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 (دی_مادرای"نرجس")اسپان
 ایباشم که کار رو خوب انجام بدن؛  یباهاشون جد دیصورتشون زل زدم. با به
ون به خودشتت یبستتتگ زی. همه چدونمیمهربون و دوستتتانه رفتار کنمن نم نکهیا

از من  اشتتون یبعضتت نکهیبداخالق باشتتم. موصتتوصتتا ا دیخب؛ نبا یداره. ول
ت که نذاش پولهمه  نیبابا. ا یشم جلو دیروسف دیبزرگترن ...... با یچندسال

 .رمیبگ یکار رو الک
 صاف کردم: گلو

 یخوب و با استعداد یشگرایآرا نیخوشحالم که همچ یلیبگم؛ خ دی_اول با
ما .... مطمئنم ش فتهیزود جا ب یلیسالن خ نیا ووامیکردم. من م دایمثل شما پ

 درستهن دیووایم نویهم هم
شدم. نه نفر بودن. هرکدوم استعداد خاص خودش  رهیصورت تک تکشون خ به

شت. تاتو شت ناخن  ترک شیآرا مور یبدن  گر یرو دا شم  کا و  رنگ م بیچ
ساژ  اپ سیما سه تا از کارها ونیال سالن  یبدن و ...... هرکدوم دو  صوص  مو

 بودن. دهیآموزش د یرو بلد بودن و به صورت حرفه ا یشگریآرا



 ی  که آلمان شتتگرایاز آرا گهید یکیمن( و  یمیو نستتترن )دوستتت صتتم من فقط
موارد رو  یو همه  میبود دهیرو کامل آموزش د یشتتگریآرا نجاستتت؛یستتاکن ا
 ....... همشون سرشون رو تکون دادن: میبلد بود

 _درسته ...
هستتتم که قرق در پول بابامم .... نه  یدختر هیمن  دیفکر کن ووامینم دینی_بب

.. پدرم .. ستتتین اردرمیلیو ت اردریلی. مستتتیمن تاجر ن ی. باباستتتین نطوریا
سم و  نکهیا یبرا ش یشگریخوب آرا یلیسالن خ هیمن به آرزوم بر شته با م  دا

اشاره کردم(  لیبه وسا ت)با دسه؛یسالن رو کرا نیهمه کار کرد و هرطور شده ا
 یلیکه خ دیبدون .... پس دیرو واستتم خر دینیبیکه م ییالیوستتتا نیو همه ا

ه شم. واس اهیبابام روس یبرسه که  جلو یروز ووامی. و اصال نمدهیزحمت کش
 رو کمک شما حساب کردم. نکارممیا

 لبوند زد: نسترن
سالن  نیاز بهتر یکیسالن رو به  نیو ا میکه به تو کمک کن میینجای_ما همه ا

 .میکن لیشهر تبد یها
 زدم: لبوند

 ...دوارمی_ام
ه .... سال یتا س ستیاز ب شونیخوشحالشون نگاه کردم. رنج سن یچهره ها به

 طیتو مح میباهم راحت تر ینجوریا م؛یباشتت یرنج ستتن هیخودم خواستتتم تو 
 سالن.

( ساعت هفت و ی)منش ایلی. امدیباش نجایساعت هشت صبح ا ی_فردا همگ
 .کنهی. در رو براتون باز مادیم مین



 کردم: مکث
. فردا می.... نه بهتره بگم سنگ تموم بزار دیواسه فردا سنگ تموم بزار ووامی_م

 برن. نجایاز ا یاون ده نفر راض ووامیسالنه. م هیروز اول افتتاح
سه شد توف هیافتتاح وا شتر یا ژهیو فیقرار  سه هممیبد ایبه م روز  یوت نی. وا

شتر شت یاول؛ ده تا م س ستین دی. البته بعمیدا سرزده ک .... به  ادیب یفردا هم 
 و وندا نگاه کردم و لبوند زدم: ندایل

شما دوتا خواهر  فردا ب ندا ی_ل شترنیکار دار شتریوندا ....  شش نفر از م  ای. 
 .انیواسه کاشت ناخن م

 میاند ج یبه ستتاعت د ی. نگاهدمیصتتورت جفتشتتون د یرو تو یخوشتتحال
(D&G.انداختم ) 

همتون امشب  کنمی..... خواهش م میبهتره بر گهی_ساعت هشت شبه. خب د
ل باش ووامی.... نم دیرو استراحت کن س   .دیفردا؛ که روزه اول کاره خسته و ک 

در ستتالن بستتته شتتد؛  یکردن و رفتن .... به جز نستتترن. وقت یخداحافظ همه
 ب*غ*لش .... در مقابلش مثل جوجه بودم: دمیپر

 .رسمیخوشحالم. دارم به آرزوم م یدونینسترن نم ی_وا
با لبوند  ا یاستتپان یمن تو یرانیجدا شتتتدم. نستتترن؛ تنها دوستتتت ا ازش

 گفت: شیشگیهم
شحالم عز یلی_منم خ سه خودم ..... امزمیخو سه تو  هم وا به  دوارمی. هم وا

 سالن صف بکشن .... نیزود مردم واسه اومدن به ا یزود
 :دمیخند یبا خوشحال باز
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 انشاال نسترن .... انشاال. ی_وا
حرف  یحرفمون رو بفهمه فارس یکس میوواستینم ای م؛یشدیباهم تنها م یوقت

 .میزدیم
 میگیم یفروشنده نفهمه چ نکهیواسه ا د یواسه خر یمغازه ا میرفتیم یوقت مثال
 .میکردیلباس بنجولشون م یهم مسوره  یو گهگاه میزدیحرف م یفارس

ش سوار شدم. بواطر خرجا نیما سترن  ش ین سم ما ست وا  نیسالن  بابا نتون
فاده بابا است نی. االنم از ماشورمیم کنمی. خودم کار مستیهم ن یبوره. مشکل

 که خودش الزم نداشته باشه.... ی.... البته مواقع کنمیم
 به نسترن گفتم: میدیرس یوقت

 سالن. میریبمون. فردا باهم م شمیباال .... امشب رو پ ایب زمی_عز
 د زد چون از همون اول لبوند رو لباش بود:لبون گمینم
 منیبوواب مینتون چکدومیکه ه امیب یووای_م

 ....یگی_هوم راست م
 دنبالت. امیباش .... م نیی_فردا ساعت هشت پا

 .امیم ادهیقدم راهه .... پ هیبابا.  ووادی_نم
 رد بشم. نجایاز ا دیمنم با هیچه کار نی_خب ا

 _باشه
 یشدن  دستمو تو هوا تکون دادم و با صدا ادهیرو باز کردم و قبل از پ نیماش در

 بچگونه گفتم:
 _خدانگهدار.

 که اونم با لهن بچگونه گفت: دمیشدم و صداش رو از پشت سرم شن ادهیپ



 (baby. )یبی_خدانگهدار ب  
که خواهر نستتترن واستتم دوخته بود در  م؛یچرم مشتتک فیک یاز تو دمویکل

 آوردم.
 کمونیشتتتدم. از کنار حوظ کوچ مونییالیکوچک و دلباز خونه و اطیح وارد

 گذشتم....
 یستتنت یرو مثل خونه ها الیبابا از معمار خواستتتت و د یمادر میاومد یوقت

 کنه.... داخل خونه شدم: یطراح ران یا
 _مامان
در آوردم و شتتماره  موی. چراقا هم که خاموشتته. گوشتتبهی. عجومدین ییصتتدا
 گرفتم. مامانو

 _الو
 .امهیل یصدا نکهیا إ

 نی. خوبامی_سالم ل
 نیووایمامان و م نیتو خوب زمیعز ی_ مرس

 _آره .... کجاستن
 جا گذاشت.... نجایا شویرفته ماما. گوش مای_با فاط

 ....زنمیخب  من بعدا زنگ م یلی_آهان .... خ
 _نرجس

 _بلهن
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 تیرو اذ مایداره فاط  یآخر باردار ی... ماه ها مونهیم نجای_مامان امشتتتب ا
 نیای. تو نمکنهیم

 باش. مایو ر یبووابم فردا کار دارم. مواظب فاط دیمن با زمی_نه عز
 .مای_فاط
 .یبگم فاط نکهی. متنفر بود از امیخند
 نیندار ی.... کار اریخب شوهرخواهر جوش ن یلی_خ

 ی_نه خواهر زن. با
 .ی_با

هفت ستتال از من بزرگتره و چهارستتاله ازدواد کرده. با  مایاتاقم. فاط یتو رفتم
باشتتگاه  یو مرب دهیاهل مادر امیاز دوستتتاش آشتتنا شتتد. ل یکی قیاز طر امیل

 رسمتیم زنمیبا خودمم که حرف م ی.... خندم گرفت. حت مای.... فاط هیبدنساز
خب  ..."مایبزنه؛ "فاط شتترو ت ادیب شیبا اون اخم ستتاختگ امی... و ل یبگم فاط

سم دیکه فهم یاز وقت ی... فاط گفتمیم شتیم یبچش دختره  دنبال ا که ب  گ
به طور  هنکی( تا اییایو اسپان یهردو زبون قشنگ باشه و بشه صداش زد. )فارس

و از استتمش  دیخندوانه د یبرنامه  یفر" رو تو نیرام مای"ر یمصتتاحبه  یاتفاق
 خوشش اومد.

 دیو سف یآب ی  با لباس خواب عروسک مو یشمیسبز  زیتنگ  تا زانو  و شوم دامن
قبل از رفتن به ستتالن قذا خورده   یعوض کردم. گشتتنم نبود. چونکه عصتتر

خودم  یرو مویصتتورت ی  عروستتک یتوتم و روتوت یرو دمیبودم. دراز کشتت
بودم. درستتت مثل دختربچه  یو بارب یعروستتک لی. کال عاشتتق وستتادمیکشتت

 ها....



شمام شت گرم م چ ش شدیدا ش میکه گو شت  ریرو از ز یزنگ خورد. گو بال
صفحه  سم "فاتح" رو  شتم. ا ش یبردا شمم خورد. خ یگو  وقت بود یلیبه چ

 گفتم: یبا خوشحال نیباهاش حرف نزده بودم ..... واسه هم
 _سالم داداش بزرگه

 به گوشم خورد: شیپر انرژ یصدا
 نی_سالم خانم خانما خوب

 سالومه و سپهر خوبنن نیتو خوب زمیعز ی_مرس
 بووابونتش. ووادی_آره خوبن ... سالومه سپهر رو برده تو اتاقش و به زور م

 . چرا خبن بزار راحت باشه عشق عمه.ی_آخ
 از خواب. شهیم داری_نه بابا فردا مدرسه داره. سوت ب

 واسه رفتن به مدرسهن کنهیم تی_اذ
 نکهیا یمدرستته. جا رهیکه داره م هی_پدرمون و در آورده نرجس. مثال ستتال اول

 .زنهیخوشحال باشه همش نق م
 .کنهی. بعد عادت مرنیگی.... اتفاقا سال اول رو سوت م گهی_بچست د

 :دیخند
سپهر بع ی_چ ص ستین دیبگم واال. از  برن چه خ دیکنه .... از نو لیترک تح

 بهتن زنهیزنگ م
 نیباهاش حرف زد نیهفته س باهاش حرف نزدم. توچ هی_نه 

 زنگ زد سالمتم رسوند. شبی_آره پر
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 یروز کردمی... فکر نم هیتو خونه خال یته تغار نیا یچقدر جا یدونی_آخ نم
 دلتنگش شم. نقدریا یکه بره سرباز

خدمتش  گهیکه  کمتر از دوماه د نهی.... اشتتکال نداره. مهم ا نطوری_منم هم
 .شهیتموم م

 :ستمیاطبش من نحرف زد که انگار مو یجور
 .امی_بلهن االن م

 مواطبش من بودم: گهید االن
 نیندار یبرم. سالومه کارم داره. کار گهی_خب نرجس من د

 _نه سالم برسون. خدافظ.
 _قربونت خدافظ.

خونه؛  یهم ته تغار دیستالش بود. نو کیو  یارشتد خانواده؛ ست یبچه  فاتح
...  ینوزده ستتتالش بود و دلش خواستتتت قبل از دانشتتگاه رفتن  بره ستترباز

.... افتتاح ستتالن  هیکردم بووابم .... فردا روز مهم یچشتتمامو بستتتم و ستتع
 "نرجس" ییبایز

 (رانی")کرد_ای"محمدعل
 مواظبش باش. اگه باز حالش بد شد  بهم خبر بده. کنمیخواهش م ری_سم

 _باشه.
 ونش:رو ش زدم

 .قی_ممنون رف



خسته شدم.  یلی. سوار شدم. آه .... خنیکردم و رفتم سمت ماش یخداحافظ
شحال یتلفنم زنگ خورد. از رو شتم. مامانه. با خو شبورد برش دا جواب  یدا

 دادم:
 _الو.

 پر از بغض بود: صداش
 دلم. زی_سالم پسرم. سالم عز

 آروم گفتم: یکرد. منم بغضم گرفت. با صدا هیگر
 _دلتنگتم مامان.

 هاش  بند دلمو پاره کرد: هیگر یصدا
 _مامان....

..._ 
 مشت کردم: دستمو

 نکن هی_مامان گر
صداشدیم شتریبا هر حرف من  هق هق اون ب یول  هدیبر دهیلرزون  بر ی. با 

 گفت:
 _دلم ... برات تنگ ... شده پسرم.

 شده بود. بغضمو قورت دادم:به چشمام نگاه کردم. سرخ  نهیآ یتو
 ماجده. هم ... یتو. هم برا یمامان جان. هم برا نطوری_منم هم

 سوت بود. آروم گفتم: گفتنش
 _بابا ....
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 یش. ولببوشتتم تونستتتمیگرفتم. بابا .... واقعا دلتنگش بودم اما .... نم نفس
ن هنوز . ماماامیقدم بشه  منم کوتاه م شیکه اگه اون پ دونستمی.... م دونستمیم

 :میشونی. دستمو مشت کردم و زدم رو پکردیم هیگر
 نکن مامان.... هینکن .... گر هی_مامان گر

 کرد. مشت هام محکم تر شد: هیگر باز
 .کنمینکن .... خواهش م هی. گرزنمی_مامان دارم خودمو م

 _ممد....
 افتاد ... آخ ... دلم تنگ شده بود واسه ممد گفتنش: هیبه گر باز

 نکن. هی.... گر رهی_ممد بم
ستتر خورد و من  زه ینر رونیکه تا االن مقاومت کرده بودم از چشتتمم ب یاشتتک

 مگه چقدر توان داشتمن یتر شدم. دلم تنگ بود. مرد هستم درست. ول تابیب
تنگ شتتده  زمیخواهر عز... دلم واستته  وواستتتیمادرم رو م یچقدرن دلم بو

 بود.
 .ییکه تو دور از ما رمیمن بم یحرف و نزن. اله نی_ا

 _خدانکنه مامان.
 . آرومتر شده بود.ومدین ییصدا

 مامانن بابا کجاستن یزنگ بزن ی_چطور تونست
و زمان لعنت  نیباعث شتتد به خودم و بابا و زم د یکه کشتت یپر از حستترت آه

 گفت: هیحاصل از گر یگرفته  یبفرستم. با صدا
 _دارو هاش تموم شد. رفت دارو بوره.

 زدم: پوزخند



 نیبه من زنگ بزن دی_چطور شد شما رو تنها گذاشتن نترس
 نگفت. یزیچ

ست ی_ولش کن .... بعد عمر صدات تنگ  یبهم زنگ بزن یتون سه  ..... دلم وا
 شده بود مامان.

حرف   نیبا ا دونستتتمیبگم دلم واستته عطرت هم تنگ شتتده. اما م خواستتتم
ستیاز زور بغض  نم شمینطوری. همشهیحالش خرابتر م سوال منو تون  جواب 

 خداروشکر. دم؛یشنینفساشو م یکه صدا نیهم یبده. ول
 _ماجده خوبهن

 گفت: آروم
 _خوبه.

 _کجاستن
 .ترسهیباهات حرف بزنه اما م ووادی.... م نجای_هم
 کردم: اخم

 _از بابان
 گفت: تند

 .رهیبغضشو بگ یصدات؛ نتونه جلو دنیبا شن ترسهی_نه نه .... م
 دادم و چشمامو بستم: هیتک یبه صندل سرمو
 رو بده بهش مامان. ی_گوش

 .زمی_باشه عز
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ه ک ی. خواهردیچیپ یگوش یتر از جونم تو زیخواهر عز یبعد؛ صدا یا لحظه
 ون گفت:با وجود هموون نبودنمون  حاضر بودم جونمو بهش بدم. لرز

 _داداش....
نزده بودم که بغضتتش شتتکستتت و به هق هق گفت. اشتتک منم  یحرف هنوز

 لجوجانه از چشمام سر خورد:
 _جونم....

 هزار زحمت گفتم: با
 نی_خوب

سکردیکرد. هق هق م هیگر باز ستم تحمل کنم ....  شدیلرز نمی. نتون از  ی. گو
ست. تلفن رو قطع کردم. م شک سر خورد. بغض منم  ستم  ستمید  یجلو ووا

صدا   رمیرو بگ هیگر نیا شوندم و بدون  صورتمو پو ست  ستم. با د اما .... نتون
 کردم. هیگر

سگی لیبعد از من؛ به دل مامانم شه. چون  گهیزودرس  د یائ ست بچه دار  نتون
ز پرورشگاه گرفت. دختر رو ا یرفت دختر هفت ماهه ا وواستیدلش دختر م

شتن ست دا سودیناز و دو سالم بود و فکر مکردمیم ی. اولش ح  مکردی. هفت 
ه اون م بی. اما هرچقدر بزرگتر شتتدم  وابستتتگرهیمنو بگ یجا ووادیبچه م نیا

صبان شتریو ب شتریدختر ب شدمو با ع شت  ست م دم و به فرمون ز تیشد. د
 یرو که؛ دست به دست هم دادن تا زندگ ییحرکت کردم. لعنت فرستادم کسا

 بشه. لعنت به همشون. نیما ا
 "نرجس"



سته بودم. م داریخواب ب از شمامو ب ستمیشدم اما؛ هنوز چ دم ش داریزود ب دون
ش ساعت گو راحت به خوابم  الیزنگ نوورده بود. پس با خ می.... چون هنوز 

گرم شتده بود. آخ که صتبح چقدر  دیادامه دادم .... چشتمام واسته خواب جد
 یداصتت هی....  قهی. شتتده واستته پنج دقیشتتدن باز بوواب داریبعد از ب چستتبهیم

از  و دمیکشت یبلند غیاز ب*غ*ل گوشتم رد شتد. ج یبلند و وحشتتناک یلیخ
 نجای. استتتادیبود که رد شتتده بود و جلوتر از من ا نیماشتت هی....  دمیجام پر

 خوابمن من کجامن ایخدا ابونمنیکجاستن من چرا وسط خ
س ش یک شدم و رفتم نزد ادهیپ نیاز ما شد. بلند  ش کین سنیما وش ت ی. اما؛ ک

 نیماشتت نیا شتتهنینبود .... آخه مگه م چکسینبود. به اطرافم نگاه کردم اما ه
که  یبودم. مثل بچه ا دهی. ترستتزدی.... قلبم تند تند م کردیداشتتتت حرکت م

 .گردهیدنبالش م  یشلوق یمامامنشو گم کرده و تو
 نبود. داد زدم: پکسیه نجایاالن؛ ا یول

 ستنین نجایا ی_کس
 نجای....ا شتتمنینم داریمن تحمل ندارم .... چرا ب ایجواب نداد. خدا یکستت

 ....ابونهیخلوت که سمت چپ و راستش ب ابونیخ هیکجاست اخهن...
بود که  یبلند وارید ابون ینگاه کردم. آخر ب ابونیب یستتمت چپ. به انتها رفتم

 کجاستن نجایا ی. واشدیم دهید یبه خوب
ست ... ا رفتم سته .... جلوتر  واریهم اون د نوریسمت را ست. پس بن ب بلند ه

 ....دمیکش غیمرد که اونجا مرده بود ج هی دنیرفتم .... با د
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شتتدهن هوف پس نمرده.  یو گفت چ دیمن اون پستتر از جا پر غیج یصتتدا با
 .کردیم مو منگ نگا جیگ
شلوارک خونگ یچرا رکاب نیا شهن  یو  سا ینگاه هیتن م. خودم انداخت یبه لبا

چقدر زشتتتت .... اما االن وقت خجالت  ی. واشتتتبیهمون لباس خواب د
 ..... به پسر نگاه کردم هنوز منگه. ستین دنیکش

 کجاستن نجای_آقا ا
 گفت: تینگام کرد و با عصبان پسر

 کجاستن نجایاز شما بپرسم. ا دیبا نوی_من ا
 تعجب نگاهش کردم: با
 .نجامیا دمیشدم د داریمن تو خونم بودم ب دنیاز من بپرس یچ یعنی_

 .... منم تو خونه بودم. نجامیا دمیشدم د داری_منم ب
 شد و گفت: بلند

 ستنین نجایجز من و تو ا ی_اصال چرا کس
شما .... وا س میما دار نمیبب دیسی_اوال تو نه  شما  میکنیصحبت م یبا هم فار

 دنیهست یرانیا
 باشمن ییپس کجا دنیا ونهی_شما د

 دایهموطن خودمو پ یهمه آدم؛ وقت نیا نیآقان خب ب دیکنی_چرا مستتوره م
 .شمیخوشحال م کنمیم

 گفت: متعجب
 هستن یجز ما کس نجای_مگه ا

 .گمیشدن و م داریآقا. قبل ب گمیرو نم نجای_ا



 شمی_متوجه نم
 :وتیریداشت بهم م اعصابمو

 .ایاسپان کنمنیم یزندگ دی_من مادر
 گرفت و گفت: یحالت مسوره ا پسره

 کنمیم یزندگ قای_منم آفر
 خنده. متعجب شدم و گفتم: ریزد ز و

 دنیکنیم ی_مگه شما کجا زندگ
 ...رانی_ا

 .کنمیم یزندگ ای_من واقعا اسپان
 کردم: مکث

صال چرا ست که من از مادر نجایا منیکنیبحث م میما دار _ا شما از  دیکجا و 
 زنهنیو پرنده هم پر نم دیاومد رانیا

 نداد .... بدون توجه بهش راهمو کج کردم و رفتم. اومد دنبالم گفت : جوابمو
 _کجان

 گفتم: ومدیو اون دنبالم م رفتمیکه راه م نجوریهم
شما ب سالن آرا ستمین کاری_من مثل   دی. باهشیافتتاح م میشگریآقا. من امروز 

 اونجا باشم. دیبرم. با
 حق به جانب گفت: افهیراهمو سد کرد و با ق جلو

ستن.  ینه خانم محترم. تو کارمنیمن ب دی_فکر کرد سطبل منتظر من ه  یکیا
 بده. یلیاز اسبا حالش خ
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 _اسطبلن اسبن
 _بله اسب.

 گفت: یآرومتر یصدا با
 دامپزشکم.... _من

 شد: یعصب گهنیم یچ ونهید نیا ایخنده .... خدا ریکردم زدم ز پق
 نیوندیم یبه چ دی_ببوش

 گفتم: دمیوندیکه م نجوریهم
 به دامپزشکن تیآخه تو چ نی_آخه تو دکتر

 به سر و وضعش اشاره کردم. گفت: و
 _خانم من واقعا دامپزشکم.

 منیکن کاریچ دی.... حاال با ستیحرفا ن نیاالن وقت ا الیوی_ب
 پشت سرم اشاره کرد: به

 ستنیمگه مال شما ن نی_اون ماش
 توش یاز کنارم رد شتتد ول نیبودم. اون ماشتت نجایشتتدم ا داری_من که گفتم ب

 نبود. یکس
 و گفت: دیخند باز

 _جن بودهن
 :هنی.... االن وقت شوخ بردیداشت حوصله منو سر م گهید

نه  سین نیتر از ا بیعج گهیبوده دروغ نگفتم. د ی_هرچ ما تو خو که 
 .میشد داریب نجایا م یدیخواب

 تکون داد گفت: سرشو



 نیبلد ی_رانندگ
 _بله
 ....میش نیسوار اون ماش میبر ای.... ب ی_اوک

ش راهمو سمت ما شنیکج کردم  شه.  چیسوئ دمینگاه کردم د نوی. داخل ما رو
 گفتم:

 منن ای یکنیم ی_تو رانندگ
 .تونمینم ستین نکمی_ع

 .میسوار شو بر نمیشی_باشه من م
 "ی"محمد عل

 یآدم چیه م؛یدیرستتینم ییبه جا میرفتیم یحوصتتلم ستتر رفته بود. هرچ گهید
 نبود. رو به دختره کردم و گفتم: نجایا

 هنیاسمت چ ی_راست
 نگاهم کنه گفت: نکهیبدون ا دختره

 .ی_نرجس توکل
 راز. یمحمدعل_منم 

 زد گفت: پوزخند
 _دکتر رازن

 دختر ثابت کنم دکترم. نیبه ا یمسوره کرد. آخه من چجور باز
 _بله دکتر راز
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ستتتت همش بن ب ابونا یته ب به؛ینگاه کردم. عج رونینزد. منم به ب یحرف گهید
 خدان.... میرسیو بلند. به کجا م یبود. بن بست طوالن

 خورد. بهش دقت کردم .... بلند گفتم: یزیبه چ چشمم
 .نمینگه دار بب سای.... وا سای_إإإإإ .... وا

 شدهن ی_چ
 نگهدار. گمی_بهت م

 گفتم: شدمیم ادهیکه پ نطوریشده .... هم یداشت و باز گفت چ نگه
 ....دمی_دوتا آدم د

با د هیشتتتدم و رفتم ستتمت آدما.  ادهیپ ما  دنیزن و مرد جوون .... اونا هم 
 گفتم: دمیخوشحال شدن. بهشون که رس

 کجاستن نجایا دیبگ شهی_سالم آقا .... م
 گفت: مرد

 _واتن
سفهیکه خارج دمیفهم بورشم مشوص بود .... زن  یو موها دی. البته از چهره 

 داشت.... پ یعروسک افهیو ق ف؛یهم اندام ظر
 :کرد و گفت یدست شیپ ست ین میحال یسیکه فکر کرد من انگل نرجس

 کجاست. نجایا میدونی. نممیگم شد نجای_آقا ما ا
 گفت: زن

 .میگم شد نجای_ما هم ا
 :گفتم

 دنیینجایا دیدید دیشد داری.... نکنه شما هم از خواب ب نمی_بب



سرم دمرد  میدید میشد داریاما ب م؛یدیخونه خودمون خواب شبی_بله من و هم
 دنیشد ینجوری. شما و همسرتونم امیابونیوسط ب
. هردومون میشناسیاصال نم گرویهمد یول میشد ینجوری_بله ما هم انرجس

 ....کنمیم یزندگ ایمنم اسپان رانه یآقا از ا نیا یول میهست یرانیا
 . بارسلون.میکنیم یزندگ ای_ما هم اسپانزن

 .دی_من مادرنرجس
 منیکن کاریچ دی.... حاال با میجا اومد هیهرکدوم از  بهیعج یلی_خمرد
 م یجلو اومد ی. هرچمیدیند نجایرو ا چکسیما جز شما ه ی.... ول دونمی_نم

 .نهیهمش هم
 .ترسمی.... م بهی_عجزن

 زنشو ب*غ*ل کرد که آرومش کنه.نرجس گفت: مرد
سیم ییجا هی. باالخره به میجلو بر میتونیم یهرچ دی_فعال با ش. اون ممیر  نمیا

 روش بود. چی. سوئمیکرد دایپ
 . اون زن و شوهر هم عقب نشستن.نیسمت ماش میراه افتاد یهمگ

. اون روندیم تی. نرجس با عصتتبانکردینم رییتغ زیچ چینگاه کردم؛ ه ابونایب به
سع شو گرفته بود و مرد؛  شوهر ست  شو آروم  یزن  با ترس و لرز د شت زن دا

 جو رو عوض کنم گفتم: یکم نکهیکنه. واسه ا
 دونمناسمتونو ب تونمی_م

 :دمیبم مرد رو شن ی. صداکردمینم نگاهشون
 _البته .... من جاشوا هستم و همسرم؛ پامال.
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 نرجس... شونیو ا ی_منم محمد عل
 .ییبای_نرجسنچه اسم زپامال

 صورت شما. ییباینه به ز ی_مرسنرجس
ش به شت نگاه کردم. پامال لبوند   یبه نرجس زد. اما ترس هنوزم از تو ینیریپ

 چشماش مشوص بود.
 .کنهیدارم  اما پامال کار نم یفروش لیمن موبا هنی_شغلتون چجاشوا
روز .... امروز روز  نیزدم. لعنت به ا ییبایو ستتتالن ز شتتگرمی_من آرانرجس
 بود. هیافتتاح

 . مالکش دوستمه.کنمیاسب کار م ی  اسطبل شوص ی_منم دامپزشکم. تو
 .ی_واو چقدر عالپامال

 گفت: یرسبه فا نرجس
 .یبگو دکتر شناسنتیکه نم ییاستفاده کن و به کسا تی_از موقع

 شدم. یواقعا عصب گهید ندفعهیربط زد. ا یحرف ب باز
 .شمیم ادهی_نگه دار .... نگه دار پ

من متعجب  تیاز عصتتبان میگیم میدار یچ دونستتتنیو جاشتتوا که نم پامال
. مجبور شتتدم در و کردینم یو به حرفم توجه روندیم نجوریشتتدن. نرجس هم
 شدم ادهیو نگه داشت. پ دیباز کنم؛ اونم ترس

 شدهن ی_چجاشوا
 م:برنگشت یول ستمینرجس اومد و باعث شد با یکه صدا رفتمیم نجوریهم
سه من فرق یآقا نی_بب  نجایو ات یبزارم و برم .... ول نجایتو رو ا کنهینم یراز؛ وا

ها م گه نم یریمیتن نه  تمونونیوضتتع ینیبی.... م نهن .....  قت قهر کرد االن و



باستتتتین ها از پس تن یتونی. اگه ممیفتیراه حل ب هیبه فکر  گهیبا همد دی. ما 
 به سالمت. یاوک ؛یایخودت بر ب

 و درو بستم. نیحساب جواب نداشت. برگشتم تو ماش حرف
 شدهن ی_چجاشوا
 بهم داد. یکرد و لقب نازک نارنج فیتعر نرجس

 .گهیبود د یدکتر چران شوخ یآقا_إإإ پامال
شوخ شکم؛  یخانم از وقت نینبود .... ا ی_نه  س زیر هیبهش گفتم دامپز وره م

 ....یبه آرا یانگار؛ خوبه منم بگم تو رو چ کنهیرو هم درک نم تی. موقعکنهیم
نرجس که گفت نتتتته!! حرفمو خوردم و بهش نگاه کردم. به روبه رو  یصدا با

 .میکردینگاه کردم. همه با تعجب به رو به رو نگاه م . منمکردینگاه م
 گاد. ی_اوه ماجاشوا
 امکان نداره. همه جا بن بسته. نی_انرجس

ستم نگاه کردم خوب مشوص بود که آخر ب به  ها هم بن ابونیسمت چپ و را
 بود. واقعا وحشتناک بود. دهیترس یلی..... خ هیگر ریبسته. پامال زد ز

م یچ به ستتر  دختر  نیبارم بود همچ نی. اولکردینم هینرجس گر ادنیا مداره 
 .دمیدیم یشجاع
 همسرشو آروم کنه. کردیم یسع جاشوا
 .میکن کاری_حاال چنرجس

 کرد: نیف نیف پامال
 ادنیاز دستمون بر م ی_مگه کار
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 :دیبه ذهنم رس یفکر
اون طرف  م؛یریدفعه جهت خالف م نیو ا میگردی.... دوباره برم دمی_آها فهم
 .میرسیم ییجا هیحتما به 

 :دیآه کش نرجس
 .هی_آره فکر خوب

 نی_اگه اونطرف هم بن بست بود چجاشوا
 شدت گرفت: شیحرف؛ پامال گر نیا با

 ترسمی..... جاشوا م میریمی_هممون م
 به روش لبوند زد: نرجس

 نشه. یزیچ دوارمی.... ام زمی_نترس عز
 به تو. کنمیتوکل م ای.... خدا دمیبستم و آه کش چشم

 "نرجس"
.... اه. آخر  زیچ هیاز  غیبشتتم  اما در دواریکه ام نمیبب یزیچ وواستتتیم دلم

 هم همش بن بست بود. ابونایب
. زدیحرف م یستتاکت باشتته. از هر در توستتتیلحظه هم نم هی یمحمدعل نیا

 :دمیوضعمونو!! نال دیدیچقدرم سرخوش بود. انگار نم
 خدا. شهی_چرا تموم نم

 پوزخند بود. گفت: هیشب شتری. البته بدیخند یمحمدعل
 !لمایمثل ف می_شد

 پوزخند زدم: منم
 شمن داریقراره ب یک دونمیخوابه .... فقط نم کنمی_حس م



 به عقب نگاه کردم نهیآ ینگفت .... از تو یزیو چ دیکش آه
 بانمک بود. یلید. ختو ب*غ*ل جاشوا بود و چشماشو بسته بو پامال

 دنی_پامال خواب
 :دیکش یآه کرد یپامال رو نوازش م یهمونطور که موها جاشوا

واستتش خوب  شتته؛یاستتترس بهش وارد م یلیخ ینجوری_آره. بووابه بهتره. ا
 حاملس. میدیفهم شیهفته پ هی نی..... آخه هم ستین

 شد! ینجوریوضعش ا نیتو ا یمن. طفل ی_اوه خدا
 هم به حرف اومد و گفت: یمحمدعل

 ..... هوف. میخالص ش نجایکاش هرچه زودتر از ا ی_ا
 نیزیچ نی.... چطور ممکنه همچ بهیعج یلی_خجاشوا

 .ادی.... اصال با عقل جور در نم دونمی_نم
 هریو به رو به رو خ می.... همه ستتاکت شتتد رونیو با حرص فرستتتادم ب نفستتم

 .....میشد
رمو رو نگه داشتم و س نیواقعا خسته شدم. ماش گهیجلو؛ اما د میرفت یساعت هی

 !رفتیم جیفرمون ...... سرم گ یگذاشتم رو
 شدن ی_چیمحمدعل

 رو ندادم و رو به جاشوا گفتم: یبلند کردم . جواب محمدعل سرمو
هم  یواقعا کم آورم. محمدعل دنیکن یمن رانندگ یشتتما جا شتتهیم دی_ببوشتت

ضع شماش  صا االن که  ستیهمراهش ن نکیو ع فهیچ صو .... خطرناکه. مو
 شب شده. گهید
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 کنم. داریاول بزار پامال رو ب نیدیم حیتوض نقدری_باشه دختر تو چرا ا
پامال رو صتتتدا م با  ی.... معلوم بود حستتتاب ی. چه شتتوهر خوبکردینوازش 

 عاشقشه.
 برم پشت فرمون .... عروسک منن دیشو با داریب زمی_پامال .... عشقمن عز

چشتتماشتتو باز کرد و جاشتتوا ستترشتتو خم کرد بب*و*ستتتش .... به  پامال
 خواب بود. دمینگاه کردم؛ چشماشو بسته بود. شا یمحمدعل

 ....طیشرا نیآخهن اونم تو ا برهیزود خوابش م نقدریا یبابا! ک نه
شوا ش جا شقش دل کند!!! پ ادهیپ نیاز ما  شدم و رفتم ادهیشد .... باالخره از ع

 .دیترکیعقب .... آخ .... سرم داشت م
جوابمو داد .... دستتتمو گذاشتتتم  نشیریزدم که با لبوند شتت یپامال لبوند به

 شکمش: یرو
 خورده استرس رو از خودت دور کن. هیکوچولو هم شده   نی_به خاطر ا

سرمو به  فقط ستم .... با تکون  هیتک شهیشبهم لبوند زد.  شمامو ب دادم و چ
 بووام خوابم برد..... نکهیا ن بدونیخوردن ماش

م شد داریخونس. ب هیاوناها اوناها! اون  گفت؛یم حانیپامال  که با ه یصدا با
 :دمیکش غی.... ج نمیکردم بب یبه جلو خم شدم و سع ی.... کم

 .دمشیمن د یخدا ی_وا
 نمنیبیچرا من نم_کو پس یمحمدعل

 دمیخونه دوطبقه س .... شتتتا هیاز خونه اما؛ کامل مشتتوص بود  میبود دور
شت .... خ جانیه یدوبلکس! پامال کل .... حس کردم  میخوشحال بود یلیدا

 .میشیم کیکم کم  به شهر نزد میدار



 شهی_انگار داره درست مجاشوا
 نوکرم ای_خدایمحمدعل

شت. و ا یشده بود اما انگار کیتار کیتار شون م نیخونه نور دا س دادین  یک
شکم در اومد .... هم ی.... از خوشحال کنهیم یتوش زندگ شک پامال  نطوریا ا
 که!!! میدید یزیچ میشد ادهیبه خونه و پ میدیرس ی.... اما وقت

شده بود. کامال مشوص بود رنگ نبود  خون  یواراید یرو خونه  خون پوش 
 نی. جاشوا؛ پامال رو سوار ماشدیلرزیقبر بود .... پامال م یف خونه کلبود. اطر

مدعل یکرد و کم هام توان رفتن میموند یاز خونه دور شتتتدن. من و مح پا  .
در خونه ....  مد دی.... رستت رفتیجلوتر از من راه م  ینداشتتت ..... محمدعل
. به مدیلرزیاما بازم م کردم؛ی. به قبرها نگاه نمشتتشیمنم لرزون لرزون رفتم پ

 گفتم: یمحمذعل
 .ترسمیمن م منیبرگرد شهی_م

 چه خبرهن نجایا مینیبزار بب منیبرگرد شهی_مگه م
 .ترسمی_اما .... اما من م

 زد: در
 خودت برو یووای_م

 کردمی.... حس م دیلرزینشتتد. باز در زد. قلبم به تپش افتاده بود. لبم م یخبر
خودمون در رو  میدر رو باز نکرد و مجبور شد یسوت شده. کس دنینفس کش

و گند همه جا ر یداخل خونه. بو میباز شتتد. رفت یبلند ی. در با صتتدامیباز کن
 فی.... همه جا کث دادمو به راهم ادامه  مینیب یگرفته بود. دستتتمو گذاشتتتم رو
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د بو نیمنو ترستتوند ا یلیکه خ یزیبود .... چ نجایا یادیز یبود. عکس آدما
خون بود  بزرگ نوشتتته  کنمیها با رنگ قرمز؛ که فکر م واریاز د یکی یکه  رو

 شده بود ))مرگ((.
دراز  یراهرو هیبود. لرزون لرزون از پله ها رفتم باال.  دهیهم ترستت یمحمدعل

 دوازده تا اتاق پشت سرهم. قایکه پشت سر هم اتاق داشت .... دق
 یاستتمم رو دنیاتاق. با د یچپ رو باز کردم. رفتم تو ستتمت ؛یاتاق اول در
. آروم آروم قدم دیلرزیوجودم م ی.... پاهام شتتل شتتد. همه  دیتنم لرز وارید

شتمیبرم  یچیه یفیکه از کث نه؛یآ هیکمد و  هیاتاق نبود جز  نیا یتو یچی. هدا
 چراغ خواب که روشن بود و رخت خواب. کی. و شدینم دهید

با چ رفتم باز کردم  مد رو  ند ج دم؛یکه د یزیدر ک ند بل  .... دمیکشتت غیبل
با د یمحمدعل ب*غ*لش و هق هقم شتترو   دمیپر اریاخت یب دنش یاومد. 

ا گذشت ت یکمرم. کم یشد. اولش شوکه شد .... اما بعد دستشو گذاشت رو
شدهن پاهام سست  یچ دی. تازه پرس رونیآروم شدم .... از ب*غ*لش اومدم ب

داخل کمد؛ اشاره  یهم نشست. به لباسا ی. محمدعلنیزم ی. نشستم رودبو
 کردم:

 منه. ی.... لباسا نای_ا
 چهار تا شد: چشماش

 !نیگیم یتوإن معلوم هست چ یکه لباسا یچ یعنی نی_چ
 بغض نگاهش کردم: با

 خودمه.... ی_به خدا لباسا
 به طرف کمد گرفتم: انگشتمو



 . مال خودمه همش!زهیلباسا تم فه؛یکث زیهمه چ نکهی.... با ا نی_بب
شکشدیشد .... باورش نم ساکت سمت لبام  ی. قطره ا شمام به  سمج  از چ

 گفت: یگذشت که محمدعل یشناور شد. کم
 .میاتاقارو بگرد هیبق میبر ای_ب

شوک بودم. همراه محمدعل فقط رفتم اتاق رو  یسرمو تکون دادم .... هنوز تو 
....  ییورو به ر می.... اونم قفل بود. رفت شیما؛ قفل بود. رفتم اتاق کناربه رو. ا

امال و استتم پ ندفعهیباز بود .... ا یکی نیکه لباستتام توش بود. ا یکنار اتاق اول
 ی. محمدعلستادمیبود. همونجا ا شتناکجاشوا روش نوشته شده بود. واقعا وح

باس ل نمیاتاق و باز کرد. لباس مردونه و زنونه توش بود. حتما ا نیرفت کمد ا
 . صداش کردم  فقط نگاه کرد. گفتم:رونیب میپامال و جاشوا بود .... اومد

با  یرو بگو .... ول زی_به جاشتتوا همه چ بفهمه ....  یزیپامال چ میبزار دین
 .ستیواسش خوب ن

ت. رفتم اتاق ب*غ*ل .... حرف زدن نداشتت یستترشتتو تکون داد. اونم نا فقط
 ی" بازهم لباستتاش اون تو بود. محمدعلینوشتتته شتتده بود "محمدعل ندفعهیا

 قفل بود .... اما رو شمیاونجا موند و من رفتم اتاق روبه رو که قفل بود ب*غ*ل
سم محمدعل یبه روش؛ کنار اتاق شته  یسیبه انگل وارش یرو د یکه ا ده ش نو

 بود باز بود.
شکم زد .... ج دمیکه د یزیم .... با چو باز کرد در ش غیخ  دی.... تنم لرز دمیک

صورتم تا نب شتم رو  ستمو گذا سو ی. محمدعلزدمیم غی.... و ج نمی.... د ن هرا
 اشاره کردم: د؛یلرزیاومد. همونجور که صدام م
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 ....دنی_مرده .... مرده .... سرش .... سرشو بر
 _آروم .... آروم باشیمحمدعل

 نیسمت جنازه .... با ترس نگاهش کردم .... برش گردوند و سرشو از زم رفت
خنده .... با تعجب نگاهش کردم  ریبرداشت .... چهره ش باز و بازتر شد. زد ز

 که گفت:
 .ایدست بزن .... ب ایعروسکه .... ب نی_ا
و رو برگردوندم.  دمیآدم رو؛ گرفت سمت من .... اما من ترس هیعروسک  شب و

 دومی" .... خوب شتتد پامال نینوشتتته شتتده بود "طوب وارید یاتاق  رو نیا یتو
 و ب*غ*لش ییاتاق دستشو نی.... ب*غ*ل ا کردیباهامون .... وگرنه سکته م

 حموم بود....
به راهمون  میگرفت میو تصم نییپا میسمت راست همه قفل بودن .... رفت یاتاقا

 .میفرار کن نجای. و از امیادامه بد
ش یتو شت گر نیما سته بودن و پامال هنوز دا ش شوا ن ... . کردیم هیپامال و جا

صدا کردم ..... با ا شوا رو  صال نم نیآروم جا ستمیاتفاقات  ا کنم  یرانندگ تون
شوا پ صحبت کرد .....  یشد و محمدعل ادهی.... جا شوندش کنار و باهاش  ک

. موهاشو نوازش من ... ینشستم .... پامال سرشو گذاشت رو پا نیداخل ماش
 ....نیدادم به ماش هیکردم و سرمو تک

. جاشتتوا پشتتت فرمون بود .... پامال به روبه رو نگاه میتو راه بود یستتاعت هی
ون ا یتو ایبود .... خبر نداشت ما چ دواریاسترس داشت؛ اما ام یلی. خکردیم

 ....میدیشوم د یخونه 



عد ثل قبلش  هرچ ب نه؛ م جا میرفتیجلو م یاز اون خو  .میدیرستتینم ییبه 
شوا خ یمحمدعل سته بود. جا شماش ب شفته بود. چند بار یلیچ ش یآ ست و د

....  میدید یزیچ هینگران پامال بود ..... از دور  شتریمشت کرد زد به فرمون. ب
 اما.... میبه رو به رو نگاه کرد یبود. با خوشحال یچراقون

 نقدری. ارتفا  بن بستتت هم امیودافتاده ب ریبستتت. باز هم بن بستتت بود. گ بن
سیبود که م ادیز سمونا.  دیر ست چراقون هیبه آ  .... مطمئنم چراقا جنبه یبن ب

 ریگ نجایبگه  شتتما ا وواستتتینداشتتت  وحشتتنتاک بود. انگار م ینیتزئ ی
 ....نیافتاد

 تیقرار بود. واقعا حالمون خراب بود. جاشوا با عصبان یدر اومد. پامال ب اشکم
 .دیشد و در و محکم کوب ادهیپ

سوت نفس ممیشد ادهیدنبالش ما هم پ به شی. پامال  شق ی. محمدعلدیک ته آ
 جاشوا. یداد رو شونه  هی. پامال تکابونیوسط خ میشد. همه نشست

.... زانو هامو گرفته بودم ب*غ*لم و چونمو گذاشته بودم  میهم نشسته بود دور
 شدم. رهیخ نیروش .... به زم

 حاالن میکن کاری_چجاشوا
 ادنیاز دستمون بر م ی_چه کاریمحمدعل

 پامال نگرانمون کرد. یآشفته  یصدا
 جاشوا. ستی_حالم خوب نپامال

 :دیحال همسرش ترس دنیدلش .... جاشوا با د ریگذاشت ز دستشو
 من.... یخدا یچتهن .... وا نیشدهن درد دار ی_پامال چ
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ر از دستتتمون ب ی.... درد داشتتت. کار کردیم هیدلشتتو گرفته بود و گر ریز پامال
 ....ومدین

 گذشت تا حالش بهتر شد. گفت: یکم
تو همون  میبر ستتتی.... بهتر ن میشتتبه. هممونم خستتته ا 12_االن ستتاعت 

 مینکرد ادیپ یکه راه حل یتا وقت می. برستتتیاونجا ن یکستت دیخونهن شتتما گفت
 و کمکمون کرد.... صاحبشم اومد تا اونموقع دی.... شا میاونجا باش

شوا شما جا  میپامال رو ببر شدینگاه کرد. نم ینگران به من و محمدعل یبا چ
 گفت: یاون خونه. محمدعل یتو

 تا فردا. میبوواب نیتو ماش میتون ی_م
 تکون دادم: نییبه باال و پا سرمو

 .هیفکر خوب نمی_آره آره .... ا
 .میستیراحت ن نیتو ماش گه؛ید میبر دیایاونجان ب میری_خب چرا نمپامال

شد. بلند شدم رفتم کنار پامال نشستم. دستشو گرفتم  رهیعاجزانه بهم خ جاشوا
 :رونیدستم و نفسمو دادم ب یتو

 واست یعنی. ستیخوب ن ادی_پامال راستش .... راستش اون خونه وضعش ز
 .تهفیب یممکنه هر اتفاق  یریاونجا .... اگه استرس بگ یبر ستیخوب ن

 لبوند زد و گفت: پامال
نم که بتو ییجا هی دمیجنازه. فقط ببر ی. حتستتتیاونجا باشتته مهم ن ی_هرچ

 .کنمی. خواهش منیبووابم  هم
جاشوا نگاه کردم .... سرشو به عالمت ندونستن تکون داد و لبشو به سمت  به
 به حرف اومد: یکرد. محمدعل لیما نییپا



 !میری_باشه م
 . ادامه داد:میتعجب نگاهش کرد با

ش هی شهی_فقط پامال خانم م  هی به هممون دیبا نکهیا یعنیکنم ازتونن  یخواه
 .دیبد یقول

 سرشو تکون داد. پامال
..._ 
 .دیباال نر یطبقه  دیبه ما قول بد دی_با

 :ارهیخودش ن یکرد به رو یپامال رو حس کردم. اما اون سع یدستا لرزش
 هستن ی_مگه طبقه باال چ

 گفت: زدیکه صداقت تو کالمش مود م یزد؛ جور یلبوند یمحمدعل
 فهیکث یلی.... فقط خ ستین یزیچ گم ی.... واقعا م ستین یزیبابا چ دی_نترس

 .دهیم یبد یو بو
ند پامال تاد یلبو نه. استتترس  یتو میبر میزد و قبول کرد .... راه اف اون خو

شوم بود. نم شتم. اون خونه  ستمیدا ضم کنم. چطور به  تون اتفاقات افتاده رو ه
 .....میهم نداشت یترسناک برمن چاره ا یاون خونه 

 هنوز نگران بود. حق داشت. هم نگران زنش بود  هم بچه ش. جاشوا
س یوقت ساعت تو 2ساعت  م؛یدیر شوا  شده بود. جا ستش بود و  یشب  د

به  کردیم یسع. پامال ارهیرفته ساعت رو از دستش در ب ادشی شب ید گفتیم
سرد بود. محمدعل سرد   شو گرفتم.  ست ته که زودتر از ما رف یقبرها نگاه نکنه. د
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جاشتتوا  ه. رو برونیوحشتتت زده اومد ب افهیو با ق مهیبود داخل خونه؛ ستتراستت
 گفت:
 ....دیایب رترید کمیشما  شهی_اگه م

 به من گفت : رو
 ....ای_نرجس تو ب

راه جاشوا .... هم شینگفت و رفت پ یزی.... به پامال نگاه کردم .... چ دمیترس
 رفتم داخل خونه. یمحمدعل

 شدهن ی_چ
 :دیبهم توپ یعل محمد

 نی_تو واقعا عقل ندار
 خوردم .... انتظارشو نداشتم: جا
 شده مگهن یآقا درست صحبت کن .... چ ی_ه

 .دیرو نگاه کن نجای_خانم محترم .... ا
 نبود. ادمی نوی. امیشونیاشاره کرد. زدم به پ وارید به

.... من  کنهیستتکته م نجانیا میاریپامال رو ب نی_چطور با وجود ایمحمدعل
 .کردمینم یحماقت نینبود  وگرنه اصال همچ ادمی

 راز. یآقا یرفتار کن ینجوریبا من ا ینبود. تو هم اصال حق ندار ادمی_منم 
شپزخونه  یتوجه بهش رفتم تو یب شتیم یزی.... دنبال چ فیکث یآ شه  مگ که ب

 باهاش  اون نوشته مرگ رو پاک کنم....
آب رو باز کردم؛ آب اومد .... پارچ رو پر آب  ریکردم .... ش دایپ یپارچ خال هی

 کردم....



ستمال دنبال شتمیم یزیچ  ید ر رتمو دش یتمام  ت یعقل ی.... اما نبود. با ب گ
که اپن هم نبود اومدم   یمیاز آشتتپزخونه قد یآوردم و بدون توجه به محمدعل

 ....رونیب
شدم ....  یمن بدون ت دنیبا د یمحمدعل شک  سرجام خ شرت جا خورد .... 

کردم به خودم مسلط باشم.  یسرخ شده بود .... حق داشت سرخ شه.... سع
 ندشتم.... یچون چاره ا

 رونیاز شتتوک ب یو شتترو  کردم به پاک کردن .... محمدعل واریستتمت د رفتم
" و رفت باال. نوشتتته رو پاک کردم و همون وقت؛ ایح یگفت "ب یرلبیاومد و ز
ست یزرد رنگ  تا زانو کی. توننییاومد پا یمحمدعل س یبلند نیآ ام از کمد لبا

 برداشته بود و داد دستم.
 باشه. ینجوریا ومدیگرفت .... بهش نم خندم

 .کنمیصداشون م رمی_من میمحمدعل
شت  ایح یمنو ب نکیرفت. از ا و صم گرفت. اون حق ندا خطاب کرده بود حر

 . رفتم باال که عوضش کنم.ومدیخوشم نم کیتون نیکنه. از ا نیبهم توه
 "ی"محمدعل

خودشتتونو نشتتون بدن.  ووانیکه م ییدخترا نیاحمق .... متنفرم از ا ی دختره
دخترا.... اولش  نجوریاز ا ادیبشتتهن بدم م یشتترتشتتو در آورد که چ یهه .... ت

 .کردمیباشه؛ اما انگار اشتباه م یدختر خوب کردمیفکر م
اون خونه و نرجس معلوم  فیکث یمبال یرو میو پامال و جاشوا نشسته بود من

 رفته. ینبود کدوم گور
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.... نرم نرم جا خوردم. چشتتمام گرد شتتد  دنشیپاهاش اومد .... با د یصتتدا
به  یبود  که به خوب دهیپوشتت ی. شتتلوارک  تا زانو به رنگ زرشتتکنییپا ومدیم

واقعا  هندیپوش نوی. از عمد ایمشک یتاپ حلقه ا هی. با ومدیپوستش م یدیسف
حالم ازش بهم خورد. دختره  هیکه دختر مزخرف  ووادیمجلف.  ی.... 

 کنه .... پامال رو بهش گفت: ییخودنما
 نیلباسا رو از کجا اورد نی_ا

 پاهاش و رو به پامال گفت: یدستشو گذاشت رو نرجس
 خونس. یهست .... مال اهال یادیز ی_اون باال لباسا

 م.شده لباس فیکث یلی_او واقعان پس منم برم لباس عوض کنم .... خپامال
 هول شد: نرجس

 ....ارمی_نه نه خودم واست م
 بلند شد: پامال

 چالقم._مگه خودم 
اقب ر شتریپامال رو ب نی. و ادهیجلو راهشو سد کرد. واضح بود که ترس نرجس

 که بره باال: کردیم
 واست. ارمی.... خودم م کنمی_پامال جان. خواهش م

شو ست شت رو د ش یگذا ست وادارش کنه ب مبل. اما  یرو نهیشونه ش و خوا
 پامال دستشو پس زد:

 دنیکن یاز من موف دیووایاون باالست که م ی_چ
 گفت: یبلند شد .... شونه هاشو گرفت و به آروم جاشوا

 .گهید ارهی. بزار بیخسته شد یلیامروز خ زمی_عز



 یتند؛ از پله ها باال رفت. جاشوا عصب یبا اخم از ما جدا شد و با قدمها پامال
 یبه دنبالش رفت .... اخم کردم. خواستتتم نرجس رو شتتماتت کنم که صتتدا

 افتاد..... فتادیم دیکه نبا یپامال اومد .... اتفاق غیج
اتاق  موتص به خودشون بود .... حتما اتاق نرجس  یباال. پامال رو به رو میرفت

سع دهیرو هم د شوا  شت آرومش کنه و همه چ یبود. جا  دادیم حیرو توض زیدا
که از  یخون دنی.... با د نی.... پامال تعادل خودشتتو از دستتت داد و افتاد زم

 هول کردم: رونیاومد ب شیشلوار آب
 _بچه....

ش که از یچشماش بسته شده بود. جاشوا شوکه شده  به همسرش و خون پامال
 شده بود. رهیخ رفتیم

رو صتتورت پامال  وتیریرفت و با پارچ آب برگشتتت .... آب م نییپا نرجس
کرده بود. پامال چشماشو  سی. اشک جاشوا صورتشو خومدی.... خونش بند نم

که ازش  یخون دنیحال بود. به کمک نرجس نشتتستتت .... با د یباز کرد اما ب
 اومده بود؛ داد زد:

فت .... من بچمو  فت .... بچمون ر جاشتتوا؛ ر فت ....  _بچم .... بچم ر
 .ووامیم

پامال رو بلند کردن و بردنش حموم .... نرجس برگشتتت.  یبه ستتوت  ینفر دو
ستم. اونم اومد ر یو رو نییبه من برسه رفتم پا نکهیقبل از ا ش و مبل تک نفره ن

 سر داد. هیبه رو نشست و گر
 زدم و گفتم: یپوزخند
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 راحت شدن التیخ نی_حاال راحت شد
 سرخ و متعجب نگام کرد: یباال گرفت و با چشما سرشو

 تون یگیم ی_چ
شارهیکردینم نکارویسر توإ. تو اگه ا ریاحمق همش ز ی_دختره  سش ا  )به لبا
و  میتا فردا استتما رو از تو اتاقا پاک کن میتونستتتی.... م فتادیاتفاق نم نیکردم( ا

 .میکن میقا ییجا هیلباساشونو 
 نگاهم کرد: زیت

 !شدیم نیهم دمیپوشی.... اونم م ی_تو خودت واسم لباس اورد
 .ارمیکه لباس ن یل*خ*ت نش یوواستی_م

 کردمنیپاک م یپسن اونو چجور کردمیم کاری_چ
 واسه پاک کردن. یداشتیبرم گهیلباس د هیو  یرفتی_م

شت. رو بهش شدیساکت م دمیشد .... با ساکت ساب جواب ندا . حرف ح
 گفتم:

 اون لباستم برو عوض کن. شهی_اگه م
 کرد و گفت: اخم

 _چران
 یواستته دخترا. من یچران دختر خوب. اشتتتباه گرفت یدونی_چران تو واقعا نم

 .کنمیمثل تو  تره هم خورد نم
 گفت: متعجب

 هنیمثل منن منظورت چ ی_دختر
 وار به سمتش گرفتم: دیاشارمو تهد انگشت



 .ینکن خودتو به من نشون بد یسع نی_بب
 رفته گفت: لیتحل یباز موند. با صدا دهانش

 _اما .... من ....
 شد: یعصب

 .دمیخونه نداشتم اونو پوش یتو ده؛ی_من چون عادت به لباس  پوش
زود  یعنی....  یوا یا گفتنیآشتتپزخونه. راستتتت م یشتتتد و رفت تو بلند

 قضاوت کردمن اوف .... اتفاقات امروز؛ اعصابمو متشنج کرده.
 یواقعا بدون منظور اونکار و کرده. اه محمدعل دیدختره رو شتتکستتتم. شتتا دل
از  دیکه نخ بدهن با ونسیمگه دختره د تیوضتتع نی.... آخه تو ا یاحمق یلیخ

 .ارمیدلش در ب
 . آروم گفتم:زدیقدم م ؛یآشپزخونه. پشتش بهم بود و عصب یتو رفتم

 ووامی_معذرت م
 نگاهم کرد. برگشت

. اعصابم خورده. یکنی. تو خودت االن خوب درک مستی_واقعا حالم خوب ن
 .مونمیبه خدا از ته دلم پش

 :نگاهم کرد یدلوور با
 .ستی_باشه مهم ن

 معلوم بود هنوز دلووره. باز گفتم: اما
 نیواقعا ببوش شهی. ممیباهم دوست باش دیبا تیوضع نی_تو ا

 بودنش کامال مشوص بود: یزد که مصنوع یلبوند
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 .ستی_گفتم که مهم ن
 .مینیبش میبر ای_پس ب

ست یرو میرفت باهم ش شت .... حرف بد کردی. نگاهم نممیمبل ن  ی.... حق دا
 بهش زده بودم.

ستتاعت بعد؛ جاشتتوا و پامال هردو حموم کرده و لباس عوض کرده اومدن  مین
کرده. نرجس با  هیگر یلی. پامال چشتتماش ستترخ بود. معلوم بود خشتتمونیپ
ست دادن بچش  دنشید سه از د رفت کنارش و ب*غ*لش کرد .... اونم باز وا

شوا هم هیگر ساب کرد. جا شون  یح سوخت. بچ شون  س داقون بود... دلم وا
سع ومدهین شت با حرفا یرفت. نرجس  شکال نداره. باز بچه دار م یدا . یشی"ا

 " آرومش کنه.یندار یسن
دوش حموم بودم و چشامو بسته بودم ....  ریتوجه بهشون رفتم حموم .... ز یب
به روز نیا عا بهم آرامش داد.  ندم فکر کردم .... هنوز  یآب گرم واق گذرو که 

سم عج شهن ..... چرا همه چ گهید نی. ابهیوا .... مگه  وتنیبهم ر زیچه جور
 خودم خواب باشمن یخونه  یاالن تو دیمن نبا

جفت چشم قهوه  هیباز شدن در هول شدم. چشمامو که باز کردم؛ با  یصدا با
شده  و لبها ی رهیت ی  ا شده  رو به یگرد  شدم. نرجس رو به روم  از هم باز  رو 

انجام بدم نرجس بدون بستتتن در حموم فرار  یبتونم کار نکهیبود .... قبل از ا
ستم و باز رفتم ز بودم در حموم و قفل کنم.  دهیدوش. ترس ریکرد. در حموم و ب

شت. چرا ازش عذرخواه ایدختر واقعا ح نی..... ا یاه لعنت کردمن .... از  یندا
کر . فیتو حموم بود دونستتتمیبگه نم ووادیکرد .... البد معمد در حموم و باز 

 کرده با بچه طرفهن



صدا نیمنو خر کنه .... تو ا تونهیکور خونده .... نم یول ر ش یسکوت مطمئنا 
. گمیبهش نم یزیرو چ ندفعهی.... ولش کن. ا الیوی.... اه ب دیشنیشر آب و م

 .میکه دعوا کن میستین یتیشم. االن تو وضع الشیویب دیبا
 "نرجس"
صلم شق مگه به من توجه نیسر رفت .... ا حو ال پام کردندنیم یدو کفتر عا

. جاشتتوا هم همش گرفتیآروم نم یبواطر از دستتتت دادن بچه ش لحظه ا
شده بود .... جاشوا گفت رفته بووابه   بیهم که ق ی. محمدعلدیکشینازشو م

و  لاتاقا بووابهن واقعا که داون  یتو تونستتتیچطور م یچون خستتته بود. وا
مد. ح بدم او  کردیم جابیا تیکه وضتتع فیجرات داره. ولش کن. ازش 

بر  برم اما نتونستم دمیترسیدوش آب سرد خواست. م هیشم .... دلم  الشیویب
 .امیو م رمیگیدوش خنک م هی یو زود رمیحسم قلبه کنم .... م

دوتا گرم صتتحبت بودن که اصتتال متوجه رفتن من  نیا نقدریباال .... ا رفتم
 نشدن.

.... در حموم و باز کردم. چشمام  زدمیتو فکر بودم و با خودم حرف م نطوریهم
من  یدوش  رو به رو ریز  یچهارتا شتتد .... دهنم از هم باز شتتد. محمدعل

.. .در رو ببندم پا به فرار گذاشتتتم . نکهیبود. به خودم اومدم و بدون ا ستتتادهیا
 بسته شدن در حموم از پشت سرم اومد. یصدا

ز نکنه فکر کنه ا کنهنیبا خودش م یدهنم. حاال چه فکر یگذاشتم رو دستامو
 و نفس گرفتم. رفتم ستادمیخدا نه .... کنار راه پله  ا یعمد در رو باز کردم. وا
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سع نییپا ش ازهیرفتار کنم .... پامال خم یکردم عاد ی....  ست د. باالخره دیک
 کردن برداشت: هیاز گر

ستراحت کن منیبوواب کمی شهی_م ش میا شته با جا  نیا که از میتا فردا جون دا
 !میفرار کن
 ندارم. یجون گهی_موافقم. من که واقعا دجاشوا

شه اما چجور شت ب منیبوواب نجاین همه ا میبوواب ی_با و همه  میاریپتو و بال
 با خودتونه. می..... بازم تصم میبوواب ییرایتو پذ

ش ستتورمه ا نییاز پله ها اومد پا یمحمدعل ستتل   یشتترت مشتتک یبا ت ی..... ا 
من نشتتستتت ....  یرو به رو قایبود. اومد دق وتهیو موهاش هم بهم ر دهیپوشتت

. جاشتتوا رو بهش کرد و دمی.... واقعا ازش خجالت کشتت نییستترمو انداختم پا
 گفت:

مدعل مه ا میزدیحرف م نیدرمورد ا میداشتتت ؛ی_مح جایکه امشتتتب رو ه  ن
ض میبوواب ست ی.... من و پامال که را  تونهیعنوان نم چی.... چون پامال به ه میه

 باال بووابه.
 :گفت یکرد .... محمدعل دییهم با تکون دادن سرش؛ حرف شوهرشو تا پامال

 بهتره. میندارم. کنار هم باش ی_منم مشکل
 کنم؛ گفتم:نگاه  یبه محمدعل نکهیشدم و بدون ا بلند

 .ارمیبالشت و پتو م رمی_من م
 .امی_منم همراهت میمحمدعل

 ادیب ووادیتو چشتتش نگاه کنم  اونوقت م تونستتتمیکم داشتتتم .... من نم نویا
اتاق  یپشتتتت ستترم اومد .... رفتم تو یهمراهمن اوف. رفتم باال و محمدعل



شه  شت  گو شتم . بعدش  رفتم تو یموتص به خودم و پتو و بال  یاتاق رو بردا
من؛ نصف  وهم اومد. نصف رخت خوابا ر یاتاق پامال و بعد از من محمدعل

 منو نگاه کرد و رفت. یظیاون برداشت. با اخم قل گشمید
و  دنی.... پامال و جاشوا کنار هم خواب نییو بالشت ها رو برداشتم و رفتم پا پتو

صله؛ محمد عل یبا کم صله ز و بعد  یفا شده گهیمن ..... د یادیبا فا  صبح 
شمامو رو شتم. به خاطر ترس خوابم نم یبود .... چ .... چراقارو  بردیهم گذا

سیاماباز م م؛یخاموش نکرد  . انگارووردیتکون م یلیهم خ ی. محمدعلدمیتر
 نداشت. دنیاونم دل خواب

.....  نمیتاقم ببا یشم و خودمو تو داریفکر کردم که اگه بووابم  ممکنه ب نیا به
 شد و خواب رفتم. نیکم کم پلکام سنگ

شم صورتم  با کم چ صله   یکه باز کردم؛ مقابل  شم قهوه ا هیفا با   یجفت چ
ها مدعلدمیپر پشتتتت د یمژه  گاه م داریب ی. مح .... رو  کردیبود و بهم ن

 بودم.... یبرگردوندم .... هنوز از دستش عصب
شان ب ازهیشدم .... همزمان با من پامال خم بلند صبح به خ داریک  یریشد.... 

کرد. جاشتتوا  داری. و بعد  جاشتتوا رو بمیجوابشتتو داد یگفت و من و محمدعل
 مچ دستش انداخت: یبه ساعت  رو ینگاه

 ظهره. ک  ی.... ساعت  میدیمن ..... چقدر خواب ی_اوه خدا
 بود. یکننده اخب .... واقعا روز خسته  می_حق داشت

 بلند شد: یمحمدعل
 .میخالص ش نجایاز ا میامروز بتون دی.... شا میبر گهید دی_بلند ش
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 :میسه نفر همزمان گفت ما
 دوارمی_ام

باس عوض کرد میرفت یهمگ تاد میل ود .... ب دهیفا یباز  ب ی.... ول میو راه اف
مه چ ثل د زیه که  مینداشتتت یبود .... راه فرار روزیم مت بود  گار قستت .... ان

 .میریبم نجایهم
 هیرخونه .... من و پامال به گ میو برگشت میشد میشش عصر بود که تسل ساعت  

 منیمونیم نجایتا آخر ا یعنی....  میافتاد
 واسه خوردن نبود. نجایا یچیگشنم بود و ه یلیدرد گرفت .... خ دلم
 .مینوورد یچیه روزیگشنمه .... د یلی_خ

 .... ضعف دارم. نطوری_منم همپامال
 .میریبم نجایکه هم نهیقسمت ا ی_انگار

شیمحمدعل سه خوردن اما؛ خ یزی. چدی_نگران نبا ست وا ست  یلیه بدمزه 
صبح ب شت ا دی. همتون خواب بودرونیشدم و رفتم ب داری.... امروز   نی.... پ

ما  یقذا شتتهیم زیستته چ نیو بادمجونه .... ا جیو هو ینیزم بیستت یخونه کل
کردم  آبپز ینیزم بیس هی..... راستش صبح  کنهیهم کار م نجای.... اجاق گاز ا

 !ستیهم ن یخب چاره ا یو خوردم .... بدون نمک بدمزه بود؛ ول
 فاصله دارهن یلی_خجاشوا

 خونه ست. نی_نه اصال .... پشت همیمحمدعل
 شدم: بلند

 .رمیمیدارم م گهی.... من که د میبردار می_پس بر



ها .....  ینیزم بیستتمت ستت میراه افتاد یاشتتکاشتتو پاک کرد .... همگ پامال
سل یانگار چاره ا شت میجز ت .....  میساختیو م میسوختیم دی.... با میشدن ندا

.... چشتتمامو  میاز کنار قبرها رد بشتت می.... مجبور بود رونیب میاز خونه اومد
سته بودم و راه م ست هی لما؛یف ل.... هر آن منتظر بودم مث رفتمیب قبرها  یواز ت ید

 نبود.... یدیبع زیچ نیا ت یوضع نی. با ارهیو پامو بگ رونیب ادیب
سمت خودش جلب کرد ا یزیچ سنگ قبرها  یبود که رو نیکه توجه منو  اکثر 

 ییمالیف ادیهم گفتم .... ترسناک بود ....  هی" .... به بقzomieنوشته شده بود "
 نکنه..... یها بود .... وا یافتادم که درباره زامب

 .میبود تا االن ما زنده نبود یزینه! اگه چ نه
بادمجون و هو ینیزم بیستت یکل پامال و  میو رفت میبرداشتتت جیو  خونه .... 

توش نبود .... پارچ  یزیرو باز کردم  چ وچالیجاشتتوا همه رو شتتستتتن ..... 
. که سرد بشه ... وچالی یآب برداشتم و داخلش رو پر آب کردم و گذاشتم تو

 ....میآب لوله بوور میمجبور بود
خونه  ی.... همه جا میکرد زشیبه جون خونه و تم میاز خوردن قذا افتاد بعد
 .میکرد زیاتاقا رو تم یحت

شتبا  میکرد دایصندوق قفل پ کیو  دیکل یسر هی شونیچند تا کاقذ... گذا  م
ش هیکنار مبل ها ....  ز  یم یرو سه تفنگ هم پ یچوب ریشم نم و او میکرد دایو 

شت ساعت  ی.... وقت میکنارشون گذا شد   شده بود ....  10کارمون تموم  شب 
شد و  یتوش زندگ شدیدر اومده بود و م یفیخونه از کث سنمون  کرد .... باز گر

مبل ....  یرو می..... بعد از خوردن قذا؛ نشتتستتت میآبپز کرد ینیزم بیستت
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سرمون م ی. چمیفکر بود ی..... همه تو گفتینم یزیچ چکسیه ا ت ومدنیبه 
ش یب نجا یقرار بود ا یک س مینیکس و تنها ب شه   جیو هو ینیزم بیو قذامونم ب

 نمکن یو بادمجون آبپز و ب
ندن شتترو  به خو شتتونویکیرو برداشتتتم و  میکرده بود دایکه پ ییکاقذا رفتم

 کردم:
سان. اگر زامب ای وورندیکرم م ایها  یزامب ی همه شت ان از  یکی ییزنده ا یگو

و  دگرداننیان را بر م تیانرا هزم کنند و در نها توانندیدو نو  قذارا نوورد نم نیا
شا سان  شتریب زیو نو  مورده ن شودیدر نو  زنده م یندیموجب ناخ شت ان گو

شکل توانیخورد.فقط م یم سر انها ان کیبا شت و  هارابر  . دیسر انها را بر ایک
خون  ایهم با خوردن گوشتتت  واناتیبلکه ح شتتوندینم یفقط انستتان ها زامب

با گاز گرفتن  زیها ن ی.زامب شتتوندیم یزامب زیها چه مورده و چه زنده ن یزامب
 .کنندیم یانه را زامب گریافراد د

صدا نیا س یمتن رو با  گ  سن یرو نکهی! امیبود دهیبلند خوندم .... هممون تر
 هادشتتنی.... اما به پ ترستتوندیما رو م شتتتریب  یقبرا  نوشتتته شتتتده بود زامب

 ی.... زامب میبود  االن ما زنده نبود یزی! چون اگه چمیشد الیویب  یمحمدعل
ه ما هم اگه قرار بود واستت س.... پ رونیب انیافستتانه ها؛ شتتبها از قبر م یها تو
رفمون ح یهمه   یول میشتتد الیوی.... ب فتادیم شتتبید فته یب یاتفاق نیهمچ

 ها بود. یدرباره زامب
 گرفتم بحث رو عوض کنم: میها رو گذاشتم کنار ... تصم ورقه

شبوت چجور نیاز ا رونیب دیای! بالیوی_ب شما دو زود خو اهم ب یبحث .... 
 ننیو ازدواد کرد نیآشنا شد



 زد و عاشقانه جاشوا رو نگاه کرد: یلبوند پامال
 .میباورتون نشه .... اما ما اصال عاشق هم نبود دی_شا

با عشتق  کردمیفکر م دم؛یدیکه ازشتون م یهمه عشتق نیکردم .... از ا تعجب
 باهم ازدواد کردن .... پامال گفت: یقیعم
سرعموم که منو م دینی_بب ستیمن به لج پ شو ووا شوا متنفر بود  با جا ا و از جا

شا شه. اما واقعا هم دیازدواد کردم ....  بود .... خانواده هامون  نطوریباورتون ن
سا سرعمو یمیقد هیهم شوا رو خوب م یهم بودن .... پ اما  شناخت یمنم جا

حرصش  نکهی.... منم واسه ا وواستیمن و م یخب؛ متنفر بود ازش و از طرف
 هنکیبهش نداشتتتم .... تا ا یحستت چیه یا ازدواد کردم. ولبا جاشتتو ارمیو در ب

 زود عاشقش شدم. یلیخ
 هم لبوند زد: جاشوا

داشتتت .... ازش  ینیدلنشتت افهی.... ق ومدیاز پامال خوشتتم م یلی_اما من خ
ستگار سم نم یفرق ادیجوابش ز یکردم  ول یخوا ب اگه جوا یعنی....  کردیوا

 زود عاشقش شدم. یلی.... منم خ زدمینم شیخودمو به آب و آت دم یشنیرد م
 صورت ملوسش  رنگ قم گرفت .... بغض کرد: پامال
ثمره عشقمون ....  شدیخوشحال شدم .... بچم م یلیحاملم خ دمیفهم ی_وقت

 .دادمیکاش از دستش نم یا
ما نم م؛یآرومش کن میکرد ی..... ستتع هیگر ریزد ز و حق  چارهی.... ب شتتتدیا

 شدن و حس کرده بود و االن....داشت .... مادر 
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.... همه با ترس از جا بلند  میدیشتتن یبلند و وحشتتتاک یلیخ یصتتدا رونیب از
 !شدیتر م کی.... صداها هر لحظه بلند تر و نزد میشد

 "ی"محمدعل
حبس شتتده بود .... پامال  نمی.... نفس تو ستت شتتدیهر لحظه بلند تر م صتتدا
شوا .... به نرجس نگاه کردم  د یلرزیکه م یدرحال سبونده بود به جا شو چ خود

سرش .... از پنجره ا رهیو خ شت   هی ش میرفته بود ببند ادمونیکه  یشدم به پ
تا  بود .... رجسخونه .... پشتتت ستتر ن یتو دیمرد وحشتتتناک با لباس پاره پر

 غینرجستتو از پشتتت گرفت ..... نرجس و پامال ج دیبووام به نرجس بگم؛ پر
ش شده بود  ج دنیک شیم غی.... نرجس قبض روح  ون . اما اکردیو تقال م دیک

 مرد سفت گرفته بودش.
ستمیشده بودم و نم شوکه شون و  تون از جام تکون بوورم. فقط زل زده بودم به
پشتتت در بودن و  یستتر هیهم  ی.... از طرف دمیشتتنیتپش قلبم رو م یصتتدا

ستنیم شوا جا  شتریشو بدر رو از جا بکنن .... پامال خود ووا تو ب*غ*ل جا
ند اومده ب نماما زبو یهست یبپرسم تو ک وواستمی.... م دیلرزیکرد .... دستم م

شیم غیبود! ..... نرجس همچنان ج ستیکه م ییو تا اونجا دیک شینم تون  تزا
کار گردنش .... و  کینزد بردیباهاش کنه  آخه همش ستترشتتو م یاون آدم 

ه لحظ هی....  کردیمقاومت م کرد؛یم هیو گر دیکشتتیم غیکه ج ینرجس درحال
 ازش  سرشو باال گرفت.... دیچکیکه دهنش باز بود و خون م یاون مرد در حال

ست و پاهام ب دمیکه د یزیاون چ از شد .... تپش  شتریلرزش د سر  شد  تنم 
 شد.... شتریقلبم ب



 وواستتتتیم نکهیو ا ش؛یبلند خون یدندونا نی" .... ایزمزمه کردم "زامب آروم
 جون نقدریها که ا یبود .... اما زامب نینشتتونه هم ره یگردن نرجس رو گاز بگ
 و گفتیم ونی.... هذ وواستتتیو کمک م دیکشتتیم غینداشتتتند .... نرجس ج

نرجس و  استتتمدستتتمو بردم جلو و خو دمیلرزیکه م ی.... درحال کردیم هیگر
گاه چش ریت یکه.... صدا رمیبگ  مامو بستم....زدن اومد .... ناخودآ
ناه آورده ....  یاون زامب دمیباز کردم د یوقت پامال پ به آقوش  تاده و نرجس  اف

شته بود و ت شوا تفنگ بردا بوورم در  ی.... تا اومدم تکون یزده بود به زامب ریجا
سه زامب شد و  شباهت عج یاومدن تو یباز  به  یبیخونه .... دو زن مو زرد که 

 که جاشوا کشت.... ودب یرست مثل همونمرد که د کیهم داشتند  و 
و من  ومدی.... اون م رفتمیو من عقب عقب م شتتدیمن م کینزد یه یزامب مرد

.... لرزش دست و پاهام به وضوح مشوص  دمیکشی.... به زور نفس م رفتمیم
داشتتت .... قدماشتو  یو وحشتتتناک یخون ی.... چهره  دیلرزیم نمیبود .... ستت

سمت من برم شتیآروم به  شو رو دا شیم نیزم ی.... پاها .... عقب عقب  دیک
 زیه مب نکهیعقب رفتم تا ا نقدری.... ا ستتوزهی.... حس کردم قلبم داره م رفتمیم

رو  .... دستمو گذاشتم رهیمنو بگ یبه عقب نگاه کنم و زامب دمیخوردم .... ترس
ش دمیفهم ز یم یرو ء  یش شته روهیچوب ریشم کاقذ اومد تو ذهنم ... با  ی. نو

 ....دمیرو بر یزامبو برداشتم و گردن  ریحرکت شمش هی
و  ومدین رونیازش ب یخون چیطرف و خودشتم افتاد .... ه هیپرت شتد  سترش

لوپ تاالپ ت یترسوند .... لبم خشک شده بود .... صدا شیاز پ شیمنو  ب نیا
تازه  دمیشتتنیقلبم رو م تادم .... هیبق ادی....  نداختم  د ینگاه اف و اون د دمیا
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قدریزن هم مرده بودن .... ا یزامب که  ن بد بود  زدن رو هم  ریت یصتتتداحالم 
شن شت .... ا دهین شوا هم حال منو دا شون  ستادهیبودم .... جا بود و فقط نگاه

 پله ها ی.... نرجس رو کردیم هی.... پامال  پشتت ستر جاشتوا بود و گر کردیم
اول به هوش اومد .... تا  یشتتتده بود .... زامب دیبود .... لبش ستتف ستتتادهیا

 !ومدیخواست بلند شه گردنشو زدم .... باز خون ن
 "نرجس"

وک ش یکه خون نداشتند .... هنوز تو یبیموجودات عج نیشده بودم به ا رهیخ
ستمو گرفتم به د شد .... د ست  س   سر بووام نکهیو بدون ا واریبودم .... پاهام 

 یکردم .... قلبم به سوت هیپاهام و گر یپله .... سرمو گذاشتم رو یخوردم رو
 نیرو زم یگذشتتتت تا ستترمو بردم باال .... محمدعل یا قهی.... چند دق زدیم

 مبل..... ینشسته بود و جاشوا و پامال  رو
ستینم چکدومیه ستم م میبگ یزیچ میتون سوزش بد دیلرزی.... د  یرو ی.... 

شتم جاگردنم حس کرد ست لرزونمو بردم و گذا ....  سوختیکه م ییم .... د
که جاشتتوا کشتتتش ....  گرفتیلحظه داشتتت گاز م نیشتتد! آخر یدستتتم خون

 مسرشد ..... خونه دور  یبد بود. چشام خود به خود باز و بسته م یلیحالم خ
.. ... کی..... تار شهیو روشن م شهیم کیخونه تار کردمی.... حس م دیچرخیم

 .... روشن.... کیروشن ..... تار
شون پاره و کهنه بود .... دندونش  یتو سا سوال بود .... لبا ذهنم هزار عالمت 

 نیدن چنبو ریتفنگ ها و شتتمشتت نیبود افتادن اگه ا یچه اتفاق نیبود .... ا زیت
 شد... یچ دمینفهم گهیرفت و د یاهیچشام س ومدنیبه سرمون م یچ



صدا م یمحمدعل یصدا با صورتم آب م زدندیو پامال  که منو  شیو رو    دنیپا
اومده بودن ....  شتتمیستته نفر پ نیپله بودم و ا یچشتتمامو باز کردم. هنوز رو

م لب کیآب رو نزد وانی..... ل نمیشتتونمو گرفت و مجبورم کرد بشتت یمحمدعل
 با بغض گفت: کردیم نیف نیکه ف یبرد و آب به خوردم داد .... پامال درحال

 نی_خوب
کردم زبونمو حرکت بدم و جوابشو بدم نتونستم ..... فقط سرمو  یسع هرچقدر

 ....ترسمی.... م شهیخوب باشمن نم تونمیتکون دادم .... خوبمن م
شت  یاز رو یبند اومده بود ..... محمدعل زبونم شو م ستا شد و د پله ها بلند 

 یکه هنوز رو ب یموجودات عج نیکنار رفت  با ا دمیکه از د نیکرد .... هم
.... دستتت  کردمیم دادیستتر دادمو داد و ب هیبودن رو به رو شتتدم .... گر نیزم

به چشتتم م ....  دیلرزیم تام.... دستت دمیدیخودم نبود .... داشتتتم مرگ رو 
 اومد دستامو گرفت .... هق هق کردم: یمحمدعل

 نجانیچرا ا نای.... ا دمی.... مرگ و به چشتتم د مردمی.... داشتتتم م نای.... ا نای_ا
 .دشونی.... تورخدا ببر دشونیهنوزن .... ببر

 که دستمو گرفته بود گفت: یدرحال یو محمدعل دیلرزیم دستام
 .... آروم باش تو. رونیب مشونیبری_باشه باشه .... االن م

 گفت: کردیم هیبه پامال که همراه من گر رو
 .رونیب میبریرو م نای.... منو جاشوا ا لرزهیوز مهن ری_دستاشو بگ

 گفت: یجاشوا و محمدعل هیدستمو گرفت و با ترس رو  پامال
 .... خطرناکه رونیب دی_نه .... توروخدا نر
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 _حواسمون هست .... تفنگ دستمه.جاشوا
موجودات رو بلند کردند .... اما هردو  نیاز ا یکیباترس  یو محمدعل جاشتتوا

مدعل ند .... مح گاه کرد به هم ن جب  مه  یبا تع به ه  نیا یاونو رها کرد و 
 گفتینم یچیموجودات دستتت زد و بعدش با تعجب نشتتستتت رو مبل .... ه

 اتوجودم یبه همه  ؛یمحمدعل دیفقط تو فکر فرو رفت ..... جاشوا هم به تبع
 دست زد:

 _نه....
 گفت: دهیبر دهیلبشو به حرکت داد و بر یه سوتب پامال

 شده...جا...جاشوا. ی...چی_چ
 سمتشون تا بلندشون کنه  گفت: رفتیکه م نطوریبلند شد. هم یمحمدعل

 عروسکن. نای_ا
 :میپامال همزمان گفت منو
 نی_چ

 من ادامه دادم: و
 زور داشت. یلیخ نی_اما .... ا

 دستشو  حائل گردنش کرد: جاشوا
 ییعروسکا نایندارن .... ا یخون چیسبکن .... بدنشون نرمه .... ه یلیخ نای_ا

 آدم. هیهستن شب
 ....ی_و البته زامبیمحمدعل

 ادامه داد: یآروم به
 بودم. دهیند یعروسک زامب  یافسانه ا چی_تو ه



اصتتال به ذهنم خطور  بودم که دهیترستت نقدری" .... ایذهنم تکرار شتتد "زامب تو
همون  ایها  یو جاشتتوا با ترس  زامب یباشتتن .... محمدعل یزامب ناینکرد که ا

هنوز پاهام  ی.... لرزش دستتتم بهتر شتتد .... ول رونیعروستتک ها رو بردن ب
ست بود ..... نم ستمیس شم  تون شم ..... پامال که نگران  به در چ از جام بلند 

طرفش و  دیپر هیجاشتتوا اومد داخل  خونه  با گر نکهیدوخته بود؛ به محض ا
 چکدومیدر و بست و اومد کنارم نشست ..... ه یب*غ*لش کرد.... محمدعل

 مبل ..... جاشوا گفت: ی..... جاشوا و پامال نشستند رو مینداشت یحال خوب
 ش!خورده بود به دست ریباز زنده شد چون ت نیواسه ا  یاول یزامب کنمی_فکر م

 به سرش. ووردیم دی_آره .... بایمحمدعل
 سرشو با دوتا دستاش گرفت: پامال

 نمنیبیدارم خواب م ای_خدا
شم سوت رهیخ زیچرخوندم .... به م چ شدم و رفتم  یشدم .... به  از جا بلند 

باالخره  نکهیتا ا کردمیرو امتحان م دهایطرف صتتندوقچه ...... دونه دونه کل
سه هم اومدن پ شد ...... اون   یصندوقچه کل ی...... تو شمیصندوقچه باز 

سک .... د یعکس از زامب شده بود عرو شته  همه مطمئن  گهیها بود و روش نو
 شدن. یعروسکن که زامب نایا میشد

آهسته شرو  به  یورقه رو برداشت و با صدا ینامه اون تو بود ..... محمدعل هی
 خوندن کرد:

 رندیجان سه نفر از شما را بگ دیبا یزامب ی..... عروسک ها دی_شما در خطر
سمت چپ باز م دیفرار کن نجایاز ا دیتوانیو آنموقع م ست  .....  دشوی.... بن ب
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ست نرو ادتانی نیاما ا شما از د سه نفر از  شد ..... تا  ست  رممکنیق د یبا ا
 .دیفرار کن نجایاز ا دیبتوان
 تیانیادم به جون ورقه ها و همشتتون رو پاره کردم .... با عصتتبها افت ونهید مثل

 گرویکردم .... پامال و جاشوا همد هی.... گر نیزم یپرتشون کردم و نشستم رو
 کردند .... پامال گفت: هیب*غ*ل کردند و گر

 مونهنینفر زنده م هیفقط  یعنی....  می_ما چهار نفر
شن ..... چون  شتریزود ب نیکرد .... ا هیباز گر و شتن ناراحت با از ما حق دا

....  یشدم به صورت محمدعل رهیاز دست بدن ..... خ گرویهمد وواستنینم
هممون سوت  یبود .... برا یوحشتناک یچشماش سرخ شده بود .... لحظه 

 اتفاق. نیبود  درک ا
شد از خواب ب یصدا شمامو باز کردم  داریپچ پچ مردونه  باعث  شم .... چ

و جاشوا  یمن  پامال خواب بود. سرمو باال گرفتم .... محمدعل ی.. رو به رو..
 .کردندیآروم باهم صحبت م

که اومدم حموم نرفته بودم و  ی.... از وقت دیواریستترجام .... ستترم م نشتتستتتم
سیواقعا م گهیاالنم د سته بودم رو وونهیمثل د نجوریبرم .... هم دمیتر ش  یها ن

 کردمیو جاشتتوا نگاه م ی.... و به محمدعل واروندمیرخت خوابمو  ستترمو م
با تعجب نگاهم کرد .....  یروشو طرف من کرد .... اولش کم ی.... محمدعل

شو گرفت .... ب شوا هم رد نگاه ستام  یجا سر و د شون به خاروندن  توجه به
بوند .... پامال  یخنده .... حاال نوند ک ریزد ز یمحمدعل هویادامه دادم .... 

 شد: ردایب
 شدهن ی_ چ



شوا هم به زور جلو دیوندیفقط م یمحمدعل شو گرفته بود ....  ی.... جا خند
 گفتم: واروندمیکه سرمو م نجوریهم

 !فمیکث یلیحموم؛ اما من نرفتم .... خ دی_نوند .... شما همتون رفت
 _خب برو حمومپامال

 ....شبید ی_مگه جرات دارمن اونم بعد از اتفاقا
شوا نگاه ک یشده .... با ناراحت یچ شبیافتاد د ادشیانگار تازه  پامال رد به جا

شدم به کمک پامال  رخت خوابارو  شتم .... بلند  ست از خاروندن بردا .... د
 گوشه. هی مشونیجمع کردم .... بعدش گذاشت

ست ش شده بود .... هممون قرق فکر کردن  یجد یمبل .... محمدعل یرو مین
 ....میکه بگ مینداشت یزی.... چ میگفتینم یزیو چ میبود

 اننیامشب هم م یعنی_پامال
 نجای.... آخر هم رمیمیم نیچ انیشتتد. امشتتب ب خیفکر مو به تنم ستت نیا از
 :دیکش ی. جاشوا آه سوزناکرمیمیم

 انین چوقتیه دوارمی_ام
مدعل تا آخر عمر ایمح حاضتترم  جای_ کدوممونیه ی.... ول میبمون ن  چ

 !مینر ایدن نیاز ا ینجوریا
 گفتم: فقط

 _انشالله....
 ....ی..... هع میکن میتونستینم ی..... کار میبگ میتونستینم یزیچ

 .... فکرمو به زبون آوردم: تونستمیبرم حموم؛ اما نم وواستیم دلم
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هم که شتتتده  آروم  هیواستتته چند ثان ووامی.... م ووادیدوش خنک م هی_دلم 
 برم! ترسمیم یباشم .... ول

 .انیها روزا نم ی_برو نگران نباش .... زامبجاشوا
هر ها ظ یکه زامب ستتتین دیافتاده تاحاال .... بع بیهمه اتفاق عج نی_نه .... ا

 .انیهم ب
 :گفت یشد و آروم به فارس رهیاومد کنارم نشست .... به چشمام خ یمحمدعل

کنار حموم  ستتتمیا ی_تو برو حموم در رو هم قفل نکن .... اصتتال نبند. منم م
 یترسیندارم؛ هم نم دیهم بهت د ینجوری.... ا

که  میبهش اعتماد کنم .... تنها هم نبود تونستتتمیچشتتماش نگاه کردم .... م تو
عنوان روم  چی. به هدمیباز هم خجالت کشتت یبوواد ستتوءاستتتفاده کنه .... ول

 :شدینم
 ووادی_نه .... نم

 _بهم اعتماد کنیمحمدعل
....  هیاعتماد یاز ب کردینه؛ فکر م گفتمیبگم .... اگه باز م یزینتونستم چ گهید

ستترمو به نشتتونه مثبت تکون دادم و رومو ازش گرفتم .... چقدر بده مجبور به 
 گونه هام سرخ شده. کردمی.... حس م یکه دوست ندار یش یکار

 دییهم تا کنه ..... اونا کاریچ ووادیبه جاشتتوا و پامال گفت که م یمحمدعل
م بر ووامیمن م گه یبلند شتتمن آره د دیمنم با یعنیکردن ..... بلند شتتد ..... 

نگاه نکردم و رفتم باال! .... متوجه شتتدم اونم پشتتت  یحموم .... به محمدعل
.... نکنه  یاصال حاضر نبودم چشم تو چشمش شم .... وا یول اد یسرم داره م



ودش بود خ شتتنهادیقبول کردمن نه بابا پ که امیح ی.... نکنه بازم فکر کنه من ب
 ....سی.... اصال بزار فکر کنه مهم ن

 هی....  دمیباز ترستت یهم بزارم  ول یحموم ...... خواستتتم در رو رو یتو رفتم
سرمو بردم ب رونینگاه به ب سته بود رو ی( محمدعلرونیانداختم) ش و  نیمز ین

کنار  حموم .... متوجه من نشتتد .... برگشتتتم داخل ....  وار  یداده بود به د هیتک
نه؛ که  ای ادیم نمینگاه کردم بب یا قهی.... چند دق ارمیلباستتمو در ب تونستتتمینم

 دمیکشیخجالت م یول د یدیمنو نم نکهی.... با ا ومدین
ش دو ریفس فس لباستتامو در آوردم ..... آب ستترد رو باز کردم و رفتم ز یکل با

صال نم...... چ ستمیشمامو ا  ی..... حت کردمی...... همش به رو به رو نگاه م ب
هم که نداشتم؛ محبور شدم صابون  فیشامپو زدم  چشمام باز بود .... ل یوقت

 بزنم.... یخال
شدم .... تازه م اوف تو  و رونیبرم ب شدی.... روم نم هیچ یزیتم دمیفهمیراحت 

 نگاه کنم.... یمحمدعل یچشما
با نویبا خودم .... اه .... هم اوردمی.... من حوله ن یوا یا  دیکم داشتتتم .... 

 شدم و آروم گفتم: میقا واریبشم .... پشت د یدست به دامن محمدعل
 نی_محمدعل

قدم به عقب رفتم ....  هی....  دمیشتتدم که از جاش بلند شتتد .... ترستت متوجه
 :ومدی.. اما ن.. نطرفیا ادیو ب دمیفکر کنه لباس پوش دیگفتم شا

 _بله نرجس .... تمومن
 _آره .... اما....
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 بگو نی_اما چ
 من نه لباس اوردم نه حوله... ی_محمدعل

 واست.... ارمی_من م
 کمده  بنفشه. ی.... حوله تنپوشم تو شمی_ممنون م

 _باشه
باشتتته ....... محمدعل یحوله تو کردمیخدا م خدا  عیرفت و ستتر یکمدم 

 برگشت:
 نرجس.... رشی_بگ

 دستشو آورد داخل حموم.... حوله رو گرفتم تنم کردم.... و
بود ..... نگاهش نکردم ....  ستتتادهیا یحموم خارد شتتتدم ..... محمدعل از

سرم م شت  س ومدیجلوتر از اون راه افتادم و اونم پ دم  اتاق .... بدون  دمی.... ر
 برگردم گفتم: نکهیا

 امنیعوض کنم و بتا لباس  یستیبا نجایا شهی_م
 _آره برو....

 .دمیانتواب کردم و پوش یلباس یاتاق .... سر سر یتو رفتم
سبز ت یکیکه عکس م  ییمویشرت ل یت شلوار  ... از . رهیموس روش بود؛ با 

بنفش و حالت  یکردم .... تند تند موها دایکمدم شتتونه و ستتشتتوارمم پ یتو
 دارمو خشک کردم و همرو باال بستم.

 شده بود رهیخ نیبود و به زم ستادهیهنوز ا یاز اتاق .... محمدعل رونیب اومدم
..... سالنه سالنه از پله ها  رونیکردم که متوجه بشه اومدم ب ی..... تک سرفه ا

سرم م یهم با کم یرفتم. محمدعل نییپا شت  صله پ  ید. به پامال لبونومدیفا



.. تازه تونستتتم .. روهم نشتتستتت رو به  یزدم و نشتتستتتم کنارش. محمدعل
 بود. یمعمول یلی.... خ نمیصورتشو بب

 شوم! یخونه  نیها و ا یبحث زامب باز
شب هم بیمحمدعل شون بر م انی_ام س شمیایاز پ شم شکر هم   ری. خدا رو 

دستم. شما هم هرکدوم  رمیگیرو من م ریهم سه تا تفنگ. شمش م یدار یچوب
 ی..... حاال شبها میدار یکاف یبه اندازه  ریتفنگ. واسه امشب هم که شده ت هی
 !میکنیرو بعد فکر م گهید

که تعدادشتتون مثل  یدرصتتورت ی.... ول ی_حرفت درستتت محمدعلجاشتتوا
 نیباشن چ ادیز یلیانگشت شمار نباشه و خ شبید
 :دمیکش آه

 .هیمرگمون حتم گهی_اونوقت د
 گفت: یلرزون یبا صدا پامال

 یرارراه ف دی.... شتتا دی.... شتتا میدور بزن میبر نیباز با ماشتت دیای.... ب گمی_م
 وجود داشته باشه.

 تکون داد: نیسرشو به طرف جاشوا 
 زمیعز شهی_نم

 _چرانپامال
 نیبود .... اما  ماشتت دهیفکر به ذهنمون رستت نی_من و جاشتتوا هم ایمحمدعل

 ....فتهیراه نم گهیتموم کرده. د نیبنز
 بغض گفتم: با
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 منیخالص ش میتونینم یعنی_
 یدستاشو رو به سقف  باال برد و به فارس یهم بغض کرد ..... محمدعل پامال

 گفت:
 کمکمون کن. ای_خدا

 دستمو از هم باز کردم: منم
 نی_آم

 دنی_دعا کردجاشوا
 _آره

 .... مینداشت یکمک خواستند. چاره ا حیو جاشوا هم دعا کردند و از مس پامال
 میتتونستتیبود که م ییجا نیخونه امن تر نی.... فعال ا میموندیم نجایهم دیبا

ستتاعت شتتد  یک میدی.... نفهم میقرق فکر بود نجوری.... تا شتتب هم میباشتت
 .میو خورد میکرد درستقذا  یبود که؛ کم نیا میکه کرد ی.... تنها کار ازدهی

شت شب سترس دا سته بود میشده بود و ا ش ست و  می.... همه کنار هم ن و د
.... هرکدوم دستتتمون تفنگ  انیها ب یزامب می.... منتظر بود دیلرزین مپاهامو

 ....ریشمش یو محمدعل میداشت
ستتاعت اومدن .... هرچقدر که  نیهم یحوال شتتبیشتتد دوازده .... د ستتاعت

 ی! محمدعلکیشتتد .... ستتاعت شتتد  یم شتتتریاستتترس ما هم ب گذشتتت یم
 گفت:

 اننیامکان داره ن یعنی_
 کاش..... ی_اپامال



سکها بود ی... منتظر حمله  میدیاومد ..... همه از جا پر ییصدا هی ...  میعرو
سمو ب ؛یول شد. نف ستم. بق رونیسکوت  ش ستند ..... عقرب هیدادم و ن ش ه هم ن
 نکهی.... دو .... ستتته .... چهار .... تا ا رفتیجلو م نجوریستتتاعت  هم یها

 آفتاب در اومد.....
شد یلیخ شحال  شوق همد. میخو ..... به  میب*غ*ل کرد گروی... با ذوق و 

و من  میمحکم ب*غ*ل کرد گرویهمد یمن و محمدعل دمیخودم که اومدم  د
 و اون گفت: رونی.... از ب*غ*لش اومدم ب کشمیم غیج

 خوشحال شدم. یلی_خ
 سرمو تکون دادم: یآروم به

 .نطوری_منم هم
س یلیخ شده بود ....  شنمون   .... بعدش میو خورد میآب پز کرد ینیزم بیگ

 .میدیخواب
شت .... از زامب ستیب سک یها یروز گذ شد. با خودمون  یخبر چیه یعرو ن

باز دوازده شتتتب به بعد  ی. ولمیحتما همون چهارتا بودن که ما کشتتت میگفت
 ی. تا وقتمیکردیها آماده م یو خودمونو واسه حمله زامب میداشت یادیاسترس ز

 ....بردیخوابمون نم ومدیهم که آفتاب در نم
ن ترستتمو گهیپشتتت خونه ....د میرفته بود یبود .... همگ کمیو  ستتتیب روز

بهتر شتتتده  ی. حال و روزمون کممیومدیم رونیبود و ظهرها از خونه ب وتهیر
. فقط؛ دلمون واستته خانواده هامون میکردیعادت م نجایبه ا میداشتتت گهیبود. د
 ....میده بود و نگران حالشون بودتنگ ش یحساب
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ستمیهروقت م منم . ستادیا یو کنار حموم م ومدیم یبرم حموم محمدعل ووا
ر حموم. تازه د رفتمیکف دستتتمو داغ کرده بودم و بدون لباس نم گهیمن د یول

ستمیرو هم م شوا و پامال جلوتر از ما راه مب ر کنا یو من و محمدعل رفتندی. جا
قدم برم بدم کردیم تمیاذ یلی. خمیداشتتتیهم   ی.... ول ومداینم ون.... از هم 

ستتر به ستترم  دی.... همش با شتتدی.... اونم که آدم نم میستتاختیخب  باهم نم
 آورد: رونی.... صداش منو از فکر ب زاشتیم

 نی_زود خوشبوت
  رفتنیرو ب*غ*ل کرده بودن و جلوتر از ما راه م گهیپامال و جاشوا؛ که همد به

 م:نگاه کرد
 .یلی_اوهوم خ

 نیدار دیمادر یرو تو یتو کس نمی_بب
 کردم: نگاهش

 عشقن یعنی_
 _آره عشق .... دوست پسر ..... نامزد.

 _نه ندارم.
 نی_قبال چ
 نی_فضول

 _آره فضولم.
 :دمیکش آه

 میودباهم ب یدوسال یکی. ییایمرد اسپان هیبار عاشق شدم .... عاشق  هی_قبال 
 اما خب ..... بهم خ*ی*ا*ن*ت کرد و تموم شد.



 کردم: مکث
 دوست دختر.... نی_توچ

ست دختر ز شون  ادی_من دو شتم .... اما خب هم ست عاد ییجورا هیدا  یدو
 در کار نبود. ی. عشقشدنیحساب م

 .... ادامه داد: میستادیا
سن ب شق دخترخالم بودم .... اما خب اون از من ؛یسالگ ستی_تو   متنفر عا

 بود.
 :دمیخند

 _حق داشت.
_ازدواد کرد .... منم فراموشتتش کردم .... دوستتت ندارم به زن شتتوهردار فکر 

 کنم.
 _خوبه...

 نی_تو چ
 نی_من چ

 نیدوست پسر و داشت هی_همون 
 بودم ...... دست به س*ی*ن*ه شدم: ستادهیبه روش ا رو

 _مهمهن
 شد: رهیچشمام خ تو

 دوست دارم بدونم. ی_نه .... ول
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به محض ا ی_تو دوران نوجوان ما  وارد دانشتتگاه شتتتدم همه رو  نکهیآره ... ا
 گذاشتم کنار..

 نی_مگه تو دانشگاه رفت
 زدم: یکج لبوند

ه ادادم گهیخب تا ترم ستته خوندم و د یمعلم بود...ول تی_آره .... رشتتتمم ترب
 عالقه داشتم. یشگریندادم .... به آرا

 و اون گفت: میردمکث ک یکم
 نیمچ اون پسره رو گرفت ی_چجور

دختر اومده خونش....  هیبود که شب  دهیش بود.... د هیاز دوستام همسا یکی_
 صبحش به من خبر داد .... منم رفتم و.....

..._ 
 گرفتم: نییپا سرمو

ت من بهت دست بزنم... حق یزاشتی_پرو پرو تو چشمم نگاه کرد گفت؛ تو نم
 ....ینیخ*ی*ا*ن*ت بببود 

 ....یی_عجب مرد پرو
 ....یلی_اوهوم .... خ

...._ 
 سر درد دارم.... کمی_من برم تو خونه .... 

 :دیکه بلند شده بود کش ششیبه ر یدست
 ....امیم گهید قهی_باشه برو .... منم چند دق



. .داشتتتم .. یبیخب دستتت بزن عج ینبودم .... ول یطونی_من کال دختر شتت
ن؛ دختره بود تو محلمو هیشر بودم ....  ییجورا هی کردمیم تیاذ یلیدوستامو خ

 ....میبود رانیاون وقتا که ا
 دنیمادر ی_مگه چند سالت بود رفتپامال

 سالم بود.... زدهی_س
 _خب ادامه بده....جاشوا

دختره تو محلمون بود  هیسالم بود .....  9..... اونموقع من  گفتمی_آره داشتم م
 که  استغفرالله استغفرالله.......

 متعجب شد و با لحجه گفت: جاشوا
 هنی_استغفرالله چ

 :دیخند یمحمدعل
ه خدا ک یحرف بزن یمثال پشتتت ستتر کستت  یبزن یبووا یحرف بد هی ی_وقت

 گفت استغفرالله..... شهی..... م ادیخوشش ن
 ادنیخدا بدش نم گهید_اونوقت اگه بگن استغفرالله؛ پامال

 خنده: ریز میزد یمحمدعل منو
 ....زننیخودشونو گول م یاصطالحه .... مردم الک هی نیا زم ی_نه عز

 _آهاپامال
شکل روان کمی_خب .... اون دختره  عقب افتاده بود؛ عقب  کمیکه نه ....  یم

بودا .... خوش قلب و مهربون  یهم دختر خوب یلیخ چارهی.... ب یافتاده ذهن
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بار من و  هی....  شتتمیم مونیاز کارام پشتت یلیخ فتم یاونوقتا م ادی..... االن 
 ....میدستش بنداز میگرفت میدوستم تصم

 پررنگ تر شد: خندم
 دینیذهنش عقب بود .... بب نکهیواستته ا چارهی.... اون دختره خب ب دیدونی_م

ساله بود ....  هیبگم .... اون  ینجوریا شت  ساله؛ با عقل ه  ینعیدختر پانزده 
 بود؛ البته عقال.... کتریسال از من کوچ هی

 _اوه چقدر بد...پامال
 :دمیکش آه

اروشکر خد دیبا گمیبا خودم م نم؛یبیرو م زایچ نجوریا یبده .... وقت یلی_آره خ
صورت یا یکنم بواطر زندگ سیکه م یکه خدا بهم داده .... در  ر اون دخت تتون

 من باشم.
 _درسته...جاشوا
 هم انداخت: یپا یپا رو یعل محمد

 _خب ادامشو بگو.....
..... از نظر  گهی_آها ..... بعد اون دختره .... خب باالخره پانزده ستتالش بود د

 که.... دیدونیبا ما فرق داشت  م یلیخ کلیه
 حرفمو بزنم: میم*س*تق شدینم روم

 س......_منظورم باال تنه 
 شون با تکون سر بهم فهموندند که متوجه منظورم شدن .... ادامه دادم: هرسه

 دختر همسن و سال ما و..... هی.....  گهیبود د بی_ما هم واسمون عج
 :دمیخند



نه  ی.... ول مایکردیم تشیاذ شتتهی..... هم میکن تشیاذ می_با دوستتتم خواستتت
 ...یمدل نیا گهید

 نیکرد کاری.... مگه چ نمیبب _خب .... بگوپامال
ه ک یشتترت یکوچه .... تا اومد ستتالم کنه ت یو اومد تو میصتتداش زد می_رفت
ش ش دهیپو .... اونم  میکرد نکاروی.... بازم ا میدیو بهش خند نییپا میدیبود و ک

شو محکم م یت ی قهی سبیشرت ر دوباره زو منیکردیمگه ما ول م ی.... ول دیچ
 ....میدیوندیو بهش م نییپا میدیکشیم قشوی یزورک
 و با تعجب گفت: دیخند پامال

 تو نرجس! یبود ی_عجب آدم
 !یلی. خمونمیپش یلیخ ی_آره .... ول

 .... اسمش روشه .... بچه! یبچه بود الیوی_بیمحمدعل
 _اوهوم

سه خ ی_ من تویمحمدعل شاک طونیش یلیمدر ستم   یبودم .... معلما از د
 بودن...

 دکتر. یآقا وورهیبهتون نم_اوه پامال
شدم ..... البته  نکهی_اتفاقا بواطر ایمحمدعل سم خوب بود اخراد ن بار  هیدر

 واسه سه روز اخراد شدم.
 نیکرده بود کاری_چران مگه چجاشوا

 زد: شوندین یمحمدعل

http://www.roman4u.ir/


 27.... اومم .... حدود  میمعلم جوون داشت هی_چهارده_پونزده سالم بود .... 
 سال....

 بودن یعلم چ_م
 یسی_زبان انگل

 _خب
شفاه هی_ سیدرس م یبار  سم هم دیپر صدا زد .... در خوب بودا  شهی.... منو 

سه اونروز نوونده بودم .... وقت ی.... ول س یوا د بل یچیه دیو د دیازم درس پر
 یجوون بود ول نکهیبا ا نینووند یچیستترم داد زد .... گفت چرا ه ستتت ین

اون سرش داد زدم  زسرم داد زد  منم بدتر ا یو محکم بود .... وقت یجد یلیخ
 یلیره و .... خدا ی.... گفت دهنتو ببند گفتم تو دهنتو ببند  اصال به تو چه ربط

 دستشو برد باال و کتکم زد.... هوی....  گهید یزایچ
 باز تر شد: ششین ی.... محمدعل دیکش نیه پامال

 نوش جونش کردم... یلیس هی_منم 
 _نتتتتتهنجاشوا

 گفتم: متعجب
 ننی_چطور تونست

 !گهید مینیما ا گهی_خب دیعل محمد
که اومد دهنمو بستم و  یوحشتناک یبا صدا یبگم ول یزیباز کردم که چ دهن
 ....میدیاز جا پر یهمگ

صدا هر لحظه نزد هیبا  یمحمدعل ست .....  شد .....  کتریجهش پنجره رو ب
صدا قایدق شب یمثل همون  شب بود ....  صدا یکه زامب یاون  یها اومدن .... 



 زیم ی.... تفنگ رو از رو نیزم یشتتدن پاشتتون رو دهیبلند و کشتت ینفستتا
 برداشتم.....

 اتاق.... یتو دی_شما دوتا برجاشوا
 شهنیجاشوا مگه م یگیم ی_چپامال

 داد زد: جاشوا
 !دیباال و در اتاق و ببند دی_بر

 کیکه نزد ییاتاقم .... از صداها یبه زور من و پامال رو هول داد تو یمحمدعل
....  دمیکشیخونه .... به زور نفس م یاومدن تو میمتوجه شد شد یم کتریو نزد

 دومیم کیشتل ی..... صتدا زدیدستت لرزونمو بردم ستمت قلبم .... تند تند م
در رو باز  وواستیم امالنفس کم آوردم ..... پ کردمیحس م ک؛ی.... با هر شل
 :دیکش غیجلوشو گرفتم ..... ج یکنه و بره  ول
 _جاشتتتتوا

 _آروم.....
ستم هم فقط سم باال نم ریز نویتون شوا و  یلب بگم .... نف اومد .... نگران جا

مدعل مد پشتتتت در و محکم م یبودم .... کستت یمح به در .... از  دیکوبیاو
 از اوناس.... یکی دمیفهم شد یکه از دهنش خارد م یبیعج یصدا

 دهیبه در .... در محکم کوب میبود دهیو محکم چسب میدیکشیم غیو پامال ج من
 ....شدیم

 افتاده واسشونن یبکشنن نکنه اتفاق نویا انی_پس چرا نمپامال
 هق هق افتاد: به

http://www.roman4u.ir/


 _جاشوا....
لحظه واستتم نمونده هر  یزور گهی.... حس کردم د شتتدیم دهیمحکمتر کوب در

ر تر م گذشت؛یکه م  :دمیکش غی.... ج شدیبدن منم س 
 ی_محمتتدعتلتت

 رشتتیشتد ..... محکمتر خودمو چستبوندم به در ... زورش ب دهیدر کوب دوباره
 گفت: هیتر و بلندتر ...... پامال با گر بیشد .... صداها عج

 .... دو نفر شدن..... ی_انگار
 غیاتاق .... در باز شد .... پامال ج ینتونستم مقاومت کنم و پرت شدم تو گهید

 و رفت ته اتاق .... با پرت شدن من  تفنگم پرت شد کنار.... دیکش
سه  یتو یفیاتاق ..... لرزش خف یمرد  اومدن تو ی  زامب دوتا س ح نمیس یقف

ست لرزونم برش دارم   ستم با د شوندم طرف تفنگ و خوا کردم ..... خودمو ک
که  یبلند غیج یمن  تو غیج یها بهم حمله کردن .... صتتتدا یاما دوتا زامب

 گم شد.... زد یو جاشوا رو صدا م دیپامال کش
دست چپمو گرفته بود .... نفسم بند  یکیها دست راست  و اون  یاز زامب یکی

اومد .... هرچقدر تقال کردم نتونستم خودمو نجات بدم .... سرشون هر لحظه 
ش شدیم کیبه گردن من نزد اونا هم اومدن ....  یباال .... ول دمی.... خودمو ک

کردن .... فاصتتلشتتون با گردنم کمتر و کمتر شتتد ....  کیدوباره ستترشتتونو نزد
 کردم..... می.. خودمو تسلچشمامو بستم ..

پامال اومد .... چشمامو محکم  غیپشت سر هم؛ همراه ج کیدو تا شل یصدا
امو باز چشم تونستمیها افتادن کنارم .... نم یتر به هم فشار دادم ..... دوتا زامب



 یمحمدعل یها رو از کنارم برداشت .... صدا یزامب یکنم .... حس کردم کس
 اومد:

 _نرجس....
به دو طرف گردنم  یآورد .... کستت رلبیلرزون  استتممو ز یهم با صتتدا مالپا

ش ست ک ستمینه .... بازم نم ایگاز گرفتن  نهیتا چک کنه بب دید شمامو باز چ تون
ست داد .... لب لرزونم  شد ..... حس مردن بهم د ضربان قلبم کند  کنم .... 

 ..دمینفهم یزیچ گهیزد .... د خیآروم شد .... تنم 
 "ی"محمدعل

 زد .... داد زدم: خی.... تنش  زدینم نبضش
 _نرجتتتس

شتم رو ومدیدادم ..... به هوش ن تکونش ستمو گذا شار دادم  ی.... د قلبش و ف
دکتر  هیکه  میافتاد ریگ ییکه جا مونیروزا ... لعنت به زندگ نی.... لعنت به ا

 :دی.... پامال و جاشوا کنارم نشستن .... پامال نال شهینم دایهم پ
 بده..... ی_بهش تنفس مصنوع

نرجس  زاشتتتمیم دیزود به خودم اومدم .... نبا یشتتوکه شتتدم؛ ول یکم اولش
 بشه.... شیزیچ

 هیره اما؛ باالخ دی.... طول کش اوردیگرفتم.... جاشوا هم به قلبش فشار م نفس
ش سمو  دینفس بلند ک شدم ....  رونیمحکم ب.... نف ستادم .... از جام بلند  فر

اشتتکم دراومد .... پامال صتتورت  یک دمی.... نفهم دمیبه صتتورتم کشتت یدستتت
به هوش ن مدینرجس رو نوازش کرد ....  مان  زدینبضتتش م  یول و .... خرا
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شت تا زامب نییخرامان رفتم پا شمم به ه ض ییها ی.... چ شیخورد؛ که بع  ونا
 ....ایگلوگه به سرشون خورده بود .... لعنت اشونمیسرشون قطع شده بود و بعض

 نیبا ا دیدر آوردم .... شتتا وچالی یآشتتپزخونه و پارچ آب رو از تو یتو رفتم
تم عروسک ها گذش نیا نیرفتم و از ب رونیچشماشو باز کنه .... از آشپزخونه ب

ها رو هم همون لحظه؛ جاشتتوا از کنار نرجس بلند کرد و  ی.... اون دو تا زامب
پا باال  تونییآورد  پا ی. رفتم  تاق نرجس ....  و  ردکیم هیباال ستترش گر مالا

شتتدم .... آب  کشی.... نزد کردیو نگاهشتتون م واریداده بود به د هیجاشتتوا تک
 نی.... بازم ا ومدیصتتورتش .... به هوش ن یرو دمیدستتتم و پاشتت یرو وتمیر

گه  یرییتغ چیکارو کردم .... ه نار .... ا گذاشتتتم ک پارچ آب رو  نکرد .... 
....  ای.... هوف .... خدا ادنیبه هوش ن ره.... امکان دا نیبشتتته چ شیزیچ

 گرفته گفت: یکمکش کن .... جاشوا با صدا
 ....رونیب برمی_من اونا رو م

 .امی_صبر کن منم ب
 نزار.... _نه .... تو پامال و نرجس رو تنها

 رفت و پامال داد زد: رونیتکون دادم  جاشوا از در ب سرمو
 _مواظب باش جاشوا...

 پامال رفت دنبالش! ومد یاز جاشوا ن ییصدا
بنفشش که حاال  یشدم .... اول از همه به موها رهینرجس خ حالیصورت ب به

اش .... به لب و شینیبسته ش .... به ب ی.... بعد از اون به چشما زدیم یبه قرمز
شه بانمکه  درست مثل پامال  نکهیاز ا شتریب ه یمعمول زشیهمه چ خوشگل با



ستتت و چهار ستتاله  با یدختر ب هی....  دیچرخ فشیاندام ظر ی.... چشتتمم رو
 !زترهیاز پامال هم ر یکوچولو .... حت یلیخ کلیه

 دستم گرفتم ..... ی.... دست سردشو تو فشیصورت ظر یرو دمیکش دست
خواب معصتتومه .... اوف ....  یچشتتم ازش بردارم ..... چقدر تو تونستتتمینم

پامال و جاشوا برگشتن .... پامال چطور  دادیباز و بسته شدن در نشون م یصدا
 ییه دختر ترسویها هم دست زدهن .... از  یبه زامب یعنی روننیجرات کرد بره ب

پامال  بع با آدم  نی.... کرمت رو شتتکر .... بب خدا ی.... هع دهیمثل  عشتتق 
 نیا ی  شتتگیهمن .... ستتوال هم قی.... جاشتتوا و پامال واقعا ال کنهیم کاریچ

شبوت میتونیذهنم .... "من و نرجس م یمن؛ اومد تو یروزا " منیش یزود خو
 نی.... به ا کنمیفکر م نی..... هوف .... چند وقته هرشب و هرشب دارم به هم

مثل  منیخوشبوت ش میتونیم م یکه اگه من و نرجس عاشق هم بش کنمیفکر م
شوا م ش منیشیپامال و جا ست ک شا یرو دمی.... د شه که  دیلبم .....  زشت با

ضع نیا یاالن  تو ست خودم ن ی.... ول کنمیفکر م نیدارم به ا ت یو  ستید
 ن ییدادم .... دستتتمو آوردم پا یمصتتنوع تنفسذهنم که  بهش  ی.... اومد تو

گاه سرمو نزد یلبا یرو دمیکش  کردم.... کینرجس .... ناخودآ
همه پستتت شتتدمن ....  نیا یمن ک کنمنیم کاریمن چ ای... خدا دمیجا پر از

ستفاده م تیموقع نیدارم از ا کردم ....  ی.... عجب کار احمقانه ا کنمنیسوءا
 نرجس منو ببوش .... ببوش....

 بلرزم: ف؛یخف یلیجاشوا باعث خ یصدا
 .نییپا میباهم نرجس و ببر ای.... ب ی_محمدعل
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 صورتش نگاه کردم: به
 !ارمشیپامال .... خودم م شی_تو برو پ

 دمیرفت .... باز دست کش یحرف چیشدم به نرجس .... جاشوا بدون ه رهیخ و
چه حس خوب یرو ند زدم ....  خدا یلبم و لبو قدریمن چرا ا ایبود ...  بد  ن

....  فهممی.... نم ووادنیباشتتم؛ دلم بازم م مونیپشتت نکهیا یشتتدمن چرا جا
 ریز اشتتتماز دستتتامو گذ یکیبه طرف نرجس رفتم ....  دم یکشتت یقینفس عم

 نییرو پشت زانوهاش .... بلندش کردم و آروم آروم  رفتم پا یکیگردنش و اون 
 ....شدیب*غ*لم بمونه  اما نم یتو ینجوری.... دوست داشتم هم

شتمش سر نیزم یرو گذا شت آورد و ز هی عی.... پامال  شت.  ریبال سرش گذا
سرد بود. پتو ستم رو ییتنش هنوز  ش شتم و انداختم روش .... ن بل و م یبردا

 شدم بهش.... رهیخ
 اون لحظه ادیبار هم   کی قهی...... هر چند دق شدمینم رینگاه کردن بهش س از
رستتته تا بود. د نیریشتت یلیخ یکوتاه بود  ول یلی.... هرچند خ فتادمیم فتادمیم

.... کردمیخودم و نرجس فکر م نیطرفه  به عشق ب کی یقبل از اون ب*و*سه 
 که االن دارم رو اونموقع نداشتم..... یاما حس

 ستین نطوریب*و*سه عاشق بشمن نه ا هیمن سست اراده ام که با  نقدریا یعنی
عاشتتق  نهیرم که؛ زمندا یبا خودم که رودرواستت ی.... هنوز عاشتتق نشتتدم. ول

 روز به روز عاشتتق و میتونینرجس بگه آره؛ اونوقت م هیکردم. کاف دایشتتدنو پ
با  دونمیکه م دارمحس کوچولو  هی.... من االن  نهی.... آره هم میعاشتتق تر بشتت

 شه! لیبه عشق هم تبد تونهیگذشت زمان  م



زود عاشتتق شتتد.... نه  یکه چرا محمدعل دیری)دوستتتان  لطفا االن خورده نگ
شش اومد.... مثل همه  یمحمدعل شد .... فقط خو شق ن .... یمردم عاد یعا

وز که ر یی.... اونم کسا ستیکم ن ادیخوشش ب یاز کس نکهیماه هم واسه ا هی
 و شب باهم بودن(

پامال خ جاشتتوا که دراز  نطوریو هم دارمی. اما من هنوز بدنیوقته خواب یلیو 
ش صورت ن دم یک  یترکمتر دخ کنهنی. نرجس منو قبول مکنمیرجس نگاه مبه 

اگه قراره  یسال از خودش بزرگتر باشه! ول ازدهیکه قبول کنه شوهرش  شهیم دایپ
االخره . بمیباش نجایتا ابد ا هک شهی.... نه نه .... نم میباش نجایتا آخر عمرمون ا

 !میشیخالص م نجایاز ا یروز هی
مثال همونطور که از خواب  نیچ مینکرد دایپ گرویو همد میخالص شتتد اگه

 مینیبو ب میشتت داری.... همونطورم از خواب ب میابونیب یتو میدید م یشتتد داریب
 پامال و جاشوا بارسلون! د ینرجس مادر ران یا ی. من تومیخونه خودمون یتو

 نیمن چ یکنن. ول دایپ گرویهمد توننیو راحت تر م کنیاونا به هم نزد خب
کنم .... نه بابا .... عشتتق من  دایبرم تا نرجس رو پ دیرو با ایتا استتپان رانیاز ا

شق شیکه خودمو به آب و آت ستین قیاونقدر عم صال هنوز ع ر درکا یبزنم. ا
شد چ ی.... ول ستین شد نیاگه  شق  شد نجایا زو بعد ا میاگه عا  میخالص 

 عشتتق هی.... اگه برم  ایبه استتپان رانیآره اونموقع ارزش داره بواطرش از ا نیچ
 باشه  چرا که نهن نمونیدو طرفه بتونه ب

دخترخالم بود  حاضتتر بودم به خاطرش  ه یدلم با ستتم یکه وقت ادمهی خوب
بود که اونم دوستم داشته باشه ....  نی.... فقط شرطش ا یکنم. هرکار یهرکار
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 نداشت. و من  ی. ولکردمیاگه دوستم داشت؛ بواطرش کوه رو هم جا به جا م
 ن بردم.یازدواد کرد  از ب یکه بهش داشتم رو  وقت یعشق مچهیاون ن

 ..... هینرجس نگاهش به من نه از رو نفرته نه عشتتق .... نگاهش پوچ و توخال
 هی ینشونه  نی..... ا میهمو دار یبه وقتش هم هوا یول م یسازیدرسته باهم نم

پامال رو از  دمیشتتا .دونهیخوبه! نرجس  من رو مثل جاشتتوا و پامال م ی  دوستتت
شه .... اما من نه ....  شتریهممون ب شته با ست دا ذره  نرجس  هی....  کمیدو

 واسم مهمتره.....
پنجره نگاه کردم. آفتاب در اومد و هوا روشن شده بود. حاال صورت نرجس  به

نبود و نفستتاشتتم منظم تر  دهیپر گهی.... رنگ صتتورتش د دمیدیرو واضتتح تر م
 شده بود.

 همه خواب دخترن نیا ستیبس ن نیشینم داریچرا ب نرجس
 ریفردا داشتتته باشتتم .... د یالزم رو برا یکردم بووابم .... حداقل انرژ یستتع

 باالخره خوابم برد. یشد  ول
. ومدهیبهتره بگم به هوش ن اینشتتده.  داریروز گذشتتت و نرجس هنوز ب ستته

شوا و پامال متوجه ن شق تو مچهیجا شدن و پامال گفت  نرجس به  یع وجودم 
 نهی..... مهم ا ستتتیمهم ن یلیخ نی.... االن ا زنهیهوش اومد باهاش حرف م

..... مثال  چرخهیبد م یزایذهنم چ یهمش تو شتتتهنینم داریکه نرجس چرا ب
 نشه.... داریب چوقتیه گهید
 ممد .... فکر بد نکن! الیویب

. رفتم نیزم یآورد گذاشتتت رورو درستتت کرد و  مونیشتتگیهم یقذا پامال
 .ووردمیکنارشون نشستم و همونطور که تو فکر بودم  قذا م



 کمیستته روز شتتد ....  ادنینگران نرجستتم. آخه چرا به هوش نم یلی_خپامال
 ستنین بیعج

که  ییپامال نیروز اول کجا  و ا یترسو یصورت پامال نگاه کردم .... پامال به
سته کجان ..... درسته هنوز ترس تو یرو به رو ش ست .....  یمن ن وجودش ه

جا  تر شتتتده ..... االن م یلیخب  خ یول  گن یکه م فهممیاز روز اول شتت
 ....یچ یعنی کنهیاتفاقات بد و ترسناک آدم رو شجا  م

شو فقط با گر یدختر پامال  شب پ هیکه روز اول سه  مک به ک ش یگذروند .... 
سکا رو بشوهرش رفت و اون عر شوا گفت هرچقدر بهش  رونیو برد ..... جا

گفتم بهشتتون دستتت نزن   دستتت بردار نبوده .... حاال هرچقدر هم عاشتتق 
شه  ول شوا با سش ر یجا  خودم نهن به ایکه رفته کمکش کرده  وتهیباالخره تر

که نرجس ستتته روزه به هوش  بهیگفتن آها گفت عج یاومدم ..... پامال چ
و حالم ر گهیکه د ییآبپز نگاه کردم  قذا جیو هو ینیزم بی.... به ستت ومدهین

 مجبورم بوورمش: ی..... ول زنهیبهم م
 .میندار ی. چاره امیصبر کن دیهست .... اما خب با بی.... عج دونمی_نم

 شدم: رهیصورت ناراحت جفتشون خ به
شک یکاش به جا یا گمی_االن با خودم م ستار  یدامپز  مووندیم یحداقل پر

 بوورم الاقل. یدرد هیبه  نجایکه ا
قورتش داد  یدهنش .... وقت یگذاشتتت تو ینیزم بیستت کهیت هیکه  جاشتتوا

 گفت:
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 یردکیم نکارویدر انتظارته هم یاتفاق نیهمچ یدونستتتی_مطمئن باش اگه م
 نموویم یو پزشتتک کنمیدرستتمو ول نم گهی..... خود منم اگه به عقب برگردم د

 ...وورهیبه درد االنمون م  ی..... هرچند سوت ول
 گونه هاش رو پاک کرد: یچشماش سر خورد رو یکه از رو یاشک پامال

ش نیا الیوی_ب ....  میردبه عقب برگ ستیو قرار ن میینجای.... فعال ما ا دیبحثا 
 .نی! همادیکه نرجس به هوش ب نهیکه مهمه ا یزیاالن تنها چ
بلند شتتتد. رفت کنار نرجس و  هیو با گر رهیبغضتتش رو بگ یجلو نتونستتتت

 صورتش رو نوازش کرد:
 ....نیدخترن بب یشینم داری_نرجس .... چرا ب

 ما اشاره کرد: به
 نیشنوینرجس صدامو م نیش داریتو ب می_ما همه منتظر

 سر داد.... هیشکم نرجس و گر یگذاشت رو سرشو
باال اومد. از جام بلند شتتدم و رفتم کنار  یاز اتاقا یکیباز شتتدن در  یصتتدا

شستادمینرجس ا شم شدن ....  شوا و پامال هم بلند   یرو که رو یچوب ری. جا
صدا شتم.  س یمبل بود رو بردا صدا یقدم زدن ک شنه  یاومد ....  کفش  یپا

 زنونه!
.... اون موجود باال  ادیستتر نرجس ب ییبال دی.... نبا ستتتادمینرجس ا یجلو

شت از پل صدا ومدیم نییه ها پادا ش .... تپ ومدیتق و توق راه رفتنش م ی..... 
ش شم ستام عرق کرد و  سر م یاز رو ریقلبم باال رفت .... کف د ستم   رد؛ووید

سفت تر م یول   میدیخودمون د ی... تا اون موجود رو  رو به رو گرفتمشیمن 



شل ست  شو گرفت رو به روش و خوا شوا تفنگ   دنشیکنه ..... اما با د کیجا
 ....ستادیدستش از حرکت ا

شو آورد پا یآروم به ش نییتفنگ ش کی.... به زن  و با  ادهستیکه رو به رو ا یپو
حدودا چهل  یشدم .... زن رهیخ کرد یتعجب  به ما نگاه م یترس و لرز  و کم

س ش یا روزهیف یساله! .... لباس مجل ش یبود  با کفش ها دهیبلند پو نه بلند پا
 ....یمشک

وا .... جاشتت میدیگفت که نفهم یزیچ رلبیزن ز کنهنیم کاریچ نجایزن ا نیا
 :دیباریزن م یشد. ترس از چشما کشینزد

 دنیاز کجا اومد دنیهست ی_سالم.... شما ک
 شدم: کیو منگ به جاشوا نگاه کرد .... منم نزد جیگ زن

 .دیدیاز چهرتون مشوصه که ترس دنیاومد نجایا ی_شما چجور
 مبل اشاره کردم: به

 .دینیبش نجایا دیی_بفرما
ش اولش شاره کردم  ب سر بهش ا دون .... ب نهیمردد نگاهم کرد که با تکون دادن 

شوا  یاومد و رو نییاز پله ها پا یحرف چیه ست .... من و جا ش مبل تک نفره ن
به جلو خم شد و انگشتاشو  یرو به روش ..... جاشوا کم میو پامال هم نشست

 گره زد: به هم
 هنیچ انیکه جر دیبه ما بگ شهی_حاال اگه م

آب برگشتتت .... زن آب  وانیبازم مردد نگاهمون کرد. پامال بلند شتتد و با ل زن
 ....وتیر رونیو اشک از دو تا چشماش ب دیرو نوش
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 زدم: صداش
 _خانم!

 رو ازش گرفت و خودشم رو دسته مبل نشست: وانینگاهم نکرد. پامال ل یول
.... من بچمو به خاطر  میحال رو داشتتت نی.... ماهم روز اول هم دینکن هی_گر

 دیبگ و دی.... پس نترس میکه .... هنوز سالم دینیبیترس از دست دادم .... اما م
 دنیدیرس نجایبه ا یچجور

 گشاد شده نگاهمون کرد. گفتم: ینداد و با چشما یباز جواب زن
 شنوهنی_نکنه نم

 ن گفت:رو به ز پامال
 نیشنویما رو م ی_خانم صدا

کرد که ما متوجه  یآب دهنشتتو قورت داد و شتترو  به صتتحبت به زبون زن
 .... حرفشو قطع کردم: کردیصحبت م ی.... ترک میشدینم

 دنیصحبت کن یانگلس دی_شما بلد
جمله رو بلد بود که سرشو به نشونه "نه" تکون داد. جاشوا کالفه  هی نیا یانگار

 فرستاد: رونینفسشو ب
 منیکن کاریچ دی_حاال با

 ....دونمی_نم
شاره کرد.... ب زن صحبت کرد و به خودش ا شرو  به  ستم نیباز   حرفاش تون

.... اون  ی....طوب یس. طوب هی((ستتت و ستتاکن ترکیبفهمم استتمش ))طوب
 عروسک از تنش جدا شده بود و ...... هیکه سر  یهمون اتاق .....

 _جاشوا....



 _بله
 چشماش نگاه کردم: تو
 زن نفر پنجم ماست. نی_ا

 نی_چپامال
 نفر پنجم ماستن یچ یعنی_جاشوا

توش  میهستتتت که همون روز اول  من و نرجس رفت یاتاق هی_کنار اتاق من  
شده بود؛ تو یواراید ی.... همونطور که رو شته  سممون نو اون اتاق  یاتاق ما ا

 کمد بود.... یزن تو کی لیو وسا یهم نوشته شده بود  طوب
و منگ نگاهمون  جیشتتتدند. زن هنوزم گ رهیو پامال متفکر به هم خ جاشتتوا

 لشویوسا کنمی.... فکر م گفتیم یزیچ یو به ترک کردیو به باال اشاره م کردیم
 .... دهید نجایا لشتتویون بفهمونه که لباس و وستتابهم وواستتتیبود و م دهید

 جاشوا گفت:
 ست! خودشم مدام هیو مشوصه اهل کشور ترک کنهیصحبت م یزن ترک نی_ا

 سیخوب تدر یستتی.... اونجا که زبان انگل اوردیرو م هیحرفاش استتم ترک نیب
لد زن ب نیمسلط اند. پس چطور ا یسیانگل یرو ه یترک یو همه اهال شهیداده م

 صحبت کنهن یسیانگل ستین
 به دو طرف تکون دادم. پامال گفت: سرمو

سم عج یزی_چ س نیکه چرا ا نهیا بهیکه وا  دیبامگه ن دهنیپوش یزن لباس مجل
 شده باشهن داریاز خواب ب

 وجود دارهن یزامب نجایکه ا میبد حیواسش توض ی.... حاال چجور دونمی_نم
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سرشونو تکون دادند. زن  که د پامال شوا  سمشو م گهیو جا از هم ب م یدونستیا
گاهش م ما هم ستتردرگم فقط ن . آخر  از میکردیبه زبون خودش حرف زد و 

 داد. هیحرف زدن خسته شد و کالفه دستشو گذاشت رو صورتش و به مبل تک
 گهید یکنیم وونمید ینرجسن دار یشتتینم دارینرجس نگاه کردم .... چرا ب به

 دختر!
ر از ه یشب شده بود. طوب گهیبدون سر و صدا گذشته بود .... د یساعت چند
سش عجشدیم رهیبه نرجس خ یگاه ... . شهینم داریبود که چرا ب بی. حتما وا
آخه هنوز با ترس بهمون  م یستترش آورد ییما بال کردیتو ذهنش فکر م دمیشتتا

به پامال  اشتتوا.... از ستترجاش بلند شتتد و به طرف پله ها رفت  ج کردینگاه م
 باال.... یاشاره کرد باهاش بره .... پامال پشت سرش رفت طبقه 

 یمبل بلند شتتدم و کنار نرجس نشتتستتتم ..... دستتت بردم داخل موها یرو از
سر  زایچ نی.... من که از ا دونمیبنفشش شد قرمزن نم یقرمزش. چطور موها

جده  خواهرم  شتتن هی...... فقط  ارمیدر نم ما که رنگ مو دهیبار از   یبودم 
 هی دشخب نرجس خو گهنید هی.... بنفش هم فانتز شتتهیزود عوض م یفانتز

 ....پرسمی.... حتما از خودش م شگرهیآرا
ش به ست ک سته رو نکهیبه ا ی.... حت دمیکنار لبش د ش شوا ن نار  و مبل ک یجا

گاه م نهیداره بهمون ن پامال رو  یتوجه هم ک با عشتتق  گه اون  نکردم. م
هش که ب یرو صورت کس کشمیحاال منم دست م منیگفت یزیچ دیب*و*سیم

 کردم.... دایعالقه پ
.... چال کنار  وندهیکه م یکنار لبش وقت یخنده هاش افتادم و اون گود ادی

چال نرجس  فقط  یلپ بوده ول یچال رو شهیبودم. هم دهیلب .... تا حاال ند



خنده هاش تنگ  ی..... دلم برا ستتتیلپش ن یاز لبش فاصتتله داره و رو کمی
 شده....

ش آه شدم .... قبل از ا دمیک  هوشیو نرجس ب فتهیاون اتفاق ب نکهیو از جام بلند 
 یو من و نرجس با فاصله  دنیووابیاتاق خودشون م یبشه  پامال و جاشوا تو

باره از  ی.... ول میدیووابیم نجایا اد یز یلیخ اون شتتتب  جاشتتوا و پامال دو
 بواطر ترسشون باشه.... دی. شانجایبرگشتند هم

 دستم: یجاشوا نشستم ... دستشو گذاشت رو کنار
 ....شهیم شتری_معلومه روز به روز عالقت داره ب

 به نشونه مثبت تکون دادم: سرمو
 تا عشق نمونده باشه.... یزی_آره .... فکر کنم چ

 ....یکنیخوبه که عالقتو انکار نم یلی_خ
 _چرا انکار کنمن

 .....ایقرور  ی.... از رو دونمی_نم
ه عالقه داشتتت یبه کستت نکهینداره .... ا ییمعنا گهی_اگه اونم منو بوواد  قرور د

نداره .... قرور زمان یارتباط چیاز نظر من ه  یو بهش بگ یباشتت  یبه قرور 
 ....یکن کیو باز خودت رو کوچ ادیت بدش ماز یکه بدون کنه یم دایمعنا پ

 _درسته.
شتند .... پس رفته بود لباس عوض کنه .... ا یطوب قد  یلیزن خ نیو پامال برگ

 ....هیآدم موفق گفتیهم داشت .... حسم م ییبایبلند بود و صورت ز
 واسم سواله. نیصحبت کنهن ا یسیانگل تونهیچرا نم اما
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 نرجس
 باز نتونستتتم بلند بشتتم .... یچند شتتب  ستترمو باال گرفتم؛ ول نیتموم ا مثل

 هیخاکم و ستتمت راستتتت من  یکه رو دونمیم نویکجام .... فقط ا دونمینم
صدا ابونهیخ ش ی....   ادیفر تونمینم ی.... ول شنومیآدم ها رو م یها و حت نیما

 منو نجات بده" یکیبزنم "کمک  
باز کنم .... ان تونمینم به هم  یچستتتب قو هیبا  یگارلبمو از هم  بامو  هم ل

 ....نیزم نیچسبوندن  هم بدنمو به ا
 یکستت نیهم یتر بود .... برا نییپا ابونیافتاده بودم  از خ ریکه گ ییجا ستتطح
 ادی.... نه روزا  و نه شب ها .... منم هرچقدر تقال کردم که نجات پ دیدیمنو نم

 کنم  نتونستم.....
 "ی"محمدعل

مطلق  یکی.... خونه تو تار نمیباعث شد از خواب بپرم و سرجام بش ییصدا هی
 .... بهش ومدیکه نرجس خواب بود م ییفرو رفته بود. صدا از سمت چپم  جا

و  نیزم یشتتدم و نگاهش کردم .... دستتت چپمو از آرنج گذاشتتتم رو کینزد
عرق بود ....  سیصتتورت نرجس خم شتتتدم .... صتتورتش خ یخودم  رو

س کردیلب ناله م ریو نامفهوم ز دیلرزیم شتم  دمی.... تر ستمو گذا ست را .... د
 دستش و تکونش دادم: یرو

 _نرجس!
 و صدام بلندتر شد: دتریناله کرد .... تکون دادنم شد باز

 _نرجس
 تکرار کردم: نکارویو دوباره ا دوباره



 _نرجس ... نرجس!!
 بود .... بد بود بدتر شد! میوخ یلیخ حالش

ستم ش شدم رو ن سرش و خم  صدا یباال   یصدا ونیقلبمو م یصورتش .... 
.... تاالپ ... تلوپ ... تاالپ ... تلوپ .... صتتدام  دمیشتتنینرجس م یناله ها

 بلندتر شد:
 _نرجتس .... نرجتتتس!

.... جاشتتوا و پامال به ستترعت  دندیکه زدم؛ اون ستته نفر از خواب پر یداد با
 ....کردیهمونجا نشست و فقط نگاهمون م یطوب اومدن کنارمون .... اما

هنوز آروم نگرفته بود .... پامال باال ستترش نشتتستتته بود .... دستتتشتتو  نرجس
....  کردینرجس و صتتداش زد .... اما اون فقط ناله م یشتتونه  یگذاشتتت رو

 عرق بود.... سیخ
گاه دستمو آوردم باال و زدم رو دمینفهم صورتش .... پامال و  یچرا اما؛ ناخودآ
ش نیهمزمان ه یطوب سازگار بود .... نرجس  یلیس ی.... اما انگار دندیک من 

شوا  کردیناله نم گهیآروم گرفت و د .... پتو رو از روش کنار زدم .... پامال و جا
 دمیوابنرجس و کنارش خ بالشتبرگشتند سرجاشون ... بالشتمو چسبوندم به 

شک م شت خ شم مثل  شدی.... عرقاش دا  دهیدختربچه آروم خواب هی.... خود
 بود.
 نیکه  بهش عالقه مندم .... من به ا بردمیم یپ نیبه ا روزیاز د شتتتریروز ب هر

همون قرمز .... که رو به روم   ایبنفش  یو بانمک .... با موها زهیم زهیدختر ر
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س دهیکمر خواب یرو شده؛ عالقه  یلیو به خاطر  سرش به طرف من پرت  من 
 کردم! دایپ

که هم مهربونه هم  یستتتال از خودم کوچکتره .... دختر ازدهیکه  یدختر به
 زبون .... هم نترس هم ترسو. ی.... هم زبون دراز  هم به وقتش ب یجد
که  یزیدختر بزارم .... تنها چ نیا یرو تونمینم یثابت تیخصتتوصتت چیه من

به من نداره" .... باشه اشکال نداره ... اشکال نداره  یحس چی"اون ه نهیا دونمیم
 دوارینداشتتته باشتته .... فقط از من متنفر نباشتته که حداقل بتونم ام یکه حستت

 باشم.
قدر نزد کترینزد صتتورتمو ....  شینیبه ب دیچستتب مینیکه  ب کیبردم .... اون

فتادم ا نیریاون ب*و*سه ش ادیشده بودم   رهیبستش خ یکه به چشما نطوریهم
گاه بود و من با ی.... ب*و*سه ا  .... اما نشدم.... شدمیم مونیپش دیکه ناخودآ

 ی.... ول کردیم ونمیبرو جلو .... اون حس داشتتت د گفتیم یستترکشتت حس
نگم ... بج تونمیهستم که با حسم نم ی.... متاسفانه آدم گرفتیعقل جلوشو م

سه که  نیا شهیو هم ست خودم نبود  شهیم روزیبر عقلم پ چیبه ه کیح .... د
 متونیبا نرجس ندارم .... نم یکه فاصتتله ا یشتتب .... وقت مهین نیا ی..... تو

.... ستترمو باال گرفتم .... به پشتتت ستترم  رمیرو بگ یلعنت ی زهیاون قر یجلو
... . شدینم دهینگاه کردم .... جاشوا پشتش به من بود .... پامال هم که اصال د

 پتو بود.... ریز  یاونطرف تر هم طوب
برگشتم کنار نرجس .... دستمو گذاشتم پشت گردنش .... صورتمو کج  دوباره

 ....کتریو نزد کیشدم .... نزد کشیکردم و نزد



 ارنکیشتتد که نه تنها باعث نشتتد دستتت از ا قیوجودم تزر یتو ینیریشتت حس
 مصمم تر شدم! نکاریا یبکشم  بلکه تو

 "نرجس"
 :زدمی.... داد م دمیلرزیشدت سردم شده بود .... از سرما م به
 کمکم کنه. یکی_
 ....شدیاز دهنم خارد نم یا گهید زیجز ناله چ یول

شب  شبها یلیخ ام  نیاز ا رشتیب تونمینم کردمیسردتر بود. حس م گهید یاز 
بارون یزیبمونم .... چ نجایا بدتر کرد   که اون وقت شتتتب  یکه حالمو  بود 

سرد! .... با خودم گفتم امشب   یاون هوا یکرد .... بارون تو دنیو  به بارشر
 !هیسرما  مرگ من حتم نیا یتو

.... فقط ناله بود که  شدیشدت گرفت و حال من لحظه به لحظه بدتر م بارون
 ....شدیمن خارد م یاز گلو
صدا ییصدا شد ....  سم  یمحمدعل یاومد که باعث تعجبم  شت ا بود که دا

 .... نرجس .... نرجس .... نرجس.... اوردیمنو به زبون م
کردم بگم  یبازم ناله و ناله .... ستتع ی.... ول یکردم داد بزنم محمدعل یستتع

اله ن نیا تونستتتمیکاش م یا یبهم کمک کنه .... ول وواستتتمیکمکم کن .... م
 ....ارمیبه زبون ب یزیها رو خفه کنم و چ

شد! ناله ها یمحمدعل شدتش  شتریمنم ب یصداش بلندتر  شد ..... بارون 
 گرفت....
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.... از ترس جرئت  یمحمدعل یهم صتتدا دم یشتتنیبارون رو م یصتتدا هم
شممو باز کنم .... گهگاه شتم چ ش یصدا یندا شدن ما ....  ومدیهم م نیرد 

از  شیصتتتداش ب ندفعهیمنن ا شیاومده پ نجانیهم اومده ا یمحمدعل یعنی
 بلندتر شد .... نرجتتتتس.... شیپ

 یمحمدعل ینرجس گفتن ها گه ید یطرف ستترما و بارون .... از طرف کی از
 ....اوردیپامال هم اومد .... اونم اسم منو به زبون م یحالمو بدتر کرد .... صدا

 جاشوا یکردم چشممو باز کنم .... اما نتونستم .... صدا یهم اومدن سع پامال
 گفت .... پس اونم اومده.... یچ دمینفهم ی.. ول.. دمیرو هم شن

 به صورتم خورد و باعث شد ناله هام خفه بشه.... ینیسنگ زیچ هوی
نبود .... از ستترما هم  یبارون خبر یاز صتتتدا گهیجا آروم گرفت .... د همه
 یمن مردمن آره .... انگار ایآروم آروم بود ..... خدا زینبود .... همه چ یخبر

 مردم....
ستتبک بود  یبود .... ول یچ دونمیاز روم بلند شتتد .... نم یزیچ هیکردم  حس
 جاشوا اومد: ینرم بود .... صدا رمیخاک نبودم ... ز یرو گهی.... د

 سرجامون پامال.... می_بر
شدن .... خدا حس شتم تو ایکردم از کنارم بلند   کاش یاون خونهن ا یمن برگ

 قرار گرفت و.... کمینزد یزیباشه .... چ نطوریا
 هنباش یامکان داره محمدعل گهنید هیک نی.... ا دمیرو شن یکس ینفسا یصدا

 یم تودوباره برگشت دونستمیم یکردم نتونستم چشممو باز کنم .... ول یهرکار
 اون خونه....



 جانیا گهید یعنیمدت که اونجا بودم؛  نیتو ا ستتتنی.... ن بهیآخهن عج چطور
 ....کنمنیم کاریچ نجاینبودمن .... پس االن ا

ورتم ص یرو شدینفر پوش م هی ی...... نفسا مینیخورد به ب یزیکردم چ حس
 بودم .... در دهیبود .... ترستت قراریخدان ..... نفستتاش نامنظم و ب هیک نی.... ا

 هنیک نیحال کنجکاو هم بودم که بدونم ا نیع
 ی.... آخه محمدعل یمحمدعل مونهیجاشتتوا و پامال که رفتن .... پس م خب

بشهن ازم فاصله گرفت .... هوف .... خداروشکر  کیبه من نزد نقدریا دیچرا با
نگذشت که برگشت .... دستشو گذاشت پشت گردنم .... االن  یزیچ ی.... ول

 ....نمچشمامو باز ک تونمیاصال نم یچشمام گشاد بشه .... ول دیبا
شد ... اه ... چر یکردم لبمو تکون بدم .... بلکه بتونم حرف یسع ا بزنم ... اما ن

 ....نجویا
که  هیک نیتوهم زدمن ا ای.... خدا هنیمحمدعل هنیک نیبند اومد ... ا نفستتم
 داره....

.... آخه اون چرا  دمیاالن خجالت کشتت نیباشتته هم یمحمدعل نکهیفکر ا از
نفس بکشم .... ازم فاصله گرفت .....  تونمیخدا نم ی... واکنهن . نکارویا دیبا

 ....شدمیم ونهیزود برگشت .... داشتم د ی.... ول زدینفس نفس م
سه سه د ب سه .... ا ارمیدارم نفس کم م نیهست یتو ک گهی... ب درت کاش ق یب

 ....هیک دمیدیو م دادمیداشتم اونو هول م
 جدا شد و آروم گفت: ازم

 دارم_دوستت 
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گفت دوستتتت  یبود .... به فارستت یبود آرهن آره محمدعل یمحمدعل یصتتدا
 امکان نداره.... شهنیمنو دوست دارهن نه .... مگه م یدارم .... محمدعل

صله گرفت .... د ازم ستمیکنارم نبود .... تازه م گهیفا شم . تون  ی... ولنفس بک
 ....دادیصدا نم گهینفسمم د یمن  حت

اون  شتتتهیافتادم .... هنوز باورم نم یمحمدعل ادیروزم اومدهن به  یچ ایخدا
 فکر کردم تا خوابم برد. نقدریباشه .... ا یشوص  محمدعل

 دمی.... خواب د دمنیبود من د یچه خواب نیوحشت چشممو باز کردم .... ا با
 شده و.... یزامب یمحمدعل

 .... من چشممو باز کردمن نمیبب سایوا
شتتکرت .... برگشتتتم  ایخدا یستترجام و به اطرافم نگاه کردم .... وا نشتتستتتم

 ....نجایا
شحال شد .... ا هی.... پس بق دمیوندیم خو اون زن  هنیزن ک نیکجانن در باز 

 نایپس پامال ا گهنید هیک نی! اکردیتعجب به من نگاه م یو کم یبا خوشتتحال
 کجانن لب باز کردم:

 دنیهست ی_شما .... ک
شکر انگارخدا خب  نرویحرف بزنم .... زن جوابمو نداد و رفت ب تونمیم یرو

صدا شدم و ا هی یپا ی....  پله ها  یرو به رو ستادمینفر اومد .... از جام بلند 
 نباشه! بهیقر گهید یکی نیکاش ا یدهنم .... ا یتو ومدی.... قلبم داشت م

افتادم و اون  شتتبید ادیزود  ی.... ول دمیکشتت ینفس راحت یمحمدعل دنید با
 توهم زده بودمن آره توهم بوده.... شبیخواب .... من د



گفت. منم تو چشتتماش نگاه کردم ....  رلبیناباورانه استتممو ز یمحمدعل
به خودم بجنبم منو تو ب*غ*ل گرفت و  دیخند تا  به ستتمتم اومد ....  و تند 

 :گفتیم یلب هم با خوشحال ریچرخوندم ... ز
 ...یکشتیمارو م ی.... داشت یبه هوش اومد نرجس باالخره ی_وا

 بودم.... ابونیآخهن من که کنار اون خ یچ یعنیهوشن  به
شت رو منو شمام خ نیزم یگذا ست چ رهیو به چ بگه که در  یزیشد .... خوا

شوا  همراه اون زنه اومدن تو شد و پامال و جا شدت باز  خونه. اون  یخونه با 
 :دیکش غیجب*غ*لم و  دیپامال پر هنیزن ک

 چقدر خوشحال شدم... یدونینرجس .... نم ی_وا
 از اون جاشوا  برادرانه منو تو آقوش گرفت: بعد
 نرجس... یخوشحالم که به هوش اومد یلی_خ

ند ند زد ....  لبو به من لبو گاه کردم .... اونم فقط  به اون زن ن زدم .... 
 به مبل اشاره کرد: یمحمدعل

 ....مینیبش میبر منیستادی_چرا ا
 ...امیم ییدستشو رمیمن م دینی_شما بش
کردم و رفتم  یلبوند زد و ستتر تکون داد .... تند تند پله ها رو ط یمحمدعل

 دیرسیبه نظر م دهینگاه کردم. صورتم رنگ پر نهیآ ی.... به خودم تو ییدستشو
موهام در اومده  شتتهیر متر یلیم کی..... موهام قرمز شتتده بود و فقط به اندازه 

 .کنهیرشد م ریبود .... کال موهام د
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 قطرات سرد ادیآب منو  یصورتم .... خنکا یرو وتمیپر آب کردم و ر دستمو
ه .... مگ جمیگ جیآورد .... گ کردیم تیو منو اذ ووردیبارون  که به صتتورتم م

.. .توهم بوده اونمن نه . یعنی نیمن اونجا نبودمن پس چرا گفتن به هوش اومد
شتم زجر م شیمطئنم توهم نبوده .... من اونجا دا شنگ ی.... حت دمیک م ه یگ

 خواب باشه .... تونهینم نای... سرما ... بارون .... نه ا دمیکش
 مطمئنم.... نویتوهم بوده .... ا یول یمحمدعل ب*و*سه

ه .... باز چشمم ب نییاومدم .... آروم آروم از پله ها رفتم پا رونیب ییدستشو از
س افهیاون زن افتاد .... قد بلند و خوش ق سن  یبود .... حدود  سال هم  و پنج 

 نیقدمون کنار ا نی.... منو پامال  با اکنمیفکر م نجوریمن ا یعنیداشتتتت .... 
 ... موصوصا من. میرسیزن جوجه به نظر م

 و گفت:مبل بلند شد و اومد طرفم .... باز ب*غ*لم کرد  یاز رو پامال
 .یلیخوشحالم نرجس خ یلی_خ

 گفتم: یآروم یصدا با
 ....نطوری_منم هم

ست ش شون بگمن خب اگه بگم اونا فکر م دیمبل .... با یرو مین توهم  نکنیبه
 چه برسه به اونا.... کنمیفکر م ینجوریبوده .... خودمم ا

 !یمحمدعل یبتونه کمکم کنه .... ب*و*سه  یزیچ هی دیشا ؛یراست اوه
ته .... الب هیچ یعکس العمل محمدعل نمیتا بب ادمهیبگم اون لحظه ها رو  دیبا

 بگم! تونمیخود ب*و*سه رو که نم
 جاشوا من و به خودم آورد: یصدا

 _االن حالت خوبه نرجسن



 تکون دادم: سرمو
 _بهترم....

 بگم: دیصاف کردم .... با گلو
 ....زهی_چ

 شرو  کنم.... دیبا یچجور دونستمیشدم .... نم ساکت
 _نرجسنیمحمدعل
 کردم: نگاهش

 _بلهن
 نیبگ یوواستیم یشدن چ ی_چ

 بودمن نجایبودم .... ا هوشیب دیگیمدت که م نی_من تو ا
به هم رد و بدل کردند و پامال  یتعجب نگاهم کردن .... پامال و جاشوا نگاه با

 گفت:
 نرجسن یبود نجایا یچ یعنی_

 :ستادمیشدم و ا کالفه
 موندن نجایکه اون اتفاق افتاد .... جسم من ا یموقع یعنی_

 :ستادیهم ا یمحمدعل
 نرجسن یحرف و از کجا آورد نیبود. ا نجای_خب معلومه جسمت ا

نبودم .... امکان نداره اونا توهم باشه  نجایآخهن من که ا یچ یعنیخدا ....  آخ
 مبل: ی.... وا رفته نشستم رو

 .دینبودم .... بفهم نجای_نه ... امکان نداره ... من ا
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ستم گرفتم .... حالم خوب نبود .... لبم م صورتمو ک و دو قطره اش دیلرزیبا د
 دشتتینم گهید زدم یاز چشتتمام در اومد .... بغضتتم گرفته بود. اگه بازم حرف م

 گرفت.... مویگر یجلو
 ی. سرمو باال گرفتم ... محمدعلشونه هام حس کردم ... یرو رو یکس دست

 بود. آروم گفت:
 نینبود نجایکه ا یچ یعنی نیکنیم ینجوریشده نرجسن چرا ا ی_چ

 کنار رخت خوابم که هنوز پهن بود: رفت
 .یبود دهیخواب نجایچندشب  همش ا نیا ینرجس .... تو تو نویا نی_بب

 _امکان نداره!
 ....نمیامکان ندارهن واضح حرف بزن بب یچ یعنی_جاشوا

قت گر اشتتکمو مدعل هیپاک کردم ... و جا رو ینبود .... مح  نیزم یهمون
مبل تک  یمبل ... اون زن هم رو ینشست .... جاشوا و پامال هم کنار هم رو

 کردن: فینفره نشسته بود .... چشم همه به من بود ... شرو  کردم به تعر
شب؛ بعد از ا شت یزامب نکهی_اون  شممو باز کنم. گهید د یها رو ک ستم چ  نتون

 د یها رو از کنارم برداشت یزامب ی.... وقت دمیشنیصداتون رو م قهیاما تا چند دق
 !دمیشنیم دیزدیصدام م یحس کردم ... وقت

 جاخوش کرده بود  گفت: شیشونیپ یکه رو یبا اخم یمحمدعل
 نیدادی_پس چرا جواب نم

 تکون دادم: سرمو
کردم نتونستم چشممو باز کنم و حرف بزنم ... درست  ی_نتونستم .... هرکار

 .شبیمثل د



 متعجب گفت: یمحمدعل
 شتتبنی_د

 ....میرسی_آره .... به اونجاشم م
شم ریز و رو خوند .... هم  یزیچ شدیچهره ش نم ینگاهش کردم .... تو یچ

 بود  هم کالفه .... پامال گفت: یعصب
 _خب ادامه بده...

شت   دونمی.... نم دمینفهم یچیه گهید دیصدام کرد نکهی_بعد از ا چقدر گذ
شم باز کردم و اول سمون باال دمیکه د یزیچ نیچ ه ک یدیسرم بود و خورش یآ

 چشمم باز بمونه.... ادیز زاشتینم
 آسمونن یچ یعنی_جاشوا

 ....دونمی_خودمم نم
 مکث ادامه دادم: یکم با

حرف بزنم و  تونستتتمی.... نم ووردیلبم تکون نم ی.... ول دیدیم _چشتتمم
 از جام بلند شم.... تونستمینم نطور یهم

..._ 
سع سه چند لحظه بلند م ی_هرچه قدر  سرم وا شم؛ فقط   .... شدیکردم بلند 

 ریکه گ ییاز اونجا ابونیستتطح خ یبود .... ول ابونیخاک بودم و کنارم خ یرو
 ....دیدیمنو نم یکس نیر بود .... واسه همافتاده بودم باالت

 از حدقه در اومده گفت: یبا چشما پامال
 هم بودن ی_مگه اونجا کس
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 تکون دادم: سرمو
صدا یشلوق ابونیخ هی_آره ....  ش یبود. مدام  شون  و حت نیما  یو بوق زدن

ستم. جز ناله  د؛یکردم بگم کمکم کن یهرکار ی.... ول ومدیمردم م یصدا نتون
 ....شدیاز گلوم خارد نم یزیچ ف یضع یها

مدعل بد بوده ایمح لت  حا ما چون  ما خواب  یشتتتد ینجوری_ حت .... حت
 بوده...

 گرد کردم و داد زدم: چشمامو
 چند شب همش اونجا بودم.... نی_آخه خواب چقدرن توهم چقدرن من تو ا

 کردندنیصحبت م یی_مردم کجاپامال
 .ای_اسپان

 دوخت .... نفس گرفتم: نیمتفکرانه چشم به زم پامال
دم سر یلی.... خ دمیلرزیسرد تر بود .... داشتم م یا گهیاز هر شب د شبی_د

 یلیحرف بزنم .... بعدشتتم بارون اومد. بارون  خ تونستتتمیباز نم یبود .... ول
ا ..... ت شتتدیفقط ناله بود که از گلوم خارد م کردم یتقال م یبود. هرچ دیشتتد

 ....دمیرو شن یمحمدعل یبارون و سرما؛ صدا ونیم نکهیا
 شده بود: رهینگاه کردم که با تعجب بهم خ یمحمدعل به

صدا شم  صدا م ی_بعد سممو  صداتون رو که  زدیپامال اومد که مثل تو ا  ....
اهاتون ب وواستیشد .... دلم م شتریحالم بدتر و بدتر شد .... ناله هام ب دمیشن

 بزنم.... حرف
..._ 



مو باز نتونستم چشما گهید دمیتورو شن یکه صدا ینرفته.... از وقت ادمی_آها تا 
 .ووردیقطرات بارون  همچنان به صورتم م یکنم .... ول

 :دهیرنگ پر یمیقد یشدم .... به فرشها رهیخ نیزم به
 یااز صد گهیخورد به صورتم .... بعد از اون د نیسنگ زیچ هیحس کردم  هوی_

ونه خ یبرگشتتتم تو دمینبود .... اونموقع فهم یاز ستترما خبر نیبارون و همچن
 از روم بلند شد.... یزیچ هیحس کردم  ی.... حت
 شدم: رهیخ بهشون
 میواببو میجاشتتوا که گفت بر یپتو بوده ..... بعد از اونم؛ صتتدا کنمی_فکر م

 .... بعدشم...
 گفت: با اضطراب یشدم .... محمدعل ساکت

 نی_بعدش چ
شمهاش خ به سه چ نیشدم ..... ا رهیچ ضطراب وا شهن ز تونهیم یا لب  ریبا

 گفتم:
 خوابم برد. شتریب دمیساعت  شا می.... بعد ن یچی_ه

 کالفه شد .... پامال گفت: یمحمدعل
که  میدیرو شتتن یداد محمدعل یصتتدا هوی....  می_من و جاشتتوا خواب بود

د ب یلیتو .... حالت خ شیپ میو اومد میدی.... از خواب پر زدیاستتمتو صتتدا م
صورتت خ یدیلرزیو م یکردیبود .... ناله م شرو   سی....  عرق بود .... منم 

 ...نکهی.... اما حال تو بدتر شد .... تا ا زدمیکردم به تکون دادنت و صدات م
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 دیبگه  با وواستتتیکه م یزیچشتتم دوخت .... انگار بواطر چ یمحمدعل به
ستتر تکون داد و خودش به حرف  ی.... محمدعل گرفتیاجازه م یاز محمدعل

 اومد :
 دست من خود به خود بلند شد و خورد به صورت تو.... نکهی_تا ا

 زدم: داد
 چران نیتو منو زد نی_چ

 بلند شد و کنارم نشست: یمحمدعل
شد  یلیسبود .... همون  میوخ یلی_مجبور بودم نرجس .... حالت خ باعث 

 ...یریآروم بگ
که به صتتورتم خورد و بعدش من  ینیستتنگ زی.... همون چ گفتیراستتت م آره

ما رو حس نکردم .... پس ستت گهید مدعل یلیبارون و ستتر من  یناج یمح
 بوده....

 ووامی_معذرت میمحمدعل
 صورتش نگاه کردم: به

 !ی..... جون منو نجات داد هی_نه بابا معذرت چ
 لبوند زد: یمحمدعل

 ...یعرق بود سی_پتو رو هم من از روت بلند کردم .... خ
 گفت: دیترد یکرد .... با کم مکث

 شد نرجسن ی_بعد از اون چ
توهم  یعنی هنیحرف و اضتتطرابش نشتتونه چ نیشتتدم به چشتتماش .... ا رهیخ

 آخه چران دهنینبوده و واقعا منو ب*و*س



 ....یچی_ه
 که آروم گفت: گمیدروغ م دیانگار فهم اما

 ....دی_ببوش
 رفت. پس توهم نبوده ... اوف  هنوزم شک دارم. رونیبلند شد و از خونه ب و

شمه .... محمدعل یصدا هنوز ستت دارم گفتنش تو گو ستم دارهن تو  یدو دو
 نکهیا یمنو بب*و*ستته ن جا دیاصتتال چرا با طنیشتترا نیمدت کمن تو ا نیا

 نگرانم باشه....
س دیگنجیتو ذهنمم نم چوقتیاز من بزرگتره .... ه یلیاون خ اما واد ازد یبا ک

مطمئنم منن  نقدریستتال از خودم بزرگتر باشتته .... اصتتال چرا ا ازدهیکنم که 
 توهم بوده. دیشا

ش نجا یافتادم .... هم شبیخواب د ادی خواب بودم.  یبودم. به نوع دهیدراز ک
بود. لبوند زدم و  یم... محمدعلروم خم شتتتده. نگاه کرد یحس کردم کستت

ناک یول نیشتتتده محمدعل یگفتم: چ با اخم وحشتتت بهم نگاه  یحرف نزد. 
 دنبل یشتتدهن دهنشتتو باز کرد و من دندونا یباز گفتم چ دمی.... ترستت کردیم

س دمید شویخون ستم برم عقب .... اما محمدعل دمی.... تر محکم منو  یو خوا
تر  کیو نزد کیمنو بب*و*ستته .... نزد وواستتتیشتتد .... م کمیگرفت و نزد

ضربان قلب منم باالتر رفت .... وقت سل یشد   شتم خودمو ت از  دم کریم میدا
جونمون  یبالکه درواقع  ی. خونه ادمیخونه د نیا یو خودمو تو دمیخواب پر

 یجا برا نی.... فعال امن تر میشتتده آرامش روحمون. حق دار گهیبود؛ االن د
 خونست. نیما  هم
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شده بودم و با خودم  رهیخونه خ ی دهیقرمز فرش رنگ پر یمدت به گلها تموم
شوا ن ی.... حت کردمیفکر م شدم جا ست من  ستشیمتوجه ن و پامال ب*غ*ل د

 نشسته. نگاهش کردم:
 _جاشوا کون

 زد: لبوند
 ...یمحمدعل شی_رفت پ

سته  رهیتکون دادم .... لب باز کرد .... خ سرمو شدم به لبهاش .... اما دوباره ب
مبل و  ی  دادم به پشت هیشد .... دوباره لب باز کرد ... باز بستشون .... سرمو تک

 به صورت پامال زل زدم:
 پامالن یبگ یووایم ی_چ

 نگاهم کرد: نگران
 نیگیبپرسم راستشو م یزیچ هی_
 تمام  به نشونه آره  چشمامو بستمو باز کردم: یحال یب با

 _اوهوم
 کردن یمعذرت خواه یشده که محمدعل یچ شبی_د

 !دونمی_نم
 کرد: اخم
 نیچ یعنی یدونی_نم

شما رهیخ شق ا شهیرنگش .... هم یآب یشدم به چ شم بودم ....  نیعا رنگ چ
 یتمتاسفانه وق یچشمم. ول یبزارم تو شهیکه مثال هم دمیهم خر یآب یلنز طب



بدجور به لنز  دمیخون شتتتد  فهم یهر دفعه گذاشتتتم و چشتتمام به ستترخ
 استفاده نکردم. چشمامو بستم: گهیدارم و د تیحساس

 توهم زدم... دمی... شا دمیخواب د شبیشد اما؛ د یچ دونمی_نم
..._ 

 باز کردم: چشمامو
 !دیمنو ب*و*س ی_که محمدعل

 نیک   نی_چ
 :دمیکش یمحکم نفس

 .دیبوواب دیتو و جاشوا رفت نکهی_بعد ار ا
پر از عالمت سوال بود. اولش فقط با  گهیشدم به چشماش که حاال د رهیخ باز

ش کردیتعجب بهم نگاه م ش دهی.... اما رفته رفته لبش ک شد و دهیو ک لبوند  تر 
شو به خوب یکه دندونا یقیعم شت شون م یدر صورتش جا خوش  یرو داد ین

 کرد .... زدم به بازوش:
 همش توهم بود بابا... نیوندیم ی_به چ

دم و بو حالیخستتته و ب یلی. خزدمیکه تازه نئشتته شتتدن حرف م ییمعتادا مثل
 بدن درد داشتم.... موصوصا کمرم. یکم

 صورتش گفت: یرو شوندیبا اون ن پامال
 بوده. تیخانم توهم نبوده. واقع ری_نه خ

 خمارم نگاهش کردم: یشماچ با
 نیدونی_تو از کجا م
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 به تو عالقه داره... ی_محمدعل
 زدم: ادیفر بایبلند کردم .... تقر سرمو
 نی_چتت
 شونه باال انداخت: پامال

 .زنمیبار م هی_من حرفمو فقط 
 یچ یعنیخونه .....  یو جاشوا برگشتند تو یبگم که محمدعل یزیچ خواستم

 یلیخ یگرفتهن آخه من واستتته محمدعل شیکه بهم عالقه دارهن پامال شتتوخ
شت کلی.... ه کمیکوچ سالم  ستیب ادیهم ندارم که بگم بهم نم یدر و چهار 

 باشم. یرستانیدختر دب هی ادیباشه! برعکس  بهم م
شوا هم جا یرفت تو یمحمدعل شپرخونه .... جا ست .... اون  شیقبل یآ ش ن

 ...یزینه چ زدیم یمجسمه بود. نه حرف یزن هم که انگار
 گفتم: یآروم یپامال شدم و با صدا کینزد

 اصال از کجا اومدهن زنهنیچرا حرف نم هنیزنه ک نی_پامال ا
 دیرستتیم هیکه خوب به گوش بق  یمعمول یلیخ یبرخالف من  با صتتدا پامال

 گفت:
قا د یکی یشتتما  تو گفتیم ی_محمدعل تا ته شتتتده بود  دیدیاز ا که نوشتت

 ....یطوب
 به سوالم دارهن یچه ربط نی_آره خب ا

 پر از تعجب گفتم: یآروم ول ی.... با صدا دیبه ذهنم رس یفکر ناگهان
 ستن یزنه طوب نی_نکنه ا

 به نشونه مثبت سرشو تکون داد: پامال



 .میگیم یما چ فهمهی.... اون نم یآروم حرف بزن نقدریا ستی_آره .... الزمم ن
 گرد شد: چشمام

 فهمهنینم یچ یعنی_
 یما چ فهمهیصتتحبت کنه و نم ستتتیبلد ن یستتیس و انگل هی_اون اهل ترک

 بهش.... میگیم
ند مهربون  یبه اون زن  طوب ریمتح ما اون لبو گاه کردم .... ا که  ین بهم زد 

 جواب بزارم. ینتونستم لبوندشو ب
.... خب  واال بهیصحبت کنهن عج یسیانگل ستیچرا بلد ن  یبزرگ نیبه ا زن
عاد نیا رانیا یتو قدرهیمورد  به  بان  گهید یکشتتورا یکه تو ی. چون  به ز

 .... دنینم رانیا یتو دن یم تیاهم یسیانگل
 یدختر پستترا گهی.... م گهیم ینجوریاالن بهتر شتتده. مونا  دختر عمم ا تازه

 پا استاد زبانن واسه خودشون.... هیاکثرا  گهیجوون  االن د
زن  رهوویبزرگ شده حتما .... به سر و وضعشم نم هیترک یتو یخب طوب یول
 باشه.... یسواد یب
زار به ب هنیبه بق میدار کاری. چمیخودمون موند یزندگ یبابا .... ما تو الیویب

 فکر کنم ....اوه اوه! یمحمدعل
شو آوردم  درحال نیهم سم شپزخونه  یظرف تو هیکه  یکه ا ستش بود  از آ د

و ظرف رو مقابلش گذاشتتت .... مثل  نیزم ی.... نشتتستتت رو رونیاومد ب
 آبپز.... جیو هو ینیزم بیس شه یهم
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سه قذاها دلم ست فود ... اوووم پ یلک زده وا سه ف  ی... ماکارون تزایمامان. وا
سوخار شت مرق ی... مرغ  ست م ی... خور ش کنهیکه مادربزرگ در  ینیری... 

ها گار  ادیدهن م یتو یکه وقت یی... لواشتتتک ... آلوچه ... از اون آلوچه  ان
 ....یشینم ریساز خوردنش  نحالیجونتو گرفتن و دوباره بهت دادن. با ا

 دهنم آب افتاد.. ی_وااا
بدون ا نیا کهیحرف رو  مدعل ن تا ا یبووام زدم. مح ظه مشتتغول  نیکه  لح

 مکث  به بشقاب اشاره کرد: یخوردن بود  سرشو گرفت باال و با کم
 بوور خب... ای_ب

 زدم: شوندین
 نی_چتت

 که اشک چشمام در اومد. پامال لبوند زد: دمی.... اونقدر خند دمیخند بعد
 .میخب بگو ما هم بوند هی_چ
ند رو یطوب با لبو مدت  مام  گاه م یت .... دلم واستتش  کردیلبش بهمون ن

. هوندیاونم م میوندیم یوقت نحالیبا ا یول م یگیم یما چ دونهیستتوخت. نم
 گفتم: یرو به محمدعل شوندیچه جالب! با ن

قذا  نیحالم از ا گهید فتهنیکه دهنم آب ب یووریم یدار ی_آخه مگه تو چ
نمک  یآبپز ب ینیزم بیستت نیمنظورم ا یکنی.... اونوقت تو فکر م وورهیبهم م

 فتهنیجلوته که دهنم آب ب تزایبودن مگه پ
مدعل با دهن ن یمح مدت  مام  گام م مهیت جاشتتوا  کردیباز ن پامال و   ....

ندیم ند طوب دنیو گاه م جیهم پر رنگ تر شتتتد و گ ی.... لبو . کردیما رو ن
 به حرف اومد: ی! محمدعلچارهیب



 دهنتو آب انداختن ی_پس چ
 و دمیترش رس ی. آخرش به آلوچه هاکردمیمخوشمزه فکر  ی_داشتم به قذاها

.... 
 نزاشت حرفمو کامل کنم. دست مشت شدشو زد به پام: پامال

 _إإإإ نگتتتو. دلم خواست...
 :دیبرچ لب

 _جاشوا...
 ..... چشم قره رفتم: دیفقط خند جاشوا

 لوس. ی_دختره 
شما یکیو  زیشدم. رفتم طرف م بلند شوا با چ شتم. جا وق  یاز تفنگارو بردا

 زده گفت:
 نرجس. یواسه چ نی_ا
 با خودم. برمیم نانیمحض اطم نویبرم حموم. ا ووامی_م

رو خورده بود. بلند شتتتد  جیهو هیو  ینیزم بیدوتا ستت گهیکه د یمحمدعل
 :ستادیا

 ....امیمن ب یووای_م
 وسط حرفش: دمیپر

 _نه !
ال بزنه .... از پله ها با یحرف چینتونستتت ه گهیفتم که دمحکم گ نقدریرو ا نه

 رفتم .
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 یداشد. ص شیساعت پ میاز ن دتری! دستمو گرفتم به کمرم .... دردش شدآخ
 پامال اومد:

 شد نرجسن یزی_چ
 برگردم گفتم: نکهیا بدون

 _نه نه خوبم!
وله ح یدستتت لباس  به اضتتافه  هیکردم .... اول رفتم  یپله ها رو تند تند ط و

 برداشتم. و بعدش رفتم حموم و لباسامو در آوردم.
 مستتئله نیبابا .... کمپلت ا ی. اکنهیچرا کمرم درد م فهممی.... االن م یوا یا

سراقم اومدن ا ریو د میینجایما ا شترهیماه ب هیرفته بود .... از  ادمیرو  . شونیبه 
روز دوم از درد رو به  شهیبه دادم برسه .... همفردا! خدا  یکنمن وا کاریحاال چ
قع کرد .... اونمو یزیبچش سقط شد  خونر یقتپامال افتادم. و ادی! شمیموت م

 کردن کاریچ
 . داد زدم:ستادمیرو باز کردم و پشت به در ا در

 _پامتتال
 .... دوباره داد زدم: ومدین ییصدا

 _پامتتتال ... پتامال ... پامتتتتتال....
 در ضرب گرفتم: یرو
 پامال..... یپامال .... آ یپامال آ ی_آ

 اومد: صداش
 _اومدم اومدم

 خوندم: تمیساکت نشدم .... با ر یول



 پامال پامال پامال!! یپامال پامال پامال .... آ ی_آ
 تادستتی.... پامال ا کنمیحال خرابم چه قلطا که نم نیکن تورو خدا .... با ا نگاه

توهم رفته نگام  یکردم... با اخما میخودمو پشتتت در قا شتتتریمن بمقابلم و 
 کرد:
 گرفتهن تی_باز
 ...دمیخند فقط

 نیدار کاری_خب بگو چ
اتاقش و برگشت .... خب مشکلم حل  یرو بهش گفتم و اون رفت تو مشکلم

 .رونیو اومدم ب دمیحموم و دوش گرفتم ... لباسامو پوش یشد ... رفتم تو
 ونمدیاستتتراحت کنم. نم یگرفتم تو اتاقم کم میخشتتک کردم و تصتتم موهامو

 ادیب گفتمیم یبودا؛ به محمدعل لی. حاال اگه اون اوادمیترستت ینم گهیچرا د
به ا شتتمیپ به.  با پرودمیحرفم خند نیبووا با تمام یی  . فکر کن .... اون که  ؛ 

س شمونیهمه پ نکهیوجود ا ش. چه بردهیخواب بودن  منو ب*و* . میسه تنها با
 توهم بوده. ای دهیکه منو ب*و*س ستمیهرچند؛ هنوز مطمئن ن

که... خودشتتم معذرت  یدیبابا نرجس! تو هم موت تاب برداشتتته ها. د یا
 خواست .... پامال هم گفت بهت عالقه داره....

اهن م هی یآخه تو یگفت دوستت دارم. ول شبید نیپس بگتتتو... واسه هم اوه
 نیا یفاکتور گرفت خب! هم به خاطر ترس  افتادنمون تو دیهفته اولشتتم با هی

 نبودم. واال.... شیب ییایح یب هیتو چشمش  نکهیخرابه  هم واسه ا

http://www.roman4u.ir/


وقت کرده که عاشتتقم بشتتهن نرجس توهم نزن. پامال گفت عالقه داره  یک پس
ه نداره. دارهن فرق داره. ن یبابا. خب چه فرق ی.... نگفت عاشتتق شتتده که... ا
شه ... من چه الیویداره. نداره. داره. نداره ... اه ... ب شقم با صال بالفرض عا . ا

 رمردنیپ نیبدم به ا یجواب
 شتتهیاون م ی. اونوقت وقتادهیز مونیباالخره تفاوت ستتن یول ستتت؛ین ریپ خب

ساله و  سالیم هیچهل  سالمه. نه نم ستیمن تازه ب شه یم ان  ... اونمووامیو نه 
واطر ستتن! ... آره دفقط  واطر ستتن. وگرنه ه گهیب  یا گهید رادیا چیفقط ب

 روش بزارم. تونمینم
و  پیهم هستتت. خوش ت لکردهیخوب بوده .... تحصتت نجایکه تا ا اخالقشتتم

 وشیمال تی.... وضع گهنیمرد خوبه ... د هیواسه  یعنیهم هست.  افهیخوش ق
به. ا کنمیفکر م یعنیفکر نکنم بد باشتتته.  ی. ولدونمینم  یخدا حاال چ یخو
ومدن یم ایحداقل ستته ستتال  نه نه  چهار ستتال زودتر به دن یمحمدعل شتتدیم

 ....شدایهانن اونموقع خوب م
به  ط یشتترا نیاالن تو ا نیکن تو هم نرجس. خل شتتتد ول وقت  فکر کردن 

 شوهرهن به قول نسترن  دوستم؛ شوخر!
 م؛یزنده ا یتا ک ستتتتیما که معلوم ن ونه یس .... آخه د ونهیچه د یمحمدعل

 بابا.... الیویب نیا یاونوقت تو به فکر عشق و عاشق
. بدون پتو و بالشتتت و با خودم حرف نیزم یبودم رو دهیدراز کشتت نجوریهم

 . همونجا هم خوابم برد.زدمیم
 "ی"محمدعل

 راه پله نگاه کردم: به



 نکردهن ری_به نظرتون د
 نگفتن. یزیچ

 نیبنداز ینگاه هی یبر شهی_پامال م
 نشون داد: شویخرگوش یباز کرد و اون دندونا ششوین پامال

 نی_نگرانش شد
ش یا لبش  رفت باال.  یرو ینگفتم و اون  با همون خنده  یزی. چطونیدختر  

 ای. شدمیاون بود  بازم نگران م یاگه پامال هم جا یخب آره  نگرانش شدم. ول
 که تازه به جمع ما بدبوتا اضافه شده.... یطوب یجاشوا... اصال حت یحت
 م؛یووریآبپز  بدون نمک م یما قذا دیبار د نیاول یبرا یوقت  یطوب افهیق یوا
ذاشت ذره گ هیبزنه. اومد نشست و  یحرف تونستینم یحت چارهیبود. ب یدنید

ش یتو ست ک شد و از قذا د صورتش جمع  . خب اونم مثل ما دیدهنش. اما 
شد هم یوقت شد  مجبور  نمک و بووره.... پامال  یبدمزه و ب یقذا نیگشنش 

 :نییاومد پا
 .دهیاتاقش خواب ی_تو

شت شت و باز رفت باال و خ بال سک کوچولو یلیو پتو بردا شت. عرو  زود برگ
 بهش نقدری. اایپستتر از دستتت رفت  ی... آخ آخ محمدعل دهیاالن اون باال خواب

بعد از اون  شتتب یچرا د دونمی... نمایشتتیعاشتتقش م یجد یفکر نکن. جد
 رنهبود. وگ جانیه یبه نرجس گفتم دوستت دارم! فقط از رو نیریب*و*سه ش

 هنوز مونده تا عاشق شدنم.
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.... دوستتت دارم باهاش باشتتم.  نیریبه نرجس دارم. حس شتت یحس خوب هی
ست دارم به تفاهم برس شت زمان  اگه  دونمی... م میو ازدواد کن میدو که با گذ

 ستیب یدختر کوچولو نیمن عاشق ا اد؛ین شیپ یو اگه مشکل میهردمون بووا
ساله م عالقه  هی فقطاالن   ی. ولدونمیخوب م نوی... ا شمی. آره مشمیو چهار 

خب نرجس خ یتو کیکوچ ی جا خوش کرده.  .... من  نهیریشتت یلیدلم 
 ینجوریزنم ا وواستتتی. دلم م... ومدیخوشتتم م زهیم زهیر یاز دخترا شتتهیهم

 شتتهیخب دروغ چران هم یمن مثل نرجس بود .... ول یاهایباشتته.... زن رو
شما شتم چ ست دا شه. اما ا یزنم  رنگ یدو شت با . مهم ستیمهم ن نیو در

 .میایباهم کنار ب میکه منو نرجس بتون نهیا
 !نی. هممیراحت بش نجایکاش از ا یا فقط

شدم. طاقت ن از خواب نگاهش کنم. رفتم  یتو ووادی... دلم ماوردمیجام بلند 
 به من. برگشتم طرفشون: دنیوندیطرف پله ها. جاشوا و پامال م

 !نی_نوند
 پررنگ تر شد. خندشون

..._ 
 .دینوند گمی_إإإن با شماما... م

 برنداشتن. منم لبوند زدم: دنیاز خند دست
 _باشه دارم واستون.

شت در اتاقش ا و ش یقی. نفس عمستادمیرفتم باال. پ  یروم.... در رو به آ دمیک
تا از خواب ب نده ب نمینکنم .... هم دارشیباز کردم  ندم  داریمو شتتته .... خ

. کامال تو خودش جمع شتتده و لباشتتو قنچه کرده. دهیگرفت. چه بامزه خواب



با اون ه یاخم کمرنگ  یلیخ ده یابخو ینجوریا زهیم زهیر کلیهم داره. 
زدم. در رو بستم  یکن پسر. لبوند شیممد؛ چشاتو درو یشده. ه یخواستن

 رفتم.... رونیو ب
جرئت  چکدومیه یول م؛یهنوز برنگشته بود. نگرانش بود یشده بود. طوب شب

 ....رونیب میبر مینداشت
جلوشتتو  میکرد یرفت. هرچقدر ستتع رونیاز خونه ب یطوب ش یستتاعت پ مین

 .میدیفهمی. زبون همو هم که نممینتونست م یریبگ
شته. فکر ا رونیساعته رفته ب مین االن   یزامب یتوسط اون عرسکها نکهیو برنگ
 واسش افتاده باشه  مثل خوره تو ذهنمه. یاتفاق

شتتده بود. اون وضتتعش از  دی. لبش ستتفدیلرزینرجس نگاه کردم. دستتتش م به
بار مورد ح میهممون وخ ها قرار گرفته  یمله  توستتط زامبتر بود. چونکه دو 

 بود....
وحشتتتناک. باز  ی. باز همون صتتداهادیستتر رستت میدیترستتیکه ازش م یزیچ

به ستترم  ینشتتده بودن. فکر کی. صتتدا دور بود. هنوز نزدمیدیهممون از جا پر
. دمیدست چپم گرفتم. رفتم سمت نرجس و دستشو کش یرو تو ریزد.... شمش

 رو به جاشوا گفتم:
 پشت سرمون. دیای_ب
در رو باز کردم و نرجس رو کشتتون کشتتون  دنبال خودم راه انداختم. به قر  و

که از رو ها  یزامب نینکردم و فقط رفتم. از ب یترس بود توجه یقراش  
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و قدماشتتو محکم  کنار من  دیکشتتیم غیبودن .... نرجس ج ادیگذشتتتم. ز
 .ییروبه رو ابونیو رفتم ب میگذشت ابونی. از خداشتیبرم

شدم و نرجس هم  کنارم نشست. به نفس نفس افتاده  میقا یسنگ بزرگ پشت  
من تر ا یانگار نجای. ادید شتتدیم یبود. ول کیبود .... به اطرافم نگاه کردم. تار

 :نییپا دمشی. کشستادیبود. نرجس بلند شد ا
 .نمیبب نی_بش

 :کردیم هیگر
 نجانیا ی_چرا منو آورد

 شدم به صورتش: رهیخ
 _بد کردمن

 :دینال
 نی_پس جاشوا و پامال چ

 یکی یکیها   یاز ستتنگ باال بردم. در خونه باز شتتده بود و زامب یکم ستترمو
 . داد زدم:شدنیداخل م

 چران ومدننی. چرا نانی_بهشون گفتم ب
ش ادیآخر رو فر یچرا ستش  جلودمیک صورتش رو گرفته بود و  ی. نرجس با د

تفنگ  از پس خودشتتون بر  هیو پامال بودم. با  . نگران جاشتتواکردیهق هق م
 :ستادمی. اانیتموم شده بود. نه نم رشیتفنگ که ت یکیاون  اننیم

 _نرجس تفنگت همراهتهن
 .کردیم هیمثبت تکون داد. هنوز گر یبه نشونه  سرشو



ت  دنبال ومدمیکه من ن ی.... تا وقت یشتتیو بلند نم ینیشتتیم نجای_نرجس هم
 خونه. باشهن یاینم
 مشوص نبود  بهم زل زد: ادیشب ز یکیکه تو تار س یخ یچشمها با
 نیتنهام بزار یووایم نیچ یعنی_

 گفتم: آروم
 _مواظب خودت باش.

 نکردم که گفت: یو به حرف نرجس توجه رفتم
 .ی_تنهام نزار محمدعل

 "نرجس"
ُشر عرق  سیبودم ... خ سیخ ُشر  شمم   هی. وتیریماز عرق. تموم بدنم   چ

شمم به اطرافم. م هیسنگ  بزرگ  به خونه بود.  یاز باال سیچ  یعنا. به مدمیتر
 ....دمیترسی"ترس"  م یکلمه  ی  واقع

...  شتتدی.... خارد م گشتتتیو باز برم شتتد؛یمحکم از دهنم خارد م نفستتم
 !گشتیبرم

مدعل االن چه خبرهن چرا مح کارویا یاون تو  نه ب ن  رونیکردن چرا منو از خو
ها؛ دنبالمون  یخطرناک تر باشتتهن اصتتال چرا اون زامب نجایا دیآوردن نترستت

شتدنینکردنن ما رو د شون گذ شونم دنبالمون  کی یاما؛ حت می... از کنار نفر
 ....ومدین
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 ی.... کمکشتتون کن. نزار اتفاق ایقدم هاشتتون به ستتمت خونه بود. خدا همه
... منم  رمیمیبشتتته م شتتونیزی.... اونا االن خانواده منن ... چ فتهیبراشتتون ب

 .رمیمیم
(( رندیجان ستته نفر از شتتما را بگ دیذهنم ))با یکاقذ اومد تو یرو ی نوشتتته

....  رهیدستتتم نگاه کردم .... ُپر  ت ینه. من طاقت ندارم .... به تفنگ  تو ایخدا
 ...ششونیبرم پ دیبا نیچ ارنیاگه اونا کم ب

خدا  . سوت بود. بهکردینم یاریگرفتم برم ... اما پاهام  میشدم .... تصم بلند
ها قرار گرفتم  به  یزامب یکه دو بار  مورد حمله  یکه ستتوت بود ... واستته من

 شدت سوت بود.
ستم شک نمنتون صوره ... ا شت اون  ستم پ ش شک وتمیری.... دوباره ن  ی.... ا

 !وتنینمونده بود واسه ر
ود. ب کیشتل نیاومد... بار چندم بودن فکر کنم هفتم ... هفتم کیشتل یصتدا

 تموم نشدنن
 یزندگ مدت کنارشون نیکه تو ا ییدوستامو  کسا تونمیبرم. نم دیشدم. با بلند

 کردم رو تنها بزارم.
 قدم جلو بردم .... تفنگ رو تو دستم فشردم.... هیلرز؛  یراستمو  با کل یپا

شون ... برو نرجس ....  یزنیو م یریگینداره .... هدف م یکار نرجس  سر به 
شا شون و نجات بد یتو بتون دیبرو ...   عمر عذاب وجدان هی. برو وگرنه یجون

 . برو دختر ...مونهیبرات م



.... نفستتم گرفت .... قدم ستتوم ..... قدم  دیدوممو برداشتتتم .... لبم لرز قدم
بود. تموم بدنم به لرزش افتاده بود ... زبونمو  .... حالم بد ستتتادمیچهارم .... ا

 به لب  خشکم و .... قدم پنجم رو برداشتم... دمیکش
سط شتم .... نرجس قو یزیبودم .... چ ابونیخ و صله ندا ... باش یتا خونه فا
ضع شدیمگه م ش یقو تیتو اون و االن همه  م ینبود ی! اگه قوشهیآره م نیبا

خاک بود ریز ها  هه ا هیکه  نی.... هم میخروار جایما نه قو م؛یین  ینشتتو
 بودنمونه....

س قدم شدن در خونه ...  شد با  باز  .... با ترس دو قدم  دیلرز نمیهفتمم همراه 
. مدیکش یچهارچوب در؛ نفس محکم نیب  یمحمدعل دنیعقب رفتم .... با د

صورتش رنگ پر هیشد. منم  کمینزد شتم ....  سیبه نظر م دهیقدم بردا ...  دیر
 جاشوا افتاده باشهن ایپامال   یبرا ینکنه اتفاق
 فرستاد: رونی.... چشماشو بست و نفسشو ب ستادیرو به روم ا یمحمدعل

 نی_خوب
ورت  ص ی رهیتکون بدم .... فقط خ تونستمی.... سرمم نم شدیاز هم باز نم لبم

 مرد رو به روم شدم. یخسته 
 شد: یبزرگش زندان یدستها یالقرم  تو یبازوها

 ... خطر رفع شد. میبر ای_ب
به طرفشتتون  یپامال و جاشتتوا  با خوشتتحال دنیخونه ... با د یکشتتوند تو منو
لوس   ی. پامالکردینم هی... پامال رو ب*غ*ل کردم و زار زدم ... اون گر دمیدو

 تر بود.... یروز اول؛ حاال از من قو
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ندم رونیب*غ*لش ب از مدم. چشتتم چرخو نه ... زامب یتو او ها رو  یخو
 ... دو ... سه.... کی...  شمردمیم

 شتتتریچرا هر دفعه؛ تعدادشتتون ب ادنیبه روزمون م یچ ایده تا.... خدا قایدق
ود ... شتتده ب زونیآو شتتونیکیافتاد که؛ به لباس  یچشتتمم به گردنبند شتتهنیم

 :دمینال
 !ی_طوب

گردنبند و برش داشت ....  یرو دیرد نگاهمو گرفت .... دست کش یمحمدعل
 شتریکرده بود. هق هقم ب ریعروسک  زن  گ نیبه لباس ا  یطوب بیگردنبند  صل

 شد:
 _اون ... ُمردن

 زدم: زار
 منیری_رفتن ... ما هم م

... جاشتتوا کنارم  زهیریاونم آهستتته اشتتک م دمیپامال  فهم ن  یف نیف یصتتدا از
 کرد:برادر خوب  منو ب*غ*ل  هیاومد ... مثل 

 ... آروم! تشی_هت
رانه براد یجاش نبود  اما دلم لک زد برا دیبا دستاش ب*غ*ل گرفت  شا سرمو

 مایاطف یمامانم .... بابا .... برا ی.... برا دینو مون؛یتهتقار یفاتح .... برا یها
 ....امیل زم؛ی.... شوهر خواهر عز

موندهن ... با به  دیتا تموم شتتدن  خدمت  نو گهیاومدهن چند روز د ایبه دن مایر
 بچه زار زدم: هیشدت گرفت و مثل  میخانوادم گر یآورد ادی

 _مامان!



 :دمیزدم ... نال هق
 .ووامی_مامانمو م

 خانوادم شدم: قرار  یب شتریمنو محکم تر به خودش فشرد و من؛ ب جاشوا
 _ختتتتتدا!

 قراریمنو ب یبگم دار شتتدیبه جاشتتوا بگم  نکن! .... کاش م تونستتتمیم کاش
 بود. یجاشوا  راض یآقوش  برادرانه  نی.... اما دلم؛ از ا یکنیم

مردونش و  یبهش فشتردم .... سترمو گذاشتتم رو س*ی*ن*ه  شتتریب خودمو
دفعه؛ منم متعجب کرد .... چه برسه به اونا  کیآروم شدن   نیآروم گرفتم .... ا

 اومد: ینگران محمدعل ی.... صدا
 نیشد ی_نرجس .... چ

 بسته بود.... لب زدم: چشمام
 _خوبم.
کوبش  تند  قلب  جاشوا   یپامال؛ و صدا نیف نیف یاز صدا ریشد ... ق سکوت

 :دمی.... تن جاشوا رو بو کش دمیشنینم یا گهید یصدا چیه
 .یدیداداشمو م ی_بو

 :دیبه موهام چسبوند .... محکم و با قدرت  بو کش شوینیب
 .یدیخواهرمو م ی_تو هم بو

 کردم: زمزمه
 .شهیخدمتش تموم م گه یتا چند روز د کمی_داداش کوچ

 کردم: مکث
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 اومده. ای_خواهرزادم االن به دن
نشستم. جاشوا بلند شد  نیزم یاومدم. سر خوردم و رو رونیآقوش جاشوا ب از

.... رفت کنار پامال نشتتستتت و ب*غ*لش کرد. اشتتک اونم در آوردم .... به 
 .یطوب بیشده بود به گردنبند  صل رهینگاه کردم .... خ یمحمدعل

 رفتن یواقعا طوب یعنی_
 شد بهم: رهیخسته  خ یبلند کرد و با چشما سرشو

 .دونمی_نم
 :دی هم آه کشسوزناک .... پامال ی. آهدمیکش آه

 منیبمون نجایا دیبا ی_تا ک
 جوابشو نداد .... باز گفت: یکس

 شهنیم ی_آخرش چ
..._ 

 :دیکرد .... باز آه کش مکث
 شهنیم ی_سرنوشت ما هم  مثل سرنوشت طوب

 نیصتتفت .... به ا یب یعروستتک ها نیها .... به ا یشتتده بودم به زامب رهیخ
شتتباهت به انستتان نبودن ... قد  بلند .... از من بلندتر  یکه  ب ییعروستتک ها

و  فیثک یراهنیبلند بود .... پ د  یسف راهنیمونث  پ یبودن .... لباس  عروسکها
ض شون زرد بود و بع شونم یپاره .... موها شک ا شون ثابت بود هیرن. قیم شما  چ

چطور  نایبود ... ا یبودن ... صتتورتشتتون زخم دیحرکت ... ستتف ی... ب
 بلند شد: یانن .... محمدعل هیبه آدم شب نقدریروسکنن چرا اع

 .میگردیم یدنبال طوب میری_فردا که هوا روشن شد  م



سکا رو بلند کرد ...  ی همه شون ب نقدریا یعنیعرو  یلیو خ رونیسبکنن برد
 شد: رهی... به من خ زیم یرو گذاشت رو یزود برگشت .... گردنبند طوب

 .ریبرامون .... با اون شمش _فقط تفنگ تو مونده
 ... دهنم از هم باز موند... دمیلرز

 .... بعد از اون.میخودمونو نجات بد میممکنه بتون گهیبار د هی تای_ نهاپامال
 حرفشو قطع کرد: جاشوا

 .میکنیم دای. نجات پشهینگو پامال .... باالخره تموم م یچی_ه
 :دمیهوا پرس یب

 _ساعت چنده جاشوان
ستش نگاه کرد .... چ دمی.... اما فهم دمشیدینم شت یزیبه مچ د م نگفت. برگ

 و نگاهش کردم:
 شدن ی_چ

 در آورد: ساعتشو
 .دهیخواب کیساعت   ی_رو
 یبار محکم زد به ستتاعت .... درستتت نشتتد. ستتاعت رو پرتش کرد رو چند

 :نیزم
 .ی_لعنت

شت نویهم سرمون اومد .... تار میکم دا ستینم قویدق خی.... که  نم .... اال میدون
 ...می  ساعت ندار گهیکه د
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ست م گهید یزایچه چ ندهیدر آ نکهیا شا ستیهم معلوم ن میدیرو از د  دی.... 
 !میزنده نباش گهیاصال تا چند روز د

هم خوابن  هم  ییوقتا هیآدم ها؛  ی! همه دونستتتمیرو نم داریب ایخوابم  نکهیا
طرف فکرشون مثل  هیاز  شنون؛یاطرافشون رو م یطرف صداها هی.... از  داریب
صدا ینجوری.... منم هم گسید یجا هیخواب؛  کی خر و پف کردن  یبودم. 

. اما تو ذهنم دمیشتتنیرو م یمحمدعل ایجاشتتواس   دونستتتمیکه نم یمرد
 .رفتیرژه م گهید یزهایچ
 ابونیب یتو یکه اون لحظه  وقت ی.... استتترستت کردمیفکر م شتتبیاتفاقات د به

 .کنمیفراموش نم چوقتیتنها شدم داشتم رو ه
ضا تک س یبدنم درد گرفت .... انگار یتک اع با چاقو افتاده بود به جون  یک

و دلمو مالش  دمیشتتکمم دراز کشتت یبستتته  رو یکمر و دلم. با همون چشتتما
م  شرت یت ری. دستمو از زشدیم شتریدادم ... خوب نشدم ... دردش هر لحظه ب

شتم رو ستم کم یشکمم ... داق یگذا زود   یلیحالمو بهتر کرد ... اما خ ید
 شد. شتریو ب شتریرفت و دل دردم ب نیحرارتش از ب

 یدستتتم رو هیچشتتمامو از هم باز کردم. با حال زارم نشتتستتتم ...  یآروم به
 قابل تحمل ریکمرم. لبمو گاز گرفتم ... دردش ق یدستتتم رو هیشتتکمم بود  

صدا یبلند مهی"آه" ن اریاخت یبود. ب شردم ....  شمامو به هم ف  یپا یگفتم و چ
 که آشپزخونه بوده.... یاز پشت سرم اومد ... انگار یکس

شمامو باز کردم .... به خاطر قطره ها یآروم به شک یچ شمام  یا که داخل چ
از پشتتت  یمحمدعل ی. صتتدادمیدیتار م بایرو تقر زیجمع شتتده بود  همه چ

 سرم اومد:



 ه نرجسنشد ی_چ
 یکه رو یجمع شدم؛ و دست ی... از چهره  دیکش ریطرفش و کمرم ت دمیچرخ

ود؛ ب دهیدرد دارم. پامال که تا او لحظه دراز کش دیفهمیکمرم بود  هر کس بود م
 زانو نشست: یشد ... رو کمیبلند شد ونزد

 کنهنی_کمرت درد م
 به دندون گرفتم و سرمو تکون دادم. لبمو

 چران_ یمحمدعل
 گفتم: یپر درد ی. با صدامینداد جوابشو

 هستن یقرمز یکمدم جعبه  یتو ینیبب یبر شهی_پامال ... م
ه درد داشتم ک یروز دوم؛ به قدر شهیباال رفت .... هم یتکون داد و تند سرشو

کمدم واسه  یقرمز هم تو یجعبه  هی....  شدمیخوب نم زدمیتا آمپول نم یگاه
 توش بود... یقرص مسکن قو هی روزا داشتم که نیهم
شتم رو نه فاط یدرد شتن. هر ماه ا چکدومینه ه ما یکه من دا ستام ندا  نیاز دو

جور وقت ها  حاضتتر  نی.... ا رهیگیخدا داره جونمو ازم م کردمیموقع حس م
سم بوورم درد شیکه من م یبودم ق سا دمیک  کردنیم یعیطب مانیکه زا ییرو ک

بهت ثابت  روز هیو  یکنیفکر م گفتیم شتتتهیمامان هم! .... اما دنیکشتتینم
 ....هیچ یدرد واقع شهیم

قرمز رنگ برگشت .... جعبه رو از دستش گرفتم و بازش کردم  یبا جعبه  پامال
نکردم ....  دایقرص مستتکن رو پ یچندتا قرص موتلف گشتتتم؛ ول ونی.... م

رو کل روز تحمل  درد نیا یمن چجور ای.... خدا نیزم یجعبه رو انداختم رو
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 وتیگونم ر یرولحظه جلوشو گرفته بودم  نیکه تا ا یاشک یکنمن .... قطره 
شده بود و کنارم نشسته بود .... جاشوا هنوز خواب بود  کمینزد ی.... محمدعل
 :دیاشکم اخماشو تو هم کش دنی... پامال با د

 زمنیعز یدرد دار نقدریا یعنی_
مو صورتم ... کمر یرو زنیاشکم تند تند بر یبود تا قطره ها یجمله کاف نیهم

 .دینپرس یزیچ گهید ی... محمدعل دمیکش یمحکمتر گرفتم و آه بلند
ردم آب رو باز ک ریاز جام بلند شدم. به سمت آشپزخونه رفتم .... ش یسوت به

موقع خواب؛ با خودم  شتتبیاومد.... د یصتتورتم ... محمدعل یرو وتمیو ر
 رفت:دستش گ یتو ؛یباشم. بازومو به آروم نیتم که باهاش سر و سنگعهد بس
 ارمنیکمدم ژلوفن دارم. واست ب ی_من تو
 :دمیکش رونیب بازومو

 _الزم نکرده.
 توجه به صورت بهت زده ش؛ رو برگردوندم .... از بهت در اومد و گفت: یب و

 شدهن یزی_چ
تر  دیفشارم شد یهرچ کردمیکمرم فشار دادم .... فکر م یمحکم تر رو دستمو

 ....شدیم شتری. لحظه به لحظه بشدی. اما نمشهیباشه؛ دردم کمتر م
ستم رو یدردمند با ش ار قر ی... ب ووردمی.... به جلو و عقب تکون م نیزم ین

نهیدختر م هیفقط  نویبودم و ا که دردم از هر  تو به من  چه برستتته  مه ....  بفه
 بدتر بود.... یدختر

ش رونیب یمحمدعل شردم ... ب دمیرفت .... باز آه ک شدم .... یو دلمو ف  قرارتر 
شپزخونه رو پ شدم و طول و عرض آ شت و پامال  ی.... لحظه ا مودمیبلند  گذ



. )ژلوفن( از دستتتش گرفتم و اون دمیدستتتش د یرو با کپستتول قرمز رنگ تو
که من  یقرص مستتکن یژلوفن به اندازه  دونستتتمی.... م وتیواستتم آب ر

....  هگیبهتر بود د یچینبود .... باالخره از ه ینداره؛ اما چاره ا ریتاث ووردمیم
... از پله ها باال رفتم و  دمیدهنم و آب رو ستتر کشتت یکپستتول رو انداختم تو

 شدم.... ییداخل دستشو
و از کنارش  دمیکشرو به رو شدم. اخمامو تو هم  یرو که بستم با محمدعل در

 یاتاقم ... خواستتتم در رو ببندم که مانع شتتد و اومد تو یگذشتتتم .... رفتم تو
 اتاق .... در رو پشت سرش بست .... اخم کردم:

 بووابم لطفا تنهام بزار. ووامی_م
 شد: کمینزد

 !رمیچت شده نم ی_تا نگ
 نینیبی_چم شدهن درد دارم مگه نم

 کرد: با حرص باز و بسته چشماشو
 .... با من چت شدهن گمینم نوی_ا

صب شبشیبه خاطر کار د ینجوریهم ستش ع روز دوم  شهیبودم .... هم یاز د
 :شدیهم اعصابم داقون تر م

 .رونیبرو ب ستین میزی_چ
شو ب و س سمت در دراز کردم .... نف ستمو به  ست رونید صورتش  یداد و د به 

 :دیکش
 .... اما فقط چون حالت بده. رمی_باشه م
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 ادامه داد: رونیب رفتیکه م نطوریهم
 شده. یچ یبهم بگ دی_بعدا با

شمم به جعبه  در ست .... چ صام افتاد .... حتما  یرو ب  آوردتش شونیکیقر
 نییباال .... بازش کردم و قرص خواب آورمو در آوردم .... حال نداشتتتم برم پا

شتم تو هی...  زمیخودم آب بر یبرا شو گذا  یدهنم و قورت دادم .... مزه  یدون
 تلوش باعث شد صورتم جمع بشه....

حالم  شتتهیخواب باعث م شتتهیو دلمو گرفتم .... هم نیزم یرو دمیکشتت دراز
شتتم .... اونوقته که دل دردم خوب  داریبووابم و دوباره ب هیخوب بشتته .... کاف

 .شهی.... خوبم نشه قابل تحمل م شهیم
شم باز کردم. خونه م با شت چ ستم رو ای لرزهیوح ش  نیزم یمن حالم بدهن ن

مدعل غیج ی.... صتتتدا فتیکه م یپامال و مح مدی"زلزله" م گ . پس توهم و
به شتتتدت مستتتتین به طرز فجدیلرزی. خونه  که  تاد  به کمد اف و  عی. نگاهم 

 ....ووردیتکون م یوحشتناک
د .... اما در باز نش دمیکش نییادر رو پ رهیشدم و سمت در رفتم ... دستگ بلند

 کردم؛ اما باز نشد ... زدم رو در: نشییتند تند باال و پا
 _پتتامال.

 از پشت در اومد: یمحمدعل یاسترس و ترس رو به موت بودم. صدا از
 نی_نرجس .... خوب

 :دیدر رو کش رهیدستگ
 شهنیچرا باز نم نی_ا

 رفت: ادمی یدلوور



 .دونمی_نم
 کردم: مکث

 !ترسمی_م
 .شهی_نترس .... االن آروم م

ستم ش صداها ن شد ....  شد  بدتر  ست گرفتم. آروم ن سرمو به د شت در و   یپ
 !ومدیبه چهارچوب در م  یکنار یوحشتناک برخورد  در  اتاق ها

 به در زد: ی.... محمدعل دمیکش غیشد .... ج کیجا تار همه
 !ستین یزی_آروم باش چ

 زدم .... اون گفت: غیج باز
 !ستین یزی_برقا رفته چ

قات اخ دمیلرزیم فا قت کرده بود .... ه ری.... ات طا قتیمنو کم  له  چو از زلز
افتاده بودم .... از  ریگ یستتوت طی! اما االن؛ تو شتتراچوقتی.... ه دمیترستتینم

 بودم.... دهید یادیز بیهم آس یلحاظ روح
 یدر رو باز کرد و اومد تو ی... محمدعل دومیآروم تر شتتتد ... اما برقا ن زلزله

 !دمشیدی... نم کیاتاق ... شب بود و تار
 نرجسن یی_کجا

 . آروم گفتم:ومدیاز باال سرم م صداش
 .نجامی_ا

 شد .... آروم کنارم نشست .... گفت: متوجه
 نی_خوب
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مدت  نیشوکه بودم! تو ا یشده بودم و کم داریندادم .... بد از خواب ب جواب
شتناک و بد یوقت دم؛یفهم سم م یاتفاق وح  کنه یشوکم م ییجورا هیو  فتهیوا

ند م بل از ا تونمیو نم ادیزبونم ب کهیحرف بزنم .... وگرنه ق جایا ن  فتمیب ریگ ن
 نبود! یزیچ نیهمچ

 _کمرت بهتر شدن
 و بازومو تکون داد: دی.... ترس دمیسوت صورتشو د یلیچرخوندم و خ سرمو

 سن_چته نرج
 لب باز کردم: یسوت به

 _خوبم.
 اومد: نییجاشوا از پا یصدا

 نرجسن نی_محمدعل
 _بلهنیمحمدعل

 _حالتون خوبهنجاشوا
 !می_آره آره ... خوبیمحمدعل

گذشت تا  یاومد .... چشممو به هم فشردم و سرمو رو پاهام گذاشتم. کم برقا
سرمو بلند کردم ... همزمان با من محمدعل ستم به نور اتاق عادت کنم.   یتون

 !هیبق شیپ میو رفت میهم چشماشو باز کرد. بلند شد
 گذشت! ری_اوف به خپامال

 پامال انداخت: یدستشو دور شونه  جاشوا
 رو سرمون! زهی_هر آن منتظر بودم سقف بر

 !رمیها نم یتوسط زامب یلزله باشه  ولمرگم ز لی_حاضرم دلیمحمدعل



شوا شو رو جا ست شوندش طرف خودش ....  یکف د شت و ک گردن پامال گذا
 زد: شیشونیبه پ یب*و*سه ا

کنار عشتتقم  یاز زندگ ووامی.... من م رمیبم ووامیعنوان نم چیمن به ه ی_ول
 لذت ببرم!

 کرد و چشمک زد: یبه محمدعل رو
 ...گمیم یمن چ یفهمیم ی_تو هم ازدواد کن

 ی. ادوننی.... پس همه م نیبه من نگاه کرد. ستترمو انداختم زم یجور بد هی و
 بابا...

 منیبوواب می_خانومم برجاشوا
 :دیخند زیر پامال

 ...می_بر
شکوک بودن ا یلیخ ستنیدوتا ... انگار م نیم باهم تنها  یمن و محمدعل ووا

اقشون بسته شدن در ات یگفتن و از پله ها باال رفتن... صدا ری! شب به خمیباش
 اومد.

 ادیز یلیخ یو بلند شدم .... رخت خوابمون رو با فاصله  دمیکش یرپوستیز آه
 پهن کردم:

 چراغ و خاموش نکن... یبوواب ی_خواست
. به خصتتوص موقع خواب .... موهامو باز کردم و اومدم دمیترستتیم یکیتار از

 که گفت: دراز بکشم
 نرجسن میحرف بزن کمی شهی_م
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بالشتتتم و رفتم  یمکث ستترمو تکون دادم .... کش موهامو انداختم رو یکم با
 مبل نشستم.... یرو
قه ش م با ما درمورد عال به هم ووادیخودم گفتم حت نه و   ل یدل نیحرف بز

 باال رفته بود... به صورت خسته و خواب آلودش نگاه کردم: کمیضربان قلبم 
 !شنومی_م

 گرفت: نفس
 نیکردیبا من رفتار م یبدونم چرا ظهر اونجور ووامی_م

 تکون دادم: فیکج کردم و سرمو خف دهن
 نی_چجور

داشتتت ... قد بلند  یمردونه ا یصتتورتش نگاه کردم ... خوب بود ... چهره  به
 پر پشتش یدوست داشتم موها یلیکه خ یزی.... چ یکامال معمول کلی.... ه

خوب و جذاب بود ... به نظر من مرد  یلیمرد؛ خ هیواستته  یبود .... محمدعل
! من کنهینمک م یمرد و ب ادیز یخوشتتگل باشتته ...... خوشتتگل یلیخ دینبا

شق چهره ها شهیهم صداش منو به  یعا مردونه بودم! ... مردونه و جذاب .... 
 خودم آورد:

 از دستم. یدلوور بود ی.... انگار یکردی_باهام بد رفتار م
 اومد ... من مثال باهاش قهر بودم! ادمی... االن  اوه

 تیکردم که باعث ناراحت کاریرفتارتو بدونم .... چ لیدل ووامی_میمحمدعل
 شدمن
 فرستادم: رونیب نفسمو

 .گهی... گذشت د الیوی_ب



 بدونم. ووامی_نه بگو ... م
 بلند شده بودن یادیشدم .... ز رهیپاهام خ یو به ناخن ها نییانداختم پا سرمو

 :نجایا مینداشت ریو ناخن گ
شب که من و برد سوند یلیخ ییرو به رو ابونیب ی_اون شم که میتر منو  ... بعد

 بدتر شدم. یتنها گذاشت
..._ 

 داشت: یخاص تیشدم ... جذاب رهیش خ رهیت یچشمها به
 نی.... اونوقت تو منو تنها گذاشت شدمی_داشتم قبض روح م

..._ 
 بووام صدام باال رفته بود: نکهیا بدون

صال چرا منو برد سینم روننیب ی_ا ....  دنبالمونن فتنیاون موجودات ب یدیتر
 .کردمیداشتم سکته م یمحمدعل

 گلوش تکون خورد: بکیدهنشو قورت داد .... س آب
 ...ووامی_معذرت م

 زدم: پوزخند
 شد حرفن ووامی_معذرت م

 کرد: ی..... پوف ووندمیرو از چشماش م یکرد .... شرمندگ نگاهم
شتتد که  یچ دونمینرجس .... نم گمیشتتد .... واقعا م یچ دمی_اونشتتب نفهم

ست دادم. مرونیبردمت ب ست خودم نبود ....  دونمی! .... عقلمو از د .... اما د
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 فکر نکردم .... یچ چیو به ه ییرو به رو ابونیب میبر دیآن به ذهنم رستت کی
 بود... یادیاز ترس ز دیشا

 کرد: مکث
 هیبود. اونا هم  ادی_بعدشتتم مجبور شتتدم تنهات بزارم .... تعداد عروستتکها ز

 نداشتن... شتریتفنگ ب
 سرشو تکون داد: نیشرمگ

 .ووامی_مجبور شدم نرجس. منو ببوش ... از ته دل معذرت م
شا کردم درکش یسع . ... کردمیم نکارویاون بودم هم یاگه منم جا دیکنم .... 

 به هرحال جاشوا و پامال هم مهمن.
 .گهی... گفتم که گذشت د سی_مهم ن
شو بدم ... ترس لبوند ستم جواب لبوند ا خودش ب یا گهیفکر د دمیزد ... نتون

 بشه .... من هنوز راجع بهش فکرم نکردم. گفتم: دواریام یکنه و الک
 ومدننیها دنبال ما ن یکه زامب ستین بی_به نظرت عج

 ... خودمم بهش فکر کرده بودم. بهیعج یلی_آره خ
 نگفتم و اون ادامه داد: یزیچ

 خونه کشش دارن! نی_انگار فقط به سمت ا
سمت ا گهیکه اون م نطورهیفکر رفتم .... هم تو ش نی... چرا فقط به  ش خونه ک

 ی... باز کوبش قلبم باال رفت ... به محمدعل دمی... ترستت بهیعج یلیدارنن خ
 نگاه کردم:

 .ترسمی... من م میوقت شب درموردشون حرف نزن نیا ای_ب
 زد: یتلو لبوند



 _باشه...
 .ووابمی_من م
 _منم.

... ستتر جا نشتتستتتم و همزمان با من   دمیپامال از خواب پر غیج یصتتدا با
صدا یمحمدعل شد ...   می... با هم رفت ومدیخونه م رونیپامال از ب یهم بلند 

صله  میدیدنبالش و د  غیا جه وونهیو مثل د ستادهیاز خونه ا یادیز یپامال با فا
 طرفش .... میرفت ادی... با هول ز زنهیم

 _پامال ....
 زدنش ادامه داد! غی... به ج دیصدامو نشن اصال
 پامال ی.... محمدعل دمیکشتت یبلند نیه دمیکه د یزی.... با چ میدیرستت بهش

 رو کشوند طرف خودش و ب*غ*لش کرد:
 نیکنیم ینجوریشدهن چرا ا ی... چ شی_ه
 گفت: دهیبر دهیبر

 _جا ... جاش ... وا.
پامال رو از آقوشتتش ب یمحمدعل ی چهره به  دیکشتت رونیجمع شتتتد ...  و 

 شد: رهیصورتش خ
 نی_جاشوا چ

 یکه تو یحرف بزنه ... به چاه نگاه کردم ... فکر تونستتتیخاطر هق هق نم به
 دمیپر ی... تند نجانیکرد ..... نکنه جاشتتوا افتاده ا خیذهنم اومد مو به تنم ستت

 توجه نکردم: یمحمدعل یخونه و به صدا یتو
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 نرجسن یری_کجا م
له تا  پ باز کردم ... نبود ... تو یکی یکیکردم و  یکیها رو دو  قا رو  تا  یا

در و مطابق  یو حموم هم نبود! .... آه از نهادم در اومد .... صتتدا ییدستتتشتتو
 رفتم ... نییلرزون پا یپامال اومد ... با پاها یزجه زدن ها یاون صدا
به آشتتپزخونه رفت .... کنار پامال نشتتستتتم و ب*غ*لش کردم ....  یمحمدعل

 نتونستم. یکنم ... ول هیگر وواستمینم
 نیا یتو تونهیم ینکنهن .... ک هیو گر نهیپامال رو بب یزجه زدن ها تونهیم یک

رادر ب هیدوست .... مثل  هیباشهن جاشوا رو دوست داشتم .... مثل  یقو طیشرا
 و پامال نداشت واسه من. ی.... کم از محمدعل

سوت وانیل هیبا  یمحمدعل ست من .... به  شت و داد د آب به خورد  یآب برگ
 .زدیمپامال دادم .... نفس نفس 

 سمت راستش نشست: )من سمت چپش بودم( یمحمدعل
 واضح بگو. کنمیشده پامالن ... خواهش م ی_چ

.... دستتتمو دور شتتونه ش حلقه کردم و  هیگر ریهق هق کرد و باز زد ز پامال
چشتتم و ابرو اومدم که االن  یمحکم به خودم فشتتردمش .... واستته محمدعل

 .ستیوقتش ن
.... عشتتقم  کردیو مدام استتم جاشتتوا رو صتتدا م کردیم هیب*غ*لم گر یتو

چقدر گذشت تا آروم شد ....  دونمی.... نم کردیرو کباب م یگفتنش دل هرکس
 .دیلرزی... به خودش م کردیم نیه نیب*غ*لم بود و ه یتو

 نیاریپتو م هی ی_محمدعل



شد و پتو یحرف چیه بدون ه ک ییمنو آورد .... پتو رو دور پامال یاز جاش بلند 
ردشو س یو لبش کبود شده بود انداختم .... دستا شتریلرزش دست و پاهاش ب

 گرفتم:
 شدهن یچ یبگ یتونی_حاال م

 واسش سوته حرف دونستمیلب باز کرد .... م یتکون داد .... به سوت سرشو
 شدهن یچ میدیفهمیم دیما هم با یزدن ... ول

 .ستشی... ن یجاشوا ن دمیشدم .... د داری_ا ... امروز .. از خواب ب
 در اومد: شیاز چشماش آب اشک

 .دمیو اون چاه رو د رونی_رفتم .... رفتم ب
 زد: هق

 نی_اگه افتاده باشه اون تو چ
 صورتش: یرو وتیریم یدر پ یزد و اشکاش پ زار

 !تونمی_من بدون جاشوا نم
 کنارش نشست و دست انداخت دور شونش: یمحمدعل

 !هیاون چاه چ ی هی... آروم باش تا بهت بگم قض شیپامال .... ه_نگران نباش 
بودم ... پس چه  دهینگاه کردم .... اون چاه رو قبال ند یتعجب به محمدعل با

 شد .... لب باز کرد: رهیخ ی... پامال هم به محمدعل نیا هیقض
شوا رفت ادتهی روزی_د  یوباز ط یبلکه رد رونیب مینرجس خواب بود و من و جا

 منیکن دایپ
 گفت: یلب خشکشو به دهن گرفت و سرشو تکون داد .... محمدعل پامال
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چاه خ میدیچاه رو د نیو ا رونیب می_رفت و تهش معلوم  ادهیز یلی.... عمق 
 تو! نیافتاده ا ی! ... فکر کنم طوبستین

 ادامه داد: ی.... محمدعل دمیکش یبلند نیه
 ادیو نم دیاونجا .... چون با من که بود چاه رو د_پس فکر نکن جاشتتوا افتاده 

 که خودشو بندازه اونجا ... درستهن
....  دیباریشتتد .... اما ترس هنوز از چشتتماش م دواریام یپامال کم یچشتتما

 بلند شد: یمحمدعل
 .گردمیدنبالش م رونیب رمی_االنم من م

 بلند شد: پامال
 .امی_منم م

 تا من برگردم! نجایهم ینیشیم _ نه پامال .... تویمحمدعل
 من نگاه کرد: به

شه نرجس .... نزار جا ست بهش با ست کن  یزیچ هیبره ....  یی_حوا هم در
 تا من برگردم. دیبوور

ت رف رونیانجام بدم .... از خونه ب نکارارویبا چشم و ابرو ازم خواست حتما ا و
 و در رو بست!

ش ی..... پامال رو هوف سه نفره دراز ک شک ر دیمبل  سته ا .... طبق  وتیو آه
باز  و نتیآشتتپزخونه تا قذا درستتت کنم ..... کاب یدستتتور جناب راز؛ رفتم تو

س یکردم تا از تو .. دل قافل . ی.... ا ستین دمیبردارم که د ینیزم بیسبد؛ 
با ... مگه تو ا الیویکنم منن .... ب کاریحاال چ قذا  شتتتهیم تین وضتتعیبا

مبل  یو رو ییرایپذ یها ..... برگشتتتم تو زنهیهم حرفا م یخوردن محمدعل



ه ... اما ندار یا دهیفا یدلدار دونستمی. مکردیم نیف نینشستم .... پامال هنوز ف
بود  دهیکه دراز کشتت یکنار مبل ن؛یی.... رفتم پا نمشیبب ینجوریا تونستتتمینم

 و صورتمو مقابل صورتش گرفتم: ستام دوتا د ینشستم .... دستشو تو
 !یکنیم تیفقط خودتو اذ یکنیم هیهمه گر نی_ا

..._ 
 .گردهی_پامال ..... جاشوا برم

..._ 
 .زمیعز دمی_بهت قول م

 فشردم و ادامه دادم: دستشو
 .زمینکن عز هی_گر

 سرش و نوازشش کردم: یگذاشتم رو دست
شو  شو ... پا صورتت بزن ....  هی_پا شوا اآب به  شو  .... نتتینب ینجوریجا پا

 .زمیعز
و  دمیکشتت یقیکرد و با مکث؛ بلند شتتد و باال رفت. آه عم یچشتتمام نگاه به

 از آب سیگذشتتت که پامال با صتتورت خ یقیدادم به همون مبل ..... دقا هیتک
 برگشت:

 چران ومدین ی_محمدعل
 نشست: کنارم

 _نگرانم نرجس.
 .ادیب_نگران نباش .... االناس که 
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شمم به در بود؛ فکرم جا به شم دوختم .... چ شد  ی.... چ گهید یرو به رو چ
همه  نیکه ا یستتر ستتالنم اومدهن .... ستتالن یاالن چ منیدیرستت نجایکه به ا

گذشتتته  رشیهم از خ شتتگرایآرا ی هیبودم. ممکنه بق دهیواستتش زحمت کشتت
کهیا ایباشتتنن  خدا ن مه دادن در نبود منن .....  ما رو  ایکار رو ادا .... چرا 

شوند شت نیا نجانیا یک سرنو شه  هیچه  به  نمویکی یکیآخهن ..... اگه قرار با
 یلیخ یببوش منو .... ول ایپس کو عدالتتن .... خدا م؛ینیبشتت اهیخاک ستت

 ازت .. رمیدلگ
 نرجسن ی_تا حاال عاشق شد

گاه کردم .... م مرخین به ....  دهیستتوال رو پرستت نیچرا ا دونستتتمیپامال ن
 نهن ای کنمیدرکش م نهیبب وواستیم

 شدم: رهیخ نیبرگردوندم و به زم رو
 _آره متاسفانه.

درستتت حدس زدم  دمی.... منم نگاهش کردم و د کنهیکردم داره نگاهم م حس
 زدم: ی... لبوند تلو

 _بهم خ*ی*ا*ن*ت کرد.
 نگاهم کرد: نیقمگ

 !یدی_پس طعم خ*ی*ا*ن*ت و چش
 _آره.
...._ 

جور دوستتت  هیفقط  دیفکر نکن عشتتقم در حد عشتتق تو بوده .... شتتا ی_ول
 داشتن بود نه عشق.



...._ 
عاشقش نبودم .... دوسش داشتم و بهش وابسته بودم ....  ی_دوسش داشتم ول

 زود فراموشش کردم. شبعد از خ*ی*ا*ن*ت
 :دیسوزناک کش یآه

 فکر کن نرجس. ی_به محمدعل
 گرفت: دستمو
 .هیخوب_پسر 
 زدم .... قرار بود بهش فکر کنم نهن ..... اما نشد: یتلو لبوند

 بهش فکر کنمن زارهی_مگه اتفاقا م
ست صدا یزیچ خوا سترس به در  یژیگ یبگه که در با  شد ..... هردو با ا باز 

 ....مینیتا بلکه جاشوا رو بب میشد رهیخ
نا ام بدون جاشتتوا؛ آه از نهادمون در یمحمدعل دنید با نهیاومد .....  به  دا

 لرزون گفت: یشدم .... پامال با صدا رهیخ یمحمدعل
 _جاش... وان

 :ستادیآشفته ا یسرمون؛ با چهره  یدر رو بست و باال یمحمدعل
 نکردم. داشی_پ

 ادامه: یو محمدعل دیلب برچ پامال
 _نگران نباش خبن

 زانو نشست: یپامال رو یبه رو رو
 نترس. شهیم دای_پ
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 هق هق کنان گفت: پامال
 _چطور .... چطور نگران ...

باال رفت .... خواستتتم  یبه حرفش ادامه بده و زار زار کنان به طبقه  نتونستتت
 گفت: یبه فارس یبلند شم دنبالش برم که محمدعل

 _نرو نرجس.
 رفتم: وا

 _چران
 .رونیب دمید یزیچ هی_
 ترس گفتم: با

 نی_چ
 که ساعت جاشوا کنارش افتاده بود. یزامب هی_

 .دمیکش نیدهنم گذاشتم ه یرو دستمو
 میباشه که قبال کشت ییها یاز زامب یکی دی_با خودم گفتم شایمحمدعل

..._ 
 _و ساعت جاشوا افتاده کنارش.

 دوباره وا رفتم: شیشدم .... اما با حرف بعد دواریام یکم
 شتتدن .... دیناپد میکه قبال کشتتت ییها یزامب ی.... همه  ستتتین نطوری_اما ا

 تازه....
 شد: ساکت

 نی_تازه چ
 خون داشت. یکی نی_ا



 گشاد شده نگاهش کردم: یچشمها با
..._ 

 عروسک نبود. یعنی_
 .شهی_باورم نم

 بود. نیهم سنگ یلیباورت بشه .... خ دی_با
 آدم بوده. دینبوده ... شا یزامب نیا دی... شا دی_خب .... شا

نه زامب ندونش ن ی_ کامال  یو خون شیبود ..... د بود ... از ستتر و شتتکلش 
 .هیمشوص بود زامب

 :دیصورتش گذاشت و آه کش یتا دستاشو رو دو
 حساب جاشوا.... نی_پس با ا

 صورتش برداشت: یادامه بدم .... دستاشو از رو نتونستم
 جاشوا زنده س!! نکهیبه ا میباش دواریام میتونی_م

 حرفشو بشنم: ی هیتعجب نگاهش کردم ... منتظر چشم دوختم تا بق با
شده .... پس البد  یعنی نیمرده بود .... ا ی_اون زامب شته  شوا ک ست جا به د

 نشده. شیخودش طور
 _پس کجاستن

 .دونمی_نم
..._ 
 تو شوکه شده باشه. یمثل اوندفعه  دی_شا
..._ 
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 افتاده باشه. هوشیب ییجا هی_
 خودش! یایبرگشته به دن دمی_شا

 :دیشد بهم و سرشو به عالمت ندونستن تکون داد .... آه کش رهیخ
 پامال .... شی_برو پ

 شد: بلند
 .گردمیباز دنبالش م رمی_منم م
صدا سرمو شدم .... رفتم طرف راه پله ...  شدن در رو  یتکون دادم و بلند  باز 
 برگشتم طرفش: دمیکه شن

 ...ی_محمدعل
 چرخوند ... سرمو کج کردم: سر

 _تا قبل از قروب آفتاب برگرد .... خطرناکه.
 زد: یتلو لبوند

 _باشه.
..._ 

 .ی_ممنون که به فکرم
 .کنمی_خواهش م

دم دل دعا کر ینگاه کردم و تو شیخال یرفت .... به جا رونیلبوند زد و ب بازم
ه .... رفت یا لهیوستت چیکه بدون ه دی.... به ذهنم رستت فتهین یواستتش اتفاق بد

 :دور نشده بود ادیبرداشتم و در رو باز کردم .... ز زیم یرو از رو ریشمش یتند
 .ی_محمدعل



ش یصدام تند دنیشن با شم شت ....   کیهوا تکون دادم .... نزد یرو تو ریبرگ
 شد:

 نیواسه چ نی_ا
 _ببر با خودت .... خطرناکه.

 .دیمونیم لهیشما بدون وس ینجوری.... ا شهی_نه نم
 .... پس نگران ما نباش. یگردیتو شب نشده برم ی_محمدعل

شو ست شت رو د ستم ...  یگذا شمامو ب گاه چ گونم و نوازش کرد .... ناخودآ
 :دیصداش به گوشم رس

رم فکرم بب نوی_قول دادم قبل از قروب آفتاب برگردم پس نگران نباش ..... اگه ا
 .مونهیشما م شیپ

 کردم .... خواستم اصرار کنم که گفت: اهشنگ
 دستت باشه ...... فعال. ری_شمش

 و رفت: دیتوجه به من راهشو کش یب و
 .... نرو. ی_محمدعل

در رو  خونه و یو با لبوند واسم دست تکون داد .... اه .... برگشتم تو برگشت
اومد .... چشتتماش ستترخ و متورم شتتده  نیی.... پامال از پله ها پا دمیبهم کوب

 بود:
 کجا رفتن ی_محمدعل

 _دنبال جاشوا.
 پله ها: یرو نشست
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 _جاشوا..... عشقم.
ش هیگر و شمام جو شک تو چ سوخت .... ا خودمو  یاما جلو دیکرد .... دلم 

شم ... با یقو دیبا طیشرا نیگرفتم .... تو ا شم ... نه ا دیبا  نکهیمراقب پامال با
 !دمیکش قیخودم بشم بدتر از اون .... بغضمو قورت دادم و نفس عم

س ..... بزارم به حال  دهیفا یدادن ب یپله ها؛ کنارش نشتتستتتم .... دلدار یرو
 لب گفت: ریخودش باشه بهتره ... ز

از دستتت  تونمیجاشتتوا نه .... اونو نم ی_بچمو از دستتت دادم به درک ..... ول
 بدم.
..._ 

 بود که پدرش عشقمه.... نیگه دوست داشتم؛ واسه ا_بچه رو ا
 زد: هق

 _جونمه....
 هق زد: دوباره

 منه. ی_تموم زندگ
...._ 

 .میبچه دار ش میتونستی_باز م
...._ 

 جاشوا.... یجا ارمیرو ب یکس تونمی_اما باز نم
..._ 

 تونمنی_م
...._ 



 !چمی_جاشوا نفس منه ..... نباشه ه
.... خودمو کنترل  دادمیو حرفاشتتو گوش م کردمیمدت به رو به رو نگاه م تموم

 یلینشه .... سوت بود .... خ ریسوزناکش  اشکم سراز یکه با حرفا کردمیم
از زور بغض؛ تموم وجودمو حرارت پر کرده ....  کردمیسوت بود .... حس م

ازم ..... ب کردیه میپاهاش گر یبه پامال نگاه کردم .... ستترشتتو گذاشتتته بود رو
حق داره حالش  یبهش بگم وقت یچ نیستتکوت کردم .... حرف بزنم که چ

 باشهن نیا
مدعل نگران بدون ه یمح خه   هی... اگه ... اگه  یا لهیوستت چیهم بودم .... آ

 وقت.... هوف!
 پاهام و با کف دستام صورتمو پوشوندم..... یدستامو گذاشتم رو آرنج

ستتاعتن دو ستتاعتن ..... دلم ضتتعف رفت .... معدم  کیگذشتتتن  چقدر
پامال رو تنها  تونستتتممیواستته خوردن .... نم مینداشتتت یزیچ یبود  ول یخال

شتتکمم و بلند شتتدم .... پامال  ی..... دستتتمو گذاشتتتم رو رونیبزارم و برم ب
 شده بود. رهیخ یساکت شده بود و به نقطه ا

 :دیمن چرخ یبلند شدنم چشمش رو با
 رسنتهن_گ

 حال و زردش نگاه کردم: یرو به روش و به صورت ب ستادمیا
 معدم درد گرفته .... ضعف کردم. یندارم .... ول ی.... حس گرسنگ دونمی_نم

 تر از قبل گفت: حالیب
 نیکنیدرست نم یزی_چرا چ
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 و به آشپزخونه اشاره کردم: دمیکش آه
 .میندار یزی_چ

 از جاش بلند شد: یسوت به
 .میبردار ینیزم بیس می_بر

 کردم بنشونمش: یشونه هاش و سع یگذاشتم رو دستمو
 .نی.... بش ووادی_نه نم

 شونه هاش برداشت: ی_دستمو از رو
 .میبر ای.... ب رمی_خودمم دارم از حال م

...._ 
 ....گهید می_بر

ش و شم سمت در .... منم  شتم و رفتم ب ریرفت  ش رونیرو بردا شم  ری.... هه 
 ای امیها برب یاز پس زامب تونمیم دونمیکه نم ی..... دستتتم گرفتمش  در صتتورت

 بشه! داینهن .... هوف خدا نکنه االن سر و کلشون پ
قدم برداشتتت در نار هم  باز کردم و ک تا  میرو  گاه کردم  به دور و برم ن  .....

سترسم ب نمیرو بب یمحمدعل شتم راه م شتری.... اما نبود .... ا  رفتمیشد ..... دا
و  ادهستتتیکه ا دمشی... به عقب برگشتتتم و د ستتتیکه حس کردم پامال کنارم ن

شو نگاه م ست شو گرفتم  کنهیسمت را س و..... رد نگاه .. .. دمیبه همون چاه ر
 :دمیفرستادم و رفتم کنارش .... دستشو کش رونینفسمو با حرص ب

 حالت. نیا ا.... اونجا رو نگاه نکن ب میبر ای_ب



س و شوندمش با خودم ....  شت ینیزم بیک شت یو تند میبردا ....  میبه خونه برگ
.... تموم مدت به اطرافمون  میبود دهیکه واقعا ترستت نهیبه خاطر ا یتند گمیم

 حمله کنه! یکس هویمبادا  میکردینگاه م
گاز تا آبپز شتتته .... و  یآب و گذاشتتتم رو یها رو انداختم تو ینیزم بیستت

خه .... آ رفتینم رونیاز فکرم ب یلحظه ا ؛یبرگشتتتم کنار پامال .... محمدعل
 مواظبش باش. ای...... آه خدا کنهنیم کاریاالن کجاستن چ

ها .....  ینیزم بیچقدر گذشته .... رفتم سر س دونستمینداشتم .... نم ساعت
 ینیزم بیخاموش کردم و دو تا از سچنگال زدم بهشون .... خوبه ..... گاز رو 

شتم تو  سه تا د هیها رو گذا شقاب .....  شمیب سه محمدعل گ شتم وا  و یگذا
 .ییرایبشقاب و رفتم پذ یگذاشتم تو گهیچنگال د هیجاشوا!!! 

 یبلند مهیآه ن ؛یفکر بود و هر از گاه ینوورد ..... تو یاز جاش تکون پامال
 :دیکشیم

 بوور. ایپامال .... ب ای_ب
 تکونم نوورد: ینداد ..... حت جوابمو

 پامال .... بلند شو! میبوور دیبا یمنم اشتها ندارم .... ول نی_بب
..._ 

 ...زمی_پاشو عز
 کج کردم: سرمو

 _پامال!!

http://www.roman4u.ir/


مد .... زور زورک دیکشتت یقیعم نفس به خوردش دادم و  یو او قاشتتق  ند  چ
 وانی.... ل ییظرفشتتو یخودمم خوردم .... بشتتقاب و برداشتتتم و گذاشتتتم تو

سه پامال آب ر شتم و وا دادم  آب رو بهش وانیو ل ششی.... برگشتم پ وتمیبردا
 کرد و گفت: یلب ری... تشکر ز
 .ووامی_مسکن م

 _ندارم.
 داره.... ی_محمدعل

 .ارمی_باشه صبر کن ب
..... کمدشتتو باز کردم و چشتتمم به لباستتهاش افتاد  یاتاق محمدعل یتو رفتم

 نیس ..... اول وتهیکمدم بهم ر شتتتهی..... چه مرتب!! .... من که دخترم  هم
بود ...  دمید یکمدش مرتب باشه .... قرص ژلوفن تو نقدریپسر ا هی نمیبیباره م

پا یکی پامال قرص ر نییازش برداشتتتم و برگشتتتم   رو وانیخورد و ل و.... 
 !!!زیم یگذاشت رو

 و تو فکر رفتم .... نیزم یرو دمیکش دراز
شم  دمهایکه  یزی..... تنها چ دمنیخوابم برد که خودم نفهم یباز کردم ... ک چ

 کردمی.... خودمو کنارش تصتتور م کردمیفکر م یکه داشتتتم به محمدعل نهیا
ستمی..... م س نمیبب ووا م خواب ی.... انگار دمینفهم گهیداره و ...... د یچه ح

 معصوم!!! همبل به خواب رفته بود .... چ یبرد .... پامال رو
 !ی.... محمدعل دمیشب  از جا پر یاهیس دنیپنجره نگاه کردم و با د به
را .... چ ستتتشین ای... خدا ستتتشینگاه کردم .... ن رونیرو باز کردم و به ب در

شتهن مگه نگفت قبل از قروب  سرش  یی..... نکنه بال گردمنیآفتاب برمبرنگ



کمکش کن .... به خونه برگشتم و پامال  اینه!!! .... خدا ایخدا یاومده باشهن وا
 کردم: داریرو ب

 _پامال .... پامال پاشو....
 و گفت: دیجا پر از

 شدن یشدهن خبر ی_چ
 قرار بودم .... حالم اصال خوب نبود .... با بغض گفتم: یب

 ..... پامال قول داده بود شب نشده برگرده.... ومدین ی_محمدعل
 حائل صورتش کرد: دستاشو

 بسه. گهی_آخ خدا تحملشو ندارم .... بسه د
شستم شت خفم م می..... گر نیزم یرو ن . بازم ... کردیگرفته بود .... بغض دا

گه شم .... مبا یکردم .... بازم خودمو کنترل کردم .... کنترل کردم که قو یسع
 شهنیخدان مگه م شدیم

خونه  ی.... مردا ستتتنیخونه ..... مردامون ن یتو میتا دختر جوون؛ موند دو
سا ی.... حام ستنین ر ما به فک شتریبد  ب یلحظه ها یکه تو ییهامون .... ک

لحظه  یگفته تو یک ادنیاز پس خودش بر م ییگفته زن به تنها یبودن ..... ک
. .... تونهیخدا که نم به.....  تونهیتنها باشتتتهن .... نه نم تونهیحستتتاس م یها

لحظه ها رو  نیا ییتنها تونمیباشتتم .... اما نم یکنم قو یهرچقدرم که ستتع
ا ه یاز شتتر زامب تونستتتمیو جاشتتوا نبودن من م یکنم .... اگه محمدعل یستتپر

.....  تونستتتی.... نم شتتدی..... نه نم تونستتتنیپامال م ایخالص بشتتمننن 
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خونمون  یمردا یواستته  مونیو فکر و نگران می..... االن ما موند میتونستتتینم
 !!!میخودمون؛ ساکنش شد یکه بدون اراده  ی..... خونه ا

ز کردن من و پامال؛ تو ساعت شد  یخونه سپر یها گذشت ..... لحظه ها با ک 
شد ..... منتظر بود ی.... اما خبر شون ن شه تا خ میاز نبال د میودمون برصبح ب

 یشد .... برق رفتن مساو کیجاشوا ..... همه جا تار دمیشا ای....  یمحمدعل
.... بازم خودمو کنترل کنم خدان ....  کردیم هیکوتاه پامال .... گر غیشتتد با ج

ساده م سیما که از برق رفتن  سون تر؛ بدون  یچجور م؛یتر شکالت  از پس م
خدا منیایاون دو مرد بر ب مدعل ای......  خدا یمح تا  ایبرگرده ....  پونصتتتد 
و ستتالم برگرده خداااا ..... اصتتال ....  حیبرگرده .... صتتح کنمیصتتلوات نزر م

صال قول م شو در نظر نگ گهید دمیکنم .... قول م ربهش فک شتریب دمیا  رمیسن
 رو سالم برگردون ... ی.... خدا جون تورو خدا محمدعل

ا و از خد کردمیناله م یلب به فارستت ری... زگفتنم دستتت خودم نبود .. ونیهز
ستمیکمک م شو نم یزی..... آدم تا چ ووا ست نده قدر ..... االن  دونهیرو از د

 برگردهن شهیم ایچقدر ارزش داره ... خدا یوجود محمدعل فهممیم
زود به خودم اومدم .... پامال  ی.... ول دمیکشتت نیبه دستتتم ه یزیخوردن چ با

 بود که دستمو گرفت.
ام خودمو کنترل کنم .... اشک نیاز ا شتریب*غ*لش کردم .... نتونستم ب محکم

بار به  مد دنیشتترو   .....  میزدیو زار م میب*غ*ل کرده بود گرویکرد .... ه
 سخونه رو ... لعنت فرستادم بر بوت بدم ... لعنت به شان نیلعنت فرستادم ا

..... لعنت .... لعنت ..... لعنت به من ..... چرا  ریاتفاقات اخ نی... لعنت به ا
 برهن چرا چرا چران ..... به هق هق افتادم: لهیبدون وس یگذاشتم محمدعل



 شهنیم ی_پامال چ
.....مون م م   .میریمی... م ی_ه 

 زدم: هق
 _ختتدا!

و  می.... کنار هم نشتتستتته بود میداد هیتک واریو به د میب*غ*ل هم در اومد از
 یطلو  کرد ..... ول دی.... گذشتتت و گذشتتت تا خورشتت میکردیم نیه نیه

 برنگشت! یمحمدعل
 گفت: یفوق العاده گرفته ا یبا صدا پامال

 دنبالشون... میبر ای_ب
..._ 

 منیدست رو دست هم بزار ی_تا ک
...  ونریب میبر ترسمیدست رو دست گذاشت .... م شدی.... نم گفتیم راست

سمیم  ایکرد  یکار هی دی.... اما باالخره که با میو ما هم مثل اونا برنگرد میبر تر
 ... مرگ! گهید نهی! .... آخرش هممیریمیم ای....  میگردیبرم اینهن .... 

 .می_بر
 یسرد ... چه ماه یلی..... هوا سرد بود .... خ میرو برداشت و راه افتاد ریشمش

.... به  شتتهیکه روز به روز ستتردتر م نهی.... فکر کنم آذر .... واستته هم منیبود
 ی... اما حالشو نداشتم برم خونه لباس گرم بپوشم .... محمدعل دمیخودم لرز

 رونهیستترما ب نیا یتو روز؛یرفت .... آخ خدا .... از د یشتترت نازک یهم با ت
 ....به سرش اومدهن خداااا  یشرت .... چ ی.... اونم با ت
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 ی.... دخترا دهی.... من و پامال؛ دوتا زن زجر کشتت میداشتتتیهم قدم برم کنار
سو سوت تر یی.... دخترا روزید یتر صه م شونیزندگ یروزا نیکه   دشیخال

 یگاه دی.... شا یشکست عشق یدعوا با خانواده .... تو یدل درد .... تو یتو
بدتر نی... االن چ یپول یب یتو به چشتتم د نی....  خدا میدیروزا رو   ای.... 

 ستتتنیمجازاتن .... بس ن نیا شتتهیتموم م یاصتتال ما گ*ن*ا*هکار! .... ک
 خب ؛یریجونمون رو بگ یووایبسه .... اگه م گهیتمومش کن خدا .... بسه د

بود ن یاز محمدعل یاما؛ خبر میرفتی.... جلو م نیکنی.... چرا زجرکش م ریبگ
 اشوا ....نه ج  ی..... نه محمدعل

 "ی"محمدعل
زانوهام ...... به خاطر  ی..... خم شتتدمو دستتتامو گذاشتتتم رو ستتتادمیدر ا دم
پا درد گرفته بودم ....  زدمینفس نفس م دنیدو  نفس گرفتم و در خونه رو هیو 

ستتر چرخوندم و از راه  ؛یلحظه ا یباز کردم ... اومدم وارد خونه بشتتم که برا
شون دق دمیدور؛ دو تا آدم د شک شونیکی اسشدم ... لب قی.... به اس .. لب هیم

به داخل خونه انداختم تا  ینگاه ستترستتر هیبود ...  یمشتتک شتتبینرجستتم د
 رفتمیم دیاما با کردیستتمتشتتون .... پاهام درد م دمیمطمئن شتتم و بعدش دو

شون .... هنوز کم  دیو با مکث چرخ ستادیاز من دور بودن که نرجس ا یدنبال
صت  ستتادیا دنیدو هنگامپاهام  یبواطر صتدا کنمیفکر مطرفم ...  ... از فر

س زانوهامو به نف ی.... باز دستتامو گذاشتتم باال ستتادمیاستتفاده کردم و منم ا
 دنینگاهم کرد ... پامال هم برگشتتت و با د ینفس افتادم .... نرجس با ناباور

شتتت .... من جا خورد ... اما زود رنگ صتتورتش شتتکل قم گرفت .... حق دا
 آشکار گفت: یلب؛ با بغض ریباشه ... نرجس ز مرامانتظار داشت جاشوا ه



 !ی_محمد...عل
سمتم دو و شو انداخت تو ب*غ*لم و گر امی.... تا به خودم ب دیبه  رد ک هیخود

تام رو جا خوردم ... دستت ند ..... گر ی....  لب  ریو ز کردیم هیهوا معلق مو
 :گفتیم

 نی... مگه قول نداده بود نیومدی_چرا ن
 کمرش و اون ادامه داد: یگذاشتم رو دستامو

 نیومدیچرا ن ی.... محمدعل گردمیقبل شب برم ی_گفت
س از شت زد به  شت زد و  کی... نه  نمیب*غ*لم در اومد و م بار ... چند بار م

 تکرار کرد:
 _چران چران چران

 :لرزهیآخرشو با مکث زد و حس کردم دستش م مشت
 _چ...ران

 من در آقوشش گرفتم: ندفعهیا
 .دمیم حی_توض

" نیشده بود نگاه کردم .... لب تکون دادم "خوب رهیپامال که با بغض بهم خ به
 اما اون در جواب من گفت:

 _جاشوان
 اومد .... با تاسف سر تکون دادم: رونیاز ب*غ*لم ب نرجس

 نکردم. داشی_پ
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شو پس زد و  هیگر ریکرد و زد ز بغض ست .... نرجس رفت ب*غ*لش کنه اما د
 به سمت خونه راه افتاد ...

 :دی.... نرجس باز پرس میرفتیو نرجس هم پشت سرش راه م من
 نیومدی_چرا ن

 :دیرسیبه نظر م دهیبهش انداختم .... صورتش رنگ پر ینگاه مین
صله گرف یلیراه رفتم و با خونه خ یلیخ دمیبه خودم که اومدم د شبی_د تم فا

مه گرفتم برگردم .... تو راه برگشت برقا رفت و ه میبودم ... تصم ابونیب ی... تو
تار  ابونیخ یتو یکه از تک و توک چراقا یشتتتد .... اون اندک نور کیجا 

هم؛ خاموش شتتد .... منم راه و گم کردم و .... مجبور شتتدم همونجا  ومدیم
 و صبر کنم صبح بشه. نمیبش

..._ 
ظه  یلینرجس خ ی_وا گه  یکیتار یبود .... تو یستتوت یلح از اون  یکیا
 کارم ساخته بود. ومد؛یها م یزامب

ت .... باال رف ی قهیخونه ... پامال ط میدیفرستادم .... رس رونیمحکم ب نفسمو
م در آوردم و گذاشتتت بمیکرده بودم رو از ج دایپ ابونیب یتو روز یکه د یدیکل
 گفت: دنشی... نرجس با د زیم یرو
 هنیچ نی_ا
 کردم. داشیپ ابونیب ی... تو دیکل هی_

گفت و به آشتتپزخونه رفت ... خستتته و داقون بودم ... خوابم  یلب ریز آهان
تم دراز گذاشتم و خواس یو از ترس نتونستم بووابم .... بالشت شبی... د ومدیم

 دست نرجس با تعجب نگاهش کردم: یبشقاب تو دنیبکشم که با د



 .ینوورد یچی_دو روزه ه
 رو مقابلم گذاشت: بشقاب

 برم گرمش کنم. یووایبوور .... اگرم م نوی_ا
شده  اگه  تاالیمن خ ایبگم اون لحظه رو ابرا بودم دروغ نگفتم ... نرجس نرم 

 زدم: یاز ناباور یبرم داشتهن .... لبوند
 _ممنون.

 یقاشتتق برداشتتتم و خواستتتم بزارم تو هی....  یبواطر ناباور یباز ته خنده ا و
که البد نرجس هم گرسنه س .... قاشق رو به لبش  دیدهنم .... اما به فکرم رس

گام کرد .... ول کینزد جب ن با تع عدش  خودشتتو عقب  یکردم ... اولش  ب
 :دیکش

 .ووامی_نه من نم
 تر بردم: کیرو نزد قاشق

 گشنته. دونمی_بوور ... م
 .ارمیب گهیقاشق د هیبرم  _خب ... خب صبر کن

 ... بوور. ووادی_نه نم
 _آخه....

 _آخه نداره.
شت دهنش و اون  کینزد شق رو گذا  ینیزم بیس کهیت هیشد و با فس فس  قا

 دهنم ... با یبا قاشتتق برداشتتتم و گذاشتتتم تو یا گهید ی کهیرو خورد .... ت
.... لبوند زدم  نشهیمن ازش چندشم م کنهیتعجب نگاهم کرد .... آخه فکر م
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شم م یلی.... برعکس ... خ شق بعد دمی.... مرموزانه خند ادیهم خو رو  یو قا
 دیبا.... من ن ستمی..... دلوورم ن وورهینم دونستمیصورتش ... م یگرفتم جلو

 هیشتتب یچهره  دنیکنم .... با د تشیداشتتته باشتتم .... اما خواستتتم اذ یتوقع
 تر آوردم: نییو قاشق رو پا دمیعالمت سوالش؛ بلند خند

 .اریقاشق ب هی_پاشو 
اون  هیعالمت تعجب! .... شتتب هیعالمت ستتوال بود .... نه شتتب هیشتتب هنوزم

 واتساپ! یشکلک تعجب تو
ست منو باال برد و .... اون  یا لحظه شد و د شت .... در کمال تعجبم خم  گذ

شت تو شق رو گذا شب ندفعهیدهنش .... ا یقا ساپ هیمن بودم که   شکلک وات
و باال  کوتاه؛ بلند شد یانداخت و با مکث نییسرش و پا افمیق دنیشدم! .... با د

ش سرخو شحال دونمیلبم جاخوش کرد .... م یرو یرفت .... لبوند   یب ی  خو
دستتت خودم  یبود در نبود جاشتتوا .... ول ثانهیخب یلیخ دونمیوقت بود ... م

س شد و دوتا  شتهام باز تر  دم رو خور ینیزم بینبود ... بودن .... نه نبود .... ا
هنوز گرسنه بودم  فکر کردم نرجس  نکهی... با وجود ا ینیزم بیس هی.... موند 

در  و ستتادمیرو ببرم براش ... دم اتاقش ا شتقابنوورد .... بلند شتدم ب یزیچ
 هیکت واریکردم .... نشتتستتته بود کنار کمد و به ددر رو باز  یزدم .... به آهستتتگ

 شد .... لبوند زدم: رهیخ نیمن به زم دنیداد بود .... با د
 ....یرو نوورد ینیزم بیس نیا نمی_اگه بب
 کردم: مکث

 .رسمی_حسابتو م



سمت اتاق پامال رفتم و در زدم ... اونم گوشه ا در د کز کرده بو یرو بستم .... 
 فکر بود: یو تو

 _پامال...
 من ثابت شد. یرو ش یو نگاه زخم دیچرخ سرش

 نی_گرسنه ا
شو ستم و رفتم پا سر س نییبه عالمت نه  تکون داد .... در رو ب  بی... چند تا 

شه ... باالخره که با ینیزم شتم تا آبپز ب ز اون بووره نهن .... بعد ا یزیچ دیگذا
 .دمیو خواب دمیدراز کش

 "نرجس"
رو با اشتتتها خوردم ... واستته  ینیزم بینگاه کردم .... ستت یبشتتقاب خال به

بوورم .... اون  یمحمدعل یاز قاشتتق دهن ومدی! که چرا بدم نبهیخودمم عج
 دمیفهم د یلبم کرد .... تعجب کردم و بعد که خند کیلحظه که قاشتتق رو نزد

 بوورم  چندشم قبا خودم فکر کردم اگه بووام از اون قاش یبوده .... ول یشوخ
خم شتتدم و از قاشتتقش خوردم ....  نیهم ی.... جوابش نه بود .... برا شتتهنیم

با خودش برداشتتت قلط  ینجوریکردم .... خب ا یچه اشتتتباه فهممیتازه م
نرجسن .... خب بدم  ینستتبت بهش نرم شتتدم .... نشتتد کنهیو فکر م کنهیم

به ستتنش  گهیقول دادم د خداستتنش .... نه نه!! .... من به  ی.... ول ازش ادینم
باالس .... من از  یلیخ مونیتفاوت ستتن شتتهننیآخه مگه م یفکر نکنم .... ول

 ساله شوهرم مسن باشه! یشدم س ی.... دوست ندارم وقت ادیبدم م یتفاوت سن
 دمیقول م خدا برگردونش  من یاون لحظه که گفت یوواستتتی.... نرجس .... م
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شم؛ به  یکار شته با سنش ندا ش نجاشیا فکربه  حرف  هگی.... پس حاال د یبا
شه .... هه انگار سن فکر نکنم ..... فرصتش پ ینبا  شیدنبال بهونه بودم که به 

راجع بهش فکر کنم آرهن .... خب آخه ....  شتتتری..... قول دادم ب گهیاومد د
که به ازدواد فکر کنم .... نرجس به ازدواد نه ....  ستتتمین یطیشتترا یاالن تو

شق چ هب یول شا نیع شد نجایاز ا دیاز کجا معلوم!  شت یخالص   یوت یو برگ
 یرادیفکر کن .... هوف .... آخه ا یخودت .... پس از االن به محمدعل یایدن

 .... حستتم دمیازش ند ی.... بد هیمرد واقع هیروش بزارم .... اون  تونمیهم نم
 کنمیخوبه .... حاال که فکر م یلی.... حستتم نستتبت بهش خوبه .... خ نیچ
شدم .... د نمیبیم سم ب شبیواقعا نرم تر  شد!  شتریکه به نبودش فکر کردم  ح

گاه پر دمشید ی.... امروز وقت ب*غ*لش ...  یتو دمیشتتوکه شتتدم و ناخودآ
از داشتتته هامو بهم برگردونده بود ....  یکیخدا  یبود .... انگار یحس خوب

 بودمش! دهیده روز ند یانگار
شونه چ نایا شق ن هین شقن نه بابا .... هنوز ع  هی.... به قول پامال ...  ستین ع

قه ....  جد هیعال به  دهیحس  باز  ند زدم و  مده ازش .... لبو .... خوشتتم او
 بشقاب نگاه کردم.

 ی.... خونه تو کردمیفکر م یحمدعلبود نشتتستتته بودم و به م یستتتاعت چند
 فرو رفته بود. یبیسکوت عج

 چارهی.... ب دمید دهیرو خواب یرفتم و محمدعل نییبه دست از پله ها پا بشقاب
سته بود .... بو یلیخ سوختن یخ شپزخونه م یگاز و  سرعت ب ومدیاز آ ه ... به 

شپزخونه رفتم و با د سر ینیزم بیس دنیآ م .... کرد گاز رو خاموش عیسوخته 



س یلبوند شه لبم جا خوش کرد ....  شت ینیزم بیگو  و خوابش برده ... هگذا
 حواسم باشه حداقل.... یگفتیخب پسر خوب به من م

شغال یها رو انداختم تو ینیزم بیس اون س یآب یسطل آ  بیرنگ  و چهارتا 
رد .... خو دیو چشتتمم به کل ییرایشتتام .... رفتم پذ یگذاشتتتم برا گهید ینیزم

 دمیترستت یبستتته امتحان کنم؛ ول یدر اتاقا یرو رو دیخواستتتم برم باال و کل
 دمیباشه ..... به پامال سر زدم .... خوابش برده بود .... آه کش یزیداخل اتاقا چ

بود! ن دنیاالن وقت خواب ی.... ول ومدی... منم خوابم م نییو دوباره برگشتتتم پا
 !ندمسوزویم ینیزم بیوگرنه باز س

شستم  دش یدیم ینجوریا ی.... هر آدم یشدم به محمدعل رهیمبل و خ یرو ن
سته س .... رو دیفهمیم شته بود  دهیشکم خواب یچقدر خ شو گذا ستا بود و د
 یحالیا بباال .... ب دمیرفته بود؛ کش نییبالشت .... خم شدم پتوش رو که پا ریز

 ....دادم به مبل هیدم و تکی.... خند دیچشم باز کرد و لبوند زد .... دوباره خواب
شوا خبر چهار شت و از جا شد .... تو ا یروز گذ شد که ن چهار روز  ظهرا  نین

تنها  یعلمحمد زاشتتتمینم گهی.... د میگشتتتیم ابونایب یتو میرفتیم یستته نفر
 بره....
 ؛میگشتتتیم شتتتریب یستتوت بود. هرچ یلیپامال هم ستتوت بود .... خ واستته

بدتر م ....  مشیبا خودمون بکشتتون میمجبور بود ی.... ول شتتتدیحالش 
 ....میتنهاش بزار میتونستینم

 رمیمب ووادیدلم م فتمیکه م شتبید ادی....  نیزم ریشتده که رفته ز یآب جاشتوا
شده .... رفتم تو شده .... له  شپزخونه آب ی.... پامال داقون   دمیبوورم که د یآ

http://www.roman4u.ir/


ش ووادیپامال  چاقو گرفته و م ست  شدم ... چاقو رو پرت وانهیو بزنه .... درگ د
ش صورت گردش زدم ....  یا دهیکردم و ک شده .... نم پامالبه   شهیخطرناک 

 تنهاش گذاشت ....
ا ترس از ب قهیدم به دق اره؛یستتر خودش ب ییشتته و بال داریب نکه یاز ترس ا شتتبا

 .... کاش! رفتی. کاش جاشوا نمندازمیو بهش نگاه م پرمیخواب م
م حمو یتو نکهی.... از ترس ا ستادمیهم پامال حموم رفته بود و من دم در ا االن

باس ل ووادیم یوقت ی.... حت زارمیتنهاش نم یلحظه ا اره؛یسر خودش ن ییبال
دستتتش نباشتته .... اونم از دستتتم  یزیچ ؛یغیکه ت کنمیبا خودش ببره؛ دقت م

.... اما من دلوور  همب توپهیروزاش؛ م نیشتتده و با اعصتتاب داقون  ا یعاصتت
 .کنمیو حالشو درک م دمیچون بهش حق م شم ینم
 یمن؛ چشتتم قره ا دنیفاصتتله گرفتم .... با د واریحموم باز شتتد .... از د در

 یرفت .... پوف نییو از پله ها پا دیرفت و بدون توجه من راهشتتو کشتت یعصتتب
 یمبل ها نشسته بود .... با چشم دنبال محمدعل یکردم و دنبالش رفتم .... رو

پامال  یبودم .... هم رو هاز حد حساس شد ادیروزها ز نیگشتم .... نبود! .... ا
 !ی... هم محمدعل

ستیم دلم شن .... وقت ستیب ووا ساعته کنارم با شونیپ یو چهار   کردمینم دا
 ه پامال:. رو کردم بکردیم دنی.... مثل االن .... قلبم شرو  به تپ

 کون ی_محمدعل
کردم .... در  یکیتکون داد .... پله ها رو دو تا  یشتتونه ا دونمیعالمت نم به

ا و با هو یاتاقا رو هم گشتتتم؛ اما نبود .... ب ی هیاتاقشتتو باز کردم نبود .... بق



شو ست شو م ستادهیرو باز کردم .... ا ییترس  در د شلوار شت  شپیبود و دا  دیو
 ز شد محکم بستش و گفت:در با ی.... وقت

 _إإإإإإ....
س سودگ ینف سر آ ش یاز  سر خوردم زم هیتک واری.... به د دمیک .. .. نیدادم و 

به خدا ا ته بود  یحالم دستتتت خودم نبود ... ک نیدستتتت خودم نبود ....  رف
بعد در  ی.... لحظه ا نیکه من متوجه نشتتدمن آه خدا حالمو بب ییدستتتشتتو

شو ست شد و محمدعل یید ست .... با د رونیب یرو باز  ش  ندیاومد .... کنارم ن
 گفت: یبا نگران میدر پ ینفس تند تند و پ

 نیکنیم تیخودتو اذ نقدری_آخه چرا ا
..._ 

 که .... سالمم. ینیبی_م
..._ 

 نرم... یی_قول دادم بدون خبر دادن بهت جا
..._ 

 نیترسیم یاز چ گهی_پس د
شک ی قطره شکمو  یا شتش؛ ا ستشو جلو آورد و با انگ شمم در اومد ... د از چ

 پاک کرد:
 نکن نرجس. تی_تو رو قرآن خودتو اذ

http://www.roman4u.ir/


شد و منو در آقوش گرفت  کمینزد گم ینم یزیهمه جوره ساکتم و چ دید یوقت
ترسو شده بودم ...  یادی! .... زهیگر ریسکوت شکست و زدم ز نی.... طلسم ا

 !زیخوف داشتم .... از همه چ زیاز همه چ
 وورد یگرمش که به گردنم م یدور کمرم حلقه کرده بود .... نفستتا دستتتاشتتو

شتم و به تپش  شدیباعث م سرمو رو س*ی*ن*ه هاش گذا شه.  تنم مور مور 
ستمو باال آوردم و رو شتم ....  یتند تند قلبش گوش دادم .... د سرشونش گذا

 مشآرا هیدرستتتت! اما  وتم یری.. اشتتتک مآروم .. یلیآروم شتتتده بودم ... خ
 شد. قیوجودم تزر یتو یبیعج
آروم بووابم .... در عرض چند  یب*غ*ل محمدعل یتا ابد تو وواستیم دلم

ه پامال .... نسبت ب یکرده بودم .... حت داینسبت بهش پ یبیعج یروز؛ وابستگ
 من! یبود برا یاز دست دادن جاشوا  تلنگر دیچرا .... شا دونمینم
داشت جوانه  یدو تا رو هم از دست بدم .... حسم به محمدعل نیا وواستمینم
 .... زدیم

عدشتتم .... ب دیبه موهام .... و بو کشتت شتتوینیچستتبوند .... ب میشتتونیبه پ لبشتتو
زد .... تنم ُگر گرفت! .... ب*و*ستته ش  میشتتونیپ یرو قیعم یب*و*ستته ا

 .... کرد نیریتلخ رو برام ش یه هالحظ نیبود که ا یبود ... ب*و*سه ا نیریش
 اومدم و گفتم: رونیب یپامال افتادم ... از ب*غ*ل محمدعل ادی

 _پامال تنهاس.
 میرفت نییو دست تو دست  پا میزد و دستمو گرفت .... باهم بلند شد یلبوند

شتتتده بود؛ به ستتمت ما  رهینامعلوم خ ی.... پامال که تا اون لحظه به نقطه ا
.... چهره ش  یمن و محمدعل یدستتتا یبرگشتتت .... نگاهش قفل شتتد تو



شدم هم محمدعل نیبود؛ قمگ نیقمگ شد .... هم من متوجه  .... چون  یتر 
ش ستمونو ک شده بود ی.... انگار دمیهردو؛ همزمان د  ی.... محمدعل میهول 

 و کنار پامال نشست: دیبه صورتش کش یدست
 کردم پامال.... یفکر هی_

 یشد .... منم رو به روشون نشستم .... محمدعل رهیسرد بهش خ یلیخ پامال
 گفت:

 خودمون! یای_امکان داره جاشوا برگشته باشه به دن
 :دیپامال به وضوح لرز صورت

 _چطورن
 برگشته باشه اونجا. دیشا گمیحدس زدم .... م دونمی_نم
..._ 

 _پس نگران نباش.
..._ 
 هست! یدی_ام

ستمیکه نم یشد به همون نقطه ا رهیباز خ یحرف چیه یب ست! کاش دون  کجا
بد یحرف محمدعل نیبواطر ا به کار  نزنه .... آه  یهم که شتتتده  دستتتت 
 خدا....

نشد ....  داشیبود .... جاشوا پ یمعمول زیو همه چ گذشتیم یدر پ یپ روزها
 من و یکی.... و نستتبت به نزد شتتدیپامال روز به روز افستترده تر و داقون تر م

س یمحمدعل سا شون م تیح ها  یبود که زامب نی.... جالب تر از همه ا دادین
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شونیپ گهیهم د ستگ دا شد .... واب سم  شتریب یمن و محمدعل ین شد؛ اما وا
 زدنینم یبود که چرا حرف بیعج

شده بود و  فیضع یلی.... خ ووردیقذا نم شتریوعده ب هی یروز پامال و القر 
شه ا شب گو شوا رو بو م یو لباس ها کردیاز اتاقش کز م یصبح تا   ردکیجا

شون  کردیصحنه ها حال خرابم رو خرابتر م نیا دنی.... د .... هنوزم نسبت به
 !زاشتمیتنهاشون نم تونستمیکه م ییحساس بودم و تا جا

 یخداش بود. ول انگار  از ییجورا هیبود ....  یوضتتع راضتت نیاز ا یمحمدعل
 .دادینشون م یپامال؛ رفتار تند

 از ته دل؛ که تا اعماق وجودمو سوزوند .... ی... آه دمیکش آه
اتاقش بود .... و به ستتاعت  یتو شتتهیستتر به پامال زدم .... طبق معمول  هم هی

 :کردیجاشوا نگاه م
 نیستیگرسنه ن زمی_عز
..._ 
 از صبح. ینوورد یچی_ه

 رفت: یقره ا چشم
 نرجسن یتنهام بزار شهی_م

 زدم: یشده بود .... لبوند یهاش برام عاد یپرخاشگر
 _من نگرانتم.

 کرد: اخم
 جونت. ی_نگران من نباش ... تو برو تو ب*غ*ل محمدعل



 یحرف نیهمچ شتتدینگاهش کردم .... ازم رو برگردوند .... باورم نم یناباور با
 مویبشتته؛ اما من تموم ستتع کمیداشتتت نزد یستتع یمحمدعل نکهیبزنه .... با ا

 !رمیپامال ازش فاصله بگ یجلو کردمیم
جونتن چران حستتادت  یبرو تو ب*غ*ل محمدعل گهیحاال؛ به من م اونوقت

سادت م کنهنیم شوا رو نداره ح ما هم  ووادیدلش م نکهیا ای....  کنهنیچون جا
 نی.... واستته هم میریقم ب*غ*ل بگ یبواطر رفتن جاشتتوا؛ مثل خودش زانو

ستم و از پله ها پا دونمی.... هوف نم وورهنیحرص م . ... فتمر نیی.... در رو ب
شپزخونه ا یتو س یو به محمدعل ستادمیچهارچوب آ شت  ا ه ینیزم بیکه دا

ماده م گاه کردم .... بغض داشتتتم .... بغض تلو کرد؛یرو آ ماده  ین  یکه آ
 بود.... دنیترک

 یچهره  دنیبا د یزد .... اما فور یمن؛ لبوند ندیبرگشتتت و با د یمحمدعل
 خندشو خورد: نم یقمگ
 شده نرجسن یزی_چ
 شد و اشک تو چشمام جمع شد: لیمتما نییبه سمت پا لبم

 _نه!
شت رو کمینزد شو گذا ستا شک نیشونه هام .... اول یشد .... د  که از یقطره ا

 رو پاک کرد: دیچشمام بار
 هنیاشک چ نی_پس ا
 :دیترک بغضم

 _پامال...
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 .... ب*غ*لم کرد و گفت: هیگر ریبستم و زدم ز چشمامو
 _باز سرت داد زدن

..._ 
 .... درکش کن. الیوی_ب

..._ 
 نداره. ی_حال درست

 کمرم حرکت داد: یرو دستشو
 نکن. هی_گر
..._ 
 .... بسه. شی_ه

شکامو پاک کردم .... با لبوند ازش ست  ا شت د شدم و با پ مهربون  یجدا 
 گفت:

 .یشیبامزه م یلیخ یکنیم هی_گر
 .... گفت: دمیخند

 .نهیریش یلی_خنده هاتم خ
روز بشاش  که تا به اون یگرد شده نگاش کردم .... با لبوند و صورت یچشما با

گاهم م دهیند نه بود  کردیبودم ن عاشتتقو گاهش  حس  ینجوریمن ا ای.... ن
 کنمنیم

 آشپزخونه: ینگاه هاش خالص بشم؛ رفتم تو نیاز ا نکهیا واسه
 ها پوته شدهن... ینیزم بیس نمی_بزار بب

 گفتم: ج یو هو ینیزم بیبادمجون در کنار س دنیبا د و



 نی_إإإ بادمجونم درست کرد
 :ستادهیکردم پشت سرم ا حس
 جانیرفته بود ا ادمیچشتتمم به بادمجونا خورد .... اصتتال  ارمیرفتم قذا ب_آره 

 هست.... ادمجونمی
 رو خاموش کردم و برگشتم طرفش: گاز
ست ندارم و نم ؛یدونی_م صال بادمجون دو سه هم وورمیمن خودم ا  نی... وا

 .اوردمین چوقتیه
 :دیخند

قذا درستتتت م شتتتری_ب که خودت  تا هم  ما ر یکنیوق و هم از خوردن .... 
 .یبادمجون محروم کرد

ذا ها رو که ق نطوریزدم و باز برگشتم .... بشقاب و قاشق برداشتم و هم لبوند
 بشقاب؛ گفتم: یتو زاشتمیم

 نیسر به پامال بزن هی شهی_م
 که واسه پامال حاضر کرده بودم رو دادم دستش: یبشقاب

 بده بووره. نمی_ا
..._ 

 چه بهتر. گهیکه د نییپا ادی_اگه ب
 کرد: یساختگ اخم

 _راحتش بزار نرجس...
 به دو طرف تکون دادم: سرمو
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 .ارهیسر خودش ب ییبال ترسمی... م تونمی_نم
 مهربون گفت: یلبوند با

 .زمیتا االن آورده بود عز ارهیسر خودش ب ییبال وواستی_اگه م
..._ 

 _هومن
 لبوند سرمو تکون دادم .... مکث کردم: با

 نیکنیچرا منو نگاه م گهی_برو د
 شد ... پلک زد و آروم گفت: رهیبهم خ مهربون

 _دوستت دارم....
 زهسویانداختم .... حس کردم صورتم داره از خجالت م نییخجالت سرمو پا با

باال ول فتینم ی.... منتظر بودم بره  ندم و خودمو الک ر ا ب ؛ی... رو برگردو
سرگرم کردم .... پوف شقاب قذا   صدا یب شن یکرد و  شو  ل .... به ک دمیقدم ها

 اشتهامو از دست دادم.
شقاب شتم و رفتم رو ب شق بردا ستم .... قذا رو  یرو با دو قا ش مبل دو نفره ن

گونه هام .... باالخره گفت .... لبوند  یرو دمیپاهامو دست کش یگذاشتم رو
 شد.... شتریتاالپ تلوپ قلبم ب دمکریزدم .... حس م یسرخوش

خودمم  دونمی.... م شتتدمینه نم شتتدمنیم ینجوریبهش نداشتتتم ا یحستت اگه
کنم .... ته دلم دوستتتت داشتتتم و  دایحس پ یدوستتتت داشتتتم به محمدعل

ستمیم سن ووا شتینم ی.... اما؛ تفاوت  ستم به تف نکهیو بعد از ا زا اوت عهد ب
 دشو نشون داد....فکر نکنم؛ اون عالقه کم کم خو یسن



سع نییپا یمحمدعل ساله  یکردم عاد یاومد ....  رفتار کنم .... دختر چهارده 
سالمت ستم؛یکه ن سه ا ستیب ینا سالمه .... وا ونم به خودم بقبول نکهیو چهار 

 نشستیکه داشت کنارم م یسر بلند کردم و به محمدعل ست یرفتارم بچگونه ن
 لبوند زدم:
 نی_بهش داد

 شمار شده بود: یتعداد لبوندامون ب دایکنارم و لبوند زد .... جد نشست
 _آره .... ازش قول گرفتم همه رو بووره.

 :دمیکش آه
 .شاالی_ا

 نگام کرد: مرموزانه
 _خبن
 _خبن

 نی_نظرتو نگفت
 جمع کردم: لبامو

 _درموردن
 آشپزخونه بهت زدم... یکه تو ی_حرف

 دوندم:و رو برگر دمیخجالت کش باز
 ....ی_إإإإ محمدعل

 قاه کرد: قاه
 و إإإإن منو نگاه کن. یچ ی_چ
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چونم و سرمو بلند کرد .... نگاهش کردم و اون با چهره  ریو گذاشت ز دستش
 شاد گفت: یا

 _چشماتو وا کن. منو نگاه کن ... حالم خرابه برام دعا کن
.... ادامه  دمیزشتتتش خند یو من به صتتدا ووندیبابک جهانبوش رو م آهنگ

 داد:
 دو روزم... یکیاز حال و روزم .... مهمون قلبت  ی_خبر ندار

 و اون با خنده ادامه داد: زدمیم قهقهه
صدا کن ... حالم خرابه برام دعا کن .... خبر ندار مای_مث  قد از حال و  یمنو 

 دو روزم. یکیروزم مهمون قلبت 
 گرفت: اود

 _آرووووم  آرو....
پاهام افتاد ....  یرفتم و بشتتقاب از رو ستتتهیه افتاد .... از خنده ربه ستترف و

 گفت: داشتیکه بشقاب رو برم یدرحال
 نیدیخوش صدا ند نیوندیم یبه چ هی_چ

 همون خنده گفتم: با
 صدات افتضاحه.... ی_وا

 و گفت: دیخند
 هم خوبه... یلی_خ

شت و رفت تو نیزم یکه افتاده بود رو ینیزم بیس کهیت شپ یرو بردا زخونه آ
 .... برگشت و نشست کنارم.

 کنار مبل برداشت: زیم یرو از رو بشقاب



 نوند بوور. گهی_خب د
 :دمیخند باز

 ...ی_اشتهامو کور کرد
 گفت: یحالت بامزه ا با

 _عتتتتتتتتهن
 گفتم: منم

 _اووووره...
 _دلتم بوواد...

 معدم درد گرفته بود: دمی... از بس خند با قاشقش برداشت یبادمجون گهیت
 .وندمیم ینجوریباره ا نیمدت؛ اول نیا ی_تو

 تکون داد: سرشو
 _منم...

 لبم کرد: کیرو نزد قاشق
 _بوور.
 جمع کردم: صورتمو

 ...ادیبدم م گمی_نه م
 نی_تا حاال خورد

 .هیچه مزه ا دونمی_نه اصال نم
 حرف نزن یالک یدونینم ی_پس وقت

 رو تکون داد و با ابرو اشاره کرد: قاشق
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 _بوور.
 .ومدیکه بچه بودم بدم م ی.... از وقت ووامی_نم

 _جون من بوور.
 ووامینم گمیم ایداد ریبابا گ ی_ا
 به قاشق اشاره کرد: باز

 _بوور...
 _نه

 _بوور...
 _نوچ

 _بوور...
 _نتتتته.

 یدهنم و مجبور شتتدم بوورم .... مزه ش بد نبود ول یرو گذاشتتت تو قاشتتق
 گفتم:

 ....یبدجنس یلی_خ
 :دیخند

 _بدمزه بودن
 .ادی_نه ز

 گفتمن یدی_د
شقمو شد قا شغول خوردن  شتم و باهم م از بادمجون  کنمی.... اعتراف م میبردا

 خوشم اومد...



 مزدیپاهام م یکرده بودم و داشتتتم به ناخن ها دایالک پ یطوب لیوستتا یتو از
... و  دیکشتتیبلندش دستتت م یها شیبود و به ر ستتتادهیهم ا ی.... محمدعل

 .کردیبه خودش نگاه م نهیآ یتو
 عشقم... گمی_م

 عشق نگاهش کردم: با
 _جونم

 زد: یچشمک نهیآ یتو از
 ...ادایبهم م شی_ر
 الک رو گذاشتم و محکم بستمش: سر

 ....یلی_اوهوم خ
 داد پامال اومد: یشدم .... صدا رهیبه پاهام خ و

 _جاشتتتتتوا....
 ....میرفت نییو با سرعت پا م یبهم انداخت ینگاه مین یو محمدعل من

چهارچوب در .... پامال با  یتو قایبود و جاشوا؛ دق ستادهیدر ا یرو به رو پامال
 ب*غ*لش.... ینگاهش کرد و خودشو پرت کرد تو یناباور

شوا؛ تکون اما سرجاش .... پامال  ستادهیو همونجور ثابت؛ ا ووردیمن یجا بود 
 ازش جدا شد و با ترس گفت:

 _عشقمن
 جاشوا شد و گفت: کیهم نزد یمحمدعل

 _جاشوان
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خون! دهنشو باز کرد و  یچشم چرخوند .... چشماش شده بود کاسه  جاشوا
 ....دمیکش نیدستمو به دهن گرفتم و ه ش؛یخون ش  ین یدندون ها دنیبا د

 :رفتیشد و پامال؛ با ترس عقب عقب م کیبه پامال نزد جاشوا
 نیشد ی_عشقم .... چ

 آن  به پامال حمله کرد و.... هی یجاشوا وحشتناک تر شد .... تو صورت
سقف خ با شمامو باز کردم .... به  شت چ ستمو  رهیوح شدم .... خواب بودن د

 ا .... زهر ترک شدم!!!صورتم و چشمامو بستم .... اوف خد یگذاشتم رو
مت چپم خواب به گاه کردم .... صتتورتش تو دهیپامال ک ستت خواب  یبود ن

.... به پنجره نگاه کردم .... صبح شده بود .... سمت راستمو  شهیمعصوم تر م
 رو به رو شدم.... یمحمدعل ی  خال ینگاه کردم و با جا

کرده  ترشیبودم  ترسم رو ب دمیکه د یخواب یبا ترس بلند شدم .... از طرف بازم
 بود....
 نکهیباز و بستتته شتتدن در اومد .... با ا یکه صتتدا رفتمیاز پله ها باال م داشتتتم

تمو به .... دس زدیباز ترس داشتم .... قلبم تند تند م یول ه یمحمدعل دونستمیم
 گرفتم و پله ها رو باال رفتم.... وارید
ستمت چپ رو قفل  یاز اتاقا یکیدر  که داشتت یدرحال  یمحمدعل دنید با
لب اسمشو صدا زدم .... هول شد و برگشت طرفم ....  ریجا خوردم. ز کرد؛یم

 پله رو هم باال اومدم و گفتم: نیشلوارش .... آخر بیج یرو گذاشت تو دیکل
 اتاق بودن نیمال ا دیکل نی_ا

 شدم .... دستمو دراز کردم: کینداد .... نزد یجواب
 بده! دوی_کل



 نی_واسه چ
 ...هیاتاق چ یتو نمیبب ووامی_م

 کج کرد: سرشو
 .ستین یزی_چ

 بده تا مطمئن شم... ستین یزی_خب اگه چ
 .ای.... حال دار الیوی_ب
رو از  دیو خواستتتم کل بشیبده .... دستتتت بردم طرف ج ووادینم یانگار نه

کرد  یدستش سع یکیو با اون  بشیج ی.... دستشو گذاشت رو ارمیتوش در ب
 :رهیجلومو بگ

 بابا. ی.... ا الیویب گمی_بهت م
 نهن ایبود  یبفهمم اون تو چ دی_من با
 نداره اصال. ی_لزوم

 اخم نگاهش کردم و اون با مکث گفت: با
 .گمیخب خودم بهت م یلی_خ

 به س*ی*ن*ه شدم: دست
 .نمی_بگو بب

 اتاقم اشاره کرد: به
 .مینیبش می_بر

 رها کردم: دستامو
 ...نییپا می_بر
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 ....میکنیم داری_نه بابا .... پامال رو هم ب
 پامال رو تنها بزارم... تونمی_من نم

..._ 
 آشپزخونه. یتو می_حداقل بر

..._ 
 .نمشیبب تونمیم ی_اونجور

 فرستاد: رونیمحکم ب نفسشو
 _از دست تو نرجس.

 پله ها اشاره کرد: به
 بانو. دیی_بفرما
 قره رفتم: چشم

 مزه! ی_ب
 یمدعلباشه؛ و مح دمینشستم که پامال تو د ییآشپزخونه .... من جا یتو میرفت

 کم. یهم رو به روم  با فاصله 
 .شنومی_خب .... م

 بود.... ومدهیشدم ... هنوز آفتاب در ن داریزود از خواب ب یلی_خ
 گفتم: یعصب

 نیدید ینکن .... بگو چ فیقصه تعر ی_محمدعل
 قره رفت: چشم

 نیزنیخب چرا م یلی_خ
 :دمینگام کرد .... خند یبا مزه ا افهیبا ق و



 _بگو..
 تو اتاقا نبود... یخاص زی_نرجس چ

 _اتاقان
 .ووردیسمت چپ م یاتاقا یبه همه  دی_آره کل
 _آها...

..._ 
 _خبن
...  دمید نجایکه ا یآدم اونجا بود .... درستتت مثل روز اول یستتر هی_عکس 

 ادتهنی
 نجایرو ا یادیز یروز اول هم عکس آدما ادمهیتکون دادم .... خوب  ستترمو

 دور .... ادامه داد: مشونیانداخت میکرد زیخونه رو تم ی.... وقت میدید
 افتاده بودن و..... ریگ نجایاز آدما ا یلیقبل از ما خ دمی_فهم

 شد..... ساکت
 _خبن

نه  ایدرستتته  دمیکه اون باال نوشتتته شتتده بود و فهم ییزایچ دونمی_نرجس نم
 اما...
..._ 

ما فهم به  دمی_ا ما  که ممکنه  یلیدل هی....  نجایا میاومد یلیدل هیهرکدوم از 
 به نفعمونم باشه. یحت

 نگاهش کردم: متعجب

http://www.roman4u.ir/


صال چه نفع شهیمگه م نیچ یعنی_ ....  نجایا میشد تیهمه اذ نیا نی.... ا
 نفعهن نیا

 تکون داد: سر
شت هی_منم مثل تو متعجبم ....  شده بود " برگ شته  خودتون  یایدن یتو دیجا نو

 "دیکن دایرو پ لشیدل
..._ 

 .دی_البته اگه برگشت
 ترس نگاهش کردم: با
 منیگردیبرنم یعنی_

 _چرا بابا....
 معلوم بود اونم ترس داشت.... اما
 نیدید یچ گهی_د

 شده بود گفت: رهیخ نیکه به زم یدرحال
 ...یچی_ه

 _راستشو بگو...
شش  دمیفهم نمی.... آها .... ا یچی_باور کن ه سک ها فقط به خونه ک که عرو

 دارن....
 لشنی_دل

 کرد: نگام
 .دونمی_نم



 هدیاون خونه د یتو زایچ یلی.... حس کردم خ دونمینم گهیم یکردم الک حس
 اتاقا .... حتما یبرم تو دیس ... خودم با دهیفا یبگه .... اصتترار ب ووادیو نم

 ....رمیم
 .ابونیب یتو میری_اگه باز حمله کردن؛ م

سکوت گذشت .... فکرم مشغول بود  یتو یا قهیتکون دادم .... چند دق سرمو
انوادمو خ گهید نکه؛ی.... فکر ا دمیترستتی" مدی.... از اون حرف "البته اگه برگرد

مثل خوره به جونم افتاده بود .... پاهامو تو شتتکمم جمع کردم و دستتتامو  نمینب
 ....ندهیبه آ رمدورش حلقه کردم .... چشمم به پامال بود و فک

به  ی.... االن که دو تا شتتاد بودمیخونه م یتو دیفکر کردم که االن من با نیا به
شدن خدمت نو شده .... تموم  ضافه  ....  مایومدن را ای.... به دن دیخونمون ا

 خوشحال باشن قم دارنن نکهیا یجا کشننیم یاونا چ
 :دمیکش آه

 کشننیم ی_االن خانواده هامون چ
..._ 

 .کشنی_چقدر دارن عذاب م
..._ 

 _دلم براشون کبابه.
 لبوند زد: یمحمدعل

 خانوادت نگرانتن! ی_خوبه که مطمئن
 نیچ یعنی_
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 قم گفت: با
 یچی_ه

 _بگو خب!
 گفتم. ینجوری.... هم یچی_گفتم که ه

ناراحت شدم .... دوست  لیدل یب زنه یحرفشو بهم نم نکهینکردم .... از ا باور
 داشتم باهام راحت باشه.

 نگو.... ی_باشه اگه دوست ندار
 مکث گفت: یکم با

 خانوادم خبر دارن .... ندارن.... دونمی_من اصال نم
 ندوننن شهی_مگه م

..._ 
 نیکنیم یزندگ _جدا
 _آره.

 .زننی_خب باالخره زنگ که م
 .زننی_نم
 نگاهش کردم .... لبوند زد: یسوال

 _ماجراش مفصله....
..._ 

 _رابطه من و پدرم شکرابه.
 _چران

 _گفتم که مفصله...



 جمع کردم: لبمو
 نگو. ی_باشه .... دوست ندار

 :دیخند
 .طونی_ش

..._ 
 _نقطه ضعف اومد دستتن

 :رمیخندمو بگ یجلو نتونستم
 ....گمی_خب راست م
 _جون خودت!

 چشم قره رفتم .... گفت: باز
 ....کنمیم فیباشه تعر ی_اگه حوصلشو دار

کنجکاو شتتده بودم از خانوادش بدونم .... مشتتتاق نگاهش کردم و  یحستتاب
 گفتم:

 _بگو....
من  دیتو د مرخشی.... ن دیشتتد و آه کشتت رهیداد .... به رو به رو خ هیتک وارید به

 بود. گفت:
ما رو  یخوشتتبوت دنیکه چشتتم د یی.... کستتا میدار ادیدشتتمن ز لی_تو فام

 نداشتن و ندارن.
..._ 
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سا سادت م یی_ک شون م کننیکه به خانوادم ح ستی.... دل پدر و مادرم از  ووا
 هم جدا بشن.

 _چران
 انداخت و باز رو برگردوند: ینگاه مین

 !ی_گفتم که؛ حسادت .... خاله زنک باز
..._ 
..._ 

 _خبن
 :دیآه کش باز

 مامانم توطئه ساختن .... تو گوش بابام خوندن که .... که... هی_بر عل
 موواستیسوت بود واسش حرف بزنه .... نم یتوهم کرد .... انگار صورتشو

 گفتم: نیشه واسه هم تیاذ
 نگو.... کنهیم تتی.... اگه اذ یمحمدعل الیوی_ب
 زد: یمکث نگام کرد .... لبوند تلو یکم با

 .... موصوصا حاال که ... بهت حس دارم... یبفهم دی_باالخره که با
 انداختم ... اون ادامه داد: نییو سرمو پا دمیخجالت کش باز
 نهن ای یقبول کن طیشرا نیمنو  با ا یتونیم ینیبب دی_با

قبولش  دیافتاده که نبا شیتو زندگ یچه اتفاق یعنی....  دمیحرفش ترستت نیا با
سم بهش جد صم یزیشده؛ قراره چ یکنمن حاال که ح شنوم که ت عوض  میب

 :دیبشهن اوف خدا .... صداش به گوشم رس



سر واقع ی_تو گوش بابا خوندن که محمدعل  هیاز  ی.... محمدعل ستین تیپ
 ....گستیمرد د

 شده بود: رهیسر بلند کردم .... به رو به رو خ متعجب
 .می_گفتن زنت خ*ی*ا*ن*ت کرده .... بابا باور نکرد .... گفتن مدرک دار

..._ 
مدعل نهیهم م ی_گفتن مح پدرش ن دو پدر واقع یستتتیتو  با  در  شی.... و 

 ارتباطه.
..._ 

داشتتت که خودشتتم  یمادرم  با پدرم آشتتنا بشتته؛ خواستتتگار نکهی_قبل از ا
شت .... اما بواطر موالفت ها ستش دا پدربزرگم  مامان با بابام  دیشد یدو

 .کنهیازدواد م
 زد: پوزخند

 دانشگاه! ی.... اون مرد شد استاد من تو نیبب روی_دست تقد
..._ 

رو نگه داشتتته  دادنیاون دوران به هم م یکه مامانم و اون مرد؛ تو یی_نامه ها
 !گمیدمو مبود .... استا

..._ 
_عمه بزرگم؛ از همه حستتود تره  و قبال دوستتت مامانم بوده .... پس قطعا اون 

 !گهید شناختهیمردو م
..._ 
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 .ووندیدانشگاه من درس م یهم تو ناز یعمم  آ نی_دختر هم
..._ 

باهاش صتتحبت  رهی.... م هیاون مرد؛ ک فهمهیو م شتتنوهی_عمه استتم استتتاد و م
 ....گهیو از مادرم م کنهیم

..._ 
 که مامانمو از بابام جدا کنن... کشنی_با هم نقشه م

 پست باشهن تونهیخواهر چقدر م هی.... آخه مگه  شدینم باورم
 داداششو نووادن یهست که خوش ی.... مگه کس یمحمدعل شهی_مگه م

 _آره هست....
با  نیزیچ نیه همچ.... واستتم قابل باور نبود ... چطور ممکن میشتتد ستتاکت

 مکث گفت: یکم
کنم .... ماجده اون  دیروز مادر  براش خر یبار مامانمو بردم بازار تا واسه  هی_

 .ادیدوستش بود و نتونست همراه ما ب یروز خونه 
 هنی_ماجده ک

 _خواهرمه...
 _آها...

 .هی.... پرورشگاه ستین ی_البته تن
..._ 

 که قراره ببرمش شنوهی.... عمه از صبح  از زبون مامانم م گمی_حاال بعد اونم م
رد و اون م کنهیهماهنگ م کهیبازار .... اونم که منتظر فرصتتت بود  با اون مردت

 ....فتهیدم  خونمون و دنبالمون م ادیم



..._ 
شون م ی_تو شو به ما ن س دهیبازار از عمد خود سالم و احوالپر  ی.... باهامون 

.... کنمیاستادمه  دعوتشو به رستوران قبول م نکهیو من  ساده به حساب ا کنهیم
 نگفت! یزیچ یمامانم شناخته بودش ... ول

..._ 
 .شهیعکس گرفته م یرستوران  ازمون کل ی_تو

 ادامه داد: ی.... تا ته ماجرا رو خوندم .... محمدعل دمیکش نیه
شونو باور نم ننیبیم ی_وقت شقانه  یعکس و نامه ها کنه یبابا حرف مامانم  یعا

 واسش.... فرستنیو م
..._ 

 گننیم یبهش چ یدونی_م
 نگاهش کردم: یسوال
 نی_چ
 " بده....DNA" شیبرو آزما یاون مرد گفته اگه باور ندار گنی_م

..._ 
 ....ننیبیم گرویخوبه و همد یلیپسرتم رابطش با پدرش خ گنی_م

..._ 
به خونش دعوت م_چند وقت بعد استتتادم   یول کنمی.... تعجب م کنهیمنو 

 .... رمیم
 :دیکش آه
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 با باباش قرار داره! یمحمدعل گنی_از اون طرف  به بابامم م
..._ 

 رهیباال و از هوش م رهیتو صورتم .... فشارش م ندازهیاونجا و تف م ادی_بابام م
 به هوش ی.... وقت مارستتتانیب مشیبریخبر بودم .... م ی.... منم از همه جا ب

 ...دیکن رونیپسر رو ب نیکه ا ندازهیراه م دادیداد و ب ادیم
..._ 

من و  شتته یخونه .... بعد که مرخص م رمیحالم بد نشتته  م نکهی_به خاطر ا
 ...کنهیم رونیو از خونه ب زنهیمامان رو کتک م

..._ 
.... مامانو  دیبد شیآزما دیبر گهیکه حرفاشون دروقه و م وورهی_مامان قسم م

 مادرش... یخونه  برمیم
..._ 

 بده.... شیآزما ادیبگو ب یبه محمدعل گهی_بعد چند روز بابا م
..._ 

 ادیم گهیروز د ستتتیجوابش ب گنی.... م میدیم شیو آزما مارستتتانیب میری_م
 من نه.... یخونه ول گردهی.... مامان برم

..._ 
 _کار بابا برام قابل هضم نبود....

..._ 



ته کارامو هف هی یدرک کنم .... تو تونستمیکه مادرم از بابا خورد رو نم یی_کتکا
شم .... بابا آزما یکردم و انتقال شون دور  ستم از هم  شیگرفتم به کرد ... خوا

 خونت. ایزنگ به من نزد که پسرم؛ ب هی یحت یو گرفت ول
 _چران

من درکش کنم و خودم برم .... فکر  وواستتتتی.... م ووردی_به قرورش بر م
 شلوقش کردم... یادیز کردیم

..._ 
ندار دید ی_وقت جده گفت حق  ما مانم و  ما به  ا ب دیبرنگشتتتم و رفتم کرد  

 .دیصحبت کن یمحمدعل
 _واقعان

 _بله متاسفانه....
 شدن عمتن ی_اون مرد چ

سته  دادیبود که درس م ی_اون مرد؛ ترم آخر ش شد و رفت ... .... بعدش بازن
 نکرد. داشیبابا پ
..._ 

 _با خانوادشم قطع رابطه کرد.
اشو پسر .... باب نیا دهیکش ی... دلم براش سوخت .... چقدر سوت دیآه کش باز

 نقدریا تونهیکنهن چطور م نکارویبا پسر خودش ا تونهی.... چطور م کنمیدرک نم
 کنهن تشیاذ
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ستامو ستمو بگ یدراز کردم و به محمدعل د شاره کردم د .... لبوند زد و از  رهیا
 دستاش گرفت .... لبوند زدم: یتو کمویکوچ یهمون فاصله  دستا

 دونمی.... م یشتتتد تیکه چقدر اذ کنمیبگم .... درک م یبهت چ دونمی_نم
ست .... ام سوت بوده وا شه .... مطمئنم که  زیهمه چ دوارمیچقدر  ست  در

 .شهیدرست م
ومد کنارم نشست و دستشو انداخت دور شونه هام .... بواطر زد .... ا لبوند

همه به هم  نیبار اول نبود ا نکهیتنم مور مور شتتتد .... با ا شیکیهمه نزد نیا
شت .... ا یول م یشدیم کینزد سم فرق دا حس توش بود ....  یدفعه کل نیوا
گاه سرمو خم ک یبه ت  یگذاشتم رو ردمو؛شرت جذبش نگاه کردم .... ناخودآ

 س*ی*ن*ه ش.
بود ... چه حس  یداخل موهام برد و نوازش کرد .... چه آرامش خوب دستتتشتتو

و .... چشمام مینبود .... هردو آروم شده بود فیبود .... واقعا قابل توص یخوب
 !دیکشیو آروم  نفس م کردیم یبستم .... اونم با موهام باز

 خواب؛ منو عشقم صدا زد. یافتادم .... تو دمیکه د یخواب ادی
 ارزش بود. ی_چقدر جاشوا ب

شما رونیب یپامال؛ از ب*غ*ل محمدعل یصدا دنیشن با گرد  یاومدم و با چ
 شتتده بود رهیلبش  بهمون خ یرو یو پوزخند تینگاهش کردم .... با عصتتبان

 بلند شد .... منم بلند شدم. ی.... محمدعل
 پامالن هی_ منظورت چیمحمدعل

 شد: رهیخ یمحمدعل یپررنگ تر شد .... به چشما شپوزخند
 ننیراحت تو ب*غ*ل هم الی.... جاشوا رفته و شما با خ هنی_منظورم چ



شدم و  کشیکه از چشمش سر خورد  حال منو خراب کرد ... نزد یاشک قطره
 خواستم ب*غ*لش کنم .... هولم داد:

 _دست به من نزن...
 بغض گفتم: با

 _پامال....
 نیهانن پامال چ نی_پامال چ

..._ 
 ارزش بودن یجاشوا ب نقدری_ا
 نگاه کرد: یمحمدعل به

 ارزش بودن یب نقدریا نی_هان محمدعل
 افتاد: هیگر به

 _از همتون متنفرم...
..._ 

 _متنفرم
..._ 

 _متنفرم
 دستمو گرفت: یپله ها باال رفت .... خواستم دنبالش برم که محمدعل از

 تنها باشه... _بزار
 :دیترک بغضم

 .ارهیسر خودش ن یی_بال
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 ب*غ*ل کرد و چسبوند به س*ی*ن*ه ش: سرمو
 ....ارهی.... نم شی_ه

ب*غ*لش موندم ... آروم ستترمو بلند کردم ... به چشتتمام  یتو یا قهیدق چند
 شد .... با دوتا دستاش  اشکامو پاک کرد: رهیخ
 ...ارمیواست آب ب نیبش ای_ب

 فاصله گرفتم: ازش
 ....ششیبرم پ ووامی.... م ووامی_آب نم

 گفت: میتشر؛ اما مال با
 _نرجس!

 ...یبرم محمدعل دی_با
گرفتم  و نفس ستادمیجوابش نموندم و پله ها رو باال رفتم .... دم  اتاقش ا منتظر

 .... در زدم:
 _پامال...

..._ 
 تون امیب شهی_م

 .... باز در زدم: دمینشن یجواب
 ....میحرف بزن دی_پامال با

 گفت: یگرفته ا ییصدا با
 ...ای_ب
در رو چرخوندم و در رو باز کردم .... رفتم داخل اتاق  ی رهیدستتتگ یآروم به

 دادم.... هیتک واری.... به د



سته ش شوا رو بو م راهنیو پ نیبود رو زم ن شیجا شک نمدیک ما  ا وتیری.... ا
بگم .... از کجا بگم  یچ دونستمیچهره ش شکسته بود ... داقون بود ..... نم

 شده بودم بهش.... رهیسکوت؛ خ ی.... همونجور تو
 و نگاهم کرد: نییو آورد پا راهنیپ

 فقط لباساش واسم مونده.... نینیبی_م
..._ 

 !ستشین گهیتحمل کنم د شویروزم نتونستم دور هیکه  ی_کس
..._ 

 _رفته و تنهام گذاشته...
 :نیهردمون همزمان در اومد .... سر خوردم و نشستم زم اشک

 پامال.... نی_بب
 _گوش کن نرجس....

..._ 
 .رونیب زمی_گوش کن بزار بر

 گفت: یحال زار با
 ....ترکمیم رونیب زمی_نر

 شدم ... دستشو تو دستم گرفتم: کشیهق هق کرد ... نزد و
 خودمون.... یایجاشوا برگشته باشه به دن_ممکنه 

 احتمال خوشحال باشم... هیبواطر  تونمی_اما من نم
..._ 
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 نرجس... تونمی_نم
 کرد... دستشو فشردم: هیباز گر و

 زمیعز یگیم یچ دونمی_م
..._ 

 منیستیما نگران جاشوا ن یکنی_فکر م
..._ 

 منیستیلحظه به لحظه منتظر برگشت جاشوا ن یکنی_فکر م
..._ 

ه نرفت رونیشدم ... اما ... اما به خدا جاشوا از فکرم ب کینزد ی_آره به محمدعل
 ... اون مثل داداش من بود....

..._ 
 ...ووامی_معذرت م

 به چشمام دوخت .... لب لرزونش تکون خورد: شویبارون ی  آب یچشما
 نی_معذرت واسه چ

 نگاهش کردم .... اون گفت: فقط
 حساس شدم. یادی.... من ز دیهم حق دار_شما 

 هق زد .... ب*غ*لش کردم: و
 ....یشیآب م ی_بسه پامال بسه ... دار

 نوازش کردم: کمرشو
 ....یبریم نیخودتو از ب ی_دار
..._ 



 نی_اگه جاشوا زنده باشه چ
..._ 

 شهن تیو اون اذ ادیسرت ب ییبال ی_دوست دار
..._ 

 نی_هومن دوست دار
 اومدم و نگاهش کردم: رونینداد .... از ب*غ*لش ب یجواب

 نی_دوست دار
 تکون داد .... لبوند زدم: یبه عالمت منف سرشو
 خودتو جمع و جور کن. کمی_پس 

..._ 
 !شینیبیفکر کن که دوباره م نی_به ا
..._ 

 _باشهن
 کرد ... اشکاشو پاک کردم: نییباال و پا سرشو

 .شمونیپ ایزود ب ی.... ول زارمی_تنهات م
 _باشه...

سه ا خم شدم .... لحظه  یرو یشدمو و ب*و* شوندم .... بلند   یصورتش ن
 رفتن؛ برگشتم و به صورتش نگاه کردم..... رونیآخر؛ قبل از ب
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 نییباهاش حرف زدم  پا نکهیپامال رو به راه شده بود .... اونشب؛ بعد از ا حال
مثبت فکر  کنهیم یکرد .... و گفت ستتع یهم عذرخواه یاومد و از محمدعل

 کنه....
 یادی.... زشتتدیم دهید یدی.... نا ام شتتدیم دهیاما  ته نگاهش قم د دیوندیم

شکوک بودم  کردیفرق م شهی.... رنگ نگاهش با هم کردیمحبت م .... بهش م
 مراقبش باشم.... شتریب کردمیم یسع نی! واسه همیلی.... خ

 پامال واقعا مشکوکه.... ای کنم یفکر م یمنف یلیمن خ دونمینم
 میکن یپوچ" باز ای"گل  میوواستیم ؛یمحمدعل شنهادیو به پ میخورده بود شام

 پامال هم خوب بود.... ی هیواسه روح ینجوری.... ا
 میهم بش اریشد که؛ من و پامال  نیدستشو در آورد .... قرار بر ا یحلقه  پامال

قه رو از دست هرکس که گرفت؛ نوبت اون باشه که بره مقابل حل یو محمدعل
 ...یچینکرد که ه دایکنه .... اگرم پ دایو حلقه رو پ

پامال حلقه رو تو یمحمدعل دستتتت خودش نگه  یروشتتو اون طرف کرد و 
 داشت!!!

.... به  میبرگرده و دستتتامونو  مشتتت شتتده مقابلش گرفت میگفت یمحمدعل به
....  گفتیلب "اومم" م ریدستامون نگاه انداخت و انگشتشو به لب گرفت و ز

 به دست  راست پامال اشاره کرد:
 ....ستین نیا ی_تو

 حدسش درست بوده؛ هاها کنان گفت: دید یدستشو باز کرد .... وقت پامال
 ...گهید مینی_ما ا

 راز... یآقا ی_هنوز اولش



 زد: یچشمک
 ...دمی_نشونت م

 لبوند زدم .... به دست چپ من اشاره کرد: منم
 ...ستین نمیا ی_تو

 باز کردم و چشم قره رفتم .... باز هاها کرد و من گفتم: دستمو
 حلقه تو دست کدوممونه... یبگ دیبا گهی_االن د

شیبه ر دهیکش دست  :ش 
 شد.... یسوت ی_لحظه 

 دستم گرفت: ریساکت بود و بعد  دستشو ز یلحظه ا چند
ش... د   _ب 

 :دیکش غیسرخوشانه دستشو باز کرد و ج پامال
 راز.... یآقا ناهاشی_ا
 سرشو به تاسف تکون داد و نوچ کنان گفت: ی.... محمدعل دیقاه قاه خند و

 ندفعهی.... ا دی_واقعا که .... انگار مدال طال بهتون دادن .... خوشتتحال نباشتت
 ...رمشیگیم

 ...مینی_ببپامال
 ...مینیبی_میمحمدعل
دستم انداخت .... لحظه  یباز رو برگردوند .... پامال انگشتر رو تو یمحمدعل

 صتتد در ندفعهیگه؛ایحاال با خودش م یفکر افتادم که محمدعل نیآخر به ا ی
 صد دست نرجسه .... حلقه رو انداختم تو دست چپ  پامال....
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 رهیبرگشتتت و پامال نتونستتت اعتراض کنه ..... باز به دستتتامون خ یمحمدعل
 شد:

 ...سی_نرجس تو دست تو ن
 _کدوم...

 ...چکدومی_ه
 ریکوتاه  دستشو گذاشت ز یچشمک زد .... به پامال نگاه کرد و بعد از مکث و

 دست چپش:
ش پامال خانتتتوم... د   _ب 

 گفتم: یته خنده ا کنان حلقه رو داد دستش و من با شیا پامال
 نیدی_از کجا فهم

 تکون داد: سر
 ....گهید گهی_د

مدعل حاال پامال  روش و اون طرف کرد ....  یمح فت و  جا گر نار من  ک
حلقه رو داد دست من و محکم گرفتمش ... پامال رو برگردوند ....  یمحمدعل
ستا شت و اون همچنان به  یبه د شدمون نگاه کرد .... چند لحظه گذ شت  م

 .... آخر سر گفت: کردیدستامون نگاه م
 .... سوته خب... دمی_اصال من انصراف م

 :دیخند یمحمدعل
 .االی....  شهی_نوچ .... نم

ست نکهیا بدون شت ز ید شو گذا ست ستم و با ب ریرو باز کنه  د ست را  ی  حالید
 گفت: یساختگ



 _بده...
 :دیکش غیانگشتر و دادم دستش ج یوقت

 گفتم... ی... شانس شهیدست خودت بودن باورم نم ی_وااا
 ....میدیو بعدش خواب میکرد یاز اون چند دور باز بعد
 یو پامال رو درحال پچ پچ و نگاه ها یشتتدم  محمدعل داریب یبعد  وقت روز

 :دمیکش ازهی.... خم دمیمشکوک د
 شدهن ی_چ

 :دیخند زیر امالپ
 ... مگه نهن یچی_ه

 هم گفت: یمحمدعل
 _آره...

 هنکیو بعد از ا یی.... رفتم دستتتشتتو زدنیم یمشتتوص بود حرف مشتتکوک اما
 خندون رو به رو شدم..... ی  اومدم .... با محمدعل رونیب

 _وا چتهن
 شد: رهیچشمام خ تو

 منیبا هم حرف بزن شهی_م
 تکون دادم: سر

 ...میبزن_خب .... 
 اتاقش اشاره کرد: به

 ....میبر ای_پس ب
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بالش رفتم تو به تاقش .... در رو بستتتت و تک یدن به  هیا داد بهش .... منم رو 
 :ستادمیروش ا

 نیبگ یوواستیم ی_خب ... چ
ه ب یوقته که گفتم دوستتتت دارم ... اما تو جواب درستتت یلی_نرجس ... من خ

 ...یمن نداد
..._ 

 که بهش... یداشت یکاف یمدت هم  وقت به اندازه  نی_تو ا
..._ 

 ....یبهم فکر کن یعنی_
با  ی چهره جب همراه  خت .... تع به صتتورت  پر از تعجبم دو مهربونشتتو 

 خجالت:
 ...ووامی_االنم ازت جواب م

..._ 
 کلمه نرجس... هی_

..._ 
 باهامن ی_هست

..._ 
 نهن ای_آره 

 ک  یک تیت ی... صتتدا شتتکوندمیبودم و انگشتتتامو م به هم گره کرده دستتتامو
پر عشتتقش   یبا چشتتما یانگشتتتام؛ ستتکوت  اتاق و پر کرده بود ... محمدعل

نداشتم که رو برگردونم .... محو  چشماش  نوی.... قدرت ا کردیمنتظر نگاهم م



 باز کرد و با بداشتتتم .... ل یبیو حال قر زدیشتتتده بودم .... قلبم تند تند م
 گفت: شیروم و پر از تشوآ یصدا
 نهن ای_آره 

 لب باز کردم: یدهنمو قورت دادم و به سوت آب
 ...ستیاالن وقتش ن ی_محمدعل

کم شتتد ... ستترمو باال گرفته بودم و  یلیشتتد .... فاصتتله ش با من  خ کمینزد
 ... سرشو خم کرد: کردمینگاهش م

 نهن ای_آره 
..._ 

 _آرهن
..._ 

 _نهن
..._ 

 تو رو خدا..._بگو 
 :دمیلبم زبون کش به

 ...سی_وقتش ن
 _وقتشه .... بگو...

..._ 
 _بگو نرجس...

 بستم و آروم گفتم: چشم
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 _آره...
شما با سرمو پا یهمون چ سته  صدا نییب سامون بود ک یگرفتم .... فقط  ه به نف

چونم و  ر  یقرار  عاشتتق .... دستتتشتتو گذاشتتت ز یب ی.... نفستتا ووردیگوش م
 سرمو بلند کرد .... چشمامو محکم تر بستم ... گفت:

 _باز کن چشمانو...
 شدم ... لب زد: رهیشده بود خ کتریباز کردم و بهش؛ که حاال نزد چشمامو

 نی_دوسم دار
..._ 

 _هومن
 گفت: یتکون دادم ... با خوشحال سر

 _دوستت دارم...
..._ 

 _به خدا دوستت دارم...
... چشماش بسته شد  سرشو  میشد رهیتو سکوت  به چشم هم خ قهیدق چند

 غیج یکرد .... چشمامو بستم ... منتظر تماس لب هاش بودم که صدا کینزد
 پر از ترس.... یغی.... ج یعاد ریبلند و ق غ  یج هیپامال اومد .... 

سون شتم از اتاق پامال م ی.... وقت میاومد رونیاز اتاق ب هرا شتم یکه دا  مین گذ
و  دمیکشتت یبلند غی.... ج ستتتمیبه داخل اتاق انداختم و باعث شتتد با ینگاه

 باز.... یقدم تند کردم به سمت پنجره 
 .... داد زدم: دمیشدم و پامال رو  قرق در خون د خم

 _پامال.....



 :ستادیکنارم ا یمحمدعل
 امام زمان.... ای_

حبس شده بود .... چرا تنهاش گذاشتم خدان  نمیدر اومد .... نفس تو س اشکم
با رژلب نوشته بود "دوستون دارم  وارید یاشاره کرد .... رو واریبه د یمحمدعل

 یشتتدت گرفت ... محمدعل مینوشتتته ش گر دنی" با ددی.... خوشتتبوت بشتت
 رفت و منم به دنبالش.... نییپا
شت خونه راه افتاد به شه و زنده بمونه نفس کردمی.... دعا دعا م میسمت  پ  بک

.... خونش  میپامال نگاه کرد یخال یبا تعجب به جا دم؛یکه رستت ی..... وقت
 پوش شده بود و خودش نبود .... به اطراف نگاه کردم:

 _پامتلتتا...
.... دستتتمو گرفت و دمیچستتب یخوردن .... با ترس به محمدعل یتکون قبرها

 حرکت کرد:
 ....میبر دی_با

 گفتم: رفتیکه م همونجور
 ....کشنشیم نی_پامال چ

 :ستادمیا رفتنیکه به سمت خونه م ییها یزامب دنیپشتم نگاه کردم و با د به
 پامال..... ی_محمدعل

 زد: داد
 خودمون.... یای_نرجس پامال رفت .... رفت به دن

 رفت: وا
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 ننی_چ
 :دیکش دستمو

 .... بدو.... دمیم حینرجس .... توض میبر ای_ب
ستم و نش ستادمیکه خسته شدم .... ا میو رفت میرفت نقدری... ا دمیدو همراهش

 :نیزم یرو
 منون یبری.... کجا م ی_خسته شدم محمدعل

 پاشو... می_نرجس پاشو .... وقت ندار
 منیوقت ندار یچ یعنی_
 :دیبه موهاش کش یدست تیعصبان با

صندوق بود  ننوشته بودن سه  یاون ورقه که تو یرفتهن مگه رو ادتی_نرجس 
 برهن هانن نیاز ب دینفر از ما با

..._ 
 شهنی_مگه ننوشته بود بعد از اون بن بست سمت چپ باز م

 گفتم: هیگر با
 اون سه تا مردن.... یعنی_

 وادارم کرد بلند شم: ی.... دستمو گرفت و به آروم دیکش یعصب یپوف
استتته و یهر اتفاق دم یاون اتاقا که رفتم فهم ی_نرجس ... قربونت برم .... تو

 یخودمون .... مردن و نمردنمون بستگ یایبه دن میگردیبرم فته؛یهرکدوممون ب
 نه..... ایداره که زود بهمون برسن 

..._ 
 ....ادیسرمون ب ییها بال یکه توسط زامب میریمیم ی_تنها در صورت



 تکون دادم: یلرزونمو  با خوشحال لب
 نیپامال زنده سن جاشوان طوب یعنی....  یعنی_

 تکون داد: سر
 ....موننی_اگه زود بهشون برسن آره .... زنده م

 صورتم گذاشتم: یرو دستامو
 ....ایخدا ی_وا

 .... بدو... نجایاز ا میدر ر ای.... ب میبر ای_نرجس ب
ست  همراهش دو د  یشد و به ام ادیمنم ز یانرژ .... تند تند  دمیباز بودن بن ب

ستراحت میستادیا یراه کم نی.... ب دمی.... نفس کم آوردم اما؛ دو میدیدو  و ا
 ....دنیبه دو میباز شرو  کرد ی... ول میکرد

ردم که حس ک م یپاپت یو به پاها دمیدو ی.... تند تند م ایدن نیفرار از ا واستته
ثل شتت یزیچ فت اهم شتتتهیم ثان یندادم و حت یتیتوش ر هم  یا هیواستتته 
 ....ستادمینا

... شد. یپاهام خال ریبگم  ز یزیو تا بووام چ دمیآخر بن بست رو د ی لحظه
 .....دمینفهم یزیچ گهید

شمامو سرمو ت جیباز کردم .... گ چ شتم .... انگار با چاقو  سردرد دا  کهیبودم و 
 !کردنیم کهیت

 یردم و به سرمشدم .... دستمو باال آو رهیاومدم و به سقف خ رونیب یخمار از
 اما .... اما چران به اطرافم مارستانمنیکه به دستم وصل بود نگاه کردم.... من ب

بود .... بهش  دهیدرشتتت خواب کلیبا ه ینگاه کردم .... ستتمت راستتتم دختر
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م بلند افتادهن خم شد یاتفاق چه مارستانمنینسترنه! چرا ب نکهیشدم .... ا قیدق
 :دیکش ریشم که سرم ت

 _آخ...
 بودم صداش زدم: دهیکه دراز کش همونجور

 _نسترن .... نسترن....
 :دیتوتش پر یاز رو یمن  با خوشحال دنیو با د دیخواب پر از

 ...یدورت بگردم نرجس .... به هوش اومد ی_وا
 پر  اشک شد: شیعسل یچشما

 تون ی.... کجا بود ی_جون به لبمون کرد
سفرفت و پر رونیتوجه به من ب یب و صدا زد .... دختر  ش دیستار و  اومد  یپو

 زد: یمن لبوند مهربون دنیاتاق و با د یتو
 من برم دکتر و خبر کنم.... ننی_إإإ به هوش اومد

ش رونیاتاق ب از سترن گو وند در آورد و به روم لب فشیک یاز تو شویرفت .... ن
 زد:

 _قربونت برم...
..._ 

 ... نرجس به هوش اومد... دی_الو .... نو
..._ 

 به خدا به هوش اومد... هی_دروقم چ
..._ 

 _باشه منتظرم...



 شد .... باز خواستم بلند شم و نتونستم: کمیرو قطع کرد و نزد یگوش
 نیکمک کن شهی_م

 _البته...
 بدم .... اشکش در اومد و گفت: هیو تک نمیکرد بش کمکم

 تون ی_کجا بود
 گفتم: متعجب

 کجا بودمن یچ یعنی_
 کجا بودمن یگی... اونوقت میشد بیسه ماهه ق کی_دختر خوب نزد

 نبود .... بودن یگرد کردم .... وقت شوخ چشمامو
 نیگیم ی_نسترن چ

..._ 
 س.... هیامروز افتتاح نیسالن باش دیمگه نبا نیکنیم کاریچ نجای_اصال تو ا

..._ 
 شده ن یتاحاال چ شبید نجامننی_من چرا ا

 افسوس نگاهم کرد: با
 ستنین ادتی یزیچ یعنی....  یعنی_

 سرم: یدکتر اومد باال یشد و بعد از اون آقا دهیبه در کوب یا تقه
 ...نیبه هوش اومد ی_به سالمت

 به نسترن گفت: رو
 ...گمیم کی_تبر

http://www.roman4u.ir/


 _ممنونم..نسترن
 با من من گفت: و

 ... اممم.. زهیدکتر ... چ ی_فقط .... آقا
 سر تکون داد: دکتر
 هنی_چ

 تاسف سر تکون داد: با
 ....ادینم ادشی یزی_چ

 _اوه جدان
 مدونیمن فقط نم ادنینم ادمی ی.... چ دادمیتعجب به مکالمه شتتون گوش م با
تو  یعنی....  دمیخواب شتتبی.... چرا ستترم بستتته سن من د کنمیم کاریچ نجایا

صله اتفاق  نکهیشد .... بعد از ا کمین نکنه زلزله اومدهن دکتر نزدافتاده یاون فا
 م کرد گفت: نهیمعا

 هنیچ ادتهیکه  یزیچ نی.... آخر زمی_عز
 !نی.... هم دمیخواب شبی_د
 ...اریبه مغزت فشار ب کمی_

..._ 
سه ماهه ق نی_بب شب یشد بیتو االن حدودا  خواب  یگیکه م ی... از همون 
 ....یبود

..._ 
 ....یستیاما ن گردنیدنبالت م سای.... سه ماهه پل یخونه نبود_تو 
..._ 



 کردن.... داتیکنار جاده پ شبی_د
 نیزدم_چتتت داد

ش ریسرم ت و شتم و دکتر با د دیک سرم گذا ستمو رو  س دنی... د تار حالم به پر
 گفت مسکن بزنه! خودشم بلند شد:

 ..... روزتون خوش... امی.... بعد دوباره م دی_فعال استراحت کن
 دکتر.... ی_روز خوش آقانسترن
رفت .... همون لحظه در باز شد و مامان و  رونیازم جدا شد و از اتاق ب پرستار

 اتاق..... یاومدن تو دیبابا و نو
 :گفتیو م زدیشد و محکم ب*غ*لم کرد .... زار م کمینزد هیبا گر مامان

 ....مردمیدخترمنن ..... داشتم م یا بود..... کج نی_نرجس .... کجا بود
 دو دستش گرفت: نیب صورتمو

 _آخ خدارو شکر .... خدارو شکر دخترم برگشت .... خداروشکر...
دلتنگ برادر ستتربازم بودم  شتتتریشتتد و ب*غ*لم کرد .... اما من ب کمینزد بابا

 بود به فاتح گفتم دلم واسش تنگ شده هتا..... شبید نیبابا .... هم ی..... ا
 شد و منم محکم ب*غ*لش کردم: کمینزد دیاز بابا نو بعد

 ....ی_دلم تنگ شده بود بارت ته تغار
 _منم...

 یبه چشتتما ؛یبغض داشتتت .... از خودم جداش کردم و با ناباور صتتداش
 سرخش نگاه کردم:

 چران هی_گر
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 مدتن نیتو ا میدیکش یچ یدونی_م
..._ 

 نرجسن ی_کجا بود
 مامان اشاره کرد: به

 تو سه ماه  چقدر شکسته شده.... نی_بب
..._ 

 ....نی_بابا رو بب
 رو گرفت: دینو یشد و بازو کینزد نسترن

 ....ادینم ادشی یزینکن .... اون .... اون چ تشیاذ دی_نو
 نی_چتتتتتبابا

 گفت: دیبا تاسف به بابا نگاه کرد .... نو نسترن
 کوتاه مدتشو از دست بده.... ی_دکترش گفته بود احتمال داره حافظه 

 شد: کمیباز نزد مامان
 فکر کن.... کمی ستنین ادتی یچیه یعنی_

شما دار یتو شبیکه د نهیا ادمهیکه  یزیچ نی_به خدا آخر  دیخونه بودم..... 
 دنیکنیم یبا من شوخ

..._ 
 بود که تنها موندم تو خونه! شبید نی_هم

 به صورتم و ب*و*سم کرد: دیدست کش مامان
 تو بشم .... خودتو خسته نکن... ی_آخ فدا



وارد اتاق شد  یبه در زده شد .... مامان بلند شد و دکتر  به همراه مامور یا تقه
 هیعیکه گفتم نه .... و دکترم گفت طب ادیم ادمی یزیچ دی.... مامور از من پرستت

به ستترش خورده و ممکنه بعد از چند روز تا چند ماه همه  یبد یچون ضتتربه 
 ....ارهین ادیهم به  چوقتی.... البته امکان داره که ه ارهیب ادیرو به  زیچ

تاق ب ادمی یزیکرد و گفت حتما چ یتشتتکر مامور  رونیاومد بگم .... و از ا
 رفت....

 ....دیفردا مرخص ومد ین شیپ یو اگه مشکل دیمونیم نجای_امشب رو ادکتر
 دکتر... ی_ممنونم آقابابا

 تا استراحت دیزودتر هم دورشو خلوت کن شهی.... اگه م کنمی_خواهش مدکتر
 کنه....

..._ 
 نه.بمو ششیپ تونهینفرم م هیمالقاتش...  ادیب دیهم اجازه ند چکسی_به ه

 گفت و رفت .... نسترن رو به مامان گفت: یریبه خ روز
 ...ششیپ مونمی_خاله جون من م

 با لبوند نگاهم کرد: مامان
 مونمی.... من میخستته شتد یکل یو موند شتبیتو د زمنیعز شتهی_نه مگه م

 دخترم... شیپ
 دستمو تو دستش گرفت: دینو

 تنهاش بزارم.... شهیکردم مگه م دای_من تازه خواهرمو پ
 لبوند  چشماشو باز و بسته کرد .... برگشت طرفشون: با و
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 ...مونمیمن م دی_شما بر
..._ 

 ناهارش... یبور .... برا یزیچ هی_فقط بابا .... لطفا واسه نرجس 
و رب ستتاعت بعد  با دو پرس جوجه برگشتتت  رونیستتر تکون داد؛ رفت ب بابا

ض قهیدق ستی..... ب کردن که بره .... قبل از رفتن باز  یبعد مامان رو به زور را
 و بعدش رفتن.... دنیمنو ب*و*س

توت کنار مشغول خوردن  یپاهام گذاشت و خودشم رو یمنو رو یقذا دینو
بود؛ اشتتتهامو  دهیخر یرانیخوب جوجه؛ که بابا از رستتتوران ا یشتتد ..... بو

نه گشقاشق رو که خوردم؛ حس کردم که چقدر  نیکرد .... اول کیتحر یحساب
شتها شدم .... وقت یبودم .... با ا شغول خوردن قذا  شد رو به  متمو یکامل؛ م

 گفتم: دینو
 ....دیچسب یلیوقت بود جوجه نوورده بودم .... خ یلیخ دینو ی_وا

 از نوشابه ش خورد: یکم دینو
 وقت بود نوورده بودم... یلی.... خ نطوری_منم هم

 :دمیکش یا ازهیخم
 خوابم گرفته..._بواطر مسکن  

 زد: یلبوند
 .ووابمی.... منم خستم م زمی_بوواب عز

 ....ی_باشه ته تغار
 خوابم برد..... د یکه فکر کن یزیزودتر از اون چ یلیبستم و خ چشمامو

 ...مایخوابه فاط گمی_دارم بهت م



..._ 
 نکن .... به خدا حالش خوبه... هیبابا گر ی_ا
 سرجام نشستم... یچشم باز کردم .... به سوت دینو یصدا با

 نیشد... راحت شد داریسر صدا کردم که ب نقدریا ای_ب
 م:داد دست ویگوش دی.... درد گرفته بود .... نو دیبه بانداژ سرم کش یدست

 ....ماسی_فاط
 رو به گوشم چسبوندم: یگوش

 _الو....
 :دیکش غیحرفمو بگم .... ج یادامه  نزاشت

 _نرجتتتتس..
 سر داد.... هیگر و

 نکن خوبم..... هی... گر ینکن فاط هی_گر
..._ 
 واست.... سی.... خوب ن گمینکن م هی_گر

 گفت: شوندیبا ن دیکرد و نو هیگر باز
 _چرا خوب نباشه واسشن

 گرفتم و با اخم گفتم: یگوش یرو دهن دستمو
 ....ستی_واسه بچه خوب ن

 :دیپق کرد و خند دینو
 هنوز باردارهن مایفاط ی_تو فکر کرد
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 پشت خط گفت: مایتعجب نگاهش کردم .... فاط با
 سه ماهن نیا یقربونت برمن کجا بود یخوب نیآج ی_خوب

 یاومدهن وا ایبه دن مایاالن ر یعنی....  ستمیسه ماهه ن گنیاومد که م ادمی تازه
 خدا:

 اومدهن ایبه دن مای_ر
 اومد: یبچه ا ی هیگر یلحظه صدا همون

 کرد.... هیگر ی_تا اسمشو آورد
 شدم: یاحساسات  یناز و تپل یبچه  ما؛یفاط یتصور بچه  از

 _آخ قربونش برم....
 نازه نرجس.... نقدری_ادینو

 نیاومد فاط ایبه دن ی_ک
 کرد: نیف نیف مایفاط

 ....یشد بی_همون موقع که تو ق
 زودن نقدریا نیچ یعنی_
 :دیکش آه

 روز تو دستگاه بود.... ستی_آره .... ب
 .... بغض کردم: دیکش ریت قلبم
 ...یاله رمی_بم

 حرفو نزن.. نی_خدانکنه ا
 االن سه ماهشهن یعنی_

 با فاتح حرف بزن... ایبدم .... ب رشیش دیبا ی_آره قربونت برم..... آج



با فاتح حرف زدم .... بعد از اون قطع کردم  یکردم و کم یخداحافظ مایفاط از
 .....یشیم کرد .... گفت فردا مرخص م نهیو دکتر معا

ستانیب از سته بودم رو مار ش شده بودم و ن امان فاتح و م ن  یمبل ... ب یمرخص 
 ....شدینگاهشون حس م یتو ی.... واقعا دلتنگ کردنی..... ولم نم

بود "من  نیذهنم ا ی.... من دلتنگ نبودم .... تو کردمیمن؛ اصتتال درک نم اما
 البته..... دی" جز نودمیهمشونو د شیدو سه روز پ نیهم
 اومد: رونیبه ب*غ*ل  از اتاق ب مایر ما یفاط
 خاله.... یمایر نمی_ا
رو ب*غ*ل کنم   مایکه دستتتمو دراز کرده بودم ر یجام بلند شتتدم و درحال از

 گفتم:
 جونم .... چقدر نازه... ی_ا

ب*غ*لم نگاه کردم  یتو ی  خوردن یکردم و باز نشستم .... به بچه  ب*غ*لش
 تیاذ مایفاط گفتیم امیبود که ل شیدو شتتب پ نی.... هم شتتدی.... باورم نم

 به سرم اومدهن ی.... چ ای.... اوف خدا شهیم
 اصال به تو نرفته.... ی.... فاط امهیل هی_چقدر شب

 تشر زد: امیل
 ....متتتتای_فاط
س دمیخند شو نوازش کردم و ب*و* .. . دمشیو دوباره به بچه نگاه کردم ... لپ

 چشماشو باز کرد:
 شد.... داریجونم ب ی_ا
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اش چشم یو رو ش یشونیپ ی.... دستمو گذاشتم رو شدیم تیخاطر نور اذ به
 شد: جادیا هیسا

 ستنیپس چرا چشماش سبز ن امهیل هیهمه شب نی_إإإإإ .... ا
 ....ستی_همون بهتر که نامیل
شم رنگ امیل ستیدلش م شهیمتنفر بود و هم یاز چ شم بچه ش؛ مثل  ووا چ

شم فاط سپهر افتاد که گوشه ا رهیت مایچ شمم به  شه.... چ ود و ُبغ ب ستادهیا یبا
 :کردیکرده؛ من و نگاه م

 شده عمهن ی_سپهر .... چ
 و آروم گفت: رهیرو بگ مایخم شد ر مایفاط

 شده.... شی_حسود
 سپهر: شیرو بهش دادم و رفتم پ مایر

 دلم... زیجونم عز ی_ا
 پاهاش زانو زدم: کنار

 زمنیعز یکنیم هی_چرا گر
 کرد: ب*غ*لم

 _دلم برات تنگ شده بود عمه نرجس.....
 کردم و بلند شدم: ب*غ*لش

 من یدونه  هی یکی_عمه به فدات .... 
._.. 

 س.... گهید زیچ هی_اصال سپهر واسه من 
 زدم: یچشمک مایفاط به



 ...رهیسپهر منو بگ یجا تونهینم گهید چکسینه ه مای_نه ر
 .....دمیتر ب*غ*لم کرد و من؛ گردنشو ب*و*س محکم

********** 
 ....میراه افتاد که بر  ینسترن شدم .... بعد از سالم و احوالپرس نیماش سوار

 ( به سمتم هجوم آوردن...شگرایدخترا )آرا ی.... همه  میسالن رو باز کرد در
 نرجس سالم.... ی_وا

..._ 
 _حالت خوبهن

..._ 
 نی_کجا بود

..._ 
 نیرفت ی_ما رو تنها گذاشت

..._ 
 نیشد بیق هوی_چرا 

 کردم: یو سالم کردم .... با تک به تکشون دست دادم و روب*و*س دمیخند
سالن رو چرخوند یلی_خ سترن گفت که چقدر  دیممنونم که در نبودم   ..... ن

 ... واقعا ممنونم.... دیدیزحمت کش
 ...کنمی_خواهش م

 ....هیچه حرف نی_ا
 بود... فهی_وظ
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 :دیکه باز پرس میاون عاشق
 حاالن ی_کجا بود

 سرم بود اشاره کردم: یکه رو یچسب به
ما که ش یسه ماه نیا دونمیمتاسفانه من نمبه سرم خورده و  یبد یضربه  هی_
 کجا بودم.... د یگیم

 گرد شده نگام کردن: یانگشت به دهن  و با چشما همه
 _اوه .... جدان .... چقدر بد .... چران

 نسترن نگاه کردم: به
 دونستننی_مگه نم

 گفت: هینشونه نه سر تکون داد .... رو به بق به
 .....میدار ادیز ی.... امروز مشتر دیخب آماده ش یلی_خ

شم و ابرو به ام با شاره کرد .... ام یلیچ ه در آورد و ب یپاکت ز یاز داخل م یلیا
 سمت من اومد ... پاکت و گرفتم:

 هنیچ نی_ا
 پول  باز سوالمو تکرار کردم: دنیکردم .... با د بازش

 نسترنن هیچ نی_ا
 رنگ تر شد:رو لبشه  پر شهیکه هم ینیدلنش لبوند

 ....یدو ماه و خورد نی_سهم تو  تو ا
 گرد کردم: چشمامو

 شهنیتو نسترنن مگه م یگیم ی_چ
 ...یینجایتو صاحب ا زمنی_چرا نشه عز



 _من خودم نبودم .... کار نکردم....
 و گذاشتم تو پاکت: پول
 پولو.... نیا ووامی_نم

 پول سهم توإ نرجس... نی_ا
 دراز کردم: دستمو

 کن.... میبچه ها تقس نیب رشینسترن .... بگ تونمی_نم
ض چکدومیبچه ها هم در اومد .... ه یصدا شتم  گهینبودن .... د یرا واقعا دا

 :دیبه ذهنم رس ی.... فکر شدمیشرمنده م
 هنیریخ میکه پولو بد هی... نظرتون چ دمی_آها فهم

 :دیخند نسترن
 نیگیم ی_جد

شده .... درسته چ یهرچ هنی_آره دروقم چ شه رفع بال   یول اد ینم ادمی یزیبا
ضربه ا سرم خورده و بدن درد یاز  سم  یکه دارم  معلومه اتفاق بد یکه به  وا

 افتاده بوده....
 ی.... با خوشحالهیریخ یموسسه  میموافقت کردن و قرار شد پول رو بد یهمگ

کردم  به خودم نگاه نهیآ یوسالن رفتم و پالتومو در آوردم .... ت یاز اتاقا یکیبه 
نبودم .... اه  شیبود .... نرجس  چند روز پ دهی..... القر شده بودم .... رنگم پر

 سرم اومده بودن ییخدا .... چه بال ف.... او شیچند روز پ گمی... بازم م
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ود گرفته ب شی.... اون شتتب که تو خونه تنها بودم؛ خونه آت دمیکه فهم اونجور
بر خ یا به مامان خبر داده بودن .... بابا سرکار بود .... آتش نشانه هی.... همسا

 ....ستمیدادن و بعدش  متوجه شدن من خونه ن
قرمزم نگاه کردم .... هه ...  ی.... کجا بودم آخهن ..... به موها بهیعج یلیخ

ه ک فیقرمز شتتدن .... ح یبودا .... بنفشتتش کردم..... ک شیچند روز پ نیهم
 .....هیبق شیو رفتم پ دمیرنگش کنم )بواطر زخم( .... آه کش تونمیاالن نم

 ....دی_خب جوجه ها هم رسفاتح
گذاشتتت و رفت .... خم شتتدم و جوجه ها رو بو  زیم یقذاها رو رو گارستتون
 کردم....

سم جوجه  یهمون رستوران میمن  اومده بود شنهادیپ به که اونروز  بابا ازش وا
چرا  دونمیه*و*س کرده بودم جوجه بوورم.... نم یساببود .... چون ح دهیخر

شده بودم .... از من بع نقدریا شتم  یبود .... ول دیشکمو  خوب بود .... تازه دا
 ....گرفتمیجون م

خوشتتگل  حدودا پنج ستتاله  کنار  یخوردن قذا بودم که پستتر بچه ا مشتتغول
 خورد..... نیزم زمونیم

ست شم که زن د ستم بلند  شتم و خوا ه ک یمانتو پوش درحال یاز خوردن بردا
 هراسون اومد کنار پسربچه: کرد؛یسرش مرتب م یشالشو رو

 نیشد ی.... مامان چ ی_محمدعل
 یسوخته  جلو یجفت چشم قهوه ا هی ری.... تصو ی.... محمدعل یمحمدعل

دستتت گرفتم .... ..... ستترمو به  ی.... محمدعل یچشتتمم اومد .... محمدعل
 :رفتیذهنم رژه م یتو یمرد یصدا



 "نرجس"
 "دوستت دارم"

 "ایح ی"ب
 "کنمیمثل تو  تره هم خورد نم یی... من واسه دخترا ی"دختره خوب اشتباه گرفت

 "دوستت دارم"
 "یشیبامزه م یکنیم هی.... گر نهیری"خنده هات ش

دوستتتت دارم .... دوستتم "دوستتتت دارم .... دوستتتت دارم ..... نرجس .... 
 .... دوستت دارم" نیدار

صدا یب سع ه؛یبق یتوجه به  شتن بفهمن چ یکه  ست یدا سرمو به د  شده که 
سرو سمت  شدم و رفتم  شت سیگرفتم؛ بلند  م نگاه به خود نهیآ ی.... تویبهدا

 کردم....
صداها چ مفهوم ستت دارم  یک یصدا هنیبودن اون مرد ک یاون  بودن..... دو
 نیچ یعنیش گفتنا
 یگندم یو پوست رهیت یمرد قد بلند؛ با چشما کیاز  یمبهم ریو فقط تصو فقط

صورت صداها یتو شیپر از ر یو  ستت دارم  گفتیکه م ییذهنم بود .... و  دو
فتی.... م ناقص  یچه ربط نای.... اایح یب گ با هم ت فاش  به هم دارهن حر

سه دخترا ستت دارم کجا و من وا شت.... دو  مکنینم خوردمثل تو تره هم  ییدا
 کجان

 شد .... شونه هامو گرفت: یبهداشت سیوارد سرو مایکه فاط دمید نهیآ یتو از
 سرت درد گرفتن زمنیشد عز ی_چ
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 سر تکون دادم: نهیآ یتو از
 ...میبر شهی_آره .... اگه م

 زد: لبوند
 دکترن می_باشه .... بر

 :برگشتم
 _نه نه خوبم....

 نی_مطمئن
 :دمیزدم و صورتشو ب*و*س یمطمئن لبوند

 دلم خوبم.... زی_آره عز
..... حس ومدمین رونیاز فکر اون صتتدا و اون مرد  ب یلحظه ا ن یماشتت یتو

 شتتدیداشتتتم .... با فکر کردن به اون مرد  ضتتربان قلبم تندتر و تندتر م یبیعج
 ی.... تو زدمیحدس م زیچ هیذهنم بود؛ فقط  یکه تو یی.... با دوستت دارم ها

 هنیاون مرد ک ایفقط اون عاشقم بود .... خدا دمیسه ماه عاشق شدم.... شا نیا
 سواال  دست اون باشه..... یجواب همه  دیکنمن شا داشیپ یچجور

 زدم و گفتم: یچرخ یعصب
 شهنی_آخه مگه م

 _آروم باش....نسترن
 :دمیکش یمحکم نفس
..._ 

 _حاال که شده....
..._ 



سات ن دمید ی_وقت ستم به خانوادت بگم .... ول ستن یلبا س یخوا فرار  دمیتر
 نگفتم. یچیه نیواسه هم یکرده باش
 زدم: پوزخند

 _فرارن اونم اونشبن مگه احمقمن
 شونه م: یو دستشو گذاشت رو ستادیتوت بلند شد .... کنارم ا یرو از

 ....ادیذهن آدم م یتو یزیهر چ طیخب درک کن.... تو اون شرا زمی_عز
 تکون دادم: سر

 ...ی_حق دار
..._ 
سام همراه خودم ق بهیعج یلی_خ سترن .... لبا شتم یشدن و وقت بین اونا  برگ

 هم برگشتن....
 تکون داد: سر

 _اوهوم...
 توت: یرو نشستم

 دننی_خانوادم نفهم
 کنارم نشست: اونم

 کنه.... دایپ یزیسر بزنه بلکه چ ادیب وواستیم ی_نه .... خاله  چندبار
..._ 

 ...کردمیحواسشو پرت م یجور هی_پوف .... اما من 
..._ 

http://www.roman4u.ir/


 نکردم که کمک کنه.... دایپ یخاص زی_بهشونم گفتم من گشتم چ
 ....یکاون مرد  مو مش شیفکرم پ هیلباسام بود   شیفکرم پ هیگرفتم ....  سرمو

ممکنه اون مرد منو  یعنی....  یعنیمنن به روزم اومدهن کجا بودم  یچ ایخدا
 تمشناخیباشه و خودش لباسارو برگردونده باشهن آخه من اصال اونو نم دهیدزد

 منو بدزدهن دیشدن چرا با میوارد زندگ ی.... از کجا اومدن چجور
 ذهنم  سر بلند کردم: یکه اومد تو یفکر با

 _نسترن...
 _جونم

 کردهن دایجاده پ هی یمنو تو سیپل دی.... شما گفت گمی_م
 _اوهوم

 اونجا رون ی_بلد
 _آره...

 شدم: بلند
 ....می_پس پاشو بر

 شد: کمیو باز کردم .... حس کردم نزد کمد
 نرجسن کاریچ می_بر

 گفتم: کردم یکه تنم م نیآوردم .... هم رونیب پالتومو
 ...ادیب ادمی یزیچ نمیاونجا رو بب دیشا می_بر

 _باشه...
 ....میهم آماده شد .... کاله و شال گردنمم مرتب کردم و رفت نسترن

 ....کردمیشده بودم و به اون جاده فکر م رهیخ رونیبه ب نیماش یپنجره  از



نار خ ی  تورفتگ دنید با فت .... خودم رو  یتو یزیچ ابون؛یک ذهنم جون گر
اومد .... صتتداش رو  ادمیرو  ی.... محمدعل کردمیحس م یاون تورفتگ یتو

 "نرجس .... نرجس" زدیکه صدام م کردمیحس م
اومد که   ادمی.... زدیذهنم اومد .... اونم منو صتتدا م یهم تو یدختر یصتتدا

 .... سرد  سرد بود و حالم خراب.... زدیبودم و بارون م دهیخاک دراز کش یرو
م به ستتر یچرا افتاده بودم اونجا و چ نکهی! .... اومدین ادمی یا گهید زی! چنیهم

 اومده بودن
 .بهی.... واقعا عج بهیعج یلی_خ

قط نداشتم که بگم .... ف یزینسترن از پنجره رو گرفتم .... چ یصدا دنیشن با
 نگاهش کردم:

..._ 
 ادنینم ادتی زیاونجان اه .... چرا همه چ ی_آخه تو چطور افتاد

..._ 
 نیگیرجسن به خانوادت مکرد ن کاریچ دی_حاال با

 تکون دادم: سر
 .گمینم یزی_نه .... فعال چ

 _باشه...
 ادهیپ نی.... از ماشتت ومدین یخونه ول ادینگه داشتتت .... تعارف کردم ب نستتترن

 کمیو نزد دیمثل فشفشه از جاش پر دنم یشدم و وارد خونه شدم .... مامان با د
 شد:
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 اومدن ادتی یزیشدن چ ی_چ
 تکون دادم: یبه عالمت منف سرمو
 _نه...

اتاق و لباس عوض کردم .... از  یکلمه  وا رفت .... رفتم تو ی  واقع یمعنا به
 نشستم.... دیاومدم و کنار نو رونیاتاق ب

 دور شونه م حلقه کرد: دستشو
 بزرگهن ی_آبج

 دادم: هیرونش گذاشتم و سرمو به س*ی*ن*ه ش تک یرو دستمو
 _جونمن

 تنگ شده بود...._دلم 
 _قربونت برم. منم....

....  دادنیکه بودم زنگ زدم خونه .... روز اول که اصتتال جواب نم ی_ستترباز
اومد .... جا خوردم .... تا  ایبه دن مایفاط یروز دوم جواب دادن و گفتن بچه 

... . کردمیمن حس م یبهم نگفتن .... ول یزیتموم بشتته چ یکه ستترباز یوقت
 شده .... تابلو بود.... یزیچ هی دمیفهم

...._ 
شد دمیاومدم و فهم ی_وقت شد .... با عقل جور  ای.... دن یگم  سرم خراب  رو 

 ....ومدیدر نم
...._ 
رو بهمون دادن...  ایدوباره دن یانگار ؛یشتتد دایبهمون خبر دادن که پ ی_وقت

 از حال رفت یمامان که به خاطر خوشحال



 کرد: نگاهم
 یبه خدا به کس نیگیم یالک ای ادینم ادتی یزیبگو جون من .... چ_راستشو 

 ...گمینم
 گرد کردم: چشمامو

 ....گفتمیبود م ادمیخب اگه  دنیتو نو یگیم ی_چ
 ....یبترس ای یبگ یشده که نووا یزیچ دیشا گمی.... م دونمی_نم

...._ 
 گمنیم یچ یدونی_م

 :ستادمیپاهاش برداشتم و ا یاز رو دستمو
 ....یگیم نویباز ا طمویشرا ینیبیم ی.... خوبه دار دی_واقعا که نو

...._ 
 واقعا که.... گمنیمن دروغ م یگی... اونوقت تو مهیعی_دکترم گفت طب

 برم که دستمو گرفت: خواستم
 .... اصال قلط کردم.... گهی_إإإإإ.... حاال قهر نکن د

 :دیکش دستمو
 ...نی_بش
 در آورد: یمبل .... از کنارش پاکت یافتادم رو بایتقر
 ...دمیخر دیجد لمیف ی.... کل نیبب ای_ب

...._ 
 _عاشقانه .... ترسناک....
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سم ا ینگاهشون کردم .... چشمم رو یکی یکیها رو از دستش گرفتم و  لمیف
ثابت موند "قتل زامب لمیاز ف یکی ه ذهنم رژ یتو  یزامب یها" .... کلمه  یها 
 .... عروسک.... ی.... زامب ی.... زامب ی.... زامب رفتیم

که منو از پشتتت  یچشتتمم اومد .... وقت یجلو یزامب یعروستتک ها ی چهره
سک ها .... پامال یخدا... محمدعل ی..... وایگرفت و محمدعل .... اون عرو

.... میموند ی... پامال افتاد و من و محمدعلمیومدیم می.... جاشتتوا.... داشتتت
 شد.... یپاهام خال ریومد که زا ادمی

 تو ذهنم حرکت کرد.... از اول  تا آخر.... زیچ همه
اتاق .... در رو قفل کردم و به  یمبل بلند شتتدم و رفتم تو یفشتتنگ از رو مثل

 نکردم .... یتوجه دینو یصدا
چشتتمم بود.... به اطرافم نگاه کردم  یجلو زیتوت نشتتستتتم .... همه چ یرو

تا باالخره برگشتتتم تو دن.... من تو ا خدا یایق خودممن من   ایخودمن آخ 
 شکرت... خدا رو شکر....

ثل نهید م تاق ب وو قدر دلم برا رونیها از ا خانوادم  یرفتم .... حس کردم چ
 تنگه....

 .... محکم ب*غ*لش کردم: کردیهنوز دم در بود و من و صدا م دینو
 ....دی_نو

 _جونمن چتهن
 ....دیبود نو_دلم برات تنگ شده 



به خودم  رونیب*غ*لش ب از مان و ب*غ*ل کردم .... محکم  ما مدم ....  او
فشتتردمش.... اونقدر محکم که حس کردم االناس استتتووناش بشتتکنه.... 

 گفت:
 _چت شده نرجسن حالت خوبهن

 :دمیاومدم و سرخوش خند رونیب*غ*لش ب از
 _خوبم مامان .... خوبم....

 زدم: قهقهه
 ....شهیباورم نم خدا ی_وا

 نرجسن شهیباورت نم ی_چدینو
دهنم بستتته شتتد .... آخه  یاومدم کنارتون.... ول نکهیلب باز کنم بگم ا اومدم

قابل باوره .... فکر  ریبگمن خب واسشون ق یسه ماه چ نیبگمن درمورد ا یچ
 شدم.... وونهید کننیم

ذهنم...  یشتتدم.... االنم اومد تو یاحستتاستتات دمی.... جاده رو که د یچی_ه
 شدم.... ونهید

 خودمو سرحال نشون دادم: باز
 کردن.... دامیخداروشکر که پ ی_وا

اتاق  ینگفتن .... برگشتم تو یزیچ ی... ولووندمیرو از چشماشون م یناباور
 که استراحت کنم....
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ستترمون  ییالهر ب نکهیاومد .... ا ادمیکه زد  یفکر کردم... حرف یمحمدعل به
که ک   یخودمون و زنده موندنمون بستتتگ یایدن یتو میگردیبرم اد؛یب  یداره 
 کنن.... دامونیپ

نه نه....  نیستترش اومده باشتته چ ییخدا.... اگه بال یزنده سن وا نیچ اون
 تصورشم واسم وحشتناکه....

جلو چشتتمم بود ....  یجذاب محمدعل ی.... چهره  دمیتوت دراز کشتت یرو
 بود .... یبرام مبهم بود .... نه واقع زیکه بلند شتتده بود .... همه چ ییها شیر

 ....هیبق یقابل درک نباشه برا دی.... شا ی.... هم مبهم بود  هم واقع دونمینم
که  ییزایچ دونستمیکه نم یجور هیشده بودم ....  یجور دوگانگ هی یدارا  یول

 !الیخ ای هیتو ذهنم هست واقع
صال  ای س یخواب.... فکرا سلون .... برم دنبال  نکهی.... ا دیبه ذهنم ر برم بار

 !یمتی.... به هر ق رانیا رمیپامال و جاشوا بگردم .... بعدشم هرطور که شده م
شته بود.... بو یبرا مامان سرکار برگ صدام زد .... بابا از   مینیقذا که به ب یشام 

تو ذهنم اومد.... مثل  دمیاون ستته ماه کشتت یکه تو ییها یخورد؛ تمام گشتتنگ
مامان حرف  یایبود  حمله کردم .... الزان ایکه  الزان ییزده ها به قذا یقحط

شت... بعد از ا شدم .... همه با تعجب  جامشام خوردم  از  یکل نکهیندا بلند 
گاه م که ا کردنیبه من ن بار اول بود  قدری....  عا از من  ووردمیقذا م ن .... واق

 بود.... دیعب
********** 



دوره  دنیبارسلون شدم .... به خانوادم گفتم مجبورم واسه د یکلک راه یکل با
ض یول شد یبرم بارسلون.... باورشون نم یشگریآرا ی بته کردم .... ال شونیرا

 نسترن هم همراهم اومد....
رف ح یداشتم با کس ازیرو بگم .... خودمم ن زیشدم به نسترن همه چ مجبورم

باورش نم و  کردیم یحرفاش  تک خنده ا نیهم ب ی.... گاه شتتتدیبزنم .... 
 "خوش به حالت".... گفتیم

و کدوم منطقه بود ر یتو نکهیا یبود .... ول ادمیجاشوا رو  ی  فروش لیموبا اسم
 از پاساژا بود.... یکی یتو دونستمینه! فقط م

ش ش لیم هر موباو گفت میکرد هیبا راننده  از آژانس کرا ینیما شهر که ت یفرو و 
 .کردم... داشیتا آخر پ میشدیم دینا ام میداشت گهیکنه.... د دایهست رو پ

ه ک نجاستتتنی) ( ا ی  فروشتت لیکه موبا میدیپاستتاژ پرستت یفروشتتنده تو کی از
تنم  یحرف ترس تو نی.... با ا شهیو حاال حاال ها باز نم لهیتعط یگفت آره ول

 سر جاشوا اومده.... گفتم: ییبه وجود اومد .... با خودم گفتم نکنه بال
 _اسم صاحب مغازه جاشواسن

 مرد بور که متاهل هم هست.... هی_بله جاشواس .... 
 لهنی_خب کجاستن چرا مغازه تعط

 :دیکش ششیبه ر یدست
 بهتون بگم.... یچجور دونمی_راستش من نم

 :دمیترس پرس با
 براش افتادهن ی_اتفاق
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 ...دیکنیکه فکر م یآره... اما نه اونجور یعنی_نه نه.... 
..._ 
 دیواویداره .... اگر م یمواد خوراک یمغازه  نجایبرادر بزرگترش هم ا د ینی_بب
 ....دیصحبت کن شونیبا ا

 گفتم: یخوشحال با
 _کدوم طبقهن

 _سوم...
 خدافظ ی_مرس

 دنیبدون دیووایمغازه رو نم... اسم دی_صبر کن
 هنی.... اسم مغازه چ دی_آه ببوش

 ....انای_مار
 یفحر چیهم بدون ه چارهیستتوم رفتم .... نستتترن ب یکردم و به طبقه  تشتتکر

 پشت سرم راه افتاده بود...
ه شباهت ب یکه ب یکردم .... داخل شدم و به مرد مسن دایزود مغازه رو پ یلیخ

 جاشوا نبود سالم کردم
 گفت: یگرفته ا یسالمم رو داد و با صدا جواب
 دنیدار ادیاحت یچ دیی_بفرما

 من من گفتم: با
 _راستش ... من .... امم...

 شدم... اون گفت: ساکت
 خانم... دیی_بفرما



 از دوستان جاشوا هستم... یکی_من 
 نگاهم کرد: زیت

 _کدوم دوستن
 .... دوست پامال هستم در واقع.... یمیاز دوستان قد_ا... 

..._ 
ته ازشتتون خبر یلی_خ پاک شتتتده.... خ یوق مارشتتونم   یلیندارم .... شتت

 نگرانشونم....
 همون نگاه نافذش گفت: با

 _خبن
سرد بود .... ا حرف شک و  سه  یباعث م نیزدنش خ شد حرف تو دهنم بما

 مکث کردم و بعد گفتم: ی.... کم
 ....وننمشیبب دیمن با دیازشون بهم بد یزی... چیآدرس شهیاگه م وواستمی_م

 دنیکه آدرس دوست خودتونو ندار دیهست ی_شما چجور دوست
 جا خوردم .... اما زود خودم رو جمع و جور کردم: یواقع یمعنا به

.... گفتم که دوستتت  ومدمیوقته ن یلیو خ کنمینم ی_خب من بارستتلون زندگ
 ...شونمیمیقد

 دنیکنیم ی_کجا زندگ
 ....دی_مادر
 دنیازشون خبر ندار ی_از ک

گاه ها صحبت م مثل  .... خشک و سرد! کردیکارآ
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 ....شهیم یماه شی.... ش هی_
 باالتر گرفت: سرشو

 ....ستی_جاشوا تو ُکماست .... حالش خوب ن
 شدهن یچران چ نی_چتت

 ....میدونی_خودمونم نم
 دنیدونینم یچ یعنی_
 به سرش خورده و.... ی.... ضربه ا میدونینم یعنی_
 حرفش: نیب دمیپر

 _پامال کجاستن
ر شده بود: نییپا سرشو  انداخت و جواب نداد.... استرس گرفتم .... تنم س 

 خواهشا.... پامال کجاستن دی_جواب بد
 برداشت: زیم یاز رو یدیکل

 ....دیای_دنبال من ب
 :میرفت .... دنبالش رفت رونیمغازه ب از

 ....دی_کجان جواب سوال منو بد
 نگاهم کرد: رهیخ

 نینیپامال رو بب یووای_مگه نم
 _چرا...
 در رو قفل کنه: برگشت

 ...ششیببرمتون پ ووامی_م



ساژ ب از ش رونیپا سوار ما شد نیاومده و  دلم  یکل راه تو ی.... تو میاون مرد 
ور بود ناج زیفکرم هزار تا چ یباشتته .... تو فتادهین یاتفاق بد کردمیدعا دعا م

 ...کردیم ونمیفکرشم د یو.... وا میاریسر از قبرستون در ب دمیترسی... م
ش میاز ن بعد شت.... با چ نیساعت ما  بود پس کینزد دمیکه د یزیرو نگه دا

 ....فتمیب
 آخه چران نجاستنیپامال ا یعنی"! یروان شگاهی"آسا

سر مرد راه م یقدما با شت  ست و پاهام م رفتمیلرزون پ  ی.... تو دیلرزی.... د
 ....دمی... اما دنمینب نجایکاش پامال رو ا یکاش نباشه .... ا یا گفتمیدلم م

شتتد  یشتتده بود.... باورم نم رهیخ واریداده بود و به د هیبه توت تک  یاتاق یتو
 وزش اومده بودنبه ر یخوشگل من چ یشوص  پامال باشه... پامال نیا

 شدم: کشینزد
 _پامال...

 رهی.... خ دیسرعت واکنش نشون داد و سر برگردوند .... لبش به وضوح لرز به
 .... گفتم: زدینفس نفس م ینگاهم کرد .... آروم بود ول رهیخ

 نیخوب زمی_عز
 :دیاز چشمم در اومد .... بغضم ترک اشک

 ...زمی_پامال .... عز
.... دو تا پرستار هراسون  شدی.... با ترس نگاهش کردم .... آروم نم دیکش غیج

مدن و بهش آرامبوش زدن ..... کم تاق او که آروم شتتتد و  یبه ا گذشتتتت 
 ....دیخواب
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 شد: کمیجاشوا نزد برادر
 نیهست ی_تو ک

 نگاهش کردم: سیخ یهمون چشما با
..._ 

 وتنیبهم ر ینجوریا دنتی_چرا با د
 جواب سوالش رو بدم گفتم: نکهیا بدون

 ....نمیجاشوا رو هم بب ووامی_م
 کرد: اخم
 ....دنی.... اجازه نم شهی_نم

 ....کنمی_خواهش م
 _دختر جان .... گفتم نه.

..._ 
 بسه... یدی_پامال رو د

..._ 
 ...رسونمتونیم ییجا هی... تا می_حاال هم بر

 شد: کمینزد نسترن
 _اشکاتو پاک کن...

 .... نسترن باز گفت: سمیخ یبه چشما دمیکش دست
 ...میگردیهتل .... فردا برم می_بر

 به نشونه مثبت تکون دادم.... سرمو
********** 



 ماه بعد" شی"ش
 دست نسترن رو گرفتم و کشوندمش تو اتاق: جانیه با

 ...نشیبب ای_ب
 خب.... یدستمو کند ی_آ
تابلو رو از ز در تاق رو بستتتم و  وت ب ریا صتتورتم  یآوردم.... جلو رونیت

 گرفتمش:
 راز.... یجناب محمدعل نمی.... ا نگیری... د نگیری_د

 شدم: رهیو به نسترن خ واریدادم به د هیرو تک تابلو
 _چطورهن

 گفت: نسترن
صال باورم نم ی_وا  تیشهمه نقا نیمدت کم ا نیا ی.... توشهینرجس .... ا

 خوب شدهن
 کردم: اخم

 چطورهن یرو ول کن.... محمدعل ی_نقاش
 جذابه... یلیکه خ یدیباشه که تو کش نی_واال اگه هم

 زدم: یچشمک
 جذاب تره.... نمی_از ا
سه ا یماه چند شم؛ م یمحمدعل یبتونم چهره  نکهیبود وا س کال رفتمیرو بک

رو بکشتتم و  یمحمدعل یهنر .... حاال بعد از اون همه وقت  تونستتتم چهره 
 بودم.... یراض یلیخودم که خ
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 میریبا هم م یاما  بابا قبول نکرد.... گفت ستتال بعد همگ رانیبرم ا خواستتتم
 صبر کنم تا اونموقع... دی.... منم با

 یافتنیاونو دستتت ن یچرا .... ول دونمیبودم ... نم یشتتدت دلتنگ محمدعل به
 ....دمیدیم

حالش خوب شتتده بود و زندان بود .... خودش به من زنگ زده بود...  جاشتتوا
ت؛ حرف بزنه و فقط گف ادیز تونستی... نمدونستمیشدنش رو نم یزندان لیدل

 دعا کن حال پامال خوب بشه....
 ریرفت و من  تابلو رو گذاشتم ز رونیناهار صدامون زد ... نسترن ب یبرا مامان

رفتن  به خودم نگاه کردم .... صورتم پر تر شده بود ....  رونیتوت.... قبل از ب
 ....ومدیبهم م یلیهم خ یعسل یقهوه ا یرنگ مو

تاق ب از وت بودم فقط؛  رونیا قذا خوردم.... خوشتتب خانواده م  نار  رفتم و ک
 کامل شه! میخوشبوت نکهیرو کم داشتم واسه ا یمحمدعل

 :دمیرو خشک کرده و سشوار کش یمشتر یموها
 _مبارک باشه...

 شد: رهیبلوند شده ش خ یلذت به خودش و موها با
 قشنگ شد... یلیممنونم .... خ یلی_خ

 زدم: لبوند
 ...کنمی_خواهش م

سمت ام بلند سه  یلیشد و رفت  ساب کنه... کا شتم و  یتا ح رنگ مو رو بردا
 بردم آشپزخونه....



ده شتتب شتتده بود که همه رو مرخص کردم.... بعدشتتم خودم همراه  ستتاعت
... نسترن استارت زد و خواست حرکت کنه  میشد نینسترن رفتم... سوار ماش

 شده بود... رهیدستش خ یکه به کاقذ تو یدرحال دمیرو دم سالت د یکه؛ مرد
 شدم.... ادهیبود... کمربندمو باز کردم و پ یپشت  مثل محمدعل از

 _کجاننسترن
شدم ... هر قدمم رو با استرس  کشی.... نزد دیبه پشت موهاش کش یدست مرد

 یمآرو ی.... نفس گرفتم و آب دهنمو قورت دادم ... با صدا داشتمیفراوون برم
 گفتم:

 _آقا...
.... با تعجب به  سترعت برگشتت و من؛ حس کردم روح از بدنم جدا شتده به

صورت   میزدینم یو حرف میشده بود رهیهم خ صورتش نگاه کردم ....  .... به 
 و اصالح شده ش... زیتم

 نمنیبیبازم دارم خواب م ای هنی... واقعایخدا
وجودش تنگ شده  ینگاه تنگ شده بود .... چقدر دلم برا نیا یدلم برا چقدر

 خواب نباشهن شهیم ایبود ... خدا
 تکون خورد: لبش

 _ن..رجس.
 خشکمو با زبون تر کردم: لب

 .ی_محمد...عل
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ستشو از هم باز کرد و رفتم تو اریاخت یب شکم در اومد ... د  ب*غ*لش .... یا
 گفتم: هیبغضم شکست ... با گر

 ...یاومد ری_چقدر د
 بو کرد: موهامو

 _دلم برات تنگ شده بود...
 زدم: هق

 ...نی_چرا در اومد
 ش گرفته گفت: هیکه معلوم بود گر ییصدا با

 ....امی_نشد زودتر ب
.... منم محکم شتتتریهم ب دنشییدستتتاش محکم تر شتتد... شتتدت بو فشتتار

 ب*غ*لش کردم...
شما میاومد رونیلحظه بعد از ب*غ*ل هم ب چند شک ی... چ شما مویا  یبه چ

 سرخش دوختم:
 ...شهی_باورم نم

 _منم
 :مینسترن باعث شد از هم دور ش یصدا

 _سالم...
 :ستادیصاف ا یمحمدعل
 _سالم...

 _دوستمه ... نسترن...
 _آها خوشوقتم...



 ...نی_همچن
 که چقدر دلتنگش بودم... دمیفهمینگاهش کردم... تازه م یذوق خاص با

 نیکرد دامیپ ی_چجور
 زد: لبوند

 ....ی_به سوت
..._ 

 ...دونستمی_فقط اسم سالنت و م
سترن که  نیا میکردیباور نم چکدومیبه هم... ه میشد رهیخ بازم لحظه رو... ن

 گفت: م یو منگ جیما گ دید
 ...میبش نیسوار ماش می_بر

سترن شد و منم کنار محمدعل ن سوار  عقب  یها یصندل یرو  یزودتر از ما 
 نشستم... نسترن گفت: نیماش

 منی_خب کجا بر
 ...دونمی_نم

 زنگ خورد... از خونه بود... میلحظه گوش همون
 بهش بگم ن ینسترن مامانه ... چ ی_وا
 هم هست... روقتی.... د دونمی_نم

 گفت: یمحمدعل
 ...میقرار بزار ییجا هی... فقط شمارتو بده که فردا  زمی_برو خونه عز

 تکون دادم و تلفن رو جواب دادم: سر
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 _الو
 نیی_سالم کجامامان

 ...میداشت ادیز یمامان .... مشتر امی_االن م
 _باشه زود باش خدافظ

 _خدافظ...
 :یو منگ یجی... با همون گ یکردم سمت محمدعل رو

 نیمونی_تو کجا م
 _هتل  ) (

 ...رسونمتونیاتفاقا... م کهی_نزدنسترن
 لبوند زد: یمحمدعل

 ...رمی_ممنون خودم م
 ...هیچه حرف نی_نه بابا انسترن

هتل... تو تموم طول  راه  هرچند که کوتاه بود... جز رد  میرو رسوند یمحمدعل
 ...مینزد یو بدل شدن شماره هامون  حرف

شتم... انگار یبیعج حس شه...  یمحمدعل شدیباورم نم یدا شته با وجود دا
ص هی یمحمدعل کردمیهمه وقت  حس م نیبعد از ا یانگار  الیخ یتو یشو

 !ستین یمنه و واقع
 "ی"محمدعل

نرجس رو  شتتدیتوت... باورم نم یعوض کردم و خودمو پرت کردم رو لباس
 من... ی زهیم زهی... عشق  ردمید

 شکرت... شکر... ایکردم... خدا داشیپ  یسوت ی... باالخره بعد از کلیهع



چشم  ذاشتیبووابم اما؛ فکر نرجس نم وواستمیبودم ... م داریخود صبح ب تا
 رو هم بذارم...

گاه لبوند زدم... دلم برا یقلط  هیکنار لبش  یاون چاله ها یخوردم و ناخودآ
 ذره شده بود...

 ....یخواب باشه ول دیرو برداشتم ... شا یگوش
 .... دوستت دارم"یبگم ول یچ دونمیکردم "سالم... نم پیتا
 باز ی... ولپهیادر حال ت دمیتا د دیطول کشتت یشتتد... کم نیستترعت آنال به

 ... باز ساکت...پیساکت شد... باز در حال تا
 کرد "ستتالم" .... پی.... باز تاتونستتتینم یبگه ول یزیچ وواستتتیم یانگار
 "منم"

 تا باالخره گفت "دوستت دارم" دی" شد و طول کشtyping" باز
 فداتشم" یپررنگ تر شد... نوشتم "اله لبوندم

 "خدانکنه"
 "امنی"فردا کجا ب

 "دونمی"نم
 "نیی"کجا

 "خونه"
 ..."ای یکه تو اتاق نهی"نه منظورم ا

 "تو اتاقم"
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مکالمه خارد شتتدم... شتتمارشتتو گرفتم... زود جواب داد... با  یصتتفحه  از
 گفت: زدیکه خجالت توش مود م یآروم یصدا

 _الو...
 شونزده ساله تپش قلبم باال رفت: یزدم ... مثل پسرها لبوند
 ...زمیم عز_سال

 :دیصدام بود خند یکه تو یبه ذوق و شوق کنمی... فکر م دیخند
 _سالم...

 نی_خوب
 نی_خوبم... توچ

 سرم و چشمامو بستم: ریگذاشتم ز دستمو
 خوب شدم... دمی_خوب نبودم ... تورو د

 ...دیو ملوس خند نیریش یلیخ
..._ 

 نرجسن یدار ی_چه حس
 صاف کرد: صداشو

 _راستش...
..._ 

 نیدونیم میجور هی_
 نی_چجور

 تو خوابم... ی_انگار
 انی_تو رو



 _اوهوم...
 _فداتشم. منم...

 _خدانکنه...
 و من گفتم: میکرد یمکث

 منی_فردا کجا بر
 باشه... کیکه به هردومون نزد ییجا هی_

..._ 
 سالن... رمی_من فردا نم

 _صبحن
 _اوهوم...

 گفتم: یخوشحال با
 ...نمتیبیعصر م کردمی_چقدر خوب... فکر م

 کنار لبش فکر کردم: یذهنم به چاله ها یو من تو دیخند باز
 ...ینیبی_نه صبح م

 _خب کجان
هتله...  کی... نزدشتتهیهستتت که توش صتتبحونه هم ستترو م یرستتتوران هی_

 اسمشم ) (
..._ 

 اونجا... میبر میتونیپارکه که بعدش م هی_رو به روشم 
 ... ساعت چندنزمی_باشه عز
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 _هشت خوبهن
 _اوهوم...

 منیبوواب می_باشه پس بر
 ...می_بر

 نیندار ی_کار
 _نرجسن

 مکث گفت: با
 _جونم

 باز و بسته کردم: چشمامو
 _دوستت دارم...

 :دیخند
..._ 

 _خبن
 _خبن
 نی_تو ندار
 _چرا...

 _پس بگو...
 ...گهی_ول کن د

 لحن خودش گفتم: با
 ...گهی_بگو د

 .... با مکث گفت:دیگفتم... باز خند یو طوالن دهی" رو کشگهی"د



 _منم...
..._ 

 _اممم...
..._ 

 شد... با خنده گفتم: ساکت
 برو بوواب... زمیعز الیوی_ب

 _دوستت دارم...
 گفتم: طنتیش با

 نی_چ
 ...گهی_إإإإإ... گفتم د

 ...گهیبار د هی_
 کرد: مکث

 _دوستت دارم...
 جانم... ی_ا
... خنده که دی... آروم خنددهیخجالت کشتت یحرفم االن کل نیبا ا دونستتتمیم

 لبوند  با صدا... ییجورا هینه... 
..._ 

 زمنیعز یندار ی_کار
 _نه...

 ...زمیعز ری_شب به خ
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 ...ری_شب به خ
..._ 
 ...زمی_عز

 "نرجس"
ا ب  یشتتمیآخر رو به خودم انداختم .... دامن تنگ  تا زانو به رنگ ستتبز  نگاه
ست ز  یشوم سف نیآ سب یبودم... موها دهیپوش دیبلند   س یبلندمو دم ا ته بودم... ب

 هم داشتم... یحیمل شیآرا
نشتتستتته بودن و صتتبحانه  زیاومدم ... مامان و بابا  پشتتتت م رونیاتاق ب از
 ...ووردنیم

 ...ری_صبح به خ
 هم جواب دادن: با

 ...ری_صبح تو هم به خ
 ...نیبش ای_بمامان

 ..میصبونه بوور شگاهیآرا یتو ی_نه مامان... قراره همگ
..._ 

 ...ورمیم زیم زی_از مغازه چ
 _باشه بابا مواظب خودت باش..بابا

 _چشم
شسته منتظرم ن نش یماش یرفتم... نسترن تو رونیکرده و از خونه ب یخداحافظ

منو رسوند رستوران... اونم مثل  یبود... سوار شدم و پس از سالم و احوالپرس
 ی... واایبهم زنگ بزن نیدار ی" چه حس گفتیدلش نبود و مدام م یمن دل تو



 شتتتریمنو آروم کنه  استتترستتمو ب نکهیا ی" و جایباحال ینرجس چه لحظه 
 ...کردیم

س یباال ی طبقه صبحانه  شت شدیرو مرستوران   س زهایاز م یکی... پ ش تم و ن
 زنگ بزنم... یدر آوردم که به محمدعل مویگوش

خواب آلودش پشتتت تلفن  یکه صتتدا شتتدمیم دیاز جواب دادنش ناام داشتتتم
 :دیچیپ

 _جانم...
 :دمیخند

 نی_سالم.. خواب بود
 _اوهوم.. ساعت چندهن

 کردم... ساعت هفته... دارتیب دی_ببوش
 صاف کرد: گلو

 _فدا سرت اشکال نداره...
 _راستش... من اومدم رستوران..

 نی_چتتت
..._ 

 پسن ینکرد داری_چرا منو ب
 _خب...

..._ 
 ...دونمی_نم
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 :دیخند
 ..امیم شمیآماده م ی... االن تندزمی_باشه عز
 _باشه...

..._ 

..._ 

..._ 

..._ 
 _خبن
 _خبن
 نیخال ی_باشه 
 زدم: لبوند

 ...زمی_باشه .... عز
 :دیخند

 زمنیفعال عز یندار ی_فداتشم... کار
 .زمی_نه... عز

 ...زمی_خدافظ عز
 ...زمی_خدافظ عز

 رو قطع کردم... گارسون به سمتم اومد: یگوش
 ننیدار لیم ی_چ

 هستم... ی_منتظر کس
 .ی_اوک



 باال... تپش قلبم باال ادیزنگ زد و بهش گفتم ب یستتتاعت بعد  محمدعل مین
ستمیرفت... نم ستمی... نمکنمیباهاش رفتار م یچجور دون  ب شیمثل د ووا

 هم دست خودم نبود... یسرد و خشک رفتار کنم... از طرف
 بلند شدم.... ومد یقدمهاش که از پله ها باال م یصدا دنیشن با

.... یچران ول دونمیحبس شتتتد... نم نمینفس تو ستت دنش؛یاومد ... با د باال
 شد... شتریحس کردم استرسم ب

ا ستاده  ب ی  مشتک راهن  یشتد... پ کمیلبش  قدم زنان نزد یلبوند  مهربون  رو با
 بود... دهیپوش یکیش یشلوار پارچه ا

 و لبوندش پررنگ تر شد: دیرس زیم به
 ...زمی_سالم عز

 آروم گفتم: یلیخ
 _سالم...

و سترمو  دمیهم... اما من خجالت کشت یبه چشتما میشتد رهی... خمینشتستت
تر  نیی... دستتتمو تو دستتتش گرفت... تنم ُگر گرفت... ستترمو پانییانداختم پا

 آوردم... صداش به گوشم خورد:
 نیزارینم نمتیبب ووامیهمه وقت م نی_بعد از ا

..._ 
 _نرجسن

..._ 
 _نگام کن...
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 سرمو باال گرفتم... لب زد: آروم
 _دوستت دارم...

 ...نییو سرمو انداختم پا دمیخجالت کش باز
 انگشت شصتش  دستمو نوازش کرد: با

 چقدر دلتنگتم نرجس... ی_اگه بدون
..._ 
 ...نمتی_بب

 کردم: نگاهش
..._ 

 ...ی_چقدر خوشگل شد
 زدم... حس کردم گونه هام گل انداخته: لبوند

 _ممنونم...
 یستتمتمون اومد و لبوند زد... جواب لبوندشتتو دادم و به محمدعل گارستتون

 گفتم:
 نیووریم ی_چ

 ...یتو بوور ی_هرچ
 به منو نگاه بندازم گفتم: نکهیا بدون

 خوبهن مروی_ن
 ...هی_عال



دستتت  یو گارستتون رفت... دستتتم هنوز تو میداد یبا چا مروین ستتفارش
 ... با شرمدیو ب*و*س دیبود.... خم شد و با عشق  دستمو بو کش یمحمدعل

 گفتم:
 انگار... یدلت تنگ شده بود یلی_خ
 بلند کرد: سر
 یلی_خ

..._ 
 _مگه تو دلت تنگ نشده بود...

 کردم: بغض
 ...یلی_خ

شد چند ساکت  سون با ممیلحظه  ضمو  زی... گار شت... بغ صبحانمون برگ
 آوردم... رونیدستاش ب یقورت دادم و دستمو از تو

 که رفت گفت: گارسون
 نمک... یآبپز و ب ی.... قذاریبه خ ادشی_

 جمع کردم: صورتمو
 ...ی_اه نگو محمدعل

..._ 
 اون قذا رو... میووردیم ی_موندم چجور

 که درست کرده بود رو گرفت سمتم: یا لقمه
 ...گهید می_مجبور بود
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 _لقمه رو گرفتم و گاز زدم...
هم  با  یچمن رو به رو یپارک  رو به رو.... رو میاز خوردن صتتبحانه؛ رفت بعد

صله  ست یمتریلیم کی یفا ش سه امین ستاش گرفت و ب*و* ستامو تو د  ی... د
 پشتشون زد...

 گذشت که گفتم: یقیدقا
 ...ی_راست

 _جون
 شدن یپات خال ریز یکرد_اونشب تو هم حس 

 تکون داد: سر
 ...زمی_آره عز

 شدن ی_بعدش چ
 دمیو چرخ دمیحرکتش خند نی... به ادیچمن دراز کشتت یرو یناگهان یلیخ

 سمتش و پاهامو دراز کردم... تو چشمام نگاه کرد:
 ...مارستانمیب دمیشدم د داری_بعدش ب
 ومدنینم ادتی یزی_تو هم چ

 بود... ادمی ی_منن نه... همه چ
که تو ذهنم بود  شب قبل از اون  یزیچ نی... آخرومدینم ادمی یزیمن چ ی_ول

 اومد... ادمی یاتفاقات بود... بعد از چند روز همه چ
 _جدان

 _اوهوم...
..._ 



 :دمیکش آه
تاقا فهم یتو یگفت ادتهی_ به  یدیاون ا با میافتاد ریگ یلیدال هیهرکدوم   دیکه 
 منیکن داشیپ

 نگام کرد... کنجکاو شده بود بدونه... نشست: قیدق
 بودن یچ لشی_خب... دل

گرفته بود... و اگه من  شیاونشتتتب خونمون آت نکه؛ینکردم جز ا دایپ یزی_چ
 ...موندمیبودم  االن زنده نم

 فکر فرو رفت... گفتم: تو
 نیکرد دایو پ لشیدل نی_تو چ

فاق باعث ات نیا یعنیکرد...  یبابام باهام آشت نکهینکردم جز ا دایپ یزی_منم چ
 شد...

 :دمیکش غیج بایتقر
 خوشحال شدم... یلیخ یوا نی_جتد
 زد: لبوند

 هم کرد... یاز من معذرت خواه ی... حت شهنی_باورت م
..._ 

 رو رواله... زی_االن همه چ
 _خدا رو شکر...

 کرد و بعد گفت: یمکث
 نرجس... ی_راست
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 نگاهش کردم: یسوال
..._ 

 ...دمیهم فهم گهید یزایاون اتاقا چ ی_من تو
 نییزای_چه چ

 ...گمیم گهیوقت د هی... بزار ستنیمهم ن یلی_خ
 باز کردم: چشمامو

 االن بگو... کنجکاو شدم... نی_نه هم
 کج کرد: سرشو

 ...امیبورم و ب یخوراک کمی_باشه... بزار اول برم 
 _باشه...

 شد و رفت سمت مغازه.... بلند
 وتیو پفک و آلوچه برگشت.... همه رو ر پسیپر از چ یکیزود با پالست یلیخ

دهنم و گاز زدم... بعدشم اون  یگذاشت جلو یپسیو بازشون کرد... چ رونیب
 گاز زد... سرشو تکون داد:

 ...ریبو ادشی_
هن د یکه گذاشتتته بود تو ییاون قذا ادیافتاده و لبوند زدم ) یچ ادی دمیفهم

 گفتم: قهینرجس و بعدش خودش خورد(.... بعد از چند دق
 نیدید ی_خب بگو... تو اون اتاقا چ

 داد و گفت: رونیب نفسشو
 ...شتریب دمی... شاشیحدود ده سال پ یعنی_قبال.... 

..._ 



 نه عروسک... یواقع یها ی... زامبکردنیم یاون خونه زندگ یتو ییها ی_زامب
 :دمیکش نیه

..._ 
 ....یترسیو م مونهی_نرجس بزار نگم... تو ذهنت م

 ...کنمی_نه نه بگو... خواهش م
 ...یو بهش فکر نکن ی_قول بده که نترس

 ...دمی_قول م
..._ 
..._ 

اون خونه... اون  یتو فتنیبه همراه ستته تا از همکاراش  م یرانیستترهنگ ا هی_
 تفنگا هم مال اونا بوده...

..._ 
 ...شنیم ریها درگ ی_اونجا با زامب

..._ 
 دهیکه من د ی... همونکننیها رو قطع م یاز زامب یکیدستتت  ؛یریدرگ ی_تو

 ...گشتمیدنبال جاشوا م یبودمش وقت
 _خب...

 ...کشنیها رو م یزامب ی هیبق ی_ول
..._ 

 ...شنیها کشته م یاون سرهنگ به دست زامب ی_البته دو تا از همکارا
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 شننیم یهمکارش چ یکی_خود سرهنگ اون 
 خودشون... درست مثل ما... یایدن یتو گردنیو برم فتنیچاه م ی_اونا هم تو

 _آها...
 کنم... دایتونستم اون همکار رو پ ی_من به سوت

..._ 
 _سرهنگه فوت شده بود...

 شنیدی_خبن د
 ...می... باهم صحبت کرددمشی_آره د

 گفتن ی_چ
 ...نایهم یچی_ه

..._ 

..._ 
 هنیاون عروسکا چ ی هی_پس قض

 _اونا هم قصه داره واسه خودش....
 _خبن

کار  یعروستتک ستتاز یکارخونه  یکه تو یزن  ژاپن هیستترهنگا؛  نی_قبل از ا
 همون خونه... یتو فتهیشب اونجا خوابش برده بود  م هیو  کردیم

 :دمیکش نیه باز
 نیزامب یعروسکا نی_هم

 _آره...
..._ 



صد اون کارخونه ا سکها نی_اتفاقا ق شکل زامب یبود که عرو سان نما  به   یان
 بسازن...

..._ 
 ...شهیها کشته م یاونجا و اون زن به دست زامب فتنی_خالصه م

 ...ی_آخ  
 _اوهوم...

..._ 
 بدن عروسکا... یتو رهیروحشون م شن یها کشته م یاون زامب نکهی_بعد از ا

 چه وحشتناک... ی_وا
 ها... یزامب یقصه  نهی_آره... ا

..._ 
 شد و دستشو دور شونه هام حلقه کرد: کمینزد

 ...یبهش فکر کن ووادی_حاال تو نم
..._ 

 :مینیب یرو زد
 _باشهن

 :دمیخند
 _باشه...

 نی_از جاشوا و پامال خبر دار
 :دمیکش آه
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 ...بده یلی... حالش خهیروان شگاهیآسا یکردم... پامال که تو داشونی_آره پ
..._ 

 _جاشوا هم زندانه...
 زد: داد

 _زندانن
 تکون دادم: سر

..._ 
 نیچ ی_واسه 

 حرف بزنم... ادینتونستم ز دونمی_نم
 بد شد... یلیبابا... خ ی_ا

 ...یلی_خ
 _برم سر بزنمن

 ...مشینیبب میما بر شهی_نه... با داداشش صحبت کردم گفت نم
 _چران

 بداخالق بود... یلی... خدونمی_نم
 _آها...

..._ 
 ...دمیرو د یمنم طوب ی_راست

 تعجب نگاهش کردم: با
 کجان نی_چ

 ...گشتیدنبالم م رانی_خودش اومد ا



 _واقعان
 _آره...

ست داده بودم... م هی ی_اومد گفت من ط صادف  حافظمو از د  یلیخ گفتیت
 بود... اما زبان خارجه رو فراموش کرده بودم... ادمی زایچ

 زد: لبوند
 اون زن  خودش مترجم زبان بودن شهی_باورت م

 _جدان
 _آره... اونم زبان فرانسه...

 _چه جالب... خب بعدشن
که  یزبان و هرچ گردمیخودم برم یایبه دن یاتفاق باعث شتتد وقت نی_گفت ا

 ...ادیب ادمیفراموش کرده بودم 
 واقعان_

 _اوهوم...
 کردن داتی_چطور پ

 بود و تو ذهنش دهیشن نیاسم اسطبل... اونجا به جاشوا گفته بودم  ا ی_از رو
 مونده بود.

 _آها...
..._ 
..._ 

 :دیکش آه
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له هرچ یبرا یلیخ ی_ول ناراحت شتتتدم... انشتتتال زودتر  یپامال و جاشتتوا 
 مشکلشون حل بشه...

 _انشالله....
 گرفت و از جاش بلند شد: دستمو

 منیقدم بزن کمی می_بر
 زدم و دستشو فشردم: لبوند

 ...می_بر
********** 

 سال بعد پنج
 نکن... تمیمامان اذ ایب نیی... کجاسوی_آ

شن یصدا شت مبل  شو از پ سمتش رفتم و ب*غ*لش دمیخنده ها .... آروم 
 گفتم: دیوندیو اون م دادمیکه قلقلکش م نجوریکردم.... هم

 هانن نیکنی... حاال از دست من فرار مطونیش ی_ا
 زد و گفت: قهقهه

 ...یکرد تمیاذ گمی_به بابا م
 ...دمی_إإإ... ترس
که پوست کنده بودم رو گذاشتم رو پاهاش...  ییها وهیمبل و م یرو گذاشتمش

 زنگ خورد: فونیآ
 اومدن... یوا ی_ا

مدعل یاف رو جواب دادم و رفتم تو اف تاق خواب... مح  نهیآ یجلو یا
 ....کردیبود و موهاش رو مرتب م ستادهیا



ش ذهنم سال پ دیپر ک ستگار ی.... وقتشیبه پنج   یلیکرد و خ یکه از من خوا
 ...میزود به عقد هم در اومد

قات خانواده فا چه ات مه متوجه شتتتدن  باور  یهامون ه تاده... اولش  برامون اف
 ن باورشون شد...به مرور زما یول کردنینم

سوته ا یبرا کردیفکر م یمحمدعل ستیکنم... اما نم یزندگ رانیمن   نیا دون
 ...رانیمن بود که برگردم ا یآروز
 ....شهیوطن نم یچیبود... اما ه یخوب بود... نه! عال ایاسپان

 خودم اومدم: به
 مهمونا اومدن... زمی_عز

 زد: یلبوند
 خانومم... دمی_شن
 شد و دستشو به سمتم دراز کرد: کمینزد
 می_بر

ستشو گرفتم و رفت همون سمت در .... در رو باز  میلحظه در خونه رو زدن... د
دلم قربون صدقه ش رفتم...  یپامال  با شال و مانتو تو یچهره  دنیکردم و با د

 ب*غ*لش و محکم ب*و*سش کردم... یتو دمیپر
 گهیبودمش  د دهید شتتگاهیآستتا یتودلتنگش بودم... از اونموقع که  یحستتاب

 ...دمشیند
 گهیکه به گردن کس د یزندان افتاده بود... قتل یرعمدیقتل ق لیبه دل جاشتتوا

 افتاده بود و پامال هم از اون موضو  خبر داشت... یا
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شتتوم  جاشتتوا همش کاب*و*س اون مرد کشتتته شتتده رو  یاون خونه  یتو
 که دوستش بود... ی.... مرددیدیم

شتتده بود و ستترش  ریدرگ یواقع ی  با اون زامب یوجدان گرفته بود و وقت عذاب
خودش و از کما در اومد؛ اعتراف کرد  یایخورده بود به سنگ  و برگشته بود دن

 که قتل کار خودش بوده....
بهشتتون ثابت شتتد قتل  نکهیا لیمقتول؛ به دل یبعد از چند وقت  خانواده  اما

 دادن... تینبوده  رضا یعمد
 شگاهیاز اون آسا نکهیبرگشت جاشوا  حال پامال هم روز به روز بهتر شد تا ا با

 مرخص شد...
 مبل... یرو ننیجاشوا دست دادم و تعارف کردم بش با

 کردن  کنار پامال نشستم و باز ب*غ*لش کردم: ییرایاز پذ بعد
 پامال دلم تنگ شده بود... ی_وا

 منو به خودش فشرد: محکم
 ...زمیعز نطوری_منم هم

سبوند و به پامال خ سویآ شو به من چ ش یشد... پامال لبوند رهیخود و زد و لپ
 :دیکش

 ...ی_تو چقدر ناز
 گفت: یزبون نیریبا ش سویآ

 لفتم... می_به مامان
. نرفته.. یبه محمدعل شیچیفداتشم من... واقعا کپ خودته نرجس... ه ی_وا

 مگه نه جاشوان



 انجیکرد... پامال با ه دییا تکون ستتر حرف همستترشتتو تالبوند زد و ب جاشتتوا
 گفت:

 خبر خوب دارم... هی_
 نی_چ

 ...شمی_دارم مامان م
شون تبر با ... شدیمباردار ن گهیگفتم... پامال بعد از اون اتفاقات  د کیذوق به

 ...دمیعمرم شن یبود که تو ییخبرها نیاز بهتر یکیخبر   نیو ا
پامال و جاشوا اتاق مهمان رو حاضر کردم... شب به  یاز خوردن شام  برا بعد

 گفته و به اتاقشون رفتن... ریخ
 اتاقش... یمبل بلند کرد و برد تو یرو از رو سویآ یمحمدعل

باس خواب عروستتک یرفتم تو منم با ل باستتمو  تاقم و ل عوض کردم...  یا
شتتد... دستتتشتتو دور کمرم حلقه  کمیاتاق و با لبوند نزد یاومد تو یمحمدعل

 کرد و چشمک زد:
 _دوستت دارم...

 _عاشقتم...
 _فداتشم...

 زدم به س*ی*ن*ه ش: مشت
 _خدانکنه...

 ...میب*غ*ل کرد گرویو همد میدیتوت دراز کش یرو  یلبوند و شاد با
 انیپا
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