بچه نعمته، رحمته  هیگر -  ... 



چک کردنش گفت نیامو برداشت و ح پرونده  : 

 گنیم شهیکه م مانشونیاز مادرا موقع زا یلیخ -

کوچولوشون رو بغلشون  یاما وقت میشد مونیپش

اصال رنیگیم  

افته یو اشک شوقشون راه م رهیم ادشونی  زیچ همه  . 

بغض گفتم با  : 

خوامیمسکن م -  . 

گفت یناراحت با  : 

از  شتریبهت مسکن زدن. ب  شبی... از دزمیعز شهینم -

نیجن  یمخوصاص که پشت سر هم هست. واقعا برا نیا  

 . خطرداره

  گانیرا لیفا نی. اباشدی رمان زهرا.م م نیا سندهینو

به  سندهینو نیا یرمان ها هی. جهت خواندن بقباشدیم

 کانال 

دیوندیدر تلگرام بپ شونیا یاصل  : 

@ zahra_m_weriterr 



خوامشینم -  .... 

 یکه شما بگ  ستی ن یدل بخواه گهید زمیمتاسفانه عز -

. در  میکن یو دکترا هم بگن چشم سقط م یخوا ینم

یصورت  

  یتو سونوگراف ،یکه تا قبل سه ماهه گ شهیسقط م بچه

نشده  لیقلبش تشک نکهیمشخص بشه، ا ش یها ناهنجار   

نکرده  ییخدا  ایخارج از رحم باشه.  یحاملگ ای. باشه

 ... دچار سندروم دان باشه

گذاشتم و چشمام رو بستم که گفت میشونی پ یرو دستمو  

: 

نگرانه. بهم گفتن به خاطر   یلیخ رونیشوهرت ب -

کع من   یاما اون ادم  یینجایکه بهت زده االن ا یلیس

دمید  

و حالت خوب   شیبده که تو ببخش زشویهمه چ  حاضره

 . بشه

خودخواهه هیاون  -  ... 



  نهیبب نهی بش ادیب هینشست. کدوم دکتر یندلص یرو

کنه؟ یداره در مورد همسرش فکر م  یچ ضشیمر  

دکتره گفت یوقت د،یبه ذهنم نرس نیاون لحظه ا اما  : 

ادما همه اشون  ؟یستیمگه تو خودخواه ن -

خانواده سه  هی پدر شدن و  ی نیریخودخواهن، اون به ش

 .نفره فکر کرده

. اون به احساس تو  یدرد بکش یخوا ینم  نکهیبه ا توام

توام به احساس اون کنهی فکر نم  . 

فشار دادم. حرصم در اومده بود.   گهی رو بهم د لبام

 هیدلم  نکهیچون حرفش درست بود، تلخ بود، و ا

االن  یدکتر  

رو انجام بده و باب دل  گمیکه من م یکه کار خواستیم

 . من حرف بزنه 

و  نیهمو دوست دار یلیشما دوتا خ  گفتیبرادرت م -

. اما انگار  شهیمحسوب م تونیاختالف جد نیاول نیا

 شماها 



 گهیکه هم د یی. ادمادیارو دوست ندار  گهیهم د ادیز

باشن. بخاطر  گهیارو دوست داشته باشن و عاشق هم د

 هم

تو   یاون تاحاال برا نمی. بگو ببکنندیم ی فدا کار گهید

کرده ؟ یفداکار  

دهنمو باز   نکهی بگم نه. اما به محض ا عی سر خواستمیم

نکرد یاریکردم، صدام   . 

کرده بود بنظرم.  یفداکار یلیمن خ یسپهر برا چون

کرد  ینقش باز یماه تمام بهم دست نزد. بخاطرم کل کی

 که

سر زندان هوام رو   یلی . خرنیارو ازش نگ پرونده

 کم یکمکم کرد، هرچند اونجا  هیمرض دنید یداشت. برا

شعور یب  

در اورد اما در کل کمکم کرد و یباز  ... 

 یکار ؟یکرد یاون فداکار ی. تو برانمیحاال بگو بب -

اما بخاطر   یبه انجامش نداشته باش یل یکه خودت م

 شوهرت 

یبد انجامش  ! 



یچ ی... هدیبه ذهنم نرس یچیه  ... 

که لبخند   کردمیدر سکوت بهش نگاه م ینطوریهم

زد. دستشو اورد جلو و دستمو گرفت یمهربون  : 

کوتاه  گهی. بخاطر هم ددیارو دوست دار گهیاگر هم د -

. شهیتر م نیر یچقدر ش تونیزندگ دینیبی. اونوقت مدیایب

 تو

من خودم  یترس یم یعیطب مانی... اگر از درد زازمیعز

باشه. بعدم جز  نیارسز  مانتیتا زا دمیبرات نامه م

 زمان

 هیقربونت بشم. اتفاقا  ست ین یدرد گهیکه د مانیزا

 یفرشته کوچولو تو شکمت در حال رشده که وقت

 باهاش 

دکتر و  یریم ی. وقترهیدلت گنج م یزنیم حرف

  یخوایکه م یمشخص بشه. وقت  تشیتا جنس یمنتظر 

 براش اسم

 یکه اون دیکنی با شوهرت سرش بحث م یو کل یکن دایپ

که اون انتخاب  یاون ا ی باشه  یکنیکه تو انتخاب م  



که  دیبخر ییکوچولو یبراش لباسا دیبر نکهی. اکنهیم

و  کنهیلگد زدن هاشو شروع م یاندازه کف دسته. وقت  

 ی. اونوقته که براشنیلبات پر از خنده م ناخواسته

زنهیداشتنش و زودتر بغل کردنش قلبت تند تند م  . 

 گهی. لبام رو انگار بهم دکردمینگاهش م ینطوریهم

بدم ینظر چی ه تونستمیدوخته بودند و نم  . 

جاش بلند شد و گفت از  : 

 یامشب. اگر بازم کمک فتمیش مارستانیمن تو ب -

تو   ادیفعال ن یبگم کس  یخوای بگو صدام کنند. م یخواست

 اتاق تا 

؟  یفکر کن  یکمی  

زد گفت یسرم رو به اره تکون دادم. لبخند فقط  : 

فعال زمیباشه عز -  ... 

رفتنش نفسمو فوت کردم. درد گونه ام ازار دهنده  با

بخاطر ذهن شتر یبود اما قابل تحمل شده بود. هرچند ب  

بود مشغولم  . 



 یحرف چیشد.... ه دهیوسط کش یبحث فداکار یوقت

گفتن نداشتم یبرا  . 

حس  ی چیشکمم گذاشتم. ه یرو دی با ترد دستمو

موجود کوچولو   هی یعنی . شکمم تخت بود. کردمینم

 موچولو 

و نجاستیا  ... 

تا االن همه رفتاراش   میمادر خودم افتادم. از بچه گ ادی

چیبودند. ه لماشیف تشیاولو  شهیبرام زنده شدند. هم  

. بابا رو دادیرو مخصوصا عاشقانه از دست نم یلمیف

برام بخره که من نرم  یاسباب باز  یکل  کردی مجبور م

 سراغش

هاش غافل کنم لمینخوام اونو از ف و  . 

  یبودم و ب یدختر افسرده و ساکت بایتقر میسالگ  15 تا

هم به درس خوندن نداشتم یهدف بودم و عالقه چندان  . 

و از   گشتمی داظهر برمبرم مدرسه و بع شدمیپام صبح

و بخاطر کش دادن زمان  نوشتمیدرسامو م یکاریسر ب

یکل  



که خوش خط و بدون خط خورده  دادمیبه خرج م قهیسل

باشن یگ  . 

بودم.  یتو جنگ و موش و گربه باز دیبا حم بعدش

و باز برنامه روز بعد  میدیخوابیو م میخوردیبعدم شام م

 هم

روز قبل مثل  . 

بود اما با  ادیبا با خانواده خاله ام روابطمون ز  یطرف از

. جفتمون دوست رفتیجوب نم هیام تو  ونهیشهال م

میداشت  

شد.   یزود دعوامون م یلی. خ میهمه کاره باش یباز تو

چسبوند به  یشهال هم خودشو همه اش م یاز طرف

د یحم  

اوردیحرص من رو در م یهمون بچه گ از  . 

درد  یاساژ دادم. حسابرو با انگشت هام م  میشونیپ

 . گرفته بود سرم

 نمیکه بب رفتمیساعت که با خودم کلنجار م میاز ن بعد

نه، باالخره خوابم برد ایبچه ارو قبول کنم  نیا تونمیم  . 



*** 

. بازم کابوس. در باز شد و دمیاز خواب پر  غیبا ج ااما

زدمیاومدن داخل. نفس نفس م عیسپهر و مادرش سر  

رو قلبم گذاشته بودم ودستمو  . 

اره حنا؟  ؟یدیخواب د شده؟یچ -  

نشسته   عی که بخاطر شوکم سر یبود که به من سپهر

 . بودم، دستش رو پشت کمرم گذاشته بود

نفس گفتم یب  : 

 . اره -

زمیاب بخور عز کمی  ای: بمادرش  . 

رو از مادرش گرفت و کمک کرد اب  وانیل سپهر

. بعد از دمیکشیم قیبخورم. چشمام رو بستم و نفس عم

 چند

رونیچشمام رو که باز کردم مادرش رفته بود ب هیثان  . 

؟ ارمیبرات ب یخوایم  یز ی: چسپهر  

دارم یینه فقط... دستشو -  . 



باهم.  میبود نی . هردومون سرسنگدمیازش دزد نگاهمو

ازادم رو گرفت یسرمم رو برداشت و بازو   : 

...تو اتاقت هستایب -  . 

شدم سرمم رو   سیوارد سرو یبود. وقت یخصوص  اتاقم

 : ازش گرفتم

 . ممنون -

 نهییبلند شدم چشمم به ا یودرو بستم. وقت ستادیا عقب

قدم به عقب رفتم هیصورتم  دنیخورد. با د  . 

  یاهیو س یچپ صورتم کامال کبود بود و به بنفش سمت

چشمم ورم داشت ری. گونه ام و ززدیم  . 

خورده بود سرخ بود یلیراست صورتمم که س سمت  . 

ختنیدوباره تند تند ر اشکام  . 

بال رو سرم  نیحرفام بد بوده که سپهر ا نقدریا یعنی

اره؟یب  

 یحس ب  هیبهم دست داده بود.  یوحشتناک احساس

کجاا بود؟ دی... نداشتن مدافع... حمییتنها. یکس  

شبنم شی رفته پ حتما  . 



. کردیپاک کنم چون گونه ام درد م تونستمینم اشکامم

. اونقدردمیسرم بود رو جلو کش یکه رو ی شال حله بند  

بال رو  نیبود .سپهر ا رونیکه انگار فقط دماغم ب جلو

نهیصورتم رو بب خواستمیسرم اورد و حاال من نم  . 

ریو حق فیموجود ضع هی. کردمیضعف م احساس  . 

؟ یحنا؟ خوب -  

. هه... حرف بچه که شد معلوم شد  زمیعز گهینم گهید

همه برام حرص زد   نیاون براش باارزش تر از منه. ا

 که فقط

ر  از ه تونستیبچه! بچه ارو م ارم؟یب ایبراش بدن  بچه

هم داشته باشه. دوستت دارم دوستت  یا گهیزن د

 دارماش

کشه؟ی ته م نجایا  

بهش توجه کنم خودم رفتم   نکهیباز کردم و بدون ا درو

تخت نشستم یکردم و رو زونیسمت تخت. سرمم رو او  

گفت که  : 

بشه ینطور یا خواستمی... نمخوامیمعذرت م -  . 



کردم.   یسر تکون دادم. احساس معذب بودن م  فقط

قبل رو نداشتم یبا سپهر اون حس راحت  گهید  . 

دادم و زانوهام   هیکردم و بهش تک میپشتم تنظ بالشتو

خودم یرو دمیرو تو بغلم جمع کردم و پتو رو کش  . 

هست، هم   وه یحنا؟ هم م ارم یب یخور یم  یز ی: چسپهر

 . کمپوت، همم چلو جوجه

  یزانوهام گذاشتم و چونه ام رو رو یدستامو رو ارنج

شالم که  ریساعد دستام گذاشتم و نگاهش کردم از ز

 رفت 

اتاق کی کوچ خچالی سراغ  . 

  کیخراش  هیگونه اش  یرو  دیزخم انگشت حم یجا

اطرافش سرخ شده بود یکرده بود که کم  جادیا یسانت  

 . فقط

تختم شیبرداشت و با چنگال اومد پ کمپوت هی  . 

؟یکنیکه منو فداش م یبچه ارو دوست دار  نقدریا -  ! 

بهش بگم.  ی زی چ نیزد. توقع نداشت که همچ خشکش

گفت هی بعد از چند ثان  : 



توام خوشحال   کردمیدوست دارم. فکر م شتر یتو رو ب -

یشیم  . 

  یی. انگار داشت حرفانشستیبه دلم نم گهی... دحرفاش

. کردیوار تکرار م یکه بهش گفته بودن رو طوط 

 دوستت 

بود. از ته دل نبود یمصنوع دارمش  . 

گفتم یناراحت با  : 

دمیباشه... فهم -  . 

کرد، چشماش رو محکم بست و باز کرد، بعد در   یمکث

بود، تو چنگال زد و  بیکمپوت رو باز کرد. کمپوت س  

اه  نگ بیسمت صورتم. سرم رو بلند کردمو به س گرفت

 . کردم

گرفته بود که دهنمو باز کنم اما... دستمو جلو   یجور

 . بردم و چنگالو ازش گرفتم

گاز گرفتن دهنمو باز کردم اما گونه ام درد گرفت   یبرا

هم جمع شدم  یو اخمام تو  . 



شدن یگاز ازش زدم و اشکام تند تند جار هی یسخت به  

. 

  تونستمیدردم رو نم گهیبرشش رو خوردم و د دوتا

دمیتحمل کنم عقب کش  . 

شم؟یمرخص م یک -  

 . فردا صبح -

 یشدم. نه من حرف رهیتکون دادم و به تخت خ یسر

زدن داشتم نه اون یبرا  . 

مدت گفتم هیاز  بعد  : 

دوباره نمیبیدوشبه... کابوس م -  ... 

بود جمله ام. انگار فقط  یبود که خبر یجور لحنم

ه. سپهر هم با لحن خوردم گفتسپهر بدون خواستمیم  : 

گهید ینیکه کابوس نب مونمیم شت یامشب پ -  ! 

سپهر  ن یبا لحن خودم جواب داد. عادت به ا اونم

  زینازمو بخره و محبت ام  شهینداشتم. عادت داشتم هم

 حرف 

 . بزنه



گفتم یاز مکث بعد  : 

داشته باشه یر یتاث گهی فکر نکنم د -  ... 

  خواستمیشدم. م رهیروم. منم بهش خ دی چرخ  نگاهش

بود که اعتماد کرده بودم بهت. مواظبم   یبگم مال وقت  

. اما یتو نبود زدیم بیکه بهم اس یو حداقل اون یبود

ییتو د یکه برام شده تهد یاالن اون  ... 

حنا... من واقعا بچه دوست دارم... کال عاشق بچه   -

برام  نقدریبچه از خودمون ا هیهام. تصور داشتن 

بود که نیریش  

 دیو با شیخواینم یگفت یبا اون همه نفرت اومد یوقت

جونم به تو  یدون یکردم. وگرنه خودتم م یسقط بشه قاط   

رو از قصد بزنم.  یزیکه برام عز ییتو امی ... من نمبنده

رت بخوام بدمازا  . 

  یاحساس قاط کمیازش گرفتم. خب ... حداقل  نگاهمو

جمله هاش بود نیا  . 

ندونه  نویا یمتنفرم سپهر... هرکس دنیمن از درد کش -

یبدون دیتو خوب با   . 



نگاه معنادار بهش انداختم. کالفه به پشت گردنش  هی

دیدست کش  . 

مشخصه...  می... درد جسمیچه روح یچه درد جسم -

به خودت گردهیبرم قای... دقممیدرد روح  . 

اومد روم ع یسر نگاهش  . 

داشته باشه زود  یفیکه حافظه ضع ستمی ن یمن ادم -

روز روشنه نیبرام ع شیسال پ 12بره...  ادشی  ... 

کرد یسپهر دوباره قاط هوی  : 

کردم... صدبار گفتم غلط  یه غلط یمن ش یسال پ 12-

  شیسال پ 12... ول کن اون کردم. گوه خوردم اصال

یلعنت  

سالم بود حنا... خودت تاحاال   19... من اونجا فقط رو

اون  نقدریکه ا  ینکرد تی تو زندگ یاشتباه چیمگه ه

 موقع 

یکوبیتو سرم م  ارو  . 

رونیب زدیام م نهینگاهش کردم. قلبم داشت از س شوکه  

. 



فووران کرد.  گهیتلنبار شده بود و االن د نایدلش ا رو

باز شد و مادرش اومد داخل. سپهر با   هویدر اتاق 

ت یعصبان  

 یو مادرش صداش کرد اما جواب رونیاتاق رفت ب  از

 . نداد

گفت یبا نگران مادرش  : 

حنا جان؟ شدهیچ -  

گفتم یپر از بغض ییصدا با  : 

تنها باشم خوامیمامان... م دیلطفا تنهام بذار -  . 

  یالتتماس نگاهش کردم که به ناچار و پر از نگران با

ام بلند  هیهق هق گر یودرو بست و صدا رونیرفت ب

 . شد

*** 

بودم داریشب رو ب  تمام  . 

 وهیاب م  وانیل هیبرام صبحانه اوردن اما جز  صبح

نخوردم یچیه  . 



 لیاومد حرف بزنم. اصال م یکلمه از دهنم در نم هی

به حرف زدن نداشتم  یورغبت  . 

دونه ماسک تا   هیاومد برام چادرمو اورده بود و  دیحم

که از صورتم  کردیبزنم به صورتم. حداقل اون درک م

 االن

کشم یم خجالت  . 

 یو راه میسپهر شد نیسوار ماش مارستانیاز ب رونیب

میخونه اشون شد  . 

م ینگفته بود یز یپدرو مادرم همچنان چ  به  . 

  یچیاما ه شدیبا خبر م دیبابا با  گهیبنظر من د هرچند

که توش  کیپالست هی دیحم مینگفتم. وارد اتاق که شد  

پماد بود بهم داد دوتا  : 

. فقط شهیگونه ات بزن زودتر خوب م  یرو نارویا -

ی. باشه خواهریچشمت نزن کیمواظب باش نزد  ! 

هام رو  قهیتکون دادم و کالفه از درد شق یسر براش

 . ماساژ دادم



 یبرات خوبه. سبک م یریدوش اب گرم بگ  هیبنظرم  -

یش  . 

رو به من گفت یبعد از مکث دیوارد اتاق شد. حم سپهر  
: 

ما؟ شبنمم خوشحال   شی چند روز پ یا یب یخوایم -

ناستی. به هرحال اون هنوز نابشهیم  . 

گفت عی سر سپهر  : 

خودم مواظبشم نجا یراحت تره. ا نجاینه هم -  . 

ی: مشخصه چقدر مواظبشدیحم  . 

لب باز کردم و گفتم باال  : 

... فکر  زنمیداشتم بهت زنگ م یممنون داداش... کار -

خوب باشه نهیجلو سپهر باشم صورتمو بب کمیکنم   . 

با اخم گفت دیسپهر گرد شد از حرفم. اما حم یچشما  : 

چند روز   هی شکرابه.  نتونینکن حنا. االن ب یلجباز -

دی زنیبعدا حرف م دیبه خودتون استراحت بد  . 



قبول کنم. اما واقعا... اونجا هم راحت    خواستیم دلم

جارو خونه خودم چی. هستمی جا راحت ن  چی نبودم. االن ه  

تخت نشستم یرو دمیکش ی. اهدونمینم  : 

خوبه  نجایممنون داداش... هم -  . 

شد میتکون داد و باالخره تسل یسر دیحم  : 

کرد  تتیسپهر اذ ای یداشت یشد، کار یز یپس هرچ -

حنا؟   ی... متوجه شدامیم عیبهم زنگ بزن سر  

دستام  نی سرم رو ب دیسر تکون دادم با رفتن حم فق

 . گرفتم

لباس عوض کردن سپهر شدم. کالفه بلند شدم و  متوجه

دست لباس برداشتم و رفتم حموم هی  . 

  هی. اصال احساس ختنیدوش اب دوباره اشکام ر ریز

داره به  یزیچ  هی نکهیزن باردار رو نداشتم. فقط حس ا

 زور 

ارو داشتم شهی م لیتحم بهم  . 

رو کشتم و  مانیپ دمیبود که فهم یمثل وقت  حسم

کردم یم هیو گر  خوردمیقسم م یشدم و هرچ ریدستگ  



.  عیرو ثابت کنم سر میگناه ی حرفمو بزنم و ب  تونستمینم

 صالمیاست تونستمینم نکهیاالنم همون حس رو داشتم. ا

 رو

کنم  انیکنم، نخواستنم رو ب انیب  .... 

. رونیدوش اب، اومدم ب ریکردن ز هیگر یاز کل بعد

اخمو گفت دنمی وارد اتاق شدم و سپهر با د  : 

؟یدیحنا ؟ چشماتو د یکن یم هیگر نقدریا یچ یبرا -  

و حاضر  ییبغض کردم. جالبه حس جنگ جو دوباره

فقط  تیدر وجودم نبود. با بغض و مظلوم  میجواب

 تونستم 

 : بگم

دیببخش -  . 

درجا خشکش زد سپهر  . 

وار تو خودم   نیو جن دمیتخت نشست و دراز کش یرو

 . موچاله شدم

بغض تازه ام رو عقب  قی عم یداشت با نفس ها یسع

گرفته بود. گلوم درد یلعنت شدیبدم. اما نم  . 



در اتاق زده   هویکه سپهر دوقدم سمتم برداشت اما  دمید

مادرش اومد یشد و صدا  : 

ریحنا سوپ درست کردم بگ  یبرا ایسپهر؟ مادر ب -  ... 

کالفه نفسش رو فوت کرد و رفت سمت در. منم  سپهر

 . نشستم رو تخت و اشکام رو پاک کردم

رو گرفت و اومد سمتم ینیس سپهر  . 

رو گذاشت و  ی نیس نیزم یرفته بود. سپهر رو  مادرش

 : گفت

  ینخورد یز یچ ی... چند روزه درست و حسابایب -

یکنیضعف م  ! 

جمله ارو   نیبود که ا  نیا دی که به ذهنم رس یز یچ نیاول

گفته چون به فکر بچه اشه نیا یبرا  . 

گرفت  شتریدلم ب نیهم یبرا  . 

نشستم و قاشق  نیزم ینگفتم و رفتم و رو یچیه اما

شد یم شتری و ب  شتریرو برداشتم اما بغضم هر لحظه ب  . 

ظرف و  یتو دیکاسه بزرگ کش یبرام از تو سپهر

 . گذاشت جلوم



دیخودشم کش یبرا  . 

حنا؟ زمیبر  موی: ابلسپهر  

رو به چپ و راست تکون دادم و مشغول شدم. به  سرم

خوردمیم یسخت  . 

ظرف سوپ گفتم هیاز خوردن  بعد  : 

 . ممنون -

دمیتخت و پشت به سپهر دراز کش یرفتم رو دوباره  . 

  یلیو اومدنش خ رونیجمعشون کرد و برد ب  سپهر

کنهیم حتشینص یشد. حتما مادرش داره کل یطوالن  . 

سپهر نازم رو بکشه؟   خواستی. چرا دلم مدمیکش یاه

بخره تا  هیقربون صدقه ام بره و برام گل و هد

 ببخشمش؟ 

ناراحت   یل ی زده انگار خ  یلیکه صورتم رو س نیا از

ستین  . 

. ستمیمن شخص مورد عالقه اش ن گهیاالن د انگار

  ریشخص مورد عالقه اش که تمام قلبشو االن تسخ

ن یکرده ا  



وجود داره میدیکه چند روزه فهم هیا بچه  . 

بسته شدن در به خودم اومدم اما تکون   یصدا با

 . نخوردم و چشمام رو بستم

تکون خورد و معلومه که نشسته لب تخت تخت  : 

 . برو جلو منم دراز بکشم -

فکر بکنه خوابم. واقعا  خواستمینخوردم. م یتکون

 ارهیخودش ن یاالن کنارم دراز بکشه و به رو خوادیم

 که چه

افتاده؟ بغلم کنه و یاتفاق  ... 

و خودش به  دیکه دراز کش یگرفت وقت شتریب دلم

 . جلوکشوندتم

سرم فرو برد و از پشت بغلم کرد. اما   ر یرو ز دستش

شکمم نشست و  یدستش رو دمید یدلم سوخت وقت  

کرد نوازشش  . 

که سرم رو ببوسه حس نکردم  ی. حت نیهم فقط  . 



خوابم ببره فقط شکمم  یکلمه حرف نزد... تا وقت کی

 یو سع دادمیرو نوازش کرد. منم بغضم رو قورت م

کردم یم  

رمیبغضم رو بگ دنی ترک یفشار دادن لبام جلو با  . 

*** 

به بدنم  یشدم که تنها بودم. کش و قوس دار یخواب ب از

بلند شد میکه با دردش ا دمیبه صورتم کش یدادم و دست  

هستم یتو چه وضع دمیفهم و  . 

ساعت نگاه کردم، انگار نماز صبح بود به  . 

تخت نشستم که وارد شد یتو اتاق نبود. رو سپهر  . 

 . اذان گفتن -

رفتم.  رونیبلند شدم و از اتاق ب ی! از جام به سختنیهم

 وضو گرفتم که چشمم به پدرجون خورد تو حال سجاده

خوندیبود و روش نشسته بود وقران م انداخته  . 

ازش گرفته بود. هم از اون... هم از مادرشوهرم.   دلم

. االن که وقتشه کنندیهمه دخترم دخترم صدام م نیا

 پشتم



دندیو حق و فقط به سپهر م دنیعقب کش ان،یب در  . 

ناخواسته   دم،یروشونه ام از جا پر ینشستن دست  با

دن یوحشت کرده بودم. برگشتم سمت شخص که با د  

. خشکش زده بود از  دمی کش ینفس راحت مادرشوهرم

به خودش اومد و لبخند زد عیواکنشم اما سر  : 

زمیعز ریسالم صبح بخ -  . 

گفتم یفیضع یصدا با  : 

نیسالم... همچن -  . 

بود و   دهیتخت دراز کش یبه اتاق رفتم. سپهر رو عیسر

کردینگاه م به سقف  . 

که تموم شد از جام بلند نشدم. تو دلم گفتم نمازم  : 

 یفدا کار نیبخاطر سپهر هم که شده ا دیفکر کنم با -

کرده.  یرو بکنم و قبولش کنم. اون بخاطر من فداکار

دیشا  

کنم  ی... حس مستیجبرانش کنه اما... دلم باهاش ن نیا

مادر شدن رو اقتیل کنمیندارم خدا. حس م شویاماده گ  



که به خاطر   دمینرس ی. من هنوز به اون درجه اندارم

  خوادیموجود کوچولو از خواسته هام بزنم. دلم نم هی

 درد

... خودت صبر و ادیب ایبچه بدن نی. اگر قراره ابکشم

هام   یمهر یبا ب  خوامیحوصله و مهرش رو بهم بده. نم

ی کی  

بدم لیخودم به جامعه تحو نیع گهید  . 

بخواب ای : حنا؟ بسپهر  . 

با خدا خلوت کنم زارهینم یحت  . 

و گفتم دمیکش یقیعم نفس  : 

بهم  یبا خدام حرف بزنم. کار خوامیم کمیبخواب...  -

 . نداشته باش

نفسمو فوت کردم و دوباره  دمیازش نشن ییصدا یوقت

 : ادامه دادم تو دلم

که به بابام بگم. درسته دلم   هیکار اشتباه   کنمیحس م -

که بهش کرده بودم  یاز سپهر شکست... دوباره اعتماد  



  نمونیب یدعوا نیاز ا شتری ب خوامیشد... اما... نم سلب

که نفسم بهش  یبزرگ بشه . دوستش دارم ... اونقدر

 بند

 . شده

  کنمیکمکم کن لطفا... خسته شدم... احساس م خودت

مبارزه کردن ندارم یانرژ گهید  . 

صدا   یرو به مهر چسبوندم و ب میشونیسجده و پ رفتم

 : لب زدم

 ... کمکم کن -

و چشمام رو بستم دمیمدت همونجا دراز کش هیاز  بعد  . 

*** 

  ییچشمام گرم شده بودن که حس کردم دست ها تازه

که به ذهنم  یز یچ نیفرو رفتن. اولزانو و کتفم  ریز

دیرس  

و دارو دسته اش بودن یزک  . 

و خودم و پرت   دمیکش غیج ی چطور دمینفهم نیهم یبرا

 . کردم اونطرف



 ... منم... حنا؟ حنا سپهرم -

وار باال  میدستاشو تسل یروش. با نگران د یچرخ چشمام

 گرفته بود

تخت بذارمت یبغلت کنم رو خواستمی من بودم. م -  . 

قلبم گذاشتم و نفس  یرو بستم و دستمو رو چشمام

 . نفس زدم

اره؟  ارم؟ی: اروم باش ... اب بسپهر  

و  رونیبگم و رفت از اتاق ب  یزینموند چ منتظر

که گفت دمیصداشو شن  : 

ستی ن یزی... چدیخواب بود. خواستم بغلش کنم ترس -  . 

مادرش نگران شده بود. سپهر با مادرش اومدند  حتما

 . تو اتاق. دست مادرش اب قند بود

بخور نویدخترم ا ایب -  . 

دمیخوردم و عقب کش دوقورت  . 

زندان افتادم ادی...ادی... دست خودم نبود... دیببخش -  . 

جا خورده گفت سپهر  : 



. اون اتقایازاد شد گذرهیسال م  کی کینزد -  ... 

تو حرف سپهر دیپر مادرش  : 

سپهر  رونیبرو ب -  . 

. پوزخند  رونیو از اتاق رفت ب دیکش یهوف سپهر

زدم و گفتم یدردناک  : 

درک  رنیقرار نگ طیادما تا خودشون تو اون شرا -

کنندینم  . 

نشست شمیپ مادرش  : 

 شویشد... اماده گ ییهوی. زمیعز کنم یدرکت م -

 دیبا دونهیتجربه است... نم ی...سپهرم بینداشت

موضوعاتو  یچطور  

کنه. جاش کجاست و انیب  ... 

تو حرفش دمیپر  : 

 میمن حق ندارم تصم یعنیاون؟  ایاشتباه از منه  -

نه ؟ حق ندارم اماده   ایباردار بشم  خوامیکه م رمیبگ

رو شیگ  

کنم؟ حق ندارم بترسم؟ دایپ  



زمیعز یحق دار -  ... 

زدم  یپوزخند  : 

گفت کدومتون  مارستانیاون خانم دکتر تو ب ن؟یمطمئن -

که یاسم نی. اولنیکرد یفداکار یکیاون  یبرا  شتریب  

دوروز بخاطر سپهر  نیذهنم اومد سپهر بود. تو ا به

نویکه به ترسم غلبه کنم و ا کنمی دارم با خودم جنگ م  

باهام   یجور  هیکنم اما سختمه... سپهر هم  قبولش

که کتک خورده   یانگار اون هکنیرفتار م نیسرسنگ 

یاونه! اون  

گرفته شده اونه میشده و به جاش تصم لی بهش تحم که  

! 

و گفت دیگز لب  : 

. دهینچش یتجربه است.... سرد و گرم ی سپهر هم ب -

دوست داره بچه داشته  نکهیهم تورو دوست داره هم ا

دیباش . 

باهم   ییهویرو   زیهمه چ خوادی... مستی رو بلد ن صبر

 . داشته باشه



و با درد گفتم دمیرو دست کش میشونیپ  : 

 یپناه  یاحساس ب یلی رفتار سپهر خ نیبا ا -

نه خونه   کنمیم یاحساس راحت نجاینه ا گهی.دکنمیم

 خودمون... نه

دخترتون باشم. اما  یجا کردم یداداشم... فکر م خونه

 شهیکه هم یام...اون بهیغر هیباشه من  یبازم هرچ

حش ی ترج  

پسر خودتونه دیاریم  لیکارهاش دل یو برا دیدیم  . 

جام پاشدم. رفتم سمت تخت و گفتم از  : 

سپهر  خوامیمدت نم هیخونه بابام. حداقل   رمیامروز م -

فقط شکمم رو نوازش  کنهیبغلم م ادیم نکهی. انمیرو بب  

. سرد باهام رفتار  زننیقلبم رو انگار چاقو م  کنهیم

غذا بخور و .... فکر کنم بخواد جلوم   ایب گه ی و م کنهیم

ره یرو بگ  

دیقانعش کن یجور هینرم. خودتون  که  . 

گفت یشوهرم با ناراحت مادرش  : 



. هم من... هم  زمیمن طرف تورو گرفتم عز شهیهم -

 ... احمد

و گفت دیکش یسمت کمد که اه رفتم  : 

یراحت ی... هرطور زمیباشه عز -  . 

وارد شد هویدم که سپهر هنوز مانتوم تنم نکرده بو اما  

. 

  غیج هیو نحوه وارد شدنش ترسوندتم و شیعصب افهیق

دمیخفه کش  . 

اومدن. سپهر با حرص اومد و  عیو مادرش سر پدر

دیمانتو رو از دستم کش  : 

یر یجا نم چیه -  . 

اقا: سپهر احمد  

من و حناعه نیمسئله ب نیلطفا. ا رونی ب دی: برسپهر  . 

اقا هم با تحکم گفت احمد  : 

خونه خودتون به خودتون مربروط  دی هر وقت رفت -

گهیدختر دست ما امانته. بسه د نی... االن اشهیم  . 



 ه یمانتو رو انداخت تو کمد و درشو محکم بست.  سپهر

 . قدم ازش فاصله گرفتم

با خشم به من نگاه کرد سپهر  : 

یر یجا نم چیه -  ! 

ی خانم: سپهر... زهره اشو ترکوند الیسه  ... 

 رونیب دیمامان. بر شناسمی: من حنا رو بهتر م سپهر

 . لطفا

گفت تیاقا با عصبان احمد  : 

االن  ؟یبه حرف ما گوش کن یخوا یخب... نم یلیخ -

کس و   یدختر مردم ب یبه پدرش. فکر کرد زنمیزنگ م

 کاره

باال!؟ یبریصدات رو م که  

! من شوهرشم. نیزنگ بزن   نیاخویم ی: به هرکسسپهر

... االنم مادر بچه امه... حق نداره یو قانون  یرسم

رون یپاشو ب  

 . بزاره

اشکاش راه افتادن. با التماس گفت الخانمیسه  : 



 نیبا ا یکن یم ینطور یسپهر چه مرگت شده؟ چرا ا -

 . طفل معصوم

شده بود گهیادم د هیاصال  سپهر  . 

بلند گفت یبا صدا سپهر  : 

 یکه خودکش ارهیولش کنم بره باز سر از اتوبان در م -

. حق نداره از اتاق پاش رو  شناسمیم نویکنه، من ا

رون یب  

کنهیبعدش عادت م کنه ینق و نوق م کمی. بذاره  . 

تو صورت سپهر دیاقا جلو اومد و محکم کوب احمد  : 

داده باشم ادتیها  ینامرد نیاز ا ادینم ادمی -  ! 

. کردیبود سمت من و بهم نگاه م دهیسرش چرخ  سپهر

کردمیاز نگاهش حس سرما م  . 

 خی. کل بدنم از ترس دمیلرزی و م ختمیریاشک م ازترس

 . زده بود

بگه که   یز یسرش رو چرخوند سمت پدرش چ سپهر

دهنم باز شد و گفتم هوی  : 



 ... بسه -

ار  یکه ناش یلرزون  یشد. با صدا یسکوت طوالن یوقت

ام بود گفتمترس و سرم  : 

رمی... جا نمچیم...من ... ه  -  ... 

گفت ی ا روزمندانهیبا لحن پ سپهر  : 

د؟یدیشن -  

اقا با تاسف سر تکون داد و گفت احمد  : 

االن   یباعث افتخارم کنمی سال که فکر م 32بعد از  -

سپهر  یمیباعث شرمسار فهممیم  . 

حرف پدرش خشکش زد نیبا ا سپهر  . 

. سپهر همچنان خشکش  رونیجون از اتاق رفت ب پدر

 . زده بود

بهم نگاه کرد که اشاره کردم بره صالیجون با است مادر  

. 

بودم.اما گفتم تنهامون  دهیکه از واکنشش ترس  یحال در

 . بزارن



رفت و درو بست مادرجون  . 

تخت نشستم. از شدت سرما چنگ زدم به پتو و دور  لبه

دمیچیخودم پ  . 

سمتم و اومد کنارم نشست  دیچرخ سپهر  . 

زد یتو دهنم م قلبم  . 

نمشیرو چرخوندم تا نب سرم  . 

حرفو از پدرم بشنوم نیا کردمیوقت فکرشو نم چیه -  . 

خودمم فشرده شده بود  قلب  . 

کنم؟ یحنا... من اشتباه م -  

خودمو   کمیتخت سمتم. ناخواسته با ترس  یرو دیچرخ 

بهش نگاه کردم اونور تر و بعدم با ترس دمیکش  . 

گفت یاز مکث بعد  : 

؟یترس یازم م -  

دستاش  ونی و سرش رو م دیکش ینگفتم که اه یچیه

 . گرفت



قول بده خونه بابات   ؟یر ی نم نجایحنا؟ قول بده از ا -

خونه پاتو   نی... کال از ایرینم دیخونه حم ؟یرینم

رون یب  

.. قول بدع حنایزارینم  ! 

با بغض و لرز گفتم  ختمی ریکه اشک م یحال در  : 

بشم؟  یزن...زندان -  

شد رهیچشمام خ تو  : 

نجایا کنم یم تیزندان  یاره... اگر الزم باشه حت -  . 

هق هق ام بلند شد یو صدا دیترک بغضم  : 

نی... فقط.... اسنم؟یمن برات... مهم ن -  ... 

که عقب تر رفتم و به تاخ تخت   دیجلو کش خودشو

دمیچسب  . 

ثابت شد و گفت سپهر  : 

 یبچه ارو چون تو مادرش نی... ایحنا تو عشق -

... حنا درکم خوامشی.. چون وجود جفتمونه مخوامیم

 کن... من 



که عاشقشم  یدارم... عاشقتم... حاال از زن دوستت

بهت  نکهیقراره بچه دار بشم... حنا من دوروز قبل از ا

م تا بگ  

کردم. خانواده امون رو   یالپرداز یخ یکل  یلعنت اونشب

 . تصور کردم

... فقط... به...خودت فکر  یخود...خواه یلیخ...خ -

یکن یم  ! 

نشستم  نیاتاق رو زم گهیجام پاشدم و رفت سمت د از

دمیچیو تو خودم جمع شدم و پتورو محکم تر دورم پ  . 

بهم نداد یدستاش گرفت و جواب ونیسرش رو م سپهر  

. 

 ده یشن فنیا فی زنگ ضه یصدا  قهیاز حدودا پنج دق بعد

 . شد

صحبت ها و یصدا بعدم  ... 

از جام پاشدم. سپهر هم بلند   عی بابا سر یصدا دنیشن با

گفت یخودشو بهم رسوند و با نگران  عیشد و سر  : 

ها... حن یحنا؟ جون من نر -  ... 



باز شد و چون سپهر جلوش بود محکم به   هویاتاق  در

 . شونه اش برخورد کرد

گر گرفته بود بهم نگاه کرد یکه حساب یدر حال بابا  . 

برگشت سمت سپهر و گفت بابا  : 

دادم؟  لت یتحو یشکل نیدخترمو ا -  

گفت یو بعد از مکث نیی سرش رو انداخت پا سپهر  : 

بشه ینطور ی ا خواستمینم -  ! 

سرش داد بایتقر بابا  : 

برام قسم  ی! اومد یایکنار ب طشیبا شرا یتونیم یگفت -

... بخاطر یکنیدرکش م طیکه تو همه شرا یخورد  

 دمیقول م یکه براش افتاده حساس شده ... گفت یاتفاقات

بود قول نیمواظبش باشم اب تو دلش تکون نخوره... ا  

 دادنت؟

قرار بود. اما  ی. مادرشوهرم بدیداد کش اخرشو

بود ستادهیپدرشوهرم با اخم و ساکت، عقب ا  . 



... سپهر کنندیاقا رسول... همه زن و شوهرا دعوا م -

مونهیپش یلیهم خ  . 

! اما شما ها کنندی: اره... زن و شوهرا دعوا مبابا

حنا افتاده. خودتون  ی برا یچه اتفاقات نیدونستیم

. تودیروانشناس   

که باردار بشه که بعدم   دیکردیم هیحنا توص  طیشرا

کتک بخوره؟  ینطور یا  

. سپهردیو عقب کش دیلب گز مادرشوهرم  : 

اقا رسول شهیتکرار نم گهید -  ... 

تکرار بشه ستی قرار ن گهی: درسته ... دبابا  . 

داشت و سپهر هم انگار معناشو گرفت   ییدوپهلو  یمعنا

ستادیمنو بابا ا  نیب عیکه سر  . 

 یتیکه اهم ییخونه. جا میریبپوش. م: حنا... لباس بابا

از  شتری.ارزش دختر من بیبمون ستیبهت ندن قرار ن

 اونه 

تو بشه و کتک بخوره یزندان نجایا  . 



وقت تکرار  چیه گهی... ددمی: اقا رسول...قول مسپهر

... اقا رسولشهینم  . 

گفت ضیبا غ بابا  : 

نداره یحنات رنگ  گهی... دیداد ادیتو قول ز -  . 

رو کنار زد و گفت سپهر  : 

 . اماده شو حنا -

با هول برگشت سمتم سپهر  : 

 ... حنا... حنا عز -

دیاقا سپهر رو عقب کش احمد  : 

 ... ولم کن بابا -

گرفته شدن بازوم توسط بابا به خودم اومدم و رفتم  با

 : سمت کمد. مانتوم رو برداشتم که سپهر داد زد

  ییاونو جا دیق نداراون زن منه... حامله است... ح -

دیببر  . 

برگشت سمت سپهر بابا  : 



و رسما ازت   سیزنگ بزنم به پل یدیم  حیپس ترج -

کنم؟ مخصوصا کهاثار ضرب و شتمش کامال  تیشکا

 . واضحه

دهنش بسته شد. احمد اقا سپهر رو از اتاق   سپهر

برد. مادرشوهرمم رفت. بابا رونیب  : 

هم الزم   یا له ی در منتظرم. لباس بپوش هروس رونیب -

بردار یدار  . 

 یتکون دادم. بابا که رفت نفسمو فوت کردم. رو یسر

دنیلرز ی زانو زدم. زانوهام م نیزم  . 

اومد از سپهر جدا بشم.  یشدن. دلم نم  ر یسراز  اشکام

دلم ازش گرفته اما دوست ندارم ولش  یل یکه خ نیبا ا

 . کنم

و   لیلباس و موبا کی ساک کوچ هیوتو   دمیپوش لباس

. بابا ساکو از  رونیرو گذاشتم و از اتاق رفتم ب لمیوسا

 دستم

 . گرفت

گفت  عیسر دنمونیبا د سپهر  : 



با حنا حرف بزنم خوامیم -  . 

تا االن زده  یبزن یاگر داشت ی. حرفستی : الزم نبابا

  یعذر خواه  هی ادی. از ظاهرت معلومه زورت میبود

ی حت  

یبکن  . 

گفت یارومتر یجا خورد اما با صدا سپهر  : 

 زارمی... م قهیاقا رسول. چند دق کنمی خواهش م -

دشیببر  . 

 دیبه بچه ها مهلت بد قهیچند دق هیاقا: اقا رسول  احمد

 . لطفا

با اخم گفت بابا  : 

عیخب... سر یلیخ -  . 

. دوباره به اتاق امیبا دست بهم اشاره کرد ب سپهر

 می. گفتم االن زندانختیو درو بست. قلبم ر  میبرگشت

اما  کنهیم  

 : گفت

 ... حنا -



مضطربمو از در گرفتم و به سپهر نگاه کردم نگاه  . 

وقت   چیه گهی... دکنمیلطفا منو ببخش... خواهش م -

که بزنمت. باشه  چه برسه کنمیصدام رو بلند نم

زم؟یعز  

کنم ی م خواهش  ! 

قدم عقب رفتم و گفتم هی  : 

یکنیتو به خودت فکر م -  . 

التماس گفت  با  : 

من باشه؟ حنا ما   یعشقم... بچه مگه قراره فقط برا -

بچه جفتمونه. نه  نیپدر و مادرش! جفتمون ... ا میشیم

 فقط

 . من

شد ری سراز اشکم  : 

سپهر... نه حداقل االن... من اماده   خواستمیمن نم -

رو نداشتم. تازه تونسته بودم تو قبول کنم.. تو  شیگ

نیبدون ا  



. من یگرفت میتصم ییخودت تنها ینظر منو بپرس که

 هی  تونمیم ی. چطورپرمیهنوز با کابوس هام از خواب م

 بچه 

حال منو   یتون یهان؟ سپهر... تو نم ارمی ب ایبه دن سالم

تو فقط   ارمی رو ب لمی... هرچقدر من برات دالیدرک کن

 حرف 

یزنیرو م خودت  . 

که بازوم رو گرفت ونگه ام   رونیاز اتاق برم ب اومدم

 . داشت

بزرگ بهت بدهکارم... قول  یعذر خواه هیحنا!..  -

اریسرش ن ییبال کنمیجبران کنم... خواهش م دمیم  ... 

گفتم هیبرگشتم سمتش. با گر جاخورده  : 

داره. اگر اونقدر  یشتریب  تیبرات اهم یمشخصه ک -

 یدونی. اما میبهم اعتماد کن یتونستیم ی شناختیمنو م

هیچ ... 

که فقط اعتماد کرده بود به طرف مقابلش من بودم  یاون

وقت به من اعتماد چینارو خوردم. تو ه یکه بدجور  



ازارم به  یدونستیم ی. چون اگر کرده بودینکرد

نیجن ه یچه برسه  رسهی مورچه نم  . 

و از اتاق اومدم  رونیب دمیبا شدت از دستش کش دستمو

پاک کردن اشکام نکردم. به پدر و  یبرا ی. تالشرونیب  

گفتم مادرش  : 

کردم. خدافظ  تتونیمدت اذ نیا یلی... خدیببخش -  

بگن زودتر از خونه اومدم  یزیکه بخوان چ نیا قبل

اومد عیبابا هم سر .رونیب  . 

رو باز کرد تا سوار بشم نیماش در  . 

هم سوار شد که گفتم بابا  : 

م؟یریخونه نم -  

دیکش یاه بابا  : 

  یخونه مجرد برمتیکنه. م تتیمادرت اذ خوامینم -

دیحم  . 

نگفتم یچیتکون دادم و ه یسر  . 



نگفتم. بابا هم شماره   یچیدادم و ه هیرو به در تک سرم

رو گرفت دیحم  : 

د؟یحم -  

زنگ   ستیخونه ات! مرتبه؟ اگر ن ارمیدارم حنا رو م -

 گهیساعت د کیکنن تا  زشیتم انی ب یبزن خدمات

میرسیم  . 

-... 

بابا جوش اورده بلند داد زد هوی  : 

حنا افتاده پسره  یبرا یچه اتفاق یبه من بگ دیتو نبا -

 یاحمق؟ خواهرت رو تو اون خونه تنها و بدون حام

 ول

یکرد  ! 

-... 

ببند دهنتو... اره مشخصه... پدرشوهرش زنگ زد  -

کرده بود تو اتاق یبرم اونجا. حنا رو زندان  . 

-... 



رتتیغ نیتو کش شلوار خودتو بچسب باد نبرتش با ا -  

. 

 نقدریودم بابا اب دهیوقت ند چیباز مونده بود. ه دهنم

. بابا ادیاز دهنش در ب ییزا یچ  نیبشه و همچ یعصبان  

عقب پرت کرد و کالفه به  یصندل یرو رو لشیموبا

دیدست کش شیشونیپ  . 

خون بابا به جوش اومده. دروغ چرا ...! تو دلم   معلومه

زدنیبال بال م  تشونیحما نیپروانه ها از ا   . 

واقعا لذت بخشه یداشتن حام حس  . 

دادم و چشمام رو بستم هیتک  شهیسرم رو به ش دوباره  . 

رو نگه داشت کنار. با تعجب   نیماش یبعد از مدت بابا

رو  لشیخم شد موبا یدو صندل نینگاهش کردم که از ب  

رو گرفت و گذاشت دم گوشش یو شماره ا برداشت  . 

دیحم -  ! 

زنگ زد؟ دی به حم دوباره  

-.... 



باشو؟یتا ثبت کنن اس یقانون یحنا رو ببرم پزشک دیبا -  

-... 

؟یثبت کرد مارستانیتو ب  یمطمئن -  

-... 

کار از دستت بر اومد  هیچه عجب  -  . 

  ینگاریدوباره تماس رو قطع کرد و راه افتاد. بابا ا بابا

 . قصد کوتاه اومدن نداشت

اومد از خونه مشترکش با شبنم  دیحم میدیرس یوقت

و گفت رونیاومد ب  : 

. تا کارشون تموم کنندیم ز یدونفر دارن خونه ارو تم  -

نجایا دیایبشه ب  . 

جلو شبنم باهات بحث کنم  خوامی: نم بابا  . 

کالفه گفت دیحم  : 

  ایب گمیکار کنم اخه؟ بهش م یمن چ یگیپدر من م -

امینم گهیخونه من م میبر  . 



که رنگش قرمز شده بود و رگش  یبا داد در حال بابا

 : متورم شده بود گفت

... تو چرا عقلتو  فهمهیاون بگه... اون عاشقه... نم -

کار  یبا صورتش چ ینیب ینم ؟یفهمیدستش؟ نم یداد

 کرده؟ 

کس و کار شده   یب نقدریداره؟ ا یچه برخورد  باهاش

یتعارف بزنه بگه برو تو ام بر هیکه   ! 

. با دیکالفه با دو دستش دوطرف گردنش رو مال دیحم

گفتم یناراحت  : 

 نیتو ا ی. بهاندازه کافدی بسه بابا... لطفا دعوا نکن -

دمیدوروز دعوا و مشاجره د  . 

و گفت  دیکش یاه بابا  : 

تموم بشه نایخب... برو اونجا تا کار ا یلیخ -  . 

گفت دیبه حم رو  : 

نه ای خچالیهست تو  یزیچ -  ! 

حوصله گفت یب دیحم  : 



 ... نه -

 نمیاونجا بمون تا برگردم بب کمی. توام دی خر  رمی: مبابا

میکن کاریچ  . 

. شبنم ته راهرو بود و  میوارد خونه اشون شد دیحم با

زدم و با  ی. لبخنددادیرو نشون م شیچهره اش نگران

یصدا  

گفتم یپرانرژ  : 

 . سالم شبنم جون -

کرد وبا   لکسیچهره اشو ر عیصدام سر دنیبا شن شبنم

 : لبخند گفت

زمیسالم عز -  ... 

مزاحمتون بشم کمیاومدم  دیببخش -  . 

که  شمی. واقعا خوشحال مزمیعز ستی ن یمزاحمت -

شمیپ یایم  . 

در  دانهیام ناام افهیمبل نشستم. ق یکردم و رو تشکر

 یرفت اشبزخانه و من سرم رو به پشت دیهم شد. حم

ه یتک  



گفت دیبودم و چشمام رو بسته بودم که حم داده  : 

بخواب. مشخصه چهره خسته  کمیحنا...برو تو اتاق  -

یا  . 

حوصله گفتم یب  : 

... خوبم  ادیخوابم نم -  . 

کرد تتی: سپهر باز اذدیحم  ! 

رو براش گرد کردم و به شبنم اشاره کرد که   چشمام

. کالفه گفتمدونهیاشاره کرد م  : 

ادینه ز -  . 

شدم که شبنم به سمت اتاق رفت . احتماال  متوجه

 . خواسته تنهامون بزاره که راحت دردو دل کنم

بود دهیدختر فهم نیا چقدر  . 

: واقعا پدرشوهرت زنگ زد به بابا ؟دیحم  

بعدم با باباش   میاتاق زندان اره... سپهر گفت تو -

رفتارش رو تموم نکنه زنگ   نیبحثشون شد. گفت اگر ا

پدرم  زنهیم  



کس و کارم یفکر نکنه ب  که  . 

لبخند زد  دیحم  : 

پدر شوهرت. قدرشو بدونا ولیا -  . 

نگفتم که گفت یچیزدم و ه  یپوزخند  : 

؟ یبخشیحنا! سپهر رو م -  

گفتم یدیبا بغض و ناام دن،یچک اشکام  : 

باردارم! درسته اولش  د؟یدارم حم یا  گهیچاره د -

. از بودنش وحشت  ترسمیگفتم سقط... درسته هنوزم م

 ...دارم

نفر  هیخون   یبکشمش. به اندازه کاف ادی... دلمم نماما

 . به گردنم هست

ی: تو اونو از قصد نکشتدیحم  ! 

ختیاز چشمام ر اشک  : 

شده. قلبم داره   ینطور یا می بوده که زندگحتما از قصد  -

. سپهر خودش اومد... تو شاهد  دیحم رهی گیم شیات

یبود  



  ریگیکردم. خودش اومد. خودش پ یازش فرار م که

کنم. پس   ی درک م طتتویشد. خودشش گفت من شرا

 چرا 

کنه؟ یم  ینطوریا االن  

گفت یبه تاسف تکون داد و با ناراحت  یسر دیحم  : 

خود   یاز خود ب ادیاسم بچه وسط م یمردا وقت شتریب -

ییموردا نی همچ میکم نداشت مارستانیحنا. تو ب شنیم ... 

گونه   یاومدن رو ایبچه موقع بدن نکهیبخاطر ا  طرف

داشته زنشو گرفته بود به باد کتک  یاش ماه گرفته گ

 که

  نیسپهر مثل ا گمیشده. نم  ینطوریتوعه بچه ا تقصر

 یتی و ... است. اما با حساس التیجور ادما بدون تحص

 که

مهمتر   یلی داده معلومه جون اون بچه براش خ  نشون

هی زیاز... هر چ  . 

بغض گفتم با  : 



خودمم کنار   یاگر ترس ها ی... حتد یحم ترسمیم -

بچه تو طول   ترسمیسگهر م یبرخوردا نیبزارم... با ا

م یباردار  

کردم یبشه بعد سپهر فکر کنه از عمد کار شیزیچ  . 

حنا؟ تا قبل از  یترسو شد نقدری: تو چرا ادیحم

که جلوت  یتو گوش هرکس ریش نیازدواجت با سپهر ع  

 نیکه بعد از چند روز ع  شدی. چیدیکوبی م ستادیمیوا

و چشمت همه اش به دهن اون شد که   ی ترسو ها شد

 هر 

رو  اریشهر یهمون بشه! هان؟ تو نبود  زنهیم یحرف

؟ یسپهر از خودت دفاع کن  یجلو یتونینم شدهیچ ؟یزد  

و بابغض گفتم نییرو انداختم پا سرم  : 

سپهر   خواستیرو هم زدم چون م اری... شهرترسمیم -

 . رو از پشت بزنه

خور سپهر   یکه تو سر یپس اونقدر عاشق شد -

تموم  زی همه چ یاالن مظلوم بش یفکر کرد ؟یباش

گم ینم شه؟یم  



غرورتو حفظ کن. سپهر  گمی . میکن یسقط پافشار یبرا

اونقدر به غلط کردن دی. باوفتهیبه گوه خوردن ب ادیب  

رو داشته باشه حنا. خودتو دست  دنتید اقتیتا ل وفتهیب

خواهر من ریکم نگ  . 

رو که  تشیبلند شد... عصبان... دستش روم یاز وقت -

ترسمی... مدمید  . 

فوت کرد نفسشو  : 

که  دونمیم یحنا. اما اونقدر ستیمن تخصصم زنان ن -

اون بچه سالم به   شهیترس و استرس تو باعث م نیا

ایدن  

کنه دایپ یمشکل هیو  ادین  . 

که گفت دمیگز لب  : 

نگه اش  ییخوا یم یگیحفظ کن. تو که م  تویخونسرد -

اومده  ایکه به دن ییپس خونسرد باش. به روز ها یدار

 و تو



روزها باالخره  نیفکر کن. ا یکن یم  یباز باهاش

. اما اگر االن حرص رفتار گذشته و ندونسته  گذرنیم

فردا رو  یها  

شهیاش تباه م ندهیبچه ا نیا یبخور   . 

نگفت یچی ه گهید دیحم  . 

ارنیغذا ب رونیاز ب زنمیزنگ م -  . 

رو برداشت و به اتاق رفت. منم چشمام   یمیس یب تلفن

 . رو بستم و نفسمو فوت کردم

گذشت که غذا هارو اوردن. بابا هم اومد.  یساعت کی

ز یکه داشتن روبه رو تم یاون دوتا خانوم  یغذا دیحم  

برد کردنیم  . 

مجبورم کردند  دیبه خوردن نداشتم اما بابا و حم یلیم

بخورم شده نصف غذام رو یهر طور  . 

و  نهیمعا یاز همکاراش برا یک یهم از  دیحم

عصر وقت گرفت یبرا ،یسونوگراف  . 



. بابا دمیکه تو اتاق بود دراز کش یتخت تک نفره ا یرو

ها   نتیو کاب  خچالیبابا رو تو  یها  دیخر دیو حم

دنیچیم  

زدنیحرف م و  . 

 امیپ چیکنم. ه یرو دستم گرفتم و بهش نگاه م لمیموبا

از سپهر نداشتم یو تماس  . 

گرفته بود یبه طرز وحشتناک دلم  . 

برخورد کنه ینطور یباهام ا تونهیم یچطور  . 

.  ستین ینطورینگفت عاشقمه. رفتار ادم عاشق ا مگه

 هست؟ 

 میرفت دیبهم ماسک داد و با بابا و حم دیحم  بعداظهر

 . مطب

تنها   نیهم یداخل مطبش ممنوع بود. برا انیاقا ورود

باالخره نوبتم شد تا یساعت معطل میوارد شدم. بعد از ن  

بشم وارد  . 

د؟ی. بارداردیی. بفرمازمیسالم عز -  

 . بله -



.گرفته بود رو مارستانیاز ب دیکه حم ی شیازما برگه

 . بهش دادم

گفت شمینگاه کردن به جواب ازما نیح  : 

ن؟ی ماسک زد نی سرما خورد -  

 ... نه -

صورتم اخماش توهم  دنیدادم. با د نییماسکمو پا اروم

 : رفت

 کار شوهرته؟ -

باال دادم ماسکمو  : 

 . اره -

؟ کنه یم نکارویا  شهیچرا؟هم -  

ام. قبل  دهید بیاس ینه...من... از نظر روح -

اتفاقات برام افتاده. از درد   یسر هیازدواجمون ... 

نیو بچه و ا دنیکش  

 یشد اول وقت م یکال وحشت دارم اون متوجه باردار زایچ

میکردم گفتم سقط کن یقاط یچطور دمیگفت نفهم . 



شد من زد که... صورتم خورد به  یعصب اونم

 . چهارچوب

 تیتا وضع  سمینویم ی! برات سونوگرافی نطوریکه ا -

نم یرو بب نیجن  

. دارو اریجوابش رو برام ب یرو انجام داد سونوت

؟ی کنیمصرف م  

رو چپ و راست تکون دادم سرم  : 

مسکن دادن   یچندبار مارستانیبخاطر صورتم تو ب -

دکتر اجازه نداد گهیبهم اما د  . 

تکون داد یسر  : 

جات  ینیریتند و شور نخور، ش  یدارو نخور، غذاها -

هم نخور یاز حد نخور، فست فود ادیز  ... 

ارو گرفت سمتم نسخه  : 

  میکنیبعد صحبت م نمیاروببیب یسونوت رو انجام داد -

 . باز

نفسمو فوت کردم رونیتکون دادم و اومدم ب یسر  . 



مطب  می بازم رفت دنمیبودن با د رونی ب دیو حم بابا

و زود کارمون رو انجام بده دیدوست حم  . 

  ستش،یپیتا تا گفتیاصطالحات و ماندازه و  یسر هی

کنه پی اونا رو تا  . 

پخش  یتاالپ تاالپ یصدا هی هویکه  زدیدهنم م یتو قلبم

 . شد تو اتاق

قلب بچه اتونه یصدا -  . 

 یکه صدا هیبه دکتر نگاه کردم. بعد از چند ثان شوکه

قلبش پخش شد، صدا رو قطع کرد و دستگاه رو از 

ی رو  

برداشت شکمم  : 

یبلند بش یتونیکن. م زی با دستمال شکمت رو تم -  . 

به شدت لرزون دستمال برداشتم و هول  ییدستا با

رفت  ادمی. رونیکردم و از اتاق اومدم ب زشیتم  یهولک

 کاغذ

و اسمم رو صدا کرد.   رونی اورد ب یکه منش رمیبگ رو

رون یب میاومد یپاکت رو گرفت و تشکر کرد. وقت دیحم  



و برگشت. مطب ها داشتن بسته  دیخر وهی رفت ابم دیحم

که برگشت گفت دی. حمشدنیم  : 

به   میبری. فردا جواب سونوش رو مرهید گهیامشب د -

میدیدکترش نشون م  . 

پاکت رو باز کرد و نگاهش کرد خودش  : 

هفته اشه 7 کینرماله. نزد زشیفکر کنم همه چ -  . 

نفسشو فوت کرد و گفت بابا  : 

 . فردا بمون خواهرت رو ببر دکتر -

: باشه هستمدیحم  . 

بار چندمه دارم بهت  نی....ببدی. حمرمیم گهی: من دبابا

. مواظبش باشگمیم  . 

گهید دمی: فهم دیحم  . 

گرفت و  ی رو به ما داد و خودش تاکس  نشیماش بابا

 . رفت

. هنوزم احساس  کردمی نگاه م رونیسکوت به ب در

شه یقلبش داره تو سرم اکو م یصدا کردمیم  . 



حنا؟   ی: خوبدیحم  

هیگر ریشد که بلند زدم ز یچ  دمینفهم هوی  . 

ادامه داد. ادم   شینگفت و به رانندگ یچی ه دیحم

لحظه  نیامادوست داشتم تو ا ستمینبودم و ن یالپردازیخ  

کنارم باشه و با محبت باشه سپهر  . 

  دیبخورم در خونه حم یکه شام نیبدون ا میدیرس یوقت

یعنیرو باز کردم و رفتم داخل و پشت سرم بستم که   

ادین  . 

رو عوض کردم و حوصله حموم نداشتم، فقط با  لباسام

 یکردم و رو زیدستمال مرطوب دوباره شکمم رو تم

 تخت 

دمیکش دراز  . 

 هیاومد.  میگوش امکیپ یرو بسته بودم که صدا چشمام

 . ان حس کردم قلبم تکون خورد

رو برداشتم و بازش کردم. سپهر بود  میگوش عیسر  : 

؟یخوب -  



فقط خوبم. قلبم از شدت  نهیداده که بب امی . پدیخواب بادم

دیترک یحرص داشت م  . 

 گهیو د کنه یبه لطف ضرب دستت صورتم درد م -

ندارم و کابوس هام شروع شدند یخواب راحت  . 

بشم ارسال کردم. بعد از چند   مونیپش نکهیرو قبل ا امیپ

زنگ خورد میگوش هیثان  . 

رو  میرو خاموش کردم. گوش میکردم و گوش جکتیر

. نامرد.... مگه من  هیگر ری انداختم و زدم ز نیزم یرو

 اصرار

قتم و عاشقت مگه من گفتم عاش م؟یازدواج کن کردم

 ارم؟یمگه من گفتم اعتمادتو دوباره به دست م کنم؟یم

 مگه 

ام؟یکنار م طتت یبودم که گفتم با شرا من  

کردم که خوابم برد یخودخور نقدریا  . 

*** 

وبه اطرافم نگاه  دمیتن و بدنم از خواب پر یسیخ با

بودم... تنها دیکردم. تو اتاق خونه حم  . 



  یتکون تونستمیبودم که نم دهیچیدورم پ ی رو جور پتو

عرق شده بودم سیبخورم و از گرما خ  . 

پتو رو از دورم باز کردم و رت کردم اونور عیسر  . 

  نی. بخاطر ادمیکش قیعم یرو بستم و نفس ها چشمام

دیترسم بشم... با نیا الیخیب دیکوچولو هم که شده با  

ارمیبار ب یبچه امو قو بتونم  ... 

شکمم گذاشتم و گفتم  یرو دستامو  : 

 یمثل منم نشو.... حت یتو مثل بابات نامرد نشو. حت -

نبودم بازم دوستم داشته باش.... من   یاگر مادر خوب 

 ...واقعا

زمیعز کنمیم ییتنها احساس  ... 

 یکه پام رو رونیجام بلند شدم که ازاتاق برم ب از

 نیبود. برداشتم و ح لمیرفت. نگاه کردم موبا  یزیچ

رفتن  نرویب  

کردم روشنش  . 

گاز گذاشتم یرو پر اب کردم و رو یکتر  . 

پاسخ از سپهر  یتماس ب یکل  . 



سحر بود. نمازم رو  کیساعت نگاه کردم، نزد به

دم کردم یی خوندم و چا  . 

قطع شد. از جام بلند شدم  عی زنگ خورد اما سر لمیموبا

اوپن برداشتمش و بهش نگاه کردم یو از رو  . 

باال انداختم   ییقطع کرده بود. ابرو عیبود که سر سپهر

و نوشتم امشیو رفتم تو قسمت پ  : 

؟یزنی زنگ م نقدریا  یخوایم یچ -  

زنگ   میرو فرستادم که بالفاصله دوباره گوش امیپ

جواب دادم نباریخورد.ا  : 

؟یسالم. خوب -  

اخم گفتم با  : 

؟ اره خوبم. نگران نباش یپرس یم بخاطر بچه ات -  . 

نباش اخرش رو با بغض گفتم و تماس رو قطع   نگران

 . کردم

 یرو ب میزنگ خورد. سپهر بود. اما گوش میگوش دوباره

شدم که    یزیچ هیصدا کردم و مشغول اماده کردن 

 .بخورم



کردمیم یگرسنه گ احساس  . 

سالمندان افتادم.   یسرا  ادیاز خوردن صبحانه  بعد

سپهر   یبه تماسا  نکهیرو برداشتم و بدون ا لمیموبا

بدم یتیاهم  

رو گرفتم یمیابراه یدفتر اقا شماره  : 

 بله؟ -

... حنا وفادار هستم یمیابراه یسالم اقا -  

مبارک باشه همسرتون  د؟یسالم خ انم. خوب هست -

دیگفتند باردار هست  . 

زدم. همه عالم و ادم رو هم خبردار کرده؛ یتلخ لبخند  

دیممنون سالمت باش -  . 

دیدادیاستعفا نم یزود نیکاش به ا یا ی : ولیمیابراه  . 

داد زدم هوی  : 

 استعفا؟ -

کرد و گفت یمکث  : 



نامه استعفا اومدن و گفتند بخاطر   هیهمسرتون با  -

  یبستر مارستانیکه روتون بوده ب یو فشار یباردار

دیشد . 

میاستعفاتون رو به ناچار قبول کرد نیهم یابر  . 

بشنوم خواستمینم گهیتماس رو قطع کردم. د یناباور  با  

. 

شده بود شیبه کوره ات هیشب  یزی چ شکمم  . 

از حرص گرفتمیم شیات داشتم  . 

شماره سپهر رو گرفتم که زود جواب داد عیسر  : 

 ... جان -

گفتم غیج با  : 

سر کارم؟ ینامه استعفا برد یبه چه حق -  

کرد و گفت یسکوت  : 

 .... حنا جان من فق -

وسط حرفش دمیپر دوباره  : 



تو حنا مهمه؟ خودت  یحنا جان و مرگ... مگه برا -

 خوام؟یم ی...اصال برات مهمه من چ یدوز یم یبریم

 حداقل 

  رمیگیم هیروح  کمیسرکارم  گردمیخوش بود برم دلم

یاما تو اونم ازم گرفت  . 

گفت یبا ناراحت سپهر  : 

من فقط...   کنمی... حنا... خواهش مخوامیمعذرت م -

دلت بخواد دی فکر کردم شا  .... 

گفتم غیج با  : 

بخواد خودم زبون دارم. عقل دارم...   یزیمن دلم چ -

  یندارم کس ی ازیکنم. ن انشیب تونمیفکر کنم. م تونمیم

ی جا  

 میمن تصم یبه جا یحرف بزنه. تو حق ندار  من

  الی بشم و فکر و خ نیخونه مش خوامی. من نمیر یبگ

 .کنم

بچه ام مثل من پر از عقده باشه و ندونه  خوامینم

. میچ یعنیزن  هیاستقالل   ... 



مامان دم در خشکم زد و نتونستم ادامه بدم دنید با  . 

کرد یبه صورتم نگاه م یهم با ناباور مامان  . 

از سکوتم استفاده کرد و گفت سپهر  : 

حنا.باور کن   رمیگیاون استعفارو پس م رم یم دیببخش -

و  کنمیاونجا اصال صحبت م ریبا مد رمیامروز م  نیهم  

گرفتم. روز بعد دعوامون   می تصم ییمن خودم تنها گمیم

و بخاطر ارامبخشت خواب   یبود مارستانیکه تو ب

یبود  

. حنا جان... میاونجا. بعدشم نشد حرف بزن رفتم

. بزمیکنم عز یخواهش م  ... 

گفت غیباج  هوی مامان  : 

با صورتت کرده؟  نکارویسپهر ا -  

  غیج دنیتازه از بهت در اومده بود. سپهر با شن انگار

گفت هویمان   : 

 ... اوه اوه -

خشکم زده بود که مامان با داد گفت  یهمونطور  : 



سپهر زدتت؟ چرا به  ؟یگرفت یا اللمونباتوام حنا؟ چر -

دست رو دختر من  شعووووریب کهیها؟ مرت یمن نگفت

 بلند

که پاشنه درخونه از جاکنده بود که   یکنه؟ همون یم

گه؟ی گفت از گل نازکتر بهت نم یزنش بش  

گفت یفرابنفش غیج با  : 

 اون زدتت؟ -

 کنم؟ی... حنا به جون خودم جبران منیحس  ای:  سپهر

...حنا غلط کردمیشنویم  

تته پته گفتم با  : 

 ... ا..ا...خ...خب -

ام   لهیداغ کرده بود. اصال تو مخ یبدجور  مامان

بود که   نیواکنش مامانو. تو تصورم ا نیا دیگنجینم

 االن مامان به 

نایمنه و ا ریزنه که تقص یسر کوفت م من  . 

و  دیرو از دم گوشم کش یاومد سمتم و گوش مامان

به صفحه اش انداخت و با حرص گفت ینگاه  : 



 ... سپهر -

بگه و گفت یزی ... نذاشت سپهر چ دمیگز لب  : 

ارزو که  نیا ؟یکنیدست رو دختتتتتتر من بلند م -

... اگر یبر یبه گووووور م ینیدوباره رنگشم بب

دست دونستمیم  

وقت جنازه اشم رو دوشتتتت  چیه یزن دار به

نداختمینم  . 

پرت کرد رو مبل لمویرو قطع کرد و موبا تماس  . 

. اومد بغلم  ه یگر ریزد ز هویخشکم زده بود که  شوکه

 : کرد

ومود باهات داره   یتا اون ب یچرا...چرا به من نگفت -

دختر من از اون داره کتک  کنه؟هان؟یم نکارویا

من  خورهیم  

بفهمم؟ دینبا  

محاله یهمه خوشبخت نیزد. منو ا یداشت پر پر م قلبم  

! 



  یو منم بغلش کردم. بعد از کل ختیاز چشمام ر اشک

که مامان قربون صدقه ام رفت نشوندتم رو مبل و   هیگر

 با

گفت غصه  : 

زنتت؟یم شهیحنا؟ هم شدهیچ -  

و گفتم دمیباال کش دماغمو  : 

 . مامان... من... من حامله ام -

گرد شد. با بهت گفت چشماش  : 

خودتو   یتونی حامله زدتت؟مگه خودت م نکه ی بخاطر ا -

خودش تخم دوزرده کرده از تو ؟یکه شاک یحامله کن  

ه؟یشاک  

رفت شیام گرفته بود. تا کجاها پ خنده  . 

نزد نیا ینه... برا -  . 

و گفت دیکش یراحت نفس  : 

دست رو زن حامله اش بلند کرده؟  یپس براب چ  -  



 یسر هیو ...  دنیزندان افتادم... درد کش ادی من... -

 خوامی... گفتم مدمیشن مانیکه از زا یوحشتناک یحرفا

 سقط

 . کنم

گفت  عیادامه ندادم. مامام خودش سر گهید  : 

 اونم تورو زد؟  -

  دیبودم. صورتم چرخ ستادهیوا یبد یاره. منم...جا -

 . خورد به چهار چوب در

  دیاش توهم رفت. انگار خودش درد رو کش افهیق مامان

 . االن

دورم حلقه کرد دستاشو  : 

 بهیغر نقدریبهم؟ ا یناراحتم ازت حنا! چرا نگفت یلیخ -

 ییهر بال  ارهیب ریام برات که اون بچه امو مظلوم گ

 دلش

من خبر نداشته باشم؟ ارهیسرت ب خوادیم  



که مادرت  هی چقدر حس خوب یراه افتاد. لعنت اشکام

... برات غصه بخوره. قربون صدقه ات یبدونه درد دار

 ... بره

المصب مونهیم شیاب رو ات نیع  . 

تورو... مثال  یروح طیدرک کنه شرا دی: اون بامامان

 . مادرش روانشناسه

بغض گفتم با  : 

 . رفته سر کارم از طرف من استعفا داده -

فوت کرد و گفت ینفسشو عصب مامان  : 

دخترم رسمیسابشو مخودم ح -  . 

بتونم  نکهیگرفت و قبل ا یدر اورد و شماره ا شویگوش

زنگ زده اونو دم گوشش گذاشت ینگاه کنم به ک  . 

 . الو.... رسول -

کردم. االن بفهمه بابا خبر   ی کردم از ترس قالب ته حس

بدتر از  یز یچ هیبا  دیبا مینگفت  یچیداره و به اون ه  

روبه رو بشم ششیپ قهیچند دق خشم  . 



کرده؟ هان؟ زده   کاری بچه چ نیسپهر با ا یدونیتو م -

دست رو حنا   یصورت بچمو ناقص کرده. به چه حق

 بلند

کنه؟ یم  

 نیکوچولو فاصله ب هیکردم  یجمع کردم. سع صورتمو

نیکنم. اما مامان خودش پاشد و ح جادیخودم و مامان ا  

کرد یم فیبابا تعر یرفتن با حرص برا  راه  . 

کردم یمدت با استرس بهش نگاه م امتم  . 

دی کش یتماسو قطع کرد و نفس راحت باالخره  : 

سراغ سپهر رهیشد. گفت م یشاک  یلیباباتم خ -  . 

لبخند زدم. خداروشکر ناخواسته  . 

خوبه شیگری بابا باز انگار  . 

دیبهم توپ  هویمامان  اما  : 

کجاست؟ ناموسشو زدن رگ  رتیغ یب دیاوم حم -

 گردنش باد نکرده؟ 

 ... عا.. خب... رفته س -



  دنیاومد تو. با د مهیسراس د یباز شد و حم هویخونه  در

 : مامان هول کرده گفت

 . مامان -

گفت یحرص دنشیبا د مامان  : 

 هی یکه خواهرتو زدن نرفت یهست یتو چه داداش -

؟یتو دهن پسره دستاشو قلم کن  یمشت بزن  

باز کردم و شونه باال   شموینگاهم کرد که ن جیگ دیحم

 . انداختم

گفت شیبا همون گنگ دیحم  : 

 . زدمش -

.. استغفروهلل... حنا رو ی: خوبه. پسره  مامان

خونم به جوش اومده. به بابات زنگ زدم   دمید ینطور یا

رهیگفت م  

رسهیپسره ارو م حساب  . 

باال انداخت و زمزمه وار گفت  ییابرو دیحم  : 

 . اها... خوبه -



رفت اشپزخانه مامان  : 

مشخصه  یشده. الغر شد فیبچه ام ضع -  . 

دیحم  : 

شهیم ریحنا... وقت دکترت داره د -  . 

و گفت رونیاومد ب عیسر مامان  : 

امی. منم ممیبر -  . 

وارد شد و گفت دمیاتاق شدم که حم وارد  : 

بهم. گفت فکر کنه مامان اومدهشبنم زنگ زد  -  . 

فوت کردم و ارومگفتم نفسمو  : 

مامان  دمیبرگشتم د کردمیداشتم با سپهر دعوا م -

اروجمع کرد  هی. اما بابا قضدیتوخونه است زهره ام ترک  

. 

دیکش ینفس راحت دیحم  : 

 .. خداروشکر. زودباش لباس بپو -

نمیبب  نجایا ایب دی: حممامان  . 

گفت یبا نگران  دیحم  : 



کنه ریخدا به خ -  . 

. مامان رونیرو عوض کردم و از اتاق رفتم ب لباسام

کردیگوش زد م دی رو به حم ییزا یچ هیداشت   . 

 میبود رفت دیبابا که دست حم  نیبا ماش ییسه تا خالصه

 . دکتر

نقشه  یبود و کل شیاسپند رو ات نیمدت مامان ع تمام

دیکشیقتل سپهر رو م  . 

که مادر ها...  دیبه فکر من رس نیا دیدونیم اما

غلط داشته  یهرچقدرم به بچه اشون ظلم کنند. باور ها 

 باشند... باز

کرده خون جلو  تیبچه اشون رو اذ یکس  نندیاگر بب هم

رهیگیچشماشون رو م  . 

  زیو گفت همه چ دی. دکتر سونوم رو دمی اتاق شد وارد

  زیگفت همه چ نکهیامم کرد و بعد از ا نه ی. معانرماله

 نرماله 

تنش و   دیبا ارمیب ایبچه سالم بدن هی خوام یاگر م اما

کنم یببرم و تو ارامش زندگ نیاسترسم رو از ب  . 



گفت  هویهم  مامان  : 

دکتر؟ میکن کار یچ دیسقطش با یبرا -  

گفتم شوکه  : 

 . مامان -

با تعجب گفت مامان  : 

شی خواینم یخودت گفت -  . 

زده ساکت بودم که دکتر گفت خجالت  : 

  یمشکل چی. هدنیها سالم نم نیاجازه سقط رو به جن -

وجود نداره  نتونیجن  یبرا  . 

جام پاشدم و دست مامانو گرفتم از  : 

مامان میممنون. بر -  . 

منتظرمون بود. تا سوار  دی. حمرونیب میاومد یوقت

رد و بدل نشد یحرف چیه  میبش نیماش  . 

: حنامامان  ! 

 یوقت تونمیهنوز... اما نم ترسمیمامان...من ... م -

بکشمش زنه ینداره و سالمه و قلبش م یمشکل چیه  . 



نگفت. تو راه  یچیبا اخم روش رو برگردوند و ه مامان

اومد امیکه برام پ میبود  . 

کردم سپهر بود نگاه  : 

دوستت دارم یلیعشقم... خ -  . 

باال انداختم و به جمله اش نگاه کردم. خب...   ییابرو

  یاالن برا یتلفن یداشت؟ بعد از اون دعوا یچه ربط

 من

فرسته؟ یم زیمحبت ام  جمله  

کنه؟ یم بمونیان فکر کردم نکنه سپهر داره تعق هی  

عقب به پشت نگاه کردم.  یو از صندل دمیچرخ  یان به

نمشیببهارو از نظر گذروندم و باالخره تونستم  نیماش . 

سپهر نیماش  . 

شدم و بعله قیپالکش دق به  ... 

ما هستند بیسپهر در حال تعق اقا  . 

بهم دست داد یحس خوب هی  . 

سر جام نشستم و براش نوشتم صاف  : 



  یعمل م هیاز بق شتریبه قانون ب سایکردم پل یفکر م -

رنیور نم یکنند و پشت فرمون با گوش   . 

شدم رهیخ رونیرو فرستادم و به ب امیپ  . 

. میحنا رو بردار یال یخونه ات وسا می: برمامان

خودم بهش برسم  شیپ برمشیم  . 

  لیخونه شب وسا برمتونی: نه مامان جان. م دیحم

خوبه؟ ارمیحنارو م   

نکرد ی مخالفت مامان  . 

رو نگه داشت و گفت نیماش دی در حم یجلو  : 

. سر فتمیهمکارم ش یامشبم جامن کار دارم مامان.  -

ارمیحنارو م  لیراهم وسا  . 

  نشیشدم که چشمم به سپهر خورد ماش ادهیپ نیماش از

خونه اشون پارک کرد یرو جلو   . 

: حنا برو تو خونه مامان  . 

درهم به سپهر  یشد. با اخما دهیبه مامان کش نگاهم

کرد. دوباره برگشتم سمت سپهر که اومد  ینگاه م

 سمتمون



گفت دیمون که رسبه و  : 

د؟ یسالم... خوب -  

با خودش  دی گرد شده نگاهش کرد. شا یبا چشما  مامان

بشر پروعه نیکرد چقدر ا یفکر م  . 

که مشخص بود تو حالت چهره اش   یبا استرس سپهر

 : گفت

  تونمیکه نم یمن جونم به حنا بنده. درحد دیباور کن -

مونمیکنم واقعا پش فشیتوص  . 

شد و مامان با حرص بهم گفت ادهیپ نی از ماش دیحم  : 

 . حنا برو خونه -

شده بود. هرچند بخاطر ماسکم فقط   رهیبهم خ  سپهر

چشمم رو نشونش    ریز یها یذره از کبود هیچشمام و 

یم  

 . داد

و چشمام رو ازش گرفتم و به سمت  دمیکش یقیعم نفس

یدرو باز کردم و رفتم داخل. صدا دیخونه رفتم. با کل  

دمیرو شن دیحم  : 



؟یاالن سر کار باش دیسپهر... نبا -  

و گوش کردم که گفت ستادمی ا وارید پشت  : 

گرفتم یحناست. مرخص شیفکرم همه اش پ -  . 

با طعنه گفت مامان  : 

  یترسیم  ست؟ین یاعتماد یبخاطر شک و ب انایاح -

و سر خود  یکش یرو م کشیکه کش ارهیسر بچه ب ییبال

 از سر 

؟یاستعفا داد کارش  

شدم.   یشد هم ناراحت م یزمان هم دلم خنک م هم

 . سپهر فرد مورد عالقه ام بود 

  تیدوستش دارم غرور و شخص یلیخ نکهیجدا از ا اما

کنه یکه مامان نگاه م ییلمایخودمم دوست دارم. تو ف  

 نیع ادیکوتاه م یزی بعضا زن داستان بخاطر هر چ دمید

. عمرا کنهیرو تحمل م  یخور هر خفت یتو سر  یادما

 من

نبودم یادم نیهمچ  . 



من مهمتر از   ی. حنا برادی. باور کنستین نطور ی: اسپهر

حنا اونم خوشحال   یبا باردار کردمیبچه است. فکر م

شهیم  

اما  شهیم لیخانواده امون از دو نفر به سه نفر تبد و

خوامشیو ناراحته منم نم ستی اون خوشحال ن یوقت  . 

حجم از عشق و عالقه دست   نی: چقدر زود به ادیحم

یکرد دایپ  . 

: اگر برات مهمتر از بچه بود دست روش بلند مامان

یکرد ینم  ! 

 یم مونیکه پش کنندیم یکار  تی: همه تو عصبانسپهر

کنم. من  حی کار اشتباهمو توج خوامیشوند. درسته نم  

اول به   کنمیم  یکه هر کار دیحنام. لطفا درک کن عاشق

کنم و یاون فکر م یخوشحال  ... 

نره ادتی حنا  یالیوسا  دی: بسه اقا سپهر. حممامان  . 

نوک پاهام   یرو  عی. سرادیکردم مامان داره م حس

 . خودم رو به خونه رسوندم و رفتم تو

دمیتخت دراز کش یاتاقم شدم و رو وارد  . 



دمیشکمم کش  یرو دستمو  : 

... بنظرت بابات  یخب کوچولو... انگار موندگار شد -

 یدرست و حساب دیبا  یچطور رهیگ یادمیباالخره 

ی عذرخواه  

 کنه؟

غنج دلم  هویتصور سپهر که بچه امون رو بغل کرده  از

لبم نشست  یرو یرفت. لبخند ناخواسته ا  . 

وضع؟  نیتو ا یخندیم یبه چ ؟ی: خل شدمامان  

بود.  ستادهی در وا یمامان نگاه کردم طلبکار جلو به

 : لبخندمو قطع نکردم و گفتم

کردم یراستش داشتم سپهررو با بچه تو بغل تصور م -  

. 

اخماشو باز کرد مامان  : 

؟یدوستش دار -  

 ... اوهوم -

تکون داد و گفت یسر  : 



برا غذا درست کنم. توام اگر سپهر بهت   رمیمن م -

. یزنگ زد زود وا نده حداقل. بزار بفهمه ارزش دار

 حق نداره 

دست بلند کنه روت  . 

براش تکون دادم که گفت یلبخند سر  با  : 

 . پاشو لباساتو عوض کن -

رو  از جام بلند شدم و لباسام یرفت. منم با کرخت مامان

تخت دوباره   یرو برداشتم و رو لمیعوض کردم و موبا

 ولو 

داده بود امی چک کردم. سپهر باز پ مویو گوش شدم  : 

دنبالت   اامیجبران کنم. ب دمیدوستت دارم حنا... قول م -

خونه؟  لیوسا دیخر میبر  

بهت گفتم با  : 

است؟ اصال متوجه هست چرا قهر کردم؟ ونهید -  

گفتم یاز درک سپهر عاجز شده بودم. بعد از مدت واقعا  
: 



الزمه دوباره  ؟یکرد کاری با من چ یتو متوجه هست -

بچه   یگرفت میتصم ییتنها نکهیاز اول برات بشمرم؟ ا

 دار

استعفا  یتو گوشم! سر خود از سر کارم رفت ی! زدمیبش

ی و حت یو سرم داد زد یکرد میو تو خونه زندان یداد  

یپدرت رو هم شکست احترام  . 

کردم و فرستادم پیرو با حرص تا امیپ  . 

کنم تو  یاما خواهش م زمیعز دونمیحنا... م دونمیم -

. اگر کنمیتکرارش نم گهی. دزمیکن و ببخش عز یبزرگ

 بچه 

... از مامان قول گرفتم با دوستش   یندار دوست

زمیسقط. فقط بخاطر تو عز یبرا میصحبت کنه تا بر  . 

نگاه کردم سقط؟ خب... از پسش بر   امشیبه پ شوکه

و صداش رو  زنهیبچه که قلبش م نی... سقط اامینم

از دمیشن  

  یادم رو کشتم. چطور کی کباری. من ادیبر نم من

 نیکه تو شکمم در حال رشده ارو از ب ی بچه ا  تونمیم

 .ببرم



تونمیوحشت دارم از حضورش اما نم درسته  . 

نوشتم براش  : 

  رمیمنت نذار سپهر. تا خوب شدن صورتم سر کار نم -

سر کارم و ردمیگی صورتم برم یاما به محض رفع کبود  

برگشتم   یبرا یمیابراه یبا اقا یبهتره بر خودت

کشمینم. من از شغلم دست یصحبت کن  . 

فوت کردم تا ارامشم رو حفظ کنم نفسمو  : 

یتو بخوا ی. هرچزمیباشه عز -  . 

جواب ندادم   یوقت تی باال انداختم و در نها ییابرو

 : دوباره گفت

د؟یخر میبر زم؟یباشه عز -  

 . نه -

رو خاموش کردم. چون حس کردم دارم خام  میگوش بعدم

جدا دونمیوا بدم. خودمم م یزود نیبه ا دی. نباشمیم  

. گردمیبر نم یزود نی. اما به اارمیسپهر دووم نم از

ستمی خور ن یبفهمه من زن تو سر دیسپهر با  . 



کردم که   یم یو خوابالوده گ یاحساس خسته گ نقدریا

و چشمام رو بستم دمی به پهلو چرخ  . 

زود چشمام گرم شد و خوابم برد  یلیخ  

**** 

هجدهم فصل  : 

شدم داری مکرر مامان از خواب ب ین هاصدا زد با  . 

زنان نگاهش کردم که نگران گفت ینف نفس  : 

 کابوسات دوباره شروع شده؟  -

. واقعا دوست دمیکش یقیرو بستم و نفس عم چشمام

بشنوم اما  یسوال  نیشدن همچ داریندارم به محض ب

ی چیه  

 . نگفتم

گفتم یاز مکث بعد  : 

شد دوبارهاز شب دعوام...با سپهر شروع  -  . 

  ینه برا ینطوریحنا! ا شهی که نم ینطوریبابا... ا یا -

بچه خوبه ینه برا  مونهیخودت ارامش م  ! 



سپهر؟ شیکنم مامان؟ برگردم پ کار ی چ یگیم -  

گفت یبعد از مدت مامان  : 

حاال پاشو دست و صورتت رو بشور غذا اماده است.   -

میکن یشب که پدرت هم اومد صحبت م  . 

*** 

که مامان درست کرده  یاز خوردن نهار خوشمزه ا بعد

سر گرم کردم ونیزیبود خودمو با تلو  . 

بحثشون شد اما در  کمیکه بابا اومد. با مامان  شب

بخاطر من زود کوتاه اومدن و تمومش کردن تینها  . 

 : مامان

بچه ارو   خوادیاگر م نهیبیرسول... بحنا کابوس م -

بشه و  داریز خواب ب هرشب با ترس ا شهینگه داره نم

 بچه 

نشه شیچیه  . 

کالفه به من نگاه کرد بابا  : 

دخترم؟  میکن  کاریچ -  



و گفتم دمیگز لب  : 

نمیبی... سپهر باشم کابوس نمشیپ -  . 

گفت هویکالفه نگاهشو ازم گرفت. مامان  بابا  : 

خودمونم   ینطور یشبا بمونه. ا نجایا ادیسپهر ب  میبگ -

 . حواسمون به رفتارش هست 

اد؟ ی: اره حنا؟ بگم ببابا  

نییرو انداختم پا سرم  : 

اما  امیزود دارم کوتاه م یل ی خ کنمی. حس مدونمینم -

 . بخاطر... بچه فکر کنم مجبورم

تکون داد و روبه مامان گفت یکالفه سر  بابا  : 

 بچه سالم بود؟  -

: ارهمامان  . 

برگشت سمتم بابا  : 

 یتا اخرش پا  یتونیم ؟یبچه ارو نگه دار  یخوایم -

  تیمه شد خونسرد مانیوقت زا یتونیم ؟ی ستی حرفت وا

 رو



؟یبخاطر همه اش به سپهر سرکوفت نزن ؟یکن حفظ  

و اخم گفت تیکردم که با جد یسکوت به بابا نگاه م در  
: 

که خوب    خوادی پدر و مادر با محبت م هیاون بچه  -

که از پدر متنفره و سر  یکنند. نه مادر تشیترب

ی زی هرچ  

شه  یم بحثشون  . 

نگفتم که بابا گفت یچ ی انداختم و ه  نییرو پا سرم  : 

بفهمه  دی. باالخره باشی ببخش عیگم االن سر ینم -

کنه.  تشیکه اون بخواد اذ اوردمیدخترمو از سر راه ن

 اما دارم

  ایچند روز  یحق ندار شیدیاگر بخش گمیم بهت

. مشکل االنتون  یسرش بکوب نارویدعواتون که شد ا

ن یهم دیبا  

حل بشه حنا االن  . 

تکون دادم که گفت یسر  : 

کنم حنا؟ زنگ بزنم بهش؟ کاری خب چ -  



گفتم یفیضع یصدا با  : 

بهش نیموقع...خواب زنگ بزن  -  . 

نگفت گهید یچیفقط سر تکون داد و ه بابا  . 

از خوردن شام رفتم اتاقم و درو بستم بعد  . 

و به صورتم نگاه کردم ستادمی ا نهییا یجلو  . 

رغبت نداشتم به صورتم نگاه کنم خودم  . 

به   یماسک  دمیصحبت کردن بابا رو شن یصدا یوقت

صورتمو  دی شدم. سپهر با مونیصورتم زدم اما بعد پش

نهیبب ... 

دقش نهییا شهب  . 

در اوردم و کنار انداختم ماسکمو  . 

  ستی. اما قرار نادیتختم نشستم. سپهر قراره ب یرو

من بخوابه شیپ  . 

مامان و گفتم  شیوپ رونیجام پاشدم و از اتاق رفتم ب از  
: 



  رهیدست رخت خواب بگ هی ادیب گمیسپهر اومد م -

 . ازتون

بلند شد فنی زنگ ا یتکون داد که صدا یسر مامان  . 

زود اومد چه  !!!! 

و مشغول صحبت باهاش شد.  اطیزود رفت تو ح بابا

فاصله وفتم نی. منم تو ادیطول کش  یا قهیحدودا ده دق  

زدم و به اتاقم برگشتم مسواک  . 

و  دمیسالمش به مامان رو شن یاومد تو. صدا سپهر

 . بعد اومد داخل اتاق

ختیر شیته رش دنیاز د قلبم  . 

تو دلم به خودم گفتم و نگاهمو ازش   یخاک تو سر هی

 : گرفتم

زمیسالم عز -  . 

اتاق رو بست. سرد گفتم در  : 

من  ریدست رخت خواب بگ هیسالم. برو از مامان  -

خوابمی رو تخت م  . 



ساک دستش بود که مسلما لباس بود هی  . 

تا پشتمچ بکنم   دمیتخت چرخ یفوت کردم و رو نفسمو

 : که اومد لبه تخت نشست

 حنا جان؟  -

گفت یمونیو پش یاخم نگاهش کردم که با ناراحت با  : 

ازت جدا بخوابم؟ ادیدلت م -  

ادمه.... هوف یا  . 

تو چشماش نگاه کردم یخونسرد با  : 

 . اره -

بازوم گذاشت و گفت یو دستشو رو دیخند  : 

هیتوام برام کاف شیکه پ نیهم زمیباشه عز -  . 

قلبم رفته بود باال. سرم رو برگردوندم تا متوجه   ضربان

نشه میانقالب درون  . 

. بعد از  رونیاز جاش بلند شد و از اتاق رفت ب سپهر

با رخت خواب برگشت و درو بست قهیچند دق  . 



پشت به سپهر کردم. پتورو  و دمیتخت دراز کش یرو

و چشمام رو بستم دمیچیدورم پ  . 

در ساکشو باز کرد و لباساشو عوض کرد. البته   سپهر

صداها حدس زدم یاز رو  . 

خاموش شدن برق چشمام رو باز کردم با  . 

من  ی: دوستت دارم حنا سپهر  . 

گلوم رو گرفت. نتونستم تحمل کنم و با طعنه گفتم بغض  

: 

؟یحال بچه ارو بپرس  یخواینم -  

گفت یاز مکث بعد  : 

یکه تو خوب باش نهینه... برام مهم ا -  . 

ختنیزدم و اشکتم ر  یتلخ پوزخند  : 

حاال من    ؟یمگه بخاطر بچه دست روم بلند نکرد -

  یحرفارو بزن نیاگر ا یفکر کرد ایبرات مهم شدم؟ 

اش دهیناد  

؟  رمیگیم  



دیکش یاه  : 

عوض  یچ ی تو رو با ه دمیفهم یرفت شمیاز پ یوقت -

  ویچ دمی... فهمیدیکه از منم ترس دمید یکنم. وقت ینم

 از

دادم دستت  ... 

  ی... حتما دارستی... از ته دلت نکنمیحرفاتو باور نم -

 یاز دکتر و سونوگراف یکه سوال ی کشی خودتو م

ینپرس ... 

مشکل   اینرماله   زشیو همه چ هیحالش چطور نکهیا

 . داره

زم یر یمشخص بود که دارم اشک م صدام  . 

پشتم نشسته. دستشو روم   دمیفرو رفتن تشک فهم با

 : گذاشت

حنا... تو... بچه ارو دوست دارم اما  یتو برام مهم -

قراره با داشتن  یدوست دارم. وقت شتریتوووو رو ب 

 اون محبت و 

حنا خوامشیو اعتماد تورو از دست بدم نم عالقه  . 



و از پشت بغلم کرد دیدراز کش پشتم  : 

کنم حنا یعوض نم ا یتو رو با دن -  ... 

دهنم گذاشتم تا   یقلبم بشدت باال بود. دستمو رو ضربان

هق هق ام رو خفه کنم یصدا  . 

دیبوس یرو م و سرم کردیپتو نوازشم م  ی از رو  سپهر  

: 

 دیکه خودخواه شدم... ببخش دی.. ببخشزمی عز دیببخش -

کاش یکه زدمت ... ا دی گرفتم... ببخش میجات تصم  

شد یو روت بلند نم شکستیم دستم  . 

برگردم و تو بغلش فرو برم. اما  زدیداشت پر پر م دلم

خودم رو گرفتم یجلو  یبه سخت  . 

عوض خودمو ازش دور کردم در  : 

یبهم دست بزن  یبهم دست نزن. حق ندار -  . 

تخت بلند شد یو از رو دیکش یاه  : 

دی... ببخشزمیباشه عز -  ... 



و نشست. دوباره پشتمو بهش کردم  نیزم  یرو برگشت

دمیسرم باال کش یو پتو رو تا رو  . 

*** 

 : سپهر

از بچه امون  یحال کردمیبا حنا بود... دل دل م حق

 . داشته باشم

کردیفرشته کوچولو که تو شکم عشقم داشت رشد م هی  

. 

کردن خوابش برد. بلند شدم هیگر یبعد از کل یوقت  . 

حنا  دونمیاونشب. منکه م دادمیکاش نرمش نشون م یا

چه برسه به بچه خودش...  رسهیازارش به مورچه نم

 چرا 

تو گوشش؟ زدم  

  دهینا که تو خواب چرختخت اروم نشستم و به ح  لبه

 . بود سمت من نگاه کردم

 ترسمیشکمش رو نوازش کنم اما م  خواستیم دلم

بشه داریدوباره با ترس از خواب ب   . 



  دیکش غیو ج دیصبح با ترس از خواب پر   روزید یوقت

شد لیتبد کهیحس کردم قلبم به صد ت  . 

که  شهیم شیر  شیصورت کبودش ر دنیهر بار با د دلم

کردم میبا عشق زندگ نکارویمن ا  . 

حنا هم دوستم داره دونستمیم  ... 

  یلیخ دوارمیاما ام کنهیم یکه باالخره باهام اشت  دونمیم

 . طول نکشه

بغل کردنش یدلم براش تنگ شده. برا یبدجور  ... 

دنشیبوس  ... 

بدنش لمس  ... 

کنم و اون حرص بخوره یباهاش شوخ نکهیا  ... 

ارمیدر ب غشو یو جسرش بزارم  سربه  . 

لمس شکمش یبرا  ... 

ارزو   هیخواسته ها برام شب نیکنم االن همه ا یم حس

 . و حسرته



تخت گذاشتم و  ینشستم و دستامو رو نیزم یرو

شدم رهیدادم و بهش خ هیسرمو به دستم تک  . 

فرشته کوچولو تو بغل حنا، بدجور تو دلم قند  هی تصور

کردن یاب م  . 

که  ینیو بب  میببخش یکاش زودتر بتون  ی... اعشقم

 یدغدغه ا گهید نکهی ا یهمه تالشمو برا یچطور

ی نداشته باش  

کنم یم  . 

*** 

 : حنا

به بدنم دادم. به   یرو که باز کردم کش و قوس چشمام

ی تخت بودن و همونطور یسپهر که دستا و سرش رو   

برده بود نگاه کردم خوابش  . 

ده؟یخواب ی نطوریچرا ا نی. ادمیگز لب  

بود یفرصت خوب اما  . 

 یم یبا روانم باز شاشیشدم. ته ر رهیصورتش خ  به

دستمو جلو ببرم و لمسشون کنم خواستمی کردند. دلم م  . 



لم براش تنگ شده بود... دش یقلوه ا یلبا  . 

نایا دنیچش  یبرا  . 

نرم و لختش   یزدم و دستمو اروم به ته موها یلبخند

دمیکش  . 

ناراحت بودم... اما دوستش هم داشتم ازش  . 

ای. حنا کوتاه نامیزود کوتاه ب دینبا اما  ... 

فراموشش    دیکردم. نبا یبا خودم زمزمه م نویا مدام

نییپا ارمیارزشم رو ب دیکنم. نبا  . 

نماز صبح خواب   یساعت نگاه کردم. انگار برا به

میموند  . 

بود 7:30 ساعت  . 

نداشت بره سر کار؟ قصد  

اخم دستمو گذاشتم رو شونه اش و تکونش دادم با  : 

 ... سپهر... سپهر -

گفت فقط  : 

 . هووم -



نه تکون خورد نه چشماشو باز کرد یول  : 

سر کار؟ یبر یخوای. نممهیساعت هفت و ن -  

تکون نخورد بازم  . 

بود اما  یمردم ازار کمیبه سرم زد. هرچند  یفکر هی

نم ی واکنش سپهر رو بب خواستیدلم م بیعج  . 

به چهره در خوابش نگاه کردم و بعد گفتم کمی  : 

 هی...سپهر فکر کنم بچه هیپام خون نیسپهر...ب -

ش ششیزیچ  .. 

رو  دیشد و پر خیجمله ام تموم نشده بود که س هنوز

 : تخت

هیکجا خون شده؟یچ -  ! 

بهش نگاه  یا هانهینگاه طلبکار و عاق اندر سف هی

ادیکردم و منتطر موندم تا به خودش ب  . 

کنار و پاهام از هم باز کرد دیاز روم کش پتورو  . 

دیخشتکم کش  یرو دستشو  : 

خشک  نکهیا -  ... 



حالت چهره ام حرفشو خورد دنیبلند کرد و با د سرشو  

. 

تخت نشستم و طلبکار گفتم یرو  : 

 . مشخصه اول من برات مهمم بعد بچه -

ستادمیوا  نهییا یاومدم و جلو نییتخت پا یرو از  . 

و گفت دیتخت چشماشو مال یرو سپهر  : 

حنا یمردم ازار یلیخ -  . 

سمتش و گفتم برگشتم  : 

که به  ییناخوداگاهت چقدر با حرفا نمیبب  خواستمیم -

تطابق داره یاریزبون م  . 

از  رونیسرد بهش انداختم و اومدم ب یل ی نگاه خ هی و

 . اتاق

گفت دنمینبود و مامان تو اشپزخانه بود. با د بابا  : 

یصبحانه بخور ضعف نکن ایب -  . 

امیاالن م -  . 



برگشتم سپهر رفت داخل  یو وقت ییدستشو رفتم

گرم با  ریش وانیل هینشستم و مامان  زی. سرم سیسرو

 عسل

جلوم گذاشت  . 

که سپهر هم اومد زدمی قاشق عسل رو هم م داشتم  . 

داده  هیتک زیو کسل ارنج دست ازادمو به م لیم یب

داده بودم  هیبودم و سرمو به دستم تک  . 

لقمه جلوم به خودم اومدم هیگرفتم شدن  با  . 

بود برام لقمه گرفته بود سپهر  . 

لقمه ارو  نمیش ی تو پوز رییرو ول کردم و بدون تغ قاشق

 . ازش گرفتم

رونیاز اشپزخانه رفت ب  مامان  . 

  یتر قیکردم کهه لبخند عم ینگاه م به سپهر همچنان

 : زد

زمیعز دمیمن جونمم برات م -  ... 

ازش گرفتم و لقمه ارو تو دهنم گذاشتم نگاهمو  . 



 یمدت صبحانه سپهر اصال نذاشت خودم لقمه ا تمام

گرفت و یخودش م یلقمه بزرگ برا هیو خودت  رمیبگ  

من یبرا کی کوچ یکی  . 

کردم یباهاش نم  یاز خدا خواسته مخالفت منم  . 

دمیکردم عقب کش ی ر یاحساس س نکهیاز ا بعد  . 

سر کار؟ یرینم -  

زمیعز می: مرخص سپهر  . 

کردم بهش یاخم  : 

؟یمرخص یچ یبرا -  

 . که در خدمت خوشگلم باشم -

کردم زیبراش ر چشمامو  : 

. بچه ات سالمه. منم ستین یبه خوش خدمت ازین -

یبپام باش خوادی. نمزنمیبهش نم یبیاس  . 

رونیجام پاشدم و از اشپزخانه اومدم ب از  . 

اتاقم شدم که سپهر هم پشت سرم اومد و درو  وارد

 . بست



از پشت بغلم کرد و کنار گوشم گفت هوی  : 

کنم.  تی به خانومم برسم. خانوممو تقو خوامیم -

 ... لوسش کنم

که دستمو   کردمیبودم و به حرفاش گوش م ستادهیوا

دستم یشکمم گذاشت و دستشو رو   یگرفت و رو  . 

  هیحنا. باهم...  خوامی بچه ارو نم نیتو ا یمن ب -

م یشیخانواده م  . 

شدم. حاال دستاش دور  رهی سمتش و بهش خ برگشتم

 . کمرم حلقه بودن

تر به صورتم نگاه بکنه  قیلبخند سرشو خم کرد تا دق با  

: 

وقت از قصد   چیوقت... ه چیحنا... ه  یتو عشقم -

. دلت بشکنهینیصدمه بب کنمی نم یکار  ... 

صورت   ی. تاب نگاهش رو رو نییرو انداختم پا سرم

 . کبودم نداشتم

اش بچسبه نهیبه خودش فشرد تا صورتم به س منو  . 

دیچ یپ مینیب یتنش تو  عطر  . 



کمرم رو نوازش کرد سپهر  : 

حال و حوات عوض   کمی رونیب میقربونت بشم... بر -

 بشه؟

اخم هلش دادم عقب با  : 

  یهمه با ترحم و دلسوز رونیب امیصورتم کبوده... ب -

 نگاهم کنند؟ 

تخت نشستم. احساس   یرو بهش کردم و رو پشتم

و پتورو   دمیتخت دراز کش یکردم رو یم یخسته گ

دمیکش  

خودم یرو  . 

لبه تخت نشست شمی اومد پ سپهر  : 

اد؟ یخوابت م -  

بسته گفتم یزش گرفتم و با لبا ا نگاهمو  : 

 . هوم -

شتمی... من پزمیبخواب عز -  . 

رو بسته بودم که گفت چشمام  : 



...  ینداختیپتو نم ید یخوابیکه تو بغلم م ییوقتا -

بغلت کنم؟ ی... اگر دوست داریخوایم  

 یلیرو با مکث باز کردم و نگاهش کردم. خ چشمام

کردی داشت نگاهم م دواریام  : 

 . نه -

نگفت و فقط  یچ ی ه گهیرو بهش کردم. سپهر هم د پشتم

دیکش یاه  . 

بود انگار قرص خواب خورده بودم  شدهیچ  دونمینم منم

خوابم برد عیکه سر  . 

*** 

کرد. کالفه نگاهش   دارمی بود که سپهر به زور ب ظهر

 : کردم که گفت

ورزش کن  کمی  میپاشو بر -  . 

زده باشه چشمام رو بستم که  تیاهم یحرف ب  هی انگار

. تو همون حال غرغر کردم دیپتو رو از روم کنار کش

 که

گرفت و به زور بلندم کرد دستامو  : 



  یشیبشکه م هیشب یپاشو حنا... اگر همه اش بخواب -

زمیعز  . 

باز شد و حساس شده گفتم هوی چشمام  : 

چاق بشم تو یعنی -  ... 

 زدیچشماشو برام گرد کرد انگار حرگدس م عیسر

گفت عیبگم که سر خوامی میچ  : 

تو چاق   یممنوع. بخاطر خودته. وقت خودی ب یفکرا -

نمیمن بهترم هست. پاشو بب یبرا یبش  . 

زور بلندم کرد. موهام رو مرتب کرد به  . 

پوست شده بهم داد وهیظرف م هی  : 

میبخور بعد بر نویا -  . 

  خوامیکه م یکه انگار دارم به گوسفند ینگاه هی با

کردم، کردم و گفتم یکنم نگاه م شیسالخ  : 

سپهر شهیجا به ضررت م هیزور گو بودنت  -  . 

دور کمرم انداخت و به    تیمیو دستشو با صم دیخند

 : خودش فشردتم



عشقم... نترس خوشگلم.  یکرد دمیقاتال تهد هیشب -

خودته یباور کن بخاطرسالمت  . 

شال سرم کرد و از  هیپرتقالم رو خوردم  نکهیاز ا بعد

.اولش کسل بودم میستادیا اطیو تو ح رونی ب  میخونه رفت

 اما

و کسالتم رفع شد و با سپهر ورزش  یکم اون کرخت کم

عرقمو در اورد یساعت که حساب می. بعد از نمیکرد  

 یعنیبهمون زد که  یلبخند هیاخل. مامان د میبرگشت

که خواب بودم مخش رو زده یچند ساعت  نیسپهر تو ا  

. 

منم که داماد دوست مامان  ... 

. رونیلباس برداشتم و رفتم دو گرفتم و اومدم ب عیسر

رفت حموم نجایهم ییسپهر هم با پرو  . 

  گرفتمیتو اتاق داشتم نم موهام رو با حوله م یوقت

از حموم در اومد و در بست یا قهیسپهر دو دق  . 

و شونه هام رو گرفت و سرش رو اورد   ستادیوا پشتم

 : کنار گوشم و زمزمه کرد



باهم حموم رفتنمون تنگ شده یدلم برا -  . 

شدم و ضربان قلبم باال رفت. مسلما از  خشک

زده  جانیحرفش ه نیاالن با ا روابطمون لذت بردم که

 ... شدم اما

کردم که چشمم به صورتم تو  یم یاحساس دلتنگ داشتم

صورتم منو   یحال بهم زن رو یکبود نی خورد. ا نهییا  

خودم اورد به  . 

خشم پسش زدم با  : 

 . به من دست نزن -

قدم عقب   هیهردو دستش رو باال گرفت و  عی سر سپهر

 : رفت

دیباشه... ببخش -  . 

حرص گفتم با  : 

به اون راه؟   یخودتو زد ای ینیبیواقعا صورتمو نم -

  یمتنفرم دارم دردش رو تحمل م دنیکه از درد کش یمن

 .کنم

؟  یتو بفکر سک...س  اونوقت  



توهم رفت اخماش  : 

دیحنا ... من صد بار گفتم. ببخش -  . 

؟ یمونیپش کنمیپس چرا من حس نم -  

اروم  یگرد شد. مثل خودم با حرص اما صدا چشماش

 : گفت

مونم؟ یپش یکنم که بفهم کاریچ دیبا -  

شمت کار    شتریب شیسال پ 12بهت بگم؟  دیمن با -

؟ یدونی. خرت از پل گذشت حاال نمکردیم  

بخره؟  ییکادو هی ایداشتم که گل بخره  یادیز توقع

گرفتناش   میتصم ییگل از تنها هیبخاطر  خواستمیواقعا م

 و

کنم؟  یکه بهم زده چشم پوش  یلیس  

و درو پشت سرم بستم که نشون  رونیاتاق رفتم ب  از

مفهوم کارم رو  تونستی. البته اگر ماز یبدم دنبالم ن

 . بفهمه

. دمیو سر کش ختمیاب ر وانیل هیاشپزخانه و  رفتم

و گفت دیچ یرو م زیمامان داشت م  : 



 . حرص نخور  -

شدمیخفه م ی نگفتم از شدت حرص و ناراحت یکس به  : 

  دیببخش ه یو  رهیدسته گل بگ هیدارم   یادیتوقع ز -

فقط نگه؟ یخال  

دیخند مامان  : 

  یبدش م ا یباز کی رمانت  نیکه از ا ینبود یتوهمون -

 اومد؟

من خواب  ؟یخندیم یاخماتو باز کرد شدهیشما چ -

 بودم مختو زد ؟

حواسم بهش هست چپ  . نترس دی: شادیخند مامان

ارمینگاهت کنه حالشو سر جاش م  . 

نشستم ی صندل یزدم و رو  یپوزخند  : 

شه یحالم بد م نمیبیم  نهییهر وقت صورتمو تو ا -  . 

نشست و دستمو  شمیپ یصندل یرو یبا دلسوز مامان

 : گرفت



شه  یرفع م گهیهفته د کیکه تا  هیکبود هیفقط  -

 نیا نهیبیار م. مطمن باش سپهر عاشقته هر بزمیعز

رو  یکبود  

 یو خودشو سر زنش م رهی گیم شیکه دلش ات مطمنم

 . کنه

و با  دمی درهم برهم کش یخط ها زیم یناخن رو  با

گفتم یلیمیب  : 

رو یکبود نیا نهیبینم یحت دهیظاهرش که نشون م -  . 

بهت  ینوع نگاهش تو حس بد رییبا تغ خوادینم دیشا -

 . دست بده

گرفت؟ یتر شدم. چرا همه اش طرف سپهر رو م کالفه  

ریشماهم که داماد دوست... همه اش طرف سپهرو بگ  -  

. 

مبل نشستم ی جام پاشدم و دلخور رو  از  . 

  تونستمیمونده از اونجا رونده شده بودم. نه م نجایا از

  یمامان. وسط جفتشون رو شیسپهر. نه پ شیبرم پ

 مبل



کنم یخاموش نگاه م یو یو به ت  نشستم  . 

 یکرد که نم یم کاری. سپهر داشت چاوردمین طاقت

 اومد؟

صحبت    یاخم پاشدم و رفتم سمت اتاقم که صدا با

دمیرو شن فشیضع  : 

؟یراهکار بد  کمی شهیکنم؟ م کاریچ دونمینم -  

-.... 

وقت دعواتون  چیه یعنی. یسرت توام زن دار ریخ -

کنه یبکنم باهام اشت ینشده؟ بگو چه غلط  . 

-... 

ها یبد یخوا یجواب م هی ادیمحسنننن. خبرت ب -  . 

-... 

نکبت یرو اب بخند  -  ... 

-... 

گفت یاز مدت طوالن بعد  : 

؟یکتان ؟کفشیچ -  



منم گرد شدن یچشما  . 

گفت یدوباره طلبکار و حرص سپهر  : 

کنه؟ یم یباهام اشت یکفش کتان هی بخاطر  -  

-... 

مائده  یبرا یدار یسوت  یهرچ رمیگندت بزنن.. م -

گهی... جون بکن دکنما یم فیتعر  . 

نبود یاز حرص خوردن خبر گهیام گرفته بود. د خنده  . 

 یمبل نشستم. خب انگار   یو برگشتم رو دمیکش عقب

بدتر از خودش مشورت  یکیو داره از   ستیبچه بلد ن  

رهیگیم  . 

 یاومد. کالفه تو رونیاز اتاق ب قهینج دقاز پ بعد

کشد. موهاشو خشک نکرده بود و   یموهاش دست م

 مشخص بود 

 . نمداره

نشست و گفت کنارم  : 

زم؟یعز یخوب -  



دهنم گذاشتم تا طرح   یتکون دادم و دستمو رو یسر

که داشت از تصور سپهر موقع زدن اون حرفا یلبخند  

رو پنهان کنم کردمیم  . 

نهار نیای: بچه ها بمامان  . 

زیسر م میرفت ییجام بلند شدم و دوتا از  . 

برنجم سر خود گوشت   یسپهر مدام رو می رو خورد غذا

ختیر یو خورشت م  . 

خواست بزنمش. با اخم نگاهش کردم و گفتم یم دلم  : 

 ! سپهر -

خودش اومد و متعجب گفت به  : 

 . جانم -

 یدوغ برا وانیل هیخنده اشو خورد و  یبه سخت  مامان

ختیخودش ر  . 

 یکردم با صدا یبا حرص از سپهر گرفتم و سع نگاهمو

بگم یارومتر  : 

زمیخورشت بر تونم یخودم م -  . 



زمی خودم بر زمیعز شهیزحمتت م: گفتم دیخند  . 

از جوابش گرد شد چشمام  . 

  ییچه رو نیپرو پرو مشغول خوردنش شد. بابا ا سپهر

. من اگر  زنهیحرف م ینطوریمامان من ا یداره جلو

 حونه 

بودم که اب شده بودم اشون  . 

دغدغه خوردن. به مامان کمک  یغذام رو ب نحالیا با

شده بود  رهیو جمع کنه که با بهت بهم خ زیکردم م  . 

تاحاال بهش کمک نکردم. حق داره شوکه بشه  نکهیا نه

نگفت یچیاما ه  . 

اب  ستادمیکردن ظرفا منم وا  یشروع کرد به کف یوقت

که اروم گفت دنیکش  : 

بارت اورده ریپذ  تیمسول کمیانپار ازدواج  -  ! 

خشک شدم اما بعد گفتم ی حظه ال دستم  : 

نطورهی انگار هم -  . 

رفتم به اتاق   کردمیم یکه تموم شد احساس خسته گ بعد

سمت تخت که سپهر از پشت بغلم رفتمیو داشتم م  



دتمیو عقب کش کرد  : 

همه اش  یکرد دایپ یسیمغناط دانیانگار با تخت م -

زمیعز ی چسبیبهش م  . 

گفتم کالفه  : 

 . خسته ام -

تو خونه و   کمیعشقم... اول  ی: تازه غذا خورددیخند

یبه تختت بچسب  یتونیبعد م می ریراه م اطیح  . 

کردم خودمو از دستش نجات بدم یسع  . 

ادی...خوابم مخوامینم -  . 

رونیمنو کشون کشون از اتاق برد ب اما  : 

 میراه رفت ی ساعت مین نکهی. بعد از ازمیزود باش عز -

یاستراحت کن یتونیم  . 

ساعت  مین  کی. نزدنمیبراتون... اصال نذاشت بش نگم

  یدستشو دور کمرم انداخته بود و اروم باهم راه م

میرفت  . 



سکوت بود اما کم کم سپهر نتونست  نمونیکه ب اولش

و نطقش باز شد رهیزبون به دهن بگ  : 

پسر؟ ایحنا جان؟ بنظرت بچه امون دختره  -  

باال انداختم ونه  : 

دونمینم -  ... 

براش   یجانی ذوق و ه چیه یبگ یخوا یم یعنی -

فرشته کوچولو که اندازه کف دسته ارو تو  هی...؟ یندار

 بغلت 

؟یر یبگ  

که  یاما بشرط هیراستش چرا واقعا تصور خوب خب

 . بدون درد باشه

 مانیو زا یاونقدر نگران دوران باردارسپهر... من   -

 یا یلذت بردن و تصور رو یو دردش هستم که برا

ن یریش  

ندارم یاعصاب  . 

گفتم؟ ناراحت  یرفته نگاهم کرد. مگه دروغ م وا

 : زمزمه کرد



توام   کردمیتورو برنجونم فکر م خواستمیباور کن نم -

یکنیذوق م  . 

سپهر. من من فکر نکن  یبه جا  گمیقبال گفتم بازم م -

 تیفکر کنم... غرور دارم. شخص تونمیادمم... خودم م

 ...دارم

یباهام مثل برده رفتار کن یبخوا نکهیا قبل  .... 

جلوم  عیو سکوت کردم. سر دیگلوم چسب خیب بغضم

و گفت ستادیوا  : 

مثل برده  ایوقت نخواستم تورو محدود کنم  چیبخدا ه -

ازارت  دی. چرا با یباهات رفتار کنم حنا. تو عشق من

 بدم؟

بغض گفتم با  : 

یسوال رو خودت بد نیبهتره جواب ا -  . 

رو بهش کردم پشتم  : 

یر یجلوم رو بگ  یبخوابم حق ندار رمیم -  . 

نگفت یچ ی هم ه واقعا  . 



و به رخت   دمیتخت دراز کش ی. روومدیدنبالم هم ن  اما

 . خواب جمع شده اش گوشه اتاق نگاه کردم 

اومد. چهره اش درهم و اخمو بود.  قهیاز ده دق بعد

دیرخت خوابش رو پهن کرد و دراز کش  . 

رو بستم که گفت چشمام  : 

دوست دارم یلینره تورو خ ادتی -  . 

کرود.  یداشت نگاهم م تینگاه کردم. با جد بهش

کرددوباره تکرار  دینگاهمو که د  : 

دوست دارم یلیخ یل ینره حنا... تو رو خ ادتی -  . 

شد رو  یکه کم کم داشت از گونه هام بلند م  یحرارت

  عیسر دیصورتم چرخ ینگاهش رو  یحس کردم. وقت

 پتومو 

دمیسرم کش  یرو  . 

... حتما سمت سالم صورتم قرمز شدههوف  . 

*** 

  دایجد دمیخواب  یکرد. چقدر م دارمیسپهر ب شیش ساعت

 . ... هوف



راه برم تا  کمیبخورم و بعدم  بیمجبورم کرد س سپهر

بهش کرده ی هارو ک هیتوص نیپف نکنم. اگر بدونم ا  ! 

راه رفتنا   نیاونوقت با ا ونمیقل ین شمی نطوریهم من

شم یالغرم م  . 

سپهر ازم مطمن شد گفت نکهیاز ا بعد  : 

کار دارم دوسه ساعت   رونیب رمیسر م هیحنا من  -

گردمیبر م گهید  . 

تکون دادم و اون رفت اتاق. اماده شد و   یسر براش

 . رفت

مبل نشسته بودم که بابا خوابلود از اتاق اومد  یرو

زد یلبخند دنمی. با درونیب  : 

 . سالم دخترم -

گفتم عیزده سر خجالت  : 

 . سالم بابا جون -

سرگرم کردم و بعدم از شدت  یباز لی با موبا خودم

چاقو  هیحرف  یمامان و ب ش یزخانه پرفتم اشپ یکار یب  



نشسنم و مشغول پوست کردن   ششیو پ برداشتم

 . بادمجون شدم

.کارام نی. ارهیبهتش رو بگ یجلو تونستینم مامان

نه نجایاما ا هیخونه سپهرشون عاد  . 

تموم شد و رفتم تو حال دوباره باالخره  . 

 یمدت کالفه پاشدم و به اتاقم رفتم و لپ تاپ هیبعد  اما

ازش استفاده کرده باشم رو  ادینم ادمیکه تاحاال 

 . برداشتم

هم اومد  ی. وقتادیتا ب دیطول کش میدو ساعت و ن سپهر

داشت یبشاش افهیق  . 

اتاق شد درو بست. دستشو پشتشو گرفته بود وارد  . 

 دسته گل رز قرمز هی از پشتش  هوی جلوم و  اومد

زانو زد نیزم یقشنگ در اورد و جلوم رو   . 

تخت نشسته بودم یرو  

به عشق خودم میتقد -  . 

گرفت   یلبام شکل م یکه داشت رو یبا لبخند یسخت به

کردم یمبارزه م  . 



جعبه  هیکت چرمش کرد و  بیدستشو تو ج سپهر

قرمز هم در اورد یمخمل  . 

قابل حدس بود که توش طالست. احتماال مائده از  کامال

رو  شنهادیپ نیکه محسن ا ادیخوشش م یل یگل و طال خ  

 . کرده

زمی عز یریبگ ی خوای: حنا جان... نمسپهر  . 

خودم اومدم و رست بردم دسته گل رو گرفتم..  به

 : زمزمه کردم

؟ یدیخر نارویا یچیبرا -  

گفت یمهربون  یلیلبخند خ  با  : 

 یخوشگل و مهربون و دل نازکم باهام اشتکه زن  -

شه؟یکنه. م  

و  دواریام یلیاز گال گرفتم و به سپهر دادم. خ نگاهمو

ادامه دار   خواستمیمن م یکرد. لعنت  یخوشحال نگاهم م

 تر

حل   یمشکلمون تاحدود کنمیقهرمون اما حس م باشه

 . شده



کردم زمزمه  : 

؟یری گینم میبه جام تصم گهید -  

کادو  خواستمیچون م نمی...قول قول. ادمیقول منه...  -

خودم گرفتم اما گفتم اگر خانمم خوشش  قه یباشه به سل  

قبول کرد م یکنیعوضش م میایم ومدین  . 

همون زمزمه وار گفتم با  : 

برگردم سر کارم؟ ی کنیبا سر کارم صحبت م -  

همون لبخند سر تکون داد با  : 

که  کنمیاونجا صحبت م رمی. فردا صبح مزمیاره عز -

صورتت هم خوب شد  یکه کبود گهی روز د 15از 

سر  یبرگرد  

 . کارت

یزیچ هیشد  نیا خب  . 

جلو بردم و جعبه ارو گرفتم و باز کردم دستمو  . 



... تو یستی اهل طال و جواهرات ن ادی... تو زدونمیم -

اما بازم   یکدوم از طالهاتو بنداز  چیه دم یمدت ند نیا

 گفتم

یدوستش داشته باش دیبخرم. شا برات  . 

گردنبند و گوشوارع بود ست  . 

هم بابتش داده یادیو چشم نواز بود. مسلما پول ز بایز  

. 

به سپهر دوختم.   یازشون گرفتم و بعد از مکث نگاهمو

کرد یمنتظر نگاهم م  . 

شد زون یاش او افهیق دیسکوتم رو که د سپهر  . 

گفت یناراحت با  : 

کنم  کاریکه! چ یخوشحال نشد نمیهوف... با ا -

کنمی قربونت بشم. بگو من همونکارو م  . 

نشست و گفت نیزم یو با باسن رو دیکش یبامزه ا اه  : 

و اون   نیاز ا یسرچ کردم... هرچ نترنتیتو ا یهرچ -

کردن. توکه  دی... همه گفتن طال و گل و خردمیپرس

رون یب  



که انگار   یبا گل و طال خوشحال بش دی... گفتم شایاینم

نداشت یریتاث  . 

شد رهیبهم خ  هوی بعد  : 

  یبرات جوراب م دیبا دیمردونه است شا  اتتیتو روح -

 هیجوراب هد شهیها؟ خانم ها به مردا هم دمیخر

دهندیم . 

حنا؟  دمیخر یجوراب م  دیبا  

دمیخودم و نگه دارم و خند  گهید نتونستم  . 

نشست شمیپاشد اومد پ عیزد و سر  یلبخند سپهر  . 

!؟یاشت -  

محکم بغلم   عیتکون دادم که سر دییتا یبه معنا  یسر

 . کرد

بغل کردنت  یچقدر دلم برا یدونیجوونم... نم یا -

 . تنگ شده بود عشقممممم

طعنه گفتم با  : 



بهم دست نزن  گفتمیدوروز بهت م نیا نکهینه ا -

ی کردیگوش م  ! 

ستمین یپسر حرف گوش کن ادیکه من ز یدونی: مدیخند  
. 

به تاسف تکون دادم و گفتم یسر  : 

پر؟ یکه داد ییقول ها یعنیعجب...  -  

: نه خوشگلم سر همه اشون هستمدیخند  . 

اورد سمت جعبه دستشو  : 

برات ببندم؟ نارویاجازه هست ا -  

لبخند سر تکون دادم با  . 

که برام گردنبند رو بست اما گوشواره ارو  خودش

دستشو عقب  عیخواست گوشم کنه اخم بلند شد سر

دیکش  : 

د یببخش -  

تخت گذاشتم و گوشواره ارو ازش   یگلو رو  دسته

 : گرفتم



بودن احتماال گرفته سوراخش یوقته خال یلیخ -  . 

ور رفتن تونستم گوشم کنم کمیو بعد از  نه یی جلو ا رفتم  

. 

خوشگل بودن. سپهر یلیخ  : 

ایلحظه ب هیحنا  -  . 

پاهاش یمنو نشوند رو هو یرفتم سمتش که  متعجب  . 

.  یترش نمبکن یهنوزم قهر باش. چرا طوالن گفتیم دلم

 . اما سکوت کردم

سپهر تنگ  یبشه... من باردارم... دلم برا یطوالن دینبا

نطوریشده. اونم هم  ... 

با   امیکنم کنار ب یسع دیاب از سرمون گذشته... با گهید

طمیشرا  . 

 ششیو پاهام رو دو طرفش گذاشتم. ن دمیبغلش چرخ  تو

تر یباز تر شد و چشماش چراغون  . 

  یو منم ساعد دستامو رو دیچیدور کمرم پ دستاشو

 . شونه هاش گذاشتم

گفتم ی با بدجنس اما  : 



یکن یشروی پ شتریب نیاز ا یحق ندار -  . 

شوکه نگاهم کرد سپهر  : 

نکن عشقم یبا من شوخ -  . 

به خودش  یطون یش افهینشست رو لبم که سپهر ق لبخند

 : گرفت

ستم؟ین یمن پسر حرف گوش کن یدونیم -  

براش باشم دسنش پشت گردنم  یدنبال جواب نکهیا قبل

بود رو   کیکرد و لباش نزد کینشست و سرشو نزد

 لبام 

که نهیبش  ... 

دمیعقب کش سرمو  . 

حال خورده نگاهم کرد ضد  : 

 ! حنا -

باال دادم و گفتم ییابرو  : 

 ای یبوسم کن یتا صورتم کامل خوب نشده حق ندار -

گهیکار د  . 



زمزمه کرد دانهیپاهاش بلند شدم که ناام یرو از  : 

؟یلب چشمه تشنه برم گردون میببر ادیعشقم...دلت م -  

کردم زیبراش ر چشمامو  : 

 . اره -

میکرد ی... روزگار... فکر کردم اشتیه -  . 

باال انداختم شونه  : 

  یدست بزن یتا صورتم کامل خوب نشده حق ندار -

میشام بخور می بهم. خوب بر  . 

. واال... پسره نفهم... فکر کرده با رونیاتاق رفتم ب  از

قرار بدم؟ ارش یخودم و در اخت دیگل و طال حاال با هی  

راحت اوصولم نقدریاگر فکر کنه ا عمرا  . 

زد  ین و گوشم لبخندگرد یجواهرات رو  دنیبا د مامان  
: 

؟یکرد یاشت -  

ینگ یبگ -  . 



و بعد بابا  میو اماده کرد زیزد. باهم م  یتر قیعم لبخند

میو سپهر رو صدا کرد  . 

اومد پکر باشه. با لبخند اومد  یسپهر نم افهیق به

و سپهر باز مجبورم کرد   می نشست و دور هم شام خورد

 اروم اروم 

میبر راه  . 

که دستشو دورم حلقه کرد م یبود اطیح تو  . 

بکنم؟  تونمیبغلت که م -  

بهش ندادم که گفت یجواب  : 

کنم منو  کاری... عشق من... بگو چیحنا... تو عشقم -

یببخش  . 

گاز گرفتم  لبمو  : 

صورتم کامال خوب شده  یکه کبود بخشمتیم یوقت -

 . باشه

دیکش  یاه سپهر  : 

زمیباشه عز -  . 



 ینگاه م یهمه گ  یو یو به ت میمبل نشسته بود یرو

که بابا گفت میکرد  : 

ه یزیجه  دیخر یبرا دی فردا با مادرت و سپهر بر -  . 

بابا االن توان   دونستمیبه بابا نگاه کردم. من م جاخورده

ی هم وام و قرض و قوله داره چطور  ینداره. کل یمال  

بخره؟ هی زیجه  خوادیم  

بود نیا ارمیکه تونستم ب یبهانه ا  تنها  : 

بابا  رمینم رونیمن...تا صورتم خوب نشه ب -  . 

به سپهر انداخت   ینگاه هیتکون داد.  یبا اخم سر  بابا

جابه جا شد رو مبل  کمیکه سپهر   . 

بابا گفت بعدم  : 

دیخب.... پس هروقت خوب شد بر یلیخ -  . 

و فقط گفتم دمیگز لب  : 

 . چشم -

گفت و رفت بخوابه. سپهر کالفه  یبا اخم  ریشب بخ بابا

بخاطر صورت من و نیجو سنگ نیبود. مشخص بود ا  



من بودش حرف  . 

دمیکش یاه  . 

و رفتم  میگفت  ریو باالخره شب بخ مینشست کمی خالصه

 . به اتاقم

خوابو پهن کرد و گفت سپهررخت  : 

؟یبغلم بخواب یایم -  

گفتم یاز مکث بعد  : 

یداریدستاتو ثابت نگه م -  . 

: چشمدیخند  . 

تو بغلش و  ن یرو خاموش کرد و من رفتم رو زم برق

بازوش گذاشتم  یسرم رو رو  . 

لم دادن تو بغلش تنگ نشده یبگم دلم برا هیانصاف یب  . 

دور کمرم و با پاهاشم پاهامو قفل کرد دستشو  : 

زم؟یجات راحته عز -  

 . اوهوم -

نگفت  یچیو ه  دیبوس سرمو  . 



داشتم یو حس خوب دیچیپ مینیب ی بدن تو عطر  . 

* 

چشمام رو باز کردم.  یسپهر به سخت یصدا زدن ها با

کرده بود دارمینماز ب یبرا  . 

رمیاز جام بلند شدم و رفتم تا وضو بگ یسخت به  . 

ولو   خواستمینماز خوندم و م یچطور  دمینفهم اصال

عسل اومد ریش وانیل ه یبشم رو تشک که سپهر با   : 

زمیبخور بعد بخواب عز نویا -  . 

  ریرو در اورد و گرفتم سمتم. بعد از خوردن ش قاشق

و بغلم دیدراز کش شمی. سپهرم پدمیدراز کش عیولرم سر  

 . کرد

اش چسبوندم و چشمام رو بستم.  نهیبه س  صورتمو

زود خوابم برد یلیخ  . 

* 

 : روز بعد 20



روز   ستیب نیصورتم رفع شد. تمام ا ی کبود باالخره

میپدر و مادرم بود خونه  . 

و مادر سپهر سه بار اومدن و بهمون سر زدند و  پدر

پدر سپهر و خود   نیب یرفتند. هرچند به وضوح سرد

 سپهر 

  شتریب یسرد نیبود که از جانب پدر سپهر ا مشخص

شد یحس م  . 

اونشب برگشت سر کارش یاز فردا  سپهر  . 

هم صحبت کرده بود که  یمیابراه یبا اقا  یانگار 

 . برگردم سر کار

بودم مامان طالهاشو داده بابا بفروشه تا برام  دهیفهم

ناراحت شدم اما جفتشون گفتن   یلیبخرن. خ هیزیجه

ی ازین  

گذاشت روش و   دیمقدارم حم هیسپهر بدونه.  ستین

ساده و تونستمیکه م یی. تاجاهیزیجه دیخر میرفت روزید  

کردم یواجبات رو انتخاب مو فقط  ییتجمل گرا بدون  . 



و  یخونه اساس کش میبرسن و بر الیقراره وسا امروزم

ها  ییجابه جا  

و سپهر و پدرش همه مردا هستند تا کمک  دیو حم بابا

 . کنند

که پست  رونیب  میو از خونه اومد میمامان حاضر شد با

می دیبا موتورش دم در د یچ  . 

د؟ یی : بفرمامامان  

 دیوفادار دارم. بگ دیحم   یاقا ینامه برا هی: مرده

لطفا ان یخودشون ب  . 

گفت و رفت داخل منم رفتم دم خونه  یباشه ا  مامان

ستادمی سپهرشون وا  . 

 شیپ ادینامه ارو گرفت و به مامان اشاره کرد ب دیحم

 . من

خونه   انیداخل. مادرشوهرم دو نفر رو گفته بود ب میرفت

نمونه یباق ی کنند تا گرد و خاک زیارو تم  . 

باال. سپهر  میبرام اسپند دود کرد و بعدم رفت مادرشوهرم

بهم زد. مامان بعد از سالم گفت یهم باال بود. لبخند  : 



 کمی. شما هم اد یب الیخانم تا وسا الیسه شیپ رمیمن م -

دیمشخص کن لویوسا یجا  . 

دستشو دورم انداخت  عیکه رفت سپهر سو مامان  : 

خونه خودمون. نظرت راجب   میهوم... قراره بر -

م؟ ینیلباس عروس بب  میبعداظهر بر  ه؟یچ یعروس  

گفتم یمکث با  : 

شام   میریبگ  یدعوت هیسپهر...  خوامینم  یمن عروس -

فقط میبد  . 

باال انداخت و گفت ییابرو  : 

خودم لباس عروسو  حوامی. من مزمیعز شهیمگه م -

ارمیاز تنت در ب یشب عروس  . 

که قبلش رابطه نداشته باشن هیاون مال وقت -  .. 

خوشگل من ری: نخدیخند سپهر  . 

گفتم کالفه  : 

با لباس عروس  تیجمع هی  یجلو خوامیسپهر من نم -

 . چرخ بزنم و نگاه همه اشون رو من باشه



زمیعز  یحنا... تو خجالت نبود -  . 

حوصله گفتم یب  : 

 . االن هستم. خواهشا اصرار نکن سپهر -

میکنیم گهیکار د هیپس  -  . 

نگاهش کردم که گفت ینطوریهنم  : 

 یر ی. شما ممیری گیم یلباس عروس میریم -

  نی. امیریگیعکس م  هیفقط اتل میری... بعدش مشگاهیارا

چطوره؟  یکی  

زده بود نخواستم بزنم تو  جانی من سپهر ه یجا به

 : ذوقش

یباشه. بدون مهمون -  . 

زد: حله چشمک  . 

 ونی. کارگرا اورودن باال و رفتن. بعدم اقادیرس بارمون

شدند ییمشغول جابه جا  . 

نبود.  یچون خونه چند صد متر میحق انتخا نداشت ادیز

بود فقط ی متر 201 هی  . 



ارنیپدر سپهر زنگ زد رستوران غذا ب دمانیاز چ بعد  . 

برم که سپهر  خواستمی. منم منییخسته رفتند پا همه

 . جلوم رو گرفت مثال نامحسوس

ستادیرفتند سپهر درو بست و با لبخند جلوم وا یوقت  : 

طلسم لمس نکردنت رو   نی.. اجازه هست اگمیم -

م؟ یبشکن  

راستمو باال دادم و گفتم یابرو  : 

ه؟ی منظورت چ -  

زد یشخند ین سپهر  : 

ببوسمت حنا... بغلت کنم خوامیم -  ... 

بازوهام گذاشت  یاومد و دستاشو رو  جلو  : 

 ... لمست کنم -

عقب رفتم و گفتم یقرمز شد. قدم صورتم  : 

و   میلباس عروس انتخاب کن میهومم... اگر قراره بر -

تا همو یصبر کن دی... پس بامیبر هیاتل  ... 



و فرار کردم.  دمیکش ینیبرداشت سمتم که ه زیخ هوی

دنبال کردنم گفت نیسپهر ح  : 

زمیعز ارمیدووم ب شتریشب ب  هیاصال فکرشم نکن  -  . 

بازوهام رو   اطی. اما بخاطر باردار بودنم با احتدیرس بهم

 . گرفت

که  کردمیداشتم نگاهش م  جانیام گرفته بود. با ه خنده

خم شد روم و گفت یطونی لبخند ش هیبا   : 

زم؟یعز یشد یخوردن یلیتو خ -  

شد که گفتم خمتر  : 

یانجامش بد یحق ندار -  ! 

اون لبخند پت و پهن رو لبم امکان نداشت که حرفمو   با

رهی بگ یجد  . 

گلم؟ شهیم ی هوم... اگر انجامش بدم چ -  

تو  جانی. هشدی فشار دادم خنده امو قطع کنم اما نم لبامو

خورد یدلم وول م  . 

ب کنمی م متیخب...خب... تحر -  ... 



نشست رو لبام و نتونستم ادامه بدم ییهوی لباش  . 

قوط لذت بخش روتجربه کردمس هی انگار  . 

و چشمام رو بستم و   دمیچیدور گردنش پ دستامو

کردم شیهمراه  ... 

... اروم اروم  ... 

  یشتریباال گرفت و با شدت ب جانمونیه کبارهیبه  اما

میدیچیبهم پ  . 

پاهاش نشوند. پاهام رو   ی مبل نشست و منو رو یرو

دوطرفش قرار دادم و دستامو دو طرف صورتش قرار  

 . دادم

میاروم از هم جدا شد یاز مدت بعد  . 

گفت طنتیش با  : 

؟یکنیم ممی هوم... تحر -  

خنده گفتم با  : 

 . اره -

کرد ر یو دوباره لبام رو اس دیچیدورم پ دستاش  . 



دمیکه عقب کش  میدیدوباره همو بوس نقدریا  . 

گ ی کنی م ممی: بازم تحرسپهر  

 . نه -

شونه اش گذاشتم   یبغلم کرد. سرمو رو نبار یو ا دیخند

 . و چشمامو بستم

نکن...  ممیتحر ینطور یا گهیدوستت دارم عشقم... د -

 باشه؟

کنمیم مت یتحر یبش یاگر پسر بد -  . 

باشم یپسر خوب گهید دمی : قول مدیخند  . 

رو گفت  دیزدم. کمرم رو مال یلبخند  : 

  خچالی کنمیم  دیخر رمیحنا؟ منم م میبمون  نجایامشب ا -

و کنمیرو پر م  ... 

جدا شدم و بهش نگاه کردم ازش  : 

یندارم ول یام... من حرف -  ... 

زم؟یعز یچ یول -  



  میایب نجایا می . بخواخوابمیم ادیز کمیمن  یدونیخب م -

که  میمونیگشنه م  . 

و گفت دیخند  : 

کار کردن هم  الیخیب یخوا یم یعنیهوم تنبل خانم.  -

؟یبش  

گرد کردم و گفتم چشمامو  : 

 . نه اصال -

شکمم گذاشت و نوازشش   یزد و دستشو رو یلبخند

 : کرد

مامانشو تنبل   ی... فندق بابا حسابنجاستیفندق بابا ا -

 . کرده

زدم و گفتم یلبخند  : 

پسر؟ ایدختر  یعنیفندق  -  

زمیعز کنه ینم یفرق -  . 



شدم روش سرمو گذاشتم رو شونه اش دوباره که  خم

به در خورد و باعث شد از جا بپرم. کم مونده   یتقه ا

 بود به

که سپهر نگه ام داشت نیرو زم وفتمیب پشت  . 

زمیاروم عز -  

فوت کردم و سپهر رفت سمت در بازش کرد نفسمو  

مصرف غذا   کباریکه دوتا ظرف  کیپالست هیبا  بعد

 : توش بود اومد داخل

 . غذامون رو گذاشته بودن پشت در -

دیخجالت قرمز شدم که خند از  : 

میاوپنمون رو افتتاح کن میخب بر -  . 

  زیم یتا به جا میبود دهیخر یاوپن دوتا صندل یبوا

میاستفاده کن  . 

میو مشغول شد میهم نشست یاوردم و روبه رو قاشق  . 

راه  کمیسپهر گفت پاشو   یمبل ولو شدم و هرچ یرو

قبول نکردم میبر  . 



نشست و گفت شم یهم پ سپهر  : 

- حنا؟ شهیبزرگ م یشکمت ک  

شمیبارمه حامله م نی... اولدونمینم -  . 

و گفت دیخند  : 

زنه؟یم ی... کزنهی بچه لگد م دمیهومم... شن -  

باال انداختم ییزده بود. ابرو جانیذوف زده و ه یلیخ  : 

کنمیحس نم یز یواقعا سپهر. من هنوز چ دونمینم -  . 

پاشد دستمو گرفت یگفت و بعد از مکث یهوم  : 

استراحت کن کمیتو اتاق  میپاشو بر -  . 

بعد از  گفتینبود که م یهمون نی. ادنیباال پر  ابروهام

؟یبخواب دیغذا نبا  

رفتار  یجور هی . سپهر دستمو گرفت میاتاقمون شد وارد

زن نه ماهه بزرگ بود و  هیانگار شکمم اندازه  کردیم  

راه رفتن راحت رو نداشتم ییتوانا  . 

رو در  شرتشیت ععیتخت نشستم که سپهر سر یرو

 : اورد گفت



 . چقدر گرمه -

باال تنه اش رفت یرو نگاهم  . 

و بغلش رو برام باز کرد.  دیتخت دراز کش یرو سپهر

لباسم و گفت ریتو بغلش که دستش رفت ز دمیاروم خز  

: 

حنا؟  ی اریدرش م -  

گفتم یاز مکث بعد  : 

 . باشه -

و سپهر خودش کمکم کرد لباسمو از سرم در  نشستم

بودم که از پشت  اوردهیهامو در ن نی. هنوز استارمیب

ع یسر  

باز کرد رمویلباس ز قفل  . 

دیدم که خندچپ نگاهش کر چپ  : 

گهید میبرابر باش دیبا -  . 

دمیهام گذاشتم و دراز کش نهیس  یرو دستامو  . 



خم شد روم و  کمیهمونطور که نسته بود کنارم  سپهر

 : دستامو گرفت

 یخجالت ی کنی م ممیتحر یماه وقت کی ینگا... نزد -

دوباره یشیم  . 

زدم یلبخند  : 

 . اشکال نداره -

اشکال داره یلی خ گهیچرا د -  . 

از بدنم دور کرد دستامو  . 

زد روم بدون  مهیخ بایتنم و تقر یلبخند خم شد رو با

رو روم بندازه یوزن نکهیا  . 

هام فرو کرد نهیس  نیب صورتشو  : 

هلو هام تنگ شده بود نیا یدلم برا -  ... 

**** 

سپهر گذاشته بودم و خواب بودم نهیس  یرو سرمو  . 

تن سپهر بود یباالتنه ام رو بایتقر  . 



شدم داریکمرم از خواب ب یدست سپهر رو  ینوازشا  با  

. 

به بدنم دادم یتخت انداختم و کش و قوس یرو خودمو  . 

که سپهر گفت بردیداشت خوابم م دوباره  : 

؟یبش داریب  یخوایخوشگلم؟ نم  -  

  یباز کردم و نگاهش کردم. لبخند یرو به سخت چشمام

 : بهم زد و گفت

 حالت چطوره؟  -

 . خوبم -

زد یلبخند  : 

 یبرا میو بعد یر یکه دوش بگ یخوب هست یاونقدر -

لباس عروس؟ دنید  

فکر کردم و گفتم کمی  : 

خسته ام  یلی. فکر کنم خرمی. اول دوش بگدونمینم -  . 

هش کردمکه ببا اخم نگا دیو لپمو کش دیخند  : 



من  کردیکه مبالرو جابه جا م یکوچولو... خوبه اون -

؟یبودم. تو خسته شد  

براش نازک کردم یچشم پشت  : 

زمیعز یدست تنها نبود -  . 

زد یلبخند  : 

. فردا میریلباس عروس بگ میبر دیپاشو... پاشو که با -

کنم دایپ هیاتل رمیهم من م  . 

* 

از دوش سپهر موهام رو خشک کرد و دوباره  بعد

اما سپهر پرو پرو رفت   دمی رو پوش یقبل یهمون لباسا 

ن ییپا  

عوض کرد لباس  . 

بازار میو رفت میشد نیسوار ماش ییدوتا بعدم  . 

 ه ی میخواستینم میانتخاب لباس عروس وسواس داش تو

و تنگ باشه نیلباس سنگ   . 

پف کم انتخاب  هیلباس راحت با  هیباالخره  نکهیاز ا بعد

بخرتش اما من قبول نکردم و  خواستیسپهر م  میکرد  



فقط اجاره گفتم  . 

قراره فقط  میرو بخرم که تو کل زندگ یلباس نیهمچ هی

بپوشمش؟ کباری  

خونه ما میدیرس ادیز یاز پرو کردن ها خسته  . 

تختم ولو شدم و چششمام   یمردم و رو  یسالم خسته

 . رو بسته بودم

اومد که داشت با مامان و   ی. صداش مومدیاما ن سپهر

اومد تو اتاق و درو  یاز مدت عدیکرد یبابا صحبت م 

 : بست

زمیکه عز یولو شد -  . 

تنبله یل یفکر کنم بچه ات به تو رفته سپهر... خ -  . 

 عجب... پس به من رفته؟ -

... من که اصال تنبل نبودم گهیاره د -  . 

کرد قلقلک دادنم شروع  : 

منه ها؟  ریپس تقص -  

بلند بشه دنمیخند یقلقلک هاش باعث شد صدا نیهم  . 



*** 

رو به راه شده زیهمه چ ادیم بنظر  ... 

سر کارم برگشتم  ... 

  دادیاومده بود نشون م دیحم یکه برا ینامه ا اون

عمل چشم مطلوب بوده و امروز عمل  یبرا  شاشیازما

 .کرد

که عمل طول   یها تمام چند ساعت وانهید نیع دیحم

رفت یرو پشت در اتاق عمل راه م دیکش  . 

و بابا هم بودند. سپهر مدام با حرص بهم اشاره  سپهر

گرفتمیاش م دهیبرم اما ناد کردیم  . 

حارج بشم مارستانیب  طیمح نیاز ا گفتیم  . 

اما  رهیم شی خوب پ دونستمی. مگرفتیدلم اروم نم اما

بهش یبهوش مباد احساس بد یشبنم وقت خواستمینم  

ستی ن یبده که از خانواده شوهرش کس دست  . 

بود یعال  دیبودن خود حم هرچند  . 

تند تند از پزشکش   دیاومد حم رونیاز اتاق عمل ب یوقت

اون بنده زاشتیکردو اصال نم یم یتخصص یسوال هاا  



حرف بزنه خدا  . 

گفت و زد و  دیدست رو شونه حم دیمرده خند اخرشم  : 

بود یجوون... تو دو کلمه: عمل عال -  . 

رفت بعدم  . 

ماه حداقل برداره  کیتا  دیچشم هاشو نبا باند  . 

بود دهیشبنم بهوش اومد ترس  یوقت  . 

عمل خوب بوده   گهیکه بهش  خواستیم دیاز حم مدام

نه. به جون همه قسم بخوره تا باالخره باور کنه  ای  

که سپهر بهم چشم   ششیپ ستم یوا مارستانی ب خواستمیم

هم گفت دیغره رفت و حم  : 

گرفتم. خودم  ی. اتاق خصوصینگران نباش ابج -

 ادیب میدا گمیپرستار م  هیباشم  فتیسر ش ی. وقتششمیپ

شش یپ  

 . باشه

نبود یصاصرار نکردم مخصوصا که سپهرم را گهید  . 

سپهر با تشر گفت نیماش تو  : 



برات الوده است مارستانیب  طی. محیحنا .. تو باردار -  

. 

گفتم کالفه  : 

رو  ی. جوش چادیب ایبدن مارستانیبچه قراره تو ب -

؟یزنیم  

گرد شده نگاهم کرد یچشما  با  : 

تو اون  گمیبه من باشه م زنم؟یرو م یمن جوش چ  -

یکار کن دیسالمندان هم نبا یسرا  . 

برگشتم سمت و گفتم شوکه  : 

میمسله کنار اومد نیفکر کردم با ا -  . 

حنا. اگر    یکنیم نیمن مطمنم تو اونجا کار سنگ -

کردی فرق م طیشرا یحامله نبود  . 

تو خودت که االن  یختیرو ر نایاها... همه ا -

 یینکرده بال یی. البد اگر خداگهیبگو د ؟یبروزشون بد 

اد یسر بچه ب  

مقصر صدر صد ماجرا؟  شمیم من  



 رزنیاز اون پ یکی هوی یسر کارت ؟ی: پس چ سپهر

 یاتفاق هیعود کنه بزنه به سرش  مرشیالزا رمردایپ

تو و  یبرا  

زم؟ یتو سرم بر یمن چه خاک وفتهیب بچه  

دیترک یداشت از غصه م دلم  . 

سر نقطه اول میبرگشته بود باز  

حرص گفتم با  : 

  ایتو خونه تا بچه بدن نم ی شیمن تمام روز هارو نم -

 ایو عمرش به دن وفتهی ب ی. اگر قرار باشه اتفاقادیب

 نباشه با 

افته یاتفاق م نیتو خونه هم ا نشستنم  . 

حرص گفت با  : 

 حنا؟ -

چشمام رووپر کرد اشک  : 

اومدن بچه  ا یتا بعد بدن گمیاصال من شوهرتم حنا... م -

یم ی... مپه چگهیسر کار نرو... چندماهه د  ... 



رو صورتم و  دی. نگاهش چرخ ختیاز چشمام ر اشک

گفتم تی حرفشو قورت داد بابغض و مظلوم  : 

یسپهر... تو بهم قول داده بود یمعرفت یب یلیخ -  ... 

 نویو ا ختمیشدم و اشک ر رهیتو چشماش خ قشنگ

 . گفتم

هق هق ام  یروم رو چرخوندم سمت پنجره و صدا بعدم

 . بلند شد

رو کنار پارک کرد نیکالفه ماش سپهر  : 

فقط مونمیحنا... حنا قربونت بشم بخدا من بفکر زندگ -  . 

ام بلند شد هیگر یصورتم گذاشتم و صدا ی جلو  دستامو  

. 

گفت کالفه  : 

اتو  هیطاقت گر یدونینکن... حنا ... خودت م هیگر -

 . ندارم

و در   دمیکه رو شونه ام گذاشت خودمو کنار کش دستشو

شدم ادهیتوجه به صدا کردنشش پ یباز کردم ب نویماش  . 



 ... حنا...حنا غلط کردم... گوش کن -

رو ادهیو رفتم تو پ دمیمحکم کوب نشویماش در  . 

  ستادیشد و اومد و با دو جلوم وا ادهیپ عی هم سر سپهر

جلوم به عقب عقب شروع کرد  نستادمیوا دید یاما وقت

 راه

 : رفتن

حنا من فکر بفکرتونم. حق بده  دیدلم... ببخش زیعز -

 . بهم

کردم.   یم یتوکه  یبهش ب  ختمی ریکه اشک م همونطور

دور زدم و خالف جهتش راه رفتم هوی  . 

.  ستمی... ال اله اال هللا. من تو ادب نکنم که حنا نی پسره

کرد یکه هرکار  هیالک ییزناشو یفکر کرده زندگ  

 . ببخشمش

 .... حنا... ح -

 . پسرجان برو مزاحمشون نشو -

بود  ستادهیسپهر وا یکه جلو  یبه مرد مسن متعجب

 : نگاه کردم. سپهر کالفه گفت



نازشو بکشم دیکردم حاال با یغلط هی. یزنمه حاج -  . 

نگاهشون کردم  ستادمیتوهم و همونجا وا دم یکش اخمامو

 : که مرده برگشت نگاهم کرد و گفت

بابا جان؟   گهیراست م -  

بغض گفتم ایب  : 

 . متاسفانه اره -

وا رفته گفت سپهر  : 

 ! حنا -

پسر جان یکن تشیاذ دیکه نبا ی: اگر دوستش دارمرده  
. 

سپهر باال دادم و منتظر جوابش شدم  یبرا ییابرو  : 

که بارداره سر کار نره.  گمی خب من بخاطر خودش م -

کنم کارشیشما بگو چ  . 

و گفت دیخند مرده  : 

من   دی بهم بگ مینیاونجا بش میبر نیای...بنیایب -

کنم. من روانشناسم و استاد دانشگاه تونییراهنما  . 



تکون داد  یرو به سپهر نشون داد. سپهر سر یکارت هی

 : و گفت

مزاحمتو میخواینم -  ... 

دیراه افتادم سمت کافه مرده هم خند زودتر  : 

یکن یمنت کش  دیجوون حاال حاال ها انگار با ایب -  . 

مینشسن زیم ه یکافه سر  تو  . 

رو به من گفت مرده  : 

؟ یکنیدخترم کجا کار م -  

سالمندان یسرا -  . 

هم هستش یخوب یبه به... جا -  . 

سپهر نازک کردم که گفت ییبرا  یچم پشت  : 

تو و   یبرا یدیهست که تهد یسر کارت مورد -

بچه باشه؟ یو سالمت تیسالمت  

یچینه...ه -  . 

برگشت سمت سپهر مرده  : 

ه؟ یکار نکردن خانمت چ یبرا لتیخب جوون دال -  



  مرشونیالزا هوی گهید رنی... مثال اونا پدونمیچه م -

ارهیسرش ب ییعود کنه بخواد بال  ... 

زد  یلبخند مرده  : 

 نیهم داشته باشه همچ  مری نفر الزا کیاگر  یهوم ول -

نداره پسرم یرفتار  . 

گفتم ینگاه کرد. عصب زیکالفه به م سپهر  : 

... تا    یگرفت ییبه بچه دار شدن و تنها میتصم -

  یماه داشت کیتو صورتم  یواکنش نشون دادم زد

اشتباه  یگفتیم  

د از سر کارم سر خو ی خودت رفت دیو ببخش  یکرد

برگردم اونجا. باز   یصجبت کرد یباز رفت یاستعفا داد

 االن

هندستون کرده؟  ادی لتیف  

رو  دمیبودم که با کف دستم کوب یو حرص  یعصب نقدریا

زیم  . 

ختنی بالفاصله اشکام ر بعدم  . 

: گفتم که غلط کردمسپهر  . 



اشه و  نیهم گهیماه د کیباز  یداره وقت دهیچه فا -

کاسه؟ نیهم  

: اروم باش دخترممرده  ... 

برگشتم سمت مرده و گفتم زونیر اشک  : 

ادم. دل   نیخود هم  شیسال پ 13 - 12 ؟یچه اروم -

سال اومدم به  8کرد. بعد از  انتیمنو شکست و بهم خ

 اجبار 

همون  میدل ببندم از سر بدبخت گهید یکیام به  خانواده

  ریتو اسانسور براش ز شه یمزاحمم م یکیروز عقد 

ییپا  

طرف مرده.   فهممیفرار کنم که تو محضر م رمیگیم

اقا نیکنم هم یخود کش خواستمیحالم بد بوده م نقدریا  

که چند تا قلدر  یزندان هیتو  فرستتمی. مکنهی م رمیدستگ

و ترک برداشتن دنده هام مارستانیکنن و کار به ب تمیاذ  

ار بود باهاش عقد که قر یاون فهممی. بعد تازه مبکشه

کالهبردار بوده که با نقشه جلو اومده.  یعوض هیکنم 

 چند



اقا باز دوباره  نیو بعدم ا دمیاسترس اعدام کش سال

که   دهیم  دیوعده وع یو کل شهیم دایسرو کله اش پ 

 اعتمادمو

سر کارم  زارهیو دوستم داره و م برهینم نیاز ب دوباره

من سو استفاده  یو ذالک اما از نااگاه رهیبرم و غ

کنه یم  

  خوامیمبگم نم میبچه دار بش رهیگیم می تصم سرخود

تو   خورهی صورتم م گهی تو صورتم و طرف د زنهیم

 چارچوب در 

 یبخاطر باردار  شمیم یبستر مارستانیدو سه روز ب و

غلط   گهیو م زنهیدردشو تحمل کنم. سرم داد م دیبا

کنم یم  

ارو سقط ک بچه  ... 

 یگذاشتم و مفس ها زیم  یکم اوردم سرمو رو نفس

دمیکش قیعم  . 

خشک شده بود. مرده دهنم  : 

بخوره ریبگ یزیچ یاب هیبرو  -  . 



رفتنش گفت  با  : 

د؟یروانشناس رفت شیپ -  

که سپهر   کردمیم هیبدم. فقط گر یجواب  تونستمینم

 : برگشت

بخور نویپاشو ا زمیحنا. عز -  . 

گرفته بود صداش  . 

مشاور   شیکنه... پ هیگر کمی: ولش کن ... بزار مرده

تا االن؟ دیرفت  

مادر من خودش روانشناسه اما بعد از چند  یعنینه..  -

بود دهیسال کار کردن کنار کش  

و مشاوره دادن به بچه  ت یروانشناسا تو ترب  گنیم -

. چون قتهیواقعا حق نیخودشون مشکل دارند. ا یها

ی شما وقت  

که اون ادم   یکنیقبول م یو از کسو راهکار ر حرف

باشه بهیغر  . 

نگفت که مرده گفت یچی ه سپهر  : 



رو کار کردن خانمت  یحساس یلیبنظرم اگر شما خ -

 . برو محل کارش

سرمو بلند کردم که مرده ادامه داد عیسر  : 

... مراجعه  نی.. همکاراش رو ببنیرو بب طشیمح -

ی تونینم یندار  یمنطق لیدل ی. وقتنیکننده هاش رو بب  

که بره  نه ی. مثل انهیخونه بش یمجبور کن همسرتو

 یدیچون احتمال م ونی لیدر م کیاما  دیخر  ابونیخ

 تصادف

. به خدا توکل داشته باش. زن یتو خونه حبسش کن کنه

 .و بچه اتو بسپر به خدا... خودش مواظبشون هست

  یهست و سرا یا ی که ماشاهلل زن قو خانومتم

  نیا یپشتشه. به جا ریخ ی که دعا ییسالمندان هم جا

 جور 

کع  ییوقتا یکه چطور  دیفکر کن نیها به ا ینگران

بچه   ی... برادیباهم وقت بگذرون دیجفتتون خونه هست

 اتون



... تشیترب یبرا دیکن یز ی. برنامه ردیانتخاب کن  اسم

 انتونیکه باعث ازار خودتون و اطراف یل یبا مسا  نکهیا

شهیم  

جز خاطرات بد  یچیه  دیزیهاتون رو بهم بر ذهن

شهینم دتونیعا  . 

نگاه سپهر رو حس کردم. روم رو ازش  ینیسنگ

 : برگردوندم که مرده گفت

خانمت گل و    یشما برا شهیمن باعث نم یالبته حرفا  -

ها؟  یو شام مهمونش نکن ینخر  هیهد  

زد یجونی لبخند ب سپهر  . 

رو به من  شی کیدر اورد و  بشیدوتا کارت از ج مرده

رو به سپهر شیکیداد   : 

رو از   یز ی.. ما ادما تا چدیارو بدون گهیقدر هم د -

و  کنندیم یزندگ کباری. ادما میدونیقدرشو نم میدست ند

 مدت

و به هم  دیکن یزندگ یدست خداست. پس جور  اون

مهلت رو به اتمامه...  نیکه انگار ا دیعشق بورز گهید

 خب 



باهام تماس    دیتونیم دی. هر موقع خواسترمیم گهید من

تو ارامش حرف  گهیباهم د  کمی زارمی. تنهاتون مدیریبگ  

رو   دیو نزار دیبگ گهیدلتون رو بهم د ی .. حرفادیبزن

 . دلتون تلنبار بشه

. با سپهر دست داد رفتمیکه پاشد ماهم پاشد مرده  . 

گفت یاروم یبا صدا رسپه  : 

حنا نیبش -  . 

اب رو جلوم گذاشت و گفت وانیل  : 

؟یخور یم یسفارش بدم چ رمیمن م -  

گفتم یسخت به  : 

کنه ینم یفرق -  . 

و رفت. اشکام رو پاک کردم و متوجه شدم نگاه  پاشد

چرخهیروم و م ادیم یها ه ی چند تا مشتر  . 

قرمز شد و . از تصورش صورتم دنیصدام رو شن حتما

باشه. سپهر    واریپاشدم جام رو عوض کردم که جلوم د

 اومد



گفت و  : 

زم؟یعز شدیچ -  

گفتم یناراحت با  : 

کنهیم تمیبلند حرف زدم ... نگاهاشون اذ -  . 

با اخم به اطراف کرد و گفت ینگاه  : 

میپاشو بر -  ... 

؟ یسفارشا چ -  

میبر ایولش کن... پولشو دادم. ب -  . 

 دنیتا رس رونیب میاومد یگرفت و بلندم کرد. وقت دستمو

دستمو ول نکرد نیبه ماش  . 

برام باز کرد نویماش در  . 

سپهر گفت  مینشست یوقت  : 

 نقدریدوستت دارم ا یل یحنا... من... فقط چون خ -

دم. باور کن بارداربت برام بهانه   یبه خرج م تی حساس

 شده. من 



خونه فقط.   ی نیدوست داشتم تو بش تمیقبل باردار یحت

بخوام مجبورت کنم. دوست دارم جلوم چشمم نکهینه ا  

بغلت کنم... نوازشت کنم شهیهمه اش... هم یباش  ... 

بغض گفتم با  : 

خونه. دو شب در هفته  ام یروز کارم قبل تو م یوقت -

 . شب کارم فقط

گفت یناراحت با  : 

ی... حق دارزمیعز دونمیم -  ... 

که  میکرد ینگاه م رونیو هردومون به ب دیکش یاه

رو روشن کرد و راه افتاد  نیسپهر ماش  . 

از  امینگه داشت و با گفتن االن م یگل فروش یجلو

شد و رفت ادهیپ نیماش  . 

 تمونیهر ماه وضع یعنیشدم.  رهیخ ینامعلوم یجا به

م؟یمدام جدل و بحث کن م؟یقراره دعوا کن نه؟یهم  

دیقرمز و سف یدست کل پر از گل ها هیبرگشت   سپهر  . 

 . ممنون -



بود که گفت زونیچهره ام او هنوز  : 

گهیگل من... لبخند بزن د -  ... 

نگاهش کردم فقط  : 

 ن یگرفتم برم مطب هم می... تصمدمی... قول م دیببخش -

رمی که باهامون صحبت کرد و ازش مشورت بگ ییاقا ... 

حنا؟  باشه  

زدم و سر تکون دادم یمحو لبخند  . 

زد و گفت ی هم لبخند پررنگ تر  سپهر  : 

رستوران یبه سو شیپ -  ... 

*** 

نوزدهم فصل  : 

بود هر ماه با سپهر بحثمون بشه اما  نیا تصورم

نشد نطوریا  ... 

... خانم خلج تا  یمیابراه یاومد محل کارم. اقا سپهر

ا رمردی. با چند از پدیاشپزخانه ارو هم د یکارکنا  یحت  



جا امن تر از  چیه گفتنی کرد و همه اشون م صحبت

  کمیکه کار کنه. هرچند  شهینم دایزنت پ یبرا  نجایا

 خجالت 

براشتن گفتن که چقدر دوستت  رزنایپ یاما وقت دمیکش

ی خطرات احتمال یو تمام نجایا ادیداره که حاضر شده ب  

اروم   کمی  ادین شیبرات پ یکنه که مشکل یبررس رو

 . شدم

( همون یریخ  یاقا شیپ رفتیدوروز م ی هفته ا سپهر

بود برامون ریروانشناس تو کافه) واقعا هم اسمش خ  . 

عوضش طبق   مینبود که با سپهر انجام بد گهید یبحث

 میداشت مونیزندگ یبرا  یر یخ یاقا یها هیتوص

 خاطرات 

میساخت یم خوش  . 

شبنم رو برداشتن.  یماه پانسمان چشما کیاز  بعد

  یمشکل ه یاما  ارهیرو بدست ب شیینای تونسته بود ب

 .داشت

رو  زیهمه چ  نهیبب دیو سف اهیس  تونستیم فقط  . 



برامون خداروشکر داشت نمیهم اما  . 

خوشحال بودند یلیو شبنم خ دیحم  . 

می براشون خوشحال بود ماهم  . 

  شتریاسترسمم ب شدمیم کی اخر نزد یبه ماه ها یهرچ

کنم اما سپهر  شیداشتم مخف یسع نحالیاما با ا شدیم  

 شیبرم پ دیگفت و اونم گفت با یریخ یو به اقا دیفهم

 . خانومش که از قضا اونم روانشناسه

بهم کمک کنه تونهیم نهیزم نیتو ا اون  . 

پروژه  ه یتونسته بود  دیبود که حم مانم یزا کینزد

باعث شد  نی مهم رو انجام بده و ثبتش کنه و هم یعلم

 پول 

دخترمون   یو با اون پول برا  ادیدستش ب یخوب یلیخ

دی خر یسمونیس  . 

بچه امون دختره اره  . 

شبنم رو به  یبود که حاال چطور  نی ا مونیبعد قدم

میکن یمامان معرف  . 



البته جز بابا و   میجمع بود دشون یهمه خونه حم اونشب

شبنم   هوی که  میهم بزار  یمون رو روقرار بود فکرا 

 حالش 

خورد بهم  . 

 یم شیپ ی لیهمه چون بعد از عملش خ میشد نگران

  نیو حالت تهوع اما از اخر رهی بگ جهیاومد که سر گ

 بارش 

نگران شد و بعد از   دیحم نی هم  یبرا گذشتیماه م کی

مارستان یاز ما شبنم رو برد ب یعذر خواه  . 

بعدم زنگ زد گفت شبنم دوماهه بارداره روز  . 

اما فقط من بودم  میخوشحال شد یلیحال که خ نیع در

درک کنم تونستمیکه عمق استرسش رو م  . 

کامال بچه ارو   خوادیم یمعلوله و چطور  هی نکهیا از

شدن به   یمعرف هیقض نکهیکنه تا ا تی بزرگ و ترب

یمادرم چ  

کار همه   گهینکرده مامان بفهمه د ییو اگر خدا شهیم

نهیامون با کرام الکاتب   . 



میگفتن به مامان بش الیخیبابا گفت کال ب نیهم یبرا  . 

کس  چی. دست خودم نبود ه سوختیشبنم م یبرا دلم

نداشت ایدن نیرو جز شوهرش عمال تو ا  . 

تو  رفتمی پنگوئن راه م  نیبود و ع میاخر باردار  ماه

من  یجا   خواستنیمکارام مه نکهیبا ا شگاهیاسا

مثل  ییکارها  

عوض کردن رو انجام بدن اما چون از همون  پوشک

م یکردیاول گان و لباس و ماسک و دستکش دستمون م  

نداشتم یچندان مشکل  . 

و به زور جلو   ارمیباال ب خواستمیواقعا م ی گاه نحالیا با

نشون نده یزی تا ظاهرم چ گرفتمیخودمو م  . 

منو انجام بدن یهمکارام کارها دادمیهم نم اجازه  . 

به   یمیابراه یکارها مثل حموم کردن رو اقا یبعض اما

  نکاریاز حقوقمو بخاطر ا ی سپرد و بخش فتمیهمکار ش

 کم

که به اصرار خودم بود کرد  . 



( همسر دکتر یبخاطر نامه خانم مهدو ییاونجا از

دو هفته قبل از  رمیبگ نی ) تونستم اجازه سزاریریخ

م بهعمل  

گرفتم مانیزا یچهار ماه مرخص مدت  . 

بعد از دوروزخونه موندن از  شهییمضطرب بودم هم اما

پاشم و مامان هروز  تونستمی از جام نم گهید یشدت تنبل  

البته مادرشوهرم بود   کردیاومد برام غذا درست م یم

خوردن با مادر خودم  یلیس هیاما از بعد اون قض

 احساس 

کردم یم یشتر یب یراحت  . 

  نیبود. تو ا دهیتو اون دوهفته مامان بهم رس یحساب

و هفته  کردمیخونه ارو م یخودم کارها شهیمدت هم

یا  

برام  یکل یریگردگ هیاومد  یمامان معموال م کباری

هوس کردم غذا   گفتیسپهر م شدیهم م  ی. گاهکردیم

 درست



  یبه خونه اما غذاهاش خوشمزه م زدیهرچند گند م کنم

سوخته هاشوون رو در  گیشد معموال البته اگر ته د

 نظر 

میرینگ  . 

  کردمیحقش بود مجبورش م دمیشا ای با خباثت  منم

رو که  ییخودش ظرفا رو بشوره مخصوصا اون قسمتا  

بود سوزونده  . 

رو به باد فنا داده   میتیانگر ی بگم که قابلمه ها ینطور یا

دناشیکش میبا س  . 

رهیگ یافتم حرصم م یم ادشیهر وقت  میبگذر  . 

از دوروز قبل عملم تا چهار روز بعدش رو  سپهر

گرفته بود یمرخص  . 

که از  ستین  یفقط دوروز مونده و من لحظه ا االنم

و  لویبچه سه ک نیتصور پاره شدن شکمم و در اورد ا

تو  یمین  

نکنم الیفکر و خ شکمم  . 



بودم و سپهر بغلم  طهیتخت تو بغل سپهر دراز کش تو

کرد یکرده بود و داشت نوازشم م   : 

نکن حنا الیفکر و خ -  . 

سپهر ستیدست خودم ن -  . 

شکمم   یکردم که دستش لباسمو باال داد و رو بغض

بچه  عیلذت بخش دستش باعث شد سر یاشتش. گرماگذ  

بزنه لگد  . 

 دیخندیکرد م یم افتیدر یواکنش  نیهر بار همچ سپهر

و   زنهیانگار در م زدیو با با دو انگشتش به شکمم م

 بعدم

گهیم  : 

؟یداریدختر بابا ب -  

که تو  هیادم نیتر وونهی...از نظر من سپهر د خب

دمید میزندگ  . 

که از حفظ بودم   یعمل تکرار نیبعد از انجام ا سپهر

 : گفت

باشه؟ یاسم دخترمون چ یگرفت میحنا... باالخره تصم -  



و گفتم دمیگز لب  : 

چهره اشو    ادیب ایبدن گمی سپهر... مرددم. م دونمینم -

بعد مینیبب  . 

لبخند گفت با  : 

یبگ تویباشه عشقم. هرچ -  . 

دیهام کش نه یس یکه دستشو رو دیخند  : 

هام رو تا دوسال با بچه امون   یخوردن نیقرار ا یعنی -

بشم؟  کیشر  

لبخند زدم و گفتم فقط  : 

 سپهر؟ -

 جونم؟ -

شدم و گفتم  رهی خ توچشماش  : 

؟یباش شمیپ شهیشدم... م داریبعد از عمل ب یوقت -  

زد یبراقش چشمک یزد و با چشما  یقیعم لبخند  : 

 یعشقم. برات اتاق خصوص شتمیمطمن باش من پ -

بمونم اصالپ شتیکه خودم پ رمیگیم  



گفتم یزدم و سر تکون دادم اما بعد با نگران  لبخند  : 

لحظه هم ازش جدا  هیبچه امون باش  شینه... پ -

 یعوضش م ای دزدنشیم مارستانیوقت تو ب هینشو. 

 . کنند

زد و گفت یلبخند  : 

زمیفکر نکن عز یسیپل -  . 

گفتم  ینگران با  : 

  زایچ نیا یاز رو لمیسپهر... کم ف  گمیم یجد -

کردن نکارویهست که ا  یزیچ  نیساختن؟ حتما همچ  . 

دیو بوس میشونیپ  : 

اگر  یتو اتاق مامانش. حت ادیب دیبچه امون با گمیم -

تو   ارنشیب دیهم بود با یبه دستگاه  ازینکرده ن  ییخدا

 اتاق 

زم؟یتو... خوبه عز شیپ  

دیبه اره تکون دادم که خند یلبخند سر  با  : 



هات شروع شده.خدا به   ینگران  ومدهیمامان خانم... ن -

 . دادمون برسه

 نهیحواله سپهر کردم و سرمو به س یو مشت  دمیخند

 . اش چسبوندم

*** 

نشوندنم  لچری و ی. رودمیکه بهم دادن رو پوش ییلباسا

یاتاق هیو بردنم تو   . 

. از شدیگلوم بزرگ تر م  یبه لحظه بغض تو لحظه

کردم یم یترس داشتم قالب ته  . 

پرستار جوون اومد تو. استرسش کامال مشخص   هی

ام اومد و گفت گهیپرستار د هیبود.   : 

 . سرمش رو وصل کن -

جوونه با بهت گفت  پرستار  : 

 من؟  -

گفت یبا خونسرد پرستاره  : 

 . اره -



که گفتم رونیبره ب خواست  : 

 ... نه -

خونسرده گفت  پرستار  : 

بزنه انژوکتت رو تونهینگران نباش م -  . 

و دستامو تو بغلم  هیگر ریو زدم ز دیبغضم ترک هوی

 . جمع کردم

گرد شده بود چشماشون  . 

حوصله گفت یب پرستاره  : 

. توپرونده ات یکنیم هیخوبه هنوز شروع نکرده گر -

انژوکت   هیسن بخاطر   نیادم با ا هیسالته.  30نوشته 

هیگر  

کنه؟ یم  

شدم و حرصم گرفت که با  یحرفش چنان عصب نیا از

گفتم غ یخشم نگاهش کردم و با ج  : 

مالحظه یادب ب  یب کهیزن رونیبرو ب -  . 



پرستار با لباس فرم   هیبدتر گرد شد که  چشماش

 : متفاوت تر اومد تو

 چه خبره؟  -

گفتم ضیغ با  : 

 میکه ما دار یاسترس نیبد ادیپرستاراتون  نیبه ا کمی -

من نخوام دستم نشه نکهیو درک کنند و ا  میکنی تحمل م  

کنم حقمه  هی گر نجایا نکهیحقمه. ا  یشگاهیازما موش

سالم باشه یاگر س یحت  . 

. با درد  دیکش  ریشکمم ت هوی که  دمیکش یتند نفس م تند

شد  سیپام خ نیحس کردم ب هویگفتم که  یاخ  . 

کرده   ییپاهام نگاه کردم. دستشو نیوحشت به ب  با

 بودم؟

رو به پرستاره گفت ت یجلو اومد و با عصبان زنه  : 

یباش نصرت رونیباش. تو ام ب رونی نکوهش ب -  . 

کردم  یم هی. دوباره وحشت گررونیپرستار رفتن ب دوتا

جلو اومد و گفت  عیکه زنه سر  : 

ستین یخاص  زیابت پاره شده فقط چ سهینترس ک -  . 



. یگیداره م یچ دمیفهمیاسترس داشتم که نم نقدریا

درازم کرد و بهم ماس عیگرفته بودم که سر ینفس تنگ  

بخوام بفهمم بهم انژوکت وصل   نکهیداد و قبل ا ژنیاکس

 . کرد

کن ارامشت   یدخترم بخاطر بچه اتم که شده سع نیبب -

تو بچه ات قرار یبرا یاتفاق بد  چی. هیرو حفظ کن  

وفتهیب ستین  . 

برداشتم و با بغض گفتم ملسکمو  : 

ادیبگو شوهرم ب -  ... 

 ی... بخش زنان جز زمان مالقات مردزمیعز شهینم -

اره؟  اد؟ی . بگم مادرت بدنیرو راه نم  

تکون دادم و زنه ماسکمو مرتب کرد و  ی ناچار سر به

رونیرفت ب  . 

ختمیرو بستم اشک ر چشمام  . 

مامان اومد تو و نگران گفت قهیاز چند دق بعد  : 

 حنا؟ -



خوامیمامان... نم -  ... 

ام بلند شد که مامان خم شد بغلم کرد هیگر یصدا  : 

دخترم که االن عقب  یدیهمه مدت زحمت نکش  نیا -

اصال متوجه  کنندیم هوشتیدخترم. بعدشم ب یبکش

ی چیه  

تحمل کن تا ببرنت اتاق عمل  کمیدخترم... فقط  یشینم

زمیعز  . 

داره دخترتون؟ یمشکل -  

گفت. مامان هم کالفه گفت نویپرستار ماهره ا همون  : 

 شیتو زندگ دهید یادیز ب یاس یدخترم از نظر روح -

نداره یشخاطرات خو دنیاز تجربه درد کش نیهم یبرا  

بشه حتما و   دیبا نیروانشناسش گفت سزار نیهم یبرا

کرد دییدکترشم تا  . 

تکون داد و رفت  یسر  پرستار  . 

پرستاره حالمو به دکترم گزارش داد اونم اومد  خالصه

رو خبر کردن و تو یهوشیام کرد و بعدم دکتر ب نهیمعا  



کردن که بعدش ببرنم  قیرو تزر  میهوشی اتاق ب همون

 . اتاق عمل

اتاق عمل حالمو   دنیکه د دیعقلشون کش خداروشکر

کنهیبدتر م  . 

* 

باال بزارم رو   ارمیشدم دستمو خواستم ب داریب یوقت

ژله شل شده ن یسرم که حس کردم بدنم ع  . 

جفت دست گرم  هیوسط راه  د،یلرز یبشدت م دستم

دمیسپهر رو شن یدستمو گرفت و صدا  : 

زم؟یا جان...؟ عزحن -  

چشمام رو باز کردم. سپهر با لبخند کنار تختم  یسخت به

بود ستادهیا  : 

زم؟یعز یشد داریب -  

رو بستم و دوباره خوابم برد چشمام  . 

* 



بود.  شتری ب میاریچشمام رو که باز کردم هوش نباریا

 مارستانیشبه. تو اتاق ب دادی اتاق نشون م ینسب یکیتار

 بودم و

  یبود و سپهر هم رو دهیتخت همراه مامانم خواب یرو

ره یبه تخت نوزاد خ نهینشسته بود و دست به س یصندل  

 دهیچ یپتو پ یکه ال  یکیتونستم جسم کوچ ی . به سختبود

بدم صیتخت تشخ  یشده بود رو رو  . 

خشک گفتم یدهن با  : 

 ... سپهر -

بازم نگران   یچشما دمی. با دشمیپاشد و اومد پ عیسر

 : گفت

زم؟یعز  یحنا؟ خوب -  

 ... اب... تشنمه -

سرم گذاشت  ر یو دستشو ز ی ختیلبخند رفت برام اب ر با

و عقب ختیاب تو دهنم ر کمیبلندم کرد.  کمیو   

دیکش  . 

زمی گفتن ندم عز نیاز ا شتریب -  . 



نگفتم و به تخت نگاه کردم یزیچ  : 

ش؟یاریم -  

کنار تختم بعد اروم  دشیلبخند رفت سمت تخت و کش با

تختم گذاشت یتختش بلند کرد و کنارم رو یاز رو  . 

  یکیبلند کردم و به صورتش نگاه کردم. تو تار سرمو

نمیخوب بب  تونستمینم  . 

؟یکنیچراغو روشن م -  

نمشیباالخره اتاق روشن شد تونستم بب یوقت  . 

 یش... چشماصورت سرخش زدم. لپا  دنیاز د یلبخند

 یکوچولوش و لبا ینیپف کرده و بسته اش. ب

شیخوردن  . 

 عیپشت انگشتم گونه اشو نوازس کردم کرد سر با

 . دهنش باز شد

دیخند سپهر  : 

 . انگار گشنه اشه -

 بهوش اومد؟ -



بهم زد و گفت یمامان بود. لبخند یصدا  : 

دخترم؟ یدیفرشته کوچولوتو د -  

لبخند سر تکون دادم که مامان اومد و کمک کرد به  با

 یلثه اش رو یبدم اما با فشار ناگهان ریدخترم ش

 پستون 

دمیام از جا پر نهیس  . 

شد؟ ی: چسپهر  

دیخند مامان  : 

بمکه یچطور ستیهنوز بلد ن -  . 

فشار لثه هاش اشک تو چشمام جمع شد  از  . 

. بعد  دمیچرا از جا پر دیفهم یباز شد وقت ششین سپهر

خورد مامان ریمثال ش یساعت  میکه باالخره ن نیاز ا  

دستش برش گردوند و پشتش رو   یکرد. رو بلندش

اروغش بلند شد یصدا هویکه  دیمال  . 

و مامان گفت میدیسپهر خند با  : 

شت؟ یبزارم پ -  



 . اره -

گذاشت و عقب رفت و گفت شمیدخترمو پ مامان  : 

حنا؟  یالزم دار یزیچ -  

  یبه چپ و راست تکون دادم که عقب رفت و رو یسر

. داشتم بهستادیتخت همراه نشست. سپهر کنارم وا  

کردم که دستمو گرفت و گفت ینگاه م دخترمون  : 

حنا؟ میبزار یاسمشو چ -  

کردم زمزمه  : 

 فرشته خوبه؟ -

زد و گفت یبه سپهر نگاه کردم که لبخند دیترد با  : 

.. فرشته کوچولوزمیاره عز -  ... 

زدم یلبخند  . 

سرم و چرخوندم سمت سپهر وبا دست ازادم چنگ  هوی

سپهر قهیزدم به   . 

حالت گرفتنم  یلیچون خ دیاز رو تخت پر مامان

بود. سپهر هم چشماش گرد شد نانهیخشمگ   : 



 حنا؟ -

... ارمیب ایبه دن یبچه ا خوامی من گهید کباریسپهر...  -

؟یدیفهم  

و گفت دیخند سپهر  : 

دمیحله عشقم... قول م -  . 

جلوتر و با   دمشیبراش نازک کردم و کش یچشم پشت

گفتم تیجد  : 

 . تو چشمام نگاه کن قول بده -

شد و گفت رهیخنده تو چشمام خ با  : 

عشقم دمیقول م -  . 

کردم زیبراش ر چشمامو  : 

جمله اتو کامل بگو ؟یچ  یدیقول م -  . 

وفتن مامان  رونیبود. ب حیو تفر  طنتیپر از ش چشماش

 : رو حس کردم و سپهر گفت

زم؟ی . خوبه عزگهی باردارت نکنم د دمیقول م -  



وار براش تکون   دیاشو ول کردم و انگشتمو تهد قهی

گفت دویاول بوس موی شونیدادم که خم شد روم و پ  : 

عشقم گهیقول دادم د -  ... 

به بچه امون کرد بعد لباشو به لبام چسبوند ینگاه  . 

دور گردنش گذاشتم دستمو  . 

به بچه  ی . سپهر نگاهمیدیعقب کش هی از چند ثان بعد

گفت هویامون کرد و   : 

 . مچمون رو گرفت -

  یفرشته نگاه کردم چشماش باز بود. چشما به

 . کوچولوش

زدم که سپهر گفت یلبخند  : 

میاریدر ب یدزد و پلس باز یقراره حساب یانگار -  . 

دمیخند  . 

دیبا نوک انگشتش گونه فرشته ارو اروم مال سپهر  . 

بالفاصله دهنشو باز کرد که با خنده گفتم فرشته  : 

شکموعه یاز قرار معلومه مثل بابا حساب -  . 



زد یو چشمک دیخند سپهر  . 

مامان برگشت و سپهر گفت قهیاز چند دق بعد  : 

نگارفرشته گشنه اشه ا -  ... 

  ریزد و اومد کمک کرد دوباره فرشته ش  یلبخند مامان

دمیلثه اش از جا پر ی بخوره. بازم با فشار ناگهان  . 

چپ چپ نگاهم کرد مامان  : 

نپر   ینطوری. اکنهیزخم م ی... حتنهیمدت هم هیتا  -

 ... هوا

فوت کردم نفسمو  . 

بعد بود که سپهر شناسنامه فرشته ارو گرفت روز  . 

 یدکتر اومد چکش کنه گفت زرد یوقت صی قبل ترخ اما

تو دستگاه بمونه. سپهر هماهنگ کرد  دیداره با

 دستگاهو 

تو اتاق من ارتیب  . 

. براش  دادی که چشمو ازار م یبا نور اب یدستگاه تو

گذاشتنش تو دستگاه  کیالست هیچشم بند زدم و فقط با   

. 



و  میکم شد و مرخص شد شی از دوروز باالخره زرد بعد

خونه میرفت  ... 

دیکشی خونه که انتظار دختر کوچولومون رو م هی  .. 

 میو سه نفره برگشت رونی ب میدونفر از خونه اومد ما

 . خونه

 یو قربان دنیگوسفند خر هی ییو پدرم دوتا پدرشوهرم

 . کردند جلو پامون

با کمک سپهر از پله ها باال رفتم. از درد   یسخت به

هام با وجود مسکن هام بازم بود هیبخ  . 

اون   دنیاز د کردیپانسمانش رو سپهر عوض م یوقت

خوردیبسته شده حالم بهم م هیتا بخ  ستیکه با ب  یشکاف  

. 

بمونه؟ نیقراره تا اخر عمرم ا یعنی  

 ی عیبچه بصورت طب نیقرار بود ا نکهیخب تصور ا یول

ارو به  هیبخ نیدرد ا شهیباعث م ادی ب ایز کجا بدنا

 چشمم 

 . بکشم



مادر  یو سالمت یاز نظر پزشک ینظر حناست ول نیا )

بهم  کلتونمیاز همه نظر بهتره. ه ی عیطب نیو جن

زه یرینم  

سندهینو-تازه  ) 

گرفت  یجعبه مخمل هیسپهر  میتو اتاق تنها شد یوقت

 : سمتم

خانمم هیهد نمیا -  . 

باال دادم و گفتم ییابرو  : 

؟یچ  یبرا هیهد -  

 هیبه خانوماشون هد ونیاقا ادیم ایرسمه بچه که بدن -

هیزدم و ازش گرفتم و باز کردم.  ی.لبخندگهیبدن د  

ف یظر گردنبند  S بود . 

و گفتم دمیخند  : 

 . بدجنس -

*** 

ان یپا  
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