
 ( یگرید آن) ۱پارت #

 ، نشستم استم یر یصندل  یرو مهم جلسه از خسته

 فشردم دوانگشت با را چشمانم  و بردم عقب را سرم

 شد یم شتری ب هرلحظه که یلعنت سردرد نیا از یکم تا

 .    دادم حرکت را یصندل میپاها با. کنم کم

 هر که کارمندان از یکی رفتار  ، اتاق به ورود از قبل

  دل اش ی خرک یها عشوه با کند یم یسع دنمید بار

  یدست دو را ام قهی سالهاست که یدرد به ، ببرد مرا

 .     زد  دامن ، گرفته

  حشیتفر و ی سرگرم یبرا تا دادم تذکر  انیک به بارها

 به اما. اوردیب شرکت به ردینگ را یهرکس دست

 .  رود ینم که رود ینم خرجش

  و در شدن باز یصدا بعد یکم ، خورد در به یا تقه 

 اشیرسم  و خشک یصدا. دیچ یپ دراتاق قهوه یبو

 . نشست درگوشم

 . دییبفرما -

 پلک همان با.  نکردم جادی ا حالتم در یرییتغ چیه

 دور یصدا. دمیکش تصور به را اشچهره  بسته یها

 یصدا با در به دهینرس ، دیآیم که شیقدمها شدن

 .  کنم یم متوقفش گرفته و دار خش



  ؟ی محمد خانم -

 یم سمتم به ینیسنگ و  وقار کمال در و ستدیا یم

  چوقتیه. باشد  زن کیاو کنم یم شک  یگاه.  چرخد

 .   ام دهیند او از یا زننده رفتار  ای یلوند

 .   بله -

 شدم لیمتما جلو به و برداشتم چشمانم  یرو از دست

 را رفته راه ، دید که را دارم تب و سرخ چشمان. 

 . برگشت

 ...  نیخوا یم ست؟ین خوب حالتون -

 . دمیپر اش  جمله انیم

  یرو بذارش.  بزن رو یزدانی خانم  اخراج حکم -

 .    کنم امضاش رفتنم قبل زتیم

 یم یچشم  تعجب از یرد چیه بدون ، ی جد  و خشک

 . رود یم  رونیب اتاق از بعد و دیگو

 : زدم غر لب ریز

 فکر خودش شیپ یچ ستین معلوم ، احمق  دختره -

 یم وا حرکت دوتا با که مغزم شل انقدر نکهیا ، کرده

 .    شدم یافع ، خوردم مار  دونه ینم دم؟

 .  زدم بسته در به یپوزخند



 ...   که بودم احمق یزمان  هی آره -

 یشکاف کالبد  را منحوس ی گذشته آن خواستم ینم

  هم یرو یا  لحظه یبرا را  میپلکها. نبود وقتش.  کنم

 . گرفتم را انیک شماره و کردم باز چشم. گذاشتم

 . یحاج جونم -

  شهیهم مثل  که بودم یعصب و کالفه دستش از آنقدر

 .  نخندم حرفش به

 خودتم نمیبب شرکت  تو رو دختره  نیا فردا از -

 . گم یم یچ که یفهم یم.  انیک یاخراج

 چارهیب دختره.  یکرد خاک و گرد دوباره ؟ شده یچ -

  وسط بده ؟یحساب مرد آخه داره  تو به کار یچ

   بده؟ ما به  ام یحال هی کار  و یخستگ

 . زدم صدا را اسمش ادیفر با

 ااااان؟یک -

 ( یگریدآن)۲پارت#_

 ، باشه نداشته یکار تو  با گم یم اصال ، باشه خب -

 ...   تو که دونه یم چه چارهیب خب.  برسه من به فقط

 . کرد تر آهسته یکم را شیصدا



 ، من خود شیکی.  دونن ینم که همه. یستین مرد -

 .    دمیفهم تا برد زمان یلیخ

  جواب دیتهد با غازش هی من صد یحرفها از کالفه

 .  دادم

  مسخره نمیبب گهید بار هی فقط ، بار  هی اگه انیک -

.   یدون یم خودت ، شرکت  تو یآورد رونتویب  یایباز

 خواب اتاق.  کار کار   محل نجایا.  کاراتو کن تمومش

  برات یاری ب یبردار رو یکس هر که ستین  خونت ای

  دارن یعاد ریغ رفتار کارمندا از کدوم. کنه  یدلبر

  جور و جمع خودتو ، گم یم بت دارم آخر  بار ی؟برا

 .  نه نجایا یول بکن یکن یم یغلط هر. انیک کن

 . برود خرجش به بار نیا دیشا تا گفتم ادیفر با را نه

 یم امیم خودم.  یکن یم یقاط چرا بابا باشه -

 .    رونیب ندازمش

 دردم تنها نه.  دادم فشار ام یشانیپ  یرو را دستم

 .  بود شده هم شتریب ، بود نشده کمتر

 . دمیکش زحمتشو خودم -

 فنجان. کردم قطع را یگوش و نشدم جوابش   منتظر

 نوشم یم تلخ. کردم کینزد لبم به و برداشتم را قهوه



 تلخ را کامم چطور ،یزندگ نرود ادمی تا.  تلخ تلخ ،

 .   کرد

 پشت دستم  در فنجان با و کردم شل را کراواتم ی گره

 تهران گرفته غبار آسمان به و ستادمی ا اتاق پنجره

 .   دوختم چشم

  ، کنم یم نگاه میپا ریز شهر به نقطه نی ا از وقت هر

 فراموش وقت چیه.  شوم یم غرور حس از پر

 ییهایسخت  چه جا نیا به دنیرس یبرا  ، کرد نخواهم

  اما.  شدم  ریتحق چقدر و  دادم ییباختها چه ، دمیکش

 یدفتر در را آنها ی همه. برنداشتم تالش از دست

 . جز به  جز. ام نوشته

 جنون به  تا و ستین بردار دست یلعنت درد نیا نه

 مقام واال ساالر  ریام من  اما. کند ینم م یرها نکشاندم

 .   دیایدرب زانو به و بلرزد دردها نیا با که  ستمین یدیب

 شماره دوباره و گذاشتم ز یم یرو را شده سرد قهوه

 . گرفتم را انیک ی

 . یشیم دلتنگم زود به زود داداش؟ جونم -

 : دادم جواب ی جد  و خشک

 .  کن فی رد شب واسه یمهمون هی -



 . گرفت فاصله اش ی طبع شوخ از

 میکرد غلط میبگ  ما بابا  خوبه؟ حالت ؟ شده یزیچ -

 یم حالشو  اونجا امیم خودم  اصال ؟یش  یم الیخ یب

 .  رمیگ

 . کردم تکرار دوباره را سوالم شیدراز  روده از کالفه

 نه؟ ای یتون یم -
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 . خورد گوشم به یا  زنانه نازک و فیظر یصدا

   ؟ یزن یم حرف لتیموبا با چقد ، یهان -

 تا کردم فکر  و گذاشتم  ام یشانیپ یرو را دستم کف

 . باشد  الیخ یب انقدر تواند یم یک

  ؟یکن یم کار یچ -

 :  داد جواب داشت خنده از یا رگه ته که ییصدا با

 چه کنه یم فکر ندونه یهرک ، یری گ یپ نیهمچ -

 . یدار یکمر

 :  داد ادامه تر آهسته

  ه؟یچ واسه  رفتنت یمهمون ، یستین مرد که تو بابا -

 ...  خوب دکتر هی گفتم بت  بارم چند نیبب



 . زدم  ادیفر خشم با

   اااااان؟یک -

 ما رو پره ضامنت.  یکش یم هوار بابا چته.  خب -

 . دم یم خبرشو بت.  نکن خال

 .  کردم  قطع را تماس یخداحافظ یب

. است اش برازنده  بیعج اش یلیفام.  سرخوش  انیک

 15 االن تا و میشد آشنا باهم رستانیدب دوران از

 سالها نیدرا را گندم اخالق.  میباهم که ست یسال

  یخو رفاقتمان گرید. مانده کنارم و کرده تحمل

 .  گرفته یبرادر

 از ریغ به ، کردم جدا را ام خانه که شی پ سال چند از

 هم ، هستند هم دور مادرش خواست به که یمواقع

 در شهیهم و است اش خانواده تابع انیک.  میشد خانه

 خودم از یگاه.  دارند قرار شیبرا تیاهم  اول درجه

 مادرم و پدر ، خودم یراحت یبرا که کشم یم خجالت

 . گذاشتم  تنها را

 یبرا مکررشان یدرخواستها از نکهیا یبرا فقط

 .  بودم شده  خسته ازدواج



 تماس و دمی کش افکارم از  دست لیموبا زنگ  یصدا با

 . کردم وصل را

 امشب توپ یمهمون  هی گرفتم آمار  داداش نیبب -

  التیخ.  امن امن  .  ۹ ساعت. لواسون سمت هست

 .  راحت

 .  کردم خارج  خشاب از مسکن قرص چند

 موقع اون تا. نمتیب یم خونه دم ۸ ساعت پس -

 .  ینرس رید کن آماده خودتو

 .  کرد یمن من

  زنگ جون یتیگ.  تونم ینم  من داداش  ، زهیچ...  ا  -

 شهینم که شیشناس یم. باشم خونه شب کرد امر زد

 .  آورد  نه حرفش رو

 .   فرستادم نییپا آب با را قرصها

 .    رم یم تنها.  باشه -

 وقت یساعت  چند هنوز. انداختم ساعت به ینگاه

 گوشه ی رخت چوب سمت به بلند یگامها با. داشتم

 .رفتم خانه سمت به و برداشتم را کتم ، رفتم اتاق

 ۴پارت #



 کیکالس یآب تک کت ، مارک یشلوارها  کت انیم از

 گره مهارت با.  زدم تن یمعطل یب.  گرفت را چشمم

 .   کردم صاف را راهنمیپ ی قهی و بستم را کروات

  یاسپر دستانم مچ و گردن یرو را اونتوس ادکلن

 .  کردم

  زیم یرو  از را چییسو.  دمیکش میموها یال یدست 

 .  رفتم رونیب خانه از و زدم چنگ

  لواسان سمت به ، بود فرستاده انیک که یآدرس طبق

 . کردم حرکت

 هیسا نیماش  اتاقک در  که یسکوت از ییرها یبرا 

 . کردم روشن را پخش ، بود انداخته

  

   جمیگ هنوز خوردم یمشت هی)

  شمیپ( پهلوم) پلوم یبود که ییتو از

   زد یم ، خورد یم خود یب که ، یخود از

  شم یم ونیمد بت نگم ، رحم ی ب برد یم من

   شم یم ممنون ام تو یبر

  دووم ، دووم دارم چقدر مگه



  تموم ، تموم روز هی شم یم منم

   حروم  همش یبرد ی خورد  یهرچ

 (  جمیگ هنوز که ازت خوردم یمشت هی

 ( ستمین وونهید من) صفت دیحم#

  

  محل به. داشت تطابق روزم و حال با آهنگ نیا چقدر

  و کردم بند کتم ی لبه به را دستم. دمیرس  نظر مورد

 .   برداشتم قدم یآهن در سمت به

  یبزرگ اطیح. کردم یبررس را زیچ همه نگاه کی با

 آن طرف دو و سنگ از شده  دهیپوش پوشش، کف که

 . کرد سد را راهم نگهبان. بود درخت از پر

 . لطفا رمز اسم -

-   ... 

  اطیح در را نگاهم دوباره ، رفت کنار راهم   یجلو از

.  داشت یخوب نیزاید. چرخاندم  عمارت بزرگ

 .  بود ریگ چشم  شینورپرداز

  شتریب و شتریب ، رفتم یم جلوتر  هرچه  آهنگ یصدا

  همان.  بود خودش.  رفت باال لبم ی گوشه. شد یم

 .    داشتم  ازین بهش و خواستم  یم که یزیچ



 با. کرد سر هم انیک  بدون توان یم  را شب کی

  کننده کر یقیموس یصدا. شدم وارد زده گره یابروها 

  حال در هم آغوش در  که ییدخترها پسر دنید. بود

 . بود کننده منزجر میبرا ، بودند نوش و شیع

  کودک همچون تا بودم دهیچسب سفت را  نگاهم دست

 .  نرود طرف آن و طرف نیا یگوشیباز

 از پر ینیس. دیایب استقبالم به زبانی م بودم منتظر

 مورد یدنینوش. شد گرفته میجلو رنگارنگ یجامها 

 . برداشتم را نظرم

 .  یهان جان نوش -

  تنه باال مثال  که قرمز پارچه دوتکه با بود یلوند دختر

 در اما. بود شانده پو را اش تنه نییپا  از یقسمت و

. بود گذاشته شینما به را خودش سخاوت با واقع

 . گرفتم فاصله و زدم  یپوزخند

 تر یلب.  نشستم بود سالن کنج که یمبل ن یدورتر یرو

 .زدم هیتک  مبل پشت به را سرم و کردم

 ۵پارت #

 .  ببرم لذت شد یم پخش که یقیموس از تا



 که ییتو مث.  مغرورم ی پسرا عاشق  ، یدون یم -

 .  یریبگ امدهی ناد یخوا یم

 .  کرد گوشم کی نزد را سرش

  تجربه. دم یم قول بت  نویا. یاریم کم آخرش اما -

 .    کرده ثابت

 باز چشم آنکه یب.  کرد فوت صورتم یرو  را نفسش

 .   شد اممردانه یپنجه  ریاس دستش مچ ، کنم

 قول چون ، ینباش برم و دور کنمیم هیتوص بهت -

 .  باشم صبور  نجوریهم آخرش تا دمینم

 . درآوردم را شیادا یامسخره لحن با و گشودم چشم

 . یهان -

 یم ادی فر لرزانش یها  مردمک را خوردنش کهی

 . اوردین کم اما. زدند

 .    دارم دوست خشن من اتفاقا -

 .دیایب کوتاه دختر نیا نبود قرار انگار

  داغ ششی آرا از پر و یعمل صورت دنید با تنها نه

  اورمیب باال شیرو خواست یم دلم بلکه بودم نکرده

 . زدم  یشخندین.



 .  مرگه آخرش یبدون که خشن انقدر -

 .  دادم ادامه یشتریب حیتفر با و برداشتم پا یرو از پا

 چهارتا که ادینم خوشم ایباز  سوسول نیا از من -

 رونیب دستم ریز از زنده یکس دینبا.  نه ، بزنم شالق

 . بره

  نگاهش در ترس.  داد نییپا صدا با  را دهانش آب

 .  داد یم جوالن

 . نیهم ، شو دور ازم یبمون زنده یخوا یم اگر پس -

 .  شد بلند میکنار مبل  دسته یرو از

 خوام ینم حال نیا با.  یزن یم بلف یدار  دونم یم -

 .  کنم خراب  تو کنار شبمو

 و دمیکش باال  را جام نفس کی.  شد دور و گرفت رو

 اندامش ی هایبلند یپست  ، شد یم دور  که طور همان

 .  گذراندم نظر از را

. واالمقام ساالر ریام  ؟ نجاستیا یک نیبب به به -

  جناب کرد ینوران رو ما مجلس ،  یاومد خوش

 .  واالمقام



 یبرا که یکس.  بود دیمج.  شناختم شی صدا از دهیند

 یکس بود یکاف.   کرد یم یخدمت خوش شی اربابها

 . ردیبگ یی هایمهمان نی همچ بخواهد

  و روز  فقط تماس کی با.  بود مشکالت حالل او

  دیمج با کارها یباق ، کردند یم اعالم او  به را مکان

 .    بود

  انگور از یا حبه.  دادم تکان شیبرا یسر کوتاه

  پرتاب دهانش در و برداشت زیم یرو یوه یم ظرف

 .   کرد

   ومده؟ی ن کجاس؟ قتیشف قیرف. یباش تنها نمینب -

 دار زاپ نی ج شلوار. سراندم ظاهرش ی رو را نگاهم

  شیرو  اسکلت کی ریتصو که دیسف  شرتیت کی با

 . بود

 .    ومدین داشت کار -

 و کرد بلند خدمه دختران از یکی یبرا  را دستش

 . زد یبشکن

 ۶پارت #

  کنم؟ جور پارتنر واست ؟ینشست تنها چرا خب -



.  داد دستم به را یکی و برداشت جام دو  ینیس داخل از

 . گرفت سمتم به هوا  در را جامش

 .  یسالمت -

 از یمین.کردم کینزد  جامش به را جام نوک اجبار با

 سر یامسخره ی خنده.  دیکش سر را اش یدنینوش

 .    داد

  واست؟ کنم جور  شد یچ -

 .    دمییسا هم یرو دندان

 .   هی کاف یبذار تنهام که نیهم.  ست ین یازین -

  یزیچ  که من یش یم  ناراحت چرا داداش خب  -

 .  نگفتم

 رونیب یحرص  را نفسم. شد دور و برداشت یموز

 .  کردم تر یلب و دادم

 قرار تر طرف آن یکم که یزیم ی رو را نگاهم

 !  قمار زیم.  کردم ثابت داشت،

  ثروتم و مال شبه کی و نمیبش زیم نیا یپا  نکهیا از

 .    بود حد نیهم در من خالف.  متنفرم دهم باد به را

  پناه مشروب  به یکار فشار ای و ادیز درد سر از یگاه

 در فقط.  کردم ینم یرو  ادی ز چوقتیه.  آوردم یم



 را یکار  چیه در افراط. شود داغ سرم که یحد

 . ندارم دوست

.  نشست مقابلم یصندل یرو  درست و آمد  نفر نیآخر

 که بود یسال چند.  شناختمش  اول  نگاه همان در

 ! کثافت رذل. داشتم را آمارش ها بچه از دورادور

 دور دستش کی و بود نشسته شیپا یرو  یدختر

 مرد ینه یس یرو را  سرش و حلقه ونیهما گردن

. دیرسیم کمر تا اشی مشک لخت یموها. بود گذاشته

 که یکوتاه  دیسف دامن و بود تنش یا تنه مین زرد تاپ

 خوش و دیسف یپاها و دیرس یم رانش  یباال  تا

 .بود گذاشته  شینما  به را تراشش

 یم سر بدنش یرو یتیممنوع چیه یب ون یهما دست 

 . خورد

  یگری د ی جرعه و کردم کینزد لبانم  به را جام

 . دمینوش

 به جا یکم.  بود شده گرمم. چرخاند را  سرش دختر

  چشم هر که بودم نکرده مست آنقدر مطمئنم.  شدم جا

 اش خنده  یصدا. ندازدیب او ادی مرا یای مشک ابرو و

 و فشردم محکم را یصندل  ی دسته.  شد اکو گوشم در

 : دمیغر لب ریز خشم با



 . شو خفه ، یلعنت  شو خفه -

 .    زد ونیهما لب کنار  یا بوسه

 .  بهت لعنت. هرزه بهت لعنت -

 .شد شکستنش باعث یا  شهیش جام دور دستم فشار

 ۷پارت #

  و شد بلند زیم پشت از. کرد حس را نگاهم  ینیسنگ

 سمتم به و کرد حلقه دختر کیبار کمر دور را دستش

 .آمد

 یم. بکشد  رخم به را اش یبرتر خواست یم یلعنت 

 را غرورم مردک. ندیبب چمانش با را شکستنم خواست

 و شوم تین به ندادم اجازه اما.  بود گرفته هدف

 قدم آغوشش در کرشمه و  ناز با دختر.  برسد دشیپل

 . داشتیبرم

 .  دیکش باال را لبش گوشه و ابرو یتا

  گفتم؟ درست.  مقام واال ریام ، ریام -

 و کردم مشت را ام یزخم دست. ستادمیا مقابلش

 یسر و  خاراندم را لبم گوشه.  سراندم بمیج داخل

 .   دادم تکان

 . ونیهما بودمت دهیند وقته یلیخ -



  دنمید از.  دیکش پر اشخورده  رژ یلبها  یرو از خنده

 سمت به را دختر قصد از ونیهما.  بود شده شوکه

 المصبش دست.  کند وانهید مرا تا کشاند  گرشید

 به یا اشاره  ابرو با.  شد ثابت دختر یپهلو یرو

 . زد دختر

 یکرد ولش که موقع همون از سوگولو؟ یشناخت -

 .   خودم یسوگول شد

 دختر صورت  یرو را آلودش شهوت و هرز نگاه

  را یانگشتان نگاهم. زد  لبش کنار یا بوسه  و لغزاند

  ضربه دختر لخت و دیسف  یبازو یرو که کرد شکار

 با که یاکرده فکر اگر نامرد یاخوانده کور. زد یم

.  کندیم باد رتمیغ رگ ات  احمقانه و پ یچ رفتار نیا

  آغوشت در که یاهرزه نیهم ؟یکس چه یبرا هم آن

 مین اقتتیل اولم از تو! ونیهما یاحمق ؟یا گرفته

 .  بود گرانید یخورده 

 . دادم جواب خشک  و سرد.  زدم یشخندین

 .   قیال هرچه  قیخال -

 ونیهما. دیکش شعله دختر گر انیعص  نگاه در خشم

 دستش با  و نشست مبل یرو.  کرد جمع را لبخندش

 .    کرد نشستنم به دعوت



 میبرا امشب  که یابرنامه نیا با انیک بهت لعنت

 . یکرد  هماهنگ

 .  مقام واال ر  یام نیبش -

  از.  ندادم سوگل نگاه در  نشسته حسرت به یتیاهم

  من.  بود آمده جوش به خونش  امی توجه یب همه نیا

 وجود کردن پنهان یبرا  یزیچ.  برم از را او همه

 .   نداشت

 سوگل.  نشاند شیپا یرو و دیکش را دستش ونیهما

  ونیهما آغوش انیم در و زد ییما مرگ مکش لبخند

 . خورد  تکان زیر

  را حواسم ی ا لحظه یبرا یحت خواست یم دانستم یم

  خواست ینم دلم گرید که فیح اما.  کند خودش جمع

 .   کنم  حرامش را ینگاه  مین یحت

 .  ستین وقتش االن که نکن یطونیش -

  به که نیا از. کرد زانی آو را اش لوچه و لب دختر

 . خورد  سنگ به رشیت و بود دهینرس دشیپل تین

 نیا با است وقت یل یخ انیک قول به دانست ینم

  ستیهرزگ یرو  از تنها که یتکرار  و زننده حرکات

 . کردند  یم عمل  یخنث اممردانه یهورمونها



  فاصله فرسنگها دزد مردک آن و من انیم دانست یم

 ینم ی گرید مال به چشم من قاموس در.  است

 . دیگنج

 زیم اون یپا  یایب امشب کنم دعوتت شخصا اومدم -

 .  ینیبش روم روبه و

 سوگل  لب به را جام. کردم نثارش  یپوزخند تنها

 .  دیچش یکوفت جام آن از خودش بعد و کرد کینزد

 ه؟ یچ نظرت هووم؟ -

   ۸پارت #

  و رها را دستش یگوشی باز پسرک همچو  نگاهم

  خوش یپا  یرو ونیهما مهارت با انگشتان حرکت

 .  کرد دنبال  دختر تراش

  یم تمسخر یبو که یلحن با و کردم حفظ را شخندمین

 . دادم جواب داد

  نیا بعد کنم باور یعنی ؟ ینشناخت  منو هنوز معلومه -

          ستم؟ی ن اهلش یدون  ینم سال همه

 لعنت.  نبود دنیکش نفس یبرا  هوا و شد   گرمم کم کم

  حاال و یکرد یدراز دست اموالم به که ونی هما بهت



  روز کی خوردم قسم. ینشست میرو روبه  افتخار با

 ! زمیبر  بهت را زهرم

 بودن   سوگل  با شب هی سر  بردش بگم بهت اگر یحت -

   ؟یکن ی نم قبول بازم

.  کرد له را غرورم مانده ته و زد هدف به را رشیت

  نیا از. دیکش رخم به را میجا یب نانی اطم و حماقت

 .   گرفتم  تهوع رذالتش همه

 . زد لب ناباور دختر

  ون؟یهما -

 . داد یم ادامه او  به توجه یب

  قبولش بهتر.  هیا کننده  وسوسه شنهادیپ دونم یم -

 . یند دست از نابو فرصت نیا و یکن

 جواب شده شیدایپ کجا از دانم ینم  که یآرامش با

 .  دادم

 .    یل یخ.  ونیهما ی کثافت یلیخ -

 و دیکش صورتش به یدست سوگل.  داد سر یاقهقه

 را امزده دل نگاه. شود  جدا آغوشش  از تا کرد تقال

 . کردم اش حواله

 .  نهیهم  اقتتیل تو. دادمت دست از که خوشحالم -



 را حرصم.  زدم رونیب شده خراب آن از یمعطل یب

 کردم ادیز را ضبط یصدا و کردم یخال  گاز پدال یرو

 . 

 را خودم و ستادمیا نهییآ  یجلو ، دمیرس که خانه به

 من به رو یلعنت اون که داشتم کم یچ.  کردم برنداز

 همزمان که شد یادیفر امشده  تلنبار خشم.  داد حیترج

 .   زد رونی ب ام حنجره  ز ی م یرو یادکلنها ختنیر با

 یگرفتگ گر. کردم شل را  کراوات و نشستم تخت لبه

  هم من که چند هر.  نبود م یهورمونها  شدن فعال از ام

 . نبودم  شهوت ریاس اما.  بودم مرد

 کی که بودم یعصبان خودم از.  بود تیعصبان از

 هم خودمم از بودم حاضر داشتنش ی برا یا موقع

 را شیعاشق یادعا یزمان کی  چرا نکهیا از. بگذرم

 و او از طور نیا که بود  سالم چند مگر. کردم یم

 را قلبم یطور . خوردم رکب ام یکودک دوران دوست

  نتوانسته سالها نیا در یدختر  چیه که بود کرده اهیس

 .  بلرزاند را قلبم و دل بود

 را قلبم دور و بودم گرفته دست به را دلم افسار

 . نرود یمخالف جنس  چیه سمت تا دمیکش حصار



 کمد سمت به. نکرد بهتر را حالم هم سرد آب دوش

 را خودم دیبا امشب.  رفتم  ها یدنینوش مخصوص

 .  رمیبگ فاصله یوانگید مرز از تا کردم یم غرق

  از دیبا.  دادم ادامه بازهم اما افتاد سوزش به ام معده

  خاطرات اما. گرفتم یم  فاصله یاریهوش یایدن نیا

  میرها یمست در بود کرده یزخم را روحم که گذشته

 .  نکرد

  خوابم و دمیکش دراز یحال  یب با تخت یرو همانجا

  ، شدم  داریب خواب از یوحشتناک درد سر با. برد

 میپا کف یوحشتناک  سوزش برداشتم که را قدم نیاول

 . شد بلند دردم یرو از اد  یفر و کردم حس

 ۹پارت #

  یدختر قامت یرو نگاهم و شد باز مهیسراس  اتاق در

 النه آن در ترس که ییچشمها با در چارچوب  انیم

 .  زد مهیخ بود، کرده

. رفت عقب و  دیکش ینیه که برداشتم سمتش به یقدم

.  رساندم بهش را خودم میپا سوزش به توجه یب

 پشت وارید به و کردم حلقه شیگلو دور را دستم

 .   چسباندم سرش



 یگاه و بود دهینپر سرم از کامل یمست هنوز

 پا و دست  به تیاهم یب. دمید یم را سوگل یچشمها 

 . دمیغر زدنش

  ؟یکن یم یغلط چه نجایا -

 و بزند پس را دستم ، دستانش با  کرد یم یسع

 .  دادم دستم به یگرید فشار. دهد نجات را خودش

 .  بود شده گشاد چشمانش و افتاد  خرخر به

   ؟یکن یم یغلط چه نجایا گفتم -

.  کردم شی رها و آمدم خودم به.  شد قرمز  صورتش

 .کرد سرفه به شروع و افتاد نیزم یرو  حال یب

  چه داشتم  من.  دمیکش را  میموها کالفه او به پشت 

 فقط قصدم. بودم  کرده یرو ادهیز ؟ کردم یم

 هیر به را هوا و کرد  یم سرفه.   بود  ترساندنش

  به و کرد استفاده غفلتم از یا لحظه. رساند یم شیها

 .   زد رونیب اتاق از سرعت

  وسط که  دمید را انیک. بود رفته ، دمی دو دنبالش به

 .    بود ستادهیا واج و هاج سالن

 .  خودش واسه بود یخان زبل ؟ گهید  بود یک نیا -

 . زد یطنتیش از  پر چشمک و آمد سمتم به



  بهت خونه؟  شیآورد خودت با. بود شبید یسوغات -

 . شدم دواریام

 . برداشتم آشپزخانه سمت به یقدم لنگان

 چه نیا. ادیم خون پات از داره ر؟یام شده یچ پات -

 .   یکرد درست خودت واسه یوضع و سر

 نبود بردار دست ام معده سوزش. زدم کنارش دست با

  کی و برداشتم را آب شهیش  و رفتم خچالی سمت به. 

 .   دمیکش سر نفس

 اون تو بوده خبر چه شبید ؟یکرد ینم مست که تو -

   بود؟ یک دختر نیا ؟یکوفت  یمهمون

 . دمیکوب زیم ی رو را شهیش

  تو دمید کردم باز چشم. دونم ینم یچیه.   دونم ینم -

  چمیپ سوال انقدر شه  یم ستین خوب حالم.  اتاقه

   ؟ینکن

 .  داد تکان یسر

 .   بندازم پات به نگاه هی نیبش -

  انیک. نشستم و دمیکش راعقب یصندل حوصله یب

 چشم سوزشش از.  ختی ر میپا زخم ی رو را نیبتاد

 .    نبود قلبم سوزش  حد در اما ، فشردم هم یرو



   کجاست؟  خانم شوکت -

 .  دادم جواب یا گرفته یصدا با

 .  ادیب تونه ینم ضهیمر گفت، زد  زنگ روزید -

 . دیچیپ می پا دور را باند

 . فرستاده جاش رو دختر نیا نکنه -

 . دمیکش درهم را میاخمها

 .   گفت یم من به دینبا کل عقل آخه -

 .   انداخت ام شده یچیپ باند ی پا به ینگاه

 . ینمرد تا یبخور ارمی ب یزیچ هی واست نیبش -

 بود وقت یلیخ.  بود کرده را مامان یهوا دلم چقدر

 . بودم نزده بهشان یسر

   ۱۰پارت #

  نکهیا از قبل.  شدم ولو  مبل یرو و خوردم یمسکن

 :   گفتم انیک به حال یب فتدیب هم  یرو میپلکها 

 .   ستین خوب حالم.  شمال میبر امشب -

  جمع  لباساتو  خودم.  کن استراحت تو.  داداشم باشه -

 .   کنم یم

  



 .    داشتم سکوت  به ازین.  خواباندم را نیماش یصندل

 تو.  یختیر بهم انقدر که شده یچ یبگ یخوا ینم -

 .   یکرد ی نم خفه خودتو  چوقتیه که

 بستم را میچشمها و کردم  پای چل نهیس یرو  را میدستها

 . گذاشتم جواب یب را سوالش. 

 .    نمیش یم من کنار بزن یشد خسته  جا هر -

  را آهنگ ی صدا.  نداشتم را نیماش سکوت حوصله

 .   کردم شتریب یکم

  نخواهم یوقت دانست  یم که بود نی ا انیک ی  خوب

 آن از هم االن.  شود چمیپ پا دینبا میبگو یزیچ

 .  دیچرخ ینم زدن حرف ی برا زبانم که  بود ییزمانها

 بود گذر حال در شب یکیتار  که میدیرس الیو به یوقت

 .  دیکش یم سرک کوه پشت از نرمک نرم  دیخورش و

.   میببر داخل را چمدانها کرد کمک و  باز را در رجب

  یها مبل از یکی همانجا که بود خسته آنقدر انیک

 .  دیخواب و کرد باز را  خوابشو تخت

 آسمان وسط آفتاب که شدم داریب خواب  از یوقت

 ادهیپ یکم.  دادم تنم به یقوس و کش. بود نشسته

 .   نبود بد میبرا ساحل کنار یرو



 پله از و زدم  تن را ام یورزش یمشک شلوار ، کاپشن

  پسر مثل که انداختم انیک به ینگاه. رفتم نییپا ها

 یم پف و خر و بودم داده لم تخت یرو  هنوز ها بچه

 ساحل کنار  یها شن یرو.  رفتم رونیب در از.  کرد

 .   کردم دنیدو به شروع

 در دوباره  دیبا.  کردم یم  جور و جمع را خودم دیبا

  گذشته به دینبا.  رفتم یم فرو سردم و خشک  جلد آن

 .   کند خرابتر را ام ندهیآ و حال دادم یم اجازه

  ، شدم خم کمر تا.  دمی کش قیعم یها نفس تند تند

 الیو به و دمینوش آب.  دادم انجام یکشش حرکت چند

  با را شیموها و بود آمده  حمام از تازه انیک.  برگشتم

 . کرد  یم خشک  یکوچک حوله

  گذشت؟ خوش -

 . دام تکان یسر

 .  رمیبگ دوش  رم یم -

 . دمیشن سر پشت از را شیصدا

 مسافرتو قراره.  چشه  سین معلوم ، عنق بد -

  ؟ یکن زهرمون

  



  بودم سپرده رجب به.  داشت یاختصاص ساحل الیو

  ها  جوجه  تند تند انیک.  نکند آماده شام یبرا یزیچ

 کرده یپل شیگوش از که یآهنگ با و زد یم خیس را

 .  کرد یم ی همخوان بود،

 ۱۱پارت #

  شانه و گوش انیم را یگوش.  خورد زنگ اشیگوش

 لوس مرد  کی یبرا یادیز که یلحن با و گذاشت اش

 .  داد جواب ، بود

  ؟یچطور . زمیعز سالم -

-   ..... 

 .    امی ب شدم مجبور اومد شیپ یکار هی.  آره -

-   .... 

 .  تیدلتنگ اون قربون من که آخ -

  که را ام غره چشم.  زد یم بهم را حالم  شیها حرف

 منقل ی رو را آماده ی خها یس. گرفت فاصله ، دید

 .   کردم بادزدن به شروع و گذاشتم

 خودمون با رو دافا درو نیا از دونه هی ینذاشت -

 ینم من الکردار.  شه لی تکم  حالمون و  عشق میاریب

 .  بکشم اضتی ر تو مث تونم



 .  زدم اش شانه یرو بزن باد نوک با

 که نهیا داره برات که یاز یامت تنها من  با مسافرت -

 .  بدبخت ید یم کمرت به یاستراحت هی

 .   دیچ ی پ ساحل در بلندش  ی خنده

  گهید زیچ  هی شتیگرا تو نکنه داداش ر، یام گم یم -

 ...  خود  ای جنس هم  ای باال سن یزنا مثال. اس

  یجلو  یسخت به. دهد ادامه مزخرفاتش به ندادم اجازه

 .   گرفتم را امخنده

 شمیگرا بدم نشون بهت ای انیک دهنتو یبند یم -

  ه؟یچ

 .  دادم ادامه ی خمار لحن با

 . زززززمیعز -

 را نوش و شیع بساط انیک ، شام خوردن از بعد

  دوست یها  شهیش و ،جام ماست ، بسیچ. کرد آماده

 .   کرد پر را ها جام انیک. یداشتن

 .   یسالمت -

 سوخت ام معده تا زبان نوک از.  دمیکش  سر نفس کی

 تا گذاشتم دهانم و زدم  ماست ظرف در  را بسیچ. 



. زدم زل شب یاهیس به. ببرد نیازب را گندش طعم

 .  افتاد کار به زبانم اما نبودم کردن دل درد اهل

  هنوزم.  ونیهما بغل تو.  بود یمهمون تو اونم -

 هرزه اون عاشق یروز هی احمق من شهینم باورم

 .   بودم

 .   دمیکش یقیعم نفس

. کنه یبند شرط سرش  باهام خواست یم ونیهما -

 .   رونیب زدم

 .    کردم پر  دوباره را جام

 اون کاش. ومدمینم یمهمون اون به وقت چیه کاش -

  یم کاش. گرفت  ینم یباز به دلمو شی لعنت یچشما

 گشتم یبرم  عقب به و دادم یم فشار رو دکمه هی شد

 پاکش تونستم یم کاش.  شده نینفر روز همون به ،

 .  خاطراتم از ، ذهنم از کنم

 . دمیکش یآه

 یضربه نی همچ ونیهما از کردم ینم فکر وقت چیه -

 شتریب خودم از انی ک یدون یم. بخورم یای کار

.  رمیبگ دستم دلمو افسار نتونستم  نکهیا  از.  امی حرص



 دیشا ، نبود ،خواهرم ینبود تو روزا اون اگه

 . هستم االن که شدم ینم  ینیا چوقتیه

 ۱۲پارت #

  ناراحتش یصدا. زد میپا  به یا آهسته ضربه دست با

 . دمیشن را

 .   داداش نکن ترم شرمنده -

 .  برداشتم ، برسد شهیش به دستش نکهیا از قبل

 .  میبزن یقدم هی پاشو گهید بسه -

 روشن مانیگارهایس لتریف آتش تنها را شب یکیتار

 .    کرد یم

  رفت؟ شی پ خوب جلسه  از خبر چه -

  و کردم خاموش  کفشم نوک با را گارمیس مانده ته

 .   دادم رونیب را دودش

 .  بود خوب آره -

  ؟یکرد کار یچ دختره اون با -

  ظمیغل یا غره چشم و شد منقبض فکم شیادآوری از

 .   دی خر جان به را

 .   کنم یم اخراج اون با  هم تو نمشیبب شنبه اگه -



  

 همان. شد بهتره حالم یکاوریر روز دو از بعد

  ساخته بود یسال چند که شدم یا یشگی هم رساالریام

 .  بودمش

.  شد داوطلب یرانندگ یبرا دوباره انیک  برگشت یبرا

  سکوت شهیش داشت اصرار که بود انیک بار نیا اما

 .  نشود شکسته انمانیم

 یم کار یچ و بود یک خونه تو دختره اون یدیفهم -

 .   دفعه هی شد داشیپ کجا از کرد؟

 دو انیم از  مهارت با انیک.  بود باال ن یماش سرعت

 . دیکش ییال نیماش

 .  ارمیدرم واست  آمارشو یول  ، دونم ینم -

 . زد  یا خنده تک

 تیغنم یمهمون از کردم یم فکر که باش منو -

  دیترس هیچ شت یگرا دیفهم ری ام بگو راستشو. یآورد

  رفت؟ در ،

 دست یطی شرا چیه در وانهید مردک. دمیخند گلو تو

 . داشت  یبرنم شیپرندها و چرند از



  ، شدم یم  خالص یختگیر بهم آن از من وقت هر

 شود غرق خودش در شدت به که شد ی م انیک نوبت

  در دنشید. کند یم فکر چه به دانستم ی م قایدق من و

 .  کرد یم دگرگونم وضع نیا

 اما ، نبود او مقصر که بودم کرده دیتاک  بارها

 .    کرد یم تلخ هم را او تلخم یروزها 

 .  حاال مونینکش بده تیرانندگ  به حواستو -

  لبه را آرنجش ، بود رهیخ  رو به رو به  که طور همان

. چسباند لبش  به را انگشتش دو و گذاشت پنجره ی

 انداخته ه یسا  لحنش یرو یشرمندگ.   زد یخند تلخ

 . بود

  حال مقصر من.  کشتم روحتو شیپ سال چند من -

 ...   شب اون کاش. توام االن

 . دیچیپ نی ماش اتاقک در بلندم یصدا

  اشتباه خودم  انتخاب. خواستم خودم من.   انیک بسه -

.  انیک نبوده تو ریتقص.  کردم یپافشار روش و بود

 واسه یخوا یم یک تا. بگم بت دیبا  بار چند نویا

  ؟یباش داشته وجدان عذاب نبودنت مقصر



 تا بود یکاف اش جمله کی همان اما. نداد یجواب

 .کنم پرواز گذشته به شوم و اهیس کالغ بر سوار

 ۱۳پارت #

   بک فلش

   ؟یایم خونمون گرفتم یمهمون هفته آخر -

 که یمذهب ی خانواده بخاطر.  باشم پیچ   خواستمینم

 خودم هیشب یاعتقاد لحاظ  از اکثرا دوستانم داشتم

  اما شناختم یم که شدیم  یسال کی را انیک.  بودند

  من به کرد یم یسع یلیخ.  مینبود یمی صم باهم ادیز

 .   دادم ینم راه من اما شود کینزد

 را یکس اعتقادات بخواهم اگر کردم فکر   روز کی

 است ممکن که نیا ای نه؟ ای توانم ی م بدهم رییتغ

 او هیشب من که باشد فیضع و سست آنقدر خودم

 سست از دیبا.  زدم یم  محک را خودم دیبا.  شوم

 .   شدم یم مطمئن خودم نبودن

 اما.  گذاشتم باز انیک شدن تر یمیصم یبرا را راه

 حد دیبا است بامن یوقت  که کردم مشخص اول همان

 . کند تیرعا را حدودش و



 همه.  کرد رییتغ زیچ همه رفته رفته اما.  کرد قبول

 میراض تمنا  و خواهش با که شد شروع یی آنجا از زیچ

 بود یسال چند. اوردیب خودش  همراه را  هاله تا کرد

 قصدشان خودش قول  به و داشتن مراوده باهم که

  خواسته  رفتنیپذ بجز نداشتم یا چاره. بود ازدواج

 . اش

  قدم.  بود کرده ثابت من به را خودش بایتقر انیک

  شتریب تا  بود شده باعث نیهم و داشت یبرنم یکج

 .میشو کینزد بهم

  ، نشدن درک ، یسن تفاوت ، بودم خانواده یتغار ته 

 بلوغ سن تحوالت رییتغ و گرفتند یم مدام که یراداتیا

  یظاهر لحاظ از و شد ما  نیب شتریب تی میصم باعث

 .  کردم ریی تغ به شروع

  دیسف و سرخ انقدر که  ستین یخبر داداش ، بابا -

 . اس ساده یمهمون هی. یشد

  هم یطرف از و کنم امتحانش داشتم دوست یطرف از

 مختلط یها یمهمان در  داد ینم اجازه اعتقاداتم

 .  باشم  داشته حضور



  رد را آن یا بهانه هی با بود کرده دعوتم که هربار

 یم وادارم یحس.  داشت  فرق بار نیا اما.  بودم کرده

 .کنم اش تجربه و  بروم یمهمان نیا به تا کرد

  نرفتن و بودن دور با که کردم قانع طور نیا را خودم 

 رفتم یم دیبا. پاکم که کنم ثابت خودم به تونم ینم

 . نشوم آلوده و لجن وسط

 .   دم یم خبر موقع اون تا  حاال باشه -

 ادهیپ خانه تا مغشوش  یفکر با و کردم یخداحافظ

                      مهرداد با یکوفت یمهمون نیا مورد در دیبا.  رفتم

 نیع در.  باشم تنها خواستم  ینم.  زدم یم حرف

 . کرد قبول مهرداد را شنهادمیپ یناباور 

 رو ژل یکم با که انداختم ام ییخرما  یموها به ینگاه

 ساده یادیز  یمهمان نیهمچ یبرا. بودم  زده شانه باال

 را ام تنه و زدم ستون نهیآ زیم یرو را آرنجم. بودم

 : کردم نجوا تحکم با. دادم جلو

  اونا با ستین مهم.  وفتهی ب یاتفاق چیه  ستین قرار -

 .   نیهم ، کنم اش تجربه  قراره فقط.  دارم فرق

 و گلو ریز را  ادکلن از پاف چند.  کردم صاف را میگلو

 . شدم خارج  خانه از و کردم یاسپر م یگوشها پشت



 ۱۴پارت #

  با. انداخت  چنگ جانم به و شد استرس  امی تجربگ یب

 را زنگ. بود یدلگرم می برا مهرداد حضور حال نیا

 مشت را میدستها. شد  باز یمعطل یب در و فشردم

  لرزشش خواستم  ینم. شوم  مسلط خودم به تا کردم

 . دهد لو را ام یدرون شی تشو دستانم

 با. بود  انداخته نیطن راهرو  در آهنگ بلند یصدا 

 .   خوردم جا میرو روبه ریتصو از ورودمان

  یباز دل و دست با  باز یلباسها  با که ییدخترها 

 .  بودند جنسانم هم درآغوش

  زننده یها  صحنه از نگاه و دادم قورت را دهانم آب 

 راه داشتم دوست. دادم میپا نوک به و گرفتم مقابلم

  شده رید یاقدام  هر یبرا اما.  گشتم یبرم را ام آمده

 . بود

 به ییخوشرو با هاله همراه به که انیک یصدا با

 .  آمدم خودم به آمدند استقبالمان

 .   ریام داش.  زمیعز دوست. نجاسیا  یک نیبب به -

. بود گرفته را میگلو خی ب یمانیپش و وجدان عذاب

 گذاشتم بود  شده دراز سمتم به که دستش در را دستم



 میرو به یز یچ یول کرد حس را دستم یسرما. 

 .  اوردین

 انیک انگشتان قفل هاله دخترانه و فی ظر انگشتان

 یبازو  یرو را صورتش طرف  کی کهی حال در و بود

 .  گرفت سمتم به را دستش دیکش یم انیک

  ، گفت انیک. یاومد خوش یلیخ.  جان ریام سالم -

 .  نمتیب یم که خوشحالم. یایب دیشا

  نگیپرس ، بود دهیپوش که یدیسف  تنه مین تاپ با

  یادیز نیج شلوارک.  بود گذاشته شینما به را نافش

 یم رخ  به را اشدهیسف و فیظر یپاها  کوتاهش

 .    دیکش

  بدنم که یحرارت  از.  ختیر یم میرو و  سر از عرق

 . اند شده سرخ سرخ  میگوشها دانستم یم داشت

  یبرا یا سوژه خواستم  ینم.  بود یسخت  یراه دو 

 بود قرار اگر یحت. باشم کردنشان تمسخر و خنده

  مزخرفش یها  یمهمان نی ا یبرا را انیک دعوت گرید

 .   کنم رد

  فشیظر دست انیم در کوتاه و آوردم باال را دستم

 .کرد سقوط وجودم در ی زیچ. گذاشتم



  اما.  کدامشان دانم ینم ، اعتقاداتم  ای ایح ، شرم 

  یصدا. گرفتم فاصله ریام آن از قدم ک ی بود هرچه

 دمیشن یم جمع آن در من فقط را طانی ش یها قهقه

 تکرار خودم با مدام.  گرفت یم جشن را  شیروزیپ که

 یمهمان نیا از بعد رفاقتمون انیک بهت لعنت کردم یم

 !   باطل الی خ یزه اما. شد خواهد تمام

  جلو هم  هیبق بیترت به. کرد برخورد راحتتر  مهرداد

  یدختر یا  لحظه یبرا چشمانم.  میشد آشنا و آمدن

.  داشت فرق همه با جمع  آن در که  کرد شکار را

 باعث زد یم موج رفتارش در که یغرور و پوشش

 .  باشد نداشته را هیبق ییپروا یب و یدگ یدر بود شده

 من و مینشست دونفره یمبلها از یکی یرو  مهرداد با

 لعنت شده خراب نیا به آمدن بابت را خودم  همچنان

  ینیس هاله.  بود گوشخراش آهنگ یصدا . کردم یم

. گرفت مقابلمان را وارنگ و رنگ یوانها یل از

 را ها یدنینوش آن از یک ی و برد شیپ دست مهرداد

 .   برداشت

. آمد کمکم به  بود شده دمی ترد و شک متوجه که انیک

 به و برداشت را داشت یرنگ قرمز ع یما که یوانیل

 . گرفت سمتم



 .   آلبالوعه شربت انتخابت شهیهم مث  که دونم یم -

  آن که فهماندیم میمستق ریغ داشت.   زد یچشمک و

 زدم یبند م ین لبخند. ستی ن یکن یم فکر تو که یزیچ

  شتریب نانی اطم یبرا. گرفتم دستش از را وانیل و

 .بود  گفته درست ، دمیکش بو قیعم

 ۱۵پارت #

  یخنک. بود محبوبم ی دنینوش همان. دمینوش یکم

 بردم باال را  وانیل. کاست ام یدرون جانی ه از شربت

 دهیفهم که نشست یدختر یرو اریاخت یب نگاهم و

 .  است هاله خاله دختر بودم

 بود سرگرم اش یگوش با و  بود نشسته تنها  یا گوشه

  کرد یم کند و  تند را شیپا  مچ حرکت آهنگ تمیر با و

   . 

 به شروع  و رفتن وسط انیک و هاله ، نیام و سوده

 بود دست  حرکات شتریب نه که رقص. کردن  دنیرقص

 و هاله. آمد یم در رقص به دختران تن یرو که

 یم تاب چیپ آغوششان در شتریب یلوند با سوده

 .   خوردند

 باشد آمده زور به که بود یکسان هیشب بود؟ تنها چرا

 یلجباز  و طانیش بچه پسر  نگاهم! من هی شب یزیچ.



 یب هم او و بودم  داده دست از را کنترلش که بود شده

  در و دیکش یم سرک طرف آن و طرف نیا به اجازه

 .  گرفت یم آرام او یرو آخر

 به دیرس یم  آرنج تا شینها یآست یبلند که  یآب زیشوم

 خرمن.   نیج شلوار و کوتاه کراوات کی همراه

 . دیرس یم  کمرش نییپا تا  شیکالغ پر لخت یموها

 به کوتاه را سرش و کرد حس را نگاهم  ینیسنگ

. انداخت دلم به یلرز شی موها حرکت. چرخاند سمتم

  نگاهم در یا ه یثان یبرا اش دهیکش و خمار یچشمها 

 .   کرد پا به درونم یا زلزله و نشست

  تنم حرارت. گرفت شدت قلبم ضربان. شد خشک دهانم

 .  نداشتند حرکت یبرا یتوان چشمانم  و رفت باال

 ی خلسه . نداشتم را  حال و حس  نیا حال به تا

 مبل آن یرو که آمدم خودم  به یوقت. بود ینیریش

 .   نبود

  نیام. شد کم سالن یروشن و شد پخش یمیمال آهنگ

  مخاطبم بود جام و شهیش چند  یحاو که  یزیم کنار از

 .  داد قرار

 .   نکن یبیغر.  نجایا ایب داداش -



 ادیز ستی چ ها شهیش آن  درون عیما  نکهیا دانستن

 تا.  بزنم  ها ینجس آن به  لب بود محال. نبود سخت

 . بودم  کرده یرو ادهیز هم نجایهم

 . بردم باال را دستم

 .  ستمین اهلش.  باش راحت -

 نشسته سالن کنار یسنت یصندل یرو هاله و سوده

 و کردند یم دست به دست را انیقل شلنگ .  بودند

 با و دادند یم رونیب دهانشان از حلقه حلقه را دود

 .   دندیخند یم حرکتشان به یمست

 دمشییپا یم  یچشم ریز.  وستیپ جمعشان به هم او

 ینم یینما هنر نکهیا از اما امدین خوشم کارش از. 

  حرص یرو شد یپوش سر گرفت یم کام یعاد و کرد

 . خوردنم

   ۱۶پارت #

  شدم موفق  ذهنم با جدال در و شد  تمام یمهمان

 .  نکنم مرورش

  به بازهم که بود بعد روز  چند هاله و انیک یبعد قرار

 دونفره خلوت نکهیا از. شدم  همراهشان انیک دعوت



 فاصله تلفن بهانه به. بودم  معذب زدم بهم را شان

 .   گذاشتم شانی تنها و گرفتم

 که یوقت از.  نداشتم یخبر ونیهما از بود  وقت یلیخ

.  شد یم یآفتاب  کمتر بود شده نینازن با  رابطه سرگرم

 را شیصدا بوق چند از بعد.  گرفتم را اش شماره

 . دمیشن

 ما از یادی ؟یی کجا.  خودم معرفت یب قیرف بر سالم -

 .   یکن ینم

 . کرد  نگرانم اش گرفته یصدا

 .   ستمین بدک یا -

 . یست ی ن سرحال ؟ شده یزیچ -

  جور انیک با یوقت از خبرا؟ چه.  کن  ولش یچیه -

 . گهید یریگ ینم لیتحو یشد

 با را میموها شهیهم عادت به و زدم  یا خنده تک

 . دادم باال دست

 عاشق یوقت  از.  شده شلوغ سرت تو. هستم که من -

 . یدیبر همه از یشد

 .  زد یشخندین

 .  پولداراس بچه مال عشق -



 شده شکرآب نشانیب دیبا زدم حدس شیحرفها  از

 .  باشد

  م؟ینی بب همو یک. ری ام الیخ یب -

 . داداش کنم یم هماهنگ باهات -

.  کردم گز را اطراف آن یساعت مین.  میکرد یخداحافظ

 هرگز دادم قول خودم به. بود رفته سر  ام حوصله

 .   نکنم قبول را دعوتشان

  هاله سرخ  چشمان از. برگشتم انی ک زنگ تک با

 .   کرده هیگر بود مشخص

 . خدافظ رفتم من جان ریام -

  بپرسم یزی چ خواستم ینم . دادم را جوابش لب ریز

 .   داد یم حیتوض انیک بود الزم اگر

 دارش بغض یصدا.  گرفت تماس هاله بعد روز دو

 . کرد راحت را انشیگر چهره تصور

  یدخترا با من از ریغ به انیک دونم  یم من ریام -

  اون.  کن  صحبت باهاش خدا رو تو. هست  هم گهید

 کاراش از دست اگه.  کنه یم قبول رو تو حرف

 .  کنم یم  تموم رو رابطه نیا برنداره

 . کنم آرامش دیبا چطور دانستم ینم



ت انیک -  . هاله داره دوس 

 . زد ادیفر

  دوست ویکی شه یم مگه. نکن تکرار اونو یحرفها -

 .   یبزن  کیت هم گهید نفر هزار با  یباش داشته

 . آورد تر نییپا را شیصدا

 یسوگول فقط تو گه یم  یوقت خوره یم بهم حالم -

  یلیخ انویک من ریام. کنه یم رد حرفهامو ای. یمن

 . بزن حرف باهاش خدا تورو. دارم دوست

  به شیها  رفتن یآب ریز داشت قبول هم خودش انیک

 ، گرید بود خوش سر اما . شد خواهد تمام ضررش

 .  کرد شد ینم شیکار

  هم ونیهما  و گذراند یم هاله  با را وقتش شتریب انیک

 . بود نینازن با اش رابطه ریدرگ

 بلوغ یهورمونها  رییتغ  و حس یسرکش دوران در

 و روح ییتنها.  کرد ینم  درکم چکسی ه. ماندم تنها

 در شبها  نکهیا تا. بود گذاشته فشار تحت  را جسمم

  پاتک یمهمان شب آن به  ذهنم نرمک نرم میها  ییتنها

 .    زد



 ینم اجازه عقل  اما.  نمشیبب دوباره خواست یم دلم

 . کنم پر  او با را میها یی تنها توانستم یم دیشا. داد

  در عقل موضوع نیا به کردن فکر هفته دو از بعد

 .   شد دانی م روزیپ احساسات و دیکش کنار جدال نیا

  را ماجرا هیبق خواستم و گذاشتم انیجر  در را انیک

 .ببرد شیپ

   ۱۷پارت #

  چهار و می گذاشت قرار یبار سه دو انیک شنهادیپ به

.   بود دنشید تاب و تب در دلم.  میرفت رونیب نفره

  در. کردم ینم حس را زمان گذر ، بودم کنارش یوقت

 .   آمد یم کش و آمد یم کش  رحمانه یب  زمان نبودش

  متوجه را او دیبا.  شوم الشیخ یب توانستم ینم گرید

 که میایب خودم به یزمان خواستم  ینم. کردم یم خودم

 .  باشد رفته دست از

 داشته رابطه نیام با را  یمدت که بود گفته انیک قبال

  سوده سراغ به نیام بعد  و نشده یطوالن ادیز یول

 در کس چیه االن که بود مهم میبرا نیا فقط. رفته

 . نبود اطرافش

   ؟یا هیپا  ، هاله خونه ختمیر یمهمون هی برنامه -



 .  داد ادامه و کرد استفاده سکوتم از

  حرف درموردت میمستق ریغ باهاش. ادیم هم سوگل -

  کینزد بهش که فرصت نیبهتر.  ومدهین بدش. زدم

 .  یبش

 کار یمهمان آن.  نبودم گذشته بسی  پسر آن گرید

 فاصله خودم  از فرسنگها من و بود کرده را خودش

 . انداخت تالطم به را قلبم اسمش. بودم گرفته

 .   امیم باشه -

 لباس دست چند. شود روز مد تا دادم صفا را میموها

 آن از دیبا .   آمدم یم چشمش  به دیبا.  گرفتم دیجد

 .   گرفتم یم فاصله یکم ریز  به سر پسرک

 که خانه وارد. بود دنشید  دوباره یاهویه از پر سرم

 .  شد رهی خ دمیجد وضع و سر به متعجب پدر شدم

  ؟یکرد درست خودت واسه یخت یر چه نیا -

 میمذهب و یسنت ی خانواده طرف از بود واکنش نیاول

 .     نکنند درکم  تا بود شده یسد نسل تفاوت آن. 

 .   کردم کوتاه موهامو -

 مقابلم برافروخته پدر.  شد آتش ی   جرقه حرفم

 . ستادیا



 برو.  ابونیخ تو یجلفا نیا نیع ی کرد خودتو -

 .   کن درستش

  نگاهش بند آلودم غضب نگاه تا انداختم نییپا را سرم

 .  نشود

 نیهم. یکن یم درستش  یر یم گفتم؟ یچ یدیشن -

 . االن

 . دارم دوست یطور نیا من -

 . زد خشم سر  از یادیفر

.  یدار دوست یطور نیا که یکن یم غلط تو -

   خودت؟ واسه  یشد سرخود

 . دیکش ادیفر بلندتر

  آره؟ -

 به سرم.  گرفتم  باال را سرم و کردم مشت را دستانم

 با دستش  برخورد از که ییصدا و دیچرخ شانه سمت

 به را غرورم و شکست را روحم ، شد  جادیا صورتم

 .  برد تاراج

 .    نزن زل یطور  اون من به -



 رونیب ام ینیب یها پره از را نمیآتش  و تند ینفسها

  دمیکش نییپا را در رهیدستگ و کردم دراز دست. دادم

 .زدم رونیب و

  یبرا یجواب که ییچراها از پر.  بود غوغا سرم در 

 .   نداشتم چکدامشانیه

  چه جرمم. کنم آرام را خودم تا داشتم یبرم قدم تند تند

 بود؟

      ۱۸پارت #

 ، زمانه بفهمند خواستند ینم چرا کرد؟ ی نم درک چرا

 .  شده عوض  روزگار

 تبدبل ، بود کردنم خفه حال در که یبغض خواستم ینم

  تا دادم نییپا را بزاقم تند تند. شود میچشمها باران به

 .  ببرد و بشورد  را انفجار حال  در ی غده آن

  نشستم پارک مکتین یرو.  داشتم صحبت هم به ازین

 انیک نهیگز نیاول. کردم نییپا و باال را  ها شماره و

  یرو از. دارد قرار  هاله با بود گفته عصر.  بود

 دو ، بوق کی. بود ونیهما یبعد. شدم رد اش شماره

  الیخ دمیفهم شد ادیز ها بوق تعداد یوقت... و بوق

 نیا در که شانس نیا به لعنت. ندارد دادن جواب

 .   نبود یکس  ییتنها ریدلگ  یها  لحظه



  مکتین یرو  و کردم باز طرف دو از را دستانم

  یب و رهیت آسمان به.  بردم عقب را سرم ، گذاشتم

  یا ستاره  که نگذشت یادیز زمان. شدم رهیخ ستاره

  فرار یبرا شد یا بهانه  و زد یچشمک دستها دور از

 . دهنده آزار  ییتنها نیا از

 و چشم دخترک  یحوال  آزادانه دادم اجازه  المیخ به

 و ریس  دلبازانه و دست و بزند چرخ  یمشک ابرو

 .  کند یسفر

  یگوش زنگ با که بودم ور  غوطه خوشم  حال انیم در

 به نسبت که یکس تنها.  بود خواهرم. آمدم خودم به

  خبرش مادر بود مشخص.  کرد یم درکم بهتر هیبق

 را او ام  ییتنها برهوت در بود خوب هم باز.  کرده

 بدون ، میحرفها یبرا بود شنوا گوش که ییاو. داشتم

  ازین روزها آن در که یزیچ.  یقضاوت گونه چیه

 .   داشتم

 استرسم. بودم تر تجربه با  قبل به نسبت یمهمان روز

  ییاو چشم  به تا بودم کرده را تالشم تمام.  بود کمتر

 ، بودم کرده یشمار لحظه  دنشید دوباره یبرا که

 . میایب



 بتوانم دیشا  تا رفتم زودتر.  بود هاله خانه یمهمان

 .  باشم  کنارش شتریب

.  بودند سات و سور کردن آماده مشغول هاله و انیک

 در شیها لبه  که یمشک کوتاه نیآست راهنیپ آن با او

  حال در و نشسته مبل  یرو بود خورده گره هم

  از هوش پوستش یدیسف.  بود دستش  کتاب خواندن

 .    بود پرانده سرم

 و کند کتابش از دل ، کرد حس که را نگاهم  ینیسنگ

 .   شد ام رهیخ و دیکش باال را شی ابرو یتا

 . نیبش ؟یساد یوا چرا -

 نیا من ای  بود نواز گوش یقیموس شی صدا دانم ینم

  و زدودم را ام یشانیپ عرق.  کردم یم حس طور

 کتاب در را سرش دوباره او و نشستم مبل یرو

 . کرد فرو اش یکوفت

   ۱۹پارت #

    دمیپرس و دادم جرات خودم به

  ؟یدار امتحان -



 رمیت. گفت یاوهوم کند،  بلند را سرش  که نیا بدون

  به یگرید زیچ کردم تالش چه هر. خورد سنگ به

 .  کنم امتحان را شانسم  بتوانم دوباره  تا دینرس ذهنم

 لذت ،  دیکش یم نفس او که ییهوا  از سکوت در

  ولع به را می ها هیر که بود او عطر دانم ینم. بردمیم

 .       کردم یم فکر طور نیا من  ای بود انداخته

 یسع.  بکند دل کتابش از شد مجبور ها بچه آمدن با

. دارم نگه حد نیکوچکتر در را ام فاصله کردم یم

  اریاخت به چشمانم. داشتم نظرش ری ز  را حرکاتش

 یم خود با را  نگاهم افسار رفت یم هرجا. نبود خودم

 .   دیکش

  شدم چشم تماما ، برقصد  تا رفت وسط هاله  دعوت به

 اندام به که یتاب و چی پ. کنم شکار را  حرکاتش تا

 .  بود کرده ام وانهید  ، داد یم  اش دخترانه

 گرفته راه تنم از عرق و دیکوب یم گروم گروم قلبم

  جنون به  و کردیم خودش ی وانهید مرا داشت. بود

 یدخترها  به نسبت نمیبب تا  چرخاندم چشم. رساند یم

 .  نه ای دارم را حس ن یهم هم گرید

 ای بود دهیپوش که یافتضاح و باز لباس آن با سوده

 دیرقص یم مهرداد آغوش در که یلوند آن  با مهرناز



  ، دیرقص انیک و نیرامت ، مهرداد با که ی اهاله  یحت و

  تیرضا با. کنند تابم یب طور  آن توانستند ینم بازهم

 .   دمیکش یا آسوده نفس نشستنش و دادن

 من رفتن یبرا که ساعت یها عقربه یرو نگاهم

  دلم...  دلم اما ، رفتم یم دیبا. نشست ، داشتند عجله

 . گذاشتم یم جا همانجا  دیبا را

  ترک یبرا یا  بهانه ، دانست یم را طمیشرا که انیک

 کردم یخداحافظ  جمع از.  کرد جور می برا آنجا کردن

 .  کردم  تعلل یکم ، دمیرس که او به

 .  زدم لب. کردم  شبش یاهیس بند را نگاهم

 .   دار ید دیام به -

 .  داد تکان یسر  و برد باال  را لبش گوشه

 یا.  بود  دهید چه گفت یم انیک شب همان  کاش یا

 سر آنقدر کاش یا. شد ینم دل دو گفتنش یبرا کاش

  در من و برود ادشی  که داد ینم خرج به یخوش

 بودم ساخته خودم یبرا عشق اسم به  که یمنجالب

 .  بروم فرو

 یمهمان همان به برگشت رساند  مرا آنکه از بعد انیک

  حواسش تا کردم او به را سوگل سفارش. شده نینفر



  خانه به نکهیا از قبل اما. داد قول مردانه او و باشد

 .برسد

   ۲۰پارت #

  نفر دو ، بود  رفته فرو یکی تار در که کوچه یانتها در

 . ندیب  یم کردن پچ  پچ حال در را

 و سر یب  تا کند یم وادارش ییروین خودش  قول به

 .   بکشد کیکش صدا

 به را دستش  کهیحال در ، دهد یم صی تشخ را نیرامت

 .  بود دهی کش خود حصار  در را یدختر و زده وارید

.  اوردهین یمهمان  به را دختر چرا که شود یم کنجکاو

.  شود یم مقابلش  ریتصو ی زده بهت و  رود یم جلو

  ینم.  بود زده هیتک وارید به که ندیب یم را سوگل

 .  رساند یم خانه  به را خودش و شود یم دور ، ماند

 در یحرف  دیشا که کند ی م قانع طور ن یا را خودش

 دهد اجازه خودش  به توانست ینم.  بوده سوده مورد

 خنده یصدا  یحت.  کند بد فکر سوگل مورد در که

 .     ردیگ یم دهیناد را شیها

 سوگل و  بود شده شروع تازه نیرامت و  سوده رابطه

 .   کند انتیخ سوده به که باشد بد انقدر توانست ینم



  انتیخ یبو و بود شده هردو بتیغ متوجه سوده اما

 و سوده  انیم ییدعوا شب همان. بود کرده حس را

  یم انکار را  زیچ همه سوگل اما دیآ یم  شیپ سوگل

 .  کند

 

 چیه و بود شده گاریس دود از پر  نیماش اتاقک

 و زدم یا سرفه. نداشت وجود تنفس ی برا یژنیاکس

 .   کردم  باز چشم

  افکارش در غرق. انداختم انیک دمغ چهره  به ینگاه

 نیا در شیبرادر  اثبات و کنارم در ماندنش با او.  بود

  هربار اما.   بود کرده جبران را نحس شب آن ، سالها

 بدم حال   مقصر را خودش ختمیر یم  بهم طور نیا

 . دانست یم

 گاریس هوس  یبدجور افکارم انیم یچندبار  نکهیا با

  آن.  ندادم یشرویپ اجازه دستانم به یول بودم کرده

 را یگار یس نخ تا نداشت ارزش یحت خائن ی هرزه

 . کنم دود بخاطرش

 .   زدم رانش به یا ضربه

 یستین خودت فکر به.  خودتو یکرد خفه.  بابا بسه -

 .  باش بدبختت یها  هیر فکر به ،



 .  زد یتلخند

 . میبخور  یزیچ هی کنار بزن -

 .   شدم رهی خ جاده یکیتار به.  داد تکان یسر تنها

  نویا یخوا  ینم چرا. یستین مقصر تو انیک نیبب -

 خام و  تجربه یب.  بودم یبد طیشرا تو من ؟یبفهم

 اما.  هی آسمون  فرشته  هی اون کردم یم فکر. بودم

 .   دادم یم وا زود دینبا.  خوردم گول ، کردم اشتباه

 . بردم باال  را میصدا. بود تلخش سکوت تنها جوابم

  ان؟یک گم یم یچ یفهم یم -

 .    زد یم موج کلماتش تک تک انیم در غم

 یکوفت یمهمون اون به کردم یم اصرار دینبا من -

 فرق تو.   کردم یم خودم مث رو تو د ینبا من. یایب

  شم یم داغون نمتیب ی م حال نیا تو یوقت. یداشت

 یم بهت دیبا یلعنت من.  ستین خودم دست.  ریام

  چوقتیه.  نبود مهم بعدش. دمید یچ شب اون گفتم

 .بخشم ینم خودمو

 ۲۱پارت #

  نده لمیتحو  یتکرار ی،حرفا بسه ان،یک کن تمومش -

 . 



 .   دادم ادامه آرامتر

  گم یم من که یبود  مقصر یکن یم فکر اگرم -

  تویانگار سهل خودت قول به.  یکرد جبرانش ،ینبود

 . یکرد جبران

 را الشیخ  شهیهم یبرا  کباری دیبا.  کردم سکوت

  حال در ینهایماش به را نگاهم.  کردم یم راحت

 .  کردم اعتراف آرام ییصدا با و دادم عبور

.  دمیکش یم عقب  یگفت یم بهم اگر که معلوم کجا از -

 رو ذهنم بدجور. نبودم یخوب   طیشرا تو روزا اون من

  ینم دایپ اون از بهتر کردم یم فکر.  بود کرده ریدرگ

 ری تسخ منو  بدجور یعوض اون.  بودم خام من.  شه

 .    بود کرده

 .  دمیکش  گذشته کردن قبر نبش از دست

 . میبخور یزیچ هی  سایوا جا هی -

 . بود گرفته شیصدا

 رو. نمونده تهران  به یزیچ. ندارم اشتها من -

 . هست پرت و خرت  عقب یصندل

 . کردم ینچ

 . یشد خسته تو.  نمیش یم من کنار بزن -



 . راحتم خواد ینم -

 داخل را نیماش. کند خلوت خودش با تا کردم شیرها

 .  نبرد نگیپارک

   ؟یاینم باال -

 شرکت اومدم فردا.  خونه رم یم سر هی نه -

 .   ارمیم تونیماش

 . زدم اش شانه به یاضربه

 یدار یبرم غم فاز. میدار تو و من مگه.  بابا خفه -

 . ااا یکن یم یقاط

 .  دادم ادامه. دیپر باال لبش گوشه

.  نکن الیخ  و فکر ادمیز.   باش خودت  مراقب برو -

 .   شم یم بهترم نمتینب حال نیا با اگه البته. خوبم من

  را کوچکم  چمدان عقب صندوق  از.  داد تکان یسر

 . زدم شیصدا پنجره لبه از و شدم خم.  برداشتم

    ان؟یک -

 .  شد مچاله دلم قرمزش چشمان دنید با

 .  شرکت ایب  سرحال فردا -

 . کرد زمزمه آهسته را اشباشه 



 یرو چشمم.  دمیکش یقیعم نفس و ستادمیا صاف

.  کردم ز یر چشم. کرد  خوش جا اش زهیر قامت

 ساختمان یورود  ی ها  پله یرو که بود خودش

 . بود زده خشکش

 ۲۲پارت #

  وسط تا قدش که زهیر دخترک نیا دمیفهم یم دیبا

 یم چه من  ی خانه در و بود که دیرس یم ام نهیس

   کرد؟

  را چشمانش در  ترس دور چندان نه فاصله همان از

  یموها دستش با و برداشت عقب به  قدم کی. دمید

 را بود شده  ختهیر اش یشانیپ یرو که یسرکش

 . فرستاد داخل

  زیخ طرفش به بلند قدم کی با و کردم  رها را چمدان

 .   برداشتم

 به شروع و دیچرخ پا  پاشنه یرو حرکت  کی در

  آسانسور منتظر که بود دهیترس آنقدر. کرد دنیدو

 دیناپد یزدن بهم چشم در  و رفت  باال ها پله از ، نماند

 .  شد

 .  دمیکوب نرده یرو  محکم را دستم کف



 .  فضول یکوچولو  موش ندازم یم رتیگ باالخره -

 . دمیشن سرم پشت از را انیک یصدا

  بود؟ دختره همون ؟ شد یچ -

 .  رمیگ یم نگهبان  از آمارشو االن.  آره -

 .  گرفتم پله از را نگاهم

 تو. رهیگ وقت که کنه چک رو نیدورب دیبا.  ستشین -

 . اندازم یم رشیگ خودم برو

 .  گذاشت آسانسور داخل را چمدان

   باال؟ یاینم -

 . بسالمت برو تو.  نه -

  یغذاها از بود پر  خچال ی.  گرفتم یعیسر دوش

  یم شام که طور  همان.  دادم حیترج را ژامبون. آماده

 پدمیآ یرو  که یا بسته مدار ینهایدورب از خوردم

 .   کردم چک را شرکت بود، وصل

  زیچ همه. بودم گرفته ی محمد  خانم از هم گزارشات

 امدهین وجود به نبودمان در یخاص مورد و بود خوب

 . بود



 سمت به و برداشتم را ام  یگاریس ریز و قهوه ماگ

.  بود کرده را بابا و مامان یهوا دلم.  رفتم اتاق تراس

 .  زدمیم آنها به یسر دیبا

  بلکه شب سکوت تنها نه یا دخترانه خنده زیر یصدا

 .   دمیکش  یپف. زد یم برهم مرا خلوت

 ابرو  به خم آنکه یب  را تلخ یقهوه از یا جرعه

 داشت ادامه زیر یها پچ پچ یصدا.  دمینوش  اورمیب

 ! شب موقع نیا هم آن. زد یم حرف  تلفن با انگار.

 یم امیپ ا ی زد یم زنگ وقت رید شهی هم هم سوگل

  یدل از کند یدلبر  تا ناز یچاشن  و آرام یی صدا با. کرد

 .    کرد یم پا  به وجودم در یطوفان چه و بود برده که

 کردن رو و ریز. زدم پس را افکارم خنده یصدا با

 . بود یکاف گذشته

 ۲۳پارت #

 مانده ته.  کردم یم تلخ را اوقاتم شانی ادآور ی با دینبا

 اتاق به و  خاموش یگاری س ریز داخل را گارمیس

 و شد گرم  می،چشمها دمی کش دراز تخت  یرو. برگشتم

 . رفتم  خواب به



.   بود کرده نابسامان یکم را اوضاع خانم شوکت نبود

  تلنبار مبل یرو را داشت اتو به ازین  که ییلباسها

  هم یسر دیبا.  ببرم ییخشکشو  به راه سر که کردم

 .   زدم یم پدر و مادر به

  را میموها.  دمیپوش یآب پوش تک با را  نیج شلوار

. کردم یاسپر شانیرو را تافت و زدم شانه باال به رو

 .انداختم نهیآ در خودم  به ینگاه

 ینم غر م یموها مدل یبرا  یکس گرید  که بود سالها

  انشانیم  گره یوقت که ی مشک پشت پر یابروها. زد

 قهوه چشمان.   کرد یم  شتریب را ابهتم انداختم یم

 را صورتم  شان یخمار خواهرم  قول به که دهیکش یا

 و دیآ یم ام چهره به که یگوشت ینیب. کرده جذابتر

 یکم را سنم صورتم یرو شیر ته.  قاعده به ییلبها

  میابرو ریز  کوچک یشکستگ ، دهد یم  نشان شتریب

 .  بود ام یبچگ دوران  یطنتها ی ش از یادگاری

  نهیآ از نگاه کردم برانداز را خودم خوب نکهیا از بعد

.   سراندم بمیج داخل را یگوش و چییسو.  گرفتم

 . بستم را در و کردم ثابت دستم دو هر یرو  را لباسها

 به را طبقات از یکی دکمه میدستها بودن پر بخاطر

. فشردم هم یرو پلک و کردم یپف. فشردم اشتباه



  دمید یم که ی زیچ از.  شد  باز هم از آسانسور یدرها

 داشت یسع سنجاق با که یدختر. شد  گشاد چشمانم

 موش همان.  نبود موفق اما.  کند باز را واحد در قفل

 کی با ، کردم رها را لباسها.  بود فضول یکوچولو 

 .  چسباندمش وارید به و گرفتم را اش شانه حرکت

.   شد دیسف گچ مثل رنگش. دیکش یبلند نیه دهیترس

 غضبناکم چشمان به را اش شده گشاد یچشمها 

 چیه یول  خورد تکان  یماه مثل دهانش.  دوخت

 .  امدین رونیب ییصدا

  ؟ی کرد یم یغلط چه یداشت -

 ...   ب... ب -

 ترسانده نکهیا از. بودم زده زل حالتش به حیتفر با

 .کردم یم غرور احساس بودمش

   ۲۴پارت #

. فضول یکوچولو  موش انداختم رتیگ باالخره -

  ؟یکرد یم یدزد یداشت

  دهیبر دهی بر. شود رها دستم  ریز از تا  کرد یم تالش

 .  داد جواب

 ...   نه -



 گوشش از  را یجسم و برد مقنعه ریز از را دستش

  متوجه که بود یهندزفر بخاطر پس.  دیکش رونیب

 .  بود نشده آسانسور یصدا

 رهیخ یوقت.  داشت یخاص ییرایگ اش یآب چشمان

 تیرگها انیم در را ایدر  آرامش انگار یشد یم اش

 .   کرد  یم قیتزر

 .    کن ولم -

 . آمدم خودم به

     ؟یکن یم یدزد ؟ نهیا کارت -

 . خودمه  خونه -

 . زدم  یا خنده تک

 که یرادیا.  زنم یم زنگ االن آره؟  خونتونه که -

   نداره؟

 .   شد  خشک راه انیم دهینرس زنگ  به دستم 

  با.  ضهی مر بزرگم مادر.  کن صبر...   کن صبر -

 خواستم ینم. گذاشتم جا دمویکل.  دهیخواب قرص

 .  کنم دارشیب

 



 کی که دانستم یم اما شناختم ینم را ساختمان یاهال

  از یاطالع اما. کند یم یزندگ ساختمان در رزنیپ

 شی حرفها به توانستم ینم. نداشتم واحدش و طبقه

 ی گوشه.  نشست زنگ یرو دستم.  کنم اعتماد

 شیصدا و نگاه در را خواهش و گرفت را نمیآست

 .  ختیر

. نکن کارو نیا کنم یم  خواهش ، کنم  یم خواهش -

 .    گفتم راستشو من

 وارید به و دمیکوب اش نهیس تخت ، برداشتم را دستم

 .  کردم سنجاقش سرش پشت

  ؟یکرد یم یغلط  چه من خونه تو روز اون -

 .  شد یابر چشمانش آسمان

 ...   من ، من -

 به چشم از  نگاهم. دنیلرز  شیا قلوه و  سرخ یلبها

 .  بود حرکت در شیلبها

  بهم یخفگ حس. دارم ایفوب. ترسم یم  آسانسور از -

  اون. کنم یم استفاده پله از  نیهم واسه.  ده یم دست

  داد یصدا دمیرس که شما طبقه به روز اون ، روز



 یکس دمیکش سرک.  بود باز در. شدم کنجکاو.  دمیشن

 ...   که بعدشم و تو اومدم. نبود

 .  شد رها  اشکش قطره

 .   گم یم راست دارم. ستمین دزد  من بخدا -

 یخاص  آهنگ بخواهد خودش آنکه ی ب شیصدا تن

 ساعتها خواست  یم دلت که ییها همان از. داشت

 .   بزند حرف تیبرا او و ینیبش

  مثل. کردم یم حس دستم  ریز را قلبش ضربان یصدا

  و در  به را خودش باشد، افتاده تله در که یگنجشک

 .   دی کوب یم وارید

 وارید کنار همانجا. شد  شل اش نهیس  یرو از دستم

  جمع را نی زم یرو شده پخش یلباسها.  خورد سر

 .  کردم

 کار تی کنجکاو نیا گهیم شهیهم بزرگم مامان -

  قصدم.  کنم  کمک خواستم یم فقط بخدا.   دهیم دستت

  باور حرفمو تا بزن زنگ ایب هم االن. نبود یفضول

 .یکن

 ۲۵پارت #



 چشمان با. کردم اش حواله  ینگاه  شانه یرو از

  داخل او به توجه ی ب.  بود ام رهی خ اش یباران

 که بود شیصدا و چشم در یزیچ.  رفتم  آسانسور

 در چرا اما. کنم باور  را شیحرفها کرد یم وادارم

  بود؟ باز خانه

 به را  لباسها راه ی انهیم.  شدم  نیماش سوار

 را لباسها دوباره کردم دیتاک و دادم ییخشکشو

 . دیبشو

  را انگشتانش و بود نشسته زشیم پشت یمحمد خانم

  شیجا از دنمید با. لغزاند یم بردیک یرو  مهارت با

 .  داد یسالم و شد بلند

  کرد ینم یسع  وقت چیه ، قائلم یخاص احترام شیبرا

 کامال و خشک سرد،.  کند جلب خودش  به را حواسم

 مثل  کنم یم فکر یگاه. کرد ی م رفتار یجد

  هر.  ستین هم  یفانتز یها یالپردازیخ اهل همجنسانش

 شیب او به و آمد یم خوشم رفتارش از من باشد چه

 .   دارم اعتماد شرکت  در یگرید هرکس از

 را ام روزانه یها برنامه  و افتاد راه  سرم پشت

  یرو آچار کاغذ به یا اشاره آخر در و  کرد یادآوری

 . کرد زیم



 .   کردم ادداشتی براتون نجایا.  دییبفرما -

 سمت به.  کردم یتشکر و انداختم ینگاه  یسرسر

 تراش و نقص یب اندام یرو  نگاهم که رود یم در

 دل تواند یم  بخواهد اگر قطعا.  داد جوالن اش خورده

 یکس هر با و بود یمحمد او یول ، راببرد یمرد هر

 .  داشت فرق

  ؟ی محمد خانم -

  قاب انگشت کی با.  دیچرخ  پا پاشنه ی رو و ستادیا

  منتظر و باالداد را اش یمشک شکل مربع نکیع

 .  کرد نگاهم

.  چرخاندم اش یگندم صورتش یرو  را چشمانم

 وندیپ نازک یمو تار چند با که بلند یکمان  یابروها 

 ینی،ب نافذ  ینگاه با ی مشک چشمان. بودند خورده

 باز خنده به کم که یکیبار یلبها و قوزدار یاستخوان

 .   شد یم

   اومده؟ انیک -

 . آوردن فی تشر سرخوش جناب بله -

 . انداختم ام  ینیب به ینیچ

  کرد؟ حساب هیتسو دختره اون -



 کمک  با که کردن صدا و سر کم هی البته.  بله -

 . شد حل  سرخوش یآقا  و نگهبان

 . کردم زمزمه لب ریز و.  دادم تکان تاسف به یسر

 بزنه گند کاراش نیا با مونده نیهم.  وانهید پسره -

 . یچ همه به

 ۲۶پارت #

 رو تون اومدن کردن سفارش سرخوش یآقا -

 .   بدم اطالع بهشون

 .   دادم تکان یسر

 . دیاریب برام قهوه هی لطفا -

  از چوقتیه. رفت رونیب اتاق  از و گفت  یکوتاه چشم

 شهیهم و کرد ینم استفاده دار پاشنه یها کفش

 میبرا شیخصلتها  نیا بخاطر او.  دیپوش یم اسپرت

 .    بود احترام قابل

  چشمان ریتصو.  انداختم زیم یرو پرونده به ینگاه

. رفت ینم کنار نظرم از یا  لحظه دخترک دهیترس یآب

 او که یدوبار هر.   دیرس یم ام نهیس  وسط تا قدش

 نهیس به و  بلند دست کی  با یکاه پر مثل بودم دهید را

. بود پنبه یدیسف به پوستش. بودمش چسبانده وارید



  باتریز را چشمانش یایدر  روشنش پشت پر یابروها 

 یم وادارت لعابش و رنگ یب قرمز یلبها. بود کرده

 .   نبودم یکس هر من اما. یبچش را شان طعم تا کرد

  آنها نیلوندتر برابر در که بودم خورده زخم  یمرد من

 .دیلرز ینم دلم هم

  شد باز هوا یب اتاق در.  بود شده سنگ از قلبم ، دلم

 رفتار نیا که یکس تنها. دی کش رونیب افکارم از مرا و

 .    بود انیک گرفت ینم یجد  را میتذکرها و داشت را

 .   دمیکش هم در اخم

  نجایا ان؟یک یبزن در یر یبگ ادی یخوا یم یک -

 با. یکن یم خواد یم دلت  یهرکار که خونه نه شرکته

  منم یحرفا واسه کارمندا گهید روز دو رفتارات نیا

 .  نفهم ، گم یم یچ بفهم.  کنن ینم خورد تره گهید

 .    انداخت پا یرو پا  خودش خاص  یالیخ یب با

 باز. ستی ن خوب پوستت واسه عشقم ری نگ سخت -

 .    دیپوک دلم یصبح اول صبح ، اخماتو اون کن

  بود بلد انیک. کنم مقاومت مقابلش در توانستم ینم

  لحظه یبرا مرا و کند عوض را میهوا و  حال چطور

 .   کند دور ام ی جد  و خشک  جلد آن از یا



 .   آمد کش لبم  یها گوشه

.  بخنده بهت ایدن تا بخند.  داداش نهیا.  آهان -

 . نباش سیخس

 .  دی کش را شیلبها انگشت دو با

  عضله که یدینخند انقدر. بکش رو نایا  یطور نیا -

 .  افتاده کار از هاش

 فاصله اش احمقانه یفکرها آن از که بودم  خوشحال

 . یشگیهم انیک همان شد دوباره و گرفت

 استخدام  خوشگال نیا از دوتا گم یم  نهیهم واسه -

 . ارنتیب حال سر کم هی تا کن

  پاچه یشینما و کرد  زانیآو را اش لوچه و لب

 . تکاند را شلوارش

 یبزن و یکن  اخراجش تو ارمیم رو یک هر  نکهیا نه -

 . ما برجک تو

    ۲۷پارت #

 .  دیکش باال نگاهم ریمس تا  را چشمانش

 . رهیخ قصدم من واال -



 زیم  یرو یکار خاتم  یخودکار جا  از یخودکار

 .  برداشتم

 .   مرسان  شر ستین یدیام تو ر یخ به را ما -

 به را اسپرسو یبو. شد  تمام بحث کاظم مش ورود با

 .   دمیکش مشام

  یمحمد خانم نیا بابا ؟یکرد یکار مترجم یبرا ریام -

 . سرش یختیر رو شرکت  یکارا ،همه داره گناه

  یجا و کنم اعتماد  یراحت نیا به یکس به توانستم ینم

  خانم به را یفور مدارک. کنم استخدام یقبل مترجم

  هم رونیب موسسات به. کند ترجمه تا دادم یم یمحمد

 هیقض نیا  حال  به یفکر زودتر دیبا. نداشتم نانیاطم

 .   کردم یم

  اد؟یم امروز از  خبر؟ چه خانم شوکت از -

 . دادم باال  را میابرو یتا

   چطور؟ -

 مرغ تخم  و ،کالباس سیسوس انقدر میمرد بابا -

. میکن یم ،تخم مرغ نیع گهید روز دو. میخورد

 جور نیا.  سوزه یم خودت حال به دلم من ، بعدشم



  هوامو  که رم یم جونم مامانم شیپ که من مواقع

 .   داره

 مانده ته رهیخ و گذاشتم اش ینلبک ی رو را فنجان

 .  شدم اش

 ...   و  شکم فکر فقط که هم تو -

  زیم یرو را دستانش.  کنم تمام را حرفم نداد اجازه

 . آورد جلو را سرش و زد ستون

 یم نهیگز دو نیهم  حول  مردا واسه ایدن.  کالیبار آ -

 .  شکم ریز و  شکم. چرخه

 را اسمش و شدم یعصب شییپروا یب همه نیا از

 . زدم صدا ضیباغ

  دستش نکهی ا از قبل. رفت در سمت به و کرد یا خنده

 . دیچرخ  سمتم به ، کند لمس را رهیدستگ

  بود؟ یک دختر اون یدیفهم -

 قفل هم در را دستانم و کردم رها زیم یرو  را خودکار

 . کرد علم قد چشمانم شیپ رشیتصو. کردم

 . یی باال واحد رزنیپ ی نوه -

 برگشت را رفته راه  و خورد نیچ چشمانش  کنار

 .   کردم فی تعر شیبرا را صبح اتفاق.



   ؟ گفته راست یمطمئن -

 . دادم باال ابرو و دمیکش داخل به را امشده چفت  یلبها

 فقط. بگه دروغ خورد ینم بهش یول. دونم ینم -

 درو وقت  چیه من. بوده باز خونه در چرا دونم ینم

 . ذارم ینم باز

  ذهنش در را یزیچ  داشت انگار.  بود فکر یتو

 .زد  اش یشانیپ به دست با. کرد یم یبررس

 ۲۸پارت #

 .   افتاد ادمی -

 اش افهیق.  آمد جلو لبخند ،با دید که را منتظرم نگاه

  لو شانیکار  گند که بود یکار  خطا یها  پسربچه هیشب

 . باشد رفته

 . زهیچ... امم. بگم  یچطور  -

  یزیچ است  قرار دانستم یم. بود یفرار  نگاهش 

 . آمد نخواهد خوش مذاقم به که بشنوم

 تو مویگوش افتاد ادمی ، باال اومدم که روز اون -

 که ادینم یکس  گفتم.  نبستم رو در. گذاشتم جا نیماش

  اومده دختره فاصله نی هم تو رفتم من تا کنم فکر. 

 .  تو



 ینم فنا به  جا کی را میزندگ و من تا احمق  ی پسره

 پر یصدا.  کردم مشت را دستم. شد ینم ،راحت داد

 . انداخت نیطن اتاق در خشمم از

 تو مگه.   یایب خودت به قراره یک ، یلعنت. ااانیک -

  ؟یگذاشت باز رو ؟درخونه یا بچه

  اش مسخره  لبخند آن کاش.  دیکش گردنش پشت یدست

 دست. نزند دامن شتریب بدم حال به تا کرد یم جمع را

 .  بردم جلو

 .  دایکل -

 . کردم تکرار بلندتر. خورد جا  قاطعم لحن از

 .  خونه  یدایکل گفتم -

 . شد انینما صورتش در بهت

 .    نشده  یطور که حاال داداش؟  یگ یم یچ -

 . دمیکوب زیم  یرو را دستم

 تو دست از من. ایخدا یوا ان؟یک نشده  یطور -

 اومده گهید یکی دختره اون بجز اگر. آخه کنم کاریچ

 یم درو دینبا یچ یبرا اصال ؟یچ  خونه تو بود

 .  یکن یم وونمید یدار گهید انیک ؟یبست

 .  خاراند را  گوشش پشت



  دادن تیرضا بابام و مامان که ناسیهم  بخاطر خب -

 .   ذاشتن ینم که یراحت نیهم به اال و  تو شیپ امیب

 .  داد ادامه یلودگ با

 امشب. نشه تکرار گهید  دم یم قول. زمیعز ببخش -

  بپزم؟ یچ  واست شام یدار دوست

. بود گرفته اش یشوخ او  و خورد یم  را خونم خون

  ام نعره نکهیا از قبل که دید صورتم در یچ دانم ینم

  محکم را می موها. رفت رونیب اتاق از بلرزاند را اتاق

  جدا شهیر از بود نمانده یز یچ که یطور ، زدم چنگ

 . شوند

 . وانهید دلقک ی پسره -

 

 ( هیآ)

  میزانوها.  خوردم  سر نیزم  یرو همانجا ، رفت یوقت

 منه. دادم  دنیبار اجازه چشمانم به و زدم بغل را

 مال لگد را  تمیشخص و  خودم او یجلو  دوبار احمق

 دنشید بار هر با که ، بود  که او اصال. بودم کرده

 .انداخت یم تنم به رعشه

   ۲۹پارت #



 وارید به مرا و دیرس  یم سر طیشرا نیبدتر در

  همه یبرا بودنم زهیر همه با که یمن. کرد یم سنجاق

 را یکس کاش. شدم یم موش او برابر در داشتم زبان

  اما. کند دفاع من شیرفتارها مقابل در ازم تا داشتم

 !  فیح

 طور نیا که دانست یم را  ام ییتنها حجم  هم او حتما

 . کرد یم  آوار سرم یرو  را خشمش

 یا قهوه در  به را نگاهم و کندم شیخال یجا از دل 

 رفتم در طرف به وپا دست چهار!  یمامان. دادم خانه

 یشدن باز  یول ، گرفتم سر از را کارم سنجاق با و

 .  گرفتم یم نگهبان از را زاپاس دیکل دیبا.  نبود

  چروکش و  نیچ همه با ،  انداختم صورتش به ینگاه

 کی. دمیکش یا آسوده نفس.  بود بایز من یبرا  بازهم

  کوچک قابلمه.  داشتم وقت  شدنش داریب تا یساعت

 دست زود. بودم گذاشته اجاق یرو صبح را شیغذا

 به یدست. انداختم دم هم را برنج و شدم کار به

 را چشمانم. نشستم یصندل یرو و دمی کش ام یشانیپ

 .   کردم اتاقش در یراه

  یا شکوفه.  بود دمیام تنها او ام ییتنها همه انیم در

 .باشد شده سبز یا دهیخشک  درخت از که بود



  سرنوشتم نبود او اگر که کردم یم فکر نیا به یوقت

 یخلق بد تر راحت شد یم باعث آورد، یم  سرم بر چه

 .   کنم تحمل را شیها

  با.  نبود موافق مادرم و پدر ازدواج با چکسیه

 چه اما.  دندیرس بهم هایسخت تحمل و خودشان اصرار

 ! یدنیرس

 .   بودند شده طرد شانی ها خانواده طرف از دو هر

 یبرا تا کرد یم را تالشش تمام.  بود یزندگ مرد پدر

 را اش خانوده یخال  یجا هم و باشد شوهر هم مادر

 که بود قیعم و رنگ پر آنقدر  انشانیم عشق. کند پر

 .   آمد ینم چشم به ادیز شانیها  خانواده نبود

 .    افتاد ینم  یلعنت اتفاق آن اگر. میبود خوشبخت ما

  ؟یاومد.  هیآ ، هیآ-

 دمیکش گذشته یادآوری از دست یمامان  یصدا با

.  رمیبگ فاصله افکارم از تا دمیکش صورتم به یدست.

 . رساندم اتاقش به را خودم سرعت به

   ؟یدیخواب  خوب. جونم یمامان سالم -

 .نییپا امیب تخت از کن کمک ایب -

 ۳۰پارت #



  یم اما. داشتم عادت خشکش قالب و تیجد نیا به

  او و من.  زالل و صاف ، دارد یرئوف قلب چه دانستم

 .   میبود شده هم مونس  و همدم  که بود سالها

  چشمانش از یول آورد ینم زبان به ی زیچ  نکهیا با

 .   نبود یناراض ، بودم کنارش که نیا از خواندم یم

 را گرم  ریش وانیل عادت طبق و نشست زیم سر

 .   گذاشتم مقابلش

 .  خودم جون یمامان  خدمت -

 . بگم دکتر به دیبا شده ادیز خوابم وقت چند -

 .   زدم دشیسف پوست ی رو یا بوسه

  خونه که  منم ،یکن یم  استراحت شتریب بده مگه -

 .   ره ینم سر ات حوصله  ستمین

 و بخوابم ظهر لنگ تا  جوونا  مث ندارم دوست -

  هنوز کردم شروع که یکتاب نیا. نفهمم  روز از یچیه

  چشمام بخونم خط چندتا دستم رمیگ یم تا. نشده تموم

 .   بره یم خوابم و  شه یم خسته

 .  دمیچش را خورشت از یکم

 .   گم یم دکترت به حتما باشه -



 راکش یصندل یرو کردم کمکش ناهار خوردن از بعد

 را کتابش.  انداختم ش یپاها  یرو یی پتو.  ندیبنش

 .   شد مطالعه مشغول و گرفت دستش

 که یمواقع فقط اما میداشت  یییظرفشو نی ماش  نکهیا با

 .   شد یم استفاده آن از ، آمد یم مهمان

 کمر کوچک استکان  در ، کردم خشک را دستانم

 را توت کوچک ظرف ، ختمیر را  یچا  کشیبار

  زیم یرو ییصدا و سر چیه یب و دادم قرار کنارش

 .  گذاشتم دستش بغل

. رفتم اتاق به و کردم نسکافه  از پر را دمیسف ماگ

  لیتحو ترجمه یبرا که را یاوراق زودتر هرچه دیبا

 .   گرداندم یم بر بودم گرفته

 خواندن به شروع کم  سن از که ییتها یمز از یکی

  یرو توانستم سالها نیا یط که بود نیا کردم زبان

 .   می ا یبرب مخارجم پس از و ستمی با خودم یپا

 بودم خبرشان  منتظر و  کرده پر فرم آموزشگاه  چند

 هم موسسه کی از و داشتم یخصوص شاگرد چند.

 .   کردم یم قبول ترجمه  یکارها

  یخستگ احساس که داشتم دوست را کار نیا انقدر

 .  کردم ینم



  میرو شیپ  یها برگه از سر  یگوش امکیپ یصدا با

 ساعت دو. انداختم ساعت به ینگاه و دمیکش رونیب

 نیهم بخاطر دردم گردن ،پس بودم مشغول که بود

 .بود

   ۳۱پارت #

 صفحه به ینگاه و دادم ماساژ را گردنم یها مهره

  ، داد اطالع که بود شاگردها از یکی مادر. انداختم

  مسرت امیپ. شود موکول یگرید روز به  کالس

 را یا افاده و سیف دختر آن ی حوصله!  بود یبخش

 به و نداشت زبان یریادگی در یاستعداد چیه. نداشتم

  را گریهمد  هفته در روز سه و ساعت دو دیبا  اجبار

 .   می کرد یم تحمل

 یصندل پشت به را سرش. زدم رون یب اتاق از

  با و کرده رها  اش نهیس ی رو را کتاب.  بود چسبانده

 . بود رفته خواب به چشمانش  یرو نکیع

.   بود شده ادی ز خوابش روزها نیا ، گفت یم درست

 شتریب بود ده ید صالح دکتر شیماریب یشرو یپ لیدل به

 .  کند استراحت



 رفت ی م ضعف دلم.  گرفتم عکس  حالتش نیا از

 تا کرد یم را تالشش تمام که یبزرگ مادر یبرا

 .   کند حفظ را صالبتش

  ؟یکرد نگام انقدر ی نشد خسته -

 .  شدم کشینزد

  ؟یبود داریب جونم یمامان.. اا -

 لوس قدر نیا ساله ۲۲ دختر هی گفتم بار هزار -

 . زنه  ینم حرف

.  بسازد خودش مثل یکی هم من از تا  کرد یم یسع

 و پدر یطبع شوخ از یبی ترک با.  هستم  من ، من یول

 .   مادر  یلطافتها

 . داد نییپا آب با را قرصش 

 . نشه رتید ، ینرفت که هنوز -

  هی دیبا فقط. نرم امروز که داد امیپ شاگردم مامان -

 دیجد کار بدم، لیتحو رو ها  مدارک موسسه برم سر

 .  رمیبگ

 ونیزی تلو مقابل تا کردم کمکش. داد تکان یسر

 مورد لم یف یتماشا مشغول بلند یصدا با.  ندیبنش

  و تلفن یگوش  ، شده خرد یها وهیم.  شد اش عالقه



 و رفتم اتاق به.  گذاشتم کنارش را چرخدارش واکر

 .   شدم آماده

  ؟یندار یکار ،یمامان رفتم من -

 .نکرد جادیا حالتش در یرییتغ

   ۳۲پارت #

  واسه یرنگ  یلباسا ؟ یبپوش رهیت یخوا یم یک تا -

 . خوبه تی روح

 حق. داشتم دوست را شی ها مادرانه نیا چقدر که آخ

 یم رهیت  ای یمشک مقعنه و مانتو شهی هم بود او با

 .  دمیپوش

 کار ذهنم و فکرم تمام. نبودم زهایچ نیا بند و دیق در

 با میبخواه که نداشتم هم یمیصم دوست. کار و بود

 . بزنم یآنچنان پیت باشم مجبور و میبگذران وقت هم

  در من کس همه.  بودم گرفته خو یزندگ نیا به من

 یم بهم شی حرفها با یگاه که شد یم خالصه ییاو

 . است دل خسته من به حواسش که فهماند

 .   فرستادم شیبرا هوا در یا بوسه

 شما قهیسل  با رونیب می ر یم باهم ییدوتا  روز هی -

  چطوره؟ . میکن یم دیخر یکل



 .   زد ونی زیتلو به رو که بود یلبخند تنها جوابم

 .  این رید-

  را دهایکل دوباره تا کردم چک را فمیک و گفتم یچشم

 از و زدم پا را دمیسف  یآلستارها. باشم نذاشته جا

 . رفتم رونیب خانه

 دیبا یک تا دانم ینم. انداختم آسانسور به یکوتاه نگاه

 .  باشم ی فرار  محترک  اتاقک نیا از

 پله از که ،  ساختمان یورود یجلو او دنید با میپاها

  نیزم یرو ، کرد باز را در  دست کی با و آمد  باال ها

 کی نه هم آن.  دمیترس یم مرد آن از من. شد قفل

  خوش مرد آن از من. داشتم وحشت ،  یمعمول ترس

 که نافذش یا قهوه چشمان و سبزه پوست آن با پوش

 .داشتم هراس ، کرد یم سالحت خلع نگاه با

 زخم یجا آن با اش خورده گره و پشت پر یابروها 

 .   زد  یم دامن اش چهره ابهت به

 کرده حس را  نگاهم ینیسنگ.  نداشتم یز یگر راه چیه

 مزاقش به دنمید.  چرخاند سمتم به را سرش.  بود

 خشک جا ابروانش  انیم  یظیغل اخم که امدین خوش

 .   کرد



 بند ستون به را دستم و دادم فرو یسخت به را بزاقم

  یها پله  به ینگاه و داد باال را شیابرو یتا. کردم

  رفت آسانسور داخل. زد ی پوزخند. انداخت سرم پشت

 .شد محو دگانمید مقابل از و

 ۳۳پارت #

 به را آن ولع با و شد پخش هوا در ژنی اکس رفتنش با

 تا دمیدو و زدم رونیب سرعت به.دمیکش میها هیر

 .  شوم خالص بود افتاده جانم به که ییگرما از دیشا

.  دمیکش قیعم نفس چند شدم که یتاکس سوار

 ینم.  گرفت جان ام بسته یها  پلک پشت رشیتصو

 یمن یبرا نه اما ، شد اش یبیفر دل و جذبه  منکر شد

  یمن. بودم دهید کینزد  از را انگرشی عص یخو که

 .    بودم رفته مرگ دم تا او دست به بار دو که

 نیب آمد و  رفت سرگرم انقدر شدم قبول که دانشگاه

  یبرا یینا  یخستگ از دمیرس یم یوقت که بودم شهر

 یمامان شنهادی پ به آخر سال دو. نداشتم ییماجراجو

.  کردند موافقت خوشبختانه و دادم خوابگاه  درخواست

 آمد و رفت در ادیز توانستم ینم ها  هفته آخر جز

 ییجا به ، برگشتم که هم ی لیالتحص فارق از بعد. باشم

 و نیفرز گرچه. بود داده پناهم سالها نیا تمام که



 به من. نداشت میبرا یتیاهم  یول بودند  ناراحت دهیفر

 .  بودم کرده  عادت شانیها یمهر یب نیا

 .   م یدیرس خانم -

  فمیک از. دمیکش افکارم از دست راننده یصدا با

 .  کردم حساب  را هیکرا و دمیکش رونی ب یاسکناس

 خورده رژ یلبها  یقرمز. زد یلبخند دنمید با مهسا

 یم رخ به را اش شده  نتیلم یدندانها یدیسف اش

 . دیکش

 شده دراز دست انیم را دستم. کرد سالم  ییخوشرو با

 .  زدم بسته اتاق در به یا  اشاره ابرو با.  گذاشتم اش

  هستن؟ -

 یکم ملیر لطف به که کوتاهش  یها مژه  و زد پلک

 .  گذاشت هم یرو را بود شده بلندتر

 .  ارمیب برات ییچا هی نیبش. زمیعز آره   -

 .  دادم لشیتحو یا دوستانه  لبخند

 . تنهاست بزرگم مامان برگردم زود دیبا ممنون -

 . ی اومد بدم اطالع کن صبر -



 همون قطعا نداشتم ازین کار نیا به اگر. داشتم دلهره

  هرز چشمان و بودم شده رو به رو او با  که یاول بار

 گرید و رفتم یم بود انداخته هیسا میرو اش دهیدر و

 . بودم مجبور اما. گذاشتم ی نم پا آنجا به

 ۳۴پارت #

 چیه و بود گذاشته ام شانه  یرو یزندگ که یاجبار 

 .  نبود آن  از یزیگر راه

 .  زمیعز هستن منتظرت -

  حبس یا  هیثان چند را  نفسم.  کردم ی لب ری ز تشکر

 را در تیجد با و زدودم صورتم از را لبخند.  کردم

 راهم به چشم آورش چندش لبخند همان با. کردم باز

 .  بود

 .  یاومد خوش  -

 .  کردم صاف را میگلو

 .   آوردم  رو ها ترجمه. سالم -

  اوراق کاور نگاهش وزنه به توجه یب و رفتم  جلوتر

  زیم یرو و دمیکش رونیب دار دکمه پوشه داخل از را

 .   گذاشتم

 . لطفا دیکن چک -



 که طور همان. کرد نشستنم به دعوت دست  اشاره با

   زد لب ، بود ام رهیخ

 .  یعال  شهیهم مثل -

  با. دادم او به  را خشمناک نگاه و دمیکش هم در ابرو

 . زد زیم یرو  کاور به یا  اشاره چشم

 آماده برات رو چک تا ن یبش.  گفتم رو ها ترجمه -

 .   کنم

 ؛  دادم یم حرکت  تند تند را میپا.  ماندم  منتظر لیم یب

 تو. ناسیا از  شتریب اقتتیل که یدون یم خودتم نیبب -

  ینم ییجا به زار دو قرون کی و ورق چهارتا نیا با

 دردسر یب و خوب یزندگ هی یتون یم تو. یرس

 .  یباش داشته

 .  دوخت چشمانم به را مشتاقش چشمان 

 ینم تو یلجباز  همه نیا  لیدل. یبخوا که هیکاف فقط -

 . فهمم

.   دادم رونیب ینیب از صدا پر را ام یحرص یها نفس

 !  برتو شرم

  بردم جلو دست.  گرفت سمتم  به دوانگشت با را چک

 .   دیکش عقب را برگه که



 .    کن خالص  رو خودت و  بگو بله هی -

 بهم کرد یم  نشخوار بار هر  که یاتیچرند نیا از حالم

 .  خورد یم

 بنداز دستت تو  حلقه اون به نگاه هی. بکش خجالت -

  حلقه چرا ینگرفت  ادی بودنو متعهد یمعن هنوز که تو. 

 نیا و یکن یم فکر زنت به. یکرد دستت تاهل

 . ید  یم رو شرمانه یب شنهادیپ

 .  دمیکوب زشیم  یرو را دستم

 نیا. بدون من با  رو مرزت و حد گفتم بارها -

 نییآ و شیک هم که بگو ییهمونا به رو اتیچرند

 .  من نه.  خودتن

. بود رهی خ ، بودم انداخته راه که یتاتر  به لذت با

 .   دیکش لبش یرو یزبان

 اونم ایب راه من با تو.  کرده جذابت تفاوتت نیا -

 .   دم یم طالقش

 .  دمیغر ام شده چفت یدندانها انیم از

 .  بهت لعنت -

 طرف به و دمیکش رونیب  انگشتانش انی م از را چک

 :  گفت یبلند یصدا با. رفتم در



 .  توام مثل ییدخترا کردن رام عاشق من -

  محکم را در نشنوم را اش قهقه یصدا نکهیا یبرا

 پدر کاش.  گرفت راه صورتم یرو اشک. دمیکوب بهم

 کاش.  بنشاند شیسرجا را  هوسران مردک نیا تا بود

 تلخ طعم  و بودم مرده یلعنت تصادف آن در هم من

 . دمیکش ینم دوش به سال همه  نیا را ییتنها

 ۳۵پارت #

 تلخ حادثه آن. افتاد شوم اتفاق آن که بودم ساله نه

 در را خوبش خاطرات  و شمال مسافرت شد باعث

 .کنم یگان ی با ذهنم کی تار ی گوشه

  به منجر آمد یم مقابل از که یا راننده یاطیاحت یب

 و دنیکش پر لحظه همان مامان و بابا.  شد تصادف

 ذره یدلتنگ.  نداشت یدرمان که یدرد و ماندم من

 . گرفت  سالها نیا تمام در را جانم  رهیش ذره

  رفته؟ اوتوبوس تازه دیببخش  خانم -

 مقابلم یجوان  دختر. کردم باز را نمیسنگ  یها  پلک

 را اش کوله بند. کرد یم  نگاهم منتظر و بود ستادهیا

 دمیکش باال را ام ینیب. کرد  جا به جا اش  شانه یرو از

 .  دادم  جواب یخشدار یصدا با و



 .  نبود حواسم دونم ینم -

 یمهربان لبخند. بود زیچ  همه  نشانگر سرخم  صورت

 . زد

 روز و حال نیا به که ستین قشنگت ی چشا فیح -

 .   شیانداخت

 :   گفت یم شهیهم که افتادم یمامان  حرف ادی

 شانس دیبا.  شهینم آب و نون آدم واسه یخوشگل -

 .  یباش داشته

 تیجمع انیم در زور به را خودش.  دی رس  اوتوبوس

  کیتار هوا.  رفت و داد تکان میبرا ی دست.  داد جا

 .  گشتم یبرم زودتر د یبا ، بود شده

 

 ( ریام)

 ریتصو.  انداختم آباژور کنار عکس قاب  به ینگاه

  یرو یدست.  مادر و پدر کنار در خودم ی نفره سه

. گرفتم فاصله روزها آن از چقدر. دمیکش  قاب شهیش

 ساخته خودم یبرا که ییتنها نیا از بودم خسته چقدر

 .نداشتم یبرگشت راه و بودم

   ۳۶پارت #



  به خسته مدرسه ای دانشگاه از که ییروزها یبرا دلم

 یم سرم از هوش غذا عطر یبو و گشتم یبرم خانه

 پر و شلوغ یروزها  آن یبرا دلم ، شده تنگ برد

 غر یبرا یحت.  بود شده تنگ خانه یصدا سرو

 وقت نیا تا ای و آمدم یم رید چرا که مامان  یزدنها

 . بودم کجا شب

 خشن و احساس یب یمرد دادم یم نشان که نیا با

  همان درونم اما گذرانده را  یسالگ یس  مرز که هستم

  از یدور طاقت که بود یرنج  زود و حساس  بچه پسر

  به یسر شده هرطور دیبا.  نداشت را  اش خانواده

 پا از ی دلتنگ بخاطر  نکهیا از قبل ، زدم یم آنها

 .  وفتمیب

 تیاهم یب .  شکافت را شب  سکوت یا خنده یصدا

  بزنم پرسه افکارم  در خواستم.  خوردم م یجا  در یتکان

 نبودم یفضول آدم ذاتا. شد اضافه آن به هم پچ پچ که

 .    باشم صدا منبع دنبال بخواهم که

 ام یشانی پ یرو را ساعدم و شدم دراز تخت یرو

 به.  بود یفرار چشمانم از شهیهم مثل خواب . گذاشتم

 .  بود... ا بسم و جن داستان مادر قول



 و گشتم یم  خواب یا ذره دنبال نیسنگ یها پلک با

  از خواب چنان ، دیرس  یم بالشت به سرم که نیهم

 از شب انگار نه انگار که  بست یبرم  رخت چشمانم

 .  گذشته مهین

  خاک خاطرات ی صندوقچه سراغ به و دمیکش یپوف

  دهید را یلعنت آن که شب آن از. رفتم ذهنم ی خورده

  هر از.   شدم یم پرتاب گذشته به ناخواسته  بودم

 یلیدل گذشته زدن شخم با تا کردم یم استفاده یفرصت

  فقط تا دادم  یم عذاب را خودم. کنم دایپ رفتارش یبرا

  پس چرا  که کنم دایپ  شدنم قانع  یبرا یراه بتوانم

 .   شدم زده

 به که داشتم کم لندهور  ونیهما آن از  یزیچ چه من

  یکار همه میا یب نظرش به نکهیا یبرا. امدم ین چشمش

  گرفتن قرض با تا گذاشتم  یم پا ریز را غرورم. کردم

 داشته کنارم را او یا لحظه یبرا فقط خواهرم از پول

 .  باشم

  لبخند تا کردم یم فراهم را اش یگذران خوش  بساط

 هم را ها نی زتریناچ نیهم او اما ندیبنش لبانش یرو

 آغوش به خراب یحال با  من و کرد یم غیدر من از



 ، بود خواهر میبرا یگاه که بردم یم  پناه یخواهر

 . دوست یگاه و مادر یگاه

 ۳۷پارت #

  سنگ که داشتم را او  فقط ام ییتنها ریکو انیم در

 ینم هم انیک به یحت که را ییها حرف.  باشد صبورم

  بمیتخر  آنکه یب او و گفتم یم او به را م یبگو توانستم

 به نبود قرار که ییها حتینص ای کند سرزنشم ، کند

  روزها آن که یزیچ.  کردم یم گوش ، برود گوشم

 سبک یکم تا داشتم ازین آن  به یزیچ هر از شتریب

 .   دهم ادامه میها حماقت  به یانرژ پر دوباره  و شوم

.   دارد ازین آن به سان یپر روزها  نیا که یزیچ

  شینوجوان یروزها  از عبور حال در که یسانیپر

 را اش یسالگ  ۱۸ یروزها یانرژ و  پرشور. است

 دو مثل. است یعال مادرش با اش رابطه.  گذراند یم

 یمادر نقش بازهم یول. یمیصم دوست ای ، خواهر

  را سانیپر  که هاست نقش ریسا از تر رنگ  پر آنقدر

 من با را اش نگفته یها حرف تا دهد سوق  سمتم به

 شهیهم که یی او یبرا تنها و تنها من و بذارد انیم در

 و گذارم یم وقت ، ییدا نه دهید خودش برادر مرا

  تجربه کنارم در تا شوم یم شیپا هم ، لمیم برخالف



 یینایم شی برا  روزها نیا  من. کند کسب یدیجد یها

 .   بود میبرا  روزها آن که هستم

 و شد تمام زدنها پچ یصدا که گذشت چقدر دانم ینم

 . دمیخواب و دمیکش ته و سر یب یفکرها  از دست من

  یدوش. شدم  داریب خواب از  یگوش آالرم از قبل صبح

 آدم نکهیا با. خوردم  یمختصر صبحانه و گرفتم

 اش یدگیرس و خانم شوکت حضور اما هستم یمنظم

  کاش. داد ی م خانه به یگر ید لعاب و رنگ  کارها به

 .  برگردد زودتر

 وضعم و سر  به ینگاه ی ورود در کنار یقد نهیآ در

 .   دهیکش اتو و صاف شهیهم مثل. انداختم

  تکان یسر یمحمد خانم سالم جواب در ورود لحظه

 قهوه. دادم   قهوه سفارش یرسم و خشک و دادم

 .کرد یم عمل مسکن کی مثل. بود یعال شیها

 ۳۸پارت #

 .  برگشتم را رفته راه 

 .   کن درست خودت یدار وقتشو اگه -

 یدختران مثل.  نزد یلبخند اما شد باز صورتش یکم

 .   نشد زده ذوق ، بودند یچشم گوشه منتظر که



 .  حتما بله -

 نکهیا به فکر با یول کردم یم شک تشی جنس به یگاه

 . کردم یم قانع را خودم دارد یمحکم تیشخص

 .     شد وارد صدا و سر با انیک

 .   شدن فرما فیتشر عامل  ریمد جناب عجب چه -

 .  نداشتم ری تاخ. انداختم وار ید یرو ساعت به ینگاه

    شده؟ یزیچ -

 .   کرد رها  مبل یرو را خودش. زد  یا خنده تک

 یچ داداش نه. شده یزی چ پرسه یم تازه رو؟ آقا -

 همه مدارکا ، بلبله و گل ی چ همه ، بشه یخواست یم

 سر که منم یچشم نور یکارمندا. اس شده ترجمه

  ؟یخوا یم نیا از  بهتر یچ گهید.  شونن پستا

 یمحمد خانم.  کرد سکوتش به وادار ،  در تقه یصدا

 یب از انیک.  کردم یتشکر که گذاشت مقابلم را فنجان

 .   آمد جوش به خونش یمحمد خانم  یتوجه

 م؟یستین آدم ما  ؟یآورد یم قهوه دوتا  شد یم یچ -

 .  میاینم شما چشم به ای

 .  کرد اش  حواله یآلود غضب نگاه یمحمد خانم



 .  ارنیب  براتون کاظم  مش گم یم -

  رها را اش شده ثابت یها  پلک انیک شد بسته که در

 .   کرد

  بهم خوب یمنش  و سییر که الحق.  زره فوالد مادر -

 خوان یم ای  گرفته گازشون باوفا وانیح اون ای. انیم

 .   رنی بگ گاز رو همه اون مثل

 . کردم ییگلو تو ی خنده

 یکرد فکر ؟یندار نجابت و ینیسنگ انتظار هیچ -

  از نجایا بابا نه ؟ کنن ضعف و غش واست دیبا همه

 .  ستین خبرا نیا

 .   دمینوش را قهوه از یا جرعه

   ؟یگفت یم یداشت خب -

  همه تونه ینم که یمحمد ؟یکن کار یچ  یخوا یم -

  اومدم ، یکن ینم یقاط اگه.  بده انجام  هم با رو کارا

 ...  زبان یمترجم  که شدم  دوست دختره هی با که بگم

 .  دمییسا هم یرو دندان

 . ی اخراج خودتم یبد ادامه اگه.  انیک خفه -

 ۳۹پارت #



 .   داد ادامه آرامتر. نداشت را انتمیعصب انتظار

 ...   وفا با وانیح  اون با گفتم.   یوحش چته -

.  شد اش یگوش  سرگرم و کرد سکوت ام غره چشم با

 . کردم ینچ

 .   کن یمحمد خانم کمک کم هی کار نیا یجا به  -

 . سراند بشیج داخل  را یگوش

 و یجنابعال مشاور نجایا من.  بدون  ، یدون ینم -

  ینم مربوط من به کارا نیا.  هستم یداخل امور ریمد

 . عامل ریمد جناب ، باش مترجم هی فکر. شه

 یابر آسمان رهیخ و ستادمیا اتاق یقد پنجره پشت

 .   شدم

 کنم اعتماد بهش که یکس هنوز . کنم کار  یچ یگ یم -

  رمیبگ رو یک هر دست  که شه ینم. نکردم  دایپ رو

 .    دستش ریز زمیبر ، قرارداد و مدارک  نجایا ارمشیب

 .  بود شدنش کینزد از نشان شیها قدم یصدا

  گه یم شناسه یم رو موسسه  هی دوستام از یکی -

 هی میکن دایپ رو یکی تا  یخوا یم.  خوبه  کارشون

 .  میبزن بهش یسر

 .  نبود یبد شنهادیپ



   ده؟ ینم ما  به مترجم -

  خوب کارش اگه میکن یم  کار باهاش مدت  هی.  نه -

.  نجایا مشیاریم میکن یم دایپ رو جنس اصل بود

  چطوره؟

 .  دادم تکان یسر و  کردم نگاهش  شانه یرو از

 .  میبر شو آماده پس -

 .  ستادمیا مقابلش و دمیچرخ 

 .  میتا  آخر باشه.  دارم جلسه ، شلوغه سرم امروز -

 .  رفتم من پس داداش حله -

  

 فراموش را انیک با قرارم که بودم خسته قدر آن

  خانه به شب که بود گفته تماسش در سانیپر. کردم

 .   بروم حتما که کرد اصرار و روند یم  بزرگ مامان

 به دنیرس قرار یب و نداشتم را خانه به  رفتن حوصله

 تماس انیک که بودم ره  انیم در.  بودم یپدر خانه

  یشانیپ به یا ضربه. کرد یآور ادی را  قرار و گرفت

 .  زدم ام



 هی رم یم. میر یم فردا حتما.  رفت ادمی انیک آخ -

 امروز بوده قرار خانم شوکت.  بزنم نایا مامان به سر

 .    نمون من منتظر.   کرده درست غذا حتما ، ادیب

 .  دادم ادامه کلماتم انیم یمشهود حرص با

 .    ی بست درو شو  مطمئن لطفا -

 .   شدم تر یحرص الش یخ یب ی خنده یصدا از

 .برسون منم سالم.  راحت التیخ برو -

 ۴۰پارت # 

 مشغول یادیز یصدا و  سر با شهیهم مثل سانیپر

  حرف تک تک به عشق با مامان و بود زدن حرف

 و پدر یبرا میدانست یم  همه. داد یم  گوش شیها

 .    است یچشم  نور و زیعز چقدر مادر

  لحظه.  روح از پر.  بود یزندگ حس از  پر خانه نیا

 یم لذت و دم یکش یم نفس قیعم را شی هوا  لحظه به

.  رساالریام خود خود.  بودم خودم خانه  نیا در. بردم

 را بودم ساخته خودم یبرا که یقالب از  یشتریب مین

 .    شدم یم  داخل و گذاشتم یم جا یورود  در کنار

  ازین آن به شدن شارژ یبرا که بود ییجا  همان نجایا

  در یرو حسرت  با نگاهم.  بودم نرفته کاش.  داشتم



  ونشیدکوراس در یرییتغ مادر.  نشست اتاقم بسته

 .    بود نداده

  ریمس مبل دسته یرو  سانیپر باره ک ی نشستن با

 اتاق در به یا اشاره ابرو با. کردم عوض را نگاهم

 .   زد

  ؟یبست لیدخ ده یم حاجت -

 را صورتش که را اش کرده کوتاه تازه یها  یچتر

 .  ختمیر بهم را  داد یم نشان پرتر  و تر گرد

 .  ومدهین تو به شیفضول -

 .   دیکش عقب را سرش

 .          شد خراب ، ریام نکن -

 یپسوند و شوندیپ چیه بدون که بود یکس تنها او

 .   شد یم دلم ته از جان جوابش و زد یم  صدا را اسمم

 یکن درست رو نایا یبذار وقت انقدر نکهیا یجا به -

 . یش قبول کنکور کن خوندنت درس صرف وقت کم هی

 . گفت یکشدار شیا و کرد نازک یچشم پشت

 .    نده ریگ بابا و مامان مث لطفا -

 .    فشردم دوانگشت نیب را اش  ینیب نوک



 .    گن یم  راست خب ه؟یچ رندهیگ -

  کشینزد خودم به و انداختم اش شانه دور دست

 .  کردم

  ؟ یشناسی نم خوب مترجم هی ، نمیبب -

 .  زد یبرق  چشمانش

 .   شناسم یم  چرا ، چرا -

 : دمیپرس ، دمیرس هدفم به باالخره نکهی ا از خوشحال

 .   شرکت ادیب فردا یبگ یتون یم ؟ هیک -

 .  داد گردنش به یقر و انداخت باال ییابرو

 .   نشسته روت به رو االن نی هم دیببخش -

  از دخترک.  گفت یم را خودش. زدم خنده ریز یپق

 !  یراض خود

  به خواستم ینم.  رفت یم زبان کالس  که بود سالها

 از بعد تا حداقل ، شود  یکار طیمح وارد یزود نیا

 . کنکورش

   ۴۱پارت #

  درستو برو ، برو. کودکه مهد اونجا ،مگه بچه برو -

 .   بخون



 از قبل.  داد رونیب ینیب از صدا پر را  شیها نفس

  به محکم و شدم مانعش شود بلند شی جا از نکهیا

 .   زدم پچ گوشش در. فشردمش خودم

  یایب میمستق کنکور از بعد ، قول قول.  دم یم قول -

 . نه قبلش یول. یش مشغول و شرکت

 .    زد ام گونه  یرو یمحکم ی بوسه

 .   من  بشم خوشگلم  ییدا قربون -

 .  گرفتم شیبازو از یشگونین

  تا بکن پوست هارو وهیم اون .  شدم ییدا  گهید حاال -

 . نشدم مونیپش

 ازین یخانوادگ  یها یدورهم نیا به.   بود  یخوب شب

 یبرم خانه  به دیبا ام  یباطن لیم خالف بر.  داشتم

 میپاها. دمیخر  جان به را مادر  نگران یها  نگاه. گشتم

 .   بود مانده جا خانه آن در هنوز دلم یول رفت یم

 بلند یصدا و بود برده خوابش ونیزیتلو یجلو انیک

 را ونیزیتلو.  بود دهیچی پ خانه در فوتبال گزارشگر

 . کردم خاموش

 .  اتاقت برو پاشو  انیک ، انیک -



 تراس یصندل یرو. نداشتم را قهوه کردن دم حوصله

  آتش  یگاری س و دوختم چشم شب یاهیس به ، نشستم

 از پر و آرام جا همه آنقدر ، صداها همان هم باز. زدم

 صی تشخ قابل یراحت به صدا ریمس که  بود سکوت

 و بردم عقب سرم.  بود باال طبقه از صدا منبع. بود

 .  چسباندم بهم پلک

 

 ( بک فلش)

 

  ؟یبخون یا رشته چه یخوا یم -

 .  دادم جواب بودم من  مخاطبش نکهی ا از خوشحال

 . یدولت تیریمد -

  به. داد یم حرکت را تاب پا با و بود نشسته تاب یرو

 ریتصو آن به و بودم زده  هیتک یآهن پهن ی لهیم

 .  بودم دوخته چشم بخش لذت و خاص

 شده دور ما از زدن دور ی بهانه به هاله و انیک

 .   داد یم آزارم سکوتش. میباش تنها ما تا بودن

  ؟یبد  لیتحص ادامه یخوا یم -

 .کرد لیمتما سمتم به را سرش



 ۴۲پارت #

 .  داد  سر میپاها نوک تا چشمانم از را  نگاهش

 .   کنم شوهر خوام یم نه پس -

 و بلند یها مژه آن با دینفهم و چسباند بهم پلک

 . آورد تابم یب  دل سر بر چه  اش فرخورده

 .   بشم مهندس خوام یم.  یکش نقشه -

 خوش جا  شیلبها  یرو یلبخند  شیآرزو دنیشن از

 .  میبزن یمهمتر یها  حرف داشتم دوست.  کرد

   ؟یهست یکس با -

 مشغول را ذهنم مدتها که یسوال توانستم یسخت به

  قاطع و محکم.  کرد یف یظر اخم. بپرسم ، بود کرده

 . نماند یابهام و شک چیه   یجا که یطور. داد جواب

 .    نه -

  یرو یآب جوابش. دادم رونیب را ام شده حبس نفس

 در قیدق رشیتصو. کرد راحت را المی خ و شد آتشم

  یهمرنگ شلوار  و کوتاه  یمشک مانتو.  هست خاطرم

 آزادانه که یطوس شال و داشت کش مچش دور که

 . بود کرده رها ش یموها یرو



  یا بوسه تا کرد  یم ام وسوسه گردنش پوست  یدیسف

 .   گرفتم نگاه یسخت به. بنشانم شیرو

 رهیذخ وترم یکامپ در ، یا پوشه در را عکسها تمام

 است یدروغ قصه یعاشق و عشق نرود ادمی تا کردم

 . تیواقع در نه دارد وجود کتابها در فقط و فقط که

  که سندهی نو  الیخ و مغز یسلولها انیم ست یحس

 .             کنند یم درک را آن اش یداستان یها  تیشخص فقط

  سفره میرفت ینم دفعه هر میداشت ونیقل هی کاش -

 .  خونه

 تا گذاشتم را غمم و هم تمام من و گفت سوگل را نیا

 خندان لب با انیک و هاله. کنم برآورده را اش خواسته

  شکست  یلشکر  مثل دو هر ما و شدند کمانینزد

 .    میبود هم از  دور خورده

  آتش یگرید نخ.  فشردم را میپلکها انگشت دو با

 . زدم

 یکوچولو  موش همان یبرا ها خنده یصدا دیشا

 . دمیخز  تخت یرو. دیترس یم آسانسور از که فضوله



  خوش یلبها مهمان را خنده انیک مثل داشتم دوست

 خودش تادور دور ریناپذ نفوذ یسد او اما. کنم فرمش

 .  شوم کشینزد یا ذره داد ینم اجازه و بود دهیکش

 هاله. میدیرس یشگ یهم یسنت  خانه سفره به

 .نشست انیک به نقطه نیکترینزد

 ۴۳پارت #

 در سر مدام .  بود انیک آغوش در کامال که یطور

  نگاه.  دندیخند یم و زدند  یم پچ بردند، یم هم گوش

  فکر و نشست شانیرو ی ا لحظه یبرا امزده  حسرت

 .   هستم دنشیکش آغوش در تشنه چقدر کردم

  حوش و حول مانیحرفها رفتن رونیب همه نیا از بعد

 فقط که گشت یم افتاده پا  شیپ و مسخره یها سوال

 .    میآورد یم زبان به سکوت از ییرها  یبرا

 دوتا تو روح  هی که اونا از ؟ یدار یمیصم قیرف -

   بدنن؟

 قفل شیپ قهیدق چند تا که ی شلنگ دور را  میلبها لذت با

 یمشک چشمان به را نگاهم و چسباندم  ، بود شیلبها

 .  زدم کوک اش



  با یبچگ از که هم یکی.  انیک نیهم شیکی.  آره -

 .  میهم

  نگاهش.  انداخت هیسا شبش یاهیس در یبیغر حس

 .   داد باال را لبش گوشه و نشاند هاله یرو را

 .  خالم دختر هم دوستمه هم ، هاله -

  آه.  بست  چشم و داد رونیب یآه مثل  را نفسش

 .بست  نقش ذهنم در که بود یسوال  دنشیکش

 طور نی ا را او تا دهم انجام یهرکار بودم حاضر 

 و انیک  تیمیصم بخاطر بود ممکن.  نمینب درمانده

 ! ؟ باشد هاله

  و داد هاله به یکوچک جعبه انیک یخداحافظ  موقع

 .   کرد اش یچاشن هم ین یریش  چشمک

 .   نداره خانممو  قابل -

  انیک گردن  از.  پرواز یبرا داشت کم بال دو فقط هاله

 .  زد اش چانه  یرو یا بوسه و شد زانیآو

 . یدار واسم زی سورپرا هی شهیهم.  انیک  ینیبهتر تو -

.  بود رهیخ مقابلش زده جان ی ه دختر به خنده با انیک

  را هاله  خند پوز با و بود ستادهیا یا  گوشه سوگل

 . کرد یم نگاه



 به جسارت. باشم انیک مثل نبودم بلد که من به لعنت 

 به شانه. کردم قطع را نگاهش اتصال و دادم خرج

 . ختم ی ر چشمانم  در را احساسم و زدم وارید

  ؟ نمتیب یم ایزود نیا به -

 را سرش نرم و کرد نگاهم سکوت در یا قهیدق چند

 .   داد تکان

 .  اومدم یخال دست  ببخش -

 .  سراندم  میموها انیدرم را انگشتانم

 .   م یتجربگ یب حساب به بذار -

 .   زد هم به را خلوتمان هاله یصدا

 .   خدافظ  داداش ، ریم؟امیبر سوگل -

 . خدافظ.  میبر -

 یکم خواست یم دلم که بود یادیز انتظار دانم ینم

 خودت مراقب )  دیبگو و دهد خرج به احساسات

 (.باش

   ۴۴پارت #

 .   کردم یدست شیپ من اما

 .  باش خودت مراقب -



.  ماندم رهی خ رفتنشان به. بود سرش تکان تنها جوابم

 یا ضربه با. دختر دو نیا انیم بود فاصله ایدن کی

 .  گرفتم نگاه زد ام شانه به انیک که

  گذشت؟ خوش داداش؟ یچطور  -

 .   زدم پس را دستش

 که گرفتم یم کادو هی یگفت یم منم به د ینبا کهیمرت -

 یم یموقع رو یکوفت اون الاقل ای نباشم؟ یخال دست

 .  مینباش ما که یداد

 .   کردم زمزمه ضیغ با

 .    نیریش خود -

 . داد جواب انم یعص و یپرخاشگر همه ن یا از متعجب

 یم چه من چه؟ من به پرت تو زده بابا؟ چته -

  یایب یخال دست دینبا که ست ین بارت انقدر که دونستم

  یبخر یبر که یداشت پول ، گفتم یم اصال.  قرار سر

 .   داداش خواد یم پول ها رابطه نیا ؟

 .   دیچیپ گوشم در غرورم شکستن یصدا

 به که یکن خرج براشون دیبا ای.  قانون هی نیا -

 که یباش داشته مار مهره دیبا ای ، یا یب چشمشون

 .   کنن خرج  واست اونا



 غرورم شی حرفها با یول نداشت یتین و یقصد دیشا

 .  برگشت را  رفته جلو قدم چند. بود گرفته نشانه را

 . گهید ای ب پسر، چته -

  ، بودم خوانده ییجا .  داشتم تلنگر نیا به ازین

 کنار در.  است گوششان و  چشم به دختران احساسات

 مهیضم هم  یزیچ دیبا عاشقانه یها زدن پچ

  که من به لعنت. یگل شاخه مثل شده یکن  احساساتت

 .    بودم کرده فراموش هم  را نیا یحت

 در را  تیواقع طور  نیا که بودم دلخور  انیک از

 دیبا آمدم یم خودم  به دیبا. بود کوبانده صورتم

 .   بودم دور آنها از که گرفتم یم ادی را یاصول

 **** 

. رفتم یم  شرکت به رترید دیبا پدر دکتر وقت بخاطر

 آماده ان یک که ، بودم دنیدو حال در لیتردم یرو

 .   شد ظاهر مقابلم رفتن یبرا

 .   باشم رکابتون در نیبد افتخار  سیرئ جناب -

 .    دادم جواب زنان نفس نفس

 .  ییجا برم دیبا. امیم رید امروز.  برو تو -

 .    کرد لیتردم ی دسته بند را دستش



  ؟ اونوقت کجا.  بابا جون -

 .  ببرمش دیبا.  داره دکتر وقت بابا -

 .    داد باال را شیابروها 

 یم هم خانمو حاج ؟ ددر  یر یم یحاج  با ، اوه اوه -

 .    گهید دیچون یپ

 .   کردم  پرتاب سمتش به را حوله.  آمد  کش میلبها

 . نستایوا نجایا برو ، پرو بچه -

 .   دیکش  شیموها به یدست یشاک

  نیا کردم  صرف وقت چقدر یدون یم.  یروان نکن -

 ام؟یب یمحمد نیا چشم به کم هی که بشه یمدل

 ۴۵پارت #

 .   شد رهیخ امزده بهت یچهره  به

 بود یک هر. ده ینم جواب  روش یفرمول چیه.  واال -

 به یکی نیا یول.  برام  بود کرده ضعف و غش یکل

 .   رهیگ ینم  جاشم چیه

 .   انداختم گردنم دور را حوله  و زدم را  خاموش دکمه

 شو یکی نیا الیخ یب.  بردار  سرش از دست انیک -

 .  لطفا



  یت.  شد خارج اتاق از و داد تکان میبرا هوا در یدست

 انیک یصدا  با که رمیبگ  دوش تا کندم تن از را شرتم

 .   خوردم کهی

 ...   شده جور  هر دیبا امروز یراست -

 امبرهنه  تنه باال یرو را   زشیه نگاه  و کرد سکوت

 .   چرخاند

  هیثان چند فقط اگه.  زمیعز  یجذاب صحنه چه اوف -

  ؟ نه ای یمرد دمیفهم یم بودم دهیرس رترید

 .    کردم پرتاب سمتش به را شده  مچاله شرتیت

 .    نکردم رونتیب خودم تا انیک رویب گمشو -

 .  نخورد یتکان

 .   یکن رونم یب یایب تو نکهیا یبرا رم یم یم من -

 دور و دیکش پس پا موضعش از که رفتم طرفش به

 .    شد

 اون میبر دیبا شده  طور  هر امروز ریام نیبب -

    باشه؟ ، موسسه

 نشان در یصدا .  برگشتم اتاق به و ندادم را جوابش

 کردم نگاه ش یخال یجا به و برگشتم.  بود  رفتنش از



 شیپ اجازه لبخندم به.  داشتم را او که  خوب چه. 

 !   انیک تو دست از.  دادم یرو

 

 (هیآ)

 تماس بودم کرده پر استخدام فرم که یآموزشگاه  از

 بود، یمرخص که یمرب  یجا تا خواستن و گرفتن

 .  کردم تیرضا اعالم یمعطل یب.  بروم

 شدم آماده سرعت به و کردم آماده را یمامان  صبحانه

  واکرش کمک به و انداخت وضعم و سر به ینگاه. 

 .  رفت صبحانه  زیم سمت به

  که کردم  کینزد دهانم  به را یچا استکان ستادهیا

 .  سوخت میلبها حدش از شیب یداغ بخاطر

 .   بخور تو صبحانه درست نیبش -

 .   آموزشگاه برم دیبا.  شهیم رمید -

 .    دیکش باال  را  نگاهش

 ادی درس شاگردات به یخوا یم گرسنه شکم با -

  ؟یبد

  چاقو با را  ریپن و برداشت ینان تکه.  زد  یخند شین

 .دیکش شیرو



 ۴۶پارت #

 .   خودت از بدتر یکی حتما.  هستن یک گهید اونا -

 دستش لقمه.  نشدم ریدلگ.  داشتم عادت  لحنش نیا به

 .    گرفت طرفم به را

 تونه یم  نه.  رهیگ یم  ادی یزیچ نه گرسنه آدم -

 .     بده ادی  یزیچ

 یم کسانمی خاک با.  داشت  فرق هم  کردنش محبت

.   کند بلندم تا کرد یم دراز را دستش بعد یکم و کرد

  دوست کرده پر را امییتنها  سالها که را  یرزنیپ نیا

 .    دارم

.   زدم چروکش صورت  به یمحکم بوسه  عشق با

 با را لقمه.  نشستم مقابلش و دمیکش عقب را یصندل

  مهرش پر نگاه  با او و کردم یخداحافظ ، خوردم ولع

 .  کرد ام بدرقه

  را یهندزفر.  گذاشتم سرم یرو را شرتمییسو کاله

 به که ام  عالقه مورد  آهنگ و چپاندم گوشم داخل

 .  کردم یپل را بود  نیالت زبان



 سرم که طور  همان و کردم یط را ها  پله سرعت به

 سفت جسم به  برخورد با. رفتم در سمت به بود نییپا

 . بستم را  میچشمها درد  از یمحکم و

 .   بودم دهیند را یبزرگ آن به ستون چطور

 یبرا توانست  ینم گاری س با ختهیآم تلخ عطر نیا

  مصادف میچشمها  کردن باز.  باشد سالن وسط ستون

 نداشتم جرات ، مردانه یمشک کفش جفت کی با شد

.  شوم چشم در چشم آنها  صاحب با تا کنم بلند را سرم

 .   کردم ام یحواس یب نثار بود راهیب و بد هرچه

 .   دمیشن گوشم  کنار را ییآشنا و بم یصدا

  برم یمنتظر ای یارینم باال سرتو خجالت از االن -

 .   کوچولو موش ؟یکن فرار زیت که کنار

 ستون به سر با کاش.  شد یم هم نی ا از بدتر مگر

 نیهمچ اما شد یم یمتالش مغزم و بودم خورده

 . آمد ینم بار به یافتضاح

 یبو.   نداشتم شیبرا  یجواب و بود شده قفل زبانم

 به که بود برده فرو ی ا خلسه در مرا هم عطرش

 .   زد یم دامن ام یوارفتگ



  سرم.  شدم مسلط خودم به و کردم مشت را دستانم 

  را نگاهم. شد لیمتما عقب به که ییجا  تا بردم باال را

  نیا به شدن رهیخ.  کردم اش رهیت یها یا قهوه بند

 .    نبود یکس هر کار ابهت سمبل

 از سرعت به و کردم یعذرخواه  دهیبر ، دهیبر

 .کردم  عبور کنارش

   ۴۷پارت #

  همانجا هنوز.  برگشتم عقب به ی ا لحظه یبرا

 دور کامال که  ساختمان از.  کرد یم نگاهم و ستادهیا

 قیعم نفس چند و کردم وارید بند را  دستم ، شدم

 .    برگردد یعاد حالت به قلبم ضربان تا دمیکش

  کالس ، دادن درس وقفه یب مین و ساعت کی از بعد

.  کردم رها یصندل یرو را ام خسته تن و شد تمام

  سر شیادآوری با و بود اتفاق آن ریدرگ هم  هنوز ذهنم

 .    کرد یم شتریب را دردم

 را دستم افتنشی یبرا کالفه یگوش زنگ  یصدا با

 یرو دندان  موسسه شماره دنید با.  بردم فیک داخل

 وصل را تماس ، شود قطع نکهیا از قبل و دمییسا هم

 .    دمیشن را مهسا یدماغ تو یصدا. کردم



 یا یم امروز زم؟یعز یخوب.  جون هیآ سالم -

  موسسه؟

  ؟ شده یزیچ -

 تو کرده سفارش مهندس  که هست مدارک یسر هی -

 .   خوادشون یم زود.  یبد انجام

 مردک آن با و بگذارم پا ساختمان  آن به خواستم ینم

 یجا کردن دایپ تا بودم مجبور اما شوم  چشم در چشم

 .  دهم ادامه میهمکار به یگرید

  ؟یهست جون  هیآ الو -

 .    دمیکش یقیعم نفس

   برام؟ یکن کیپ شه ینم -

 لی تحو یحضور  یایب دیبا که یدون یم. زمیعز نه -

 .   یر یبگ

 لی تحو موسسه در کار طیشرا از یکی گفت یم درست

 .  دادم جواب لیم  یب.  بود مدارک یحضور

 .  رسونم یم خودمو.  باشه -

 .   کرد لوس یکم را شیصدا

 .   زمیعز نمتیب یم -



.  کرد قطع را  تماس بماند  یجواب  منتظر  آنکه بدون و

 گرفتم دستانم انیم را سرم و رها زیم ی رو را یگوش

   . 

 انداختم شانه یرو را فمیک.  انداختم ساعت به ینگاه

 رونیب ، آموزشگاه یمنش از یکوتاه یخداحافظ  با و

 .   زدم

 به را سرم.   گردم یبرم رتر ید که دادم خبر  یمامان به

 یرو را ام خسته یها  پلک و  چسباندم اتوبوس شهیش

 .    گشتم یم یمطمئن  یجا دنبال دیبا.  گذاشتم هم

  یسع.  برسم رترید تا داشتم یبرم قدم سالنه سالنه

 سلول که را وجودم در کرده رخنه استرس کردم یم

 . رمیبگ دهیناد د،ینورد یدرم را تنم سلول به

 ۴۸پارت #

 بسم با و آمدم فائق یسخت به ام دلهره و  اضطراب بر

 یبار  نیآخر نیا دادم قول خودم به.  شدم وارد یاله

 .   گذاشتم یم شده خراب آن در را میپا که باشد

 یم قتلگاه به خودش یپا با که داشتم را  یقربان حس

 زشیم پشت مهسا.  کردم باز را باز مهین در.  رفت

 شیصدا ، نلرزد کردم ی م یسع که ییصدا با.  نبود

 .    زدم



   ؟ مهسا  -  

  منحوسش یصدا ناگهان که دمیکش اطراف به یسرک

 .    دمیشن سرم پشت از درست را

 .   رفت زود ، اومد شی پ براش یکار ، ستین   -

 .    او چشمان جز کشاندم یم ییهرجا  به را نگاهم

  مخصوص؟ یدنینوش  ای زمیعز یخور یم قهوه -

 .   دادم ن ییپا یسخت به را دهانم آب

  لطفا.  تنهاس بزرگم مامان.  برم زود دیبا من -

 ...    مدارکو

 .   شود تمام حرفم نداد اجازه

 ه؟یا عجله چه  حاال.  یر یم ، زمیعز یر یم -

 .   وقتش به...  اما ، بهت  دم یم مدارکم

.   زدم یم صدا را خدا  دلم در.  نداشتم یفرار راه

  منحوس ساختمان نیا پا دوباره که کردم یغلط عجب

 .    گذاشتم

  انگار که کرد یم براندازم یطور اش دهیدر نگاه با

 .    بودم ستادهیا مقابلش یپوشش  چیه یب



  ؟ یداشت  نگه خودت تشنه منو وقته چند یدون یم -

 ، بار کی که کردم یم یشمار  لحظه چقدر یدون یم

 آدم چه کنم  ثابت بهت تا.   میباش تنها باهم بار کی فقط

 .   ام یاحساسات

 داشت یم بر سمتم به قدم کی گفت یم  که کلمه هر با

 .   گرفتم یم فاصله او از را قدم کی همان من و

 ینتون ، دم یم قول بهت ؟ من از اونم ؟ یدیترس -

  خلوت هی واست من مث که یکن دایپ رو  یمرد چیه

 .  بزنه رقم کی رمانت دونفره

 ...  اال  و نشو کینزد من به.  یعوض این جلو -

 .    کرد یترسناک ی خنده

 من از ریغ به.  بزن خب ؟ یزن یم غیج  ؟یچ اال و -

.  بزن غی ج.  ستین ساختمون نیا تو یکس که تو و

 .    کنه یم کی تحر شتریب منو غیج یصدا که بدون فقط

  کردن دایپ  یبرا را اشکم از سیخ و دهیترس چشمان

 سرش فرق در تا چرخاندم سالن دور تا دور یزیچ

  اما.  کنم پاک ینجاست نیچن از را ن یزم و بکوبم

 .   بود کرده را جا همه فکر انگار  افسوس



 برم بذار.   ستمین اونا از من .  یکن یم اشتباه یدار -

 .   نگم یزیچ یکس به دم یم قول ،  دم یم قول. 

 و شد دیام نا دمیام ی همه خورد وارید به پشتم یوقت

  نشست سرم یباال  دستش.  خواندم را خودم  ی فاتحه

 .ندیبب مرا  بهتر تا کرد خم گردن یرو  را سرش. 

   ۴۹پارت #

.   ناب و نخورده دست ، یدار فرق. دونم یم ، آره -

  دختر هی هوس دلم.  شدم خسته دوم دست و  بنجول از

 .  کرده بکر

 .      خورد یم تاب لبانم و چشم انیم  نگاهش

 .   زیانگ وسوسه و یآب چشم دختر هی -

 .  ختمیر میصدا در را خواهش و التماس

 .  باش نداشته م یکار خدا تورو.  عقب برو -

 .  زدم ضجه

 .    برم بذار -

.   شد ینم کنده صورتم از یا  لحظه قرمزش چشمان

 را دلم مشروبش گند یبو.  آورد کتری نزد را سرش

 تاب صورتم یرو نفسش یگرما.   کرد رو و ریز

 .  خوردیم



 .    ستین من کار تو از گذشتن -

  قلبم ، شد قطع نفسم می لبها یرو شیلبها  نشستن با

  بود یرحم یب یشکارچ.  مردم یا لحظه یبرا و نزد

  ی تیاهم ییرها یبرا اش طعمه یتقال به  یسنگدل با که

 .  داد ینم

  کی با و  شد قصدم متوجه که دمیکش باال را میزانو

  کم که نفس .  کرد قفل شیپاها انیم  را میپا حرکت

.  زد صورتم به یمحکم  یلیس و گرفت فاصله ، آورد

 و دوخت چشمان  به را اش  دهیدر و یوحش  چشمان

 .    زد ادیفر

   ؟ یکن  یغلط چه ی خواست یم -

  دیکش محکم  را میموها مقنعه یرو از و  انداخت دست

 .   گذاشتم دستش یرو دست و دمیکش غیج درد از. 

 .    یعوض کن ولم -

 .    شد رهیخ دنمیکش درد به لذت با

 تحمل دی با رو یشتریب یدردا ینکن م یهمراه اگر -

  ؟ هیچ چموش یها طعمه  یجزا یدون  یم.  یکن

 .    داد ادامه یترسناک لحن با

 .    خشن رابطه هی -



 ، بود گرفته چنگ به را میموها که یدست  به یتکان

 .   داد

 .   دوم راند واسه  میر یم حاال -

 یصدا ، کند تکرار را کارش دوباره نکهیا از قبل

 .    انداخت  نیطن فضا در یادیفر

   ؟ خبره  چه نجایا -

.   کرد جدا من از را او که یقدرت پر ی دستها بعد و

  یخوردها   و زد به توجه یب و خوردم سر  وارید کنار

 . زدم هق و دمیکش م یلبها یرو دست محکم آنها

 بود  شده واژگون یا گوشه که را فمیک حال یب

 مردانه رخ م ین یرو  نگاهم خروج ی لحظه.  ،برداشتم

 اما بودمش دهید ییجا کردم احساس.  دیچسب یا

 فشار ذهنم به خواستم ینم که بود بد حالم آنقدر

 .  اورمیب

  لحظه.  رفتم نییپا ها پله از و گرفتم وارید به دست

 دهیرس رترید یکم اگر.  شد ینم قطع میها  اشک یا

.   بود آورده سرم ییبال چه نامرد آن نبود معلوم بودند

 .  بود شده ختهیآم هم در ام  هیگر و سرفه

   ۵۰پارت #



  یرو زانو با ، نکردند ام یاری راه ادامه یبرا  میپاها

 را ینیماش ترمز یصدا.  زدم زار و کردم سقوط نیزم

 .   نکردم یتوجه اما دمیشن

  ؟  خوبه حالت -

 از سیخ  چشمان خورد ام شانه به که  یا باضربه

 .    گشودم را اشکم

   ؟ توام با یه -

 .    داد ادامه آرامش  با دید که را ام دهیترس نگاه

 .    نترس.  ندارم تیکار -

  با.  آمد یم باال زور به هیگر شدت از میها نفس

 مات و چرخاندم را سرم نیماش در شدن باز یصدا

 .  شدم میروزها نیا یسنگ و مرموز ی مردانه قامت

 که را تعللم.  گرفت سمتم  به را یآب یبطر  حرف یب

 .   گفت آمرانه ، دید

 .   بخور -

 شیپ را لرزانم دست.  کرد اطاعتم به وادار لحنش

 .    کردم کینزد لبانم به و گرفتم را  یبطر ، بردم

 .    نی ماش تو ایب -



.   بود مانده شیخال یجا  یرو نگاهم.  رفت و گفت

 .  داد ادامه  تر سوزانه دل دوستش

.   یبر تنها که یتون ینم.   خوب دختر پاشو  ، پاشو -

   ؟ یکن تی شکا ازش یخوا یم.  ستی ن خوب  حالت

 .    دادم حرکت راست و چپ به را سرم

 .   کنم کمکت بذار پس خب -

 متوجه.  شدم جمع خودم در آمد سمتم به که دستش

.  ستادیا  صاف و دیکش پس را دستش شد، منظورم

  نیف یصدا.  کردم یط یسخت به را نیماش تا قدم چند

  معده در یز ی چ.  شکستیم را نیماش  سکوت نمیف ،

 .    آمدی م باال حلقم تا  و دیجوش ام

 .    دار نگه ، نگه -

  کنار  باز را در یمعطل یب.  ستادیا حرکت از نیماش

 عق را ایدن یهاینامرد تمام ، زدم عق.  نشستم جوب

  باال را جانم کاش.  نشدم سبک اما آوردم باال و زدم

 راحت یاجبار و ظالمانه یزندگ نیا از تا آوردم یم

 .   شوم



 هرچه.  بودم نخورده یزیچ صبح لقمه کی  همان جز

 نیزم یرو همانجا حال  یب.  بس و بود یزردآب بود

 .    زدم هیتک نیماش به و نشستم

 فضول یکوچولو موش ، یکرد یم یغلط چه اونجا -

  ؟

 خشم از شده قرمز یردها انیم ش یها مردمک

 .    دیغر اش شده چفت فک انیم از.  بود شده محصور

 یفضول از دست تا ادیب سرت ییبال  هی دیبا حتما -

  ؟یبردار

 .   زد  یخند شین

 گذرن؟ یم ازت راحت من مث همه یکرد فکر -

   ۵۱پارت #

 .    دادم جواب زحمت به.  شد ینم قطع میها سرفه

 .  کنم یم...  کار...  براش -

 شیدست کنار مرد.  خورد  گره هم در متعجبشان نگاه

 .  دیپرس

   ؟یکارمندش یعنی ؟ براش  یکن یم کار -

 .   گرفت شدت میها سرفه



 دستمون رو تا دکتر میبر پاشو ؟ تو یشد یچ -

 .  ینموند

 دستم به را فمیک فهماندم بهش اشاره و مایا با 

 سه و دمی کش رونیب را  یاسپر سرعت به.  برساند

 .  گرفت آرام طوفان.  زدم دهانم در پاف

  یم کم نفس شدم یم استرس ای ترس دچار وقت هر

 .   کنم استفاده یاسپر از تا شدم یم مجبور و آوردم

 بدنه به را دستم.  دمی کش ینیب از قیعم نفس چند

 انیم از. نشستم عقب ی صندل یرو و گرفتم نیماش

 دودستش.  بودم گرشان نظاره بازم مه ین یها  پلک

 .  دیکوب شی پا ران یرو

  میبود دهیرس رترید کم هی اگه.  ناموس یب مردک -

 کارو نیهم نیا اگر. افتاد یم یاتفاق چه  نبود معلوم

 و ایب که داد یم جر یا  قهی کرد یم خودش  با یکی

 .    نیبب

 دیسف صورت به ینگاه و گشت یم بر عقب به مدام

  حواسش که طور همان هم او.  انداخت یم حالم یب و

  یجلو.  داشت نظرم  ریز نهییآ از بود یرانندگ به

 ادهیپ و کردم یتشکر  زحمت به.  داشت  نگه ساختمان

 .    شد ادهیپ دوستش و شد  باز جلو در بالفاصله.  شدم



  حالش. باال رم یم همراش یکن پارک نو یماش تو تا -

 .   ستین خوب

 .   شدم متوقف شیصدا با که رفتم ها پله سمت به

 .   نیی پا ادیم آسانسور االن ایب -

  شانیها شانه عرض اما بود  او از کوتاهتر یکم قدش

 که داشت صورتش یرو یشیر ته.  بود اندازه هم

 به یکم شیگوشها.  بود کرده تر مردانه  را اش چهره

 گوش بل اصالحا که ییهمانها از.  بود لیمتما  جلو

 از دور به که اش یشی م چشمان با.   شود یم گفته

 .  کرد یم نگاهم منتظر بود یهرزگ  هرگونه

 و دمیکش  آسانسور سمت به را چشمانم یدرماندگ با

 دادم حرکت  نیطرف به یسر. کردم نگاهش قفل دوباره

 تا داشتم یبرم  قدم آهسته.  گرفتم شیدرپ را پله راه و

 .    دیاین سراغم به سرفه

  یعل که بود آن از نشان سرم پشت از ش یپاها یصدا

  شرمنده.  نگذاشته میتنها اش یباطن  لیم رغم

 .  برگشتم سمتش به و ستادمیا.  شدم  اش یمهربان

 .  رم یم خودم.  خوبه حالم -

 .    کرد زارم حال به یا  اشاره چشم با



  سرت پشت منم برو ، جون دختر برو.  مشخصه  بله -

 .امیم دارم

       ۵۲پارت #

 :  گفت یا بامزه حالت با و شد خم شی زانوها یرو

 پاهام.  مردم.  ایفوب شد نم ی ا آخه.  دختر نکشت خدا -

 .    ادینم  باال نفسم گهید.  شکست

 .   شد کمینزد و کرد یط را مانده پله چند

 یترس ینم مردا ما از که یا فلسفه چه دونم ینم -

  یم نتییپا و  باال راحت که کی کوچ اتاقک نیا از یول

 .  یترس یم کنه

 دهیخواب امروز اتفاق به یا هیکنا اش جمله یپستو در

 .   انداختم نییپا را سرم.  بود

 .    کن نگاه منو  -

  کی اگر.  بود او با حق.  دمیکش خجالت حرفش از

 ...   دندیرس یم  رترید لحظه

 .  گاین منو توام با -

 صورتم در  را نگاهش یمهربان  با.  گرفتم باال را سرم

 .   چرخاند



 هی.  مینیی پا طبقه ما نیبب.  شده بهتر  حالت ، خب -

 .  یاومد دعوت یب که بارم

 .   داد ادامه و زد یچشک

  حساب کمکمون رو.  ای ب یخواست هم  گهید هربار -

.  یلیخ ، مرده یلیخ ، نکن شیعنق بد به نگاه.  کن

  باشه؟.  بده اطالع یداشت یکار

 .    دادم تکان سر تنها جوابش در

  باهاش که نهیا واسه دهنت تو زبون اون جون دختر -

 تکون رو یگندگ نیا به  کله نکهیا نه ، یبزن حرف

 .    یبد

 .   فشرد را دکمه و رفت آسانسور سمت به

  شتریب داداش از که قمیرف اون.  انمیک من یراست -

 .    رهیام دارم دوسش

 .  شد باز هم  از آسانسور یی کشو یدرها

  ه؟یچ تو اسم ینگفت -

 . هیآ -

 .   شد آسانسور  داخل

 .  نمتیب یم بعدا جون  هیآ تو برو -



 . برداشتم جلو به یقدم شوند بسته درها نکهیا از قبل

 .  امروز بابت ممنون -

  جلو به و گذاشت اش  یشانیپ کنار را انگشتش دو

 .   کرد پرت

 . نداشت قابلتو -

 . دمیشن را  شیصدا شده  بسته یدرها پشت از بعد و

 . وقتش به ،یکن یم جبران -

 

 ( ریام)

 

 سکوت.  نبود یواشکی و  زیر یها خنده آن  از یخبر

 فکرم.  بود  انداخته هیسا  شب یکیتار یرو  مطلق

 چند فقط اگر.  زد یم قدم امروز اتفاق  حوش و حول

 ...  میبود دهیرس رترید قهیدق

  روز هر ، نبود یراض طشیشرا از  ادیز بابا دکتر

  شیبرا ما دست از یکار و شد یم بدتر قلبش اوضاع

 . آمد ینم بر

   ۵۳پارت #



  یها تماس  از کالفه.  رساندم خانه به را مامان و بابا

 .  کردم وصل را تماس ، انیک وقفه یب

 دیبا یعنی ، دم ینم جواب یوقت یدون ینم هنوز -

  ؟ رمی بگ تماس خودم تا یکن صبر

  مطب ای یا  جلسه تو ای تو.  یحاج نییپا اریب صداتو -

 میبر چند ساعت نرفته؟ ادت ی که امروزو قرار.  دکتر

  ؟ موسسه

  یقیعم نفس و فشردم را میها پلک انگشت دو با

 .    دمیکش

  ؟ کجاست آدرسش -

 ...   ابونیخ -

 راه وسط ایب ییجا هی  تا.  افتم یم راه االن باشه -

 .    مینیبب همو

 را یکار جلسه ماندن یبرا مادر یاصرارها جواب در

  به ینگاه.  بود شهر مرکز ، ساختمان.  کردم بهانه

 .  میرفت  باال ها  پله از و انداختم درش سر

 .    زد یم برهم را ساختمان سکوت یادخترانه یصدا

 .  عقب برو ، این ،جلو کن ولم -



  یصدا با. بود یمست سر از که یمرد کشدار یصدا و

 دوتا را ها پله یباق و دادم دست از را  کنترلم ، غیج

 .  رفتم  باال یکی

  دنید با.  کردم باز حرکت  کی با را  باز مهین در

 .    شد بلند سرم از دود مقابلم صحنه

.  بود ری اس مرد چنگال در انهیوحش  دختر یموها

  در ام نعره.  بود قرمز و متورم هیگر فرط از صورتش

 .    دی چی پ ساختمان

 . حرومزاده کثافت ، یکن یم یغلط چه -

  آشنا میبرا یاد یز دخترک دهیترس و یآب   یمردمکها

 .  بود

 جان حال  در انیک و من یها لگد و مشت  ریز مرد

  یرو از را سرش.   میکرد شیرها  که  ، بود دادن

 و آلود خون صورت به لذت با و کردم بلند نیزم

 .    شدم رهی خ اش یزخم

 بهش یداشت که دمیشن نه؟ ، یخشن رابطه عاشق -

 .    یگفت  یم نویهم

 .    یافتاد در  یک با یدون ینم  هنوز ، کنم یم بدبختت -

 .   زدم دشیتهد به یا خنده تک



 .    شناختمت خوب یلیخ ، اتفاقا چرا -

 .    کردم نگاهش غضبناک

  یلیخ  شناختت یدید.  متجاوز آشغال ی  کهیمرت هی -

   ؟ نبود سخت

 دردش پر ناله که کردم صورتش حواله  یگرید مشت

 .   انداخت رونیب را دهانش خون.  شد بلند

 . ایعوض آرم یدرم پدرتونو -

 ۵۴پارت #

 یم آدمت خودم ، نداره عب. ینشد آدم که مث نه -

 .    ناموس یب ، کنم

  لبخند.  افتاد زیم یرو  مشروب شهیش به چشمم

 با و برداشتم زیم یرو از را شهیش.  زدم یطانیش

 .   رفتم سمتش به آرامش

 به خشن  رابطه هی هوس و یکن یم مست نیا با -

 باهم االن.  خوبه هم ی لیخ ، خوبه.   زنه یم سرت

  ؟ چطوره میکن یم امتحانش

  یاو چشمان  در نباریا ترس و دیپر صورتش از رنگ

.   زدم انیک به یا اشاره سر با.  کرد  النه نامرد



.   کرد قفل را  شیپاها و دست.  شد متوجه را منظورم

 .    زد ادیفر ، نشست که کمربندش یرو دستم

  وونه؟ید  یکن یم کاریچ یدار...  یدار  ، کن ولم -

 و کمربند ییرها یبرا تالشش و ادیفر به توجه یب

  ییجا به  راه دید یوقت.  کردم باز را شلوارش  دکمه

 .  شد باز  التماس به زبانش ، برد ینم

 گهید.  کن ولم ، خوردم گه.  کن ولم  ، کردم غلط -

 .    رم ینم یزن  چیه سمت

.  دمیکوب وارید به را شهی ش.  بود دهیترس یکاف حد به

 کینزد صورتش  به را  دستم در مانده شکسته تکه

 .    کردم

.  کنم ساقطتت یمردونگ از نیا با نداره یکار برام -

 .    ترسم ینم  زمیچ چیه و  کس چیه از

 .  دادم دستم به یزی ر حرکت

  یبش کینزد  مخالفت جنس  به گهید بار کی فقط اگر -

 سرت به ییبال چنان ی کن خشن رابطه هی هوس ای

  ؟یدیفهم.  یکن مرگ یآرزو لحظه هر که ارمیم

 .   آره...  آ -

 .  یافتاد یکس بد ریگ.   دارمت نظر  ریز جا همه -



 به یدست و  شدم بلند.  کردم پرت یا گوشه را شهیش

  خراب آن از و کرد شیرها انیک.  دمیکش میلباسها

 .    میزد رونیب شده

 نشده دور ادیز که بود بد آنقدر کوچولو موش حال

 .  درآوردم حرکت به را نیماش.  باشد

 نیزم یرو دهیخم ییها  شانه با دخترک جلوتر یکم

 .   بود زده زانو

  داده خودش دست کار ی فضول بخاطر کردم یم فکر

 کند یم کار هرزه مردک آن یبرا گفت یوقت اما.  بود

 .   شود سبز  سرم یرو شاخ دو که بود نمانده  یزیچ ،

.   کرد یم کار دیبا  چرا او سال و  سن با یدختر

 سوال از شد پر سرم بود؟ نداده ادامه چرا  را درسش

 .    نداشتم شانیبرا یجواب  که ییها

 را خانه حوصله من یول شد ادهیپ همراهش  انیک

 .شوم آرام تا شدم دور.  نداشتم

    ۵۵پارت #

 به را طعمش یتلخ و کردم کینزد میلبها به را ماگ

  هق خفه یصدا  که دمینوش جرعه چند.  دمیخر جان

 .   انداخت ترک شب سکوت شهیش یرو  یز یر هق



 یگس  و اسپرسو تلخ مخلوط.  زدم  آتش یگار یس

  پک چند.     بود روزم و  حال هیشب  کامم در گاریس

 .    شدم پرت گذشته چال  اهیس به دوباره و زدم قیعم

 ( بک فلش) 

 ییکادو از و  میرفتارها از.  دارم دوستش بود دهیفهم

 . گرفتم شیبرا یمناسبت چیه یب که

 اسمم که  قلب طرح یچوب یدیجاکل همراه به ادکلن 

 را کادو جعبه نایم شنهادی پ به.  بود شده حک شیرو

  تینها و عشق.  کردم نیی تز زیر یها برگ و گل با

 قرارها از یکی در و دادم خرج به را ام قهیسل

 ذوق و یخوشحال  که ییروزها چه.  کردم شکششیپ

 !   شد چه اما.  بافتم المیخ در را اش یزدگ

.   کرد بسنده یخال و خشک کوتاه لبخند کی به تنها

  توانست یم  چطور ؟ باشد دار تو توانست یم چقدر

  ؟  ردیبگ را احساساتش یجلو

 یسرد همه نیا یول نداشتم سرانه سبک  رفتار انتظار

  است سوگل او قبوالندم خودم به.  بود یانصاف یب هم

 .  همه از متفاوت یدختر ،

  انیک موتور یرو را کشدارش نگاه که بود یوقت چند

  شده ی متیق هر به کردم عهد خودم  با.  بودم دهید



 دستانش که  یحال در را  او بارها.  کنم  هیته یموتور

 .  کردم تصور را شده حلقه کمرم دور

 قدر آن خاطرش یول نبودن یراض مادر پدر نکهیا با

 .    ببندم شان یتینارضا یرو چشم که بود زیعز

 یا مغازه انیک کمک با.  کردم جور  پول یسخت به

 . میکن پرداخت ماه به ماه را پول یمابق تا میکرد دایپ

 مگر.  کرد یم اش زده  جانیه قطعا زرد یآپاچ کی

 یزمان و ی سوار  موتور عاشق و یباش دختر شد یم

  از یها غیج  و یشو رو به رو یموتور  نیهمچ با که

 .  نلرزاند را عرش دلت ته

 ی خواسته!  بود سوگل او بودم کرده فراموش اما

 افسوس اما.  باشد تر مهربان من با که  نبود یادیز

  . ... 

  ینوع ، بود شده رو  شیبرا دلم دست   یوقت از

 آن هیشب گرید.  زد یم موج حرکاتش در یلجباز 

 هر مان رابطه برودت.   نبود بودم دهید که یسوگل

 .    شد یم  شتریب  لحظه

  گسترش را مان دوستانه جمع  انیک و هاله شنهادیپ به

 یب یاو  شانه به شانه شهیهم من و میبود داده

 .باشد نداشته را تصاحبش فکر یکس تا  بودم احساس



 ۵۶پارت #

 که ییاو.  بود گرفته نشانه را غرورم و  رتیغ او اما

 یم عشقش به قلبم که یمن به گرم ینگاه  مین یحت

  هر انیم  در اقیاشت با را دستش ، انداخت ینم دیتپ

  و داد یم قرار ، شد یم دراز شیسو به که یدست

 پسرش و دختر.  کرد یم اش یچاشن  هم یلبخند

 .   نداشت یفرق

  ینم.  رمیبگ دهیناد را شیرفتارها  کردم  یم یسع

 و متعصب نظرش  در ای کنم محدودش خواستم

 یم را  خونم خون که نیا با.  میایب  بنظر ریسختگ 

 .    آوردم ینم شیرو به یز ی چ اما خورد

 و گرفتم ادی باالخره انیک  موتور با ادیز نیتمر از بعد

 میکرد هماهنگ.  برانم موتور او کمک بدون توانستم

  به یآهن غول نیا با من و اوردیب را  دخترها او که

 .      وندمی بپ آنها

  را انتظارشان یجنگل پارک یسنت خانه سفره یجلو

  قابل ریغ .  داشتم یبیعج  حال و حس.  دمیکش یم

 خودم از که کنم ریغافلگ را یکس بود قرار وصف،

 قلبم ضربان ی بهانه که  یکس. داشتم دوستش  شتریب

 .    بود



  کنان هن هن که ، دمیشن را  انیک یهندا موتور یصدا

 گاز پر و گفتم یاله بسم ، شد که متوقف.  آمد یم باال

 از هاله.  زدم کوتاه دور سه دو یشینما  حرکت کی با

 یصدا تا بود گرفته دهانش یجلو  دست جانیه شدت

  و باال یخوشحال  با و  نکند پر را پارک شیها غیج

 در غرق یبزرگ لبخند  با انیک.  دیپر یم نییپا

  لحظه یبرا.  داشت فرق من سوگل اما.  بود رفتارش

  یجلو یسخت  به.  دمید چشمانش در را ی شاد برق یا

 .   بود گرفته را شیلبها شدن دهیکش

 جان لبخندت آن دنید یبرا که من چرا؟  آخه چرا؟ 

 یقیطر  هر به را داشتنم دوست که  من.  دهم یم

 یم محروم مرا که ستیچ دردت پس.  دادم نشانت

  ینم که یهست  یاحساس ی ب و سنگدل آدم چه تو! یکن

 . را  میکارها نه و من نه ، ینیب

 چرا شود؟  ینم خسته تو یرحم یب از من قلب چرا

 یم بهانه دنت ید بار هر ی برا چرا و شود؟ ینم ریدلگ

   ؟ ردیگ

 از که ییتو به لعنت.  یداد میباز که  ییتو به لعنت

 .    یکرد دورم یعاشق و عشق ، یزندگ



 رساند من به را خودش او از زودتر هاله.  شدم ادهیپ

 . 

 ؟ توعه مال.  ریام یوا -

 ۵۷پارت #

  به ینگاه غرور با.  دادم تکان یسر  و زدم یلبخند

  سوگل یخی  چشمان به را  نگاهم بعد و انداختم  موتور

 .    زدم کوک

 .    خودم خود  مال آره -

  قرارش مخاطب و دمیکش عقب را لبم چپ سمت گوشه

 .    دادم

   ؟ اومد خوشت  -

 به را سرم  غرورم، حفظ  یبرا شد یطوالن که سکوت

 .   چرخاندم  هاله سمت

  توپ ینیریش هی دیبا.  باشه مبارکت.  قشنگه  یلیخ -

 .    یبد

 هاله.  انداخت کمرش دور دست و شد  کشینزد انیک

 دل لرزاندن فقط هدفش  که ختیر شیصدا در یناز

 .    بود انیک

 .   موخوام نایا از منم.   خوجله چقدر انیک نیبب -



 .   داد دستش به یفشار انیک

 .    عشقم برات خرم یم -

 انیک.  هاله یجا او و بودم انیک  یجا من کاش

  با و بود ستادهیا ما از دورتر که انداخت او به ینگاه

 .    زد موتور به ی ا اشاره ابرو

 .    کرده چه  ما قیرف نیا با عشق ؟ اومد  خوشت -

 حرص از.  زد انیک یرو  به یلبخند سخاوتمندانه

  یم من لبخند آن مخاطب دیبا.  کردم مشت را دستم

 .   انیک نه بودم

  نگاهم بند را  نگاهش و راند عقب را شی موها  یشینما

 .    کرد

 . باشه  مبارک -

 آه . یخال و خشک باشه مبارک کی ن؛یهم  ،فقط نیهم

  او.  زد مهیخ میرو انیک گرفته نگاه.  برآمد  نهادم از

 داخل که دخترها.  نداشت یبرخورد نی چن انتظار هم

 .  دمیچسب را انیک مچ رفتند

  ؟یشد یوحش دوباره تو چته -

 .   دمیغر یا خفه یصدا با



 یم ینگفت بش مگه دارم؟ دوسش ینگفت بش مگه -

   خوامش؟

 .  کرد آزاد امپنجه  انی م از را مچش

 .    گفتم بارم هزار ،  گفتم  ، گفتم -

 .   شدم دور یقدم چند او به پشت

  ؟ نهیب ینم منو چرا ؟ سرده انقدر چرا پس -

 .   دمیچرخ  سمتش به تیعصبانت با

 .   بگو راست و رک بود؟  یچ جوابش -

 تو که چه من به.  دیخند گفتم که هربار.  یچیه -

 .گرفته رو یخی قهیعت  نیا چشمت

 ۵۸پارت #

 را نبات.  بودم عاجز درکش از که بود مرگش چه پس

  زنگ میگوش که چرخاندم یکیسرام دیسف فنجان داخل

 .   بود ونیهما.  خورد

  از ، بود کرده تمام نینازن با را اشرابطه  که یوقت از

 .    بود  برگشته سمتم  به ییتنها سر

 .   شدم دادنش جواب  الیخ یب

   ؟ بود یک -



 به را سرم.  بود نکرده کنجکاوش هم ندادنم جواب

 .   دادم جواب حال یب و چرخاندم انیک سمت

 .    زنم یم  زنگ بهش بعدا.  ونیهما -

  داره؟ رابطه نینازن  با هنوز -

 یبرا شود یا بهانه تا دمیکش سر نفس کی  را یچا

 .    بود شده جمع چشمانم کاسه در که یآب

 اما بود ازدواج قصدش نینازن.  کردن تموم گهید نه -

 هم ازدواج واسه.  بخونه درس خواد یم ونیهما

 .   ندارن یسن

 :   گفت مقدمه  یب انیک

  یم اگه.  تنهاس اونم.  شی ارینم خودت  با چرا خب -

   ها؟ بچه درسته.  نداره  یرادیا ما نظر از که یخوا

 ، کند جمع را سوگل حواس  خواست  یم سوالش با

 .  بود او یلبها قفل مشتاقش  نگاه که هاله

 یچ تو. نداره یفرق که من برا یراحت که هرطور -

  سوگل؟

 .  انداخت باال یا شانه

 .    موافقم تیاکثر با -



 .  دمیکش صورتم به یدست و زدم یشخندین حرص از

 در هم آن.  داشتم را شی همراه   انتظار  برگشت موقع

  تشنه وجودم و قلبم چقدر.  پارک خم و چیپرپ راه آن

  ناب احساسات ظالمانه او اما بود شیدستها  لمس ی

 .   گرفت یم دهیناد را ام زده  جوانه تازه و

 صورت از بهت و تعجب.  رفت انیک موتور سمت به

 .   بود گل سو او اما.  کرد یم شره هاله و انیک

 آن در اما نبودم یگاریس.  گرفت آتش وجودم تمام

 عطش باشد داشته آب عطش که یا تشنه مثل لحظه

  شیهایاحساسیب و ها یتفاوت یب تا ،  داشتم گاریس

 .    کنم دود را

 .    نباشه تنها برگرد ر یام با تو یخوا یم سوگل -

 ...   زه یچ...  امم -

  با.  باشد همراهم خواست ینم او.  خواست ینم

 حس زدم  که را استارت دکمه ، شدم سوار  یدلخور

 مشام در  شیآشنا یبو.  نشست پشتم یکس کردم

  دلخور اما.   دمیکش یقیعم نفس و بستم چشم .  نشست

 امدهین خودش  خواست با چرا نکهیا از دلخور ، بودم

 .    بود



 :   گفتم یدلخور  با

 . ای ب ها بچه با سختته اگه -

   ۵۹پارت #

 .    زدم خی کالمش یسرد از

 .  خوبه.  نه -

 قفل حسرت  در مرا  و داد قرار نمانیب را فشیک

 دردم مرهم گاریس نخ ک ی چقدر.  گذاشت دستانش

 !   فیح یول.  بود

  ریمس یانتها.  بود نیسنگ یادیز میبرا درد آن تحمل

 انیک یبرا  را چییسو.  برسد انیک تا  ستادمیا پارک

 .  کردم پرت

 .  امیم تو موتور با من برسون رو دخترا -

  یسرما از نشده شروع هنوز که یارابطه  بود دهیفهم

 بود ادیز برودتش قدر آن.  نداشت کم ی ز یچ زمستان

 .    بردیم یخاموش به هم مرا عشق  آتش که

.  رفتند  موتور سمت به  هاله با و داد تکان یسر

  زهیر سنگ به یلگد.  بود شان یخال یجا  مات نگاهم

 ضربه.   نشد کم خشمم از یزیچ.  زدم میپا یجلو



  بعد و شد واژگون که زدم موتور بدنه به را یبعد

 .   کردم انگشتانم ری اس را میموها

 با را سرم و نشستم جدول  یلبه ناتوان و درمانده

  یسمج اشک قطره یجلو یسخت به.  فشردم دستانم

 .   گرفتم بود شده  جمع چشمم کاسه در که را

 حرکت کی  با را موتور ،  دادم رونیب صدا پر را نفسم

  وسوسه مقابل در.  شدم سوار و کردم بلند نیزم از

 همان دردم درمان.  خوردم  شکست گاریس دنینکش

 .    بود

 را اول پک.  ستادمیا  یفروش روزنامه دکه یجلو

 سوم و دوم پک اما.  افتادم سرفه به که زدم انهیناش

  یخبر گرید که زدم مهارت با و یا حرفه  یطور را

 .    نبود سرفه از

  تر حوصله  یب.  گذاشتم جواب  یب را انیک یها تماس

.  رمیبپذ امیی تنها قاب در را یکس که بودم آن از

  را میها یری دلگ ی همه کردم دود نخ پشت نخ ساعتها

  یب و گرفتن دهیناد همه ، را شیهایسرد ی همه ،

 .    را  شیها یتفاوت

 امیپ چیه بدون ، او حضور بدون.  گذشت یروز چند

 کوبش که نبودم نامرد قدر آن من اما ، او  از یخبر و



  هاله و انیک  از را خبرش.  رمیبگ دهیناد را قلبم یها

 .    داشتم

 که یگاه.  بود شده میها یاخالق گند متوجه ونیهما

 یم میپا هم  اری یجفا از شدم یم پر و آوردم یم کم

 .شد

    ۶۰پارت #

 از من و میدیکش یم گاریس.  میزد یم حرف

 نقش هم نامرد یاو.  گفتم یم سوگل  یهایسرسخت 

  یبرا احمقانه چه من و کرد یم یباز را صبور سنگ

 .    کردم  یم دل درد او

 

 ( حال)

  یگهگاه اما بود شده قطع زیر یها  هیگر یصدا

 یا کالفه پوف.  دیرس یم گوش به ی فیضع یصدا

 بود پر کاش.  نشست یخال ماگ یرو نگاهم .  دمیکش

 .  یمحمد خانم کننده معجزه و معرکه یها  قهوه آن از

 راه ، ییتنها و شدن ایدن تارک کردم یم فکر شهیهم

 :  گفتیم مامان.  است دنیرس  آرامش به



  نکهیا  نه ، یکن دایپ دردتو درمون ی بگرد دیبا_ 

 آشوب به ییتنها گفت یم.  یکن ی زندون خودتو

 .    زنهیم دامن شتریب دردات به ، درونت

  نهیس یجلو را میدستها. فهممیم حرفاشو  یمعن حاال

 چشم ستاره یب و کی تار آسمان به و کردم پایچل

 .   دوختم

 

 ( بک فلش)

.  میرفت خانه قهوه به انیک خواست به ینفر سه

 و گرفته مه یفضا در  ها ونیقل تنگ قل قل یصدا

 .     بود دهی چ یپ آلود غبار

   شمال؟ میبر  هفته آخر ریام هی چ نظرت -

  ؟ ییتا سه -

  نشسته زانو چهار یچوب تخت یرو  که طور همان

 ونیهما  به ینگاه.  دیکش جلو را خودش ، بود

 .  انداخت

 یم فیرد من هم نیماش.  دخترا با. ییتا پنج ، نه -

  ون؟یهما هیچ  نظرت.  کنم

 .   کرد ام حواله ییگذرا نگاه



 امیم ستمین مزاحمتون اگه.  ندارم یخاص  کار که من -

   . 

 .     زد ونیهما یپا  به یاضربه پا انگشت با

 مرد خب.  زدنت حرف قلم لفظ نیا  از ادیم بدم -

.   دادمینم شنهاد ی پ جلوت که یبود مزاحم اگه یحساب

 .    میدار هم ی خال یجا هی مینفر  چهار ما

    داد؛ ادامه و من به کرد رو

   ر؟یام یچ تو -

 یم اگر.  بود یسخت یراه دو.  بود  سکوت جوابم

 نیاول به زد یم گند شیها یسرد  با و رفتم

  حسرت دیبا  هاله و انیک رابطه دنید با  ای مسافرتمان

  کارم یکجا کردم یم فکر و نشستم یم یا گوشه زده

 .   دارد رادیا

 من از که شیدور تحمل با بود مصادف هم نرفتنم

 .   آمد یبرنم

 به گوشم  ریز انیک زمزمه با که بودم  فکر در غرق

 .  آمدم خودم

.   سفرن عاشق دخترا که یدون یم.  ارمشیم من -

 .   رهیبگ گرم باهات دم  یم قول بهت



 . زدم  یپوزخند الشیخ  خوش به

 ۶۱پارت #

   ؟ بزنم حرف باهاش من یخوا یم -

 .  چسباندم ونیهما  منتظر نگاه به را نگاهم

  باهاش یلی خ انیک. ده ینم  جواب.  داداش الیخ یب -

 .    سرده  ، کنه ینم ریتغ اون.  زده حرف

 نیب از قلبشو یسرما دیبا عشق ؟ شه ی م مگه آخه -

   داره؟ دوسش ریام یگفت بهش انیک.  ببره

 یقال یگلها  به را نگاهش و داد تکان یسر انیک

 .  دوخت تخت یرو چرک

 قصدتو که  یزیچ هی.  گل ، کادو ؟ ریام یچ خودت -

 .    بده نشون

 .   شد صدا با و  رنگتر پر بار نیا پوزخندم

 هی فقط. دمیخر موتور یبدبخت چه  با بخاطرش -

 نهیبش ومدین یحت.  گفت یخال و خشک  باشه مبارک

 .   میبزن باهم دور هی

 .   میبر کن  فیرد تو.  زنم یم حرف باهاش من -



 او به لعنت.  خوردم را  حرفش گول که من به لعنت

 ی رو چشم اش  وسوسه و هوس بخاطر که

 .  بست اشی برادر

 ونیهما.   کردم ینم قبول کاش.  بودم نرفته کاش

 از نقاب شکل نیبدتر به که شیم لباس در بود یگرگ

 .   برداشت اش چهره

  دنید با ، داشت رفاقت  سال نیچند یادعا  که یکس

  انتیخ من  به ینامرد با و  دیلرز شیپا و  دست سوگل

 .    کرد

  مسافرت آن  به و کردم ینم قبول را شنهادشانیپ کاش

 یکار نیهمچ  چرا دمیفهم یم کاش.  رفتم ینم شوم

 .     کردند حقم در

 یمیقد بغض یبرا بود شده یاالنه که میگلو به یدست

 .   دمیکش ،

  ینم فکر شوم مسافرت آن به گرید  که بود سالها

 در.  نداشت میبرا یخودآزار  جز یزی چ چون. کردم

 را گذشته نحس  خاطرات  اجازه یب ذهنم روز چند نیا

 .    کرد  یم رو و ریز

 



  امتحان  را شانسم آخر بار یبرا کردم عهد خودم با

 و بگذرد خوش او به هم که کردم یم یکار دیبا.  کنم

 خاطرمان در را یماندن اد ی به یا خاطره و خودم هم

 .    میکرد یم ثبت

 !  دیبا که طور آن نه اما شد یماندن

 و هاله.  بود گرفته را پدرش دیسف  یایپرش انیک

 یصندل یرو  ونیهما.  نشستند من کنار عقب سوگل

 اما نداشت اخم.  بود راننده که هم انیک و شاگرد

 .     داد یم آزارم سکوتش

  کیموز به  تا کرد یم رد  را ها  آهنگ تند  تند ونیهما

  یصدا.  دیرس ، بود هم شاد یادیز که نظرش مورد

  جنباندن حال در ینوع به همه.  کرد ادیز را ضبط

 . م یبود خودمان

   ۶۲پارت #

 و بود کرده میتنظ هاله یرو میمستق را نهیآ انیک

.   گفت یم یکشدار جون شده جمع یها  لب با یگاه

 . بود ایح ی ب ها موقع همان از مردک

  تنها سوگل.  کرد یم یهمراه  خواننده  با هم ونیهما

 تا کردم یم یسع یگاه.  بود لبش یرو یلبخند

  میبرا یادیز  که یزیچ. کنم جمع خودم به  را حواسش



  نهییآ از که  ونیهما کشدار ینگاهها  ، بود دهنده آزار

 در به را کمرش یوقت ای و بود سوگل به جلو ریآفتابگ 

  اش رهیخ و  گرفت یم دهیناد را وجودم ، داد یم هیتک

 .    شد یم

 .    زدم ب ینه خودم به

.  اتهی بچگ قیرف ونیهما اون ، ریام یشد وونهید -

 ...  نکهیا نه کنه بلبل و گل رو مونو رابطه اومده

 . درآمد آب از درست حدسم.  کردم یم  فکر درست

 انداختند یم  دونفره یها عکس انیک و  هاله ایدر لب 

 .   شوم کشینزد داد ینم اجازه یحت او اما

 .   می ریبگ دونفره عکس هی ایب -

  به ینگاه و دیکش رونیب یگوش از را سرش اکراه با

 .     کرد دو آن

 .  ادینم خوشم  اطوارا و ادا نیا از من.  الیخیب -

 .    میبزن قدم ایدر  کنار ایب خب -

 .   شدم سرحال بذار.  ام خسته -

  متوجه که نبودم  احمق آنقدر گرید.  بهانه پشت بهانه

 خودم از  فرار یبرا اش مسخره یها کردن حیتوج

 .   نشوم



 ...    ریام ، سوگل -

  لشیموبا نیدورب دمید که سرچرخاندم انیک یصدا با

 را دستش.  زدم ینیغمگ لبخند.  گرفته هدف را ما

 .  گرفت صورتش یجلو

 .    بندازم عکس خوام ینم.  توام با.  انیک رینگ -

 دیبا.  خواست ینم مرا او.  بود ضربه نیآخر نیا 

 یم و داشتم یبرم را ام شده له غرور و  شکسته قلب

 یبرنم من از طرفه کی  رابطه نیا در ماندن.  رفتم

 کنار همه از دورتر.  شدم دور او از یعصب.  آمد

  یکس.  کردم یم یدلسوز  خودم یبرا و  نشسته ساحل

 .    شد حلقه  امشانه  دور مردانه یدست و  نشست کنارم

 .     ینشست تنها -

  اری یجفا از گفتم؟ یم دیبا چه.  نداشتم  شیبرا یجواب

 .    بودم دهیکش دوش به شدن دهید یبرا که یخفت از ،

 اومدم االنم.  بزنم حرف باهاش بودم داده قول بهت -

   ؟ید یم اجازه.  رمی بگ اجازه ازت

  جواب بود بهیغر خودمم یبرا که ییصدا با دیام نا

 :   دادم

 .         کنه ینم  یفرق یزیچ.  نکن خسته خودتو  یالک -



 .  کنم امتحان رو شانسم منم بذار.  هی حرف چه نیا -

 ۶۳پارت #

 فکر.  یک یتار در ست یریت کردم یم  فکر روز آن

 چقدر.  کند یبرادر حقم در است قرار کردم یم

 .   بودم مهم انقدر شیبرا که بودم ممنونش

  ؟ باشه.  ریبگ یخواست یمیتصم هر نشد اگر -

 که بود نشده  دور یقدم چند.  دادم تکان یسر تنها

 ی همه.  برگشت سمتم و ستادیا.  زدم شیصدا

  دیلرز یم بغض از میصدا ، ختمیر لحنم در  را احساسم

 . 

 نیا بگو.  شتریب جونمم از ، دارم دوسش بگو بهش -

 .    شده رشی اس بدجور دل

 گرفت رو ، کرد مشت را  دستش.  شد رهی ت چشمانش

  یصدا که بود نگذشته رفتنش از یزیچ.  شد دور و

 .   دمیشن را یادلبرانه یها خنده

 در شده جمع  یزانوها با.   چرخاندم صدا  سمت به سر

 از و بود نشسته ونیهما شانه به شانه ، آغوشش

 .    زد یم قهقه یسرخوش



 کالم کی چرا  خب.  نداشت مرا دنید چشم  فقط انگار

  رها یلعنت برزخ آن از را دونفرمان هر و گفت ینم

 .    کرد ینم

 و بذارم احترام  نظرش به که بودم عاشقش قدر آن

 .   بخرم جان به را اشی دور یسخت اش،ی راحت یبرا

  لبانش از لبخند دنمید با.  کرد حس را نگاهم  ینیسنگ

 به کاش.  کردم ماسه از پر را میها مشت.  دیکش پر

 نیا با.  دادم ینم را شدنش  کینزد اجازه ونیهما

  ؟ کند کینزد هم به را ما بود قرار ها خنده

 منصرف انیک یصدا با که بروم طرفشان  به خواستم

 .    شدم

  دلت به.  م یبزن خیس رو  ها جوجه ایب.  کن ولشون -

 .   کرد یکار براتون واقعا دیشا.  نده راه بد

 یها  یشوخ و خنده انیم  در.  کردم کمکش لیم یب

 به یوقت ونی هما و سوگل.  شد آماده غذا هاله و انیک

  بود کرده ریی تغ نگاهشان در یزیچ ، برگشتند جمعمان

  یاتفاق.  بود یفرار ما به کردن نگاه از چشمانشان. 

 کرده نیسنگ را انمانیم یمیصم یفضا که بود افتاده

 .    بود



 کنارش در و نشستم سوگل کنار ،  هاله ریتداب با

 میگلو از غذا و بودم اشتها یب.  گرفت جا ونیهما

 ولع با ونیهما من برعکس اما.  رفت ینم نییپا

 . خورد یم را شیغذا

 ۶۴پارت #

  کرد نوشابه  از پر ونیهما که شد یوانیل   مات چشمانم

 یتشکر  یباز  شین با هم او و گذاشت سوگل  مقابل و

  که داشتم را  یمالک حس.  شد دگرگوون حالم.  کرد

 .    برده را ندارش دارو و زده اش خانه به دزد

  او.  دادم یم یرو ش یپ اجازه فکر نیا به دینبا

 برادر از و  کترینزد من  به یهرکس از ، بود ونیهما

 .  کند انتیخ من به بود محال.    برادرتر میبرا

 به همه هاله  یصدا با و میشد برگشت آماده کم کم 

 یصدا  یناگهان حرکت کی در و مید یچرخ سمتش

  خودش قول به.  شد بلند اش یگوش نی دورب کی لیچ

  کرد اعتراض که یکس تنها.  گرفت ییهوی عکس کی

 .   بود ،سوگل

 باز ونی هما یبرا را در.  نشست جلو  بار نیا هاله

 کنارم در و  من بعد ، شود سوار او اول تا داشتم نگه

 .    من مال و بود من عشق او نباشد چه هر.  سوگل



 :   گفت من  من با ، کرد تعلل ونیهما

 نداره یاشکال اگه گم یم...   زهیچ...  داداش ...   اا -

 .    نمیبش وسط من

 کی معادله  نیا.  شد ینم گشادتر  آن از چشمانم

 .    بود غلط شیجا

  نشده موم حرفامون هنوز.  مصب ال نکن بد فکر نه -

 .   میبرس جهی نت هی به تهران تا خوام یم. 

 .   کردم زی ر را چشمانم

   ن؟یدیرس کجاها به االن تا -

 .    دیدزد نگاه

 .  گم یم بهت  آخرش بذار -

 .   کردم وارد  در به یفشار

   ؟ گفت یچ االن تا گم یم .  کن نگاه من به ونیهما -

 .    شد  باال و نییپا شیگلو بیس

 .    فقط کن صبر.  میرس  یم خوب یجاها به میدار -

  ؟ کرد ینم قیتصد را  شیها گفته  چشمانش چرا

 تا ؟ بود علت چه به شی مردمکها یگ  رهیت و لرزش



  که یمن  به یحت شانیصدا.  زدن پچ  تهران خود

 .    دیرس ینم بودم بهشان دهیچسب

 .   داد نشانم سوگل از یعکس  ونیهما

 .    یبفهم تو خواد ینم.  کنه یم هیگر  داره نیبب -

  دلم و شد چاک چاک قلبم عکس دنید با چطور دینفهم

 ؟  بفهمم من خواست ینم و کرد یم هیگر .  دیچیپ بهم

  کرد یم جمع  وسط نیا از را لشش تن ونیهما کاش

 .    دادم یم شیدلدار تا

 .   ارین خودت یرو به.  شه آروم بذار نگو یچیه -

 قل قل  به درونم یزیچ.  دمیکش صورتم به یدست

  دو.  افتاد جانم   به گاریس  وسوسه هم باز.  بود افتاده

 چیپ پر و سخت ریمس باالخره.  کردم دود هم پشت نخ

 اول راه سر.  میدیرس تهران به و شد تمام خم و

 .  هاله و سوگل بعد ، شد  ادهیپ ونیهما

  دن؟یرس جهینت به  ؟ شد یچ -

 همزمان را ام شانه و ابرو.  بودم رهیخ  رو روبه به

 . دادم باال

  میجور هی.   انیک دارم یبد یلیخ حس هی .  دونم ینم -

 . 



 .ونیهما به بزن زنگ  هی خب -

 ۶۵پارت #

 تماس بازهم  بعد روز.  ماند جواب ی ب میها تماس

 جواب شد مجبور تا کردم یپافشار قدر آن.  گرفتم

 .    دهد

  یحاج یرفت ؟ید ینم جواب چرا ،  ونیهما الو -

 یبد من به خبر  هی بود قرار یحساب مرد ؟ مکه یحاج

 . 

 .  داد جواب  جانب به حق

 همه نیا.  ندادم جواب که  نتونستم حتما  ؟ خبرته چه -

 سه دو:  گفت.  ستین یخبر  چیه ه؟یچ واسه اصرار

  ؟یبدون  نویا یخواست ی م.  ده یم جواب گهید روز

  ؟ یچ واسه خواد؟ یم وقت بازم -

 هی فکر یب شه یم مگه.  بده جواب و کنه فکر که -

 .   بگه یزیچ

 .    زدم  یا خنده تک

   ؟ یچ به ؟ کنه فکر -

 با خواد یم که نیا معلومه خب ر؟یام یشد وونهید -

 .  نه ای باشه تو



 .   نشستم اتوبوس ستگاهی ا مکتین یرو

 از پسغام غامیپ همه نیا کنه؟ فکر افتاده ادشی تازه -

 ، کنه فکر خواست ینم فرستادم انیک  و هاله  قیطر

 .   دیرس جهینت نیا به شبید

  پرخاشگرش لحن از نیا و بود یعصب ونیهما

 .   بود مشخص

 .    دونم یم چه من .  اه -

 حرف باش خودم.  نکنه درد دستت.   داداش باشه -

 .    زنم یم

 .   داد جواب  شتابزده

 به تا گفت شبید خودش.  اینزن زنگ  نه...  نه -

 .    ده ینم رو یکس جواب نرسه جهینت

 و ندیناخوشا  یادیز شیها  حرف انیم در شبید کلمه 

  در باهم مگر.  زد جرقه سرم در یفکر.  بود رنگ پر

 . راندم زبانم بر را فکرم بودند؟ تماس

  د؟یتماس در باهم دوتا شما مگه شب؟ید -

 .    نداشت را یسوال نیهمچ انتظار.  کرد هول

 .   بود نیماش  تو همون منظورم...  منظورم...  نه -



  قطع را تماس و کردم زمزمه یآهان نامطمئن لب ریز

 . نباشد راه در یخوب یخبراها زدم یم  حدس.  کردم

 پا و دست یخبر  یب در روز چهار.  گذشت روز چهار

 شده جانم خوره استرس.  نداشتم قرار و آرام.  زدم

 .   ندازتمیب پا از بود نمانده یزیچ و بود

 یمنف افکار.  سوگل نه و بود ونیهما  از یخبر نه

 شماره خواستم  بارها. داشت ینم بر سرم از دست

 ام یوانگید تا یزیچ.  شدم  مانیپش یول  رمیبگ را اش

 . بود نمانده

 سوگل ، درس بهانه به که بود نیا  هاله خبر تنها

 .    بود کرده یزندان خانه در را خودش

 تماس ونیهما  فرسا، طاقت  و سخت روز چهار از بعد

 .    م ینیبب را هم خواست و گرفت

 .  باش منتظرم یشگیهم یجا همون ،  محل پارک -

.   بود کرده ریتسخ را ذهنم ، اهیس  و شوم افکار

 یم یکند  به زمان.  بودم دهیرس قرار  میتا از زودتر

.   ندارد یخوب جهی نت انتظار نیا کردم یم حس. گذشت

 تند پا طرفش به.  آمد یم سمتم به که دمید دور از

 .    کردم



  خبر؟ ون؟چهیهما یکرد رید چقدر -

 .    کرد نگاهم قیعم

 .     شد رید دیببخش.  سالم -

 .    شده یچ  نمیبب بگو.  سرت فدا -

 .   کرد ام یعصب  سکوتش

 شده؟ یچ گم یم ونیهما ام تو با د -

   ۶۶پارت #

 .   کرد بشیج داخل  را دستش و انداخت نیی پا را سرش

  ؟ بگم یچطور...   راستش -

  یآرام یصدا با و داد ینامعلوم  نقطه به را  نگاهش

 .   آمد حرف به

 .   ستی ن باهات دلش سوگل -

 تکان صدا یب میلبها.  زد  رحمانه یب  را اول ضربه

 . خورد

  باهاش.   خوامش ینم:  گفت ایدر کنار روز همون -

 یول نبنده دل و شه دور ، رهیبگ فاصله ازم تا سردم

 .    ادیم سمتم به شتریب

 .   داد ادامه روزم و حال به توجه یب



 ...   یول کنم تشیاذ خوام  ینم.  هیخوب پسره یلیخ -

 ینم در  سر شی حرفها  از یزیچ.  بودم کرده هنگ

.  هستم  ییناآشنا مکان در کردم یم حس.  آوردم

 میگلو در لحظه هر که ییگردو تا دادم  نییپا را بزاقم

 .   ببرد و بشورد را شد یم بزگتر  و بزرگ

 بغض نیا دمیکش یم سر هم را ایدر تمام اگر!  فیح

  شدن زده پس تلخ حس نی ،ا حقارت حس نیا ، کشنده

 .    برد ینم که برد ینم خودش با را

 .    ندیبب  را حالم تا زد قفل چشمانم به را  نگاهش

 نبود یا چاره یول.  بدم بت  خبرو نیا خواستم  ینم -

 یکل شبید.  ناراحته یلیخ  خودشم.  یدیفهم یم دیبا

 .  کرد هیگر

  صاف و شد ینیزهرآغگ  خنجر شبید  ی کلمه بازهم

.  گرفت مقابلم را اش یگوش.  نشست قلبم وسط

 اش هیگر از نشان که سوگل سرخ صورت از یعکس

 پردازش به شروع ام شده قفل ذهن. داد نشانم را بود

 . کرد

  من که بود خبر چه ؟ کرد یم چه او دست عکس نیا

 معادله نیا  توانستم ینم چرا.  بودم اطالع یب آن از

 ؛   دمیپرس یسخت ؟به  کنم حل را



  کنه؟ یم کار یچ تو دست عکس نیا -

 شانه به یا ضربه. بود کرده سکوت که بود او حاال

 .    زدم اش

    آره؟ ؟یدار شمارشو.  توام با -

 .  زدم ادیفر بلندتر

   نه؟ مگه ده یم رو تو جواب د؟یتماس در باهم آره؟ -

 . زدم  یگرید ضربه

 .  کهیمرت کن نگاه به -

 .   افتاد تقال به

 .    دم یم  حیتوض برات ریام کن گوش.  کن گوش -

 .    شدم اش رهیخ شده زی ر یچشمها  با

 دوست دختر سوگل. ..  رمی بگ اجازه ازت اومدم -

 از و خواد ینم تورو گفت خودش اون. هیا یداشتن

 دوست. هیمنف تو به جوابش.  اومده خوشش من

 .    نداره

  هوارا رحمانه یب که بود یا انهیتاز همچو  کلماتش

 .  نشست یم  روحم و تن بر و شکافد یم



  چکمه ریز  را ام شکسته قلب و غرور ش ی ها حرف با

 قدر آن آخرش ضربه.  کرد یم له  گرش غاصب یها

 تنم از جان ، ستادیا زمان کردم حس که ، بود یکار

 .  مردم من و رفت

   ۶۷پارت #

  و گذاشتن وقت همه نیا از بعد ، خواست ینم مرا او

 نگاه همان در بود دهید را  ونیهما که حاال  م،یتالشها

 .   بود شده اشدلبسته  اول

 دلش به دل و رفتهیپذ را  حرفش چرا  یلعنت ونیهما

 .   بود داده

 صورتش یتو  محکم یشو خفه ک ی  دینبا مگر

 که بهتر》؛ داد یم یدلدار من به بعد و دیکوبیم

 میرو به  رو چرا《.ندارد را اقتتیل.   خواهدت ینم

 .    ردیگ یم اجازه من از و نشسته

 خواسته و وسوسه یفدا را رفاقتمان و یمردانگ

 .  هستم عاشقش دانست یم که بود کرده یدختر

 دمشید که یروز  نیاول از ها  صحنه تمام

 همه و همه ، شمال مسافرت ، کادوها ، مانی،قرارها

 .    شد رد چشمانم  یجلو از لمیف کی مثل



 .    کردم جمع را غرورم مانده ته

 .     رینگ اجازه ازم رو نبوده مال که یزیچ -

  شیصدا.  شدم دور یجان یب یها قدم  با و گرفتم رو

 .    دمیشن  سرم پشت را

  اصال مین یبب میگذاشت وقت رو روز چهار نیا تمام -

 .    میبذار ان یجر در رو تو بعد. نه ای می دار بهم یحس

 دینبا.  داشتم نگه باال  محکم را میها شانه. ستادمیا

 .   زدم یپوزخند.  دیدیم را امیدگیخم

  جهینت  به که بعد ، نی کرد کاراتونو همه.  نیآفر -

 .  دیذاری م انیجر در منو نیدار نیاومد نیدیرس

 یناگهان و محکم.  باالبردم را دستم.  شدم کشینزد

 دست.  دیپر رخش از رنگ.  آوردم فرود صورتش در

 . گذاشت اش شده سرخ  رخ مین یرو

 .  زدم ادیفر.  کردم پرت  صورتش یتو را دهانم آب

 ؟ برادر یگ یم خودت به ق؟یرف یگ یم خودت به -

  خجالت ؟ یداشت چشم من  ناموس به یدینکش خجالت

 واسه.  گمشو برو ؟یکرد امانت در انتیخ  یدینکش

  اصال انگار که یطور.  کردم چالت نجا ی هم شهیهم

 .           ینداشت وجود



  تک تک در  خشم  همچنان اما. آوردم نییپا را میصدا

 .    دیکش یم  شعله کلماتم

  یبرادر یادعا و رفاقت ی هرچ به یزد  گند ، کثافت -

 .   خوره یم بهم ازت حالم. 

  یچرخ می ن.  افتاد ادمی ی زیچ که شوم  دور خواستم

 .    زدم

 هرزه هی. قی ال  هرچه قیخال بگو بهش من طرف از -

 .   ستی ن خائن هی از شتریب اقتشیل

. بود فشان آتش یها گدازه از پر تنم تمام.  شدم دور

  کم امی گرفتگ گر از یزیچ بودم زده که  ییحرفها یحت

 .  نکرد

 عشق که داشتم سال چند مگر.  بودم زده دل و خسته

  ایدن. داشتم ی خفگ احساس.  شود تنفر به  لیتبد  میبرا

 .   بود شده یقفس اندازه به میبرا

  یتارها آن ی جهینت تنها.  گذشته مرور  بود بس

 . کرد یم یی خودنما میموها یال به ال که بود یدیسف

   ۶۸پارت #



 یم شدت به چشمانم.   بود نمانده صبح  به یزیچ

  خون یای در یخواب یب فرط  از دانستم  یم و سوخت

 .  شده

 جز ، کند یر ییتغ یزیچ   هایادآوری نی ا از نبود قرار

 یجوان و ینوجوان  یروزها حسرت و غم هربار نکهیا

 ینم گوش به ییصدا گرید.  شود تر  نیسنگ دلم بر

 .   سکوت و بود سکوت بود  هرچه.  دیرس

  یگاریس ریز  و یخال وانی ل الیخ یب شهی هم برعکس

  اتاق  داخل را خودم زحمت به.  شدم لتریف از پر

 گذشته  به که هربار.  نداشت یینا می پاها.  کشاندم

 .   گرفت  یم را میروین  و یانرژ تمام  کردم یم سفر

 را ام یرکاب  رپوشیز حرکت کی با و نشستم تخت لبه

 .    کردم پرتاب یا گوشه به حرص با و  خارج تن از

  نیا.  نداشتم وقت خواب ی برا شتریب یساعت سه دو،

 . آورد خواهد درم  پا از یروز ها یخواب کم

 جدا هم از را نمی سنگ یها پلک یگوش آالرم  یصدا با

.  شود برطرف دمید یتار تا  زدم پلک یچندبار.  کردم

 .    کردم دایپ را صدا منبع یکوتاه یجستجو  از بعد



  را میها پلک.  داشت یشتر یب خواب ی تمنا چشمانم

  خواب دست به را خودم دوباره و کردم  چفت هم یرو

 .    سپردم

 ؟ینشد داریب امروز شده یچ.  پاشو.  داداش پاشو -

 .   ی ستین ادیز خواب اهل که تو

 .   بود یشانی پ یرو ساعدم

 .    امیم االن.  دارمیب -

 .   رفتم سیسرو به و شدم بلند تخت یرو از یسخت به

 وقت هر. دارد یچا به یاد یز عالقه من برخالف انیک

  بساط  روز شبانه از  ساعت هر در  باشد نجایا که

 .   است آماده شیچا

 .   بود دهیچ را صبحانه زیم

 .  شهیم آماده ت قهوه االن نیبش -

 .  دادم جواب یحوصلگ  یب با

 .   خورم یم یچا  امروز خواد ینم -

 یخواب کم در  شهیر میها یبدخلق  نیا شتریب دانست یم

 .   دارد

 . زمیبر برات تا نیبش پس.  باشه -



  یها  لپ دنید با.  داد جا دهانش در یبزرگ لقمه

.   زدم یمحو  لبخند و افتادم همستر ادی اش بادکرده

 .     رفتم یکتر سمت به و برداشتم را وانیل

  یگشنگ  از تا بخور صبحانتو تو.  زمیر یم خودم -

 .   ینمرد

 طعم  یشکالت خامه با و برداشت یتست نان انیک

 .  کرد دارش

 ۶۹پارت #

  گذار مناقصه شرکت نی ا با امروز نرفته که ادتی -

 .   میدار مالقات قرار

 جان درد نیا  از تا دادم مالش را چشمانم  انگشت دو با

 .    کنم کم کاه

  ؟ یساعت چه -

  از دیبا بازم.  ۳ یحدودا کنم فکر.  ستین ادمی قیدق -

 .    بپرسم  یمحمد

 و باشد کنارم جلسات در تا  داشتم اریدست کی به ازین

 .    کند  هیته میبرا یکامل گزارش



  باشه مترجم هم که میباش نفر هی دنبال دیبا ما انیک -

  یکار جلسات تو اریدست عنوان به  بتونه هم و

 .    باشه  کنارمون

 زیم یرو  را شیچا فنجان.  زد یبرق شیها چشم

 .    گذاشت

  به هیخوب شنهادیپ.  یفتیم راه یدار تازه.  بابا جون -

 .  موال

 .   زد یچشمک لبخندش حفظ با

  مشیاری م یکار اضافه واسه هم ها  شب یبعض  -

 . کمال و  تمام.  دم یم حقوقشم  و حق  خودم.  نجایا

  و حول  ذهنش و فکر تمام!  گذران  خوش مردک

  حرفش از.  دیچرخ یم آزادش روابط  و شب حوش

 .    دادم تکان شیبرا تاسف از یسر.  گرفت ام خنده

  یدون یم.  م یدار ازین مرد هی به کار نیا یبرا اتفاقا -

 .  ندارم دخترا با یخوب  رابطه که

 .   بودند شده گشاد حد نیآخر تا چشمانش

 یدار یخاص شیگرا دونستم یم ر؟یام یگ یم یچ -

  که؟ی مرت ، آخه باز همجنس یول



 معلوم دمیخند یم اگر.  کرد  جمع هم در را صورتش

.     داد یم ادامه شیها پرت و چرت به یک تا نبود

 .   دمیغر

  رو یمزخرف هر گفتم بت  بار صد.  انیک دهنتو ببند -

 .    ار ی ن زبونت به

 .   شد یجد

 که یدید رو یعامل ریمد کدوم  وونهید آخه -

  ؟ باشه مرد  ارشیدست

 .   دمیمال نان یرو  مربا یکم

  دخترا یاطوارا ادا حوصله.   شم یم شی اول من خب -

  دوم روز.  شن یم عاشقم اول روز.  ندارم رو

 .    برن خوان یم و خورن یم ی عشق شکست

 .    شدم اش رهیخ

 هی جلسه هر شه؟ یم  یز یر آبرو چه یدون یم -

 .   دیجد اریدست

 زمزمه بشنوم که یطور و انداخت نیی پا را سرش

 .   کرد

  مسخره شیگرا اون از بهتر  یطلب تنوع. بده مگه -

 . اس



  خاراند را گوشش پشت.  زدم شیپا به ی ا ضربه پا با

   . 

 .    کنم  یم یفکر هی  ، حاال باشه -

.   ماندم ره یخ رفتنش به.  رفت اتاقش به و شد بلند

 را حالم چقدر شیها  حرف با دانست ینم خودش

 .کند یم خوب

 ۷۰پارت #

  یب خواستم ینم ، دیایب خانم شوکت بود قرار نکهیا با

 .  زارمیب شدت به خصلت نیا از.  باشم نامرتب و نظم

  اش دکمه و گذاشتم نیماش داخل را فی کث یها ظرف

 .    شوم آماده تا رفتم اتاق به.  زدم را

.   شود صاف تا دمیکش  را رنگم یطوس قهیجل نییپا

 گوش پشت ، گردن به ادکلن پاف چند.   زدم تن را کتم

 .    شدم خارج اتاق از و زدم  مچم هردو  نبض یرو ،

 .    بود منتظرم  در یجلو آماده انیک

 .    که پتیت نیا با رو ما یکشت بابا -

 .  پیت خوش گهیم یک به  یک.  یپیت بد خودت  ستین -

 با یا قهوه کت ریز اش یمشک گرد  قهی پوش تک

 .   بود نشسته خوش اش تنش  در یمشک کتان شلوار



 .    کرد نگاهم آسانسور نهیآ از

 به اعتماد یپیت خوش یکن فکر که گفتم ینجوریا -

 .   باال  بره نفست

  که نگیپارک از.  کردم مهمانش یظیغل ی غره چشم

  ییها شانه با که یدختر یرو نگاهم ، میشد خارج

  قد از.  نشست بود، گرفته شیپ در را  ابانیخ افتاده

 .   باشد خودمان  کوچولو موش ، زدم حدس کوتاهش

 با کردند یم یسع که  قدش هم دختران برخالف

 نشان بلندتر را قدشان دار پاشنه یها کفش دنیپوش

  کوله  همرنگ. داشت پا  به یرنگ سبز یکتان ، دهند

 ییها قدم با بود، انداخته کمرش پشت دیق یب که یا

 .     رفت یم راه سست و جان یب

   ست؟ین هیآ  اون بنظرت -

 .  دمیکش باال ییابرو

  ه؟یآ -

 .  ییباال هیهمسا  دختر نیهم  گهید آره -

 .   کردم عبور کنارش از آهسته

   ؟یدون یم کجا از اسمشو تو -



  زده ذوق  را دوستشان  دنید از که ییها بچه هیشب

 به یپ در یپ یها ضربه دستش با ، باشند شده

 . زد داشبورد

 . ست هیآ ، خودشه -

 .  کرد تکرار. دادم ادامه راهم  به تیاهم یب

 .   دار نگه.  توام با -

 .  دادم جواب ی جد  و خشک

 اس هیهمسا هی فقط اون.  دارم نگه دی با یچ یبرا -

 . یشتر یب زیچ نه.   بفهم ، انیک

 .    رفت باال شیصدا

 میدیفهم یوقت م،یکرد کمک بش روزید یوقت -

 . باشه دوستمونم تونه یم ، مونهیهمسا

 ۷۱پارت #

  یاحوالپرس سالم باهاش دیبا مشیدید  هرجا یعنی -

 .    میش رد کنارش از الیخ یب ، بهیغر هی مث نه.  میکن

 .    بردم باال خودش مثل را میصدا

  دست نده  افسارتو انقدر. نباش عنصر سست انقدر -

 .    ر ینگ اشتباه رو یکس هر و یی هرجا.  دلت



 .  خوردم جا  ادشیفر از

 .  دار نگه گفتم بهت.  ر یام دار نگه -

 نیماش از .  دمیکش ابانیخ کنار را نی ماش حرف یب

 و کرد یخال ، در سر را تشیعصبان تمام و شد ادهیپ

 .    دیکوب هم به محکم را آن

 خودش  در قدر آن. انداختم عقب به ی نگاه نهیآ از

 انیک.  نبود اطرافش متوجه که بود شده غرق

 جسم.  رفت گوشش سمت به دستش.  شد کشینزد

 لبخند.  افتاد رونیب اش مقنعه ی لبه از  یرنگ دیسف

 .    نشست شیلبها ی رو یجان یب

 و کرد عبور انیک ی شانه  از یا لحظه  یبرا نگاهش

  فرمان.  شد حضورم متوجه.  گرفت هدف را نیماش

 از را نیماش حرکت کی با و فشردم انگشتانم انیم را

  نیکوتاهتر در که بود باال  سرعتم قدر آن.  کندم جا

 .  دمیرس شرکت به زمان

 

 ( هیآ)

 



 یصدا خدا.  باشم ختهیگر  مهلکه آن از شد ینم باورم

 .   رساند میبرا را نفر دو آن و بود دهیشن  را میالتماسها

  لحظه همان از یمامان  ضیغ از پر و نیسنگ  نگاه

 .  نشست میرو ورود

 .  نیآورد فیتشر عجب چه -

  طور نیا را شیها  ینگران که نیا به بودم کرده عادت

 .   اوردیب زبان بر

  اومدنه؟ خونه وقت االن چنده؟ ساعت یدون یم -

 با و دمیکش باال را ام ینیب.  انداختم نییپا را سرم

    دادم جواب شد یم دهیشن یسخت  به که ییصدا

 .   دیکش طول کارم کم هی...   کم هی.  دیببخش.  سالم -

  ؟یکرد هیگر -

 ینم چوقتیه.  بود بارزش صفات از  یکی ینیب زیت

 .   کنم پنهان او از را ی زی چ توانستم

.  شدم بابا  مامان دلتنگ کم  هی... آره...  یعنی...  نه -

 .  نیهم فقط

 را صورتم تر قیدق تا  داد باالتر یکم  را نکشیع

  مجبور اما میبگو دروغ خواستم ینم.  کند یبررس



.   داد تکان یسر.  کردم یم نگرانش دینبا. بودم

 .  شدم دور نگاهش رس ریت از بالفاصله

 با.  کنم شی همراه سفره سر که بودم آن از تر لیم یب

 .    کرد پاک را لبش  گوشه دستمال

   ؟یخور ینم غذاتو چرا -

 غذا یبرا ییجا گرید که بودم خورده  حرص قدر آن

 .    نداشتم

 . ندارم اشتها ادیز ، خوردم  یزیچ هی کالس  از بعد -

   ۷۲پارت #

 .    دیکش عقب را چرخدارش یصندل

 .  یستین یخوب یدروغگو  -

 ریز از شرمنده.  نداشتم  شیبرا یجواب.   بود دهیفهم

 یجلو تا کردم کمکش.  بودم یفرار  نگاهش

  طور همان.  برگشتم آشپزخانه به.  ندی بنش ونیزیتلو

  اریاخت یب  میها اشک ، بودم کردن مرتب مشغول که

 .    کرد یم سی خ را صورتم

 همان از و نشستم سالن به مشرف یصندل یرو

  که بود ییها شب آن از امشب. کردم نگاهش  فاصله



 یلیخ که یآغوش.  داشتم مادر آغوش  هوس بیعج

 .   داشتم ازین آن به االن ، بودم شده محروم آن از زود

 قدر آن و رم یبگ آرام او ی ها دست انیم شد یم کاش

 .   شود سبک  دلم بار تا  زمیبر اشک

 رقصاندیم  میموها انیم را انگشتانش  مادرانه هم او

  اما.  کردیم  نوازشم اشدهیچروک و الغر دستان با و

 ! فیح

  میقا خودتو  تا اونجا ینشست من؟ به یزد زل  چرا -

  ؟یکن

 .   دمیکش صورتم به یدست

  ارمیب براتون که شه آماده ییچا  منتظرم.  یمامان نه -

   . 

 ینیس.   ختمی ر کشیبار کمر استکان داخل را یچا

 .   گذاشتم کشی نزد را یچا

 .    د یکن صدام نیداشت یکار.  اتاقم تو رم یم -

 .   داد قرار  مخاطبم باز که دمیچرخ 

 .   بود تیزیچ هی امشب دمینفه نکن فکر -

 هم مادر از او.  فشردم هم یرو محکم را چشمانم

  میزیچ هی آره:  میبگو توانستم یم کاش. بود مادرتر



 از ام خسته.  یاجبار ییتنها نیا از ام  خسته.  هست

  محبت نیا از.  توعه  و من نیب که ییا فاصله نیا

  ینم که نی ا از.  یکن یم  خرجم که یپوست  ریز یها

 حصار نیا از.  بندازم آغوشت تو خودمو یذار

 .   نشم کینزد بهت تا یدیچ ی پ خودت دور که یمزخرف

 بود آمده زبانم نوک تا که ییحرفها  با و  کردم سکوت

  حوله.  رفتم  اتاق سمت به نداشتم را گفتنش جرات و

 تا ، سپردم آب دست به را خودم و برداشتم را ام

 .   ببرد خودش با را میغمها

 شی ها قرص و خواب وقت.  انداختم ساعت به ینگاه

  اتاق از و دمیچ یپ میموها دور یکوچک حوله.  بود

  دادم دستش به یآب وانیل با را  قرصش.  شدم خارج

 .   بکشد دراز تخت یرو تا کردم کمکش و

 دراز دست.  افتاد اش یپاتخت یرو روغن یرو نگاهم

 .  دادم ماساژ آن با را  شیپاها و برداشتم ، کردم

 .     داد یم آرامش من به اما کرد ینم حس او

.  بود دنشیخواب از نشان منظمش یها نفس یصدا

  شیرو را پتو و کردم پاک دستمال  با را میدستها

 . کردم مرتب

    ۷۳پارت #



 رطوبت. زدم اش گونه یرو یا بوسه و شدم خم

 که هم ها طور آن.  زد آتش را دلم ، پوستش یرو

 .    نبود سرسخت ،  داد یم نشان

 

.  نرود رونیب میصدا تا گرفتم را دهانم محکم  دست با

 یطوفان یایدر.  بود سیخ اشک از ، سرم ری ز بالشت

 .    شد ینم آرام یراحت نیا به دلم

 از  یکی ینل مادر  بایز.  خورد زنگ  ام یگوش

  خودش قول به تا گرفت یم تماس شب هر  میشاگردها

 یم  را ام یزندگ قصه.  میکن بش و خوش یکم

 . دانست

  چشمانم در  را غم که اول روز همان خودش  قول به

 .  شود کمینزد تا کرد تالش ، بود دهید

 او با ین ینش هم از که  یمشرب خوش و مهربان زن

 .   شدم ینم خسته

 چیه به نسبت را دارم تو به که یحس:  گفت یم

 .    نداشتم یا بهیغر

 دمیفهم بعدها.  بود او طرف از یدوست نیا شنهادیپ

 .   ستین گسترده ادیز شیدوست رهیدا هم بایز که



 .   هیگر از بودم پر.  نداشتم را  اش حوصله

.   ییدانشجو دوران دوست.  بود سهینف ، یبعد تماس

 .   دیکش آغوشم در یخداحافظ  موقع

 به لیما  تو اگه یحت.  شه قطع مونیدوست دینبا -

 که یمجبور تو و کنم یم حفظش من ینباش ادامه

 .    یبد ادامه

 گرم خون دختر نیا با ی دوست از دست شد یم مگر

 ینم هم را او با زدن حرف دلم اما.  دیکش یجنوب

 .   خواست

  وارد را ها  آن خواستم ینم  که بودم شانیپر قدر آن

 .  کنم ام یی تنها برهوت

 و گرفتم ها نرده به دست.  بردم پناه  اتاق تراس به

 اما. کنم کم ام یآشفتگ از تا دمیکش قیعم نفس چند

 .   دیجوش  اشکم چشمه ؛ شد برعکس

  را ساختمان ارتفاع تا شدم  خم.  خواست  یم مردن دلم

 .     افتاد نییپا تراس روشن  چراغ به نگاهم ،که بسنجم

 یزار  حال با.  نبودم کار ن یا آدم من نه.   دمیکش عقب

 .  زدم بغل را می زانوها  و نشستم نیزم یرو

 .    شد بمینص که بود یاندک آرامش تنها ه یگر از سهمم



 یها  پلک به ینگاه نهیآ در .  شدم داریب  آفتاب نور با

 وضع نیا با دینبا.  انداختم ام کرده پف و متورم

 یمیمال شیآرا و کرم با.  شدم  یم ظاهر  یمامان یجلو

 .    کردم یمخف را التهاب

 . داشتم کالس یعل  ریام با امروز

 ۷۴پارت #

  انتخاب در  دادن خرج به  وسواس یبرا  یاحوصله 

 و برداشتم کمد از را یرخت چوب نیاول.  نداشتم لباس

 .   زدم زانو نیزم یرو مقابلش. زدم تن سرعت به

 .     امیب زود امروز دمیم قول -

   ده؟یفر -

 او و زد یم  میصدا مادر اسم به که آمدی م شیپ یگاه

. اشی دلتنگ اوج یعنی نیا کرد، یم جستجو من در را

 رصد را  جزش به جز تا  بردم تر کینزد را صورتم

 .    کند

  ؟ جونم -

 در و خورد  چرخ صورتم یرو وسواس با نگاهش

 .     شد ثابت چشمانم یرو آخر

 .   باش خودت مراقب -



 میلبها.  بود سخت یادیز مقابلش در کردن یخوددار

 .  چسباندم اش گونه به را

 .   چشم -

 راه وارفته و سست یها قدم با. زدم رون ی ب خانه از

 .   بود کرده ریگ یلعنت موسسه آن در فکرم.  رفتم یم

  محافظ گردان کی  با یا لحظه یبرا یحت  نبودم حاضر

  شد؟ یم چه مدارکم اما.  بذارم شده خراب  آن در پا

  ؟ گرفتم یم پس را ها آن دیبا چطور

  از.  شد یم  زمزمه میگوشها در ینیالت آرام یقیموس

 فرشته. آمد یم سمتم به لبخند با که دمید را انیک دور

  کمکش یرو تونم یم : گفت که همان.  نجاتم ی

 . کنم حساب

 از را گوشم.  ستادی ا مقابلم یینما  دندان خنده با

 .  رهاندم یهندزفر  اسارت

 .    سالم -

 .    داد جواب ییباخوشرو

   نداره؟  شتریب سوپرمن هی محل نیا یدونست یم -

  صورتم کنار یاحتمال یموها.افتادم خنده  به حرفش از

 .    فرستادم داخل به  را



 ....   بازم  روزید بابت -

  ؟یر یم یدار کجا.  نزن حرفشم  گهید -

 یم او به یکس کاش.  بود شده یمیصم زود چقدر

  آدم بند ، زود نفهم زبان دل نیا.  ردیبگ  فاصله گفت

 .   شود یم مهربان یها

 یب از نفهم زبان دل نیا گفت یم او به یکس کاش

 .     است زار یب یی تنها و یکس

 تنها ، م یهایی تنها با مرا گفت یم او به یکس کاش

 .   بذارد

 و رفتن طاقت من.  گرفتم خو آن به  سالهاست من

 .    ندارم  را مهربان یها آدم نماندن

 .    یآلودگ یا ذره بدون ، محبت از بود پر نگاهش

  ینیماش یرو  و کرد عبور اش شانه یرو  از چشمانم

  غیج یصدا با. نشست بود، ستادهیا دورتر ما از که

 .گرفتم نگاه ها کی الست

   ۷۵پارت # 

 ...  رفت -

 .   کرد دنبال  را نگاهم



 .  ارمیب نیماش برم سایوا.  داشت عجله -

  نیب.  شد دور سرعت به و نداد کردن  مخالفت اجازه

 و بود یادب یب رفتنم.  بودم دل دو ، ماندن و رفتن

 .  حرف هزاران  ماندنم

 با. نلرزد که بود آن از تر جنبه یب ام دهیند محبت دل

 .  آمدم خودم به بوق یصدا

  ؟ یهست یچ  معطل ، گهید سوارشو -

 از را جلو در و دیکش را اش تنه ، دید که را تعللم

 .  کرد باز داخل

 براتون درو نییپا امیب ای نید یم یهمراه افتخار -

  ؟ کنم باز

.    نشستم یصندل یرو و کردم باز را در شده هول

.   بود درآورده ریتسخ به را وجودم خجالت  و شرم

 مان ان یم سکوت.  نداشت یرانندگ در یا عجله

 .  داد یم جوالن

  طرفه؟ کدوم رتیمس -

 ...   ستگاهیا جا هر -

 .   شد  خشونت به ختهیآم شیصدا



  یم.  یبترس  من از ستین یازین.  رسونمت  یم -

  من یجنسا  هم از حالت روز ید اتفاق بخاطر که فهمم

 مون یفرسنگ صد از ید یم حیترج و  خوره یم بهم

 ایبعض.  باشن هم مث  همه ستین قرار اما ینش رد

 کنن یم نگاه چشم هی به رو زنا همه کهی مرت اون مث

.   رن ینم سمتش نخواد طرف خود تا اشونمیبعض ،

 حال اون تو که روزی د.  دومم دسته نیهم از منم

  اگه.  یا ساده  و صاف.  یستین اهلش دمیفهم دمتید

 واسه یش  یم یخوب طعمه نباشه خودت  به حواست

 .   اول دسته

 .   داد ادامه یجد  طور همان  و انداخت بهم ییگذرا نگاه

 مشخص فمونیتکل  یکار اول نیهم که گفتم نارویا -

  حسابت.  کنم ینم نگات بد چشم به یبدون که.  باشه

 .  بگو آدرسو حاالم. جداس واسم

 شک.  شدم آرام. آتشم یرو شد یآب   شیها حرف

 دلم به  شیها حرف.   رفت و بست را  بارش کوله

 .    باشد یخوب گاه هی تک توانست یم او.  نشست

 .دادم را آدرس

 ۷۶پارت #



 قرار یناسالمت ، میرس ی م تا بگو خودت از خوب -

 .    میبش دوست باهم

 زاریب پسرها و دختر مسخره روابط نیا از! دوست؟

 شهیهم.  وبس بود ییجدا  آخرش که یا رابطه.  بودم

 یکس خواستم  ینم.  بودم دور ها یدوست نیا از

  میرها شکسته یدل با و ردیبگ  یباز به را احساساتم

 .    کند

 نگاه که دمید چشم گوشه از.  کرد معنا  را سکوتم

 .   داد عبور میرو از  را کوتاهش

 دوست ست ین قرار.  فکرته تو که یدوست اون نه -

 وارنگ و رنگ بخواد، دلت تا خودم من.  یش دخترم

 ، میکن کمک بهم که ساده  یدوست هی.  کرده پر دورمو

 نیهم.  زایچ نیا از.  م یبردار هم دوش از یبار هی

 .    یستین اهلش دونم یم  که گفتم شیپ قهیدق چند

  را ام کرده عرق دستم کف.  دمیکش را میها لب یکم 

 .    دمی مال شلوارم به

 و پدر بودم بچه یوقت.  یعباد هیآ ، امهیآ من -

  کنم یم یزندگ بزرگم مامان با.  دادم دست از مادرمو

 چندتا.  برگشتم  ساوه از و شده تموم درسم تازه. 



 یم سیتدر زبان بهشون که دارم یخصوص شاگرد

 .    داشتم شاگرد هم رفتن از قبل.  کنم

 .    دادم ادامه و گرفتم ینفس

 .    شدم آشنا موسسه اون با روزنامه تو از -

 .   شد یگری د ابانیخ وارد و زد راهنما

   ؟ یکن  کار یچ یخوا  یم حاال -

 .   انداختم باال یا شانه و دمیکش یآه

 منتظرم.  کردم پر فرم آموزشگاه تا چند.   دونم ینم -

 انیمرخص هاش  یمرب وقت هر شون یک ی. کنن خبرم

 .    ده یم خبر بهم

 .   داشت نگه نظر مورد آپارتمان  یجلو

 .    نیکرد لطف.  ممنون -

 که گذاشتم  رهیدستگ یرو در کردن باز یبرا را دستم

 .  کرد متوقفم شیصدا با

 رو ییزای چ هی فیتکل ی کار اول نیهم ، هیآ نیبب -

 .   می کن روشن دیبا

 .   چرخاندم سمتش به را سرم

 .   یببند جمع منو ادینم خوشم اصال نکهیا اول -



 .    زد اشاره خودش به دستش دو هر با

 .   درسته ، نفرم هی من نیبب -

 زیر چشمان با.  دیکش  جلو را سرش.  ندادم جواب

 . دیپرس یفیظر  اخم و شده

.  ینیبب دوتا منو و باشه چپ  چشمات که نیا مگه -

   چپه؟ بگو راستشو حاال

 .    زد در به را اش هیتک.  گرفت  وسعت لبخندم

 یم فکر داشتم .  میدید رو  شما خنده ما  عجب چه -

   ؟ یندار خنده آپشن نکنه کردم

 .   داد ادامه یکوتاه مکث از بعد

  خراب موسسه اون یبر ی ندار  حق گهید نکهیا دوم -

 . شده

 ۷۷پارت #

 یم چه او.  دیکش پر لبانم از لبخند  حرفش نیا با

 تالش دیفهم یم چه او ؟ چه یعنی بودن مستقل دیفهم

  چه او چه؟  یعنی یستیبا  خودت یپا یرو  نکهیا یبرا

 .    ندارد یدرمان یپول یب درد دانست یم



  خونش؟ یر یم و یکن یم اعتماد یهرکس  به چطور -

 نداشته نترس سر انقدر ؟ ارنیب سرت  ییبال یگ ینم

 .   باش

  را طعمش وقت چیه که یت یحما یبرا رفت ضعف دلم

 باشد گاه هی تک میبرا که داشتم یپدر نه.  بودم دهینچش

 .   کند تمیحما که یبرادر نه و

  یباز  به را میمانتو لبه  که انگشتانم به را نگاهم

 .   دادم ، بود گرفته

  هرچند خرجمو راه نیا از که  بلدم فقط من.  مجبورم -

 و یقو ، باشه مجبور آدم یوقت.  ارمیدرب زهیناچ و کم

 .    شهیم هم نترس

 .  شدم اش رهیخ کوتاه و دمیکش باال را سرم نرم

 .   نیرسوند منو که ممنون -

 .    کرد نگاهم یچپ

 گفتم بت االن نیهم.  چپه  چشمات واقعا که مث نه -

 .   باش راحت

 . کرد باز را قفلش و برداشت را اش یگوش

  کنم یم دایپ  خوب کار هی واست  خودم ، بده شمارتو -

 .   یبر آدرس هی به روز هر ینخوا که



 .    کردم تر را  میلبها زبان با

 ...   آقا نیبب -

 .    کردم حیتصح  را حرفم ظش یغل اخم با

 ای شرکت هی تو مدام تونم ینم من انیک...   یک نیبب -

.  باشه بزرگمم مامان به حواسم  دیبا. باشم آموزشگاه

  میکار طیشرا نیهم یبرا.  بدم داروهاشو.  بدم غذاشو

 .    سخته کم هی

 هیکرا یبد دیبا یاریدرم یهرچ که یطور نیا -

 .    مونه ینم برات ی زیچ. نیماش

 .   شدم رهیخ رو روبه به و زدم یتلخ لبخند

 .    کنم یم استفاده اتوبوس و مترو از -

 و آوردم رونیب فمیک از را یگوش ، زنگ یصدا با 

 .    کردم وصل  را تماس

 .    کنم ی م جبران رو ر یتاخ.  هستم ن ییپا.  سالم -

.  انداختم میمچ  ساعت به ی نگاه و کردم  قطع را تماس

 یب و حرف پر نگاه از.  داشتم ریتاخ قهیدق ده

 .   کردم فرار ترحمش

 .  یباش داشته یخوب روز.  برم دیبا من -



 .    بگو  شمارتو -

 .     خواندم شیبرا را شماره تند

  ؟یدار کالس چند تا -

 .  شدم خم باز مهین در انیم از

  بخاطر امروز یول.  مهین و  ساعت و کی کالس هر -

 .    دارم  یجبران  ریتاخ

 .   برو باشه -

 . شدم  دور و زدم یگرم لبخند

 ۷۸پارت #

 برگشتم.  شد باز یتق یصدا  با در و فشردم را زنگ

  اش چانه.  بود آنجا هم.   کردم نگاه را سرم پشت و

 اما بود امره یخ  ، ظاهر به و گذاشته فرمان  یرو را

 .    زد یم پا و دست  افکارش انیم

 با را او و شدم داخل ، دادم تکان شیبرا یدست

 .    گذاشتم تنها خودش

  کاش.   شد تمام وشاین با زدن کله و سر ساعت دو

  اجازه و  داشت یم بر اجبار همه نیا از دست مادرش

 .    کند تیفعال داشت استعداد که یا نهی زم در داد یم



 . کردم یسرسر یخداحافظ و گرفتم را پول پاکت

  ماند ثابت شی خال یجا  یرو چشمانم  یا  لحظه یبرا 

 گذاشتم هم یرو  را چشمانم.  دیدو پوستم ریز یخوش.

 .    زدم یدل  ته از لبخند و

  فکر امروز به و دادم هیتک اتوبوس شهی ش به را سرم

  کم داشتند وجود ام یزندگ در که ییهاآدم تعداد.  کردم

 تلفن یگاه و یمامان در بود  شده خالصه میایدن.  بود

 .   سهینف یها

 انیک چون ییمردها وجود به محدودم یایدن نیا در

 .   داشتم ازین

 که ییمردها  یجا و شود ی خود بود قرار که یابهیغر

 .    رد یبگ را بودند نکرده خرج ی مردانگ میبرا

  ام یتکرار و  روزانه یکارها تند تند و دم یرس خانه به

 . دادم انجام را

 کلمه چند همان.  داشت زدن حرف بهانه دلم امروز 

 .   بود کرده رو و ریز را میایدن انیک با زدن حرف

  جون بایز.  داشتم کالس ینل با عصر که خوب چه

 زدن حرف  یبرا نهیگز نی بهتر ، وشاین  مادر برعکس

 .  بود



 به را کتابش و نشست راکش یصندل  یرو یمامان

 را ام یگوش تا دیکش اتاق به مرا یزیچ.  گرفت دست

 .   بودم امیپ ای تماس منتظر آن  هر.  کنم چک

 

 !  است؟ جنبه یب دلم چقدر  که بودم گفته 

 

 .  شد یخال بادم تماس و  امیپ از یخال صفحه دنید با

 میبرا یکار سرعت نیا به که ؟ داشتم یانتظار چه

  ؟ کند پا و دست

 به نبود قرار که ییزدنها دو سگ نیا از  بودم خسته

 .  برسد ییجا

 قرار یک تا ، دادم اتاق باز در به را ام درمانده نگاه

 چیه او بدون  به من.  باشد  سرم یباال او هیسا بود

 .    نداشتم زی چ چیه و کس

  دادن ادامه یبرا یا بهانه نه و یزندگ یبرا  ییجا نه

. 

  زدم اتو و دمی کش رونیب را یمشک مقنعه کمد داخل از 

. 

   ۷۹پارت #



  با همچنان و بود خورده را شیچا. رفتم یمامان سراغ

  بود مطالعه مشغول اشین یب نوک یلیمستط نکیع آن

. 

 .  شدم کشینزد

  ؟یکنینم استراحت ،امروز یمامان -

 ، گذاشت دستش کنار زیم یرو و  بست را کتاب

 .   شیرو هم  را نکشیع

 . تخت رو برم کن کمک ایب. چرا -

 : گفت مقدمه ی،ب رفتن نیح

 .   نجایا انیم نایا نیفرز شب فردا_

 رتری،د آمدند یم هروقت. ستادمیا حرکت از یالحظه 

 کردمیم حبس اتاق در را خودم و گشتمی برم خانه به

. 

  نظافت از.  دادم یم انجام را کارها آمدنشان از قبل

 .    غذا پخت و ساالد  تا گرفته خانه

  یجواب که  یخال و خشک سالم کی ورودم از بعد

 .   بردمیم پناه اتاق به و دادمیم ، نداشت

 به دنیرس  تا رمیتاخ بخاطر یمامان نگران نگاه

 .   شد  یم دارکش می رو پناهگاهم،



 یم دعوتش آرامش به یمصنوع  هرچند لبخند کی با

 .    کردم

 ییدا را او نداشت انتظار ازم وقت چیه  که خوب چه

 .    بزنم صدا

 رفتنم از قبل هم فردا.  کنمیم دیخر راه سر. باشه -

 .   راحت التیخ.  دم یم انجام رو کارا

  شیرو را رنگ دیسف ملحفه.  دیکش دراز تخت یرو

  یرو را اش یاستخوان و  دهیچروک دست.  کردم مرتب

 .   کردم تعجب حرکتش از.  گذاشت دستم

  هایتازگ. دم یکش باال چشمانش تا دستانم از را نگاهم

 .   بود شده رنجورتر و فیضع یادیز

  من.  تنها من   ی  برا ، بمون:  زدم ادیفر دل در

  از بعد ییتنها از من.  گرفتم  خو تو به که سالهاست

  ییتنها از چقدر یدان یم که خودت.  ترسمیم تو

 .  زارمیب

             ؟یدار کالس فردا -

 هم یرو  پلک.  زدیم موج شیصدا در ینگران

 .    دادم تکان یسر نرم و گذاشتم



 که ییها آموزشگاه به یسر هی دیبا بعدشم. آره -

 .   امیب رید کم هی دیشا.  بزنم کردم پر فرم براشون

  درست ادیم زنش.  یکن درست غذا خواد ینم -

 کشو تو از کارتمو.  میریگ یم رونی ب از ای کنهیم

 .   کن دیخر ، بردار

 .    زدم دستش پشت یابوسه 

 .  خوشگلم  یمامان نباش ی ز یچ نگران. کن  استراحت -

 .    زدم رونیب اتاق از کند سرباز بغضم نکهیا از قبل

 با و  باهوش دختر که  ینل کنار را زمان گذر

 .  نکردم حس ، بود یاستعداد

 ۸۰پارت #

 یاچهره  با شهیهم مثل ، در به یاضربه  با جون بایز

 .    شد ظاهر  در چارچوب در آراسته

  عصرانه رونیب دیاریب فی تشر. خانما د ینباش خسته -

 .   بره در تون یخستگ دیکن لیم

 .   میزد خنده ریز یپق و میکرد بدل و رد ینگاه ینل با

 .  مقابلم هم او و نشستم نفره تک کیکالس مبل یرو

  خبرا؟ چه.  کن فیتعر خب -



  دستم یصورت  زیر یگلها  با ییطال دیسف فنجان به

  یچا از یاجرعه و زدم  یجان مین لبخند.  شدم رهیخ

 . دمینوش را دمش تازه  و عطر خوش

 دانستم ینم.  گذاشتم زیم  یرو ینلبک ی رو را فنجان

 با.   دید که را دمیترد.  کنم شروع دیبا کجا از

 دست. نشست کمینزد مبل یرو اش یذات ییخوشرو 

 .   گذاشت دستم یرو

 هم رو یدیجد  یحرفا هی کردم حس یاومد یوقت از -

 سرگرم خودمو حاال تا موقع اون از.  یآورد خودت با

 اما.  یکن فیتعر واسم  یایب و بگذره زمان تا کردم

  یدار دوست که ییجا هر از.  کنم مجبورت خوام ینم

 رو نذار ی ول.  بگو آخرشو ست،ین مهم.  کن شروع

  ختیر بهمم چشمات یهوا و حال.  کنه ینیسنگ دلت

  شناخته دیبا گهید.  هی آ کنم قضاوتت ستین قرار. 

 .   میباش

 .   زدم لب آهسته و فشردم را دستش

 .    شدم آشنا  باهات که  خوبه چقدر -

 و زد پشتم  به زیر ضربه چند ، دیکش آغوشم در

 .گرفت فاصله

 .  ارمیب وهیم رمیم -



 .    دمیچسب  را آرنجش که  شد زیخ مین

 .    نیبش.  خوادینم -

 شروع یا  آهسته یصدا با و دمیکش ن ییپا را نگاهم

 .    انیک با  ییآشنا تا موسسه اتفاق از گفتن،  به کردم

 انیک بود قرار نکهیا ، مانیی آشنا  نحوه و  رساالریام از

 تماسش راه به چشم صبح از و کند دایپ کار میبرا

 .    اشخانواده  با نیفرز آمدن بدتر همه از. بودم

  یزیچ  و داد یم گوش میها حرف  به سکوت در

  خندانش یچهره  به و گرفتم  باال را سرم.  گفتینم

 .   شدم رهیخ

  خودم آخرشب ، نجایا ایب که فرداشب مورد در خب -

  متوجه یوقت بنظرم موسسه مورد در اما. رسونمتیم

  یم سکیر دینبا داره یمعن بهت آدم اون نگاه یشد

 دنیرس ینم موقع به اونا  اگر. یداد یم ادامه و یکرد

 انیک مورد در ؟ افتادیم واست یاتفاق چه یدون یم

.  یدار فیتشر عجول خورده هی شما که بگم دیبا هم

  خوب کار  هی تتیموقع به توجه با نتوسته هنوز قطعا

 . کنه  دایپ واست

 ۸۱پارت #



 .   داد ادامه و زد هیتک یصندل دسته به را کمرش

  ینم بنظر ی بد پسر یکرد فیتعر ازش که طور نیا -

 نیا با یول. هستن هم هی همسا که مخصوصا.  رسه

 دیبا.  یکن اعتماد بهش زود شه  ینم لیدل حال

 یپاک و ساده دختر تو.  زمیعز یکن  جمع  حواستو

 مراقب. بود خطر زنگ هی  برات روزید اتفاق.  یهست

 .  باش اطرافت  خودتو

 .   شد بلند

  تیانرژ.  یبخور  یزیچ هی  ارمیب رو وهیم ظرف برم -

 .   دهیکش ته

 .  بستم را میمانتو یهادکمه

.  تنهاس  یمامان. خونه  برم دیبا نکنه، درد دستت -

 .    دارم  دیخر راه سر

 .  گرفت مقابلم را کنده پوست یها وهیم

 .  رسونمت یم خودم.  شه ینم رتید -

 .   زد  صدا را ینل بلند کنم یمخالفت نکهیا از قبل

 جونو هیآ دیبا که شو آماده زود مامان ، ینل -

 .   میبرسون

 .  برگرداند سمتم به را سرش



 .   یکن دیخر دارم یم نگه راه سر -

 .    کرد بشقابم به یااشاره

 .   شمیم آماده  من تا بخور -

  

 یبرا وقت تا شدم دار یب شهیهم از زودتر صبح

 دمیچ را صبحانه زیم.  باشم داشته هم اضافه  یکارها

.   بود شدنش داریب وقت.  انداختم ساعت به ینگاه. 

 .  انداختم ینگاه اتاقش باز مهین در یال از

  آرام حرکت.  بود اتاق سقف به رهیخ  باز چشمان با

.   دارم را او هم امروز که  کرد قرص را دلم اش نهیس

  نظاره همانجا از.  بزنم بهم  را خلوتش  خواستم ینم

 .  شدم گرش

.   شدیم تر فیضع روز به  روز فشینح و الغر اندام 

  عطوفت از ییای،در دانستم یم پرجذبه نگاخ  آن پشت

 .    زد یم موج یمهربان و

 .   نشه سبز علف پات ریز -

 از بود من  یجا یهرکس.  بود کرده حس را حضورم

  یم.  بودم گرفته خو من اما.   شد یم ناراحت حرفش

 . عشق و است توجه کلماتش تک تک در دانستم



  نسبت را حسش و دمیفهمی م را شیحرفها یمعن من

 .    کردم یم درک خودم به

 .    کردم باز  کامل را در

 .   بانو دیخورش   ریبخ صبحت ، سالم -

 . شدم یخوش  از پر و دمیشن را شیدندان ریز سالم

 یشاد یبرا  هم  کوچک  یهاالعل  عکس نیا به من 

  یادیز توقع دینبا بودم گرفته ادی من.  بودم یراض دلم

 . باشم داشته ایدن نیا از

   ۸۲پارت #

 سر آن ، هم آن کالس کی  عصر اما بودم کاریب صبح

 . شهر

  یشتریب وقت کخ زدم یم هم آموزشگاه به یسر دیبا

 .   گشتمیبرم خانه به رترید تا شود تلف

  به ینگاه و گذاشتم زیم یرو را دار هی پا وهیم ظرف

 .  بود مرتب زیچ همه.  چرخاندم اطراف

  دور نگاهم از یمامان خواب خمار   چشمان و ازهیخم

 .    برداشتم شیموها یرو از را دار نم حوله.  نماند

 بزن چرت  هی ،بعدش کنم سشوار موهاتو  میبر -

 .    عشقم بره در تیخستگ 



 یخنده اما بود گرفته را  اشخنده یجلو  یسخت به

 . بود آشکار چشمانش

 از و زدم را  خاموش دکمه.  شود تیاذ خواستم ینم

 . شدم رهیخ براقش  و زیتم چهره به نهیآ

 قطع.  بود  بای ز هم باز خطوط  و خط همه آن وجود با 

 .    بود  رفته او به مادرم نیقی به

 .    من  چشمان جز داد یم ییهرجا  به را  نگاهش

 .   این رید ادیز شب -

 .  چشم -

 همه از ی وقت زدم آشپزخانه به یسر  آخر بار یبرا

 .    زدم رونیب خانه از ، شدم مطمئن زیچ

  ** 

 گذر و نداشتند حرکت یبرا یجان انگار هم ها عقربه  

 .   بودند کرده کند یاد یز را زمان

.   نشد اما  برسم رترید تا برگشتم ادهیپ را راه تمام

  یمخلوط درختان و بود شده  شروع کم  کم زییپا سوز

 .   بودند زده تن ینارنج و زرد قرمز، یرنگها از

 از زود شب.  نبود تابستان یسبز از  یخبر یگرید

 .   بود کرده پهن را بساطش و دهیرس راه



  حساب به عصر هنوز ساعت  نیا ، بود تابستان اگر

 یب از پر و  انتها یب شب ک ی ، بود شب  اما.  آمد یم

 .  تنها من یبرا یکس

  یبرا بود  زود. کردند ینم  ام یاری رفتن یبرا  میپاها

 !زود رفتن خانه

  یهایپراکن  کهیت ، پسرش و نیفرز اتی چرند حوصله

 .    نداشتم را دخترش یها افاده و سیف و زنش

 کردنم رید یبرا رزنیپ آن دل دانستم یم هرچند

  یرو وارید کنار.  نداشتم یاچاره یول  بود آشوب

  المیخ.  زدم بغل را می زانوها  و نشستم سرد نیزم

 . درآمد پرواز  به خانه انیم در ییجا

 ۸۳پارت #

 یم را یمامان یدل ته از  لبخند و شانیها خنده یصدا

 .  رفتیم ضعف شیبرا  دلم و دمید

.   بود انشانیم کوچک هرچند ، من یبرا  ییجا کاش

 دارم ازین توجهاتشان به چقدر من که دانستندیم کاش

   . 

 .    کردم باز چشم اسمم دنیشن با



  حالت  دختر؟ ینشست نجایا چرا ؟ییتو هیآ ؟ هیآ -

   خوبه؟

 دوست من ای بود ینگران از پر نگاهش دانم ینم

 که یبغض یجلو  یسخت به.  کنم فکر طور نیا داشتم

 .   زد زانو مقابلم.  گرفتم را بود کردنم خفه حال در

  نی،ا نجایا.  دختر توام با  ؟ هیآ یشنو  یم صدامو -

 مامان با ؟ یکن یم کار یچ  یکیتار نیا  ،تو شب وقت

   شده؟ دعوات  بزرگت

 کنه باز درو  نداره ،سنجاقم گذاشته جا دشویکل دیشا -

   . 

 ،باال او چشمان تا و کنده انیک یمردمکها از نگاهم

 .  شد دهیکش

  یبرا  بود آمده انگار.  بود تمسخر  از پر نگاهش

 .    زد آتش را دلم لبش ی گوشه پوزخند.  حیتفر

   در؟ پشت یموند ؟ آره -

  باالتر یکم  شیصدا.  دادم تکان نیطرف به را سرم

 .    رفت

 بهت موشماره مگه ؟ینشست  نجایا چرا ؟یچ پس -

    ؟ ندادم



 .   شد یعصب نزدنم  حرف از

 .   آخه شده یچ بفهمم بگو یزیچ هی المصب د -

  و دیجه  رونیب چشمم  کاسه از یسمج اشک قطره

 .    دادم تکان یسخت به را زبانم

 .   اومده ن یفرز... ف -

 . یزن  یم حرف هی نس  چرا گه؟ید هیک نیفرز -

 سرم پشت وارید به را سرم .  زد قدم کالفه و ستادیا

  دست ، بود شکستن حال  در که یبغض با و دادم هیتک

 .    کردم نرم پنجه و

 یخواستگار  هی ای برگشته که یمیقد عشق هی ای -

 .  یزور

.   کردیم یزخم را روحم شی حرفها با.  زد یم زخم

  برسرم چه  کلماتش تک تک  با دانست ی م هم خودش

 .  آوردیم

   ؟یگیم  هیچ پرتا و چرت  نیا.  ریام گهید بسه -

 را میمانتو نیآست لبه دستم  با یکوچک تماس بدون

 .   شوم بلند نیزم از کرد مجبورم و گرفت

   شده؟ یچ نمیبب ید یم حیتوض باال میر یم -



 ...   یول -

 .  گفتم که نیهم.   نداره یول -

 و بود ستادهیا همانجا او  اما.  شدم دهیکش  دنبالش به

 منصرف رفتن از انیک .  کرد یم تماشا را رفتنمان

 . برگرداند عقب به را سرش. شد

  ؟ رمیبگ هم  رو تو دست امیب دیبا ؟یا ینم چرا تو -

 . داد جواب سرد

 .  امیم من برو تو -

 .  کشاندم آسانسور سمت به انیک

 .  امیم پله...  از...  من.  نه -

  هم رو پلک و دیکش را اش شده دوخته بهم یلبها

 . فشرد

 یم زودتر فقط.  وفتهینم یاتفاق.  هی آ باهاتم من -

 .  میرس

 .   دادم خرج  به سماجت

 .    تونم ینم -

 . میشد یراه ها پله از و داد تکان یسر

 ۸۴پارت #



 ( ریام)

  داشتم یسع.  بودم هاپرونده یبررس و خواندن سرگرم

 .   کنم ی مخف میها مشغله پشت را انیک از میدلخور

  دیبا.  شد یم ادهیپ نیماش از دختر آن بخاطر  دینبا او

 نه و شتریب نه بود یم  هیهمسا  کی حد در شیبرا

 .    کشاند یم  خانه به را رونش ی ب یکارها دینبا. کمتر

 را چشمانم.  بست نقش نظرم در دختر درمانده نگاه

 را خودم.  شود محو رش یتصو تا فشردم هم یرو

 .  نکنم فکر دو آن به تا کردم مشغول

  در که دادم ادامه کارم به و دمینوش قهوه از یاجرعه 

  از که بودم هاپرونده غرق قدر آن.  شد باز یناگهان

 .   خوردم یتکان  در یصدا

 چشم. کردم  رها مقابلم کاغذ یرو را سینو روان

 .   دادم ماساژ را میها  قهیشق انگشت با و بستم

  آدم قصد پسر نیا.  است انیک دانستم یم هم دهیند

 گوش پشت زدن در یبرا  را میتذکرها. نداشت شدن

 .    کرد یم را  خودش کار و انداخت یم

 .   بزرگ سییر بر سالم -

 .    دادم  تکان یسر.   افتاده یاتفاق انگار  نه انگار



 هروقت قراره یک تا انیک ؟یبود کجا االن تا -

   ؟یبر یخواست هروقت ،  یا یب یخواست

 یاقهوه چرم مبل یرو اشی شگیهم   یالیخیب با

 پا یرو  پا و نشست استیر زیم مقابل  سوخته،

 .  انداخت

 .  برداشت زیم یرو  یستالیکر ظرف از ییکاکائو

  زیچ همه  به حواسم که نهیا مهم.  سییر نده ریگ -

.  دارم که تیفیک مهم. ندارم هم افتاده عقب کار.  هست

 .    دارم برات خوبم خبر هی  که بده مژده

  را کاکائو  نهیطمان با. کردم ستون چانه  ریز را مشتم

 .   دادینم من خوردن حرص به هم یتیاهم و خورد یم

   اره؟ یب ییچا برام یمحمد یبگ یخواینم -

 .  دمی غر امشده چفت فک انیم از

 .  هیاگه ی د زیچ شونفهیوظ شونیا -

 .  داد باال را شیابروها 

   اره؟یم یسفارش قهوه تو واسه چرا پس -

 . کرد زی ر چشم و دیکش  هم در ابرو

 ه؟یی خبرا  نکنه -



 ۸۵پارت #

 یکاغذها به را نگاهم و برداشتم را سینو روان

 .     دادم زیمی رو

  وقت پرتات و چرت با.  انیک برس کارات به برو -

 .   رینگ منم

  را کاکائو زرورق.  بود اشیپ حواسم  یچشم ریز

 :  گفت زده  جانیه و کرد  رها زیم یرو

.  هیعال کارش.  کردم دایپ  واست یاحرفه مترجم هی -

 .  استجربه  با

 اشتازه کشف از که چشمانش به و گرفتم باال را سرم

 در را کوچولو موش یصدا .  شدم رهیخ زدی م برق

 .    دمیشن ذهنم

 .    کردمیم کار براش -

 بود؟ هیهمسا دختر همان یاحرفه  مترجم از منظورش

 .    زد  هوا در یبشکن.  خواند نگاهم از را فکرم

 . هیآ. خودشه. یزد حدس درست. نیآفر -

.   کرد احاطه را تنم سول به سلول خشم یآن به

 .    دمیکش ادیفر و ستادمیا



  اجازه  من که ان؟یک ی کرد فکر خودت شیپ یچ -

 کار شرکتم  تو ادیب ساله ۱۹، ۱۸ بچه دختر هی دمیم

 کله اون تو نویا. کودک مهد نه شرکته نجایا کنه؟

 نیا از رون یب حاتتیتفر گفتم بهت.  کن فرو پوکت

 حق گم؟ یم یچ یفهم ینم  چرا. باشه خونه  و شرکت

 یبزن گه و  یری بگ چیه  به منو کار و یزندگ یندار

 .  بهش

 .  دادم ادامه بلندتر و دمیکوب  زیم یرو محکم را دستانم

   کنم؟ تیحال دیبا گهید جور  هی ای تهیحال -

 .   داد جواب آرامش در

.  نگفتم یزیچ که من ؟یزن یم چرا.   یحاج باشه -

 .    ی نکن قبول یتون یم.  بود شنهادیپ هی فقط

 دستانم انیم را سرم و کردم سقوط یصندل یرو

 .  گرفتم

 ...   دختره اون ، یز یچ هی فقط -

 .  داد ادامه تی اهم یب او و  گرفتم باال ضرب به را سرم

  بنظر طور نیا اسزهی م زهیر چون.  سالشه ۲۲ -

 .   کردمیم فکر تو مث اولش منم.  ادیم



  چند تیعصبان از یناش که یاگرفته و بم یصدا با

 .   دمیدو حرفش انیم بود قبل قهیدق

 .   بشنوم ی ز یچ خوام ینم .  کن بس -

 .  خورد شیجا در  یتکان و دیکش یقیعم نفس

 هم تو و بگم دیبا که هست  ییزایچ هی ریام نیبب -

  مینجوریا.  خودت با میتصم بعدش.  یبشنو  یمجبور 

 .رمینم نگم تا که یدونی م. نکن نگام

 ۸۶پارت #

 :   کردم زمزمه برسد گوشش به که ی طور لب ریز

 .  لجباز یعوض -

 .    زد دنینشن به را خودش

 باالشهر زبان، یمترجم سانسیل ،  سالشه ۲۲ -

 یدست و سر چه یدون ینم .  داره یخصوص شاگرد

  مترجم هم یکوفت موسسه اون تو.  شکننیم براش

  تو. جوابه منتظر  کرده پر فرم آموزشگاه چندتا.  بوده

 .   نهیگزی جا یمرب هم آموزشگاه هی

  مکث. شد ینم جدا ازم یالحظه  اشی جد نگاه 

 .  داد ادامه گزارشش به و  کرد یکوتاه



 با.  داده  دست از بوده که ،بچه رومادرش پدر -

 خرج راه  نیا از.  کنه یم یزندگ بزرگش  مامان

 یم بنظرم ریام.  نباشه سربار تا ارهیدرم خودشو

  دادم قول  من ؛ کن فکر  بهش.  کنه کمکون تونه

 اگه ؛اما گهی د یجا هی نشد نجایا ؛ کنم جور کار براش

 نیا تو.  هست بهش ،حواسمون  بهتره باشه نجایا

  هوا رو دیبا ؛ نوبره یپاک  نیا به دختر زمونه دوره

 .    زدش

  به را نگاهش و چرخاند سر. برداشت یرگ یخ از دست

 .  داد مقابلش

 پاکه ، سالمه یول ؛ کنه کار کی  و هزار تونست یم -

؛ شفاف نهیآ مث ذاتش ،   سییر خودته  لیم حاال شفاف 

 خودم بدون رونیا یول ؛  قبوله یریبگ یمیهرتصم.! 

  که یجور  اون نه منتها ؛ دارم روهواش جوره همه

 . یکنی م فکر تو

 .     رفت در طرف به و شد بلند

  یجور هی ؟یدیفهم ساعت چند نیا تو  رو نایا همه -

 یم ساله چند انگار که  یکرد یسخنران موردش در

 .  شیشناس



  را لبش یگوشه شصت با.  برگشت طرفم  به مکث با

 .   خاراند

 یگاه.  هیکاف هم قهیدق هی  آدما  شناخت  یبرا یگاه -

 .    شناختشون شهینم  بازم بگذره سال هزار هم

 زد رونیب در از ، کنم درک را منظورش  تا نکرد صبر

 انیک یهاحرف.  کنم تمرکز کارم یرو توانستم ینم. 

  پنجره سمت  به را یصندل.  زد یم زنگ  گوشم در

 شدم رهیخ گرفته  غبار شهر به و چرخاندم سرم پشت

   . 

 معصوم نظربه که ییهاچشم  و ظاهر  گول بار کی

 کی از دوباره خواستم ی نم ؛ بودم خورده را آمدیم

 .   شوم دهیگز سوراخ

 مورد در مطمئن اندازه نیا به که نبود یآدم هم انیک

 .   دهد نظر یکس

 یدرماندگ و موسسه در دختر یدهیترس یچهره 

 .    دمیکش ریتصو  به المیخ در  را صبحش

 بتوانم که نبودم یآدم من یول ؛ بود انی ک با حق دیشا

 .  باشم داشته خودم یکینزد  را یدختر



  را دختر یآب چشمان ر یتصو سوگل ی مشک چشمان

 دست از را چشمانش  تیمعصوم سوگل یک از. زد پس

  که ییروزها همان از!  ی لعنت مسافرت  همان ؟از داد

 !شد گروه وارد  نامرد ونیهما

   ۸۷پارت #

  هزار با که نقره سی سرو جعبه ساحل لب یوقت

 او و گرفتم مقابلش را بودم دهیخر ش یبرا یبدبخت

 .   نداد نشان گرفتنش یبرا یلیتما

.  گشت یم یکس دنبال.  زدیم دو دو چشمانش

 شخندشین با و زدیم ادیفر را نخواستن نگاهش

 .     بود گرفته هدف را امرفته تاراج به غرور

 دمیفهمیم.  کنم باور که بودم آن از تراحمق  من یول

  کردم ینم باور.  کردمی م انکار  یول دمیدیم ،

.  باشد شده آلود  گل چشمانش زالل و شفاف یچشمه 

 .  زشیسحرانگ  چشمان آن به لعنت

 به را یصندل.  شدمیم گذشته مرداب در غرق دینبا

 یجلو  تا  دادم ادامه کارم به و چرخاندم زیم سمت

 .  رمیبگ را افکارم یرو شیپ



 ، آوردم باال را سرم ، زیم یرو یگوش زنگ  یصدا با

 را یگوش و دمیکش  امشده  خشک گردن  به یدست

 .   برداشتم

 .  برم من ستین یکار اگر. د ینباش خسته -

 ساعت از هم  یساعت کی ، انداختم ساعت به ینگاه

 .    دمیکش صورتم  به یدست.  بود گذشته یکار

...   انیک.  دیببر فیتشر دیتون یم د ینباش خسته -

  رفته؟

  ارن؟یب فیتشر بدم اطالع. هستن -

 .   ست ین یازین -

 را شی صدا که بذارم  شیسرجا را ی گوش خواستم

 .    دمیشن

  مهندس؟ ارمیب قهوه براتون -

.  بودم خوشحال دیفهمیم را  حالم نکهیا از

 .   بماند درشرکت نیا از شتری ب خواستمینم

 حساب به.  برو آژانس با حتما.  ست ین یازین -

 .شرکت

 .   امدین کوتاه



 آماده قهوه فنجون هی براتون ادیب آژانس تا پس -

 .    کنمیم

 یکس هایی تنها و یخستگ  انیم است خوب چقدر

 .عادت یرو از یحت ، باشد تو  به حواسش

  کرد دورم یکرخت  آن از یکم  برگ گاریس و تلخ قهوه

 . 

 نیا از بهتر انمانیم سکوت.  میبرگشت انیک نیماش با

 .    شود دهیکش  شیپ امروز بحث که بود

 .    دیپرس که شوم ادهیپ تا دمیکش را در رهیدستگ

  ؟یچطور  فیکث شام هی با -

  شوکت یغذاها بودم مطمئن.  کردم نگاهش  دل دو

  یم در یکنواختی از نبود هم بد اما.  نشده تمام خانم

 .    میآمد

 یم یمشت خانواده تزایپ  دوتا ابونیخ سر از هوم؟ -

 .  ساالد و ین یزم بیس و نوشابه با میریگ

 .   دمیکش باال به را لبم گوشه

  وقت؟ هی ینترک -

 .نشه خراب دخترکشم کلیه هست حواسم نه -



 ۸۸پارت #

 از هم  شانه به شانه.   شدم ادهیپ و  زدم یلبخند 

 .   میشد خارج  نگیپارک

  یکیتار در که شده مچاله خود در یجسم یپ نگاهمان

 .  دیدو ، گرفته پناه وارید کنار کوچه

  شناختش من از زودتر انیک.  میرفت جلوتر زده شوک

   . 

  حالت  دختر؟ ینشست نجایا چرا ؟ییتو هی؟آ هیآ -

   خوبه؟

 دار بغض نگاه.  زدیم موج شیصدا در ینگران

 تا  کردیم تالش سرسختانه .  آمد باال دخترک

 . زد زانو مقابلش انیک.  کند حفظ  را مقاومتش

 ، شب وقت نیا نجا،یا.  توام با ؟ یشنویم صدامو -

  بزرگت مامان با ؟یکن یم کار یچ ی کیتار نیا تو

   شده؟ دعوات

  جواب یتلخ با.  گرفت حرصم انیک توجه همه نیا از

 .   دادم

 .   کنه باز درو نداره سنجاقم گذاشته جا دشویکل دیشا -



 کردم اشحواله یخند شین.  شد حضورم  متوجه تازه

   . 

  در؟ پشت ی؟موند آره -

 .   داد تکان نیطرف به را سرش 

  بهت شمارمو مگه ؟ینشست  نجایا چرا ؟ یچ پس -

 .    ندادم

 .   شد ی عصبان کوچولو موش نزدن حرف از انیک

 .  آخه شده یچ بفهمم بگو یزیچ هی المصب د -

  شیابر چشمان از سمج اشک قطره آن باالخره  ؛ افتاد

 .    زد  لب یسخت به. کرد سقوط

 .    اومده نیفرز...  ف -

 . یزن یم حرف ه ینس چرا ه؟یک گهید نیفرز -

.   کرد زدن قدم به شروع ندادنش  جواب  از کالفه انیک

 .     خورد بهم دختر یینما مظلوم  از حالم

 قبل از تر تلخ.  نبود خودم  دست میها یپراکن تکه 

 .  دادم جواب

 هی ای برگشته که یمیقد عشق ای گهید معلومه -

 .   یزور یخواستگار 



 . کرد کنترل را شیصدا ی سخت به ستادیا مقابلم انیک

   ؟یگ  یم هیچ پرتا چرتو  نیا. ریام گهید بسه  -

 و گرفت  شیمانتو نیآست لبه از ، رفت سمتش به

 .   کرد بلندش

 .    شده یچ نمیبب یدیم حیتوض باال میریم -

 ...    یول -

 دختر مخالفت  یبرا یراه و داد را  جوابش  قاطع

 .  نذاشت

 .    گفتم که نیهم.   نداره یول -

 دنبالش  هم را دختر و افتاد راه ساختمان سمت به 

  یهمراه متوجه که بودند  نشده دور یقدم چند.  کشاند

 .   شد نکردنم

  ؟ رمیبگ هم  رو تو دست امیب دیبا ؟یا ینم چرا تو -

 .   دادم جواب سرد

 .    برو تو امیم -

 میبرا دشیجد چهره.  نبود  شهیهم انیک ، انیک نیا

 ! یمهربان همه نیا و او.  داشت یتازگ



  شناختمیم که یانیک با خورم یم قسم ، داشت فرق

 همه  نیا و انیک.  داشت فرق آسمان تا نیزم

 وبا یباش انیک! ؟ دختر یبرا کردن خرج  یمردانگ

  انیک ؟ نشود فعال اتمردانه یهورمونها یدختر دنید

  تختت مهمان شب کی هوس یدختر دنید با و یباش

 ؟ی نکن را بودن

 ۸۹پارت #

 ...  یباز نکند ، نکند

 انیک مورد در دینبا.  ندادم  یرو شیپ اجازه افکارم به

 یینما مظلوم گول  هم  او دیشا.  کردم یم قضاوت

 مرا اشتباه او گذارم ینم من اما. باشد خورده را دختر

 .   فتدیب دخترک دام در و کند  تکرار دوباره

 را خچالی  داخل یغذاها ، شدم تزایپ دیخر الیخ یب

  آسانسور خوشبختانه.  ماندنیم تنها دینبا . دام حیترج

 .   بود همکف

 با دنمیرس. بازشد هم از یی کشو یدرها دکمه فشار با

 از را دی کل که طور همان انیک. شد  زمان هم آنها

 . دیپرس کرد،یم  خارج بشیج

  کو؟ پس شامت -



 .  هست یچ همه خچالی تو -

. رفتم آشپزخانه به و شدم وارد دو آن به تیاهم یب

 آمدم؛ رونیب انداختم؛ خچالی  داخل یغذاها به ینگاه

 داخل به یراض دختر. بودند ستادهیا در یجلو هنوز

 .    نبود شدن

 :   گفتم  تمسخر با

 پات جلو ای کنم؟ پهن برات  قرمز فرش یمنتظر -

  ؟یبش فرما فیتشر که کنم یقربون

 .   زدم یدار صدا پوزخند

 قبال که انگار نه انگار یساد یوا در یجلو یجور هی -

 .  تو یاومد  اجازه یب

  در از ناگهان و داد انیک به من از را سشیخ نگاه

 .  رفت رونیب باز،

 .   بهت  لعنت ر،یام  بهت لعنت -

 در را اشخفه یصدا. رفت  دنبالش به سرعت به انیک

 .   دمیشن  راهرو

 .  تو ایب. نداشت  یبد منظور ه،یآ کن صبر -

 یمعطل یب و دمیشن را شانیپاها یصدا شدن کینزد

 . رفتم  اتاق سمت به



 رخ به را  عضالتم که جذب یاحلقه  نیآست شرتیت

 همرنگش  یمشک شلوارک دنید با.  زدم تن دیکشیم

 یبرا دستم کردم چه هر اما. زدم  یطانی ش لبخند

 .   نرفت که نرفت شی پ برداشتنش

  را چشمانم. بودم بهیغر ی ادیز جلف یرفتارها  نیا با

  شلوارک کنار  از را یمشک اسلش. کردم باز و بسته

 .    دمیپوش و برداشتم

  یگرسنگ اما بودم مردد اتاق از رفتن رونیب یبرا

  یرو یظیغل اخم. نداد را اتاق در شتری ب ماندن اجازه

 .  زدم رونیب اتاق از و نشاندم  یشانیپ

    ۹۰پارت #

 

 .    بخور نویا ایب -

 را، باشد قند شربت زدمیم حدس که را یوانیل ان،یک

 . بخورد آن از کردیم اصرار و بود گرفته سمتش به

 کز مبل از ی اگوشه در معذب شد، که حضورم  متوجه

 .  دمیدیم چشم گوشه از را  حرکاتش. کرد

  یآجر برد؛ی م حساب من از هیبق مثل هم  او نکهیا از

 . شدیم غرورم  یآجرها  یرو



. کردم باز را خچالی در و زدم را سازقهوه دکمه

 . دمیشنی م را شانیهازدن پچ یصدا

 عطرخوش   به گرچه بود؛  یسبز قورمه  نهیگز نیبهتر

 شدن ریس دردبه اما نبود، مادرم پختدست یطعم و

 .    بود یکاف اندازه به هم برنج. خوردیم

 پر را قهوه ماگ. گذاشتم  اجاق یرو را  قابلمه دو هر

  یرو لزرانش یهامردمک .  رفتم سالن به و کردم

 .  ماند ثابت میرو یالحظه  یبرا و خورد چرخ قامتم

 و آمد خودش به دستپاچه. زدم یصدادار پوزخند

 .   انداخت نیی پا را سرش

 .   بشم... مزاحم... خواستم ینم... دیببخش...ب -

 .   کرد یدست شیپ دادن جواب  در انیک

  برات حرفامو بار هر الزمه خوب؟ دختر هیچ مزاحم -

   کنم؟ تکرار

 . دینوش را  شربتش از ی اجرعه و زد یجانکم  لبخند

 نیفرز ؟ یبود نشسته کوچه تو چرا  ینگفت خب، -

  ه؟یک

  به حواسم  تمام اما دادم نشان یگوش سرگرم را خودم

 .   بود دوآن



 .   مادرمه برادر... برا -

 .   زدیم موج کلماتش یال  البه در نفرت

  ؟یگی م یطور نیا که ی  ناتن ت؟ییدا یعنی -

 .    گذاشت  زیم یرو  را وانشیل

 بدش من از بود، بابام و مامان ازدواج مخالف  چون -

 من به روحس  همون حاال. بود متنفر بابام از. ادیم

 .داره

 خوششون من از کدومچ یه فرزانه نه ن،یفرز نه 

  باهام کلفت هی مث. کردنیم تمیاذ  شهیهم. ادینم

   ؟یدونیم. کننیم برخورد

 .  دیلرز بغض از شیصدا

 یول. ندارن قبولم هم یمامان پرستار حد در یحت -

 و خشک کمهی درسته. ستاین یطورنیا یمامان

  جلوشون مجبوره مهربونه؛ اما اد،یم بنظر بداخالق

 . نشه بدتر اوضاع که  کنه سکوت

   ۹۱پارت #

 منو یوقت. نمیبیم هاشچشم  تو رو یناراحت من -

 میضخ  وارید کی اول همون از کنه، بزرگ آورد



 اون کردم تالش شدم؛ بزرگتر  یهرچ. دیکش نمونیب

 .  بردارم رو وارید

 .   داد ادامه و دیکش یآه

 دانشگاه  یوقت. شد نازک یلیخ یول نشد برداشته -

  ششیپ سالها نیا همه بودم؛ یمامان نگران شدم قبول

  ییتنها از چقدر دونستمیم. برم خواستمینم بود،

: گفتیم.  برم داشت اصرار خودش اما. زارهیب

 . بود نشده فیضع انقدر هنوز. رهیگی م پرستار

  جعبه و کرد دراز دست انیک. دیکش باال  را اشینیب

 .   گذاشت مقابلش و  برداشت را یکاغذ دستمال

  چندتا مدت نیا تو. تهران ومدمیم هفته  هر آخر -

 با. برگشتم و شد تموم درسم تا کرد عوض  پرستار

 .کنه ینم یبداخالق من

 شمیم ناراحت  فرزانه و نیفرز اومدن از نکهیا با 

 شبید. نشه ناراحت  که گمی نم یزی چ  جلوش یول

. خونه گردمیبرم رید و دارم کار امروز گفتم بهش

 .  آوردم بهونه دیفهم

 . کرد خشک را صورتش  دست پشت با



. دارم رواون فقط ایدن نیا تو. دارم دوستش یلیخ -

  باهام یز یهرچ سر فرزاد یوقت کشهی م زجر یلیخ

 .   کنهیم دعوا

 پوست. نشست انیک شده مشت دست یرو نگاهم

 ادیفر  دل در. زدیم  یسرخ به گردنش و صورت

 . دمیکش

  یداستان خام.  نخور را دختر نیا ظاهر بیفر.انیک نه -

 .نشو کرد، سرهم که

 تو در یاذره شود باعث د ینبا دیبگو راست اگر یحت

 کی ما. میست ین هاآدم همه یناج ما. شود جادیا یحس

 دوباره دینبا . میخورد نیزم و میرفت دلمان راه به بار

 .  میکن  عمل یاحساس

 را بود، خشم از که اششده تند یهانفس یصدا

 . شد بلند انیک. دمیشنیم

 .   میبخور کنم آماده یزیچ هی رمیم -

 .  شود  مسلط خشمش به خودش، به تا کرد فرار

 همچنان اما. بود معذب  شییتنها  و حضورم از

 .   گرفتمیم دهیناد را حضورش

 .  یگرسنگ از مردم. میبخور یزیچ هی نیا یب هابچه -



 به او، به توجه یب و کردم  رها مبل ی رو را یگوش

 پشت به  ینگاه انیک. برداشتم قدم آشپزخانه سمت

 .زد شی صدا بلند د؛یند را او یوقت و  انداخت سرم

   ۹۲پارت #

 . گهید ایب خانم هیآ ه،یآ -

 وانمیل در. کرد  کی تحر را میاشتها  یسبز قورمه یبو

  که دم،یکش برنج خودم  یبرا و ختمیر  نوشابه یکم

 . شد فرما  فیتشر دختر

 .  کرد پر را  خودش بشقاب بعد و او بشقاب اول انیک

  رتیگ پزشوکت یسبزقورمه گهید که جان  هیآ بخور -

 .  ادینم

 دستش چنگال قاشق لرزش. کردیم یباز شیغذا با

 :  گفت انیک به رو و شد بلند یناگهان. بود  استرس از

 .  شهیم رمید. برم دیبا -

 .   داد نییپا را  دهانش در مانده یغذا انیک

 که هم مهموناتون. ینخورد یزیچ  هنوز که تو کجا؟ -

 .   نرفتن

 . کردیم یباز  دستش انگشتان با و بود  نییپا نگاهش



 .   ندارم رو فرزاد یهوارا و داد حوصله -

 . دیکوب زیم ی رو را مشتش یعصب انیک

 .   بگه یزیچ کرده غلط -

  به بعد یکم و رفت سالن سمت به نکرد؛ صبر دختر

 را در انیک یهازدن صدا  به توجه یب فش،یک همراه

 .  کرد باز

 از قبل و دیکش را فشیک بند. نبود بردار دست انیک

 .   کرد متوقفش رود، رونیب نکهیا

  خب؟. نییپا ایب ای بزن؛  زنگ افتاد یاتفاق هر -

  را در شدن بسته یصدا بعد یکم و گفت یفیضع باشه

 .  دمیشن

. کرد جادیا یبد یسمفون چنگالم و قاشق کردن رها

 کردم جمع را  زیم حوصله  یب. نداشتم خوردن به یلیم

 .   دمی چ  نیماش داخل را ظرفها و

  اتاق عرض و طول انیک. آمدیم باال از ییصداها

 و مردانه ادیفر یصدا.  زدیم قدم یعصب را سالن

 شد؛یم دهیکوب ییجا به که ییهاضربه  بندش پشت

 .   افتاد جوشش به می رگها در خون



 دست از  هم من. بودم زاریب یکش فیضع از هم من

 .بودم متنفر زن، یرو کردن بلند

 .  دمیکوب رانم به یبار چند را مشتم

 خودم سرعت به و دمیپر جا از در شدن باز یصدا با

  دستش. رساندم رفت،یم  باال ها پله از که انیک به را

 .   شدم  رفتنش مانع و گرفتم را

 .   بود نشسته خون به  چشمانش و آشفته اشچهره 

 .  کنم کمکش  دیبا کن ولم -

  دخالت دینبا . نداره یربط ما به. انیک س یه س،یه -

 .تو میبر ایب شهیم بدتر اوضاع. یکن

   ۹۳پارت #

 به داشت، ازین ییتنها به. دادم دستش به را یآب وانیل

 را ساعدم دم؛یکش دراز تخت یرو و بردم پناه اتاق

 .  گذاشتم م یهاچشم  یرو

  کوچولو موش سمت به فکرم. بودند شده قطع صداها

 کردم حس یالحظه  یبرا. شد دهیکش بدش حال آن با

 .  خورد تکان دلم یاهیس ان یم در یزیچ

 تراس در را خودم بعد و  نشستم میجا  در زدهشتاب 

 و زدم ستون نرده یرو را میهادست. انداختم



 یکم. بود التهاب از پر درونم. دمیکش یق یعم یهانفس

 .  شکست را  شب سکوت  شیهاهق  هق یسمفون بعد

.  زد سرم به سالن کنار  بار یهایدن ینوش هوس

  آنها به زجرآور یار یهوش  از فرار یبرا  که ییهاهمان

 تنها دادم؛ی م باال شات پشت شات و بردمیم پناه

 . شتری ب یزیچ نه بود؛ سرم شدن گرم اشجه ینت

  آباژور فینورضع. رفتم سالن  سمت به  و نکردم صبر

 . زدیم پس  را سالن یکیتار  مبلها، کنار

 وارید یرو افتاده، ییها شانه  با تنها یمرد یه یسا

 با را گار یس دستش کی  با کهی درحال د؛یرقصیم

  انگشت دو با را السی گ فیظر یهیپا  و دوانگشت

 .   بود کرده  ریاس گرشید

 دردش پر و سرخ چشمان کرد، حس که  را حضورم

 گرفت، سمتم به کوتاه را جام. کرد قالب نگاهم به را

 .   بود شده کشدار شیصدا

 .   یسالمت -

  به یتیاهم. رفتم باال ضرب کی و کردم پر را السمیگ

 .  ندادم  اممعده تا  گلو سوزش



 یحس. دارم یحس هی بهش. هیخوب دختر هیآ ر،یام -

 مراقبش خوادیم دلم. نکردم شتجربه حاال تا که

 با رو ییتنها مزه ده،یکش زجر شی بچگ  از. باشم

 . کرده حس پوستش و گوشت

  آتش  یگاریس من و کرد کی نزد شیها  لب به را جام

 . زدم

 تونستمیم کاش،. شدم یجور  هی دمیشن  که حرفاشو -

 . خودم شیپ  آوردمشیم کاش،. کنم واسش یکار هی

 . گرفتم دستش از را السیگ و زدم یاخنده  تک

 .  کرده لیزا مختو داداش، یزد یادیز -

  انگشتان ریاس و آزاد  انگشتانم انیم از را گاریس

 با کردنش کات از بعد. گرفت یقیعم کام کرد؛ خودش

 .   بودم دهیند آشفته را او چوقت ی ه هاله،

  ؟یشد  عاشقش -

.  شد امرهی خ  یطوالن و ق یعم بزند پلک نکهیا بدون

 .  داد تکان یسر و دیکش  را شیلبها

  عاااششششق؟ -



 کرده تجربه  بارها را صدا  دنیکش فقط یمست  از دو هر

  نگاهش. زد کوک لبانش به دوباره را  گاریس. میبود

 .فرستاد رونیب دهانش از مکث با که داد یدود به را

    ۹۴پارت #

  حاال تا که یز یچ هی ر؛یام کنم یاعتراف هی خوامیم -

 که یحس اسم تونمینم. مطمئنم االن اما نبودم،  مطمئن

  چند موقع اون مگه. بذارم عشق روداشتم  هاله به

 سوگل ریدرگ مین و سال کی اگه تو بود؟ سالمون

 ای عادت دیشا. بودم هاله با سال پنج من ،یبود

 عشق مطمئنم یول گذاشت اسمشو بشه گهید زی هرچ

 .  گذر زود داشتن دوست هی ای عادت هی دیشا. نبود

 . دمینوش را السمیگ از یاجرعه 

 بکن، هم گهید اعتراف هی ؛یراست و ی مست گنیم -

 . یشد فضول دختره نی ا عاشق بگو

 برداشت، را یاشه یش یبطر  و کرد دراز را دستش

 را چشمانش. دیکش سر انتها تا را شده نصف عیما

 .   فشرد هم یرو  محکم

  یدون یم که  تو. گفتم خودشم به. ریام داره فرق هیآ -

 نیا یول. هست و بوده دختر پر شهیهم  برم و دور

 از. داره فرق همه با جنسش ذاتش،. یحاج  داره فرق



  به... به احترام جز ندادم  اجازه خودم به دمشید یوقت

 ... یاگه ید زیچ

 . کرد رها مهین را اشجمله 

 یم رفتار خودش مث یهرکس  با گفتم، خودشم به -

 . کنم

 . گرفتم مقابلم را دستش کف

 .  دمینم  شیباز. باش مینجوریا -

 شیلبها نیب و دیکش رونیب پاکت  از یگرید نخ

 .گرفتم گارشیس ریز را  فندک. گذاشت

 مچش چسباند؛ زیم به را  آرنجش. بود او  شب امشب،

 نقطه نگاهش. داشت نگه سرش از  فاصله با را

 .  بود کرده شکار  را ینامعلوم

 ازین و نذر سال چند از بعد خدا رومن  که یدونیم -

  و خواهر خواست یم دلم  شهیهم. داد مادرم و پدر به

 .   باشم داشته برادر

 .  کرد نگاهم بند را اشیمشک  یهاله یت

 .   داره رونداشتم خواهر حکم برام هیآ -

 



  دو یک ی نیهم با! خواهر. شدم شی هاحرف  مات

  بودم دهیند وقتچیه بود؟  شده خواهرش برخورد،

 بهم دهد؛ خرج به احساسات یدختر درمورد انیک

 کند خفه را  خودش دختر  کی خاطر به  و شود ختهیر

 .  بنوشد خرخره تا و

 .نبود باور قابل میبرا حرفش

 یانیک هم آن! داشت؟ دوست خواهرش اندازه به را او

 .  کردینم رحم هم ماده پشه کی به که

  به و انداختم اششانه دور دست. افتاد سکسکه به

 .کردم شیهمراه تخت  تا و جدا یصندل  یرو از زور

  خوردش به مویآبل قطره چند  زور به یکوچک  قاشق با

 .   دادم

 .  بخواب برو، نباش، نگران، داداش، ست،ین م،یزیچ -

  شدم بلند گذاشتم،  تختش کنار   ی  پاتخت ی رو را وانیل

  آتش چشمانش از شد، زیخ مین. کرد ری اس را مچم که

 . دیباریم

...  یعوض...  پسره... اون... سر... امشبو... یتالف -

   بود؟... یچ  اسمش... اسمش. ارمیدرم

 .  چسباندم تخت به را شیهاشانه 



 . بخواب. انیک بخواب -

   ۹۵پارت #

  را باشگاه به رفتن وقت و حوصله بود یوقت چند

 .  دادمیم  انجام را خانه در را ناتمیتمر اما. نداشتم

  را انیک زدن حرف یصدا  که بودم زدن  دمبل حال در

 .  دمیشن

 .  منتظرتم نیماش تو. نییپا ایب یشد آماده آره، -

 آن. نبود سخت زد،یم حرف یکس چه با  نکهیا حدس

 هم دهینپرس که بودن شده یمیصم و  اخت باهم قدر

 شده، خواهرش که یچموش دخترک آن با دانستم یم

 .  زدیم حرف

  از چشمانش. داد در چارچوب به را اشه یتک خوشحال

 . زدی م برق یشاد

 رمیم باهاش دارم. کردم دایپ کار براش باالخره -

 .  شرکت  امیم بعدش. مصاحبه  یبرا

 حرف به  توجه یب و گذاشتم نیزم  یرو را دمبل

 . رفتم لیتردم یرو  شیها



  اونجا مدت هی. خوادیم وقت مهین یمنش شرکت، هی -

 به که درمون درست کار هی واسش بگردم تا کنه کار

 .                                           کنم دایپ واسش ، بخوره اشرشته 

 دانستیم. دهد قرارم منگنه انیم تا بود نیا قصدش

 کی عنوان به و داشت ازین او وجود به شرکت چقدر

 .    آمدی م حساب  به قوت نقطه

 را لیتردم و کردم یپافشار  سکوتم  یرو همچنان

 دکمه رفتنش از بعد. دادم قرار تندتر دور یرو

  شیخال  ی  جا ی  ره یخ زناننفسنفس و زدم را خاموش

 در که بود  نیا شیهاحرف از قصدش دانستمیم. شدم

 .  باشد خودش کی نزد و شرکت

 

 کی به ازین که داشتم یمهم جلسه  گرید روز دو

 یبرا را یکس بودم نتوانسته بود؛اما یضرور  اریدست

 نیبهتر هم انیک بدم شانس از. کنم انتخاب کار نیا

 .   بود زده قاپ دستم از را نهیگز

 که یحرف از. برداشتم را  یگوش تلفن، زنگ  یصدا با

  سرم یرو  شاخ دو که بود نمانده یزیچ  زد، یمحمد

 . شود سبز

 . ننیبب رو شما خوانیم سرخوش یآقا -



 .  داخل ادیب -

  منشانه آقا و مودب رفتارش که داشت یانقشه  حتما

 . شد داخل بندشپشت  و زد در به یاضربه. بود شده

  هست؟ اجازه  سیرئ -

  یشگیهم انیک. بودم گرفته را امخنده یجلو  یسخت به

 . داشت یهدف شیکارها  از نبود،

 قفل هم در  زیم یرو را انگشتانم  کردم؛ صاف ییگلو

 .  گرفتم نظر ری ز را رفتارش  دقت با.  کردم

 .  دمیشن آماده خب، -

. نبود طبع شوخ انیک  آن از یخبر. بود یجد کامال

 . داشت یتازگ  میبرا دشی جد چهره نیا

 . نیهم. شه ی دلتنگ رفع نمتیبب اومدم -

 .  دمی کش باال را لبم  و ابرو گوشه

 کنمیم حس چرا پس ؟ین یبب منو یاومد ن؟یهم فقط -

 ؟ یبگ یخوای م یزیچ هی

    ۹۶پارت #

 کرد دراز زی م یرو شکالت ظرف سمت به را دستش 

 . شد مونیپش راه انیم اما



 .  هست اونم آره، خب -

 .   کردم استفاده سکوتش از و افتادم صبحش قرار ادی

  که قرارتون و دختر  اون به مربوط شده؟ یچ -

  شه؟ینم

 .  گرفت سمتم به را اشاشاره انگشت

 مورد در خواستمیم. هدف به یزد درست ن،یآفر -

 .  بزنم حرف باهات موضوع نیهم

  لبانش  به را منتظرم نگاه و کردم زی ر را چشمانم

 . دوختم

 کم هم حقوقش. نبود هیآ  مناسب شیمحط راستش -

 که نهیا. هی عوض کهیمرت اون دست که مدارکشم. بود

 .  افتادم تو ادی

  را میابروها. رفتیم شی پ لمیم باب داشت زیچ همه

 . کردم اشاره خودم به شصت با و دادم باال

   چرا؟ انوقت من؟ ادی -

 .  داد ادامه جانیه با

 هی و  میدار ازین مترجم هی به االن ما نیبب خب -

 و باشه همراهمون  جلسات تو بتونه که اریدست

. کاره نیا مناسب یلیخ هی آ نظرم به. کنه هیته گزارش



 یسر هی گمی م خانم شوکت به نجاسیا  که ییهازمان

 هم رو شیکار ساعت. بزنه بزرگشمامان  به هم

 راه ما کار هم یطور  نیا. میایی م راه باهاش

  خودم   کینزد هم. شهیم حل اون مشکل هم وفته،ییم

 .  هست بهش حواسم و

  میابروها. خواستمیم که ی زیچ همان قای دق بود؛ خوب

 . شد زیم کینزد. کردم ک ینزد بهم را

  بذار ر؛یبگ تست ازش. دم ی م حقوقشو  خودم اصال -

 به نبود، خوب کارش اگه ادیب رو فردا پس جلسه

  باشه؟. کنمیم فیرد براش رو گهید یجا  هی تو جون

 از رو، شی پ  جلسه استرس حداقل. نبود یبد شنهادیپ

 .  شدیم برداشته دوشم

 .   دادم تکان یسر

 .   کنم فکر د،یبا -

  یچ بهتر نیا از شنهادی پ. یحاج نداره فکر گهید -

  هی. دمیم من حقوقشو شه،یم تو کارمند. یخوایم

 . سود سر  دو معامله



.  دادم هی تک زیم به را  کمرم. شدم بلند زیم پشت از

 به رهی خ و بردم فرو شلوارم بیج در را دستانم

 . زدم لب شبش یاهیس

 ازش که یکار و بزنه گند اگر یول. قبول باشه، -

  جلو یندار حق گهید نده؛ انجام درست رو خوامیم

  مفهومه؟. یاریب ازش یاسم من

 .  دی کش آغوشم در یخوشحال با

 .قبوله. یحاج قبوله -

   ۹۷پارت #

 

 ( هیآ)

 

  یهانگاه. کنم یته قالب بود، نمانده یزی چ استرس از

 .زدیم دامن شتریب اضطرابم به مرد یرکیز ریز

  خانه به زودتر  دیبا. رفتینم نییپا می گلو  از یزیچ 

 . بود یکاف یکشوقت. گشتمیبرم

 و زدم چنگ را فمیک ان،یک یهاصدازدن  به تیاهمیب

  و پرخاش از. بود آشوب درونم. رفتم باال هاپله  از



 به میآبرو خواستمینم. دمیترسیم فرزاد یادهایفر

 .  وفتدیب  خطر

  قفل در را د یکل اهویه از پر یدرون و لرزان دستان با

 .  شدم وارد و چرخاندم

  چشمانم.  کنم بلند را سرم کرد بمیترغ خانه  سکوت

  از بعد. شد قفل یمامان نگران   نگاه   در یالحظه  یبرا

  با افسانه. دادم عبور  نیفرز تفاوتی ب نگاه از او

 فرزاد نی خشمگ یهانگاه اما. گرفت  رو  یپوزخند

  یهانفس یصدا. بود ن یسنگ یادیز م یهاشانه  یبرا

 .   دیرسیم گوشم به هم فاصله همان از شیعصب

 . سالم ...  س -

 ادیفر و رساند من به را خودش حرکت  کی با فرزاد

 . زد

  تا یبود یگور کدوم. زهرمار و سالم درد،  و سالم -

   حاال؟

 سرم پشت وارید به اشی ناگهان هجوم از ترس با

 ضربه از تا کردم صورتم لیحا را دستانم و دمیچسب

 زد سرم به یاضربه  دست با. باشم امان در شی احتمال

 .  خورد وارید به که



 .   داشتم... شاگرد... شا. جاچیه... یه -

 باشد، شده ریاس قفس  در که یگنجشک همچو قلبم

 . دیکوبیم وارید و در  به را خودش

  یوحش غول نیا دست ریز از تا کردمیم دعا لب ریز

 .             برم در به سالم جان

 .   دمیکش یخراش گوش غیج. زد چنگ  را میموها

 دروغات نیا با یکرد فکر احمقم؟ من یکرد فکر -

 .  فرزاد فرزادم، من نه، آره؟ ؟یکن  خرم یتونیم

 شدن جدا  حال در شهیر  از میموها تار کردمیم حس

 . گذاشتم دستش یرو را دستم. بود

 .  نکردم یکار  من. کن ولم -

 .  کرد رها  را میموها

 رونیب در نیا از رو تجنازه ای یبود کجا یگیم ای -

 . فرستمیم

 . زدم ادیفر صورتش در و کردم جمع را جسارتم تمام

. بودم کجا نداره یربط تو به. بردار سرم از دست -

   ؟یکارم یچ



  یرو و شکافت را هوا شد، بلند دستش یک دمینفهم

 که بود ادیز یقدر به دستش ضرب. فرودآمد صورتم

 لبم گوشه از را یگرم عیما رد و افتادم نیزم یرو

 . کردم حس

 . یطرف یک با کنمیم  تیحال االن -

 . شد سکوت یالحظه  یمامان  یصدا با

 . دیکن تمومش -

 و رساندم اتاق به را خودم کردم، استفاده تعللش از

 . کردم قفل پشت از را در

    ۹۸پارت #

 فرزاد که یمحکم یهامشت و خشم سر  از یادهایفر

 نیا امیدلگرم تنها لرزاند؛یم را تنم د،یکوبیم در به

 . دیرسینم من به دستش که بود

 نه. زدیم آتش را دلم یمامان نگران چشمان

  فرزاد یهاظلم  طاقت نه و ردیبگ مرا طرف توانستیم

 .  داشت را

 شانی خداحافظ با. شد کمتر رفته رفته صداها و سر

 دوام ادیز امی خوشحال بست، نقش لبم یرو یلبخند

 . نداشت یادیز



 لبم یرو خنده خورد در به  که یمحکم  ضربه تک با

 دهانم یجلو  دست و دمیکش ینیه دهی ترس . دیخشک

 .  گرفتم

 . کنمیم آدمت خودم. گذشتم ازت نکن فکر -

 دیبا. برگشت خانه به  آرامش در، شدن بسته با

  یایدن  از دنمید با تا. کنم آرام را او تا رفتمیم

 .   شود خارج  زد،یم پا و دست انشی م که یاسترس

  یشینما یلبخند  و کردم پاک را لبم شده خشک خون

 از و چرخاندم درقفل را دیکل. نشاندم میهالب  یرو

 . شدم خارج اتاق

 نیکم یاگوشه در یلعنت آن دمیترسیم دم،یترسیم

 یرو که دمید را یمامان رفتم که جلوتر. باشد کرده

 رهیخ  خانه در به مغموم و  نشسته چرخدارش یصندل

 .  بود

.  نگرفت را  نگاهش یول شد حضورم متوجه نکهیا با

 به را میصدا لرزش و رفتم فرو امیشگ یه جلد در

 .   نشاندم صورتش یرو یابوسه . گرفتم یسخت

   جونم؟ یمامان گذشت خوش -



 دانستمی م خوب. بود  ادشیفر از پر  سکوت جوابم

. است خجالت ،یفرار نگاه نیا و سکوت نیا علت

 .  کردیم خون را دلم حالش نیا

.  کنم دفاع خودم از بتوانم که بودم شده بزرگ آنقدر

 باشم؛ نداشته یانتظار  و کنم  درک بودم، گرفته ادی من

 درک یبرا بودم شده زاده من. سالها نیا یهمه  مثل

 .   بودن تنها  و نداشتن  انتظار کردن،

  خودم یرو  نگاهش متوجه. کردم مرتب  شیرو را پتو

  چشمانش به تا دمیکش بال را نگاهم نرمک نرم. شدم

 لبم به را دستم. دمیرس بود، امیزخم لب بند که

 . رساندم

 . شهیم خوب . یمامان ست ین یزیچ -

.  زد قفل چشمانم به بار نیا را نگاهش و زد یپلک

 .   بود خسته  شیصدا

 کن، باز گردنم از رو ر یزنج نیا ُمردم که یروز -

 مراسم تو یحت. برو و بردار  روتخت  ر یز صندوقچه

 .   کنن داتیپ نذار. نباش 

 را  دستش. بغض از پر شیصدا و شد یابر  چشمانش

 . فشردم



 ... حر چه نیا -

 .  رمیمی م یروز هی  منم باالخره -

 لبانش ی رو را انگشتانم. شد رها اجازهی ب اشکم

 . گذاشتم

 که یدونیم  خب؟. نگو ی طور  نیا گهی د.  نده ادامه -

 ،یبذار تنهام  ،یبر هم  تو اگه. دارم رو تو فقط من

 کنم؟ کار یچ

 ۹۹پارت #

 بارنی اول یبرا و گذاشتم اشنه یس  یرو را سرم

 .  رفت او نوازشگر انگشتان افتیض به میموها

 نییپا و  باال. زدم سر  اتاقش به یبار چند صبح تا

 .   شدم  مطمئن اشنهیس منظم شدن

 

 انیک تا و  بود عصر میهاکالس امیشانس خوش از

 .  ندیبب داغانم و  درب یافهیق  با مرا تا نبود

 یحدود  تا را کهیمرت آن  دست شاهکار پودرکرم با

 .  نشود یمامان خوردن غصه شتریب باعث تا پوشاندم

  دنید با. کندم نهیآ از دل ی گوش امکیپ زنگ  یصدا با

 .   افتاد تاب و تب به دلم اششماره



 راه از  نفر کی ییتنها اوج در که است  خوب چه

 .   زندی م برهم  را تیهایروزمرگ و رسدیم

  وفتاد؟ین برات که یاتفاق ؟یخوب -

  وقت چیه نکهیا با. اشیمردانگ یبرا رفت ضعف دلم

 و بودند نیریش اما بودم دهینچش  را هاینگران  نیا طعم

 .  دلچسب

 .  دیرس راه از دوم امیپ

  ؟یدار کالس یساعت چه امروز -

 از قبل اما کردم پیتا شیبرا را ساعت حواسیب

. افتادم اثراتش و شبید اتفاق ادی. شدم مانیپش ارسال

 دوباره و کردم پاک را امیپ. کردمیم نگرانش دینبا

 .  نوشتم

 .  ندارم کالس امروز . خوبم -

 دروغ خواستمینم. فشردم یمعطل یب را  ارسال دکمه

 .  خودم خاطر به خودش خاطر به بودم؛ مجبور  م،یبگو

 .   دادم رونی ب بربغض پر را قمیعم نفس

  کرم خروارها ریز را صورتم که بود بار ن یاول یبرا

 .   بودم بهیغر یادیز چهره نیا با. بودم  کرده دفن



 جلو شدیم که ییتاجا را مقنعه. شستم را صورتم

 حساس دینبا. نداشت یتمام  انیک یهاتماس. دمیکش

  در و کردم مرتب امشانه   یرو را یپشتکوله. شدیم

  دادم، تکان یمامان یبرا  هوا در را دستم کهی حال

 .   کردم وصل  را تماس

 .  سالم -

  ؟یندار کالس امروز. کیعل -

 .   شدم  ریسراز ها پله از و دمیخند

 امت،یپ  شده؟ مهم برات من یکالسا امروز چرا -

 . منه یکالسا مورد در تماست

 . نبود کالمش در یشوخ یاذره و بود یجد کامال

 .  یچوندینپ و یداد رو  جوابم درست هم تو که نه -

 .شود منظم  میها نفس تمیر تا دمیکش یقیعم نفس

   ۱۰۰پارت #

  ؟ی ناراحت من از شده؟ یزیچ -

 . تو از نه  یول ناراحتم -

  اد؟ییبرم دستم از یکمک -

 . کرد یکوتاه مکث



  هماهنگ فردا برا. کردم دایپ وقت مهی ن کار واست -

 .   دمیپرس کالساتو ساعت نیهم واسه. م یبر باهم کردم

  او با ینسبت  که انگار نه انگار. داشت یبزرگ  روح چه

 .  شناختمشیم که هاستسال کردمیم حس. ندارم

  ه؟یآ  یهست الو، -

 .  آمدم خودم به

 .  هستم آره -

 . نمتیبیم خونه دم صبح نره، ادتی -

  

 یشرکت از دمیخندیم انیک  یغرغرها به که طورهمان

 .   میزد رونیب م،یبود رفته کار یبرا که

  کرده؛ خودش  شیپ یفکر چه کهیمرت ست ین معلوم -

  که یکس برسه چه کنهینم  قبول یبد گدا به پولو نیا

 .   شدینم آمدتم و رفت پول. کنه کار واست باشه قرار

  رهیخ خوردنش  حرص به لبخند  با. میشد  نیماش سوار

 .  شدم

  و حرص. مینکرد قبول هم ما که، نشده یزیچ -

   ؟یخوری م وی چ جوش



 .  زد دور را دانیم و چرخاند را فرمان

  خودشو اسم. شهینم  سرشون رفاقت گهید مردم -

  یچشما اون با. بدتره دشمنم تا صد از ق؛یرف گذاشته

 من نسبت چه  تو به بگه بش  ستین یکی  آخه! زشیه

 . هی چ خانم نیا با

 .  شد بلند امخنده یصدا کنم، کنترل را خودم نتوانستم

  ؟یخندیم یچ به االن -

 غر روند هی یدار باقر حاج زیکن مث  نکهیا به -

 . یزنیم

 . کرد زمزمه خودش با بعد یکم. نداد یجواب

 .  کنمیم شی راض امروز شده  هرطور -

 .نشدم هم ر یگیپ دم،ینفهم را منظورش

 تا شدم خم  شدم، ادهیپ. داشت  نگه آموزشگاه  یجلو

 یدست شیپ که  کنم یخداحافظ و تشکر باز  مهین در از

 : گفت بود مقابلش به که ینگاه و تیجد با. کرد

  چه شبید دمینفهم ازت، دمینپرس چون نکن فکر -

 تقاص ، گمیم هم تو به گفتم، ریام به.  افتاده یاتفاق

 .  رمیگیم یعوض اون از بدجور رو شبید



 دایپ یکس نکهیا از بودم خوشحال. رفت  و نکرد صبر

 شیبرا یاتفاق دیترسیم اما باشد امیحام تا بود شده

 .  وفتدیب

 

 آن به شانه نیا از مدام. بردینم خوابم استرس از

. بود گانهیب میهاچشم   با خواب یول شدمیم شانه

 .  بود داده امیپ  انیک سرشب

  که میدار مهم جلسه هی. کن  آماده فردا واسه  خودتو -

.  کردم یمعرف رو تو منم. داره اریدست هی  به ازین ریام

 آزمون جور هی. یکن سربلندم کن رو تالشت تمام

 .  استخدامه

. بود گذاشته چشمک کریاست کی  هم انتها در

 . فرستاد یگر ید امیپ فقط و نداد جواب را میهاتماس 

 . نمتیبیم فردا -

  چند بانک، پاور . کردم چک را فمیک بار  نیچندم یبرا

 بود نمانده قرار زمان به یزیچ. دفتر ک ی  و خودکار

 . رمیبگ  آرامش تا نشستم یمامان لچر یو کنار که



  امروز اگر کردم؛ دایپ خوب  کار هی. کن  دعا برام -

 همه. کنن یم استخدامم بدم انجام درست رو کارم

 .  کردن قبول هم   رو طمیشرا

 . گرفتم نافذش نگاه از چشم  و زدم یلبخند

 بره، شیپ خوب  یچ همه اگه. ستین بهیغر آشناس -

 . دم یم حیتوض برات برگردم

   ۱۰۱پارت #

  شهیهم عادت به. انداختم امی مچ ساعت به ینگاه

 . زدم اشگونه به یابوسه 

 . باش خودت مراقب. نشده رمید تا برم -

 .  کردم  تکرار و زدم پا  را میهاکفش

 .     نره ادتی دعا -

  انیک. دمیدو را هاپله  سرعت با. رفتم رون یب در از و

  وسط نهی آ در رشیتصو به و نشسته نش یماش داخل

 با بود کرده غنچه را شی ها لب کهی حال در بود؛ رهیخ

 .   دادیم  حالت را شیموها  وسواس

 . زد یسوت دنمید با کردم باز که را در

 !. شما یهست ممیتا آن چه بابا، ولیا  -



 شوتجربه  من. رمیمیم  استرس از دارم انیک یوا -

 .   نیهم بودم معلم هی همش. ندارم

  استارت بود، زده مهیخ  میرو نگاهش که طورهمان

 . زد

.  دادمینم شنهادیپ بهت که نبودم مطمئن ازت اگر -

 که  ینزن ریام جلو هاحرف نیا  از باشه ادتی

 . که یانیجر در وار،ال یع که منم. میاخراج مونجفت 

  شیهاطنت ی ش از شیب و کم. دیخند خودش حرف به

 . داشتم خبر

 به را نگاهش . دیچیپ نیماش در اشی گوش زنگ

 .  داد یگوش صفحه

 .  اش  زاده حالل خود   اُه اُه -

 .  کرد وصل  را تماس

  س؟ییر جونم -

 یگوش ی بلندگو از سشییر یجد و  محکم یصدا

 .  شد پخش

  ان؟یک ییکجا -

 .  شرکتم  یجلو گهید ساعت مین تا -



  ؟ی کرد صحبت باهاش  هماهنگه؟ زیچ همه -

 ... راحت التیخ بابا آره -

 .  کرد امحواله  یچشمک و انداخت می سو به ینگاه

 . حی توج ح  یتوج -

 قرمز چراغ پشت. شد قطع تماس یخداحافظیب

 . ستادیا

  همراته؟ که دفتر خودکار، -

 .   دادم تکان یسر

 به یدیم بعد ،یسینویم یدیشن و گفتن یهرچ -

 .ستی ن یسخت کار. نیهم س،ییر

 و یهرچ  از شتریب  سشییر همان دانستینم او

  شرکت مقابل.  شدیم شمی تشو و دلهره  باعث هرکس

 .  زد یینما دندان لبخند. داشت نگه  را نیماش

 منم دیبرس شما تا بگو سیی ر به باال، برو گهید خب -

 .      رسونمی م خودمو

 .   کردم نگاهش واج هاج

  ؟یاینم... تو...  مگه -

 .  امیم منم ومدهیدرن صداش تا برو تو -



 . زدم لب ناباور

 !  انیک -

  خودت واسه ه یاافهیق چه نی ا گه؛ید امیم گفتم جونم؟ -

 هی. ستین خورخوره  لولو که ریام ؟یکرد درست

 در نه یول  هست بدعنق و تلخ گوشت و  اخمو خورده

 .شه  یشکل نیا افتیق که حد نیا

 ۱۰۲پارت #

 کردم باز را در. نداشتم را  شیهایپراکن مزه حوصله

 . دمینال شدنم ادهیپ از قبل و

  باشه؟. ایب زود توروخدا -

 . کرد باز کامل را در و دیکش را اشتنه مین 

 زود منم دمیم قول ،یش ادهیپ زودتر اگر. بابا باشه -

 .  امیب

  بود، شده بانم یگر به دست که یاضطراب  با مرا و رفت

 دهیکش فلک  به سر ساختمان به را نگاهم. گذاشت تنها

 .  شدم داخل و گفتم یاله بسم. دادم مقابلم

  باز آسانسور در که بودم نذاشته پله  نیاول یرو پا

 .شد



  شانه یرو از و چرخاندم را سرم یکنجکاو یرو از

  پوش   خوش جنتلمن   ی  آشنا مرد همان. انداختم  ینگاه

 . آمد رونیب  سرما از یجنس و جذبه با

 یسوال بعد و چرخاند اطراف در را نافذش  چشمان

 شخم حال در نگاهش با. شدم  پاچه دست. شد امره یخ

 دستم و کردم قطع را یچشم  ارتباط. بود افکارم زدن

 .  سراندم مقنعه داخل صورت کنار از را

...  گفت. رسونهیم خودشو موقع به گفت  انیک... یک -

 . میبر ما گفت

  نگیپارک سمت به و برگرداند رو من  به توجهیب

  زمزمه  لب ریز و کردم نگاهش سر  پشت از. رفت

 .   کردم

 . کنه  ریخ به خدا -

 .   شکست هم در را نگیپارک سکوت بلندش یصدا

  جلسه نیا یدونینم ؟یرفت یگور کدوم هست معلوم -

  مهمه؟ چقدر

     -   

 .   انیک شو خفه  - 

 .   کرد راقطع تماس



.  بودم افتاده ریگ نشستن عقب ای جلو یراه دو نیب

 با که کردم باز را عقب در و گذاشتم کنار را دیترد

 . زد خشکم اعتراضش

 .   تمیشخص ی راننده من مگه -

 قالب بود نمانده یزیچ هم  او رفتار از بود؛ کم اضرابم

 .کنم یته

 یرو و  باز  را جلو در و بستم را در لرزان یدست با

 در نقطه نیتر یاگوشه در و. نشستم شیکنار یصندل

 .  شدم مچاله خودم

  او یپا اگر. بودم نکرده قبول را انیک  شنهادیپ کاش

 تا گشتم،یبرم آمده، راه همان از قطعا نبود انیم در

 .  بزند حرف یدستور دینبا بفهمد

 از و بود گرفته دست به را فرمان یخاص  ژست با

 .   دیکشیم ییال  مهارت با ها نیماش انیم

  ناقص گزارشت ای بره، ادتی کلمه هی خوامیم فقط -

 یعوض انیک اون و تو با دونمیم من وقت اون. باشه

  خودتو فاتحه دیبا. زده  بشیغ کجا ستین معلوم که

 .  یبخون

 . گرفت باال را اشاشاره انگشت



  ؟ید یفهم. وفتهیب قلم از دینبا یچ ی ه ،یچیه -

 .  بله... ب -

 

  داندیم خدا فقط و دیرس  ما به ری تاخ ربع کی با انیک

  یسپر عبوس مرد کنار را لحظات آن توانستم  چطور

 . کنم

 .   کردم تند پا انیک سمت به و شدم ادهیپ نیماش از

 . کرد گل طنتشیش و زد  یپهن لبخند  انیک دنم،ید با

  نبودم؟ من خوردت شد؟ یچ -

 کاسه در را چشمانم و  دمیکش را امشده قفل یلبها

 .  چرخاندم

 . سییر سالم -

 .بود ستادهیا ما از فاصله یکم با. دمیچرخ 

   ۱۰۳پارت #

 یمعن. گذراند نظر از  را میپا تا سر وسواس با

 .  افتاد راه ما به کرده پشت. دمینفهم را  نگاهش

 .   دمیشن گوشم کینزد را انیک  آهسته یصدا

 . هییراض ظاهرت از نجایا تا خب -



  

 و سن هم با یتقر و پوش خوش مرد دو قرارداد، طرف

 بود مشخص  ظاهرشان از. بودند ر یام خود سال

 . ستندین یرانیا

  یب کردم،ی م حس را دو آن از یکی یره یخ نگاه 

  از یزیچ تا بودم یبردار نت مشغول  آن، به تیاهم

 .  وفتدین قلم

 .بود  برج ساخت مورد در شانصحبت موضوع

  را جوابشان  ،یسیانگل زبان به مسلط کامال ساالر ریام

 .   دادیم

  و خوش از بعد و شد تمام جلسه ساعت، سه از بعد

 .  میکرد ترک را آنجا یکوتاه بش

. باشد ییفرسا طاقت و سخت کار کردمی نم را فکرش

 به را معلوماتت یبخواه معلم عنوان به که کجا، آن

 قرار که کجا آن ؛یده ادی دانندینم یز یچ که یکسان

 خودت، سطح از  باالتر یافراد مقابل در باشد

 .  یبکش رخ به را معلوماتت

 و استرس از  پر قدرهمان. داشتم را کنکور روز حس

 .   دهی ترس قدرهمان



 . زد یدار صدا پوزخند.  دادم رونیب صدا با را نفسم

 .  کوچولو موش ،یشد خسته زود چه -

  از یکار یول کرد،یم م یعصب بود داده من که یلقب

  کنار اشقلدرمابانه یرفتارها با دیبا آمد؛یبرنم دستم

 .   آمدمیم

  گذاشته نقد به را جلسه. میشد نیماش  سوار سه هر

 به را  سرم. داد دستم کار شبید یخواب یب. بودند

  را میها چشم قوا دیتجد یبرا و دادم هیتک یصندل

 .        بستم

 . دادم فاصله هم از  را میهاپلک  انیک یصدا با

 از می مرد که خوب دختر  پاشو جان، هیآ پاشو -

 شون بیج  تو دست هی ی اجنب یها کهی مرت. یگرسنگ

 .  بستن  ما کیخ به قهوه پشت قهوه یه. نکردن

. دمیفهمینم  شیهاحرف   از یزیچ بود، تار زیچ همه

 .  شدم اریهوش  کامال تا زدم پلک  یبار چند

 و باز مرا سمت در هم انیک نبود، فرمان پشت یکس

 . بود زده هیتک آن به

 !. بودم نشده متوجه که بود برده خوابم یک

 .   شدم ادهیپ لبخند با و دمیکش چشمانم به یدست



 هی. شهیم سور غم زود انقدر زرتت یبود نگفته -

 کنهی م فکر ندونه یک هر که بود رفته خوابت  یجور

 .باال یانداخت آجر سرساختمون

   ۱۰۴پارت #

 . دمیکش یکوتاه یازه یخم

 .  نبرد خوابم  استرس از شبید کن باور -

 فاصله با را دستش انیک.  زد صدا را انیک رساالر،یام

  گذاشت؛ کمرم پشت

 نشونمون روقشنگش   یرو اون باز  تا میبر اُه اُه -

 .   نداده

 .میشد همراه شده تند، نسبتا ییهاقدم با و

 زنگ انیک یگوش که میبود سفارشاتمان آوردن منتظر

 . خورد

  مخاطبش نام و صفحه یرو ناخودآگاه چشمانم

 نقش لبانم  یرو یاخنده( ملوسه یش یپ. )نشست

.  زد چنگ را یگوش و کرد یمصنوع اخم انیک. بست

 . داد جواب یلوس و نازک یصدا با و وصل  را تماس

  عشقم؟ جونم -

 .شد درهم مانیهردو چهره  لحنش از



 را موقع یب تماس آن دل در ز،یم از انیک شدن دور با

 . کردم لعنت

 . گفت  که بود امخورده گره انگشتان به نگاهم

 . باشه  زمیم رو گزارش صبح هشت فردا، -

  باال ینرم به تنش یمداد نوک راهنیپ  از را چشمانم

  به و دادم عبور براقش گندمگون   پوست از دم؛یکش

 .چسباندم اشزدهخی  و سرد نگاه

 میتماشا به غرور با و داده باال را شی ابرو یتا

 . بود نشسته

 .   د یکش جلو یکم  را تنش. دادم  نییپا را بزاقم

 هم یاگه ید کار یفضول از ریغ به نمیبب خوامیم -

 .      یبلد

 و گرفت امشده آوار غرور از را نگاهش ری تاخ با

 .کرد ینینش عقب

 یپا اگر. دانستمیم را ش یهاکردن ریتحق  علت کاش

 را ادبش از دور رفتار بود محال نبود، وسط انیک

 .  کنم تحمل

 . کنم دفاع خودم از تا کردم تالش

 ...   گفتم هم انیک به من ... من -



 .   شد دادنم ادامه  مانع گرشمواخذه  نگاه و ظیغل اخم

   ان؟یک -

 . انداختم نییپا را سرم

 . کنم صداش... یطور  نیا خواسته خودش -

 . بود یجد  و محکم کامال لحنش

 شرکت تو ان،یک نه تو نه  د،یندار حق اول؛ قانون -

 و دیبش خارج یرسم حالت از یکار میتا و من

 .  دیبکن دیخواست  یهرکار

  تا سکوت. دادم تکان را سرم. نشست میگلو در یبغض

 .شد دارادامه انیک آمدن

  کینزد را سرش. شد نابسمان اوضاع متوجه انیک

 . کرد

  گرفته؟ پرت  به پرش نکنه شده؟ یزیچ -

  انگشتش دادم، مقابلم مرد به را نگاهم یالحظه  یبرا

 یاآهسته  نه داد؛ی م یباز اشیگوش یصفحه یرو را

 .  کردم زمزمه

 .  شد دهیکش دنبالم انیک نگاه شدنم بلند با

 . بشورم رو دستام رمیم -



   کردم؛ عهد خودم با. برگرداند را آرامشم آب یخنکا

. دهم نشان ف یضع را خودم دینبا. بکشم پس پا دینبا -

 .دمیکشی م رخش به را  مهارتم دیبا

   ۱۰۵پارت #

 به لمیم برخالف و شد خورده یآرام  یفضا در غذا

 .   داشتم را یمامان شوره دل.  میرفت شرکت

  سوخته ی اقهوه و یمشک رنگ از یمخلوط  اتاقش

  که کردیم نیتلق را حس نیا. داشت یخاص ابهت. بود

  استیر یادعا تواند ینم  یکس او جز و  اوست قلمرو

 .   بود اشبرازنده که  هم الحق. کند

 یصندل یرو و کرد باز را اتاقش یهاکرکره

 و برداشت را زیم یرو یگوش. نشست مخصوصش

 گرفته ده یناد مرا. داد  را قهوه فنجان کی سفارش

 ! نزاکت یب مردک بود،

  منتظر و بودم ستادهیا زشیم مقابل فیبالتکل

 .   بودم  دستورش

 . بندازم هاتنوشته  به  ینگاه هی بده هاتو برگه -

 . شده بدخط نوشتم تند. کنم مرتبش خونه برم دیبا -

 .   کنمی نم تکرار دوبار رو حرفم  دوم؛ قانون -



 زشیم یرو و دمیکش رونیب فمیک  از را هابرگه

 .   گذاشتم

 . ادینم خوشم وارفته و شل کارمند از سوم؛ قانون  -

 و خورد در به یاتقه. زدیم هیکنا دنمیخواب  به داشت

  خودش هیشب قیدق هم او.  شد وارد یمنش دختر همان

 . خشک و یجد. بود

 طورهمان. برگشت را آمده راه دختر و کرد یتشکر 

 قدم میهانوشته سطر به سطر یرو دقت  با نگاهش که

 . کرد کینزد  لبانش به را فنجان زدیم

 . نیبش -

  یاجرعه. نشستم امی کنار مبل یرو خواسته خدا از

 و کرد چفت هم یرو را لبانش . دینوش را اشقهوه از

 .  برگرداند شیجا سر را فنجانش

 دیبا که افتاده جا ییقسمتا هی. داره ادیز کار -

 . یسیبنو

  به را هابرگه. بود یکاف میبرا نبود یناراض که نیهم

 . گرفت سمتم

 .   کاملم گزارش هی  منتظر فردا -

 .   برداشتم را هابرگه و ستادمیا



 .  گفتم هم انیک به. امیب زود تونم ینم من -

 .  کردیم امیعصب گرفتنش  دهیناد نیا و کردی نم نگاهم

. نکن فراموش رو هاقانون وقت چیه پنجم؛ قانون -

   کنم؟ تکرار  دوباره رو اول قانون الزمه

 . دمییسا هم یرو دندان

 اما. امیب زود صبح طمی شرا بخاطر تونمینم. نه -

 .  ارمیب تونخونه در   تونمیم

  یجا نه شرکت   به مربوط شرکت، کار ششم؛ قانون -

 . گهید

  میپا کنار را دستم و فشردم هم یرو محکم را چشمانم

 !.  نتیقوان همه به لعنت. کردم مشت

 کردم باز چشم دهیترس شد،  باز یاضربه چیه بدون در

 .  شد قفل انیک نگاه در نگاهم که

 .   نشه رتید هیآ -

 زیم سمت به را سرم  کاغذ شدن مچاله یصدا با

 .برگرداندم

   ۱۰۶پارت #



 صورتش کنار  یهااستخوان  حرکت از فکش دنییسا

  د؟یهراسی نم خشمش از  انیک چطور. بود مشخص

 شدن فعال حال در که یآتشفشان کوه آن به تیاهمیب

 .  کرد تکرار بود،

 جلسه  هیبق سیی ر نشه؟ رتید  گمیم برده؟ ماتت چرا -

 . ادی ب زود تونهینم هیآ. ظهر فردا واسه بمونه

 ورغوطه  چشمانش خون یایدر در شیاقهوه  یهاله یت

 .   خورد تکان میهاشانه  ادشیفر با. بود

  تو؟ یایب داده اجازه بهت یک -

. آمد جلو ترجرات  با بلکه دینکش پس پا  تنها نه انیک

 . گرفت اشیعصبان سییر مقابل را دستش کف

 حیتوض برات  رو ییزای چ هی دیبا. آرام. باش آرام -

 .  بدم

 . داد جواب  کردیم دادیب آن در خشم که  یلحن همان با

 بخواد دلم که دمینم قول ینر اگر. انیک رونیب برو -

 .  نمتونیبب  گهید بار هی

 .  آرام فقط تو. باشه. باشه -

 .  گفت من به رو و کرد یامسخره  خنده



 . منتظرتم رونیب -

 زشیم. دیکش قیعم نفس چند. گذاشت  هم یرو  پلک

. کرد بشیج داخل دست. کرد  ترک پنجره مقصد به را

 . بود  یسخت کار بشیدلفر ژست از  گرفتن نگاه

 یتونیم. باشه  زمیم یرو گزارش ۱۰ ساعت فردا -

 . یبر

 رونیب شی امپراطور از و کردم یلب ر یز یخداحافظ

 .زدم

  

 

 .   انداختم ستارهیب و اهیس آسمان به ینگاه

 . شمیم سربلند فردا، یکن کمکم تو اگر -

 .  کردم تکرار ترآهسته   و زدم یلبخند

 . دارم  ازین بهش بدجور که کن کمکم پس -

  چراغش شب هر مثل. انداختم نییپا تراس به ینگاه

 ای است انیک یبرا اتاق نیا دانستمینم.  بود روشن

 .  ترسناک ی ادیز مرد آن



.  کردم دا یپ را نظر مورد لیفا و باز را یگوش قفل

  از که ییصدا  به و چپاندم میهاگوش  داخل را یهندزفر

 را گزارش دیبا. دادم گوش  بودم، کرده ضبط جلسه

 .  ینقص نیکوچکتر  بدون.  کردم یم آماده کمال و تمام

 بود یعال یچ همه. کردم نگاه کارم جهی نت به ذوق با

 قبل. گذاشتم شیآرا زیم یرو را شده آماده گزارش.

  را تراس ریمس. کنم تازه ییهوا دادم حی ترج خواب از

  طول یلیخ  نکهیا با. داشتم یخوب حس. گرفتم شیدرپ

  تا بودم منتظر و بودم یراض کارم از یول بود دهیکش

 . نمیبب را او واکنش فردا

. کردم تصور مختلف یها  حالت در را اش چهره

 برگردم اتاق به نکهیا از قبل. دمیکش یاازه یخم

  به ینگاه دوباره تا کرد وادارم و کرد گل امی کنجکاو

 .  ندازمیب نییپا

 باال یاشانه. آمدی م گاری س یبو و بود روشن چراغ

 .  بردم پناه خواب آغوش به و برگشتم اتاق به انداختم،

 

  لیتکم گزارش ۱۰ ساعت بود خواسته  که طور همان

 و گذاشت زی م یرو را هابرگه. دادم لشیتحو را شده



  بودم ستادهیا فیبالتکل. داد ادامه کارش به تیاهمیب

 :  گفت که

 . زنمیم صدات کردم یبررس. باش رونیب -

 یادیز صفحه سه  یبرا یمعطل ساعت دو اما

  فکر از فرار یبرا و آمدیم کش زمان. بود رحمانهیب

  اتاق آن از یخبر یول شدم؛ سرگرم یگوش  با الیخ و

 . نشد که نشد بسته در با

   ۱۰۷پارت #

 

 (ریام)

        

  رهیخ اتاق تور یمان در استرش و یکالفگ به خباثت با

 بود مشخص. بود یعال  و نقصیب گزارشش. بودم

. بود نمانده جا  را زیچ چیه. دارد کامل مهارت و تسلط

 .   آمد خوشم دقتش و یجمع  حواس از

 .  یبلد هم یبهتر  یکارا ،یفضول از ریغ به پس -

  جور کی کرد،یم بمیترغ کردنش  تیاذ به یحس

. بود یکاف  امروز یبرا. آمدی م حساب به  میبرا حیتفر



. کردم موکول بعد به را  بخش لذت یباز نیا ادامه

 . برداشتم را یگوش

 . داخل انیب دیبگ یعباد خانم به -

 سمت به  و برداشت را فشیک. شکافت گلش از گل

  یصفحه ی  رو  ر  یتصو. زد در به یاتقه. افتاد راه اتاق

 . کردم پاک را توریمان

 دست با. دادم جواب سر تکان  با را اشآهسته  سالم

  را شیهادست لرزش. نشست زدم، مبل به یااشاره

 . کردم شکار یچشم ریز

 .  داره کار یجا. نبود  نقصیب -

 .  نداشت را حرف  نیا انتظار

 .     باشه افتاده جا که  نبود یزیچ -

 .  کردم یظیغل اخم

  کنم؟ تکرار رو هاقانون دوباره  الزمه -

 .  داد جواب زدهشرم و انداخت نیی پا را سرش

 . خوامیم معذرت -

 . بود کننده یراض ش یفرمانبردار

 . شنومیم رو  طتیشرا -



 چندان که کند، کنترل را شیصدا لرزش کردیم یسع

 . نبود موفق

 در یکار زمان در کامل نداشتن حضور مشکلش،  تنها

 شود باعث که نبود یز یچ نیا خب اما. بود شرکت

 . دهم دستش از و رمیبگ دهیناد را مهارتش

  شتریب یتونیم ؟یچ امروز. کنمیم  فکر روش -

   ؟یبمون

 . انداخت ساعتش به ینگاه

 . بمونم تونمیم گهید ساعت دو یکی تا بله، -

 . کردم احضار را یمحمد و گفتم یاخوبه 

 چند هی. دیکن ییراهنما  یکنار اتاق به رو شونیا -

 . کننیم یهمکار  ما با د یجد مترجم عنوان به یوقت

 .  دیپرس زده ذوق

  کنم؟ کار  نجایا تونمیم یعنی ،یعنی -

  دختر هیشب را او شادش، لحن و باران ستاره  چشمان

  بروز را اشی خوشحال  راحت چه. بود کرده ها بچه

  شیهای بچگ و سانیپر  ادی  یا لحظه یبرا. دادیم

 .   افتادم

 .  میکن صحبت حقوقت مورد  در ایب رفتنت از قبل -



  رونیب اتاق از یمحمد همراه و دیکش یاخفه  غیج

  ریتصو و  یخال  یجا یرو بعد یمدت تا  نگاهم. رفت

 . بود شده قفل اشزده ذوق

   ۱۰۸پارت #

 سالها که ییآرزو  تنها. رفتم سازمدست ماکت  سمت به

 و بود  آن یاجرا و  ساخت بودم؛ انتظارش در

 . نداشتم شدنش محقق تا یافاصله

   هست؟ اجازه. سییر سالم -

 .   دمیکش دست میآرزو از انیک یصدا با

 .  تو ایب -

 ،یکرد یدرست کار. یگرفت دیجد یروین که نمیبیم -

 ازین یمتعهد و جذاب یروها ین نیهمچ  به شرکت

 .  داره

  از یکی یرو  دادم تکان شیها حرف  دییتا در یسر

 . نشستم کنفرانس زی م یهایصندل

  یهمکار قطع تو با گرفت میتصم نیهم  واسه. قایدق -

 .   متعهد نه و یجذاب نه چون. کنم

 .   نشست دورتر یصندل چند یرو اششده  پکر افهیق با

  ؟یدار یاطالعات چه دختره، نیا مورد در خب، -



 . کرد انیب دانستی م که را آنچه کاست و کمیب

 عجب در. بود بزرگ ی ادیز اش،ییتنها م یعظ حجم

  یمحبتیب و یکسیب سال همه نیا که یدختر  از بودم

  یابانیخ یپوشال  یهامحبت دنبال به و  کرده هضم را

 . بود نرفته

 شرکت،  در حضورش زمان. نبود بد انیک شنهادیپ

  خانم شوکت از دیبا مادربزرگش نماندن تنها یبرا

 .می گرفتیم کمک

  

 با. شد  گرد داد قرار ی رو مبلغ دنید  از چشمانش

 مدارک و بماند کامل را  یکار میتا نبود قرار نکهیا

 کامل حقوقش دمید صالح ببرد، خود با را ازین مورد

 . باشد

  برام مبلغ نیا. امیم حساب به وقت مهین  که من من، -

 . ادهیز

 ! ادیز گفتی م کوچک  عدد  نیا به. زدم یخند شین

 بود اتشیخصوص  جز قناعت بزنم حدس توانستمینم

 زمان به شناختش  یبرا.  کردی م یباز نقش داشت ای

 .  داشتم ازی ن یشتریب



 از یدار شم متوجه اگر. هست زیچ همه به حواسم -

 من با ُمعَرفت اون و تو ،یکنیم سواستفاده تتیموقع

 . دیطرف

  اسارت به با را بزرگش  لبخند یشرویپ کردیم یسع

 را کتم. نداشت رفتن قصد. ردیبگ نشیر یز لب دنیکش

  بود، ستادهی ا همانجا. رفتم در سمت به و زدم تن

 . نبود ایدن نیا در انگار

 . برگشت طرفم به. آمد خودش به کردم که یاسرفه  با

 قول. کنمینم دتونیام نا. ممنون یل یخ. ممنونم -

 .   دمیم

 یوقت. رفتم رونیب و کردم باز را در ندادم، را جوابش

 .  نداشتم اشکودکانه یشاد یبرا

  یبرا باال، طبقه درمورد خانم شوکت با صحبت از بعد

 به بودم، دهیکش شبید که یانقشه کردن یعمل

 .راندم شرکت سمت به سرعت

   ۱۰۹پارت #

  زیم یرو  انگشتانم با شود روشن توریمان صفحه تا

. کردم بزرگ را نظر مورد ریتصو. گرفتم ضرب



. خواندیم کتاب و بود نشسته  زشیم  پشت دخترک

 . دیکش یبلند یازه یخم

 یداخل رم،یبگ نگاه آنکه بدون و برداشتم را یگوش

 . گرفتم را  یمحمد خانم

. یعباد خانم به بده پرونده هی یگانیبا قسمت از  -

 . کنه ترجمه عی سر بگو

. دیچسبیم تنم به و شدیم گوشت خوردنش حرص

 که یکار  زود یلیخ دارد که یتبحر با دانستمیم

 .  دهدی م انجام را  بودم خواسته

. دیمال هم به را دستش دو یمحمد شدن خارج با

  یرو. انداخت گردنش دور و دیکش عقب را اشمقنعه

 .   شد کارش سرگرم  و نشست اشیصندل

  یکارها مشغول و باشد خودش حال به یکم گذاشتم

 و بلند را سرم  یگوش زنگ یصدا با. شدم خودم

 نگاه  بدون. دمیکش  امشده  خشک گردن  به یدست

 .  کردم وصل را تماس مخاطب، نام به

 گرفته، یمهمون شمس د،ی رس خبر االن. سییر سالم -

  ؟یاه یپا. خوادی م آمار



 آن و رفته یمهمان آن به انیک بدون تنها که قبل یسر

  جور نیا دور داشتم میتصم بودم، دهید را هرزه

 .  بکشم خط را حاتیتفر

  چشمانم با دیبا کنم، ینینش عقب دینبا بود معتقد انیک

 اهی س یروزها آن و بکند دل یلعنت قلب  نیا تا دمیدیم

 .  بزند خط خاطرات،  یگانیبا از را شوم و

  یدختر ر  ی تصو مات   یالحظه  یبرا و چرخاندم  چشم

  حال در و نشسته ز ی م یرو زانو چهار که شد،

 . بود خوردن

  با کردم، نگاه تردقت با و  دادم نیچ را چشمانم  گوشه

 جان اما بود، انتظار از دور اشگانه  بچه رفتار نکهیا

  خسته آنکهیب ،ینیبش  شیتماشا به ساعتها دادیم

 . یشو

  یبرا. گرفتمیم را ش یانگارسهل ن یا یجلو دیبا

 نیا در یکس است ممکن نکهیا فکر از یالحظه 

 . دینرس مغزم به خون ندش،یبب تیوضع

  میهاگوش یول بود زدن  حرف حال در  همچنان انیک

 .  دی شنی نم یزیچ

 . زنمیم زنگ بهت انیک -



  خودم محکم و بلند یقدمها با و کردم  قطع را تماس

 . رساندم اتاقش به را

  را رهیدستگ زدن در بدون کردم؛ مکث یالحظه  یبرا

 .   شدم داخل و دمیکش نییپا

 اشچهره  پر، یهالپ  با اشزده وق و دهیترس چشمان

 . بود کرده بامزه را

 . آمد یم بهش شتریب شکمو یکوچولو  موش

 نبود، بلند ادیز. سراندم روشنش یموها تا را نگاهم

 .  دیرسیم شی هاشانه  از نترییپا یکم دیشا

 اشافهیق به بودم،  گذشته ساالر ر یام همان اگر

 شده دور تی شخص آن از که  بود هاسال اما. دمیخندیم

 . بودم

  با دیجویم تندتر را دهانش اتیمحتو  که طور همان

 .  دیپر نیی پا زیم یرو از حرکت کی

 .  دمیغر

  خونه  نه کار طیمح نجا یا مثال وضعشه؟ چه نیا -

 . خاله

        ۱۱۰پارت #



 به لقمه د،یترس نمیخشمگ لحن و یعصب چهره از

  نیا در را او یکس دینبا. افتاد سرفه به و  دیپر شیگلو

 آب یبطر. بستم را در و شدم داخل. دیدیم تیوضع

 .   گرفتم سمتش به و برداشتم زی م یرو از را

 نییپا را لقمه و زد چنگ دستم از را یبطر  یمعطلیب

 کمرش پشت  دست با بخواهم  نکهیا از  قبل. فرستاد

 . شد آرام بزنم،

 را دستش. کرد نگاهم بند را اشکش از  سیخ چشمان

 . دیکش قیعم نفس چند و  گرفت زیم لبه

. کرد کیتحر  را میاشتها اتاق در دهیچ ی پ هیالو یبو

  کوچک یها  لقمه آن از یکی تا کرد اموسوسه  یحس

 آن از چشم یسخت به بردارم؛ را اشسه یک داخل

 . گرفتم زشیانگهوس یهالقمه

 نیا تو و کنه باز درو یکس ستی ن مهم برات -

  ندت؟یبب تیوضع

 مقنعه. خورد سر روشنش پوست یرو  ،یاشک قطره

 . کرد مرتب شی موها یرو را

 . شه وارد زدن در بدون یکس کردمینم فکر -

 . زدیم هیکنا



  در بدون خواستم هروقت مختارم. ستمین یهرکس من -

 یقبل وقت ورود، یبرا که من   اتاق فقط. شم وارد زدن

 .  خوادی م اجازه و

 . انداختم زشیم یرو ی هابرگه به ینگاه  یسرسر

   ؟یداد  انجام خواستم که رو یکا -

 شیپ سال چند   به مربوط قراردادها خیتار  یول. بله -

 . شدن ترجمه بار هی قبلنا بود معلوم بود؛

 هم باهوش شکمو و فضول  ی  کوچولو  موش پس،

 !. بود

 اشمقنعه. برگشتم سمتش به و دادم باال را لبم گوشه

 . بود کرده مرتب را

 ؛ یهست که باهوشم -

 .   کردم زمزمه آرام و بردم نییپا را سرم یکم

 !. جون بچه -

  تند یهانفس امد،ین خوشش بردم کار به که یلفظ از

 . کردیم خارج ینیب از صدا با را اششده

 دیفهمیم اگر. بود جالب میبرا هم خوردنش حرص

 .   کردیم پا به یجنجال چه است حمیتفر یبرا یاسباب



 مهم،  جلسه از کامل، گزارش هی با بچه، نیهم -

 کارم به هنوز که شهینم باورم. بشه استخدام تونست

 ...  نیندار اعتماد

 .  داد هیزاو یکم را گردنش و کرد زیر  را چشمانش

  نیشد مجبور  انیک اصرار خاطر به نکنه ... نکنه -

 د؟یکن قبولم

 ۱۱۱پارت #

. نبود کار در یاجبار  گونهچیه و بود اشتباه  حدسش

 .  داد ادامه و امدین کوتاه

  رو روزید  تمام دینبا اال و زدم؛ حدس درست ، آره -

 بهم رو شده  انجام کار هی  هم امروز و موندمیم کاریب

 .  نیدادیم

 داخل را لشیوسا کهی حال در و رفت زشیم پشت

 . گفت ختیریم فشیک

. خودتون ی ارزون. جناب  ندارم، صدقه به ازین من -

 ...   به داره شرف  خودم یها کالس همون

 . دیکش ته بودنش محکم. شد داربغض  شیصدا

 . شه نیتوه بهم نکهیا و موندنم نجایا به -



. ستادیا  مقابلم و انداخت اش شانه ی رو را فشیک

 .  دوخت من به را لرزانش یهایآب

  اتفاق بخاطر. دیباش یانهیک حد نیا تا کردمینم فکر -

. دیریگیم انتقام ازم دیدار و دیناراحت  هنوز روز، اون

 . بود کردن کمک فقط قصدم گفتم که من

. بودم رهیخ  بود انداخته راه که یشینما  به سکوت در

 . برگشت را رفته راه کرد، یمکث. رفت در طرف به

  یحرف باشه د،یشیم آروم من یخواهمعذرت با اگه -

 .  ستین

 را صورتش که  بود شده ییآسا لیس باران شیهااشک 

 . شستیم

 راحت شد؟ خوب . کردم غلط اصال ... اصال. دیببخش -

 نیتوه من به انقدر د؛یکن  تمومش خدا رو تو ن؟یشد

 . دینکن

 به را فشی ظر یبازو شود خارج در از نکهیا از قبل

 . کشاندمش داخل به  و گرفتم چنگ

 .  بشنو جوابشو   حاال ،ی زد حرفاتو -

 .      کردم باز مشتم انیم از را کوچکم انگشت



 من شرکت. دمینم صدقه یکس به نجایا من ک؛ی -

 .  خانم ستین ه یری خ موسسه

 . کردم باز را  یبعد انگشت

  من نجایا. کارمند هی داره سییر هی ییجا هر دو؛ -

  از دونستم  صالح من. کنه شروع کجا  از ،یک گمیم

 .  یکن شروع نقطه نیا

 دست را دلم متالطمش  چشمان تا گرفتم فاصله یکم

 . نکند احساسات خوش

 همه. نداره یفرق یاحرفه و یمبتد من یبرا سه؛ -

 روز.  ان یب باال پله پله و کنن شروع کی از دیبا

 . استخدام برا بود آزمون هی فقط جلسه

 . دادم ادامه و ستادمیا  در به کینزد

 نییتع خودش یهرک. انتقام اهل نه نمی توه اهل نه_ 

 اگه هم حاال. کنن رفتار باهاش  چطور گرانید کنهیم

  زتیم پشت برو یایب  کنار طیشرا نیا با یتونیم

 ...  نه اگرم ن،یبش

 . زدم اشاره رونیب به و کردم باز را در

 . بسالمت -



 از را نگاهش و شد ظاهر در یجلو مه یسراس انیک

 .  داد او به من

 شده؟ یچ_ 

 تنها را دو آن. کرد یحرکت نه و داد را ان یک جواب نه

 .برگشتم اتاقم به و گذاشتم

   ۱۱۲پارت #

  او اتاق یرو هنوز که توریمان صفحه به یکوتاه نگاه

 . انداختم بود، زوم

 را سرم و کردم ستون زیم  یرو را دستم دو هر آرنج

 تا شدیم  آن از مانع یزیچ. دادم قرار دستانم انیم

 . نمی بب زهیم زهیر دختر  آن به را انیک یکینزد

  شگر،ینما به کردن نگاه بدون و کردم بلند را سرم

 صفحه کنار قرمز ضربدر یرو و دادم حرکت را موس

 .  کردم کیکل

 پنجره کنار و برداشتم را گار،یس پاکت  زیم یکشو از

.  شد مجسم نظرم در دختر  یهاچشم  ریتصو. رفتم

  لرزان گرید یالحظه  و دلهره و ترس چیهی ب یالحظه 

 . حس  هر از یخال  هم آخر در و



 نیتحس از پر یگاه و  زده حسرت ی هانگاه  بارها

  مارکم یهالباس و دهیتراش اندام یرو را  جنسانشهم

  را جسمم  انگار. داشت فرق او اما. بودم کرده حس

  یکم. بودم یمعمول آدم ک ی شیبرا هم  دیشا. دیدینم

 .   دادم یرو  شیپ اجازه افکارم به گرید

 را  یآرامش حس حضورش با یول نداشت یخاص عطر

 نیماش در یوقت بار نی اول یبرا. داشت همراه به

 . کردم تجربه را حس نیا بود نشسته کنارم

 نفس یبرا دادیم جان صافش و کوتاه روشن  یموها

 .  انشانیم دنیکش

  رها را گاریس لتریف و آمدم خودم به پوستم سوزش با

  فکر او به دیبا چرا. شدم  یعصبان خودم از. کردم

 ریدرگ را فکرم سالها از بعد که داشت چه او کردم؟یم

  بود؟ کرده خودش

  یباال دکمه و شل را کراواتم یگره و انداختم دست

  یبرا. رفتمیم یمهمان آن به دیبا. کردم باز را راهنمیپ

 . بود حل راه نیبهتر مزاحم افکار نیا از فرار

  باب  و مرتب زیچ همه. انداختم وضعم و سر به ینگاه

  با. زدم رون ی ب خانه از  انیک زنگ تک با. بود لمیم

 .  کرد گل اشیلودگ دنمید



  ؟یحاج خودت با یکرد چه -

 .  داد ادامه و کرد زانیآو  را شیهالب

 . دهینم پا من به یکس امشب گهید -

 ۱۱۳پارت #

 تو با هروقت. دهینم پا من به یکس امشب گهید

  که بعدش البته. شهیم  کساد کساد   بازارم همراهم،

 ... مهمتر همه از و گند اخالق متوجه

 .  زد امتنه  نییپا به یااشاره  چشم با

 بغل تو انیم  اقیاشت با خرابه  سنسورت شن متوجه -

 .  خودم

 را امیجد  افهیق همچنان و دمیکش باال را لبم گوشه

 از بود امقه یسل باب که یآرام کیموز. کردم حفظ

 .  بود پخش حال  در نیماش  پخش ستمیس

 یگاه ،یگذرانخوش  بر عالوه های مهمان  نیا از یبعض

 معامله اهل که یدارانهی سرما با داشت؛ یکار  جنبه

  پول یرو  پول بعد و  نشستمیم معامله یپا بودند

 . کردمیم سوار

  با مردها و برهنه مهی ن و فاخر یهالباس  با ها زن

 .  شدندی م ظاهر اسپرت یبعض و یرسم  یپوشش



 دهیرس بلوغ به تازه پسران و دختران زننده یرفتارها

 .  شدیم دهید مجالس نیا در کمتر

 و اهویه آن از یخبر  های مهمان جور نیا در

 در شهوت سر  از یهاناله و آه نبود؛ کاذب یهاجان یه

 . دیرسینم گوش به ها اتاق  و سالن  کنار و گوشه

 را تند یبو با یدنینوش شد، گرفته مقابلم که ینیس با

  و باال را  جام انداختم، ان یک به ینگاه.  کردم انتخاب

  تکرار را کارم هم او کردم؛ لیمتما طرفش به یکم

 .   کرد

. داشت  نظر ریز طعمه دنبال به را اطراف  دقت با

 یرو شده پهن لبخند. بود دم،ید رهیدا  در رخشمین

 پس. نماند دور چشمانم از چشمکش  و شیهالب

 !.کرد شکار را اشطعمه 

  یرو  یدست. نداشتم شکارش دنید  به یاعالقه 

 .   زد امشانه 

 .  گردمیبرم -

 او از ی خبر شب آخر تا بودم مطمئن و شد دور

 . شد نخواهد



  میلبها به که طور همان و برداشتم را یبعد جام

 با. دمید را ییایدر چشمان همان کردم،ی م کینزد

 میرو به رو و شد کمینزد ناز و عشوه  از پر یهاقدم

.  مهربانتر یکم  و جسور ، نترس بود، امره یخ. نشست

 .  شد قدم شیپ یصحبت هم یبرا

  ؟یخوب -

 قاب در که دست کی یهادندان آن با بش یدلفر لبخند

 از را هوش بود، گذاشته شینما به شی ها لب قرمز

 .پراندیم ، یمرد هر سر

   ۱۱۴پارت #

 یمهمان نیا به آمدن یبرا. نبود صبح رنگ  شیموها

  که بود، نیا مهم سوال! ؟یمهمان. بود کرده رنگشان

   کرد؟یم  چه  نجایا او

.  شدینم کنده میرو از  یالحظه  شیپروای ب نگاه

 گردنش به که یرقص با.  گرفتم نظر ری ز  را حرکاتش

  یباال تا  و دیچسب کشیبار گردن  به چشمانم داد،

  دادیم  جان پوستش ی دیسف خورد،  سر اش نهیس

 .   زدن بوسه یبرا

 بازهم. بود توهم دیشا. گذاشتم هم یرو پلک یطوالن

   کرد؟یم چه  نجایا او بست؛ نقش ذهنم در  سوال همان



  صورتم یرو لبخند از یطرح  پرش یهالپ  یادآور ی با

 . بست نقش

  من نه. کردم  باز چشم مبل دسته یرو یکس  حضور با

 . بود  توهم او نه و بودم مست

  هم عطر  پس. بود کننده کی تحر تندش عطر یبو

 !.   زدیم

 و بلند ناخن حرکت از. کردمیم حس را تنش یگرما

  مورمورم م،یبازو یرو اشاشاره انگشت زده الک

 .شد

 را داغش نفس و کرد ک ینزد گوشم به  را شیهالب

 . کرد رها گوشم الله یرو

  م؟یباش  هم با امشبو میتونیم -

 .  گرفت فاصله یکم و کرد یکوتاه مکث

  ه؟یچ  نظرت هوم؟ -

 فکر بودم، گرفته تیوضع آن در را مچش  یوقت از

 بر سرم از دست شیموها  تار انیم انداختن دست

  سخاوتمندانه و بود نشسته مقابلم او حاال. داشتینم

  تا دادمیم اجازه نبود بد. کردیم شکشمیپ را خودش

 . دهد نشان را  شیواقع خود



 تیمعصوم که نبود خود یب. زدم یپوزخند  دلم در

  نجایا هم انیک کاش. نبود باور قابل میبرا شیها چشم

  دعوت خودش به مرا خواهرش چطور  دید یم و بود

 .   کندیم

 دستم از را یخال جام.  کرد بلند خدمه یبرا یدست

 یدنینوش. کرد نشی گزی جا را یپر جام و گرفت

 به را السشیگ لبه. برداشت خودش یبرا هم یمیمال

 .  زد دستم جام

 .  یسالمت -

.  زد یچشمک  و چسباند بهم را بلندش یهامژه

 که طورآن  را یباز دادم اجازه و شدم همقدمش

 . ببرد ش یپ خواهدیم

 خورده که بود ییهایدنینوش  اثر تنم رفته باال حرارت

 . دختر یهای لوند نه بودم

  نشستم تخت یرو. میشد داخل و کردم باز  را اتاق در

 .  شیها یگرعشوه به شدم رهیخ و

  زانو به را  یمرد هر اشزنانه  یهااندام و کمر قوس

  یخوب به را جماعت نیا که یمن نه اما آورد،یم در

 . شناختمیم



 داریب را اممردانه  یهاهورمون  حرکاتش، تنها نه 

 یبو که یاتاق از تا کردمیم  یشمار لحظه بلکه نکرد،

 .   بزنم رونیب بود گرفته شهوت تعفن  

 سر اشگونه یرو که یاشک  قطره و لزران  یهایآب

 نرم را دستم پشت. بست  نقش چشمانم  مقابل خورد،

  زمزمه داشتم شک ، دمیکش فشیلط پوست یرو

 .باشد دهیشن را امآهسته 

   ۱۱۵پارت #

 . نکن هیگر گهید -

 ،یحرکت نی کوچکتر با که بود یااندازه به مانی کینزد

 .  کردیم برخورد بهم مانیهالب

  آرامش  آن از یخبر. نبود حیصح انیم نیا یزیچ

 کرده جانم مهمان که را یحس همان. نبود  حضورش

 . بود

 یرارادیغ من و برد میهادکمه سمت  به دست

  شیموها یلخت. غلتاندم شیموها انی م  را انگشتانم

 صرف شانی برا یادیز زمان بود مشخص. نبود یعیطب

. داشت فرق بودم دهید من که ییموها  اما. بود کرده

 ...  چشمانش



 یهامردمک  نه. نبودند یعیطب هاچشم نیا ،یلعنت

 را یلعنت  یلنزها آن گول. شانرنگ  نه و بزرگ

 .  بودم زاریب آن از که ی ز یچ. خوردم

 غشیج به یتیاهم و دمی کش چنگ به را شیموها  تار

 .  دمیغر امشده چفت فک ان یم از. ندادم

 .   نشو کینزد من به گهید -

 .  کردم رها ضرب با را سرش

 . هرزه  آشغال -

 !.  نبود او. زدم رونیب در از و دمیکش راهنمیپ به یدست

  از خوشحال، ناراحت؛ ای باشم خوشحال دانستمینم

  چرا نکهیا از  ناراحت و بود تصوراتم در فقط او نکهیا

 .  دمینفهم اول همان

  قدر آن را ذهنم چرا.  ؟ کردم یم چه  اتاق آن در

   بود؟ کرده خودش مشغول

 دور ذهنم از را فکرش تا بودم رفته شده  خراب آن به

 . گرفتم را انیک شماره. شد برعکس زیچ  همه اما کنم

 . ایب زود منتظرتم نیماش دم -

 .  امیمهم  جلسه تو داداش، کن صبر -



 آسمان به  رو را سرم  و دمیکش گردنم پشت یدست

 .  گرفتم

 . رونمیب من . کن تمومش زود باشه -

  

 در و هاپروژه به یسرکش  یبرا اریدست عنوان به هیآ

 کردم،یم  استقبال یکینزد نیا از. بود  کنارم جلسات

 از. شود موضوع نی ا متوجه دهم  اجازه آنکهیب

 .  خوردمی م حرص او با انیک  ادیز تیمیصم

 کردیم رفتار نیسنگ و وقار با بود، کنارم که بار هر

 یحرف. نبود اشن ینمک و ز یر یهاخنده آن  از یخبر و

 .خاص  مواقع در مگر زدینم

 ۱۱۶پارت #

  مخالف انیک. بخواهم او از یشتریب کار گرفتم میتصم

 خودش موافقت و حقوق اضافه  صورت در فقط و بود

  بار ریز که نبودم یکس هم من. ردیبپذ  بود حاضر

 .  بروم انیک حرف

 هیآ به تا خواستم یحسابدار  مسئول یمانیسل از

  با شد، موضوع متوجه یوقت از انیک. دهد آموزش

 . کردیم رفتار ن یسرسنگ من



. آوردیم وجدم به دختر،  شرفتیپ از یمان یسل تیرضا

 !.  استعداد با و باهوش یکوچولو  موش

  یزنگ  نه نبود؛ یخبر انیک از که بود یروز چند

 رشیگیپ هم  من. داشت حضور شرکت در نه و زدیم

  هیشب نظر، اختالف کی خاطر  به که نیا از. شدمینم

 .  بودم زاریب کردیم قهر هابچه  دختر

 و بودم یمهم یجلسه یبرا شدن  آماده حال در

 اتفاق،  آن از بعد. بود یضرور کنارم هیآ حضور

  کرده محروم توریمان صفحه در دنشید از را خودم

 . بودم

 و نداشتم عادت خودم، یکینزد در زن ک ی حضور به

. باشم داشته یتریرسم  و خشک رفتار بودم مجبور

  دچار دوباره تا کردمی م تیرعا را  اطیاحت جوانب

 . نشوم فیلط و نرم ظاهر  به جنس نیا یسهیدس

 .  ردیبگ را اشی داخل خواستم یمحمد از

  بله؟ -

  ؟یاآماده -

 .   میکن  چک رو زیچ  همه دوباره تا امیم. بله -



 به را اجرا،  دست در  پروژه از یکامل گزارش دیبا

  که دینکش  طول یلیخ. دادمیم هیارا گذاره یسرما

 .  کرد اعالم یمحمد خانم  را حضورش

  دم. اشیلعنت  آرامبخش یحه یرا آن با مرتب و ساده

 .  گرفتم حضورش عطر از یقیعم

  خب؟ -

  کرده صادر را اجازه حرفم با. بود سرخ چشمانش

 و شد کترینزد. کرد وصل ستمیس به را فلش. بودم

 و چرخاند  خودش سمت به یکم را زیم  یرو تور  یمان

  عطر یخلسه در من و  دادن حیتوض به کرد شروع

 .   رفتم  فرو تنش

 یرو سرعت و مهارت با که را انگشتانش چشمانم

  یخال ذهنم. کردیم دنبال  را، دادیم حرکت تاچ صفحه

  شیصدا. دمیفهمینم شیها  حرف از یز یچ. بود یخال

 دستخوش را روحم  که بود ینوازگوش یقیموس

 .کردی م آرامش

   ۱۱۷پارت #

 یصندل یپشت به را سرم و گذاشتم  هم یرو  پلک

 .   کردم امخسته تن مهمان را آرامش ذره ذره. چسباندم



 .  شد تموم -

  پلک و دارتب  چشمانش. کردم باز چشم شیصدا با

 به ینگاه و دادم تکان یسر. بود متورم شیها

 .   انداختم  ساعت

 . میبر -

 کرد میتنظ اششانه  یرو را فشیک برداشت، را فلش

 .   ستادیا منتظر و

 در سمت به و برداشتم را میگوش زدم، تن را کتم

 اما. کنم باز  شیبرا را در که بود سخت میبرا. رفتم

. بروم رونیب او از جلوتر خودم که بود ادب از دور

  باز شتاب با را در. کردم یخال در  سر را حرصم

  یایدر در ورغوطه  یها  یآب. نکرد یحرکت کردم،

 .   زدم رونی ب به یااشاره سر با. دیکش باال  را سرخش

  یمحمد  به را الزم سفارشات. شد خارج یمعطلیب

 .  ستادمیا آسانسور مقابل. کردم

 . نمتونیبیم نییپا -

 اتاق نیا  در که بود مانده نیهم بهتر،. دمیکش یپوف

 . خاصش عطر آن با باشد  کنارم متحرک



 و زدم را  ریدزدگ. دمیرس نگیپارک به او از زودتر

  بود خوب. دیرس هم او بعد یکم. نشستم فرمان پشت

 .   کند جادیا تنش نبود قرار نشستن سر  بار هر که

 دیبا. دادم نییپا را شه یش او نشستن با همزمان

 را ستمیس. کردمیم پرت  حضورش  از را حواسم

 . شد پخش ی آرام کیموز. کردم روشن

 . کرد گل خباثتم. بود بسته را شی چشمها

  بخور، قهوه صبح حداقل  ای بخواب؛ زودتر شب -

 .  یباش سرحال کنهی م کمکت

 . داد جواب مطمئن بسته، چشمان همان با

 .  ستین  ینگران یجا. وفتهیب یاتفاق ستین قرار -

 چراغ. زدم نفسش به اعتماد همه نی ا به یشخندین

 . درآوردم حرکت به را نیماش و شد سبز

 .      ستمین تو نگران من -

  ستین قرار دیبدون خواستم. دیمننگران  نگفتم منم -

 .  ادیب  شیپ یمشکل

 . بود سکوت یاتفاق هر از یری جلوگ یبرا  راه نیبهتر

 ۱۱۸پارت #



 در شدن باز با. دندیرس هم آنها ما، دنیرس  با زمانهم

 هر و شد  باز هم گرید سمت در راننده، توسط عقب

 . شدند ادهیپ زمان هم دو

 خوش متوجه م،یداشت مالقات باهم که یبار  چند یط

  سه. بودم شده بودنشان ری سختگ و ت ی حساس یقول

 .  بود مهم یکار طهیح در میبرا  که یخصلت

 دوشادوش  و کرد صاف را  کتش یلبه اض یف مهندس

  پنجاه  دهه آخر یهاسال  نکهیا با. افتادند راه هم

 نشان سنش از ترجوان  اما گذراند،یم را  شیسالگ

 .  دادیم

 هیآ پروژه، شرفتیپ از  من حاتیتوض با زمانهم

  شینما سرم  پشت شگرینما یرو  را مرتبط یهاعکس

 نت ها صحبت از بود الزم که هم یگاه و دادیم

 .  کردی م یبردار

  آخر در و دادم جواب کامل و واضح را شانیهاسوال 

 نفس شان یلبها  یروبخش  تیرضا لبخند دنید با

 .   دمیکش یاآسوده

  کینزد میلبها به را وهیم آب  وانیل یخستگ  رفع یبرا

 باز را چشمانش زور به. افتاد هیآ به چشمم. کردم

 بود گذشته  جلسه شروع از یساعت دو. بود داشتهنگه 



  باال را سرعتم. بود مانده یباق انیپا تا  یساعت کی و

 .  برسد اتمام به  زودتر تا بردم

  ،یصادق گاهیب و گاه یهانگاه متوجه جلسه  نیح در

 چرخ هی آ  یرو که اضیف مهندس مشاور  و لیوک

 .  بودم شده خورد،یم

  رم،یبگ را یچشم گذار و گشت آن یجلو که آن یبرا

  یزیگر راه تا کردم  ثابت چشمانش  در را نگاهم

 .  باشد نداشته

  از چشمانش داد، باال را  شیابرو یتا اض یف مهندس

 .   دیکش طرف کی از را ش یهالب. زدیم  برق تیرضا

 نانیاطم بهت اولم از من. مهندس یعال اریبس -

  که خوشحالم. یداشت کارو نیا جربزه و جنم. داشتم

 .  سپردم بهت  رو پروژه نیا

 . گرفت یصادق طرف به را دستش

 . لطفا بده رو پاکت جان، یصادق -

 .  گرفت سمتم به را پاکت

 .   داد قرار از دوم یپرداخت از نمیا -

 . مهندس جناب امیراض شما با یهمکار از منم -



 که کرد،یم جمع را لشیوسا و خاموش را  تاپ لب هیآ

 مخاطب مرا  بود هیآ به  نگاهش که یحال در یصادق

 .داد قرار

   ۱۱۹پارت #

  شماست؟ اریدست بایز یبانو نیا مهندس، -

.  کردم هیآ به ییگذرا نگاه. امدین خوشم  لحنش از

 جنس به لعنت. نداشت توجه جلب یبرا یزیچ

 !. خراب

 .  دادم جواب  محکم

 ادیز کارا حجم. هستن  ارمیدست یعباد خانم. بله -

 . داشتم اریدست کی به ازین شده

 .  شدینم جدا هیآ از یالحظه   نگاهش

  د؟یکنینم کار سرخوش یآقا با -

  یرو از را اشانداخته  لنگر نگاه تا کردم یاسرفه

 . بردارد دختر

 هی به ازین مشاور بر عالوه. هستن هم شونیا -

 .  داشتم هم  ثابت اریدست

 نییپا را سرش مرد، رهی خ نگاه از فرار یبرا هیآ

 .  بود انداخته



 نیا تو کردن، اعتماد و  خوب اریدست ه ی کردن دایپ -

 .  شده سخت یلیخ دوره

 . داد من به را زش یه چشمان

   واالمقام؟ مهندس گمیم درست -

 .  دادم تکان یسر

 .  بوده اری من با شانس نهیزم نیا تو -

 . شد مرد آور چندش یخنده باعث هیآ وقتی ب ازهیخم

 ...  حاضرم. مهندس دی دار هم یملوس اریدست چه -

  زیخ مین ز،یم یرو و دمی کش عقب صدا با را یصندل

 .   شدم

 از و کنار دیبذار منو یکارمندا مورد در بحث بهتره -

 مورد در تا میینجایا ما.  دیکن استفاده یبهتر  اتیادب

  نظر من اریدست مورد در  نکهیا نه میکن  صحبت پروژه

 .  نیبد

 یها دندان انیم از. چرخاندم  اضیف سمت به را سرم

 .  دادم ادامه امشده چفت

  روابط شدن  بهتر یبرا که دیبفهمون شونیا به بهتره -

 یخوب جهینت رفتارشون نیا. کنن مراعات شتریب یکار

 .   نداره



 نشستنم به وادار و گذاشت امشانه  یرو دست اضیف

 . کرد

 یم که رو یصادق. رینگ دل به. جان پسر نیبش -

 .   نشو ناراحت. گفت یزی چ هی. یشناس

. دمیکش سر را آب یبطر  و نشستم یصندل یرو

 .  کرد فروکش تمیعصبان

 دیبازد یبرا تونمیم دیباش لیما اگر مهندس جناب -

 .کنم تونی همراه

   ۱۲۰پارت #

 اششانه یرو را اشکوله و شد بلند  زودتر هیآ

 .      داد جواب ییخوشرو  با اض یف. انداخت

 یدور هی محوطه تو یصادق با. ست ین یازین -

 . میزنیم

  کرده آماده یصادق  که را یچک  دیرس. دادم تکان یسر

 . سراندم کتم بیج داخل را  خودکار و کردم امضا بود

 . زدم  یلبخند و فشردم را اضیف شده دراز دست

  لب ریز هیآ. دادم دست یصادق به یجد  و یناراض

  داده که یاخطار  به توجهیب یصادق کرد، یخداحافظ



 هیآ مقابل و دیکش رونی ب بشیج از یکارت بودم،

 . گرفت

 .  بایز یبانو شدم خوشحال دنتید از -

 یرو و دمی کش رونیب انگشتش دو انی م از را کارت

 .   کردم پرت نیزم

 دور شهی م من به مربوط که یزیهرچ و من از -

  ؟یدیفهم. بمون

.  کردیم شره نگاهش از یالیخیب. بود  سکوت جوابم

 . کردم تکرار

  ؟یدیفهم -

 دست فاصله با. گرفتم دهیناد را زشیتمسخرآم لبخند

 نمناک و دهیترس چشمان با که  هیآ کمر پشت

. کردم تشیهدا در سمت به و گذاشتم بود، نظارگرمان

 . دمیشن را اشطعنه  پر یصدا شدن  خارج از قبل

  سپر نهیس براش  که ارهیدست هی از شتریب  یلیخ حتما -

 . مهندس ،یکنیم

 اضیف که برگشتم را رفته  راه محکم و بلند  یهاقدم با

 .   کرد سپر ما انیم را خودش



 نیا ستین معلوم. خوامیم  معذرت من مهندس، برو -

 .  شده چش  امروز پسر

 .  گفتم  اضیف به رو آمرانه  و قاطع

 حضور مردک نیا جلسات  تو گهید بار کی فقط اگر -

  رو انشیز و ضرر کنم؛یم  یهمکار  قطع باشه، داشته

 .   دمیم هم

  به توجهیب. رفتم در سمت به و نشدم جوابش   منتظر

 فرمان پشت و رفتم نیماش سمت به زدهشتاب  حالش

 .  نشستم

  پدال یرو را حرصم که  بود نبسته کامل را در هنوز

 . کردم  یخال گاز

 بار نیا. کردیم یدزد من از داشت خودم حضور در

. بکشم پس پا نبود قرار بگذرم، حقم  از نبود قرار

 .   کنم میتقد را اشخواسته  یدست دو نبود قرار

 یبرا یخوب  محافظ بودم گرفته ادی  سالها نیا در

 .باشم شود،ی م مربوط من به که یزی هرچ ای اموالم

 ۱۲۱پارت #



 به که یاعتماد آن از بعد ،یلعنت اتفاق آن از بعد

  زیچ چیه و کس چیه به گرید داشتم، قمیرف نیبهتر

 . نداشتم نانیاطم

 و سفت را شدی م مربوط من به که زیچ  هر و اموالم

 جرات یکس تا بودم داشته نگه مشتم در محکم

 . باشد نداشته یکینزد

 انیک خواهر و هیهمسا بود، کارمندم تنها نه دختر نیا

 ...  دیدیم و بود اگر. انیک ان،یک ان،یک. بود هم

 آورده فرمان به که ی ادیز فشار از  دستم یهارگ

 را شهیش کردم، کم را سرعتم. بود شده ،متورم بودم

 .  دمیکش قیعم نفس چند و دادم نییپا انتها تا

 و بود بسته چشمانش. چرخاندم سمتش  به سر

 .   بود بغضش حجم از نشان لرزانش یهانفس

 یاجزا  تکتک  یرو را نگاهم  و داشتم  نگه یاگوشه

  یهامژه روشن، و پهن ی ابروها. چرخاندم صورتش

 یصورت یلبها و صورت  با متناسب ینیب بلند،

 و جذاب. بود روغن و  رنگ هر از ی خال کمرنگ،

 . ریگ چشم

 یکه ی مرت آن لعابش و رنگیب یچهره نیهم با

 .   بود کرده خودش متوجه را یعوض



 و گرفته راه دشیسف پوست  یرو یسرخ  از یرد

  حالت آن در مرا دینبا. دیلرز  شیهاپلک .  شدی م شتریب

 .   دادم ادامه راهم به و برگرداندم را سرم. دیدیم

  به ینگاه یمنگ با و کرد باز چشم نی ماش توقف با

 . انداخت  اطراف

 . شو ادهیپ م،یدیرس -

 نرم. زد هم پشت  عطسه دو و نشست شیجا در صاف

 . دمیپرس

     خوبه؟  حالت -

  سست یهاقدم. شد ادهیپ نیماش از و داد تکان یسر

 .  کردم بیتعق را، رفتیم  پلهراه سمت  به که اششده

  سواالتم با. نبود او از  یخبر یول شدم شرکت وارد

 نگاه شدن ثابت  با. برسد تا  گرفتم حرف  به را یمحمد

 .  باشد دهیرس زدم حدس  سرم، پشت به یمحمد

 موش. دادم او به را امی جد ونگاه زدم  یچرخ مین

 ! سرتق یکوچولو 

 . رفت طرفش به نگران یمحمد

  ؟ی عباد خانم خوبه حالتون -

 . زد  یجانم ین لبخند



  بهم یدار قرص هی. کنهیم درد سرم کم هی. خوبم -

  ؟یبد

 بسته فشیک  داخل از برگشت، زشیم سمت به یمحمد

 .گرفت طرفش به و دیکش رونیب یقرص

   ۱۲۲پارت #

 .  ارمییم برات آب با االن -

 .  زد یگرید عطسه. ندمینش را کرد زمزمه که یزیچ

 برات ی محمد خانم گمی م. خونه یبر یتونیم -

 . رهیبگ  آژانس

 . بمونم تونمیم. ست ین یازین -

 هم یرو دندان اشیدندگ ک ی  و یسرسخت همه نیا از

 .  دمییسا

 زمیم رو رفتنت از قبل تا امروز جلسه گزارش -

 . باشه

 یهرکس. ندارد یسوز دل  به یازین بود، کرده ثابت

 و کردیم  استفاده آمده ش یپ تیموقع از  بود او یجا

  هیآ او اما گرفت؛یم یمرخص اضافه هم   یروز چند

 .  ساخته خود و  محکم یدختر. بود یعباد

 . کرد باز را اتاقش در 



 . سییر چشم -

. بود نکرده آرامم بودم، کرده دود که یگار یس نخ چند

.  دادم حرکت  را امیصندل و گذاشتم هم  یرو چشم

 زدنش پس یبرا تالشم. دادیم آزارم درونم از یزیچ

 و پر افکارم به و شدم م یتسل آخر در و  بود جهینتیب

  پرواز به  دخترک اتاق یحوال الیخ پرنده . دادم بال

 .  درآمد

 با یمحمد. کردم  باز چشم خورد در به که یاضربه  با

  زیم یرو را امقهوه  فنجان و شد وارد یکوچک ینیس

 .  گذاشت

 یبرا. کرد نگاهم قفل را احساسش از یخال چشمان

 تواندیم روحیب نگاه نیا با  چطور کردم  فکر یالحظه 

 .  زن کی قالب در بود یمرد او. کند یدلبر یکس یبرا

 .   برداشتم امره یخ  نگاه از دست

  برم؟ تونمیم -

 را زمان  گذر. کشاندم ی وارید ساعت  تا را چشمانم

 .  بودم نکرده حس

 .   بله -

   باشد؟ رفته هم او بود ممکن. رفت در سمت به



 . دمیپرس میمستق ریغ را سوالم

      ؟یمحمد خانم رفتن، همه -

 . کرد  یرنگ کم اخم

 هم کاظم مش. هستن اتاقشون تو یعباد خانم فقط -

 .کنه  قفل رو درها که منتظره

 ۱۲۳پارت #

 . گذاشت تنها سواالتم با مرا و رفت. دادم تکان یسر

 پشت از یعصب حالش؟ آن با بود؟ مانده شرکت در

  کند؟ ثابت  خواستیم  را یز یچ چه. شدم بلند زیم

  را؟ کارش به نسبت  تعهدش ا ی بودنش یقو

  یب را در. دمیرس اتاقش به تا بودم ریدرگ میهاسوال  با

 خشمم تیوضع آن در دنشید با. کردم باز هوا

 . کرد فروکش

  به بازمهین  یهالب با و گذاشته زیم ی رو را سرش

 .   بود رفته خواب

 و کج اشمقنعه. شدم کترینزد و دادم  نییپا را بزاقم

 درست بود؛زده رونیب نامرتب شیموها و شده کوله

 !ها بچه دختر هیشب

 .  بود گرفته راه شی مانتو نیآست تا دهانش آب



 عطرش. گرفتم باال را سرم و بستم چشم دم،یکش لب

 . دمیکش میهاه ی ر به یدلباز و دست با را

 موش. انداختم زشی م یرو  یهابرگه به ینگاه

  خوابش گزارش، کردن آماده حال در لجباز، ی  کوچولو 

 . بودبرده

 از ی نامفهوم اصوات و خورد یتکان  شیهالب

 در دست تا کرد وادارم ییروین. شد خارج  انشانیم

 و بکشم رونیب را امیگوش ببرم، شلوارم بیج

 . کنم ثبت حالت نیا در را رشیتصو

  کردم؟ کار چه. آمدم خودم  به نیدورب کی چل یصدا با

 ...  ام یگوش در را او عکس

. بود خته یر بهم را معادالتم  تمام ،ی لعنت یدختره

 آن فرصت نیاول در تا برگرداندم شیسرجا را یگوش

 .  کنم پاک  را عکس

 .  زدم شیصدا  زده حرص و  تیعصبان با

 . یعباد خانم ،یعباد خانم -

  تا بردم جلو  دست. بود نی سنگ خوابش. نخورد یتکان

 تنش ی رعادیغ یگرما که دهم تکان را شیبازو

 ! داشت تب. کرد متعجبم



  و دمیکش رونیب  انگشتانش انیم از را خودکار   آهسته

 فاصله هم از شیهاپلک . زدم زیم یرو  ضربه چند

. کرد چشمانم بند را دارشتب و دهیترس نگاه و گرفت

 ! ده یژول دخترک

  یم آماده... رو گزارش... داشتم... من ... من -

 ... .  کردم

 . زدم یشخندین

 . خانم خواب ساعت -

   ۱۲۴پارت #

 اشهیبق. شده تموم یکار میتا. خانم خواب ساعت -

 .  فردا یبرا باشه

 . کردم حالش به یااشاره

 . ینبود یمرخص اگر البته -

. انداخت  اشیمچ ساعت به ینگاه  دستپاچه

 .  دندیپر باال ها عقربه دنید  از شیابروها 

 . برد خوابم شد یچ دونمینم. یوا یا -

  ادامه کرد،یم  جمع را لشیوسا تند تند  که طور همان

 .  داد



 . مونده تنها االن تا یمامان -

 .  بودم اشرهیخ حی تفر و لذت با

 ششیپ  خانم شوکت. یکن عجله انقدر ستین ازین -

  تنها شش؛یپ اومدن خانوادش با تخاله   بعدشم بوده،

 .  ستین

 آرام. نشست یصندل یرو و شد متوقف کبارهی به

 . کرد زمزمه

 .  نبود حواسم. درسته آره آره، -

 که فتدیب هم  یرو اشخسته یهاپلک  بود نمانده یزیچ

 .  کردم یدست شیپ

 .  رسونمتیم شو، آماده -

 تن را کتم. برگشتم اتاقم به و نماندم جوابش   منتظر

 .  برداشتم زی م یرو از را چییسو و زدم

  ینیسنگ. بود دستش در یاپوشه و زده ه یتک وارید به

 . گرفت فاصله وارید از کرد، حس  که را نگاهم

  دستت؟ هیچ نیا -

 . دمیشن یسخت به  را شینجوا

 .  بدم انجام خونه برمیم. امروزم ینصفه کار -



 . دمیپرس گرمواخذه و زدم کمرم به یدست

  حالت؟  نیا با -

 .  داد جواب و گرفت رو

 .  بره سر امحوصله ممکنه یمرخص تو -

  دادم رونیب را نفسم. بود  سخت یادیز رفتارش  تحمل

 با که بود دهیرس اول پاگرد به. شدم روان دنبالش و

 .  شد متوقف میصدا

 ... آسانسور با ایب حالت؟ نیا با کجا -

 . کنم کامل را امجمله نداد اجازه

 ستین الزم. کنمیم کار یچ دارم دونمیم خودم -

 . یباش  من نگران

 زده بهت و زد یلیس صورتم به کلماتش با رحمانهیب

 .  داد ادامه راهش به و کرد میرها

 . بودم کرده یروادهیز یکم. داشت حق

     ۱۲۵پارت #

 ها پله. بودم گرفته فاصله امیواقع خود  از حد از شیب

 یرو کفش نوک با. شدم  آسانسور داخل و برگشتم را

  نهیآ به ینگاه. ستادیا آسانسور. گرفتم ضرب نیزم



 به و زدم چهره به را ام یجد و سرد نقاب  و انداختم

  یرو و دیرس راه از بعد  یکم. رفتم  نیماش سمت

 به حضورش به تیاهم  یب. نشست کنارم یصندل

 .  کردم حرکت  خانه سمت

 ادهیپ از قبل و باز را  در ن،یماش کردن خاموش با

 .  لجباز یلعنت اوف پله، هم باز. کرد  یتشکر شدن

 رساندم بهش را خودم زده شتاب و محکم یها باقدم

  و. دمیکش رونیب دستش از را لیوسا حرکت کی در و

  آهسته یها  قدم یصدا.رفتم باال را ها پله او از جلوتر

 .   بود آمدنش کوتاه از نشان سرم پشت از اش

. دیرس یم گوش  به بسته در پشت از ییصداها و سر

 را دستش  یسخت به. انداخت خط چشمانش در ترس

 .  فشرد را زنگ و برد باال

 در ه،یثان از یکسر در و  شد سکوت به لیتبد صداها

 انینما در  چارچوب در یزن قامت. شد باز شدت با

 آمد و رفت در هیآ و من  نیب چشمانش مردمک. شد

 . بود

 فاصله در از و زد یپوزخند  یا مردانه یصدا با

 .  گرفت

  عمه؟ بود یک -



  حضورش با. شد اضافه مان جمع به یپسر بعد و

 با . برداشت عقب به قدم کی  و دیپر دختر رخ از رنگ

 .   داد یسالم لکنت

  اش قهی ، کرد دراز دست  برافروخته یصورت  با پسر

 .  کرد کینزد  خودش به  و زد چنگ را

  هرزه؟  حاال تا یبود یگور کدوم -

 .  گفتم آمرانه و محکم

 . یعوض بکش رو دستت -

 سمتم به را  سرش آرامش با. شد حضورم  متوجه تازه

.  آمد سمتم به و رها را هیآ. زد یلبخند و چرخاند

 .  تکاند یشینما را ام شانه یرو خاک

 .  خوبه هم ت قهیسل. نیآفر. اومد خوشم نه، -

 . دیپرس هیآ از و زد من به یا  اشاره سر با

 ...  ای ؟یگرفت گاردیباد -

 .  داد من  به را نگاهش و کرد یمکث

  ه؟یمشتر -

 . فتویکث دهن ببند -



 پر و رفت باال که یدست شد، من از  دفاعش جواب

 .شد دهیکوب دهانش در قدرت

   ۱۲۶پارت #

 نیا  با را دختر نیا و من ندانسته که بود که او

.  کرد یم قضاوت و کشانده محاکمه زی م یپا  حالش،

 نیا را آرام  دخترک که بود نیسنگ ی ادیز تهمتش

 . رساند جوش  نقطه به طور

 بود افتاده  نیزم به دوزانو یرو که یدختر  به نگاهم

 .  شد دهیکش د،یجوش یم اشکش چشمه و

 . سمی رئ سمه،ییر -

 .   کرد یبلند  خنده پسر

  در دم تا رو  کارمنداشون ها، سیرئ حاال تا یک از -

   کنن؟ یم عت یمشا خونه

  امروز یسرتق و پسر زشت یها حرف ،یصادق رفتار

 گذاشتم دهانش یرو را دستم. رساندم جنون به دختر

 . کردم سنجاق سرش پشت وارید به و

  خودت اقتیل  یهرچ. کهیمرت شو خفه فقط شو، خفه -

 . الدنگ نده نسبت ما به رو

 . کوباندم وارید به را سرش



  ؟یکرد بلند روش دست و ی دید حالشو -

 .   کردم وارد  سرش به  یگرید ضربه

. نهییپا نیهم  ام خونه. سشمیرئ. گهیم راست داره -

 یم آژانس براش بود جاش هم یا  گهید هرکس

 قضا از که یکارمند واسه نداشت یلیدل یول گرفتم؛

 یدیفهم حاال. رمیبگ آژانس هست  هم ام هیهمسا

  وون؟ی ح هیچ هیقض

 یصدا که  فشردم محکم  ام یقو پنجه ان یم را مچش

 .  شد بلند اش ناله

 کار واسه شه، بلند لیدل یب که رو یدست شکونم یم -

 گهید. من ی هیهمسا من، کارمند یرو اونم. نکرده

 نجایا پاتو اس  خونه نیا تو دختر نیا یوقت  یندار حق

 وگرنه  ،یبذار

  ادامه شمرده و آرام کردم  کینزد گوشش به را میلبها

 .  دادم

 . شکنم یم... پاهاتو...  قلم ...  خودم -

 گرفتم اش دهیترس چشمان از نگاه یا زنانه  یصدا با

 .چرخاندم را سرم و



 از عمر هی ؟یهست یک گه ید تو. شیکشت کن ولش -

 ...  هم حاال م ینداشت شیآسا خودش دست

 .  خورد را حرفش ادامه ظمیغل ی غره چشم با

  نجا؟یا خبره چه -

  خانه در طرف به را سرم بار نیا یرزن یپ یصدا با

 مو دورش تا دور که تاس یسر با یمرد. چرخاندم

 از بود، معرکه گر نظاره پشت پر یل یسب و داشت

 .نشد  رمیدستگ ی ز یچ  نگاهش

   ۱۲۷پارت #

  لچریو یرو  که دادم یرزنی پ به چشم و کردم رها را او

 ابهت. بود رهیخ  ما به منتظر و نافذ نگاه با و نشسته

 . گرفت فاصله زن حرفش، با. داشت یخاص

  ن؟یستین من یآبرو  فکر وضعشه؟ چه نیا -

  ترمحکم را اشقهی. خورد یتکان دستم  ریز پسر

 . دمیچسب

  ؟ینشست نیزم رو چرا تو -

 نیزم یرو شده مسخ که بود، یدختر  مخاطبش

 . بود دوخته من به  چشم یدرماندگ با و نشسته



 سد یبرا یتالش چیه و بود اشک از سی خ صورتش

 .   کردینم کردنشان

 یغلط چه  هست معلوم. تو برو شو بلند. توام با -

   فرزاد؟ یکردیم

 .  داد ادامه من  به رو آمرانه

 .  کن ولش -

  قدم دو و کردم رها را اشقه ی سالش و  سن احترام به

 .   شدم دور

  یهرکار گم،ی نم یچیه  و امیم کوتاه من یچ هر -

 پر به که نم یبب بعد به حاال از. دیکنیم خوادیم دلتون

 .   فرزاد یطرف من با یدیچیپ دختر نیا بال و

 . دینال وارفته بود، هیآ یخاله  همان که زن

  ه؟یحرف چه نیا مامان -

 دختر نیا با یبد رفتار بخواد یک هر گفتم، که نیهم -

 هم تو. بذاره نجایا پاشو گهید نداره حق باشه، داشته

 . اتاقت تو برو شو بلند

 . زد یدار صدا  پوزخند فرزاد

  ؟یشد نیا طرفدار  گهید حاال -



  یارزشیب  زیچ به داشت  انگار که گفت  یطور را نیا

  ،یمحکم  و رفته باال یصدا با رزنیپ. کردیم اشاره

 . داد را جوابش

 پدرت با رو فت یتکل تا برو. تو یایب یندار  حق تو -

 بارم هی سال چند نیا تو  ،یگیم که  ینیا. کنم روشن

   ؟یچ تو اما ، بزنه آبروم به حراج چوب که نشده

 .  کرد من به یااشاره

 ساختمون کل تو بلکه بهیغر هی یجلو  تنها نه -

 .  نمتی بب خوامینم گهید برو. یکرد نمام انگشت

 .  دیدو هاپله سمت  به فرزاد

 فقط دختر ن یا امزنده من یوقت تا فرزاد باشه ادتی -

 ...  بده پس جواب من به دیبا

 . کرد دیتاک

 .  من فقط -

  ها پله از سرعت به و داد تکان هوا در یدست پسر

 . رفت نییپا

 ۱۲۸پارت #

. برداشت را لشیوسا و شد بلند یسخت به هیآ

 .  شد  خانه وارد نیسنگ  یهاباقدم



 امحواله  ی زی تشکرآم نگاه ببندد را در نکهیا از قبل

 .   کرد

 .  شد ترق یعم میهااخم گره

 .  شرکت یایب ستین الزم فردا -

 تا کردم صبر. بست را  در و داد تکان یسر کوتاه

 .  شده  تمام زیچ همه شوم مطمئن

 رفته فرو یکیتار در جا همه کردم، باز  را خانه در

 نیا و بود کرده پر را خانه تمام گاریس تند یبو بود،

 .  بود انیک حضور از ینشان

 . رفتم جلو قدم چند. زدم را برق دیکل و بستم را در

 از پر  یگاریس ریز و  بود نشسته مبل  یرو انیک

 .   کردیم یینما خود زیم یرو  لترشیف

 کنار و زد گارشیس به یپک. ستادمیا مقابلش

  شیها لب  از را گاریس. انداخت نیچ   را چشمانش

 .  داد فاصله

   کجاست؟  هیآ -

 داخل  از. رفتم آشپزخانه به سوالش به تیاهمیب

 تا دمیکش سر نفس کی و برداشتم را آب یبطر خچالی



  ییجا از را شیصدا. کند خاموش را  درونم آتش

 . دمیشن  کترینزد

 شیگوش صبح از کجاست؟ هیآ گفتم. ریام توام با -

 به که بار هر. بوده تو با گفتیم یمحمد. خاموشه

  شده؟ یچ. دادینم جواب کردیم وصل اتاقش

   بود؟ یچ واسه صداها و سر نیا شده؟ دعواتون

 .  دمیچرخ سمتش به و  زدم بهم محکم را خچالی در

  ؟یریگیم من از سراغشو توعه  خواهر -

 . برد باال  را شیصدا

 کار ازش شب تا صبح از که رمیگیم تو از آره -

 حقشو ،یدینم بهش دن یکش نفس اجازه ،یکشیم

 برمشیم ،یکنیم سواستفاده تشیموقع  از ،یخوریم

 . برمشیم شده؛  خراب اون از

 .   شدم  کشینزد آرامش کمال در

 یدونیم که باال یببر یمن  واسه صداتو خوادینم -

 به هم مونیکار مسائل. خطرمی ب تیکبر نیع واسش

 تونه،یم  ناراحته ای داره اعتراض. نداره  یربط تو

  یبرادر یادعا که ییتو نامرد ستم؛ین من نامرد. ادین

 ییتو نامرد. یندار خبر  ضتیمر خواهر از و یکنیم



 دود گاری س خونه تو ی نشست و یبرادرش مثال که

  من و بندهیم بهش یهرزگ انگ الدنگ، هی و یکنیم

 .بالش سپر شمیم

   ۱۲۹پارت #

.  کرد ییخودنما گردنش رگ و شد سرخ  صورتش

 .   شدیم متورم ناموس یبرا فقط که یرگ همان

 .  دادم ادامه

  گارتیس اون از دست لحظه هی یحت که ییتو نامرد -

 چه رونیب اون ینیبب ی نکرد باز و در  و یدینکش

  خبره؟

 خشم از که ییصدا با و شد  نییپا و باال ش ی گلو بکیس

 . دیپرس بود شده دورگه

 ... صداها و سر نیا که یبگ یخواینم -

 .  کردم کامل را حرفش

 از صداها و سر. بگم خوامیم رو نیهم قایدق چرا -

 .   بود کرده رید بدش،  حال  خاطر به بود؛ باال طبقه

 که رفت در سمت به. دمی رس خواستمیم  که یزیچ به

 .   شد امپنجه  ریاس مچش



  سخت هست که نیا از براش رو وضع که یخواینم -

 نکهیا نه کن ثابت رو تیبرادر یادعا ؟یکن بدتر و تر

 . یبد جر قهی یبر

 .  کند  آزاد را دستش کردیم یسع

 . ریام کن ولم -

  یهست یخوب برادر اگه. کردم من رو، دی با که یکار -

 .  کنه استراحت یبذار بهتره

 .  کردم رها را مچش

  چشه؟  بگو حداقل -

 .   کردم او به را پشتم. گرفت آرام طوفان

 رو فردا. است ساده یسرماخوردگ هی ست،ین یزیچ -

 .  دادم ی مرخص بهش

  دلم در و  افتادم بود آورده همراهش که یمدارک ادی

 . کردم اعتراف بار  نیچندم یبرا

 . لجباز یکوچولو موش -

 

  



 مثل. شد اتاق وارد  انیک که بودم ن یتمر حال در

 .  نبود شهیهم

 . رمیم دارم اس،آماده  زیم یرو صبحانه  -

 .  کردم پاک را صورتم رطوبت حوله با

  شرکت؟ یریم -

 .  داد تکان یسر

 . امیم رترید من -

  زدم، شیصدا بلند. شد دور و گفت یآرام باشه

 را گذشته شب  یخوابیب  چشمانش یسرخ . برگشت

 .  زدیم ادیفر

 . هووم -

 .  کردمیم مطمئنش دیبا رفتم سمتش به

  فکر که هم اونقدرا. رهیبگ ادی کار کم هی بذار -

  حق  حاال تا هست، حواسم خودم. ستمی ن ظالم یکنیم

 .   یباش شناخته منو دیبا گهید. نخوردم رو یکس

 . دیکش  را لبش گوشه

.  گفتم یچرت  هی بودم ی عصب. داداش  شناسمتیم -

 . برس نت یتمر به برو



  بردم باال را سرعتش. برگشتم لیتردم یرو  رفتنش با

 .کردم تندتر را می پاها حرکت و

   ۱۳۰پارت #

  لب ریز و زدم را توقف دکمه. شد بلند زنگ یصدا

 .  زدم غر

 . گذاشته جا یچ ستین معلوم پرت، حواس کهیمرت -

 . کردم باز را در

  

 (هیآ)

. کردم باز چشم دیشد درد گلو و کوفته یبدن با صبح

  چند تا هم بار چند همان اما شدمی م ضی مر ندرت به

 .  کردیم تختم مهمان روز

 که نبود یکس  چون باشم خودم مراقب بودم گرفته ادی

 .   کند را  یپرستار  از،ین صورت در

 دیبا. خوردم  آب وانیل کی  با را قرص چند  زحمت به

 . گرفتمیم را شرفتشیپ  یجلو

 .  بود یضرور  حضورم و داشت یمهم یجلسه  هم باز



  یآشپز حال نه  بود، خوب خانم  شوکت حضور قدر چه

 .  را اشحوصله  نه و داشتم را

  ونیزیتلو مقابل اشصبحانه خوردن از بعد یمامان

 یآشپز  مشغول آشپزخانه در  هم خانم شوکت. نشست

 یراض بابت نیا از و داشتند باهم یخوب رابطه. بود

 .   بودم

.  نبود یخوب ینشانه چشمانم، سرخ  یهارگه

 یمامان  یبرا یابوسه در جلو از و  زدم یاعطسه 

 .  فرستادم

 که نکردم  بوست کینزد از. سرماخوردم کنم فکر -

 . خوشگلم یر ینگ

.  بود شده عوض نگاهش رنگ که بود یوقت چند

 . دیکش  شعله چشمانش در ینگران

 .  نباش نگران ست ین یزیچ -

 .  دمی پرس خانم شوکت از بلند در ی جلو  همان از

 . رمیم دارم من  ؟یندار یکار  خانم شوکت -

 کردم درست ادیز سوپ.  همرات به خدا مادر برو -

 . یش  خوب زود تا بخور یاومد



 کردمیم حس. زدم رونی ب خانه از و کردم یتشکر 

. شدیم بدتر لحظه هر حالم. شده شتری ب هاپله تعداد

 .   شدم ادهیپ یتاکس از شرکت یجلو

 که هم هربار. بود دهنده  آزار وقت چند نیا انیک نبود

 از و کردیم عوض را بحث شدم،یم ا یجو را علتش

 .  رفتیم طفره دادن جواب

 مشغول.  دادم سفارش  یچا کی کاظممش دنید با

. خورد زنگ زیم یرو یگوش که بودم مجدد یبررس

 . بود یمحمد خانم

 .هستن منتظرتون اتاقشون تو سییر ،یعباد خانم -

   ۱۳۱پارت #

  مرور را زیچ همه گرید بارک ی و رفتم  اتاقش به

 را انتظارش که طورهمان و قیدق هابرنامه . میکرد

 . بود داشت

  راه جلسه به رفتن یبرا شد مطمئن که زیچ همه از

 .  میافتاد

  را میهاچشم شد، باعث ن یماش تکان و هاقرص  ریتاث

 .   بکشم یاازه یخم  ناخودآگاه و بگذارم هم یرو



  یخوردیم قهوه صبح ای  یدیخوابیم زودتر شبید -

 واسم چقدر  جلسات که یدونیم. رهی نگ خوابت که

 .  ادیب شیپ یمشکل دینبا. مهمن

 .  دادم جواب  بسته چشمان همان با

  ینگران یجا  و خوبم من. وفتهیب یاتفاق ستین قرار -

 . ستین

 . دمیشن را پوزخندش یصدا

 . ستمی ن تو نگران -

 حرف بار ری ز خواستمینم که بود ییروزها  آن از

 .  بروم زور

  که بود نی ا منظورم ن؛یهست  من نگران نگفتم منم -

 .   اد یب شیپ یمشکل ستین قرار و خوبه حالم

 .  میکرد سکوت دو هر  پروژه، محل به دنیرس تا

  یگرید ی ول بود باوقار و مسن مرد، دو آن از یکی

 .  دادیم جوالن میرو ی ادیز  نگاهش

  یصادق ی صدا که بودم تاپ لب کردم جمع حال در

 . انداخت خط اعصابم یرو

 .  بود سکوت راه، نیبهتر



 .کرد تیحما من از مرد، فیاراج مقابل در س،ییر

 بود؛ بخش لذت و نیری ش یادیز یحام داشتن طعم

 .  بودم ده ینچش را اشمزه  وقت چیه

 نبود مهم.  بودم کرده دفاع خودم از سکوت با هاسال 

  که بود نیا مهم دانست،ی م اموالش از یجز هم مرا

 نظرم در کارش نیا و بود برآمده من از دفاع مقام در

 . بود یستودن

 و جلف مردک آن پس از تا بود او اما نبود، انیک اگر

 .   دیایبرب بار و بند یب

 یب یهاحرف و شنهادیپ آن با دانستینم  حال نیا با

 . آمد روانم و روح سر بر  چه شرمانه

 . زدم هق خودم حال به و شدم اشک میتسل

 نظر تا بودم لعابم و پررنگ جنسان هم از ترساده من

 . بود شده برعکس زیچ  همه اما نکنم، جلب را یکس

  شدن متوقف با. رفت خوابم که شد چه دمینفهم

  فضا. دادم فاصله هم از را نمیسنگ یها پلک  نیماش

 .  بود ناآشنا میبرا

 . میدیرس -



  نیا. چرخاندم  آشنا یمردانه یصدا سمت به را سرم

 .  بود  نفر کی به متعلق تلخ و سرد یهای اقهوه

 یقرص با و بود گرفته را  میروین ها پله از آمدن باال

 و شد نیسنگ شدت به سرم گرفتم یمحمد خانم از که

 دیبا اما. داشت شدن بسته  یتمنا بی عج میهاپلک 

 . دادمیم لشی تحو و لیتکم را گزارش

   ۱۳۲پارت #

 میبرا دلش که هستم آن از تریقو دادمیم نشان دیبا  

 . بسوزد

 یخبر یب یایدن از کردم حس  گوشم کنار که ییصدا با

 ! او هم باز. آمدم رونیب

  تنها یمامان  و رفته خوابم مدت نیا تمام  شدی نم باورم

  که بودم لمیوسا کردن جمع حال در تند  تند. بود مانده

 .  شدم آرام حرفش با

 اتخاله  بعدشم بوده مادربزرگت شیپ  خانم شوکت -

 .   اومده

 شرکت در را شب شدیم کاش. رفتم  وا حرفش از

 . داشتم وحشت خانه به رفتن از. ماندمیم



 و گذاشتم داردکمه پوشه داخل  را موردنظرم یهابرگه

 .  رفتم رون یب اتاق از

  میهمراه  کی به کی را هاپله  ،یسنگ مغرور مرد

 که یاحساسیب و یخی چهره  پشت که نیا باور. کرد

  مهربان و رحم دل یمرد بود، گذاشته شینما به

 .   بود سخت داشت، وجود

  و باختم را خودم در، چارچوب در  فرزاد دنید با

 .  خواندم را امفاتحه 

  ناروا طور  نیا دیبا که داشتم شیگنجا چقدر  من مگر

 . دیکشیم لجن به  را تمیشخص

  لحظه آن در. دیکش سوت میهاگوش زد، که یحرف با

 .   بود مردن میآرزو تنها

 هوایب که یاضربه. کنم  دفاع او از که بود من نوبت

 . بود نیسنگ یادیز شد، دهیکوب دهانم در

 خفت نیا دی با یک تا بگو فقط  بگو، ؟ینیبی م مرا ایخدا

    کنم؟ تحمل را یخار و

 تا بود فرستاده خدا را  او!. تشیحما و او هم باز

 .  بود دهیشن را میصدا خدا زود چقدر.  باشد امی حام



 دویکش ری زنج و غل به دستانش انیم را فرزاد

 زدیم فرزاد به که یاضربه هر با. کردیم دشیتهد

 . دلم آتش یرو شدیم یآب

  را یسوزدل و ترحم خواستمیشد؟نمیم چه  میآبرو اما

 .     نمی بب  نگاهش در

 فرزاد یمامان شدینم باورم. بود کرده ر ییتغ زیچ همه

  حق یکس که دهد ماتومیالت و کند رونی ب خانه از را

 . کند یاحترامیب من به ندارد

 دانستمیم فقط دانم،ینم  هاقرص  اثر  ای بودم خواب

  یادیز میبرا روز کی در هم آن اتفاق،  همه نیا باور

 .  بود سخت

 .بگذارد شی نما به را دشیجد صفحه بود قرار یزندگ

 ۱۳۳پارت #

 به را نگاهم یالحظه  یبرا  ببندم را در نکهیا از قبل

 .   زدم  گره چشمانش

 .  شرکت یایب فردا ستین الزم -

 ماندن داریب  یبرا یینا. بستم را در و دادم تکان یسر

 . سپردم خواب آغوش به را خودم نداشتم،



 را تمام مهین گزارش تا شدم داریب خواب از زود صبح

 . برسانم انیک دست به و کنم کامل

 با شبید. انداختم ساعت به ینگاه و کردم یاسرفه

 فراموش. برآمد نهادم از آه انیک یهاتماس لیس دنید

  ازحالت را یگوش جلسه  اتمام از  بعد بودم کرده

 باعث. کرد تمام شارژ که هم بعد کنم،  خارج  سکوت

 .   بودم شده  شینگران

. کنم ییدلجو او از و نمشیبب  یحضور داشتم میتصم

 . دارمانید یبرا بود بهانه نیبهتر گزارش برگه

 با که ییاو نه دمیکشیم را انیک انتظار در پشت

 یهای بلند یپست و دهیتراش یکلیه برهنه، یاباالتنه 

 . شود ظاهر مقابلم بدنش

  هیال از و گرفت راه اشقهیشق کنار از که را یآب قطره

 . کردم دنبال را کرد گذر شکمش هیال به

 بخاطر  که ییصدا با و انداختم نییپا را سرم

 . دمیپرس بود، گرفته یسرماخوردگ

  هست؟  انیک... یک -

 .    شرکت رفت -

 .  بود گرفته شی باز کرد، باز  انتها تا را در



 .  ینیبب  خودت تو، یایب یتونیم -

 شیپاها دنید از یحت و بودم داشته نگه  نییپا را سرم

 . بودم یفرار

   دم؟یند من  که هست یزیچ نییپا اون -

 و دمیکش باال را امیسوال نگاه. نشدم منظورش متوجه

 . دادم بود امره یخ  خباثت که چشمانش به

 .   کردم نثارش ییایح یب دل در 

 ... لطفا... شه یم... زیچ یعنی... نه -

 . بردیم لذت حالم نی ا از هم او و  بودم دستپاچه

 . هیچ نیا یبد حیتوض و یبکش  قیعم نفس هی بهتر -

 خودش بود؟ چه تشین دمیفهمینم. شد کینزد یقدم

 .  کردیم تمیاذ ای دیکشیم من رخ به را

 . ام یب گهید فرصت هی بهتر -

 .  کرد ییگلو تو یخنده

 .  هیخوب وقت  هم االن -

  رفتنم مانع اشی جد یصدا که رفتم هاپله  سمت به 

 .  شد

 . برگردم تا باش نجایهم ؟یعباد -



 را رفته راه شد باعث اشی دستور و محکم لحن

 .برگردم

   ۱۳۴پارت #

  تن به یرنگ  یاسورمه   جذب شرتیت  برگشت یوقت

 یدیسف مارک چپش  سمت یگوشه  که بود، کرده

 . داشت

 یبازوها  یرو تا گرفتم دست به را چشمانم  کنترل

 که مغرورش چشمان  به زدم زل. نچرخد مشیحج

 .  داشت طنتیش  از یرد هنوز

 .  گرفتم  طرفش به را داردکمه پوشه

. شما به  بده که انیک به بدم نویا اومدم،... اومدم -

 .   کردم کامل رو روز ید گزارش

 . گرفتم احساسشیب یای دن آن از چشم

 عقب کار خواستم ینم. بشه الزم دیشا که کردم فکر -

 . وفتهیب

  ینگاه و دیکش رونی ب را هابرگه. گرفت  را پوشه

 . انداخت یسرسر

 ای یبد نشون رو تیسرسخت یخوایم کارت نیا با -

  تعهدت؟



  کج. دندیپر باال میابروها. نداشتم را سوال نیا انتظار

 . نشست لبش گوشه یزی تمسخرآم خند

 او چه؟ یعنی ماندن یقو ی برا تالش دانستیم چه او

 رج را روزت و شب که یی تنها از فرار  دانستیم چه

 از فرار یبرا دانستیم چه او چه؟ یعنی زندیم

 هدف را تی آبرو و تیشخص که یاتفاقات یادآوری

 رژه چشمت شیپ تا یکن سرگرم را خودت اندگرفته

  چه؟ یعنی نروند

 را ضعفم دینبا. نچکد اشکم قطره  تا کردم تالش

 .  دیدیم

  بعد ،یکن  استراحت که یایب خوادینم گفتم بهت -

  ؟یکرد آمادش برام ینشست

 .  برگرداند شیسرجا را هابرگه

  که لجباز کارمند هی نه دارم ازین سالم کارمند به من -

 .  خوبه  حالش کنه ثابت داره اصرار

   ؟یدلسوز ای بیتخر بود؛ چه  منظورش دمیفهمینم

 . گرفت سمتم به را پوشه

 یبرگشت و یشد بهتر یوقت. کن استراحت برو -

 .  ارشونیب خودت با شرکت



  را دستم. بود  گرفته دهیناد را زحمتم یراحت  نیهم به

 شترمیب ماندن. گرفتم را پوشه و بردم  باال زحمت به

 . میهااشک  لیس با شد یم مصادف

   ۱۳۵پارت #

 در که  یبغض حجم از تا دادم نییپا تندتند را بزاقم

 .  بکاهد بود، یشروی پ به رو میگلو

  رفتم باال ها  پله یخداحافظ بدون افتاده، ییهاشانه  با

 .  دیچیپ راهرو در منحوسش یصدا که

  ادتی استراحت پس باال، ادیب سپردم خانم شوکت به -

 . نره

 را خودم.  دادم ادامه ها پله فتح به و ندادم یتیاهم

 .  گرفتم آغوش در وار نیجن و انداختم تخت یرو

. یشد داریب زود هم صبح  ،یدیخواب ری د که شبید -

 . یکنیم هیگر یدار که االنم

  او که دمید یم  خواب دیشا.  بود ینگران از پر شیصدا

 . داشتم شک میها گوش به! بود اتاقم در

 به دوباره تا نکردم یحرکت. بود شده خشک میهااشک 

 را آورشعذاب  سکوت هاسال از بعد. دیایب حرف

 تا بود میآرزو تنها که ییروزها چه.  بود شکسته



 او موضع اما. میکن  بحث یلمیف ای کتاب درمورد

 .   سکوت  و بود سکوت

 با. یش بلند جات از ستین الزم. اومده  خانم شوکت -

 . کنه  تتیزیو ادی ب رمیگیم تماس یفاطم دکتر

 عطر که دادم یرزنیپ به را امزده نم نگاه و زدم یغلت

  حضورش با که ییاو. بود کرده پر را اتاق اشمادرانه 

 . کرد آب را میها غصه  و یدلتنگ  کوه ذره ذره

 . اشمادرانه نگاه آن یبرا دادمیم جان من که آخ

  به یمهر از پر لبخند. بود آمده حرف به موقع به چه

 و درآورد حرکت به را چرخدارش یصندل. دیپاش میرو

 .شد ترک ینزد

 . زد  امی شانیپ به را دستش پشت

 . هنوز یدار تب -

  چشمانش. کرد سرباز یمادری ب سالها نیچرک زخم

 د،یلغز میموها  انیم که انگشتانش . بود دنیبار آماده

 اوج اشهیگر یصدا و  شکست بغضش. اوردین تاب

 .  گرفت

. ذاشتمی م تنهات هاسال نیا تو دینبا. کن حاللم -

 .       شده رید یلی خ جبران واسه دونمیم. کردم اشتباه



 با زدمیم دستانش  یرو که  ییها بوسه. شدم زیخ مین

 . گرفتم آرام  آغوشش در . بود شده ختهی درآم اشک

  لحظه. داشتم دوست شهیهم ،یمامان دارم دوست -

 دمیترسی م. برسم لحظه نیا به که کردمی م یشمار

 دوستم دمیترسیم. نشه صاف باهام دلت  وقت چیه

 .یباش نداشته

   ۱۳۶پارت #

  میموها نوازش  به او و گذاشتم شیپا یرو را سرم

 .  داد ادامه

  من به ی متک خواستمینم. داشتم دوست شهیهم -

 دیشا. یباش محکم ،یباش مستقل خواستمیم ،یباش

 بهت کنمی م نگاهت که  هروقت اما کردم، یروادهیز

 .  کنمی م افتخار

  ؟یمامان -

 .  داد جواب یکوتاه مکث از بعد

  ؟یمامان جان -

  ؟ینکرد باور  رو فرزاد حرف که تو -

 سرم و کردم ستون تخت یرو را آرنجم. نداد یجواب

 . دمیکش رونیب آغوشش  از را



 کار توش که یشرکت سییر فقط اون یمامان  خدا به -

 یم کار براشون خانم شوکت. موننهیهمسا کنم، یم

 ...  من. هستن ییپسرا جور چه بپرس ازش. کنه

 .  زد ی لبخند. دهم ادامه نداد اجازه

 کار دونمیم. جون دختر دارم مانیا تو به من -

 دیبا فقط. یبد حیتوض ستین الزم. یکنی نم یاشتباه

 . هیانهیک ی لیخ فرزاد که یدونیم. یباش مراقب یلیخ

 . فرستاد گوشم پشت را سرکشم یموها

 اتمام باهاشون. اهستنیخود  از بهتر هابهیغر یگاه -

 اجازه گهید. یستین تو که انیب ییوقتا کردم حجت

 .   کنه یاحترام یب بهت یکس دمینم

 .  داد ادامه یشرمندگ و بغض با

 . رهید یلیخ  که هرچند -

 . انداختم اشمادرانه  آغوش در را خودم

 . یمامان دارم دوست  یلیخ -

  **** 

 انیک یشماره یرو  نگاهم. خوردیم زنگ مدام یگوش

 را لبم پوست استرس از. بود راه در طوفان. شد قفل

 .  بود مانده معلق هوا در فیبالتکل انگشتم. کندمیم



  دلخور ازم  خواستمینم. نداشتم شیبرا یجواب چیه

  خط یگوش دوباره زنگ. افتادم شبید ادی. باشد

 . نبود  یزیگر راه. افکارم همه  یرو انداخت

 ادشیفر منتظر و کردم وصل را تماس استرس با

  و دم یصدا تنها. سکوت و بود سکوت اما شدم،

 .دمیشنیم  را بازدمش

   ۱۳۷پارت #

 .  کردم یدست شیپ

   الو؟... ا -

 مقابل را یگوش . ریدلگ هم دیشا بود، قهر. نداد جواب

 . است خط  پشت هنوز شوم  مطمئن تا گرفتم صورتم

   ان؟یک -

  امزده  طوفان جسم به  آرامش و تگریحما یصدا

 . داد آرامش

  ؟یخوب -

 و دمیکش  دندان به لب. امی فکر یب از شدم شرمنده

 . گذاشتم  هم یرو  پلک

 ... خواستمینم ان،یک ببخش -



 زدم،ی م زنگ بهت  فقط ه،یآ نبود  بهت حواسم -

. نزدم سر بهت  وقت چند نیا ریام با یباز  لج بخاطر

 و کس یب کرد فکر یعوض فرزاد اون که نبودم پناهت

 . یکار

 .  شد دانیم روزیپ بغض بازهم نابرابر، جنگ در

 بوده، بهم حواست شهیهم تو. انیک نگو یطور نیا -

  یم خبریب خودم از دینبا کردم،یم نگرانت دینبا من

  مویگوش جلسه از بعد رفت ادمی. بود بد  حالم. ذاشتمت

 . بردارم صدایب از

 .  دارم خبر یچ  همه از خودم یبد حیتوض ستین الزم -

 . کرد یکوتاه مکث

 .  دکتر میبر دنبالت امیم -

 برادر او. زدم یلبخند. نشستیم دل  به شیمهربان

 . بود سربرافراشته میهایی تنها انیم که بود یدلسوز

 .  شمیم خوب فردا کنم استراحت امروز. انیک بهترم -

  خاص  یهاطنت یش با. شد یشگیهم  انیک همان

 . خودش

  ؟یترسیم آمپول از نکنه -

 . دمیخند



 لغو رو امروزم یقرارا تو بخاطر. شو آماده زود -

 .   کردم

 . داشت ادامه امخنده

 نیا دستم رو یگذاشت خرج  چقدر یدونستیم اگه -

 .    یدیخندی نم سرخوشانه یطور

  طورهمه. نبودم مهم انقدر یکس ی برا وقتچ یه

  من. شدم متولد تازه کردمیم حس. بودند شده یگرید

 .نداشتم عادت توجه همه نیا به

   ۱۳۸پارت #

  یهاسرفه آن از یکی بدهم، را جوابش  نکهیا از قبل

 . آمد سراغم دردناک و خشک

 یگفت  که تو ترسو، یدختره  خوبه؟ حالت ه؟یآ -

 . شو آماده زود. امی م دارم ،یخوب

 . آمد رونیب میگلو  انیم از زحمت به میصدا

 زده زنگ یمامان. کن گوش من به لحظه هی ان،یک -

 .   کنهی م تمیزیو خونه ادیم دکتر

 .  دی پرس تعجب با

  بزرگت؟ مامان -



 .   گمیم راست دارم آره، -

 . زدم یاسرفه  تک

 نبود، خوب  حالت اگر.  یبد ادامه خوادینم باشه -

 !. یخواهر ،یش خوب زود بده قول.این هم فردا

 مرا حرفش. کرد قطع را تماس و نشد جواب  منتظر

 ! یخواهر . برد فرو ینیریش یخلسه  در

 یکس خواهر. بودم نکرده تجربه وقتچ یه که یحس

 !.   بودن

  **** 

 باهم ی شتریب زمان. بود کرده رییتغ یمامان رفتار

  نگاهش در کرده رخنه وجدان عذاب اما میزدیم حرف

 .شود گرفته دهیناد که نبود یزیچ

.  دادمینم دست از بودن، کنارش یبرا  را یالحظه 

  با یهاه یثان و کردمیم خلوت خودم با تراس در هاشب

  ریتصو او از دیبا. کردمی م حک ذهنم در را بودن او

 . ساختمیم یدیجد

 ناهار  زمان اغلب. بود شده تریمیصم انیک با امرابطه 

 جمع و داشت حضور هم او یگاه م،یبود باهم

 .کردیم معذب را شادمان یدونفره



    ۱۳۹پارت #

 او با کارم  شدن اضافه بخاطر انیک بودم، شده متوجه

 و بودم یراض امی کار طیشرا از. بود کرده بحث

 یبرا بودن مهم بود، یخوب حس چه. نداشتم یتیشکا

 . یکس

 امیدرون خال آن و رشد زده، جوانه حس نیا روز هر

 .  کردیم پر را

 بود، گذاشته ریتاث هم من یرو انیک شاد یه یروح

 . شدیم دهید رفتارم در  شیهاطنت یش از یرد یگاه

 یهیآ و دواندیم شهیر د، یجد من   نیا لحظه  به لحظه

 .  زدیم پس را  قبل یمنزو

  تعداد دانستمیم که بودم  شده یمیصم انیک با قدر آن

 . است شتری ب هم سرش ی موها از شیدخترها  دوست

 شده یدختر عاشق ترهاقبل که بود کرده فیتعر میبرا

  برگشت   با سال، چند از بعد . کنند ازدواج بود قرار و

  رها را انیک خورد،یم بهم زیچهمه  دختر ی  قبل عشق  

 . رودیم و کندیم

  دخترها به  نوش و شی ع یبرا تنها انیک او از بعد

 . نبود کار  در یدادن دل شد، ی م کینزد



 شیر یس خودش قول به که موردها از کدام هر

  استفاده دشیجد یمعشوقه عنوان به من از شدند،یم

 . شوند الشیخ یب تا کردیم

  یدخترها .  بود یدنید ناراحتشان و وارفته یافهیق 

 پولش و افهیق یبسته دل فقط که یفکر کوته

 .    شدندیم

  شیرو هاسال  که یدرد داشت؛ درد ان یک یهاخنده

 قلبش به یش ین  رحمانهیب یگاه بود، گذاشته سرپوش

 . زدیم

 

  یرو هم او و بودم نشسته پارک یسنگ نیپرچ یرو

 کرده ستون شیزانوها  سر را آرنجش. مقابلم مکتین

 .  زدی م پک گارشیس به و بود

  یرو را اشی آفتاب گرد نکیع داشت، یبیغر حال

  اطرافش به یتوجه. بود  گذاشته اشزده تافت یموها

 . بود خودش یایدن در غرق  و نداشت

  را یدختر هر   مشتاق یهانگاه  و داشت  یبیدلفر ژست

 .دیکشیم  خودش یرو



  یکس کردمیم حس. نداشتم حال نیا در را دنشید تاب

 .  فشاردی م رحمانهیب و گرفته دستش در را قلبم

 جرات که دادیم جوالن سرم در  سوال هزاران

 آلوده دخترها نیا از یکی اگر. نداشتم را  دنشانیپرس

 ...   شدیم  ضیمر و بود

 .  بود کرده انتخاب یفراموش یبرا را یبد راه

 دلواپس که یخواهر هیشب درست بودم، نگرانش

 .بود برادرش یندهیآ

   ۱۴۰پارت #

  شد، کالفه  نگاهم یرگیخ از که گذشت چقدر دانمینم

  ییصدا با کند جادیا ژستش در یرییتغ آنکه بدون

 : گفت گرفته

 یکنیم فکر یدار من؟ به  یزد زل یاونجور  هیچ -

   آره؟ ام؟یفیکث آدم قدر چه

 تا. بودم  نگرانش فقط. نکردم یاعتراض گرفت، دلم

 .  دهد ادامه روابطش نیا به بود قرار یک

 یاخنده  تک. شد خارج می هالب  اریش از یاآهسته  نه

 . زد



 آدم چه یکنیم فکر  یدار االن  دونمیم نه؟ -

 . هستم یهوسباز 

 تا کردم سکوت. بود مردانهناجوان  یاد یز قضاوتش

 . کند سبک را دلش بار

  چشمت از دینبا. یشدی م امیکارکثافت وارد دینبا -

 . افتادمیم

 . انداخت چنگ  میگلو به بغض یها  پنجه

 .  ستین  یطور  نیا انیک نه -

 .  شد رهیخ چشمانم به و گرفت  باال را سرش

. یبود محترم  برام. یداشت  فرق برام اولش از تو -

 .  نکردم نگاهت یاگه ید چشم  به وقت چیه

  من، نبودن از ترس. بود کرده  النه نگاهش در ترس 

 .  باشم نداشته باورش نکه یا از ترس

  روزها نیا که یدیجد تحول و آرامش کنار در هم من

  تجربه را حس نیا بود،  وستهیپ وقوع به میزندگ در

 . زدم یلبخند. کردمیم

 ...  یول. فهممیم رو هانگاه  یمعن من ان،یک -

  یزیچ چشمش  کنار یهانیچ. کرد زیر را  شیها چشم

 ! یلعنت دلبر. کردینم کم  تشیجذاب از



 ... یچیه -

 . گرفت را دستم شد، بلند مکتین یرو از

 شرکت میبر  بعدش میبخور یزیچ هی م،یبر شو بلند -

 . نشده یوحش دوباره  ریام تا

 . افتادم خنده  به حرفش از

 یهاآشوبه  دل از. گفتمیم  شیبرا میهای نگران از دیبا

 . نبود  وقتش االن اما. امخواهرانه 

 ذهنم تمام. میشد رستوران یراه و دادم دلش به دل

 کردن آماده و مناسب تیموقع کردن دایپ ریدرگ

 . گفتمیم دیبا که بود یجمالت

 ۱۴۱پارت #

  شیهادست م،یداد سفارش را مانیغذاها نکهیا از بعد

 . دیکش جلو یکم را اشتنه و گذاشت زیم یرو را

 . یبگ  یز یچ هی یخوایم که دمینفهم نکن فکر -

 .  دادم  فمیک بند به و دمیکش ن ییپا را نگاهم

 .  بزن حرفتو  باش، راحت -

 .   ست ین یزیچ -

 .  داد یصندل به را اشه یتک



 به گرد  یبرم  هست یهرچ. ادینم خوشم دورغ از -

 . یخورد   حرفتو آخر یلحظه . پارک تو یحرفا

 پر سرم. نداشتم یلیم. شد دهیچ زیم یرو  سفارشات

 .  سوال و  حرف از بود

   ان؟یک -

 .  داد جواب  اشبسته و پر دهان با

  هوم؟ -

 .  نگرانتم یلیخ من... من گم،یم -

  منتظر و شد رها دستانش اسارت از چنگال و قاشق

 . بود  یفرار چشمانم. کرد نگاهم

 ...   روابطت  نیا -

 .  دی پر حرفم انیم

 . هست حواسم خودم -

 . میشد  چشم در چشم

 حقمه ینگران نیا پس. خواهرتم من یگفت تو یول -

. نباشم اتنده یآ نگران  که یدار انتظار چطور. انیک

  با یدار یفهمیم ؟یچ  باشه ضیمر شونیکی اگر

  ؟یکنیم  کاریچ یدار اتنده یآ خودتو



 .  نداشت بحث نیا به یلیتما. چسباند بهم  را شیهاپلک 

 .  کنم حساب  رمیم -

 .  شد مصادف  شدنم زیخ مین با شدنش بلند

. بگم یگفت خودت ؟یکنیم فرار چرا. انیک کن صبر -

 یدار. دارن رابطه تو از ریغ یاگه ید  یمردا با نایا

. انیک ستین راهش نیا . یکنی م سکی ر  ندتیآ یرو

 .  داداش ستین راهش

 . ستاره از پر و شد براق. شد نرم نگاهش

   ۱۴۲پارت #

 . دم ینال و نشستم یصندل یرو

  نسبت  که یدار انتظار چطور. انیک بده حق بهم -

 هی ما ان،یک میستین دوست ما. باشم اعتنای ب بهت

   ستم؟ین مهم برات من. میاخانواده 

 .  داد تکان یسر

 مهم من  یبرا تو یدار  انتظار چطور پس خب -

 رو خانواده یمعن دارم تازه من...  من. ینباش

 . وفتهیب واست یاتفاق چیه خوامینم. فهممیم

 .  شد دور  سکوتم با



  

 در غرق هردو. گرفتم جا نیماش یصندل  یرو کنارش

 باز که را در. کرد پارک را نیماش. می بود افکارمان

 . دمیشن را  شیصدا کردم

 با. نباش نگران ه،یآ هست زیچ همه به حواسم -

.  دارم دوست  رو تینگراندل. ندارم رابطه  یهرکس

 . کنم  فکر حرفات به دمیم قول ،یمهم برام

 را  تگریحما مرد نیا. دادم جواب لبخند  با را لبخندش

 . داشتم دوست

  

 یمامان. بودم هیالو مواد  کردن مخلوط حال  در تند تند

  اقیاشت با اش،کنده پوست یهاوهیم خوردن حال در

 جانیه با  را شرکت اتفاقات. دادیم گوش میحرفها به

 ادی را کار عیسر چقدر که  نیا کردم؛یم ف یتعر شیبرا

 به خواست،ی م یکار سییر  هربار و بودم گرفته

 که انیک یها طنت یش از. کردمیم آماده ش یبرا سرعت

 .  افتادیم خنده به هم او گفتمیم

  از یمقدار. بود نمانده خانم شوکت آمدن  به یزیچ

. ببرم خودم همراه تا  ختمیر ظرف  داخل را هیالو

  ارشوریخ و گوجه با. بود ه یالو عاشق انیک دانستمیم



 به را گل کی و دادم خرج به تیخالق. کردم نشییتز

 . دمیکش ریتصو

. دمیشن را در زنگ یصدا که بودم رهیخ  شاهکارم به

.  شد وارد یلبخند با خانم شوکت و کردم باز را در

  و رنگ چادر و گذاشت وارید گوشه را بزرگش فیک

 . کرد زانیآو یلباس  چوب به را اشرورفته 

   جون؟ دختر  هنوز ینرفت -

 .   بودم شما منتظر -

 کمد داخل مانتو دست چند   به ینگاه.  رفتم اتاق به

. بود کمتر هم دست انگشتان از تعدادشان که انداختم

 .کردمیم خودم حال  به یفکر دیبا. دمیکش یپوف

   ۱۴۳پارت #

  یزدگدل با و برداشتم را رنگ یطوس  مانتو یناراض

 یتازگ میبرا دختر ریتصو. شدم رهیخ نهیآ به. زدم تن

  غم آن از ی خبر و بود افتاده پوستش ر یز آب. داشت

  نشستیم دل به اشیشاداب. نبود چشمانش درون

 . رفتم رونیب اتاق از و زدم  تیرضا سر از یلبخند.

  از بعد و برداشتم را غذا ظرف  یحاو ی اپارچه  ساک

 . شدم شرکت یراه  یخداحافظ



 بودم رفته ت یریمد اتاق به یمحمد خانم  درخواست به

 یبررس را مدارک و اسناد یسلطان یآقا  کمک با تا

 . میکن

 اتاقش به و کرده واگذار من به را کار  ادامه یسلطان

 یگاه که بودم کتاب حساب مشغول. بود برگشته

  تیاهمیب همچنان و کردمیم  حس را نگاهش ینیسنگ

 .  دادمیم ادامه کارم به

 با را اتاق  در دهیچیپ  گاریس و قهوه یبو مخلوط

  یبو از وقت چیه. دمیکش نفس قیعم بسته، یچشمان

  هاساعت داشتم دوست حاال اما آمد،ینم  خوشم  گاریس

 .   بکشم نفس هوا نیا در

 آه و شد خشک  زیم یرو یشده سر یچا  یرو نگاهم

 . برآمدم نهادم از

 سفارش یمعطلیب کرد  شکار که را امزده ماتم نگاه

 .  داد یچا  و کیک

 خواستم گذراندم، نظر از را زیم ی رو یهابرگه

.  شد باز  یناگهان در که شوم کارم مشغول  دوباره

  یرو را دستم و دمیکش ینی ه حرکت، نیا از شوکه

 . گذاشتم امنهیس قفسه

 .   کم  پسرتون گل و  جمعه تونجمع که نمیبیم -



  طانیش پسرک. نشست میهالب  یرو لبخند حرفش از

 !  پاره شیآت

 . دیغر اششده دیکل یهادندان انی م از حرص با

 بهت صدبار  ؟یش آدم تو قرار یک. انیک  ان،یک ان،یک -

 .  کن  تیرعا کارمندا یجلو گفتم

 لبخند همان با. دیشنینم  را شیهاحرف انگار انیک

 از را دستش. نشست کنارم آمد، طرفم به اششده پهن

 .      کرد رد مبل یباال

 من یکارا به همه. باش راحت. داداش الیخ یب -

 . نه تو یول کردن عادت

 نداشت، امشانه  تا یافاصله که انگشتش نوک با

 .  زد کتفم به یاضربه

 از رمیمیم دارم  که میپاشوبر تو؟  یچطور  -

 . یگرسنگ

   ۱۴۴پارت #

  یاتقه. بودم نخورده یزیچ صبح از که افتاد ادمی تازه

  داخل کیک  و یچا ینیس با کاظم مش و  خورد در به

 زیم یرو  را ینیس او، دست کوتاه اشاره با آمد؛

 .  کرد ترک را اتاق بعد و دیچ مقابلم



  س؟ییر کدوممون یبرا نیا االن -

 آمد و رفت در انیک دست تا من یشانه از او، نگاه

 .کردیم معذبم بود،

. شود شتریب مانفاصله  یکم تا شدم مچاله خودم در 

 کرده یخبط پدرش مقابل در که داشتم را یکس حس

 .  باشد

 .  داد ادامه انیک. گذاشت جوابیب را انیک سوال

 قهوه د یبا یمحمد تو یبرا چرا دمی نفهم آخرش -

 . کاظم مش ما یبرا  اره،یب برات و کنه درست

  طرفم به را سرش. افتادم خنده به انیک حرف از

 . زد یچشمک و چرخاند

 .  ندارم خبر  آقا شاتیگرا از  من انگار -

 اتاق در اشپرجذبه  یصدا  که دندیپر باال میابروها 

 . دیچیپ

 .     انیک رونیب برو -

  را یچا فنجان باشد، دهینشن  را حرفش  که انگار انیک

  یاتکه بعد یکم کرد؛ کی نزد شیها لب  به و برداشت

 دهان همان با و گذاشت  دهانش داخل هم  را کیک از

 . گفت من به رو پر



  یگرسنگ از دارم تو؟ یهست  یچ  منتظر گهید پاشو -

 .  رمیمیم

 . بود دهیچسب  یخال فنجان به امخسته  نگاه

 تون یمرخص با من که گفت شما به یک اونوقت -

  کنم؟یم موافقت

 .  رفت زشیم سمت به انیک

 زود میخور ی م یزیچ هی میریم سیی ر الیخیب -

 . میبر ایب خودتم اصال. میگردیبرم

 از دست او اما کند یراض را او کردیم یسع انیک

  و بحثشان به  دادن انیپا ی برا. داشتیبرنم  مخالفتش

 وارد مقدمه یب کند، هوشمیب بود، مانده  کم که یضعف

 . شدم بحثشان

 . آوردم هیالو ساالد خودم با من -

  انیک. دیچسب من به شانیهردو نگاه  و شد سکوت

 .    آمد طرفم به قدم چند زده ذوق

  دختر؟ ینگفت زودتر چرا پس -

 .  چرخاند او طرف به را اشتنه مین

 .  محشر محشره، ساالدش ر،یام یوا -



  خجالت د،یدو پوستم ریز ی ند یخوشا حس فشیتعر از

  جمع را لمیوسا تا شدم خم. انداختم نییپا را سرم زده

 .کنم

   ۱۴۵پارت #

 رو سفره بساط کاظم مش گمیم ،یکن جمع خوادینم -

 . کنه پهن  زیم اون یرو

.  میبخور را غذا او حضور  با و نجایا بود قرار یعنی

  خوشش اگر. زدمینم را حرف آن و شدمی م الل کاش

 .    کردنم تیاذ یبرا شدیم یاسوژه آمد،ینم

  آن. شدیم استرسم باعث نیهم و بود کرده سکوت

 زیم یک  دمینفهم که زدم پا و دست افکارم  در قدر

 .  نبود یکار اصل فقط. شد دهیچ

  برم؟ من ای یاری ب یریم جان هیآ شد یچ -

 . زدم یلرزان لبخند. بود رفته  ادمی یگرسنگ

 . بشورم دستامو رمیم -

 . گشنمه یلیخ که بدو -

  بود خوب.  کردم تازه ینفس و ستادمیا  اتاق در پشت

 نه و بود فضول یهایمنش آن از نه ،یمحمد  خانم که

 .بود گرم خودش  کار به  سرش. حسود



  و داد سر سمتم به را  سختش نگاه یالحظه  یبرا 

  قبل حالت به کند جادیا  نگاهش در یر یی تغ آنکهیب

 .  برگشت

 دوست را وقارش و ینیسنگ. بودم قائل احترام شیبرا

  تیسرا هم او  به سش،ییر  بودن خشک و سرد. داشتم

 .  بود کرده

 اتاقم به. شستم را دستانم و رفتم سی سرو سمت به

 . زدی م چشمک بهم ظرف، یحاو ساک رفتم،

  و ذوق. فشردم هم یرو و دمیکش داخل  به را میهالب

 .  بودم داده دست از انیک کردن ریغافلگ ی برا را شوقم

 شده نیسنگ یهاقدم با و برداشتم را ساک  اجبار به

 را دستانش انیک ورودم با. رفتم س،ییر دفتر سمت به

 . دیکوب بهم

  رتیگ یز یچ دمینم قول یکن رید که بدو ر،یام ایب -

 . ادیب

 باز کردم باز که را ظرف در. رساند ما به را خودش 

 . آمد حرف به انیک

   تو؟ یبود یک قهیسل با -

 . کرد زانیآو را شیها لب



 . بخورمش ادینم دلم که یکرد نشییتز  یجور هی -

 . رمیبگ دهیناد را حضورش کردم یسع

 . ادیب خوشت که کنه خدا. جونت نوش -

 یبزرگ نان تکه. بودم کرده صادر را اجازه حرفم با

 . برداشت

 .عاشقشم که یدونیم اد؟یب خوشم -

   ۱۴۶پارت #

 گرفت یالقمه هم او. چپاند دهانش در زور  با را لقمه

  قرار مخاطب را انیک ببرد دهانش به نکه یا از قبل و

 .  داد

 .  نشه رگ به رگ لپات -

 از دست یحال چیه در. دی جو یم را اشلقمه  آرام آرام

 . داشتینم بر اشجنتلمنانه  حالت

 مشخص سختش و سفت یچهره آن  از زیچ چیه

 . نبود

 از یخبر  که بجنب. نشده تموم تا بخور  خودتم -

 . ستی ن رونیب یغذا و رستوران

 . زدم یامهی ن نصفه لبخند



 . ستمین گرسنه ادیز -

 .  کردم جدا را نان از  یکوچک یتکه  و بردم دست

  تیهاحس یول بتپد اتنهیس درون قلب شدی م مگر

  یبرا فقط  عضله، نیا کار شودی م مگر. باشند مرده

  مگر. باشد ماندن زنده یبرا  رگها، درون خون   پمپاژ

. نکند رشد  و نزند جوانه  درونش یحس چیه شودیم

 .  بود آمده  احساسشیب یتپنده عضو  آن سر بر چه

 از دست و آمدم خودم به اخمش از پر  و نافذ نگاه با

 وانیل و خورد  را آخر لقمه انیک. برداشتم امی رگیخ

 . دیکش  سر نفس کی را اشنوشابه 

 . طال  دستت. شدم ر یس ش،یآخ -

 یگوش. رفت زشیم پشت و شد بلند یحرف  چیهیب او

 . برداشت را

 .  کنه جمع رو زیم ادیب کاظم مش دیبگ -

. نکرد هم یخال و خشک  تشکر کی ،یخی سرد مرد

 با و  چرخاند امزدهحرص  صورت در را  نگاهش

 .  کرد امحواله  یخند ش ین یرحمیب

  



 طوفان جان و روح بر که یآرامش نیا از دمیترس یم

  نیا یاتفاق با تا بودم منتظر. بود کرده رخنه ام زده

  خروشان  یها موج انیم  را نشسته ساحل به یکشت

 کشاندش ساحل به یبرا  یتوان گرید ،.کند معلق

 . نداشتم

 یکفش جا داخل را میها کفش و کردم باز را در

 دوست را  فضا در دهیچ یپ  یها افشانه نیا. گذاشتم

 .    تلخ و بود آشنا میبرا یادیز  نداشتم،

. گذاشتم هم یرو  یا لحظه یبرا را میها  پلک

 . بود دهنده آزار میبرا هم فکرشان

   ۱۴۷پارت #

 راه، به چشم رزنیپ. دمیکش طرف دو از را میهالب

  تحمل را م یهاتخم  و اخم  بخواهد که داشت یگناه چه

 .  کند

 . ایدن یمامان نیبهتر به سالم -

  یباز به را  قلبم منتظر، نگاه و گرم لبخند با جوابش

. کردم پرواز سمتش به بال  دو با داشتم، پا دو. گرفت

 . می ها بوسه آماج شد صورتش

 . کن عوض لباساتو برو -



 . دیپرکش تنم  از یخستگ. گرفتم فاصله

  رفته؟ وقته یلیخ  خانم شوکت -

 تنه به یدست. برداشتم سرم  از حرکت کی با را مقنعه

 .  بود گرم زدم، یکتر

  ؟ یموافق نفره دو  یچا هی با جونم  یمامان -

 که ییهامهمان به  دردش، و غم از پر یطوالن نگاه

  ربط کرد، حس شدیم را  حضورشان  از یرد هنوز

 . داشت

  اواخر یسرما  از تا انداختم شیهاشانه یرو ییپتو

 یچا  فنجان  دو و کوچک قندان . باشد امان در زمستان

 .   رفتم کنارش و گذاشتم یمس  ینیس داخل را خوشرنگ

. بود رهیخ شب یکیتار به. نداشتم دوست را سکوتش

 ییخودنما صورتش ی رو زمان گذر آثار نکهیا با

 .بود نکرده کم اشیی بایز از یزی چ اما کردیم

  پوست و  بلندش و کیبار  یابروها روشن، چشمان

 . بود یشرق  زن کی بارز نمونه دشیسف

 .  گرفت فاصله افکارش از دستش، لمس با

  و یداشت مهمون که امروز ؟یفکر تو چرا  ،یمامان -

 .  گذشته خوش



 . کرد نگاهم بند را  نگاهش

 . بود اومده فرهاد -

  نفس. نشود مشخص امچهره در یحالت کردم یسع

 . برداشت صورتم یبررس از دست و  دیکش یقیعم

 . سوزاندیم دل شی صدا در غم

 هم دور عمرم، آخر یروزا نیا داشتم دوست -

 المیخ. چه یبپ  خونه تو  هاتونخنده یصدا. نمتونیبب

 . یشی نم تنهاتر تو من، از بعد که باشه راحت

 .  داد ادامه و کرد یکوتاه مکث

  خواستمیم فقط. هستم خودم مقصرش شده، رید_ 

  شتریب هاسال نیا تو. بوده اشتباه راهم،. یبش مستقل

 به و نکردم خاک رو هاتوننهیک. کردم  دورتون ازهم

  یروز از االن. کردم تر قیعم هاشو شه یر... جاش

  رو تیزندگ بانیگر نهیک نیا و نباشم که ترسمیم

 . رهیبگ

   ۱۴۸پارت #

 .  داد ادامه زده حسرت

 یفرصت نکهیا ای گشتیبرم عقب به زمان کاش یا -

 . بود جبران یبرا



 .   امندهی آ نگران دل بود، نگرانم دل

 . کنه درست رو زیچ همه زمان دیشا نباش، نگران -

  دلم. کنه درکم خوادینم بفهمه، خوادینم فرهاد -

 و ادیب دردسری ب ستین حاضر شده؛ تنگ فرزاد واسه

 .   دهی م حق بهش هم  فرهاد بره،

 .  دیکش دلم  به یخنجر  سوزناکش آه

 . بزنه سر تا زنهی م زنگ شتریب فرزانه -

 . زد یتلخ لبخند

 عملم جهینت  گرفتار چطور  یعمر آخر نیا ینیبیم -

   شدم؟

 را ی رزنیپ همان. نداشتم دوست  را حالش نیا

  چرخدار یصندل یرو یحت را اقتدارش که  خواستمیم

 .   استوار  و محکم زن همان. کردی م حفظ هم

 چیه. شناختمینم را بود نشسته مقابلم که یزن نیا

 .   بودم دهیند فیضع و دهیرنج طور نیا را او وقت

  به را خشک توت از پر قندان و دادم دستش را فنجان

 . گرفتم سمتش

 . نشده سرد تا ی مامان بخور -



  را تلخ بغض آن از یاتکه  ش،یچا از یاجرعه هر با

  جمعشان در که نداشتم دوست وقت چیه.  دادیم نییپا

 و دانستمی نم آنها از را  خودم. باشم  داشته حضور

 میبرا یمامان . نکردم حس امیزندگ در را نبودشان

  بودم کنده جان گرمش، نگاه  یبرا سالها. داشت فرق

 . بود نشسته ثمر به میها تالش  حاال و

  **** 

 به رفتن و شدنم داریب صبح انیم بود یبیعج کشش

 رفتن شیپ یبرا که خودم از بودم عجب در. شرکت

 رفتن تابیب دلم و کردمی م یشمار لحظه  هاعقربه

 . بود

  ناراحت شی رفتارها و گرفتنم دهیناد  از نکهیا با

 .داشتم دوست را طشیمح و کارم  اما شدمیم

  متمرکز کار یرو فقط و فقط  فکرم تا کردمیم تالش 

  او، اتاق از گذر تا دمیچیم  را المیخ یپرنده بال. باشد

 .   نزند  سرش به

 خودش اندازه و حد در را کسچیه که ییاو به شدینم

 . نکرد فکر اشزده خی نگاه آن با د،یدینم

 را بودم او به شخص نی کترینزد انیک  از بعد که من

 .ت یاذ و آزار و  یسرگرم یبرا جز د؛یدینم



   ۱۴۹پارت #

 هم انیک. بدانم اشگذشته  و او از شتریب داشتم دوست

 . بزند یحرف او یگذشته مورد در نداشت دوست

 را او افتاد، اتفاق اشگذشته در که یانت یخ بود گفته

 .  است انداخته روز نیا به

  چرا و یکس چه بدانم تا بود شده کیتحر امی کنجکاو

   بود؛ نیا داد  انیک که یجواب  تنها کرد؛ انتیخ او به

  قیرف نیبهتر با رفت داشت دوست که رو یدختر -

  نیا شد، انتیخ اون حاصل. کرد برقرار رابطه ریام

 . ینیبیم که ی ای سنگ ریام

 ...  بودم شوکه بودم دهیشن که یزیچ  از روز چند تا

 یشاد و گرم خون پسر از انیک قول  به انت،یخ

 انیک از ناکام، عشق کی  و بود ساخته  یآدم نیهمچ

  روابطش در یمرز و حد چیه که آورد، بوجود یآدم

 .  بود شده اشنده یآ الیخ  یب و نداشت

 از تا بود کرده انتخاب را ییتنها ان،ی ک برعکس او

 .  ردیبگ فاصله اشگذشته

 یبرا بودند کرده انتخاب را راه نیبدتر هرکدامشان

 .دردناکشان ی  گذشته ی  فراموش



 نی ترسخت در. بودند مهم میبرا  نفرشان هردو

  رونمیب امیی تنها غار  انیم از ، امیزندگ  یروزها 

 .دندیکش

 . باشم  تفاوت یب  آنها به نسبت توانستمینم 

 فکر ییاو به شب یک یتار در تراس یرو  هاشب

 ییاو بودم، دهیفهم را اشیزندگ از یکم  که کردمیم

  روزها و  بود طبقه کی  انمانیم فاصله ها، شب که

 .  اتاق کی

 

 **** 

 

 یآقا و بود رفته یحسابدار قسمت کارمندان از یکی

 .کنم یبررس  را مدارکش اسناد تا خواست  یسلطان

 اسناد در رقم اختالف و خوردینم هم به وارقام اعداد

 جور. کردم چک یشتریب تمرکز با.  داشت وجود

 . نبود

 داشتم میتصم بود، رفته یمرخص یروز چند  یسلطان

 . بذارم انیجر در را  سییر زودتر



 یبرا که دهد اطالع سییر  به خواستم یمحمد  خانم از

  انتظار، لحظه چند از بعد. نمش یبب دیبا یمهم موضوع

 .  کرد اعالم دارید نیا یبرا را او موافقت یمحمد خانم

 غرور با باشد، کرده یمهم کشف که یدانشمند هیشب

 .  شدم اتاقش یراه و برداشتم را مدارک و اسناد

 کنم فراموش شد، باعث امیزدگ ذوق و  یروزیپ حس

 . رمیبگ اجازه  ورود از قبل و بزنم در

  داخل به قدم دو و دمیکش نییپا را در رهیدستگ

 .  برداشتم

 و شد خشک  لبانم یرو  لبخند مقابلم صحنه دنید از

 .کور ذوقم

   ۱۵۰پارت #

  سرخوشانه و بود نشسته استیر زیم  یرو  یدختر

 را بزمشان اماجازهی وب موقعی ب حضور با که دیخندیم

  امره یخ  متعجب و باز مه ین یدهان با دختر. زدم بهم

 .  شد

 .آمدم اشتباه را اتاق  کردم فکر یالحظه  یبرا

  نیا در که دادم یمرد به و گرفتم دختر از را نگاهم 

 .  بودم دهیند لبانش یرو خنده ماه، چند



 نه جذابش، یادیز لبخند آن با بارانش ستاره نگاه

 هم را امی ذهن معادالت  بلکه داشت یتازگ  میبرا تنها

 .   ختیر بهم

 ! بخندد بود بلد هم او پس

 فرق شهیهم با هم انیک نگاه. دادم  هیزاو را سرم

 افراد و اطراف از یدرک بود؟ خبر چه نجایا. داشت

 !.  خواب ای بود  الیخ. نداشتم اتاق داخل

 نیا پشت. بودم شده یگرید یایدن وارد کردمیم حس

 و بود وهم یایدن درونش یول بود؛ شه یهم مثل در

 .  الیخ

  و بودم دهیند گرم قدر نیا وقت چی ه را اتاق نیا

 دو هر یرو نیا من هی شب هم اتاق نی ا بودم مطمئن

 . بود دهیند را مرد

. نداشت یادیز سن. کشاندم دختر سمت به را نگاهم

  کننده ره یخ دارش تاب یها مژه و درشت  چشمان

 یشال و بود نشانده صورتش یرو یکم شیآرا. بود

. بود انداخته بلندش یاد یز  یموها یرو  آزادانه را

 را جذبش ن  یج شلوار ی کوتاه ساقدارش یهایکتان

 .  بود پوشانده



  صاف یصدا با و آمد خودش به همه از زودتر سییر

 .  شکست را سکوت اش،نهیس کردن

 . نشست اخمش از  پر یهایاقهوه در نگاهم

 . انداختم ن ییپا را سرم. شدم دستپاچه

 . خوامیم معذرت... مع -

  چسباندم در به را کمرم. زدم رونیب اتاق از سرعت به

. شوم مسلط  خودم به تا دمیکش قیعم نفس چند و

   بودم؟ شده وارد اجازه یب چطور

 یکس چه دختر آن. انداخت چنگ میگلو به  یخفگ حس

 از را یدیجد یچهره  رساالر یام بخاطرش، که بود

       بود؟ گذاشته شی نما به خودش

 با هم انیک  نگاه یحت که بود که او. گرفت شیباز قلبم

 بود؟  کرده فرق شهیهم

   ۱۵۱پارت #

 با و کردم باز چشم. کردم چنگ امنه یس  یرو را دستم

 . برگشتم اتاقم به  لرزان و سست ییها قدم

  یزیچ اما کردم خودم نثار بودم بلد راهیب و بد هرچه

 .  نکرد کم التهابم از



 راه اتاق، عرض و طول و زدم کمرم به را دستانم

 .رفتم

 باشد جذاب شیهااخم  هم  نفر کی است  ممکن چطور 

  ش؟ی ها خنده هم

  نفس بودم، دهید ،یخی و مغرور مرد از که یریتصو 

 . بود ریگ

 . دمیکش میدندانها حصار در را لبم  فکر نیا از

 یبند و دی ق چیهیب و شکسته را نشیقوان که یدختر

  یمعشوقه آن توانستی نم قطعا بود شده کشینزد

 .  باشد انتکارشیخ

 آن یکینزد از. باشم راست رو توانستمیم خودم با

  به یبار چند را میهامشت. بود گرفته حرصم دختر

 . دمیکوب میپا ران

 . نداشتم را کدامشان چیه با شدن رو  به رو جرات

  رو به رو  آنها از یکی با  و کنم باز را در دمیترسیم

 . دمیکشیم خجالت هم انیک از یحت. شوم

  یبار چند. رفتمیم دی با. انداختم ساعت به ینگاه

 شوم مطمئن رفتنشان از تا چسباندم در به را گوشم

 .  نداشتن رفتن الی خ  هم آنها اما



  یناگهان میتصم کی در و  نشستم زیم پشت حوصلهیب

 میتا خواستم خانم شوکت از. گرفتم تماس خانه با

 . برگردم تا بماند یشتریب

 از شانی چهرها. بود اتاق  آن ریدرگ  همچنان فکرم

 . کرد عبور  چشمانم مقابل

 

  خجالت از. بود انیک آمدم، خودم به در یصدا با

 توریمان مشغول را خودم. کنم بلند را سرم توانستمینم

 .  دادم نشان

 . میبر شو آماده -

 . دادم جواب یمرتعش یصدا با

 . برو تو. کشهی م طول  کم هی کارم -

   ۱۵۲پارت #

 . کرد  درک را حالم

 .  باش خودت مراقب. باشه -

 رونیب را امشده حبس نفس در شدن بسته با همراه 

 .  دادم

  



 ( ساالر ریام)

  

 دختر حواله ینگاه. میبود منتظر قرمز چراغ پشت

 به سکوت در سانی پر. انداختم دستم کنار ساکت

 .  بود بیعجا از نیا و بود  رهیخ مقابلش

 آن از مرا و آوردیم سرشوقم که بود یکس تنها او

 .  کردیم دور بودم، ساخته که یریام

 من مثل هم  او خواستمینم. دمیدیم او در را خودم

 آن هیشب ، بود تنها. شود یسرخوردگ و  شکست دچار

 . من یروزها 

 . سالها آن ریام مثل بود، کردن تجربه دنبال

 اما بودن  روشنفکر مادرش و پدر که تفاوت نیا با

 .نه همراه

 .  کردیم یمعرف برادرش مرا، همه  به یکودک از 

  وجود انمانیم ییدا و خواهرزاده حس وقتچ یه

 . قیرف  و دوست یگاه و برادر و خواهر. نداشت

 را او دینبا. باشد میهااخم من از او سهم خواستمینم

  که بود یکس تنها او. گذاشتمیم تنها ش،یهایی تنها با

 .  دیدیم را  خوشم یرو



 .  زدم اش ینیب نوک به یاضربه

 .  فنچول یفکر تو -

  اتاقک در معترضش ی صدا و شد هم در اشچهره 

 .  دیچیپ نیماش

 . گرفت دردم نکن، -

 .  زدم یاقهقه. گرفت رو

  خوشگلت فک اون به که شده باعث یچ ینگفت -

 . ی بد استراحت

 نیماش. بود یجد  نگاهش. چرخاند سمتم به را سرش

 . درآوردم حرکت به را

   ؟یکنیم نگام  یطور اون چرا ه؟یچ -

 . دیپرس مقدمهیب  و چسباند در به را کمرش

  بود؟ یک دختر   نیا ر،یام -

  کوچولو، موش که بود یالحظه  آن ریدرگ هم او پس

 و زده مات صورت آن با شد؛ اتاق وارد یحواسیب با

 .  مبهوتش

 . کرد  اخطار کنم، باز لب از لب نکهیا از قبل

 . بگو راستشو  فقط -



 .  دادم باال را لبم گوشه و کردم اشحواله  ینگاه مین

 ؟ یکنیم دیتهد که وروجک گفتم دروغ بهت  یک آخه -

    ۱۵۳پارت #

 . کردم تصور را متعجبش یهایآب

 استخدام که هست یوقت چند. شرکته دیجد کارمند -

 .  شده

 .  دادم ادامه معذب یکم 

 . هست منم اریدست ییجورا هی -

  تو ادیم زدن در بدون که نیشد یمیصم  انقدر یک از -

  اتاقت؟

 .  بود نانهی ب زیر سوالش

  خودت یجلو . مارپل خانم ستین کار در یتیمیصم -

 . دادم اجازه منم اد،یب خوادیم گفت یمحمد

 به یول یزنیم داد سرش زنه،ینم در انیک چرا پس -

 ...  اون

 انیم بود، شده کشدار که یتیاهمیب بحث از کالفه

 .  دمیپر حرفش



  اتاق از عیسر بعدشم. میشد شوکه همه که یدید -

 .  رفت رونیب

 . کردم پارک رستوران مقابل

  ؟یبرس یخوایم یچ به سواال  نیا با -

  ریز و خوردی م چرخ صورتم در دقت با شیهای اقهوه

 .  دیکش جلو  را خودش.  داشت نظرم

 . جونییدا شدم، قانع -

 شد حاصلش و آمد کش دوطرف  به میلبها حرکتش از

 . چشمانم کنار ،یز یر یهان یچ

 . گرفتم انگشت دو نیب را اشی نیب نوک

  نبردم گرسنه و نشدم مونی پش تا وروجک، شو ادهیپ -

 . بدم لتیتحو

 از دست ،ینکن خراب رو یقلم دماغ نیا تا اه؛ -

 . یداری برنم مسخرت یا یشوخ

 جواب شدن ادهیپ از قبل و کردم باز را در خنده با

 .  دادم

 عمل یری م مامانت مثل تینها نباش، نگران -

 . یشیم ترخوشگل   کم هی یکنیم



  حرص با و رساند  من به را خودش و شد ادهیپ

 . گرفت میبازو از یشگونین

  ** 

. برد دهانش به و برداشت را شیتزا یپ از یبرش

. کندیم ریس  ابرها یرو لذت  و شوق از که دانستمیم

 .  زدم نشینمک چهره  به یلبخند

 .  کرد پاک را دهانش دور  دستمال با

 جور هی دتیجد کارمند نیا یکرد دقت ر،یام -

  ه؟یخاص

 .  دینوش اشنوشابه  از. کردم نگاهش یسوال

  هی انگار تو اومد یوقت. بگم یجور یچ دونمینم -

. داشتم بهش یخاص حس هی. آورد خودش با یزیچ

 هرکدوم به نگاهش منظورمو؟ یفهمیم.... اوووممم

 .   من به یحت بود، یجور  هی ما از

 . بود دهیفهم  هم او پس

   ۱۵۴پارت #

  کاش. بود کرده درک را آرامشش حس آن  هم سانیپر

 که یاکلمه  کی هر  با دانستینم.  دادینم ادامه



 به تا کندیم فعال را مغزم  یسنسورها چطور د،یگویم

 . شدیندیب او

  به تا انداخت انیغل به را درونم سانی پر یهاحرف 

 . بودم کرده حرام خودم  بر هاسال که کنم  فکر یزیچ

 کردی م طلب  شب یکیتار در را، اتاقم دنج   تراس   دلم،

 !.  کنم دود و  کنم دود و کنم دود گاریس تا

 ییغوغا درونم. برگشتم خانه  به و رساندم را سانیپر

 گرفته ضرب  آسانسور کف کفش، نوک با. بود پا به

  باال پله دو اراده یب. آمدم رونیب شد، که متوقف بودم؛

 .  آمدم خودم به ناگهان که رفتم،

  جواب درونم ییندا خواستم؟یم چه بودم؟ چه دنبال

   داد؛

 ! آرامش -

  حضورش با  دختر آن که یآرامش. بودم آرامش دنبال

 . شدم خانه داخل  و برگشتم را رفته راه. کردی م ساطع

  یبرا بود فرصت نیبهتر ن یا و بود امدهین هنوز انیک

 با و کردم روشن  را ساز قهوه. خودم با  کردن خلوت

  را میپاها نشستم، تراس یصندل یرو می هالباس  همان

 .  انداختم زیم یرو



 چشم  سرم یباال سقف به و زدم  آتش یگار یس

  به نگاهش. بود یمعن از  پر امروزش نگاه. دوختم

  بود شتریب توقفش من یرو.  بود یخاص جور سانیپر

 . انیک آخر ودر

  و من رفتار  و من به  سانیپر حد از شیب یکینزد

 .  بود کرده  متعجبش انیک

  او. بود کرده تر بامزه را اشچهره اشزده وق یهایآب

 .  بود ختهیر بهم را معادالتم

  انیک. کردم  باز چشم زیم به یجسم برخورد یصدا با

 . بود گذاشته زیم یرو را امقهوه ماگ

 . خودتو  یکشت داداش، بسه  -

 با کردم، له  یگاریس ریز درون  را گارمیس یمانده ته

  دم؛یپرس یادورگه یصدا

   ؟یاومد یک -

 . شهیم یاقهیدق چند -

 . دیچیپ فضا در قهوه  سکرآور یبو

   خواهرت؟ ای شده دعوات سانیپر با ؟ یپنچر  چرا -

 .برداشتم زیم یرو از را امشده  خشک  یپاها



 . داد را خودش جواب  خودش،

  که داده ریگ  خواهرت حتما محاالت، از که یاول خب -

 من به خدا  خواهرا نیا از دونه هی کاش. یکن ازدواج

 مصبتو. دهیم ایک به رو نعمت آخه نیبب. داد یم

 . شکر

   ۱۵۵پارت #

 ترتلخ را تلخم کام که دم،ی نوش را امقهوه از یاجرعه 

 . کرد

 او از یز ی چ شیهاحرف  یال به ال در  بودم منتظر

 . نگفت اما د،یبگو

   حاال؟ تا  یبود کجا -

 صورتش و داد باال را شی ابروها زد، یامسخره لبخند

 . کرد صورتم کینزد را

 . ماینداشت یحسود... اُ ...اُ  -

 .  داد ادامه و دیکش را لپم 

 .  عسلم نکن، یکنجکاو پس ،یخودت من یسوگل -

  از یخبر یعنی. شد خارج تراس از و کرد صاف کمر

 اش،یذات آرامش   و چشمانش ی  آب که ییاو. نداشت او

 . زدندیم ادیفر را اشیی تنها



 . زدم لب تراس سقف به  رهیخ و گرفتم باال را سرم

      من؟ با یکنیم کار یچ یدار -

  داخل را ماگ. بود غذا کردن گرم حال در انیک

 . گذاشتم ییظرفشو

 . بخور یزی چ هی نیبش -

 . میخورد ی زیچ هی رونی ب سانیپر با -

 .   دیکش عقب را اشیصندل

   ؟ییاخمالو انقدر چرا چته؟ -

 نرفته او م،یبود شرکت ما که یالحظه  تا  بودم مطمئن

 تنها و مانده شرکت در یک تا نکهیا فکر و بود

 . کردیم اموانه ید بود برگشته

 .  زدم مقابلش  بشقاب به یااشاره

  ؟ینخورد یزیچ رونیب کنم باور -

  که یحال در و برداشت را اشی خال بشقاب و شد بلند

 . داد جواب کردیم پر گاز ی رو قابلمه از

   کنم؟ رد  رو دعوتشون دیبا چرا -

 ادامه کارش به دوباره و کرد نگاهم  شانه یرو از

 .  داد



  کنن خرجم ی کل دیبا ،یباحال و یپی خوشت نیا به پسر -

  و سر چه ینیبب دیبا. بندازم بهشون ینگاه  مین هی تا

 . ستی ن یزیچ که شام هی. شکننیم واسم یدست

  برداشت را نمکدان عادت، طبق و برگشت شی سرجا

 . دیپاش شیغذا یرو و

  یانرژ یکل بعدش یول. خوردم هم خوبش خوردم، -

 . کنم جبرانش دیبا  دادم، دست از

 . گذاشت دهانش داخل یپر قاشق

  ته تا ،یبخور کم کم. یباش کالس با جلوشون دیبا -

 آدم خود خونه یچیه. گهید ستمین راحت . ینخور 

 . شهینم

 .دمیشن دوباره را شیصدا  که افتادم راه  اتاقم طرف به

   ۱۵۶پارت #

 . نباشم  تنها شمیپ یموندیم الاقل -

 را خودم و بستم سرم پشت را در. ندادم را جوابش 

 . کردم رها  تخت یرو

  

  تکرار روز  هر مثل زی چ همه شرکت، به ورودم با

 .  شد



 سالم با و شد بلند زشیم پشت از دنم،ید با یمحمد

 را یکار  یقرارها افتاد؛ راه سرم  پشت یکوتاه

 .  کرد یادآوری

 یلوند با همراه  نه و داشت یخاص زنگ نه شیصدا

 . بود

 .نشستم زیم پشت و دادم تکان شیبرا یسر

  کی با و نوشت  تخته یرو  را شیهاگفته کیماژ با 

 . شد خارج اتاق از"  د؟یندار ی امر" یجمله 

 بعد بود قرار که یامناقصه جواب  منتظر بودم، منتظر

 .کند بدل تیواقع به را میآرزو انتظار، سالها از

  یرو را اماشاره انگشت. رفتم ماکتم طرف به 

 .  دمیکش اششه یش

  باال و بسازمت خاک نی هم تو روز هی شهیم یعنی -

   ببرمت؟

 . دمیکش یقیعم نفس

 ...  دیبا بشه، دیبا -

 به و گرفتم چشم میآرزو از تلفن، زنگ  یصدا با

 . رفتم زیم طرف



 مالقات خواست در ی سلطان یآقا مهندس، یآقا -

 .  دارن

 یعباد خانم به. نمشونیبی م گهید ربع هی تا بگو  -

 . نیبد اطالع هم

 رهی ذخ یهالمیف لیفا ، وارد و کردم روشن را توریمان

 . شدم بسته مدار یهانیدورب یشده

  حرص بود؛ مشخص تش،یعصبان زانی م حرکاتش از

 . بود جالب می برا  خوردنش

 کردیم رییتغ  تند تند که را صفحه نییپا اعداد چشم با

 .کردم دنبال ،

 . رفت  انیک و گفتند ی زیچ. شد اتاقش وارد انیک

  جلو ساعت. چسباند گوش  اتاقش در به یچندبار

 .   بود اتاقش داخل هنوز او و رفتیم

 .  کردم مشت را دستم

  ؟یموند شرکت وقتنیا تا یچ یبرا احمق، یدختره -

 که یاتفاق خاطر به خواستینم. بود واضح لشیدل

 چند ؟یمتیق چه به اما.شود رو روبه ما با بود افتاده

 نیا از دست تا شدیم تکرار شیبرا اتفاق کی دیبا بار

 .  داشتیبرم اشمسخره شجاعت



  یتاکس کی با. کردم چک را در یجلو  یهانیدورب

 .  شد دور  رنگ سبز

 . گرفتم توریمان  از نگاه ،یسلطان  ورود با

  جوان؟ مهندس یچطور  -

 او به. بود تجربه از پر و افتاده جا یمرد  ،یسلطان

 را خودش هاسال نیا تمام در. داشتم کامل اعتماد

  و بودم کرده امتحانش بارها و بارها. بود کرده ثابت

 . بود شده سربلند او

 . زدم یلبخند  و ستادمی ا احترامش به

 . شهیهم مثل -

 .زدم اشاره زمیم  کی نزد یهامبل به دست با

   ۱۵۷پارت #

  االنت یپولدار و یپیخوشت به نگاه ؟ییتنها هنوزم -

 ینیبیم ،یا یب خودت به و بگذره که صباح چند نکن،

 خودت به اونوقته. ندارن یارزش برات کدومش چیه

  شهر، وسط داشتم یمتر پنجاه خونه هی کاش ،یگیم

 با زنم خونه، گشتمیبرم  خسته که شبا.  یتاکس هی با

 کولم و سر از هم هابچه . استقبالم ومدی م خوش یرو

  ،یخورد که  رو خانوم خوشرنگ ییچا.  باال رفتنیم



 به کنهیم شروع خانوم بره،در خوادیم  تازه تیخستگ 

 .  کردن غرغر

 ده،یخر نویا خواهرم خوام، یم اونو  خوام،یم نویا

 . داره اونو میجار

 .  داد ادامه پدرانه و زد یلبخند

 کار شتریب دیبا ، یکنی م فکر خواب  موقع هم تو -

  نیا! پسرم آره. یکن  خوشحالشون یبتون تا یکن

  روز هی خوب، روز هی. داره انیجر یزندگ یطور

 .   دعوا و قهر روز هی شاد،

 موج شی صدا در که یاندوه  با و گرفت را  نگاهش

 .  داد ادامه زدیم

  خونه سر رفتن ها بچه  که ینیبیم ادیم روز هی -

 دمیشا. اتخونه   خانوم  با و یموند تو و شونیزندگ

 .  تنها خودت

 . کرد نگاهم قفل را  نگاهش

 روزا نیا و شه رید نذار.  پسر باش خودت فکر به -

 یزندگ نیا  به یرنگ هی و بجنبون دست. نشه بتینص

 .  بده کنواختتی



 با هیآ خورد، در به یاتقه بدهم یجواب  نکهیا از قبل

  نگاهش. شد انینما در چارچوب در گرفته نییپا یسر

 .   کرد  سالم. بود یفرار من از

  را جوابش تنها نه. داد را  جوابش یگرم به یسلطان

  گردن شبشید کار بخاطر خواستیم  دلم یحت ندادم

 .  کنم خورد را فشیظر

 اندامش تا نبود  جذب داشت تن به که یاسورمه  ماتنو

 یجالب تضاد همرنگش یمقنعه و بذارد شینما به را

 یکم شیهاکفش. بود کرده جادیا اشیمهتاب  پوست با

 .   صدایب اما داشت پاشنه

  جواب  و نشست یسلطان مقابل داده قورت عصا

 .   داد کوتاه را شیهای احوالپرس

 با و گرفت یسلطان مقابل کی به کی را اسنادش

 .  دادیم  حیتوض زیر  به زیر شیبرا بنفس اعتماد

  ییشناسا را،  خودمان توسط شده یکار دست موارد

 .   بود کودکانه یشوق با همراه یگاه لحنش. بود کرده

.  کردیم تم یاذ دختر یرو ،یسلطان یره یخ یهانگاه 

 .ستادیا ی سلطان کینزد و زد دور را زیم شد، بلند

    ۱۵۸پارت #



 اشفاصله  نکهیا با. رفت  باال بدنم یدما شیکینزد از

 بردار دست یلعنت حس نیا اما بود، کرده حفظ را

 .نبود

 پرت را یسلطان  حواس تا زدی نم عطر که خوب چه

 . نکند

 مقابلم را  قهوه. شد وارد یچا ینیس  با کاظم مش

  حرارتم، از یکم تا کردم آب  خواست در من و گذاشت

 .  کند کم

 دهیکش ماست از را مو و کرده دقت نکات یهمه  به

 . آمد خوشم اشی نیب زیر همه نیا از. بود

. کرد رییتغ ،یسلطان زیبرانگ  نیتحس نگاه  در یزیچ

 .  دمیفهم بودم، همجنسش  که من را نیا

 .  کرد قشیتشو یسلطان

  یجا به  نبود، بهتر. باهوش دختر تو به نیآفر -

 یحسابدار ،یکردیم انتخاب رو زبان  رشته نکهیا

   ؟یخوندیم

 صاف را  شیمانتو ی لبه و انداخت نیی پا را سرش

 . زد یخجول لبخند. کرد



 زبان به ومد؛ینم خوشم کتاب حساب  از وقتچیه -

 . دارم عالقه شتریب

 .  بود یعال کارت  -

 .  کرد من به  رو یسلطان

 . ره یبگ رو یعیرف  یجا  تونهیم. شد قبول -

 نیب گنگش نگاه. دادم تکان  حرفش دیی تا در را سرم

 . بود آمد و رفت در  یسلطان و من

 . یعباد خانم د،یباش رونی ب  لحظه چند -

 . آمد حرف  به یسلطان بست، که را در

 که رو نشیزتر یر یحت کرده، دایپ رو موارد  یهمه -

 .  مهندس نده دستش از. دادمی نم احتمال

 .  دیکش سر را اششده  سرد یچا

 دایپ امروز گه ید جنس نیا. گذشت دختر نیا از دینبا -

 رنگ یدخترا فکر تو همش من، احمق   پسر  . شهینم

  ا ال و ستین شنده یآ فکر. اطرافشه و دور  وارنگ و

 .  شدینم دای پ براش بهتر، دختر نیا از

 . دمیکش خجالت افکارم و خودم از یالحظه 



 اشدوباره حضور با. رفت  رونیب او  و کردم تشکر

 زده خجالت و دستپاچه. کرد قی تزر اتاق به را آرامش

 امخنده به صورتش ی رو نشسته قرمز رنگ. بود

 . انداخت

  مقدمهیب و زدم شی قبل یجا به اشاره  دست با

 . دمیپرس

  ؟یدار یحیتوض  چه روزتید کار بابت -

 یخبر  قبلش لحظات بنفس اعتماد از بود نییپا سرش

 .نبود

 مقنعه داخل را صورتش کنار یموها و برد دست

 . فرستاد

 به را لبانش. نشست لرزانش انگشتان یرو نگاهم

 . دیکش داخل

 ... من ... من -

 . کرد سکوت

 ۱۵۹پارت #

 .  شد یباران  نگاهش. فشرد هم یرو را چشمانش



  در را، دهیترس ی  زده باران گنجشک نیا شدیم کاش

 حضورش که خودش همانند کردم؛یم  آرام آغوشم

 .  بود من آرامش

  ؟یموند شرکت وقت رید تا چرا -

 خودم با من و کرد نگاهم  بند را لرزانش یهامردمک 

 . بزنم پس را دلم  خواسته تا بودم جدال در

 . داشتم ... کار -

 . زدم یشخندین و دادم باال را لبم گوشه

 .   ستی ن یاجبار حضورت که تو -

 .  دادم ادامه خشن و زده حرص

   خونه؟ ینبرد کارتو چرا -

. دیکش  آتش به را قلبم و دیبار باران، قطره نیاول

 امخصمانه  نگاه  . نشد اما کنم برخورد تند خواستمینم

 . گرفتم بود، زده مهیخ شیرو که را

 . ستادمیا اتاق یقد یپنجره  کنار و شدم بلند

  برم؟... تونمیم -

 .  بودم شده آرامتر یکم



 اضافه کارت به هم یحسابدار یکارا بعد به نیا از -

 یبریم مدارک و اسناد خودت  با که ییروزا. شهیم

. شرکت حساب به ، یایم و یری م آژانس با

 ... حقوقتم

 .  دی پر حرفم انیم

 . میراض حقوقم از من ست،ین یازین -

 . برگشتم طرفش به و  سراندم بمیج داخل را دستم

 حقوق کنهیم کار که یااندازه به  یهرک نجایا -

 . برم یکس نید   ریز که ستمین یآدم من ره،یگیم

 . د یکش لبانش یرو  را زبانش

  بگم؟ یچطور...  یعنی. نبود نیا منظورم -

 سمتش به قدم چند. زد کوک چشمانم به را شیهایآب

 . نکردم قطع  را نگاهمان ارتباط. برداشتم

  جز یزی چ  تیمظلوم. یری بگ رو حقت ریبگ ادی -

 . ریبگ ادی رو بودن گرگ. نداره واست باخت

 . بچشد را  شکست تلخ طعم یروز هم او  خواستمینم

. نداشت دوام ادی ز سکوتش. انداخت نیی پا را سرش

 . برگشت جانشی ه و شور



   شه؟یم یچ  حاال خب، -

 .  کردم  نگاهش سوال

 شده؟  یکار دست اسناد نیا. یقبل  حسابدار -

   ۱۶۰پارت #

 . بود گرفته امخنده  حرکتش از

   کنم؟ تیشکا ازش که یندار  انتظار -

 .  دیکش جلو  را خودش

  شه؟یم یچ خسارتتون پس -

 . زدم  یشخندین 

 داشتم، اعتماد یعیرف  به. ستین کار در یاشتباه -

 که بود خودمون کار. بود  یسلطان دییتا مورد چون

 ادی یچ وقت چند نیا  و یدار چنته تو  یچ میبفهم

 . یگرفت

 . برافروخته  اشچهره  و شد  گرد چشمانش

  بود؟  یباز اشهمه ؟یچ -

 . دیکش صورتش  به یدست و زد یاخنده  تک

 . شهینم باورم ن؟یداد یباز منو -



 یپا دور را چپم یپا و چسباندم زیم یلبه به را دستم

 .  دادم جواب تیجد با. دادم چیپ راستم

  آخرش ،ی ریبگ ادی که ی هرچ. ستین کار  در یباز -

 هم تو. یگرفت ادی یچ شه معلوم تا یبد  امتحان دیبا

 . یاومد بر امتحانت پس از خوب

 . رفت در طرف به و ستادیا حرفیب

 یعیرف اتاق یبر یتونیم  ،یبمون اتاقت تو یتونیم -

 .  کنن جا به جا رو لتیوسا بگم

 را خودش اتاق تا بودم منتظر نانهی ب  خوش چه و

 .    رفت رونیب و گفت یآرام یباشه. کند انتخاب

  زهر را اشی شاد خواستمینم باشم، تلخ خواستمینم

 . کنم

  و لطافت که  بود هاسال. نبودم بلد که نبود خودم دست

  چطور دانستمینم. بودم کرده فراموش را بودن نرم

 . کنم رفتار او با دیبا

 . زدم زی م یرو یبار چند و کردم مشت را دستم

  را اتاق سکوت خوردیم شهیش به که باران قطرات

 .  شکستیم



 و باعث که گذشته تمام  به لعنت سوگل، بهت لعنت -

 . بودند روزم و  حال نیا یبان

 . بود یباران یهوا  عاشق سوگل

 یگوشه یمیقد موتور آن یهوا دلم بخواهم آنکهیب

 . کرد را یپدر  خانه اطیح

  مزد خوب چه او و بودم دهیخر او عشق به که یهمان

 .   بود داده را عاشقم دل

 و رفتن یهوا. نداشت دنیکش نفس یبرا ییهوا اتاق

  حال آشفته و دمیپوش را کتم. زد سرم به اتاق از فرار

 . کردم باز را در

  شرکته؟ انیک -

 . ستاد یا یمحمد

 .ومدنین هنوز -

   ۱۶۱پارت #

 . رفتم در سمت به و گرفتم را انیک شماره 

  ؟ییکجا  -

  عسلم؟ کو سالمت -

 . ندادم شیپران مزه  به یتیاهم



 همه به حواست. شرکت ایب رون،یب رمپ یم دارم -

 .  باشه زیچ

 . کردم قطع را تماس و نشدم جوابش   منتظر

 یحوصله. راندم یپدر یخانه  سمت  به سرعت با

 یگذشته خواستمیم. نداشتم را زیچچیه و کسچ یه

 . کنم رو  و ریز و بزنم  شخم را یلعنت

 همان. بود زده سرم به تهران نقطه ن یباالتر یهوا

 هم او و میبود رفته جمع دسته  بارها و بارها  که ییجا

 . بود  همراهمان

 

 را نیماش. بود دمیکل دسته نینششاه خانه،  نیا دیکل

 وارد و کردم باز را در صدا و سریب کردم؛ پارک

 .   شدم

 به زدهه یتک  بود هاسال. کردم شکارش نگاه،  نیاول با

 .  بود کرده خوش  جا  اط،یح از یاگوشه  وار  ید

 عذاب یروزها  آن از ی ادگاری که یایآهن بت همان

 . بود آور

 شیرو از  را چادر حرکت کی با و رفتم طرفش به

 . ندادم میهالباس  شدن  فیکث به یتیاهم. دمیکش



 .   زدم یدرد پر لبخند و ماندم اشرهیخ یقیدقا

  اطیح  وسط یسخت به و کردم شی جدا وارید از

. ستادمیا دورتر یکم و زدم را جک. کشاندمش

 .   کردند علم قد یکی  یکی خورده، خاک خاطرات

 داشتم ذوق  داشتنش یبرا ،یروز. زدم  دورش یچرخ

. زدم آتش و آب به را خودم آوردنش دست به یبرا و

 . اقتیلی ب یاو یبرا

 .   کشاند بالکن به را مادرم صدا و سر

 ریز یکنیم کار چه مادر؟ ییتو رساالر،یام ر،یام -

  بارون؟ نیا

 کمرم دور دست. آمد اطیح به شتابان و  اوردین طاقت

 . گذاشت  امنه یس  یرو را سرش و کرد حلقه

 از وقتچی ه که یآغوش  انیم. بود نجای هم من بهشت

  باز میرو  به شهیهم شیدرها و شدمینم رانده آن

 .  است

 . یخوریم سرما. یشد سیخ. مادر تو میبر ایب -

.  دادینم زدن حرف یاجازه میگلو در  نشسته بغض

 .  شد دار غم شیصدا



 کار؟ یچ  یآورد نویا مادر؟ ،یافتاد گذشته ادی -

  جلو یگذاشت دق نهیآ مث. کن راحت خودتو بفروشش

   شم؟ فدات آخه، بشه یچ  که چشمات

 . کردم چکیپ دورش را دستم

 شونیپر. یبود آشفته.  رمیام دمید خوابتو شبید -

. شه آروم دلت تا بزن حرف مامان؟ شده یچ. یبود

  یخوایم یک  تا. شه سبک بارت تا کن باز زبونتو قفل

 .  من یتغار ته یباش عذاب تو

 .  نکرد رو ش یبرا را سمیخ  چشمان دست باران بارش

 .  مامان تو برو -

 .  گفتم را جمله  کی نیهم تا کندم جان

 .  یایب دیبا هم تو -

 .  داد ادامه ذوق با  و زد لبخند و  گرفت فاصله

  خوابتو که شبید. کردم  درست نهیترخ آش واست -

 .  یایم امروز که افتاد دلم به دم،ید

 . گرفت را دستم

  نتیبب بابات. باال میبر  ایب. زمیعز ا یب مادر، ایب -

 . شه  یم خوشحال



. ییجا برم دیبا. نه االن یول. جان مامان امیم. امیم -

 .  فردا دیشا. امیب زود دمیم قول

 رها را دستم. بهتر خودم  از. شناختی م خوب مرا

  چشمانم به دوباره و داد موتور به را  نگاهش. کرد

 . زدیم آتش را دلم چشمانش غم. زد قفل

 .همرات به خدا برو؛ پسرم، باشه -

   ۱۶۲پارت #

 .   دمیکش گوشم و سر به ی دست و شدم رهی خ رفتنش به

 یلیخ. کنم  روشنش بتوانم تا دمیکش نی بنز نیماش از

 .  شد روشن و داد جواب تالشم اما برد، زمان

  یبطر آن به. گرفت نبض  خاطرات  هجوم از سرم

  با نکهیا با. داشتم اجیاحت ن،یماش در  شده جاساز

  الزمش خاطرات  مرور یبرا اما بودم بهیغر یمست

 . داشتم

  لجن خاطرات انیم و گرفتم شیپ بام سمت به را ریمس

 . زدم یچرخ گرفته

 را باران که دانستمیم. دیباریم باران هم، روز آن

 . دارد دوست



 دنمید با نبود مهم. نداشتم شیبرا یتی اهم نبود مهم

  شاد که بود دلم مهم. خشک شی لبخندها و شدیم تلخ

 بود نیا مهم. ساختمیم که بود یاخاطره  مهم. شدیم

 .  شدیم  نرم سنگش، دل باالخره که

  ؟ییکجا ان،یک الو -

  ُدم نیا اگر البته خونم،یم درس دارم مثال. خونه -

 .  بذاره دهیبر

 او کاش. آورد درد به را دلم هاله بلند یخنده یصدا

 . کردیم طنتیش میبرا هم

. امیم موتور با منم. بام  اریب بردار رو  دخترا پاشو -

 ...   من با سوگل... که یدونیم

 . خوردم را حرفم

 .  نخورن سرما که ارشونیب نیماش با -

 .  شد شاد شیصدا زنگ

 ریام کن، جور و جمع هاله  پاشو پاشو،. چشم به یا -

تیُ  یخاله  دختر اون به. بام میبر گه یم   زنگ هم بس 

 . دنبالش میبر شه، آماده بزن

 .  دمیشن  را هاله بلند و شاد یصدا



 درس نیا از مارو که یمرس. جونم ریام سالم -

 .  بودم شده  خسته واقعا. یداد نجات یاجبار  خوندن

 از یعار لحنم کردم یسع. بود انیک کنار شهی هم هاله

 . باشد ییبو و  رنگ نوع هر

 .  نیاریب هم رو سوگل. نی ایب زود فقط -

 . سوگل حال به خوش -

 . داد جواب انیک

 . ارمشیم راحت، التیخ -

  تیاهمیب  و کردم یپل یآهنگ . دیباریم ،یز ییپا باران

 .  شدم غرق االتمیخ در ها،نیماش یصدا به

 و زرد  یهابرگ و خورده باران درختان دنید با 

  شدیم دی شا. بازماندم رفتن از شان،ی پا ریز سیخ

 .   کرد  ثبت یاخاطره

  و عاشق پسرک به چشم و کردم پارک را موتور

 ،یدرخت تنومند یتنه به زده هیتک که دادم یادلخسته 

  گاریس و بود راه به چشم اش،عاشقانه  الیخ در غرق

 .  کردیم دود



 به اشک. دمیکش سر و کردم کینزد لبانم به را یبطر

  انیک دیسف  یایپرش و چرخاندم سر. زد شتر ین چشمانم

 . دمید را

   ۱۶۳پارت #

.  زدیم دل دل لبخندش دنید یبرا دلم نکردم، یحرکت

  یقرمز استار آل و باز عقب در. شد چشم وجودم تمام

 .  نشست نیزم یرو

  یقرمز و شلوار یاهیس  انیم پوستش یدیسف برق 

 . زد را چشمم کفشش

 در قرمز،.  بود شیهاکفش همرنگ شالش شد، ادهیپ

 . بود ساخته ییبایز بیترک یمشک کنار

 یصدا. گرفت وسعت  سرخش یهالب  یرو  لبخند

 . کرد بپا دلم در کننده رانیو یازلزله  اشخنده

 .   کردم نگاهش ریس و کردم درخت یتنه بند را دستم

 هم دست در دست. شد بلند هم هاله خنده یصدا

  تر طرف  آن یکم بداند آنکه یب دند؛یچرخ و دندیرقص

 . است شیهایوانگ ید شاهد دلباخته  یپسر

  حرکاتش دنمید با. رفتم جلو  و شکستم  را میپاها قفل

 .  ستادیا زده بهت و شد کندتر و کند



  ؟یکنیم کار ی چ نجایا تو -

 . برگرداند هاله و انیک سمت به را سرش

  نه؟ نیدونستی م شماها -

 . داد جواب سردخون هاله

  ده؟یم مزه اومدن رونیب ر،یام بدون مگه -

 . شد کمینزد

     ؟یدیرس یک -

 ندهینش را دلم و غرور شکستن یصدا هاله کاش

 . باشد

 . شهیم یاقهیدق چند -

 : گفت یبلند یصدا با فاصله همان از انیک

 . یکرد رید چقدر داداش، سالم -

 .  کردم بلند شیبرا یدست

 .  سالم -

 .  دیپرس سوگل

  ؟یشد سیخ انقدر که یاومد یچ با -



 سر با. زد جرقه دلم در  ذوق. شده نگرانم کردم فکر

 . کردم سرم پشت به یااشاره

 .  کردم پارکش طرف اون. موتور با -

 شاد صورت تا بودم کرده نی کم یشکارچ  مثل نگفتم و

 . نمیبب را دلش ته از خنده و

  خاطره تا گرفتند فاصله آهسته و نرم انیک و هاله

 .  دادینم دلم به دل او که افسوس صد. بسازند

  نه؟ ه یخوب  یهوا -

 . بشکنم را مسخره سکوت خواستمیم فقط

  دهیناد که ییهاتالش یبرا سوخت،یم خودم یبرا دلم

 پا و دست انشیم که یایفیبالتکل  یبرا. شدیم گرفته

 .   زدمیم

 را یبطر . سوخت م یروزها آن یسادگ یبرا دلم

 را دلم میهاحماقت  یادآوری. رساندم میهالب  به دوباره

 .   کشاندیم درد به

  تا گلو سر  بر چه نبود مهم. دمینوش یبزرگ یجرعه 

 یتیاهم و بود گرفته شدت باران. آمدیم اممعده

 .   شد خواهد چه بعدش که نداشت

 .رفتیم تاراج به غرورش که بود یپسرک تابیب دلم



 ۱۶۴پارت #

 .  دهیم  بهم یخوب حس هی. هوام نیا عاشق من -

 . زد  یچرخ و کرد باز طرف دو به  را دستانش

   م؟یبزن  موتور با دور  هی یخوایم -

  و زدم بودند رفته هاله و ان یک که یریمس به یااشاره

 .  دادم ادامه طنتیش با

 خوب یخاطره هی میتونیم یول نه،  اونا مثل -

 .  میبساز

 .  داد ادامه لیمیب  و انداخت نییپا را دستانش

 .  دمی م حیترج  رو زدن قدم -

 . گذاشتم لبم یگوشه یگار یس

  ؟یکشی م گاریس -

  یشعله باران تا کردم  حائل  گاریس ی جلو را دستم

 .  نکند خاموش را  فندک کوچک

 . روز در دوتا یکی ،یحیتفر. کردم شروع تازه -

 .  شدم قدشهم و کردم  خارج لبانم انیم از را دود

  ؟یندار دوست -

    د،ی پرس تعجب با



  رو؟ یچ -

 .  بود کرده فراموش را سوالش  ،یلعنت

 . کنم خاموشش کنهیم تتیاذ اگه -

 . انداخت باال یاشانه 

 . ستین مهم -

  مربوط من به که ییزهایچ نه من، نه. نبودم مهم

  راحت را خودم و زدمیم ایدر به دل دیبا. شدیم

 که مزخرف طرفه کی حس نیا از کردم،یم

 .  بود شده رمیگبان یگر

  دادیم انیک به  که ییجوابها با دادیم من  به که یجواب

 . داشت فرق آسمان تا نیزم

 . چسباندم درخت یتنه به را کمرم و ستادمیا

  سوگل؟ -

 . میشد چشم در  چشم و ستادیا

  هوم؟ -

  ؟یدیم  جواب صادقانه بپرسم، ازت سوال هی -

 .  چرخاند چشمانش کاسه در را شیهامردمک 

 . بپرس -



  شده دهیپوش نیزم یرو  میپا ریز را گاریس مانده ته

 . شدم کشینزد  یقدم چند. کردم له برگ از

  ه؟یچ من به  راجع نظرت -

 نگاهش از  یزی چ توانستمینم. شد امرهی خ  سکوت در

 . دیکش را لبش طرف  کی. بخوانم

 ...   بگم چطور ،یهست یخوب پسر تو  خب خب، -

 .  داد ادامه. نبود سوالم جواب نیا

  ه؟یچ سوال نیا  از منظورت -

 . دمیپرس که مهمه برام -

 .  دیکش نیی پا را  نگاهش

  کنه؟یم تتیاذ جمع تو بودنم -

 .  داد ادامه  سرسختانه یول شد دستپاچه

   ؟یکنیم  فکر یطور نیا چرا نه، -

 .  یشی م ناراحت ،ینیبیم منو  وقت هر -

 .زد برگها به یاضربه  پا با

   ۱۶۵پارت #

 . یکنیم اشتباه یدار ست،ین  یطور نیا -



   کنم؟یم اشتباه -

 .  شد یعصب

  ؟یبرس یچ   به یخوایم  ر؟یام هیچ یبرا سواال نیا -

 . خودمون به -

. شود رهیخ چشمانم  در ترراحت  تا گرفت  باال را سرش

 . کرد زیر  را چشمانش

  خودمون؟ -

  گفتم؟ یبیعج زیچ آره، -

 . ی بزن حرف ترواضح شهیم -

 . گفتم حیصر را امخواسته  و زدم ایدر به دل

 .  میش تریمیصم. میش ک ینزد بهم شتریب خوامیم -

 .  زد اشیشانیپ ی  رو  ی  وحش یهایچتر  به یدست

 . بگم دیبا یچ دونمینم -

 . کردم پر را فاصله قدم کی

. یشناسیم منو که تو نه؟ ای آره. ستین  سخت یلیخ -

 . نباشه سرد قدر نیا مونرابطه قرار فقط

. یپیت  خوش ،یهست  یخوب پسر تو ر،یام نیبب -

 ... یول



  ؟یچ یول -

 . میچرخاند طرفش  به سر هاله،  یصدا با

 . گهید نیا یب هابچه -

 . کرد رفتن عزم

  ؟یچ یول ،ینگفت -

 . زد یچرخ مین

 . کنم فکر بذار -

 نیماش سمت به را شیها قدم. یشگیهم  جواب همان

  انیک. افتادم راه سرش پشت  فاصله با  من و کرد تند

 . شد کمینزد

 . نیبود کرده خلوت خوب گذشت؟ خوش -

 . زدم یشخندین

 . بود یخال جات -

 . گرفت را کالمم یتلخ

  پرت؟ تو زد -

 . کنه فکر خوادیم مدت همه نیا از بعد تازه -

 .  زدم اششانه به یاضربه. دیکش یقیعم نفس



 . سهیخ نیزم. برو آروم -

 . واسش یکردیم کار یچ  داشت دوست اگر موندم -

 سمت به من و نشست فرمان پشت. دمیکش یآه

 .  رفتم موتورم

 قفلش هوا، ن یا تو شو موتور الیخ یب داداش  ر،یام -

 . مشیبریم میایم فردا کن

 . بود کلمه دو جوابش

 . سالمت به برو -

 تنم و سر یرو که یتند باران و ماندم من رفتند،

 شستیم را اممردانه یشکسته  بغض و زدیم شالق

 . بردی م خود با و

 . کردم زمزمه خودم با. بود گرفته زمان و نیزم از دلم

 دختر اون رو  تاوانش که  یکرد کار یچ من با یلعنت -

 .ده یم پس داره

   ۱۶۶پارت #

 . کردم پرت  یاگوشه را  یخال  یبطر

 سمت به و کردم روشن را موتور. بودم کرده لرز

 .  راندم خانه



 .  کشدیم را  انتظارم ،یسخت ی  سرماخوردگ دانستمیم

 داشته نگه باز زور به  را خمارم و دار تب چشمان

 .  دیکشی م اسارت به را تنم کم کم گرما،. بودم

 ریمس نبود قرار ییگو. بود شده یطوالن  برگشت ریمس

 . شود تمام

  که یزیچ  هر از باران، از  تنها نه. گرفت شدت باران

 .  بودم زاری ب انداخت،یم  گذشته یهاحماقت  ادی مرا

. کردم پارک نگ،یپارک گوشه را موتور حال، یب یتن با

 ستادنیا یبرا یتوان میپاها. شدم آسانسور  داخل

 . نداشت

 داخل را دی کل توانستمینم. دمیدیم دوتا را زیچ همه

 از. شد ثابت ریتصو تا زدم پلک یبار چند. ببرم قفل

 . بودم متنفر ام ی ناتوان و ضعف همه نیا

  ن؟یخوا یم کمک -

  چکسیه . باشد توهم کاش. دمیچرخ  صدا سمت به

 .   دیدیم مرا تیوضع نیا در دینبا

 از را شیصدا. گرفتم سر از را تالشم دوباره تیاهمیب

 . دمیشن  کتری نزد ییجا

  خوبه؟ حالتون -



 اگر. نبود من روز امروز،. شدیم  کمینزد دینبا

 ازم ام،گذاشته سر پشت را یلحظات  چه دانستیم

 . گرفتیم فاصله

 .  دمیکش نعره و شدم رهیخ  شیهایآب در

 . بذار تنهام -

 .دمیکوب بهم محکم را در و شدم داخل

 ۱۶۷پارت #

  

 (هیآ)

  

 ،یاله رحمت نیا ریز عاشقانه من و د یباریم باران

 .  زدم قدم   خانه تا را ری مس از یقسمت

 .   کردمیم فکر بودم، داده که  یامتحان به

 .  نداشت وجود امی ناراحت  یبرا یلیدل و  بود او با حق

  اتاق   همان به من یول کنم عوض را اتاقم توانستمیم

 . بودم  گرفته خو وارشید به وارید

 از بودم، گفته  جوابش در یا "باشه" فکری ب نکهیا از

 . بودم  یحرص خودم



  را اشدهی خم قامت که رفتم،  باال یکی یکی  را هاپله

 . دم ید در یجلو

 همه آن با داده، قورت عصا یدهیکش اتو مرد   آن

 .  نداشت ستادنیا ینا جذبه،  و ابهت

  قفل   با. نشد حضورم متوجه. بود سی خ شیهالباس 

  یصدا و یزبان  ری ز یغرها از را نیا بود؛ ریدرگ در،

 .  دمیفهم دیکل  خوردن بهم

  زبانم یجلو  نتوانستم. ستین خوش حالش کردم حس

 .  رمیبگ را

  ن؟یخوا یم کمک -

 مشغول دوباره و کرد امحواله   ینگاه  شانه یرو از

. بود آشفته وضعش و سر. دیند مرا انگار. شد کارش

 .  رفتم  جلوتر

  خوبه؟ حالتون -

 از. بودند کرده  احاطه یسرخ  یهارگه  را شیهاقهوه

 . شدم خشک یالحظه  ادشیفر یصدا

 . بذار تنهام -

 .  دیپر میهاشانه در، شدن دهیکوب یصدا با بعد یکم

 . شدم دستپاچه و کردم بغض حال آن در دنشید از



. بذارم شی تنها  توانستمینم. داشت اجیاحت کمک به 

 . فشاردیم مشتش  انیم در یکس را قلبم کردمیم حس

 . زدم ضربه  در به یچندبار دست کف با

  ؟یشنویم  صدامو. کن باز رو در کنمی م خواهش -

 یکار دستم از و نبود خوب  حالش. دی لرزیم دستانم

 .  آمدی برنم

 انیک یشماره لرزان یدستها با. زد ذهنم به یاجرقه 

 .  داد جواب تا دیکش طول . گرفتم را

 .  برسون خودتو زود. ایب انیک -

 .   گفتم وقفهی ب و هم پشت

   تو؟ ییکجا شده؟ یچ هیآ -

 . دیباریم میها اشک که نبود خودم دست

. تو برم نذاشت. انیک ستین خوب حالش... حالش -

 . ایب فقط توروخدا ا،یب

 . آمدم خودم به ادشیفر با

  نصف. شده یچ بگو بعد بکش، قیعم نفس هی -

   شده؟ بد حالش یک ؟یکرد عمرم



  خبر وضع چه نیا من، به لعنت. دمیکش یقیعم نفس

 مشخص میصدا در بغض و هیگر اثرات. بود دادن

 . بود

.  دمشید راهرو تو. ستی ن خوب حالش  رساالر؛یام -

 دیبا. بست هم رو در رفت،. بود س یخ  لباساش

 .  میکن کمکش

 تا. کمینزد من. ستین ی زیچ. زمیعز باشه باشه، -

  باشه؟. نباش نگران. رسمیم گهید یقهیدق چند

 .ماندم منتظرش و کردم زمزمه یآرام یباشه 

   ۱۶۸پارت #

  به قهیدق ده . بود ساعت  به نگاهم و زدم قدم همانجا

 . گذشت سال ده یاندازه

 ان،یک قامت شدن انینما و آسانسور در شدن باز با

 .   بردم هجوم سمتش به هراسان

 . یکرد رید چقدر -

  قدم که بود دوم  بار یبرا. کرد باز را در و نداد یجواب

 یالحظه  یبرا  یحت چشمانم. گذاشتمیم خانه نیا در

 .    رفتم انیک سر پشت. نکرد رصد را اطراف



 و گرفتم دهانم یجلو دست دمید که یز یچ از شوکه

 .دمیکش یاخفه  غیج

 و افتاده تخت یرو س،یخ  یهالباس  و کفش همان با

  برخورد یصدا. بود یجار  صورتش و  سر از عرق

 .   شکستیم را اتاق سکوت شیهادندان

 .  رساند سرش یباال  را خودش مه یسراس انیک

   خوبه؟  حالت ر،یام -

 . کرد  جدا شیپاها از یسخت به  را شیهاکفش

 . بهت لعنت پسر، بهت لعنت -

 .  کند عوض را   شیها لباس تا کردم کمک

 ادیب اورژانس بزن زنگ. مارستانیب مش یببر دیبا -

 . باالس تبش. هیآ

 .   داشتم را یفاطم دکتر یشماره

 . ادیب یفاطم دکتر زنمیم  زنگ االن -

 .  داد جواب کالفه

 .زودتر یکنی م یکار هر -

  چاک چاک چاقو با را  قلبم حال، آن در دنشید از

 .   کردندیم



 دستمال  من و کرد اشه یپاشو انیک دکتر، آمدن تا

 . گذاشتمیم اشیشانی پ یرو نمدار،

.  داشت ادامه انیک یلب ریز  یغرغرها و من یهااشک 

 . زد تشر انیک

    آخه؟ یکنیم هیگر چرا  گهید تو -

 . دمیکش سمیخ  صورت یرو را دستم پشت

 و ستادهیا اتاق از یاگوشه شنهیمعا ن  یح د،یرس دکتر

 . بودم زده قفل امنه یس یرو را میهادست

 را امهیگر یصدا تا دمیکش دندان به  را نمیریز لب 

 . کنم خفه

  یال به ال را میدستها و نشستمیم کنارش شدیم کاش

 .  کردمیم سرکشش و شانیپر یموها

 از دانمینم باشم؛ راست  رو توانستمیم که خودم با

 . گرفتیم را اشپ بهانه دلم یک

 رشد لحظه به لحظه درونم ییپا نو و دیجد حس

 .  کردیم

 دست به یانسخه  و کرد وصل دستش به یسرم دکتر،

 .  داد انیک



  حواستون صبح تا. دیکن ه یته براش رو داروها نیا -

 . نره باال که  باشه تبش به

  تنها او با مرا داروها گرفتن یبرا انیک و رفت دکتر

 .گذاشت

  خوب حالش اگر. داشتمی برنم او از چشم  یالحظه  

 . کردیم استفاده دادنم آزار یبرا فرصت نیا از بود،

 !کاش بود، خوب  حالش کاش

   ۱۶۹پارت #

 دور را دستانش و زده هیتک  اتاق وارید به  خسته انیک

  و آمده نیی پا تب ، قطع لرز. بود کرده  حلقه  شیپاها

 . بود رفته فرو یقی عم خواب در

. بود انداخته لنگر شیرو فاصله آن از انیک نگاه

 .  درد و عذاب غم، از بود پر چشمانش

  یک تا دونمینم. منم روزش و حال نیا مقصر -

 .کردیم  تمومش کاش. بده عذاب خودشو خوادیم

 تا کردیم فراموش  رو گذشته تلخ یروزها اون کاش

 ادشی خوادیم کاراش نی ا با. بکشم عذاب کمتر منم،

 .  بشه عاشق دینبا که نره



 یشانیپ به یدست. رفت تخت کینزد و شد بلند

 : گفت دار بغض و آهسته ییباصدا و زد رساالریام

 . داداش کن حاللم -

 .  زد رونیب اتاق از 

  کند؟  داغ نقره طور نیا را او بود توانسته یکس چه

 بزند؟ عاشقش دل به  رد دست بود توانسته  چطور

 کی داشتن  دختر، کی یخواسته  تینها  نکهیا نه مگر

 عشق بود، توانسته  او چطور پس است، دلباخته مرد

  رد؟یبگ دهیناد را پسر نیا ی ایریب و پاک

 مرد نیا که داشت چه او. انداختم خودم  به ینگاه

  نتوانسته که سالهاست و افتاده حال نی ا به بخاطرش

 . بخواند را اشرفته  دست از عشق یفاتحه 

  نگاه و  کرد باز چشم یسخت به د،یلرز  شیهاپلک 

  بعد ی کم کرد؛ متصل چشمانم به را روحشیب

 . افتاد هم یرو  شیهاپلک 

 یمساعد حال هم او. گذاشتمیم تنها را انیک دینبا

 . نشستم مبل نیاول ی رو و رفتم سالن به. نداشت

 . شکست را زبانش قفل و شد باز انیک دل درد



 که د،ید اقتیل یب سوگل اون تو یچ دونمینم -

  منو بگه، بهش میمستق  شد ینمروش .  شد عاشقش

 فکر. بود هاله یخاله   دختر سوگل،. کرد واسطه

 چه دونمی نم. میباهم شهیهم یطور نیا کردمیم

  ریام تا خت،یرینم دستش رو یپاک آب که بود مرگش

  گفتیم دم،یپرسیم نظرشو که هربار. بشه الشیخیب

 به ذاشتمیم  منم. دادیم لمیتحو لبخند هی  ای هیخوب  پسر

 . خجالتش  حساب

 .  داد ادامه و گرفت ینفس

  شدینم. یسرگرم  جور هی . بود یباز هی واسش ریام -

 یاته یعفر چه اشچهره اون پشت که داد صی تشخ

 .  وونیح یهاله  اون مثل یکی. هست

 .  شد امره یخ  و گرفت باال یکم را سرش

 .  دادن مونیباز یجور بد -

 . داد نامعلوم یانقطه  به و گرفت را  نگاهش

 زد،یم پسش اون که هربار. شد رشیاس زود ریام -

 همه. اد یب چشمش به تا کردیم تالش شتریب ریام

 یحت رفتن رونیب کادو، تولد، کرد؛ واسش هم یکار

 .رونیب بود رفته باهاش که یلکنت موتور نیهم



 ۱۷۰پارت #

 .  داد تکان یسر  و زد یتلخند

  تو پول هی از ریغ به م،یرفتی نم سرکار  هاموقع اون -

 تا کرد یتالش چه یدونینم یول. مینداشت یزی چ ،یبیج

 بار، هی فقط تا  بخره، رو یآهن  بت نیا یچ ی ه همون با

 سوگل اما. کنه خوشحالش و بزنه دور باهاش بار هی

 بهش هم ی خال  و خشک  کیتبر هی یحت  دل، سنگ

 یعاشق و عشق نره ادشی تا داشته نگهش . نگفت

 سمتش نکنه  هوس دوباره که آورده  سرش به یچ

 . بره

 یگوشه و دیکش  رونیب پاکت از یگار یس.  کرد سکوت

 . گذاشت لبش

  کنه؟ینم تتیاذ -

 . کردم راست و  چپ را سرم

. زد یپک. کرد روشنش و گرفت رشیز را فندک

 با نبود قرار انگار. گرفت صورتش مقابل را گاریس

  یرو یگاری س ریز داخل  حرص با. شود آرام هم آن

 .  کرد خاموشش  زیم



  یکم زمان  سال پنج. بودم هاله با سال پنج من -

. رفت سوگل از بعد ماه چند اونم. عمره هی ست،ین

  چرا؟ یدونیم

 .  کردم نگاهش منتظر سکوت در

 داشت،  دوست یبچگ از که رو یکس چون فقط -

  تا بود کرده یباز من با سال پنج. بود کرده داشیپ

 سال پنج یدونیم. بره ادشی رو کهی مرت اون فقط

  ؟یچ یعنی خوردن یباز

 را سرش. نکند باز سر بغضش تا دیکش یقیعم نفس

 . بست را چشمانش و برد عقب

 .  بودند گذرانده را یسخت  یروزها چه

 یکار. بود زنم واقعا. خواستمشیم ازدواج واسه -

 . میباش نکرده که بود نمونده

 . دوخت چشمانم  به را دردمندش نگاه

  کرده انتخاب هامونو بچه اسم شه یم باورت -

 ... یم؟ولیبود

  یسخت به. نماند دور نگاهم از شیگلو  بکیس حرکت

 . نشکند تا کردیم مقاومت



  درد چقدر بودن چهیباز حس یدونینم. نموند رفت، -

 .  داره

  و دادم جرات خودم به. بود نیسنگ و  تلخ سکوتش

 . دمیپرس

  رفت؟ سوگل... سو  که شد یچ -

. اورمیب زبان به را منحوسش اسم که داشتم اکراه

  جواب که زدیم پا و دست اشگذشته  خاطرات انیم

 .  داد

 ... ومدین که ومدین چشمش به ریام یکارا -

 سرم در کلمات. آمد بند نفسم راه دمیشن  که یزیچ از

 رساالر،یام یبچگ دوران دوست. شد تکرار

 .  بود زده را مخش  باشد، او با خواستیم

 رحمیب قدر نیا بود توانسته چطور من، یخدا یوا

 و ردیبگ دهی ناد را غرورش بود توانسته چطور باشد،

 . کند له شیپاها ریز را قلبش

 .  شد شروع امیعصب یها سرفه

  تونست؟ یطور...  چه. انیک ی گیم... یچ -

 حسیب شد، سرد شد، سنگ هاموقع همون از ریام -

  ه؟ی آ. رفت هاله که  بعدشم. شد



 . بود نشسته آب به چشمانش و داشت خش شیصدا

 درد. وفتمیم پا از دارم. داغونم خندم،یم نکن نگاه -

 .طرف هی کشهیم ریام  که یعذاب طرف، هی خودم

    ۱۷۱پارت #

 .گذاشت چشمانش یرو را اشاشاره و شصت  انگشت

 برداشتم را  فمیک شدم، بلند درد و غم از یبار کوله  با

 دیکل رفتم، باال  یسخت به را هاپله. رفتم رون یب در از و

 . چرخاندم قفل در را

 .  داشت ادامه م یهاسرفه  تک

 یصندل. کردیم شره یمامان چشمان  از ینگران

 . کرد تی هدا سمتم به را چرخدارش

  ه؟یآ خوبه حالت حاال؟ تا  یبود کجا -

 کمتر و کمتر ها،سرفه  یفاصله. شد رها دستم از فیک

 .  شدیم

  کردن دایپ  یبرا را دستم. نگرفتم نگاهش از چشم

  راه. زدم دهانم داخل پاف  دو. بردم فمیک  داخل ،یاسپر

 .  شد باز کم کم یتنفس

 یرو را سرم. رفتم طرفش به پا  و دست چهار

 . گذاشتم شیزانو



    بخوابم؟ شتیپ امشب شهیم شه،یم -

  یرو دستش آرام حرکت. کرد درک را روزم و حال

  اشک قطره کرد؛ آب رفته، رفته را بغضم سرم،

  یبرا را راه و گرفت راه  چشمم گوشه از یسمج

 . کرد باز چشمانم، البیس

 . باشه. دخترکم  باشه -

 با را داشتن مادر که بود بار نیاول نیا  هاسال از بعد

 . بودم شده سبک. کردمیم حس پوستم و گوشت

 . ینکن ضعف بخور  یزیچ هی برو پاشو   -

  یرو یابوسه  خنده با ه،یگر انیم و کردم بلند سر

 . زدم اشگونه

 .  کردم نگرانت ببخش -

 . دیپاش میرو به  یگرم لبخند

 به گاز، رو غذات. ایب کن، عوض رو  لباسات برو -

 . بمونه گرم تا نکنه خاموش رو رشیز گفتم شوکت

 و میمستق  نگاه ریز. نداشتم خوردن غذا به یلیم

 . چرخاندمیم برنج بشقاب انیم را قاشق منتظرش،

 رو ینییپا هیهمسا پله، راه تو که ومدمیم داشتم -

 .  دمید



 . گرفتم باال را سرم

 . شیدید در یجلو بار هی که همون شرکت؛ سییر -

 . بود گرنظاره سکوت در

 انیک به. کنم کمکش نداد اجازه. نبود خوب حالش -

.  میکرد داشی پ تخت رو هوشیب د،یرس یوقت. دادم خبر

 . کنم نگرانت خواستمینم. زدم زنگ ی فاطم دکتر به

  زیچ همه از برام ،یباش سالم که خودت. ستین مهم -

 . مهمتره

 

 خم تراس نرده یرو از.  نداشت شدن تمام قصد شب

 .بود نبودنش ینشانه  ن،ییپا تراس یکیتار. شدم

 متوقف بارش. دمیکش یابر آسمان سمت  به را نگاهم 

 !...  من دل مثل داشت، بغض هنوز آسمان اما بود شده

 . بودم گذاشته جا اتاق آن در را  روحم و قلب 

 

  کردم،یم تصور که آنچه از زودتر ی مامان آغوش

  ساحل به و زد پس قدرت با را طوفانم. کرد آرامم

 . کرد دعوت چشمانم به  را خواب. رساندم آرامش



 آغوش ن یا در و تخت نیا یرو ابد تا شدیم کاش

 . دیخواب

   ۱۷۲پارت #

 کی با کردم،یم آماده را   صبحانه لیوسا کهی حال در

 آب وانیل. ردینگ ته تا زدمیم هم را، یفرن دست

 .  کردم آماده  هم را یپرتقال

 با مرد نیا شد،یم  مقتدر مرد همان دوباره دیبا

  االتیخ که یمرد. بود بهیغر یادیز  بودن فیضع

  چشمش به که نبود مهم. بود کرده یرنگ را امدخترانه 

 . بود تابمیب دل مهم. آمدمینم

 خجالت با و گذاشتم اپن یرو را شده آماده ینیس

 .  گفتم

 گرسنه... ادی م خانم شوکت تا... نییپا برمیم رو نایا -

 . نمونه

 . داد جواب  ذاتش یمهربان با و زد پلک

 . مادرت مث درست ،یدار ی مهربون و بزرگ قلب تو -

 .    زدم یدار بغض لبخند

 دست با  اط،یاحت با و دادم قرار دستم کف را ینیس

 . فشردم را زنگ گرید



  یرو نگاهش. کرد باز را در انیک که دینکش یطول

 .  نشست ینیس

 کمتر دونستم،یم. جون  هیآ نکنه درد دستت -

 من نباش نگران یول. باشم داشته  جا خوردم،یم

 .  راحت  التیخ  دمی م جاشون

  عقب را  ینیس آورد، وانیل سمت به را دستش تا

 . دمیکش

  واسه هم نایا. اسگهید یک ی ضیمر. یسرحال  که تو -

 . کنار  برو. اونه

 . کرد زانیآو را شیها لب

 . نداشت دوست منو چکسیه اولم از -

 در پشت. سرش پشت هم من و افتاد راه من از جلوتر

 و گرفت دستم از را ین ی س یزرنگ با  و ستادیا اتاق

 .  بودم دل دو شدن، وارد یبرا . رفت داخل

 دست به ینیس انیک. ستادمیا در چارچوب انیم در

 . شد کشینزد

  نیبب پاشو پاشو. باشم من  پرستارت ،یکن تب یاله -

 . واست کردم چه



  یتخت پا ی رو را ینیس انیک. کرد باز چشم  یسخت به

 . دهد تخت تاج به را اش هی تک تا کرد کمک و گذاشت

  بار هی فقط  من که، یدونی م. یریبگ جون  بخور ایب -

 .  شمیم مهربون عمرم در

 . گرفت سمتش به را پرتقال آب وانیل

 . نخوردمش تا بخور -

 به اشگرفته یصدا. خورد را وانیل اتیمحتو از یکم

 .  دیرس گوش به یسخت

  باشه؟ تو کار کنم، باور که یخواینم -

 . گفت  غرور با و انداخت غبغبش به یباد انیک

 که هم خانم شوکت نجاس؟یا یکس تو و من جز به -

  ه؟یک کار ست،ین من کار اگر. ادیم گهی د ساعت کی

 خودش دهان داخل را یفرن از یبزرگ قاشق بعد و

 .  گذاشت

 . دختر طال دستت. شده یعال اووم -

  به. شد گشاد چشمانش زد، یاراد ریغ که یحرف از

 .  گفت و کرد  جدا را شیهاقرص  سرعت

 .شرکت برم دیبا گهید من. قرصات از نمیا ایب -



   ۱۷۳پارت #

  متوجه رساالریام د،یچرخ در طرف به و ستادیا

 در حالشی ب ی  هایاقهوه شدن قفل با. شد حضورم

 . دیکش پر لبانم از خنده چشمانم،

 .  بود هودهیب ماندنم. کردم سالم

 .  منتظرتم رونیب ان،یک -

 . امیم االن باشه، -

  رفتم، کلنجار خودم با و ستادمیا انیک منتظر در یجلو

   کرد؟یم موردم در ی فکر  چه  حاال

 آن فکر در  من. گذشت نی سنگ یسکوت در ریمس تمام

  در هم انیک و بودم تنها یدلشکسته   و ضیمر مرد

 . بود غرق خودش

 تیریمد اتاق یراه ان،یک خواست به ورودمان، با

 را قلبم و چشم که شد، یخار  شیخال یجا. میشد

 .  گرفت نشانه

 رییتغ مانیهردو یبرا را فضا تا کردیم تالش انیک

 بودنش. داشت تبحر کار نیا در هم انصافا و دهد

 .  بود ینعمت



 سفارش یرسم  و یجد ی لحن با و برداشت را یگوش

 سر را یگوش. داد یمحمد خانم به را قهوه فنجان دو

 .  برگرداند شیجا

 پام گرد به  ریام خانم؟ یکرد  حال رو جذبه و ابهت -

 . رسهینم هم

 . چسباندم بهم را اماشاره و شصت  انگشت نوک

 . یبود یعال -

  تالشم. شد  زانیآو اشلوچه و لب کاظم مش ورود با

 بلندم یقهقه و بود ثمریب امخنده از یر یجلوگ یبرا

 . دیچیپ اتاق در

 طان،یش و  بانمک پسر کنار در قهوه،  صرف از بعد

 . برگشتم اتاقم به کارها انجام یبرا

 شیپ را  یشتریب ساعت خانم شوکت که یزمان از

 شرکت در را یشتریب زمان هم من ماند،یم یمامان

 .  گذراندمیم

 تنها و بود کرده دایپ صحبت هم کی نکهیا از یمامان

 . داشت تیرضا ماند،ینم

 

 .  شد باز یاتقه با در که بودم می کارها  سرگرم



   مهندس؟ یچطور  -

 . زدم یلبخند و دادم ماساژ دست با را گردنم 

 . خوبم . تو ایب -

 یقوس و کش من و کرد رها  یصندل یرو  را خودش

 .  دادم بدنم به

 .  برداشتم را یگوش

 . بدم سفارش یخور یم یچ -

 .   بده سفارش خوادیم تازه خانمو، به، -

 .  داد تکان یسر

 رو یگوش  سرجاش بذار. یشینم یزندگ زن تو نه، -

 .   دادم سفارش  خودم

 .شد باز  در که بودم انیک حرف به دنیخند حال در

   ۱۷۴پارت #

 با. شد  داخل باز، مهی ن در یال از سر، کی تنها و

 که بود یدختر  همان. دیخشک  لبانم یرو خنده دنشید

 .  بودم دهید اتاقش در ش یپ روز چند

 یهالب  یرو  هم یلبخند و سرش یرنگ یاسی شال

 . بود نشانده  براقش



 کل تونخنده یصدا که نیدید دور رو  سییر چشم   -

  برداشته؟ رو شرکت

. ستادمیا احترامش به. شد داخل و کرد باز  کامل را در

 .   داد ییباال بلند سالم نشسته طور همان انیک

   وروجک؟ یکنیم کار یچ نجایا -

 .  کرد من به  رو دخترک

  هست؟  اجازه -

 .  زدم یزورک  یلبخند

 . دییبفرما بله، -

 .  گشود طرف دو از را دستانش ان،یک

 .  وروجک نمتی بب نجایا ایب -

 . دیکش هم  در ابرو دختر

  رو شرمانهی ب شنهادیپ نیا که یدید رو ریام چشم -

  نه؟ ،یدیم

 . انداخت را دستانش انیک

 .  بخواد دلت هم یل یخ  بابا، خب -

 یکشدار شیا و کرد نازک شیبرا یچشم پشت دختر،

 . گفت



 .  کرد دراز سمتم به را دستش

  درسته؟ ن،یهست دیجد کارمند -

 .  فشردم را دستش

  دارم؟ رو یکس چه با ییآشنا افتخار -

 .  داد جواب زودتر انیک

 شییدا منم  بگما البته. ری ام یزاده خواهر سان،یپر -

  براش ریام  که یهرچ برات، بگم بهتر ام،ی م حساب به

 . دارم براش رو حکم همون منم هست،

 .  کرد اضافه  ییخوشرو با سانیپر

  نیا. شهیم مییدا آخر در و دوست برادرم، ر؛یام -

 . ریام به چسبونده خودشو هم  فتهیش خود

 . داد جواب  ناراحت انیک

  خانم؟ سانیپر اسیجور نیا پس گه،ید باشه -

 .  کرد کینزد گوشم به را سرش  سانیپر

 . نشه پرو گفتم یطور نیا جلوش. گهیم راست -

 . زد یامزه با  چشمک بعد و

  دلم به  کردمی م فکر که آنچه از زودتر  سانیپر

 بلندش ییخرما یموها و  چشمانش یاقهوه . نشست



  متوجه شد باعث م،یداشت که یکینزد یفاصله از

 . شوم مرد آن با ادش یز  شباهت

  یادیز نمک و مالحت دختر نیا او، یجذبه  برعکس

 . دادم جواب لبخندم شدن ترقیعم با. داشت

  و واالمقام جناب کارمند و  هیهمسا. هستم یعباد هیآ -

 .خان انیک

  

  حفظ با من و گذشت دو آن  یهاکلکل به روز تمام

 .  کردمیم شانیتماشا لبخند

 و نداد جواب آژانس گرفتن یبرا سانی پر یاصرارها

 دیتاک انی ک یخداحافظ موقع . میرساند را او انیک با

  رساالریام کسالت متوجه مادربزرگش و مادر تا کرد

 .نشوند

  

  و سخت یادیز طبقه آن از گذشتن. رفتم باال را هاپله

 چطور حالش بفهمم توانستمیم کاش. بود ریگنفس

 .است

   ۱۷۵پارت #

 .نداشتم  زدن زنگ یبرا هم یابهانه 



. رفتم باال را هاپله یباق و دمیکش  یقیعم ینفس

 یکس خواستمینم. زدودم لبخندم کی با را امی خستگ

 ییرو خوش با و کردم باز را در. ببرد حالم به یپ

 .  شدم وارد

 یمامان که بودم میها لباس کردن عوض  حال در

  د؛یپرس

  خبر؟ چه ستییر از -

 که طور همان. دیکوب ترمحکم  سوالش دنیشن از قلبم

 .  دادم جواب بود او به پشتم

 . شرکت ومد ین امروز -

 .  دادم ادامه یفرار یچشمان با و دمیچرخ طرفش به 

 .    زم یبر ییچا ییدوتا رمیم -

 .  انداختم اتشی محتو به ینگاه و برداشتم را قابلمه در

 . می بزن بهش سر هی نییپا میبر شام از بعد -

 سر. شد خشک هوا  در دستم حرفش، دنیشن از

 میصدا خدا زود چه نمش؟یبب توانستمیم یعنی م؟یبزن

 . دیشن را

 هم دوبار یک ی کرد، درست سوپ براش  خانم شوکت -

 . دنشید میبر بهتره خب، یول. زد سر بهش



 شیپ دست. دمیچرخ سمتش به و دادم قورت  را بزاقم

 . برداشت  یخشک توت و برد

  ستیرئ از هم یشناخت. دمیند رو کارت محل که من -

  مجرد پسر دوتا ساختمون نیا تو دونمیم فقط. ندارم

 . نمشونیبب کینزد از شد واجب. کننیم یزندگ

 .  شد قالب بهم نگاهمان

 هم م،یریم ادتیع هم. م یزنیم نشون دو ریت هی با -

   ه؟یچ نظرت. شمیم آشنا باهاشون من

 شود، خارج  انشانیم از یاصوات آنکهی ب میهالب

 . خورد یتکان

 . نیبش ایب ز،ی بر رو ییچا -

 مقابلش یصندل یرو و ختمیر  یچا فنجان دو دستپاچه

 . نشستم

  دستم دادن، درس یبرا یرفتیم مردم خونه که قبال -

 .   داشتم اعتماد  بهت فقط و بود بسته

 .  زد ی کمرنگ لبخند

 از تونمیم ی وقت خوب یول باشم؛ نداشته حاال که نه -

 . بدم انجامش بهتره نمیبب رو یچ   همه کینزد



  پر را وجودم یخوب حس. نشست دلم به اشی نیب زیر

 . کرد

  ؟یشینم ناراحت که تو -

 میپا به را اشمادرانه   محبت و مهر داشت یسع او

 .نبود یناراحت یبرا یلیدل پس. زدیبر

 . گذاشتم دستش  یرو را دستم

 . شماست حق نیا. شمینم  ناراحت که معلومه نه، -

  

 مقابل. شد آماده یمامان تا کردم کمک شام از بعد

 میرو و  سر به یدست تا نشست منتظر ونیزیتلو

 . بکشم

   ۱۷۶پارت #

 داشتم، یبیعج لیم. ستادمیا امی خال شی آرا زیم مقابل

 رژ کی جز یول دهم لعاب و رنگ یکم صورتم به که

  یزیچ بپوشاند، را میهالب  یرنگیب فقط که یکالباس

 .نداشتم

  لب یرو یباز  دل و دست با و دادم تی رضا همان به

 . دمیکش میها



 اتاق از و انداختم امشانه   طرف کی را امی روسر پر

 . رفتم رونیب

 از یمامان خواست به را کاکائو یهابسته  از یکی

 .  گذاشتم شی پا یرو و برداشتم نتیکاب

 و کردم تی هدا آسانسور داخل را چرخدارش یصندل

 .  فشردم را نیی پا طبقه دکمه

 . زدم شیرو به ی مهربان لبخند

 . نمتیبیم نییپا -

 شتریب یکم اگر. گرفت یدلسوز  رنگ  نگاهش

 بهم ییکشو یدرها. گرفتیم راه اشکم ماندم،یم

 . دیچسب

  و کردم وارید بند را دستم کی رفتم، هاپله  سمت به

 نفس چند و گذاشتم  امنه یس قفسه یرو را گرمید دست

 . دمیکش سرهم پشت

  دهیرس من از زودتر.دمیدو نییپا سرعت به را هاپله

  شیپا یرو اشارپ و دمیکش رونیب را اشیصندل. بود

 . کردم صاف را

  قلبم یهاتپش یصدا یکس  کردم دعا و فشردم را زنگ

 . نشنود را



 هم در نگاهمان. کرد علم قد مقابلم انیک و شد باز در

 دست با. آمد خودش به هی ثان چند از بعد و خورد گره

 . زد صورتش  به یاضربه

    ُمردم؟ -

 . خوردم جا حرفش از

  جلوم  یبهشت یحور نیا که گه،ید ُمردم حتما -

 . سادهیوا

 .  آمد جلو قدم کی. بست نقش صورتم  یرو یلبخند

  هی شکل به خوبم یکارا بخاطر لییعزرا هم دیشا -

 . رهیبگ رو جونم اومده بایز دختر

 ابرو و چشم با. بود کرده شروع  حاال نیهم از

  آمدن کوتاه قصد یول. زدم یمامان به یااشاره

 . نداشت

  ؟یکنیم چپ چشماتو انقدر هم تو هیچ -

 .   سالم -

 .  شد یمامان  متوجه تازه و دیکش نیی پا را  نگاهش

 . ماست از سالم... س -

 . دیکش باال دوباره را ناراحتش چشمان



  رو بزرگترت یرفت که کردم کارت یچ من مگه -

   ؟یآورد واسم

 . شد یمامان رهیخ  تیمظلوم  با

 سگ هی مثل من دروغه، گفته یهرچ خانم، حاج -

 . ارمشیم برمش،یم. دنبالشم پاسوخته

 ادامه آهسته ییصدا با و  زد خانه به یااشاره  چشم با

 .  داد

  شتریب رو حقوقش  تا جنگمیم بدن، بد چقر   ن،یا با -

 . کنه

 . زد دستش پشت دست

 .  نداره نمک که دست نیا بشکنه -

 .  زد شیصدا خانه  داخل از گرفته، ییصدا  با رساالریام

  ؟ یزنیم حرف  در جلو یدار  یک با ان؟یک -

 .  داد ادامه  یمامان به رو

 سرم از دست هم احتضار موقع خدا، رو تو ینیبیم -

 .ت یاذ آزار، همش. دارهی برنم

   ۱۷۷پارت #



  نگه در یجلو  رو مهمونت شهیهم جون، پسر -

  ؟یداریم

  یجد و برداشت اشیلودگ از دست یمامان  حرف با

 .  شد

 .  دییبفرما... نه -

 .  داد ادامه و کرد باز  کامل را در

 یچ دیبا رفت ادمی برد؛ سرم از هوش دهیورپر نیا  -

 . دییبفرما. دیرینگ دل به شما کنم، کار

 آن از شد متوجه و انداخت شیهالباس به ینگاه

  کی و بود زانو ریز تا قدش که شلوارک  کی با موقع

 . شده ظاهر مانمقابل مردانه یمشک  تاپ

  من. ذارهینم آدم واسه که  حواس سرم، به خاک اوا -

 . کنم عوض لباسامو برم

 .  شد بلند مانخنده یصدا

  خبره؟ چه  نجایا هست معلوم -

 دستانم کف و دیکش پر لبانم از خنده  حضورش با

 . کرد عرق

 یغره چشم و کرد سالم احترام با ،یمامان دنید با

 . رفت انیک به یظیغل



 . داخل دییبفرما چرا؟ نجایا -

  ببرم داخل را چرخدار یصندل کرد کمک  که طور همان

 . زد تشر انیک به رو

   ؟یداشت  نگهشون نجای ا حاال تا موقع اون از -

  راه، یانه یم. گذشتم کنارش از و کردم حبس  را نفسم

 .گذاشتم زیم یرو را  شکالت جعبه

 نشست ما به  کینزد مبل  یرو خودش خاص  ژست با

 . کرد یتشکر  و

  ضیمر که  شدم متوجه.  هستم هیآ مادربزرگ من -

 از و بزنم  بهتون یسر دمید الزم  ن،یبود احوال

 . شم آشنا باهاتون هم کینزد

 .  داد سر سمتم به ی الحظه  را روحشی ب نگاه

 . شد رفع که بود یکسالت هی بله. نیآمد  خوش یلیخ -

 . وستیپ  جمع به انیک

 .  کنم آماده یچا رمیم -

 .  کردم  یمامان به رو  رفتنش از قبل

 . هستن واالمقام جناب همکار و دوست ان،یک آقا  -



  به رو لبخند با یمامان. کرد کج احترام به یسر انیک

 . کرد رساالریام

 .  داره یابامزه تیشخص -

 .  بود انینما اشچهره و صدا در یماریب آثار

 .  کنهیم فیتعر یلیخ  شماها از جان هیآ -

 

 جو آن از شد، باعث آمدیم  آشپزخانه از که ییصداها

 .  کنم فرار  خشک یاد یز و یرسم

 . انیک کمک رمیم من -

 . کرد استقبال حرکتم از یمامان

  صدا و سر همه نیا ان؟یک یکنیم یدار کار یچ -

   ه؟یچ یبرا

 .  شدم هول. میخواستگار نیاومد کنمیم حس -

 . گرفت خود  به یناراحت ی افهیق و نشست زیم پشت

 هم تو. دختر تو یدار یاجذبه  با بزرگ مامان چه  -

 ...  یاخالق گند یآدما ر یگ هردومون. منه مث بختت

 .  داد ادامه درهمم؛ یها اخم دنید با



 منظورم،. نکن یطور اون تو افهیق بابا، خب -

 ... منظورم

 . دینرس ذهنش به یاکلمه

 .  اصال کن  ولش یچیه -

 سالن  به را شده آماده یوهیم و یچا  هم کمک با

 .میبرد

   ۱۷۸پارت #

 رقابلیغ. چرخاندم  سالن در بار نیاول ی برا را نگاهم

  مرتب و زیتم یخانه  نیا صاحب  پسر دو که بود باور

 و شلوغ یاخانه  با داشتم را نیا انتظار شتریب. باشند

 .  شوم مواجه ختهیرهم به

 کرده اسپرت را خانه دیسف و اهیس رنگ از استفاده

  او را جمع  سکوت. داشت یاقه یسل با دمانیچ و بود

 .  شکست

 . ممنونم هم تونصبح  لطف بابت -

 نگاه و گذاشت ینلبک داخل را فنجانش یمامان

 . کرد من یراه  را، مهربانش

  یلیخ شبید . هیمهربون دختر من یهیآ. بود هیآ کار -

 . بود نگران



  حجم ریز و کردم حس صورتم به را  خون  هجوم

 .  بودم شدن  ذوب حال در یاقهوه یگو  دو نیسنگ

 شتریب هم شما بهتر. بود یاحوالپرس  غرض خب، -

 . دیکن استراحت

 . کرد مداخله انیک

. میشدیم آشنا میداشت تازه مادرجان؟ کجا -

 .  بدم  نشونش رو اتاقم ببرم، رو ه یآ خواستمیم

 .  زد یلبخند. بود دهیفهم را انیک  اخالق یمامان

 . پسرجان گهید وقت هی باشه -

 به هم او و گرفت عهده به را یصندل تیهدا انیک

 .  کرد مانبدرقه در یجلو تا ادب رسم

 . ماند تنها  آسانسور اتاقک در یمامان  بازهم و

  

 روبه حالش  یعنی نیا و بود روشن نییپا  تراس چراغ

 . بود بهتر شبید از کم دست ای راه،

  مرور را شی پ ساعات یمهمان و گذاشتم  هم یرو  پلک

 با مغرور مرد آن یبرا دلم یول یک از دانم ینم. کردم

 . بود دهیلرز حسشیب و سرد  یهاقهوه



 یاحساس همان. نداشت یسرانجام  که طرفه  کی یحس

 .  بود کرده  تجربه خودش  بار کی که را

 او ؟یزد پس را مرد نیا که بود مرگت چه ! سوگل آخ

 در جهان کنارت در حتما  دهیرس نجایا به تو بدون که

 . بود مشتش

 را عاشقش قلب نداشت؟  مرد نیا که یخواست یم چه

 .  بود کرده متیتقد که

 فتمیب شیپا و دست به و کنم شیدایپ توانستمیم کاش

 رونیب شی هایی تنها قعر از را مرد نیا تا. برگردد تا

 .  کشد

 کرده سوگل که یکار با. دمیکوب امیشانی پ به دست با

  از قطعا دشیدی م گری د بار کی مرد نیا اگر بود،

 .  کردیم ساقطش یزندگ

 با که داشت؛ چه ینامرد  جز نامردش، قیرف آن

 نیا عاشق قلب در را انتیخ  نیزهرآگ  خنجر کمکش

  ؟ینشاند مرد

 که یزمان کنم؛ تصور را حالش توانستمی نم یحت

  رحمانهیب بودند، نیبهتر شیبرا که ینفر دو دیفهم

 .  کردند لهش شانی هاچکمه  ریز



 دهمیم حق و فهممیم! مرد ،یدیکش یزجر و درد چه

 .شد نخواهد قلب تیبرا گرید شکسته، قلب آن که

   ۱۷۹پارت #

  حاال. باشد شیدردها مرهم تواندی نم زیچ چیه

 یدهییزا دارد، اشچهره بر که ینقاب آن فهممیم

 .است اشگذشته سخت  یروزها 

  **** 

 دوتا شما با من ه؟یامسخره شنهادیپ چه گهید نیا -

  یهمون. متشکرت خود از قیرف اون با آخه؟ امیب کجا

 .  خوشه دلت. زنه یم ریت با منو هیسا که

 . رساند زیم  به را خودش جهش کی با

  تنها هم  تو یطور نیا. ادیب هم سانیپر شد، قرار -

 . یستین

 .  دادم رونیب کالفه را نفسم و گذاشتم  هم یرو  پلک

 واسه اصرارت همه نیا فهممینم. نه... نه... نه -

 . هیچ

 با را سرش خنده، از پر ییهالب  و براق یچشمان با

 . کرد راست و  چپ کلمه هر



 طرف از تشکر یبرا دعوت هی کن فکر تو -

 . اسیبعض

 را امیکنجکاو  حس تا بود یکاف جمله کی نیهم

 . کردم زیر چشم. کند کی تحر

  اونوقت؟ یک -

 و داد لم مبل یرو ال یخیب انداخت، باال یاشانه 

 .  شد اشی گوش سرگرم

 . بود مشخص حرکاتم در خوردن  حرص

 . کردم مهربان را لحنم و زدم یمصنوع یلبخند

  جان؟ انیک -

 . نداد یجواب

   ان؟یک -

. برسم جنون مرز به بود نمانده یزیچ اشیدیقیب از

  زمزمه  خودم با لب ریز و دمیکش قیعم نفس چند

 .  کردم

 . باش آروم ست،ین یزیچ -



  یسخت به. ستادمیا مقابلش و شدم بلند زیم پشت از

  حفظ لحن همان با را مضخرف لبخند  آن کردم یسع

 . کنم

 سفارش نسکافه و یچا  هی هیچ  نظرت  گمیم ان،یک -

 . میبخور  باهم بدم

 یا. گفت یهوم کی تنها اشبسته  یها لب  پشت از

 . آوردم شانس نکنم سکته دستش از اگر خدا

 قفل یدندانها انیم از. نبود یمهربان یبرا  ییجا گرید

 .  دمیغر امشده

 . لطفا رون،یب اریب تیگوش  تو از رو سرت ان،یک -

 یرو را شیدستها و  کرد رها زیم ی رو را یگوش

 . کرد قفل نه،یس

 .  خدمتم در -

 . کردم تکرار را سوالم آرامش با

   کرده؟ دعوت تشکر یبرا منو یک -

 . گذاشت مبل  یدسته یرو  و کرد باز  را شیهادست

 واسه  گفتم یک من خودت؟ واسه تو یگیم یچ -

 کن فکر تو گفتم دهنم؟ تو یذاریم حرف چرا تشکر؟



 هم تو. ی ا یب همراهمون که بگم بهت  خواسته یکس

 .  تشکر حساب  به بزن

 . گرفتیم فاصله بحث  از داشت

 من که خواست یک ،یبگ  تو یچ هر. باشه باشه، -

 ام؟یب همراهتون

   ۱۸۰پارت #

 . داشت حی تفر جنبه شی برا میهاسوال 

 . تو یفضول چقدر -

 .  بودم انفجار به کینزد یساعت بمب  کی هیشب

  نه؟ ای یایم -

 .  نداد یتیاهم  و دیخر جان به را ظمیغل یغره چشم

 . سانیپر کن  فکر تو خب -

 رون؟یب میبر باهم که بخواد دیبا سانیپر  چرا چرا؟ -

 مسخره تشکر؟  حساب به بذارم دعوتشو دیبا منم

  ست؟ین

 . نبود بردار دست

 . رونی ب میبر یایب  خواستم از من اصال خب -

 .  دادم جواب خشم با و بسته  ییها چشم با و ستادمیا



 . انیک کنمی نم قبول رو دعوتت -

 سمت به دم،یکوبیم نی زم یرو  محکم که ییپاها با

 . رفتم زمیم

  زشت یلیخ  یخوری م حرص یوقت گفتم  بهت حاال تا -

  ؟یشیم

 .   دادم ماساژ را  سرم طرف دو انگشتانم با

 . برسم کارام به دیبا ان،یک رونیب برو -

 . نبود شیصدا در قبل لحظات طنتیش از  یخبر گرید

 ؟یشد دعوت یک طرف از یبدون مهمه برات چرا -

  داره؟ برات  هم یفرق مگه

 مهم میبرا  چرا واقعا. رفتم فرو فکر  به سوالش با

ر    از یکس بودم کرده عهد خودم با که من بود؟  دلم س 

  مرتکب که بود یرفتار چه نیا پس نشود،  خبردار

 .  شدم

 در یی رو چه با شد،یم رو انیک ی برا دستم اگر

 . بود گرفته لرز میصدا . کردمیم نگاه  چشمانش

 . ستین مهم -

 . شکست انیک را یطوالن   سکوت



  خواستیم  ریام منو از  که بود یروز چند سانیپر -

  با داره دمید بودم، ریام  اتاق تو االن. ی شهرباز میبر

 اونم. کرد اصرار سانیپر. زنهیم  حرف سانیپر

 همه. افتادم تو ادی موقع همون. کنه قبول شد مجبور

  که دادم شنهادیپ من. خونه و شرکت نیا شده تیزندگ

 دادش به حال اون تو  نکهیا بخاطر. یباش هم تو

 . کرد قبول اونم. ستین بد تشکر هی یدیرس

 نگه نیی پا را سرم همچنان رفتارم، از زده خجالت

 . باشم امان در نگاهمان یتالق از تا داشتم

 . کنه دعوتت ریام که باشه مهم واست کردمینم فکر -

 .  شد خارج  میگلو یشده خشک چاه ته از میصدا

 . کنم رد رو دعوتش خواستمیم -

. کردمیم یشمار لحظه  دنشید یبرا من. گفتم دروغ

  کی حس نیا نبود مهم. دیدینم مرا او که نبود مهم

.  بود دادن برگ و شاخ  و کردن رشد حال در طرفه

 .  کردیم یتابیب دنشید یبرا که بود قرارمیب قلب مهم

 .  بود شده  باورش انگار

  ن؟یبد ادامه اتونیباز بچه نیا به نیخوایم یک تا -

 . چشه اون یدونیم که تو چرا؟ تو،



 .  دادم تکان یسر

 ،یداشت دوست اگر. زمیعز کنمی نم اجبارت -

 .  بگذره خوش بهت دمیم قول. ا یب همراهمون

. گرفتم باال را سرم شدیم دور که شیهاقدم یصدا با

 .برگشت  را رفته راه و ستادیا

   ۱۸۱پارت #

 .  داشت دی ترد و شک از یرد شیصدا

  ه؟یآ -

 . گرفت  را نگاهم یقهی جستجوگرش چشمان

 ...  که... که کنم باور -

 . گشت چشمانم در جواب دنبال  نگاهش با و نداد ادامه

 . کرد ینچ

 . برس کارت به یچیه -

 .  زد رونیب اتاق از  یمعطلیب و

  

 را نیماش ان یک و سانیپر یهای شوخ و خنده یصدا

 جدا لبانم از  گرفته، جان لبخند یالحظه . بود کرده پر

 . شدینم



.  بود نگاهم رس ریت در نهیآ از اشچهره  از یمین

 اما نبود، ابروانش انی م کور یهاگره آن  از یخبر

 .  بود کرده  حفظ را نافذش نگاه و جذبه

  جذابتر را اشچهره تناقض، نیا کردم اعتراف دل در

 .  کردیم

 را میمردمکها رد،یبگ را نگاهم مچ آنکه از قبل

 . دادم عبود حال در  یهانیماش به و چرخاندم

 دخترک. می رفت یشهرباز   به سانیپر یخواسته  طبق

  کنارش غرور با و زد چکی پ او یبازو دور را دستش

 . داشتیبرم قدم

 سرعت به و  دادی م جوالن انیک نگاه در  ناخوانا یحس

 . دیکشیم پر

 . دیکوب بهم را دستش دو  هر سانیپر

  ؟یچطور  نهیسف  با جون هیآ -

  چطور. بودم نکرده را  نجایا فکر. برآمد نهادم از آه

 که ییایفوب از دیبا چطور. گفتمیم میهاترس  از دیبا

. داشتمیبرم پرده کرده، النه جسمم و روح در هاسال 

 از و گذاشته کنار را  خجالتم توانستمیم چطور



 گذاشت، جا روحم بر ،یلعنت تصادف آن که ییهازخم 

 .  میبگو

 از قبل برگشت،  موقع آمد، شرکت به که هم یروز

 گذاشتن جا یبهانه  به  شوم آسانسور سوار آنکه

 موضوع متوجه  که انیک. برگشتم شرکت به ،یگوش

 رفتنشان، از بعد و فشرد  را نگیپارک دکمه بود، شده

 . گرفتم شیپ در را هاپله راه  

 .  زد دو دو انیک و او نیب نگاهم و دادم  نییپا را بزاقم

 . کرد یگری انجیم انیک

 لهیوس اون سوار دینبا که دهینرس خوب  دختر آخه -

 .   کن  رفتار مالطفت با کم هی. یش

 به را اشی سوال نگاه. داشت پا کی  سانیپر مرغ

 . داد رساالریام

 .  شمی نم لیوسا نیا سوار من  که یدونیم وروجک، -

 . کرد نازک شیبرا یچشم  پشت دختر

 با یآقا  ن،ییپا ادیم  کالست آخه. دونمیم بله -

 !  ژیپرست

 .  دیکش را دستش انیک



  با ایب رو دوتا  نیا کن ولشون. شمیم سوار که من -

 .  میبر هم

 دلم فرمان به. دمیکش یاآسوده نفس شدنشان، دور با

  حضورش عطر  ترراحت  تا کردم کم را انمان یم فاصله

 . کنم استشمام را

 یمشک چرم شیرو که یاجعبه  انی م از یگار یس

 .کاشت  لبش ی گوشه و دیکش رونیب داشت

   ۱۸۲پارت #

 عطر با یجالب  بیترک و بود خاص هم گارش یس یبو

 .  کردیم جادیا اشمردانه

 م؟یبمون منتظر مناقصه جواب یبرا دیبا یک تا -

   نشده؟ ی طوالن یادیز

 یره یخ که طور همان. نکرد جادیا حالتش در یرییتغ

 افراد جانی ه  سر از یادهایفر و متحرک یهادستگاه 

 .  داد جواب خشک و سرد بود،

 .    نمونده جینتا اعالم تا یادیز زمان -

 نوک با و  انداخت وارید کنار را گارشیس مانده ته

 . فشردش کفش



 تو شه،یم خالصه طرح اون  تو آرزوم، و دیام تمام -

 اجراش یبرا  دارم سالهاس که یماکت اون

  هاموییدارا تمام شده اگه یحت.  کنمیم  یشمارلحظه 

 . کنمیم لیتبد  تیواقع به رو آرزو نیا بدم

 . آمدم خودم به سان یپر شاد و بلند یصدا با

 حرف باهم دیدار دوتا شما شهینم باورم یوا -

 . دیزنیم

 یمردانه و یقو یها پنجه  ریاس کش یبار گردن

 . شد رساالریام

 از ؟ینگ و  ادیم زبونت به یهرچ ینگرفت ادی هنوز -

 . یشد اون نیع یگشت انیک با بس

 .  شد دهی شن دورتر یکم از انیک معترض یصدا

 یدعوا وسط دیکشی م منو یپا چرا  بابا، یا -

   تون؟یخانوادگ

.  بودم آمده همراهشان نکهیا از بودم  خوشحال

 . نداشتم را شاد جمع کی در  حضور یتجربه وقتچ یه

  یناراحت با و داد جلو را شی هالب  سانیپر

 : گفت اشیمصنوع



 میاومد مثال بابا. دیزنیم حرف کار از  هم، نجایا -

 . دیبش یکوفت شرکت اون الیخیب ح،یتفر

 . کرد عوض  را بحث انیک

  د؟یچطور یبستن هی با -

  چنگال اسارت از را خودش توانست باالخره سانیپر

 . برهاند  مرد آن

 . امهیپا که من. هیعال یوا -

 امدین دلم اما بود، برنبسته رخت هوا  یسرما هنوز

 . بزنم ناکوک ساز

  تعجب با بود مخاطبش رساالریام که یازنانه  یصدا با

 . میدیچرخ سمتش به

 دارم دوباره که شهینم باورم یوا ؟ی خودت ریام -

 . نمتیبیم

 به یامردانه لبخند رساالریام. کرد دراز را دستش

 برداشتن ترک یصدا. گرفت را دستش و زد شیرو

 . دمیشن را قلبم

 هم تو که خوب چه. امروز هیروز عجب ان،یک یوا -

 .  نی بود هم با شهی هم دوتا شما البته. یینجایا



 یرو چاقو  نوک ی  زیت دنیکش مثل نازکش یصدا

 .  دادیم خراش  را گوشم صاف، سطح

 .  داد جواب بودم دهیند ازش که یتیجد با انیک

   ؟یداشت نی ا از ریغ یانتظار. ادتهی هنوز که خوبه -

  شده دراز  دست اخمو یاچهره و یناراض ینگاه با

 . گذاشت جوابی ب را دختر

  بود، شده باز خنده به که شیهالب ان،یک برخورد از

 .  دیپرس رساالریام از و  کرد جمع را

  ؟یکنینم یمعرف  -

 . داد جواب   بودم، دهیند ازش  که ییروخوش  با هم او

   که؟ ادتهی زادم، خواهر سانیپر -

  جونش به جونت که اسیگوگول همون نیا یوا -

 بود؟ وصل

   ۱۸۳پارت #

 .  کرد سانیپر به ینگاه غرور  با رساالر،یام

 . وصله هنوزم -

 . گرفت سانیپر مقابل را دستش

 . زمیعز ،یشد بزرگ چه -



  دختر دست در را انگشتانش نوک اکراه، با سانیپر

  باال یسخت به و بود گرفته اشی باز نفسم. گذاشت

 . آمدیم

  شون؟یا و -

  ختهیر اشیشانیپ یرو  را روشنش کوتاه   یهای چتر

 .    بود امرهی خ لبخند و یبادام چشمان آن با و بود

 گفتیم حتما.  داشت سوالش  نیا یبرا  یجواب چه

  شکسته را غرورم  طور نیا تا آمدمینم کاش. کارمندم

 . شدینم

 . کینزد یآشناها  از ،یعباد خانم -

  را نفسم. د ییرو قلبم ترک یرو یادانه اش،یمعرف با

  بود، داده صی تشخ درست قلبم. دادم رونی ب آهسته

 . دیلرزیم مرد نیا یبرا دیبا

  یسع هرچه. فشردم سردم دست انیم را گرمش دست

 . بزنم یخشک لبخند نتوانستم  کردم

 .  انیک و من یمیقد دوستان از سوده -

 شانگذشته به یربط دختر نیا بود، درست حدسم

 . داشت

  ؟ییتنها -



 . دیپرس سوده از رساالریام را، نیا

 . منتظرم -

 .  داد ادامه  و انداخت ساعتش به ینگاه

 اطراف نیهم کافه هی. دمیرس زود یساعت مین هی -

 . میبزن گپ هی دیدار وقت اگه هست،

 یسر بودم دهیند ازش که ییخوشرو با رساالریام

 . داد تکان

  نه؟ که چرا -

 با هم نفر سه ما و افتادند راه هم یشانه  به شانه

 . میرفت دنبالشان اکراه

  یهاشانه از باالتر یکم و بود بلندتر من از قدش

  تن به یکوتاه  دیسف یمانتو . دیرسیم  او یمردانه

  داده نتیز یکی بار ریزنج  با را شیپا ساق.  داشت

 به یمشک لژدار  یهایکتون و زاپدار نی ج شلوار. بود

 .  داشت پا

 و در به را خودش امچارهی ب قلب او کنار هرقدمش با

 !  ینابرابر جنگ چه. دیکوبیم وارید

 نیهم اما. سوگل نه و بود هاله نه که بود راحت المیخ

 .  دادیم عذابم داشت، گذشته به یربط که



  دختر و او جز. مینشست نفره پنج زیم کی دور

 . نبود یراض جمع نی ا در حضور از یکس مقابلش

 یکم  لنز لطف به که را زشیر و ک ی بار چشمان

  رساالریام صورت یرو  ولع با را بود شده تردرشت

 . چرخاندیم

 . زدیم ادیفر را یدلتنگ  نگاهش

  ندیناخوشا یادیز میبرا نیا و بود گذشته  از یریسف او

 . بود

 . اوردین  تاب را جمع در  بودن ان،یک

 .  بدم سفارش یزیچ هی رمیم -

 . امیم  باهات منم -

  یادیز جو نیا در مرا و ماندیم سانی پر الاقل کاش

 . دیپرس لیمیب انیک.کردینم  رها نیسنگ

   ؟یخوریم  یخاص زیچ -

  زیر نینگ آن و یصدف یدندانها اش،آمده کش ی هالب

 . گذاشت شینما به را ششین دندان به دهیچسب

 . اخمو انیک آقا کنه،ینم یفرق -



  یمصنوع یهااخم با و کرد غنچه را شیهالب

 .  داد ادامه و درآورد یشکلک

 . ینشد خوشحال  دنمید از که دمیفهم اولش  همون -

 . داد لشیتحو ی شخندین انیک

  تنها نه باشه گذشته به مربوط که یزیچ هر  -

 ... یحت کنم،ی نم خوشحال

 . گرفت فاصله زیم از و فشرد هم یرو لب

  یقیعم نفس گرفت، انیک یخال  یجا از چشم سوده

   د؛یپرس ریام به رو و دیکش

 . بگو خودت از خبرا؟ چه خب -

 شهیم خالصه میزندگ همه. ندارم گفتن یبرا  یزیچ -

  نیا داشتم ازت  که یخبر نیآخر خبر؟ چه  تو. کار تو

 درسته؟ ،یکرد نامزد رضایعل با که بود

   ۱۸۴پارت #

 . کرد یاخنده سوده

. میکرد ازدواج که هست ی سال چند االن درسته، آره -

  االنم یخوشبخت من ؟یزدیم حرف باهام چقدر ادتهی

  باز چشمامو  دیبا. یگفتیم  درست. هستم تو ونیمد رو

 .  کردمیم انتخاب درست و



 یفرض یها  خط انگشتش با و داد زیم به را  نگاهش

 .  دی کش زیم یرو

 با. خواستمیم که یزیچ  همون. هیخوب پسر یعل -

 درست انتخاب هی فقط داشتم که  یطیشرا اون

  از. کرد جدا گذشتم از منو یعل. بده نجاتم تونستیم

 .   شد همراهم  و دیکش رونمیب چاله

 مرد یره یخ سیخ چشمان با و کرد  بلند را سرش

 . شد مقابلش

 ...  تو -

.  دیکش من سمت به را نگاهش. نداد ادامه را حرفش

 . ستادمی ا. داشتم بودن یاضاف حس

 . هابچه  شیپ  رمیم من، -

 مرا بود، سوده یرو تشیرضا سر از لبخند و نگاه

 .  داد قرار  مخاطبش

 .   یبذار تنهامون یبخوا که ستین یز یچ. نیبش -

  یرو  و دیجه رونی ب چشمش از اشک یاقطره 

 کرم با را بودنش سبزه بود  کرده یسع که صورتش

 . گرفت راه بپوشاند،

 .  باش راحت. زمیعز آره -



 .  رساند رساالریام به را  نگاهش

 هی. یبود بانیپشت هی برام  تو. ریام ی من یناج تو -

  درست ریمس که یکس. نداشتم چوقتیه که  یگاه هیتک

 .  داد  نشون بهم رو

 یشرمندگ  از یرنگ شیصدا. انداخت نیی پا را سرش

 . گرفت خود به

  هامشکست   از فرار یبرا من. بود اشتباه تو به حسم -

 به. یکرد رفتار عاقالنه تو و آوردم پناه تو به

 ادتهی. ینکرد سواستفاده ازم. ینداد پر و بال اشتباهم

 رو احساسم که هربار ادتهی ؟یروند  خودت از منو

 ؟یزدیم پسم سردت ی چشما نیهم با گفتمیم بهت

  قشنگت یچشما  سر رو بال نیا یلعنت سوگل اون

  شکست هردومون چون کردمیم فکر  من. آورد

 نو از رو  یچ همه و  میباش باهم میتونی م میخورد

 .  دمیفهمی نم رو حرفات. میبساز

  جعبه  رساالریام. دیکش  سشیخ صورت به یدست

 . گرفت طرفش به را، زیم  یرو دستمال

 فقط دمی رس  یهرچ به االن. ادمهی حرفات هنوزم -

 فراموش رو  اتی مهربون  و تو چوقتیه. توعه بخاطر

 . کنمینم



 .  داد جواب یمهربان  با ریام

  المیخ االن. سوده یبود  یخوشبخت  نیا قیال تو -

 اشتباه که شد برداشته دوشم  از یبار هی. شد راحت

 پسر رضایعل.  میداشت یتلخ گذشته  ها ما. نکردم

 به بذار نمیا. بدون رو شوهرت و یزندگ قدر  ه،یخوب

 . برادرانم حتینص  نیآخر حساب

 از اشیگوش  زنگ یصدا با. گذاشت  هم یرو  پلک

 تازه ینفس توانستم من و کند دل رساالریام چشمان

 . کنم

 . رضاسیعل. اسزاده حالل  -

 شیصدا به یاعشوه و چسباند گوشش به را یگوش

 .  داد

  جونم؟ -

 . نماند یمخف دمید از رساالر یام نگاه باران ستاره

 . زمیعز امیم دارم -

 .ستادیا و کرد  قطع را تماس

   ۱۸۵پارت #

 . منتظرمه رضایعل برم، دیبا  -



 . ستادیا ادب رسم  به رساالر،یام

 . نجایا ادیب بگو ،ینخورد یزیچ که تو  -

 منو کمتر که کرد رید قصد از دمیفهم بگو، انیک به  -

  خراب رو تونحیتفر که کن،  یعذرخواه ازش. نهیبب

 .  کردم

 . زد یلبخند رساالر،یام

 تی همراه  در یجلو تا. شدم خوشحال دنت ید از من -

 . کنمیم

 .  برداشت زی م یرو از را  کوچکش فیک

 . ست ین یازین -

 . گرفت رساالریام طرف به را دستش

 . ریام دارم، رو هان یبهتر ی آرزو  برات -

 . فشرد را دستش و  گرفت جان رساالریام لبخند

 جا را ی زیچ  که انگار. شد دور یقدم چند سوده،

. برگشت را رفته ری مس سرعت به باشد گذاشته

 . داشت بغض رنگ شیصدا

 . شمیم مادر دارم نگم، بهت ومدین دلم -



 دور یاشک چشمان با و نشد  ریام العمل عکس منتظر

 .میماند رهیخ شیخال یجا به یقیدقا هردو. شد

  

. داشت یبیعج  حال  رساالریام و بود شده بدخلق انیک

 . بود کرده دگرگونش ش،یها حرف با سوده

  مانیهوا و  حال شدن عوض یبرا سانی پر اصرار به

 .  میشد یرکاب قیقا سوار

 باز و برهاندش حال آن از تا شد انیک همراه  سانیپر

 .   او و ماندم من

  میبود شناور اچهیدر یرو و میزدیم رکاب سکوت در

 .  کرد زدن  حرف به شروع مقدمهیب که

  از یخبر گهید و شدم تنها که دیشن یوقت سوده، -

 .برگشت مون،گروه به دوباره ستین اون

  یابهونه هر به. بود شده عوض من به نگاهش 

 بودم، یزخم من اما کرد،یم کینزد بهم رو خودش

  رنگ روزهاش که  بودم شده یآدم هی به لیتبد

 . بود شده هاششب

. بود بسته چشماشو کرد،ینم درک رو  حالم سوده

. شدیم کمی نزد شتریب اون کردم،یم یدور  من یهرچ



 رو امرابطه  که  دادن شنهادی پ انیک و هاله هم  یچندبار

 . نکنم فکر یعوض اون به  گهید تا کنم یجد سوده با

  رنگش یاسورمه  کت  بیج در دست.  کرد سکوت

  به یشخندین. دیکش رونیب  را  گارشیس یجعبه  و برد

 .  زد متعجبم نگاه

 . بزند حرف من با اشگذشته از او شدی نم باورم

 گذشتمون از انیک دونمیم. نکن نگاه یطور اون -

 هی یبود بلد خودت گفتینم اونم اگر. گفته برات

   نه؟ مگه ، یبفهم یجور

 .زدیم ه یکنا ام،ی کنجکاو به داشت

   ۱۸۶پارت #

 هیر از مکث با که گارشیس دود از را  دلخورم نگاه

 .گرفتم فرستاد، رونیب شیها

  

 برام نکهیا نه. کردمی نم قبول رو شنهادشون یپ -

  خب یول نه؛ کنم، نشیگزی جا رو یکس که  باشه سخت

 ریمس  اون که دادینم اجازه بهم تلخ یتجربه  هی

 فقط بفهمه سوده  تا کردم تالش . بدم ادامه رو مزخرف

 . خواستی م یشتری ب ز  یچ اون اما میدوست دوتا



 

  گارشیس به یپک. میزدیم رکاب سرعت نیکمتر با

 . داد  ادامه و زد

 

  نفره دو قرار چقدر دمید اومدم، خودم به وقت هی -

 دمیفهم. میدادیم امیپ بهم صبح تا ها شب. میداشت

  کینزد بهم شتریب اون بزنم، پسش شتریب یهرچ

 دنبال. محبت یتشنه و بود طالق بچه  سوده. شهیم

 اون.  کنه پر خالهاشو که یکی. بود گاه هیتک هی

 اونو همه. کنه دور ازش  شوگذشته گند یهاحس 

 یاذره من یبرا  که یزیچ خواستن،یم اندامش  بخاطر

 . نداشت تیاهم

 

 کرده ریاس انگشتانش انی م را گاریس نخ که یدست با

 .زد اشاره قلبش به بود،

  

 . بس و بود مهم نجایا فقط من یبرا -

 



 را قلبم توانستمیم کاش. دیلرز کالمش صداقت از قلبم

  دستم کف را  بود شده عشقش یهاشکوفه  از مملو که

 ییحصارها با او و کجا من اما. دهم نشانش و بذارم

 .کجا بود دهیکش دورش که

  

  استفاده اشخواسته  به دنیرس یبرا اهرم نیهم از -

 .  کنه امتحان رو شانسش نیآخر خواستیم. کرد

 

  ینامعلوم ینقطه  به نگاهش قالب. دیکش یقیعم نفس

 .بود کرده ریگ

  

 که یلباس نکهیا با. رفتم خونشون،  کرد دعوتم -

  حساب  به سبز چراغ  جور هی خودش بود دهیپوش

. نذاشت کم  یلوند و یدلبر  از هم خودش اومد،یم

 به موندونفره یمهمون تمام. اوردمین روش به یزیچ

 باالخره. شد ختم گاری س و مشروب ون،یقل قهوه،

 دوتا میشد روز اون از اومد کوتاه موضعش از د،یفهم

 . دوست

 



  قیقا تیهدا  ییتنها به او و  دمیکش زدن رکاب  از دست

 . گرفت عهده به را

 اطالعات نیهم واسه. بودم خوندن کتاب عاشق من -

  یهازخم  از گفتیم اشگذشته از. بود ادیز میعموم

  دایپ راه هی و میزدیم  حرف باهم ش،یروح قیعم

 عوض کم  کم سوده. کردنش درست ی برا میکردیم

  بودن شده رشییتغ نیا  متوجه هم انیک و هاله شد،

  دانشگاه نکهیا از قبل. نشد  عوض یزیچ من یبرا اما

 .  شد آشنا  ینام دیوح با شه قبول

 

 . زد یخند تلخ

  

 دوباره خواستمینم نبنده، دل بهش که  کردم تالش -

 مثل درست بود یکی دیوح. قبل سوده همون بشه

 اصرار با. کنه قبول که براش  بود سخت اولش. نیام

 .بود دلخور ازم یول  زد پس رو دیوح من ادیز

 ۱۸۷پارت #

  



  را میپاها دادم، یم گوش  شیهاحرف به که طورهمان

 .کردم شی همراه و گذاشتم رکاب یرو

  

 هم یاتفاق م،یشد یمیصم  یاتفاق که طور  همون  -

 بارنیا. شد  آشنا رضایعل با  دانشگاه تو. میگرفت فاصله

. بود گذاشته  یخوب آدم رو دست. بود درست انتخابش

 مردونه. دینکش عقب دیفهم  رو طشیشرا یوقت یعل

 هی و رفتن مشاوره جلسه چند باهم. موند کنارش

.  کردن نامزد بودم دهیشن فقط. گرفتن عاقالنه میتصم

  چرا؟ یدونیم. شدم خوشحال یلیخ دمش،ید که امروز

 .  کرد امحواله ینگاهمین

  و یخوشبخت به تونست سوده فقط گروه اون از -

 . برسه  آرزوش

 که نارس یاوهیم گس طعم. داشت غصه یبو  لحنش

 .   بود افتاده عابران یپا ریز و  جدا درخت از

  انیک. دمیکش امره یخ نگاه از  دست ق،یقا دیشد تکان با

. بودند حمله یآماده ،ییایدر دزدان همچون سانیپر و

.  کردند  کیشل ما سمت به را آبشان پر یهامشت 

 . رفت هوا به شادمان یهاغ یج و خنده یصدا



 بارنیا و کرد عوض را  ریمس یرکیز  با رساالریام

 . گرفتند  قرار ما یحمله  آماج که بودند هاآن

 آب پر مشت. بودم گرفته کم دست را نفر دو آن

 شد باعث و بود یناگهان یادیز صورتم به سانیپر

  و ُسر میپا  یرو از یگوش ام،عجوالنه  حرکات  بخاطر

 .   افتاد اچهیدر داخل

 آب قعر به برگشته بخت  یگوش نکهیا از  قبل خواستم

  مانع یدست که دهم، نجاتش یناج کی مثل رود

  میهاگوش پرده  نشیخشمگ ادیفر. شد آب  در سقوطم

 . لرزاند را

 .  جات سر بتمرگ -

 نیزم. دمیشنینم را ادیفر  آن انعکاس جز یزی چ گرید

 عاشقم قلب... قلبم و ستادیا حرکت از یالحظه  یبرا

 .  شد خسته  دنیتپ از

 برق انیجر اتصال کرد، رها ضرب با که را دستم مچ

 را امشده سست تن رحمانهیب سرما، و شد  قطع تنم از

 بسته را نفسم راه انفجارم، به رو بغض. دیدرنورد

 . بود

 یخروج سمت ه،یبق به توجهیب و زد رکاب تندتند

  کی با اندازدیب سرش پشت به ینگاه کهآنیب. رفت



 دور یزدن برهم  چشم در و  دیپر رونیب ق ی قا از حرکت

 .  شد

  نگاه به یلبخند. شدم ادهیپ ان،یک و سانیپر کمک به

  همراهشان یبغضدار سکوت با و زدم شانشرمنده

 .  شدم

 با. کردیم ییخودنما ابروانش انیم یکور گره

 و گرفتیم  سبقت هانیماش از یآور سرسام سرعت

 .نداشت  اعتراض جرات هم کسچ یه

 ۱۸۸پارت #

  

 .  شکست را سکوت انیک

 . ترسنیم دخترا. داداش ترآروم کم هی -

 .  کرد خفه را انیک برانش و زیت نگاه

  در و شد ادهیپ سانیپر. داشت نگه ساختمان، یجلو

.  بود نی نشدل دختر نی ا یهامحبت . گرفت آغوشم

 تا بود جدال در خودش با. داشت یفیخف لرز شیصدا

 . نکند ترتلخ را اوضاع

 .  شه یطورنیا... خواستمینم جون، هیآ ببخش -

 . کردم نییپا و باال کمرش  یرو را دستم



 . نباش ناراحت. زمیعز ست ین یزیچ -

 .  دیکش باال  را اشینیب

 .  رمیبگ بهترشو دونه هی برات فردا دمیم قول -

 . دادم  فاصله خودم از و گرفتم  را شیبازوها

  سرجاش مونیدوست بذار . نگو یچیه  ششش،یه -

   باشه؟ بمونه،

 چانه و گرفته مه چشمان  با فقط و نداد یجواب

 .  بود امره یخ  لرزانش

  شه؟ تموم  یچ همه یزود نیا به یخواینم که تو -

  از یسمج اشک قطره. داد تکان نیطرف به را سرش

  ریز رطوبت  انگشت با. گرفت راه خروشانش یچشمه 

 . گرفتم را چشمش

  استراحت و برو. گذشتخوش  من به  یلیخ امشب -

   خوب؟.  نباش هم یزی چ نگران. کن

 . بود موافقت ینشانه سکوتش،

  قول؟ -

 . کرد  زمزمه آهسته

 . قول -



  و دادم تکان شیبرا یدست. بستم را در و شد سوار

 .رفتم ساختمان داخل به انیک همراه

  منتظر و بود کرده ریدرگ را ذهنم شب  سر از یسوال

 حرف ادی. بپرسم انیک از تا بودم  یمناسب زمان

   افتادم؛ رساالریام

  

 که یکردیم دا یپ راهشو خودت گفتینم هم انیک اگر"

 ."یبفهم

  

 دینبا.  بود نمانده واحدمان به دنی رس تا پله چند

  لحظات اتفاق، نیا بجز. برگردد حال، نیا با گذاشتمیم

 شیصدا  مقدمهیب. میبود گذرانده هم  کنار را یخوب

 . زدم

   ان؟یک -

 .  داد من به را اشدرمانده و  خسته نگاه

  بپرسم؟ ازت سوال هی شهیم -

 نکرده انخاب را یمناسب زمان. خورد  سنگ به رمیت

 . بودم

 . گهید وقت هی واسه بذارش -



 نییپا را آمده  باال یهاپله  و نماند آسانسور منتظر

 .رفت

  

 را آمدم و رفت زمان نانوشته قرارداد کی  طبق

 . نشوم رو روبه او با که کردم یزیربرنامه  یطور

 به ضربه دو. بود پررنگ  حضورش شهی هم مثل انیک

  یگرید ضرب تک ،یکوتاه  یفاصله  با و خورد در

 اجازه که بود  انیک مخصوص ضرب نیا شد؛ نواخته 

 . خواستیم ورود

 ورودش  منتظر و کردم ستون امچانه   ریز را مشتم

 .  شد داخل و کرد باز را در. شدم

 .   شد ری د گه،ید پاشو ،یستین آماده  هنوز که تو -

 . دمیکش باال ییابرو تک

  شد؟ رید یچ -

 .  میبخر یگوش میبر -

 .  داد ادامه  شدی م کینزد  که طور همان

  شده طور  هر که کرد کچلم صبح از دختره نیا -

 . بخرم یگوش برات امروز



   ۱۸۹پارت #

 گروه نیا داشتم، دوست را شانخالصانه یهامحبت 

  را بود کرده  جدا ییتنها قاب آن از مرا که یادوستانه 

  یبو یاذره هاداشتن دوست نیا اگر. داشتم دوست

 . شدیم تنفر به لیتبد گرفت،ی م ترحم

 هم تو به گفتم، سانیپر به شبید من ان،یک نیبب -

 بده خسارت یکس ستین قرار افتاده یاتفاق هی. گمیم

 نیا بهتر یدار نیا از ر یغ ینظر اگر.  کنه جبران ای

 . میکن تمومش رو یدوست

  نگاهش دقت با و برداشت زیم یرو از یخودکار

 . برگرداند ش یسرجا کرد،

 .  بودم قاصد هی فقط من. یکنیم یقاط چرا حاال خب -

 . کردم حفظ را امی جد  حالت

 یگوش برات من یدادیم  اجازه ،یبود خودت اگر -

  بخرم؟

  ادامه جانب به حق. کرد امحواله  را زشیت و تند نگاه

 .  دادم

 . اسکننده ناراحت تصورشم یحت ؛یدید -

 . کرد ینچ



  بانو؟ نیدی م یهمراه  افتخار حاال -

 .  زدم شی رو به یلبخند

 . البته -

  منتظرش در یجلو و انداختم دوشم یرو را فمیک 

 را اشچانه یشینما و  کرد نگاهم متفکر. ستادمیا

 .  خاراند

  من ،یبخوا خودت اگر نمیبیم کنم،یم فکر  که حاال -

 . شمی م خوشحال هم یکل چ،یه رمیگی نم جلوتو

 رونیب بشی ج از را اشیگوش. کردم نگاهش یسوال

 . انداخت شی رو و پشت به  ینگاه. دیکش

 .  شده یمیقد نمیا یبخوا راستشو -

 و شدم کشینزد. افتادم خنده به حرکتش و حرف از

 . دمیکش خودم دنبال و گرفتم را نشی آست یگوشه

 

  پاساژ داخل یهامغازه  تکتک  حوصله، با کنارش در

 من بیج مناسب  هم که میکن دایپ را یمدل تا میگشت را

 .   کند نی تام را انیک نظر هم و باشد

  قطع را تماس او و خوردی م زنگ مدام انیک یگوش

 .  کردیم



 تماس که دارن یمهم  کار حتما ان،یک بده جواب -

 . رنیگیم

 .  داد  جواب  الیخیب

  رو روزشی د شاهکار نهی بب خوادیم. گهید سان  یپر -

 زره فوالد مادر با که دونهی نم گهید. کردم جمع

 . طرفم

 .  زد غر و افتاد راه

  یکار هر که کشم ماله من مگه بگه ستی ن یکی آخه -

 . کنم صوفش و صاف دیبا من رو دیکنیم

 کرد وصل را تماس. بود ثمریب دنینخند یبرا تالشم

 . داد جواب ت یعصبان با و

  شرط اولش همون. یزنی م زنگ یه سان یپر هیچ -

 رو نیهم. ومدینم باهام  گرنه و بخره خودش کرد

 . نزن زنگ یه هم  حاال. یبدون یخواستیم

   ۱۹۰پارت # 

  نخواهم که بود من حق نیا. بود لیدلی ب تشیعصبان

 در یداشت  چشم چیهیب هاسال من. باشم یکس ونیمد

 با باشم، مستقل گرفتم ادی و کردم یزندگ یمامان کنار

 . درآمدم اندک همان



 جواب در و داد تیرضا یگوش ک ی به باالخره

 فروشنده به را کارت و گفتم قاطع نه کی  شیاصرارها

 .  دادم

 

 . کردم قبول یبستن خوردن  یبرا را انیک دعوت 

  را بود، شده دهیچ مغازه رونیب که را ی رنگ زرد زیم

 در یکالفگ. مینشست هم مقابل و  میکرد انتخاب

  شیموها داخل مدام را دستش. زدیم  موج رفتارش

  نگاه و  دادی م حرکت تندتند  را شیپا نوک. راندیم

 .  چرخاندیم یگوش صفحه یرو  را قرارشیب

 . دمیپرس و اوردمین طاقت

  ان؟یک  خوبه حالت -

 .  داد یفیخف تکان را سرش. نکرد نگاهم

 . شده یزیچ -

  انداخته لنگر ،یگوش خاموش یصفحه  یرو  نگاهش

 . بود

 .  شد ناراحت رفتم، تند کنم فکر -



 نیبهتر. است سانیپر منظورش دانستمی م هم نگفته

  شبید و کرده ریدرگ را ذهنم که یسوال تا بود فرصت

 . بپرسم را  نبود وقتش

   ان؟یک -

  خط انگشتم با زیم ی رو و انداختم نییپا را سرم

 . کردم حس  را نگاهش ین یسنگ. دمیکش

  بپرسم؟ ازت سوال هی -

  خرج به جرات و کردم استفاده اشی طوالن  سکوت از

 .  دادم

  نه؟ یدار حس... سانیپر به تو... تو  که، گمیم -

.  دمیکش دندان به را لبم و فشردم هم یرو  را چشمانم

 گرد چشمان. کردم باز  را چشمم کی.  امدین ییصدا

 دارخنده را اش چهره ، اشرفته  باال یابروها  و شده

 .  بود کرده

  مارپل؟ خانم ،یدی رس جهینت نیا  به یچطور  -

 . کردم رها میهادندان اسارت از را لبم

 یحس هی یکنی م نگاهش که ییوقتا هی چشمات، آخه -

 . سخته  برام شیمعن که داره



 را سرش و گذاشت زیم ی رو را دستش دو هر ساعد

 . بود یدیناام از پر شیصدا.  انداخت نییپا

 فقط که دمیجنگ خودم با یل یخ. ندارم اونو اقتیل من -

 .  یشتریب ز یچ نه دوست هی باشه، خواهرزاده هی برام

 . دمیکش جلو یصندل  یرو را خودم

 . یسن اختالف  بخاطر چرا؟ -

 . زد یدار صدا پوزخند

 به. میکرد بزرگش ریام منو. خودت نیع  پاکه، اون -

 .  خورمیم قسم سرش به  نکن نگاه ظاهرش و پیت

 . زد یخند کج

 نیا و اهیس گذشته هی با من. کجا اون و کجا من -

 نیبهتر ؟یکردیم کار یچ یبود تو داف، و َدر  همه

 .زدمیم دامن حالم و  حس به دینبا. بود نیهم راه

   ۱۹۱پارت #

  گند شیزندگ به بار هی من. داره اعتماد من به ریام -

.  کردمیم یخودخواه  دینبا  سانیپر مورد  در بودم، زده

 از بهتر یل یخ اقتشیل اون. کردمیم عمل یمنطق دیبا

 . منه

 .   زد نیزم را قلبم چشمانش غم. آورد  باال را سرش



  انتخاب حق بهش دیبا ؟یگرفت میتصم اون یجا چرا -

 .  یدادیم

 . داد انحنا  را لبش گوشه

 نیتردرست  منم. گرفت شکل اشتباه به احساس نیا -

  یزیچ از اون  نبود ازین. دادم انجام رو  کار نیبهتر و

 همون. ندارم وجدان عذاب  ه،یآ راحتم االن. شه مطلع

 هی نشه تا کردم خشک شهیر از رو  حس نیا اول

 . چهیبپ قلبم دور و هرز علف

 

 . نداشتم ی بستن خوردن  به یلیم گرید

 دست به را سانیپر دل  دیوع و وعده  جور  هزار با

  منت یمرحله بود توانسته یعنی بلندش یخنده. آورد

 . برساند انیپا به تیموفق با را یکش

  **** 

 

 کردم، فکر و انداختم ستاره کم آسمان به ینگاه

 چیه دیشا که دارد وجود  ییرازها هاانسان تمام درون

 . نشود برمال وقت



  شدم؛ خم نرده یرو از وقت، چند نی ا عادت طبق

 قلب یرو دست. بود روشن نییپا  تراس چراغ

 ...  رفتم داخل به و گذاشتم قرارمیب

  اعالم مناقصه جواب. بود شیبرا یمهم  روز فردا

 . بود یفرار مان یهاچشم  از خواب. شدیم

 به را امی خوابیب و یشان یپر تا بردم، پناه حمام به

 .   بسپرم آب دست

 .گرفتم را میموها یسیخ ،یکوچک  حوله با

 دارمنم  یموها بافتن مشغول  و نشستم نهیآ مقابل 

 پوست. بودم برده ارث به پدر از را چشمانم یآب. شدم

 از تر نییپا ،یکم تا که صافم روشن یموها  و یگندم

 یکوتاه. بود یمامان و مادر از ینشان د،یرسیم شانه

  که کردم،ی م هیتوج  خودم یبرا طور نیا را قدم

 استفاده بلند پاشنه یهاکفش از یراحت به توانمیم

 . کنم

  نیا تا شدینم باورم. افتاد ساعت به  نهیآ  از نگاهم

 . باشم مانده داریب شب  از ساعت

  خواب، از قبل تا شدم خارج اتاق از و کندم نهیآ از دل

 . گذاشتم نکیس داخل را وانیل. بخورم یآب وانیل



  میهاگوش. آمد یمامان اتاق از ییصدا  کردم احساس

  خانه  سکوت  ییصدا. بودم دهیشن درست. کردم زیت را

 . شکستیم را

 که بود شینفسها یصدا.  کردم تند اتاقش سمت به پا

  به وحشت و ترس. شدیم  خارج شیگلو از یسخت به

 شیصدا بلند همزمان و زدم را برق دیکل. زد چنگ دلم

 . زدم

 ... یمامان ،یمامان -

     ۱۹۲پارت #

 و بود  شیهانفس یدهنده  آزار یصدا تنها جوابم

 . دیکش  حصار را قلبم دور که یترس

 مهم. دمیدو در سمت به و شدم بلند عقلم فرمان به

 من یدهیترس دل مهم. است شب از یساعت  چه نبود

  و بود دهید مرا هاسال  از بعد  که بود یرزنیپ مهم. بود

 ... یها نفس داشت یلعنت تخت آن یرو حاال

 میتنها دینبا. کردمی م فکر بهش  یحت دینبا! نه

 طاقت یکسیب برهوت نیا در من گذاشت،یم

 .  آوردمینم



 غیج  و دمیکوبیم در به وقفهیب و زدهوحشت 

 .  دمیکشیم

 . کمک کمک،.  انیک ان،یک -

 . زدم زار

 . رهیمیم  داره کن، باز رو یلعنت در ن یا توروخدا -

 شانیزده  وحشت یهاصورت  و باز شتاب با در

 . افتادم نیزم یرو و خم میزانوها. شد انینما

 .  ذارهیم تنهام داره اونم. ره یمیم داره -

 . نشست کنارم یکس

 ...  یم داره  یک ؟یگیم یچ شده؟ یچ -

 .  داد نشانم را هاپله  دست با و زدم هق

 ... میمامان -

 باال را هاپله سرعت با هردو که بود نشده کامل حرفم

  که بود شده  متصل میپاها  به ینیسنگ یوزنه. دندیدو

.  رفتم باال یسخت به و نرده کمک با را  پله چند همان

 نیچند کردمیم حس. کردمینم حس را زمان گذشت

 . نداشتم رفتن باال یبرا یینا که امشده رتریپ سال

 . باال ایب باش زود دختر؟ ییکجا -



 پله چند. بود مشهود  شیصدا و چشمان در ترس

 .  گرفت را میبازو ر یز. آمد نییپا

 که االن   اورژانس، می زد زنگ. هیآ شهی م خوب -

 . نباش  نگران. برسه

 با امزده سرما روح. کردینم گرم را قلبم هم شیدلدار

 عزم هم او که دمیفهمیم. شدینم خام هاوعده نیا

 یجا من کاش. بود بسته سفر بار هم او کرده، رفتن

 . بودم او

 دستش میسیب یگوش و زدیم قدم را سالن رساالر،یام

 و دیناام سرد، نگاه. دیکوبی م گرشید  دست کف را

 دمیفهم زد، کوک چشمانم به که را  زشیانگترحم 

 عزم او. نداشت نخواهم ایدن نیا در را یکس گرید

 .  دادینم رخ ماندنش یبرا یامعجزه و بود کرده رفتن

 

  متحرک، یر یتصاو فقط. نداشتم اطرافم از یدرک چیه

 . کردیم عبور چشمانم  یجلو از

 .شدند وارد دپوشیسف مرد دو

   ۱۹۳پارت #



  اتاق یجلو  انیک. بود زده  هیتک خانه یورود در به او

 .  دیکشیم یحرص  را شیموها و ستادهیا

 جسد دیبا. باشه آخرتون  غم. کردن تموم متاسفانه -

 . م یبد انتقال رو

  نوار مثل را کلمات شمرده شمرده دپوشانیسف از یکی

 . روحیب و  سرد. کردیم  ادا شده ضبط

 خودم آنها به توجهیب. داد تکان یسر جواب  در انیک

 .  شد شدنم داخل مانع یکس. رساندم اتاق به را

  ست؛ین خوب حالت تو زم؟یعز یریم کجا جان، هیآ -

 .  بدن انجام رو کارشون بذار ا،یب

 . بود ناشناس هم خودم  یبرا امگرفته و سرد یصدا

 . بار نیآخر یبرا نمش،یبب خوامیم -

 .دیکش  کنار حرفیب که دید چه نگاهم در دانمینم

  و زیر یجثه  به ینگاه. بود دهیخشک اشکم  یچشمه 

 قدر چه دش،یسف دست   ک ی ی  موها. انداختم الغرش

 داریب گرید که یخواب. بود دهیخواب راحت و آرام

 . نداشت یشدن

  یب حاال. کرد ی نم رها ییتنها زندان نیا در مرا کاش

   آمد؟یم من برسر چه! شود؟ چه بود قرار او



 سردش دست کنار را سرم و زدم زانو تختش کنار

 . گذاشتم

 یبرا. گرفت نفسم دردش  از که دی کش یریت قلبم

 . گذاشتم هم یرو  چشم یالحظه 

 . بمونه خودتون شیپ نیا -

 یهاپلک . زد حرف چه از ناشناس یصدا دمینفهم

 یاآهسته  تشکر انیک گشودم، زحمت به  که را نمیسنگ

 . کرد

 .  شدم  یراه سرشان  پشت و سرپا انیک کمک به

  در و اممرده من کردمیم فکر که بودم گنگ قدر آن

 . زدمیم پا و دست  یخبریب

 و شد بسته درها. گرفت جا  آمبوالنس در برانکارد

  را نمیزتریعز. آمدم خودم به تازه. کرد  حرکت نیماش

 . کردمیم تماشا حرفیب من و بردندیم داشتند

  از آمبوالنس و بود شده رید اما دمیدو دنبالشان به

 .شد خارج دمید

 در دستم د،یکش آغوش به را میزانوها سرد ن  یزم 

 آتش به هم را خودم دل سوزناکم ادی فر و ماند هوا

    د،یکش



 ...   ی مامان نروو -

 کنارم که بود انیک هم  باز. اشک یاقطره  از غیدر

 . داشت بغض شیصدا. نشست

 . میدار کار یکل فردا. شو بلند ،یباش یقو دیبا -

 دل  از ییجز تا نبود او گرید که ییفردا فردا،

 بدون یفردا گفت؟یم فردا کدام از. باشد میهای مشغول

 شب او بدون دیبا چطور داشت؟  خواهد  یرنگ چه او

  رساندم؟یم فردا به را

 .    دمیکوب نیزم بر را جانمیب مشت و زدم زار

  من. کنم کاری چ تو بدون من... یمامان نذار تنهام -

 . نرووو. ترسمیم

 تا را جانم مهین بدن و کرد میجدا نیزم از انیک

 ییپتو انیک. بود نشسته تنم به لرز. کشاند اشخانه 

 . گذاشت مقابلم را یدیسف ماگ او،  و دیچیپ دورم

 . کنهیم بهتر  رو حالت  بخور، نویا -

  اشی رحمی ب قالب از او که بودم افتاده یحال چه به

 . سوزاندیم دل میبرا و گرفته فاصله

 به یعی ما هجوم و دیجوش اممعده نسکافه یبو از

 رید اما دمیدو سیسرو سمت به. کردم  حس را دهانم



  زیچ چیه. زدم عق یبار چند راه یانهیم و بود شده

 . برگشتم میسرجا دوباره. نشد خارج  دهانم از

 نیترسخت  نیا و کردمیم  خبر را نیفرز  و فرزانه دیبا

 .بود ماجرا قسمت

   ۱۹۴پارت #

 . افتاد  میهاشانه  یرو از پتو و ستادمیا هراسان

   ؟یخوای م یزیچ خوبه؟  حالت هیآ -

 :  گفتم انیک جواب در مقابل، به رهیخ طورهمان

 . بدم خبر بهشون دیبا -

 .  کردم پنهان دستانم پشت را صورتم

 رونمیب دونن،یم مقصر منو حتما. یوا ،یوا -

 . کشنیم منو منو، کنن،یم

 گرم را  دلم  امیکس  یب اوج در انیک یهایدلدار

 .  کردیم

  هیکاف فقط. یدار رو ما تو. نباش یز یچ نگران -

 . نیهم ،یبد  خبر بهشون

 .  گرفت سمتم به را امیگوش

 .  من با اشهیبق. نترس  ر،یبگ -



  باال را  لبش یگوشه. دیفهم را امرهی خ نگاه یمعن

 . دیکش

  الزمت دونستمیم. خورد  بهش چشمم آخر، ی  لحظه  -

 .  شهیم

 . گرفت  چشمانم مقابل را دمیکل دسته

 .  داشتم برشون من نبود، خوب حالت -

 را یگوش. شد دهیکش تشکر یبرا ی تلخ به میلبها

 .  داد  یتکان دوباره

 . بلندگو رو بذارش. ریبگ شماره ا،یب -

  یازین و داشتم رهیذخ یگوش در را فرزانه یشماره

 .  بذارم قدم خاطره پر  مخوف   یخانه آن به نبود

  تعداد. زدم ضربه اششماره  یرو لرزان انگشت با

 .  شد ادی ز ها بوق

 .  دارهینم... بر -

 . رشیبگ دوباره -

 رضا، آلود  خواب یصدا بوق نیاول از بعد بار نیا

 .  آمد شوهرش

  الو؟ -



 . نشناخته را شماره دمیفهم  طلبکارش  یادیز لحن از

 .  رضا... آقا -

 . کرد تکرار دوباره که ندینش را میصدا

  الوووو؟ -

 . امهیآ... رضا آقا -

  قبل از ارتریهوش را شیصدا  بعد و شد یکوتاه مکث

 .  دمیشن

  ؟یزد  زنگ شب وقت نیا شده یچ  ه؟یآ ییتو -

 . دیپرس فرزانه، یهاغ یج جبغ  به توجهیب

  خوبه؟ جون مامان ؟یکرد نگرانم ؟یهست  ه؟یآ الو -

  چشمم  درون شده جمع اشک قطره و بستم پلک

 . دادم تکان یسخت به را زبانم.  دیجه رونیب

 . رفت... یمامان -

 .  دیکش ادی فر زدنم حرف نوع از کالفه

 یلفظ ریز تو، یگیم ی چ نمیبب بزن حرف  درست -

   ؟یخوایم

 . دیکش پر یمامان... یمامان -

 .  شد نیسنگ امنه یس. گرفت شیباز هم باز نفسم



  ؟ییکجا ؟یداد خبر االن چرا ؟یک   ؟یچ -

 . هستم  کجا مینگو که زد اشاره دست با انیک

 . یکنیم سوال چقدر زن، میبر بپوش -

  به استرس. کردم قطع را تماس. بود فرزانه مخاطبش

  محکم و زدم قفل هم در  را انگشتانم. زد  شهیر جانم

 .  دادم فشار

 .  دنیدیم من چشم از را اتفاق  نیا حتما. رفتمیم دیبا

 .  کردم زمزمه آرام

 کننیم  فکر اونا. برم دیبا دنینرس تا. برم دیبا -

 ...   من

 .  کنم تمام را حرفم نداد اجازه انیک

 .یرینم جا جیه تو -

   ۱۹۵پارت #

 برداشتم در سمت به قدم چند شیهاحرف  به توجهیب

 و کردم سقوط. افتاد دوران به سرم دن،ی رس از قبل که

 .   شدم غرق مطلق یاهیس در بعد



  هادست دور از را یمامان خواندن ییالال یصدا یگاه

 با لب بر  لبخند را، بابا و مامان یگاه و دمیشنیم

 .   دمیدیم  نگران ینگاه

  یکیتار و بودم  من بعد و نداشت دوام اد یز ماندنشان

 ...ییتنها و

  

  یباال را سانیپر ای انیک کردم،یم باز چشم  که هربار

  شتریب و نداشتم اطراف از یدرک چیه.  دمیدیم سرم

 . شدمیم ور  غوطه یخبریب یایدن در

  

  باز را نمیسنگ  یهاپلک  زور به. کردم سرما  احساس

 . بود کیتار اطرافم. نبود کس چیه. کردم

  کرد، عادت  یکیتار به که چشمانم. چرخاندم را سرم

 . کردم شکار  اتاق باز یپنجره کنار را یامردانه  کلیه

 و باال که بود دستش گار  ی س لتریف اتاق،  ییروشنا تنها

 . شدیم نییپا

 یرو ساعتها. افتادم اششبانه  عادت ادی یالحظه 

  دود گارشیس پشت که بود گاریس و نشستیم تراس



 چه  کی تار اتاق ن یا در او و من حاال. کردیم

 . میکردیم

 ! شد؟ ینم تمام یلعنت شب نیا چرا

  تا دادم حرکت را دستم. خوردم میجا در یفیخف تکان 

 دستم در یسوزش که بکشم، باالتر یکم را پتو

 .  شد خارج لبانم از  یجانیب آخ و  کردم احساس

  مانده ته. نکرد جادی ا حالتش در یرییتغ چیه

 همان و فشرد دستش ی گاری رسیز در را  گارشیس

 .  آمد حرف به دورگه ییصدا با پنجره به رو طور

 بهم زامیعز نیترک ینزد از تا دو دمیفهم یوقت -

 هوا کردمیم حس. شد  اهیس واسم ایدن کردن انتیخ

. بود گرفته رو جا همه انت یخ گند یبو. شده مسموم

 ایدن نیا  کثافت از یچ ساله ۱۷،۱۸  پسر هی مگه

  خی و سرد قلبش راه، اول همون که شدی م شیحال

  بشه؟

 .  داد ادامه تریحرص و گرفت ینفس

.  کرد کفشم تو پا یلعنت ونیهما چرا دمی نفهم هنوزم -

. میشد بزرگ باهم یبچگ از م،یبود یخوب یدوستا ما

 و خودم از حالم کرده، باهام کار یچ دمیفهم یوقت

  ،یخبری ب روز چند از بعد. خوردیم بهم انتخابام



. میبش قبل مثل دوباره و ببخشمش داد ام یپ بهم سوگل

 دمیشنیم رو  خواهشش و هیگر یصدا و زدی م زنگ

 شده رحمیب. دیلرزینم دلم گهید. ذاشتمی م جوابیب و

 .بودم

   ۱۹۶پارت #

 .  داد ادامه و زد شیپا ران ی رو یاضربه

  برام آهنگ هی فقط. شد ونی هما نوبت اون از بعد -

  انتخابش. زد هدف به درست  کارش نیا با. فرستاد

 یدود بدم  ترکش نکهیا یبرا. بود یعال و درست

 یدود چی ه به لب موقع اون تا دمیکش ونیقل. شدم

 !...  قیرف بخاطر اما بودم نزده

 . بزند پس را شیصدا  خش تا دیکش یقیعم نفس

  حرف نینازن با یبار چند. کردم بخاطرش کارا یلیخ -

  و جمع رو خودش و بده فرصت بهش برگرده تا زدم

 .  کنه جور

 . زد  یخند شین

 . داد یطور  چه کارامو جواب کرد، کار یچ اون اما -



 مطمئن بودنم داریب از تا چرخاند سمتم به را سرش

 یبو بعد یکم و دمیشن را فندکش تق تق یصدا. شود

 . کرد پر را اتاق  گارشیس

  نکهیا  یبرا التماس  و خواهش بود شده کارش -

 یوقت. تونستمینم یول . ببخشمش و  کنم فراموش

 هرزه اون که ییامهایپ از عکس هی د ید رو سکوتم

 . فرستاد برام بود، داده بهش

 .  کرد یمکث

 خودش دادن جلوه گناه یب یبرا بود حاضر  یلعنت -

 .  بده انجام  یهرکار

 . گرفت گارشیس  از یقیعم کام

 هرطور دیبا. میکرد اشتباه ما بود، گفته بهش سوگل -

 که یگند ظاهر  در دیبا. م یاریب بدست رو ریام دل شده

 .  میکن پاک رو میزد

 ییجا تا آورد درد به را دلم  دارش غم لحن  و پوزخند

 .   کردم فراموش را خودم غم که

  چرا. خوردم  رو دختر نیا  گول چرا دونمینم گفتیم -

  منو یتونیم  استیدر دلت تو. کردم باهات رو کار نیا

 .  یببخش



 .  داد ادامه  تر محکم

  شده یافع گهید. نبودم احمق یول بود ایدر دلم  -

 که یکار. نبودم ناپخته و خام ریام اون گهید. بودم

 یچ یدونیم داشت برام خوب ازیامت هی کردن باهام

 . بود

  مین. شدم حرفش ادامه منتظر  و نشکستم را سکوتم

 . انداخت سمتم به ینگاه

  اعتماد یهرکس  به یراحت به گهید. کرد یقو منو -

 .  نکردم

 طرفم به  بود  داشته نگه  را گارشیس که  یانگشت دو

 .  داد ی تکان و گرفت

 .  گمیم یچ یفهمی م خوب -

 گرفته من از ندانسته که بود یامتحانات به منظورش

 . بود

  رو ها بچه یهمه  ونیهما سال همون رمضون ماه -

 تا شدن واسطه ها بچه از چندتا. کرد دعوت  یافطار

 که خودم به. میبش قبل مثل  و کنم قبول دعوتشو من

 گهید نبود اونا یهاخواهش  اگر. بگم دروغ تونمینم

 . نداشت وجود میزندگ تو ونیهما  از یاثر



   ۱۹۷پارت #

 . زد زل چشمانم به میمستق

  رهیبگ میتصم برات یکس نده اجازه. دوم درس نیا -

 یداد رو اجازه نیا اگر. کنه وادارت یکار به ای

 . یخودت  باخت، مقصر

 .  چرخاند پنجره سمت  به را شیرو

 صورت اکراه با دوستان، یانیم پادر و  خواست به -

 که روز چند. بود نی چرک دلم یول  میدیبوس همو

  منو خواست مشترکمون  یها دوست از یکی گذشت،

 .  نهیبب

 اشگذشته یروزها  در. آمد کش سکوتش بار نیا

 . زدیم ورق را متعفنش  خاطرات و زدیم پا و دست

 یبعد یضربه . شدم وونهید. بود سخت برام  حرفاش -

 . خوردم ترمهلک   و ترسخت  رو

 خودش  دادن عذاب از دست و دادینم ادامه کاش

 فراموش را گذشته تلخ یروزها آن کاش. دیکشیم

 .  کردیم

.  کرده حقت در ینامرد چه  ونیهما دونمیم گفت،  -

 یول یگذشت ازش ما اصرار بخاطر هم  شیپ شب چند



  ها بچه با که شبید. باشم نامرد اون مث منم نخواستم

 و گرفتیم  فاصله جمع از مدام ونیهما  رون،یب میرفت

  سالم داداش گفتم بهش خنده با. زدیم حرف تلفنش با

  سالم دوستم  سوگل،  گفت بعدش د،یخند. برسون

  نگم یزیچ که کنم یراض خودمو نتونستم. رسونهیم

 بهت نامرد نیا با که بود نام سوگل  هی فقط چون

.  ریام بوده یاسم تشابه هی که دمیشا. کردن انتیخ

  ناراحتت  خواستم ینم: گفت دید که رو درهمم افهیق

 . کنم

 . دیکش یقیعم نفس

  داداش، ممنون: گفتم و زدم بهش یرنگ کم لبخند -

  یتهوع حالت و موندم من و رفت. یکرد یبزرگ لطف

 بهم کس همه و زیچ  همه از حالم. بودم گرفته که

 هاشقسم ادی. افتادم ونیهما یهاالتماس  ادی. خوردیم

. نداره یکار و ستین یعوض اون با گهی د گفتیم که

  یچطور دهی نفهم خورده، گول گفتیم که  حرفاش ادی

  دروغ. رفاقتمون به زده گند و شده جادوگر اون جذب

 فقط و بودن باهم اونا. بود دروغ حرفاش همه. بود

  رو خودش و کنه درست رو  ظاهر خواستی م ونیهما

 .  بده نشون گناهیب



 . شکست پوزخندش یصدا با  را سکوتش

 .  خورد بهم یعاشق و عشق از حالم موقع همون از -

  نیا کردمیم فکر . داشت یزیانگ غم و تلخ داستان چه

 قتیحق اما هاستلمیف ای  رمان مخصوص هاداستان

  ییها تیروا آن از ترتلخ ،یواقع داستان   نیا. داشت

 . بودم دهید ای خوانده که بود

   ۱۹۸پارت #

  یساله یس مرد یزده غم رخمین یرو  را چشمانم

  بود، افتاده صورتش یرو یاندک نور  که مقابلم،

 . چرخاندم

 شیصدا نیغمگ تُن و بود شه ی ازهم ترسخت اشچهره 

 .  دیکشیم آتش به را جانم مهین قلب

  نیا. بود آشنا. انداختم اتاق دور تا دور  به ینگاه

 . بود انیک اتاق آشنا، اتاق

 .  کرد سنجاق سرم یباال  وارید به را  نگاهش

 

  با من. می کن روشون در رو م،یگرفت میتصم انیک با -

 پشت . سوگل با هاله و گذاشتم قرار ونیهما

  لم مکتین رو  ونیهما. می گرفت پناه پارک یشمشادها



 سوگل من یجا به یوقت بود، من منتظر و بود داده

  به ینگاه مشکوک. شد پاچه دست د،ی د مقابلش رو

 به و دیکش رو سوگل فی ک بند یعصب.انداخت  اطراف

 یکنیم کار  یچ نجایا: دیپرس.  کرد ک ینزد خودش

. دارم قرار ریام با: داد  جواب زده بهت سوگل تو؟

 شبید چرا: شد براق صورتش  تو یعصب ونیهما

  ؟یچونیبپ  منم یخوایم ؟ینگفت یزیچ

 میقا ادامه به یازین بود، شده رو یچ  همه که حاال

 و دادم باال رو کالهم یلبه. نبود  یباز  یموشک

 .   میزد رونیب پناهگاهمون از ییتاسه

     

 .کرد شیهاحرف  یچاشن  یپوزخند

  

 فقط و بود یروز یپ ینشانه  که یمصنوع لبخند هی با -

 بهم دستامو کردمیم  حس رو تلخش طعم خودم

. بود براتون یخوب زیسورپرا. نیآفر ن،یآفر: دمیکوب

 شیپ یفکر  چه: گرفتم رو ونیهما ی قهی نه؟ مگه

 و اتیچرند با که نامرد؟ یعوض  یکرد خودت

  من به: زدم ادیفر ؟یبزن  گولم یتونی م مزخرفاتت

،یجد ریام هی سادهیوا جلوت که نیا. کن نگاه خوب  د 



  یدیفهم حاال. نداره قبل از  ینشون چیه که یریام هی

  نداشتم؟ قبول حرفاتو چرا

 

 .  داد ادامه و دیکش صورتش به را دستش دو

 

 اون نگران  یصدا. نبود هم مشتم کی  قیال یحت -

: بود مزاحم مگس وز وز  مثل گوشم،  کینزد هرزه

 یرو چشم نتونستم. نبود اون ریتقص کن، ولش

  دمیچرخ. ببندم بودم کرده خرجش که  ییهاعاشقانه

 صورتش  یرو و رفت  باال ناخودآگاه دستم سمتش،

 رو ونیهما ی قهی انیک. نشد خنک  دلم. آمد فرود

 اسم ز،یچ همهیب: دیکوب صورتش  به سر با و دیچسب

 لجن اون مثل  هاله یکرد فکر ق؟یرف ی گذاشت خودتو

 ؟یکن درش به راه از زنگ و امیپ دوتا با که کثافت   و

   ۱۹۹پارت #

 با رو نی زم تا برو گمشو: داد هولش عقب به انیک

 .  نکردم نجس فت،یکث خون  

 



. بود آوردهکم نفس انگار. شد بلند کرد، سکوت

 پنجره یلبه به را دستانش و کرد باز را  اتاق یپنجره 

 .  دیکش نفس یپ در یپ و گرفت باال را سرش. کرد بند

 

  داده امیپ هاله به کردن،  ییراهنما اسم  به یچندبار -

 به کنه  دایپ رو سوگل  تونستینم که یگاه ای. بود

: گفت خالش دختر به هیگر  با هاله. زدیم زنگ هاله

 خوامینم گهید. یباش آشغال انقدر  کردمی نم فکر

 ما از بود انداخته نییپا که یسر با ونیهما . نمتیبب

  و شکوند ما یجلو  رو کارتش میس هم  اون. شد دور

 یچ نبود مهم برام. گشتم کار دنبال فرداش از. رفت

.  نکنم فکر اتفاقات  اون به  گهید خواستمیم فقط باشه،

 کردم، شروع یابیبازار از. خوندمیم درس دیبا

  که یهرچ و نت میگ رستوران، گارسون ،یتوریزیو

 .  یکن فکرشو

 

 . زد پنجره یلبه یآرام مشت

  



 احساساتش دیبا. کردمیم کار دیجد ری ام یرو دیبا -

 و رهیگیم آدم از رو عقل احساسات. کشتمیم رو

 .موند یقو و بود ی قو دیبا فقط.  زنهیم نیزم

  

  شیسرجا و شد مونیپش. دیکش رونی ب یگار یس نخ

 .برگرداند

  

  مختلف طرق به کردیم یسع. نبود بردار دست -

  تنها جوابش اما رهیبگ  ازم رو ونی هما یشماره

 که گذشت رفتنم دانشگاه از یسال هی . بود سکوتم

 قبول خوندمیم درس  که یدانشگاه همون دمیفهم

  هی. بودم خبریب ازش رو سال کی اون  تمام. شده

 کافه هی تو که  داد امیپ بهم ناشناس شماره هی از روز

  و مرده برام اون که کردم فکر خودم  شیپ. نمشیبب

 قرار یوقت نمش یبب تونستمیم پس نداره، یارزش چیه

  آخر یلحظه  اما شدم آماده. کنه رییتغ  یزیچ نبود

.  بده دستم کار  بود ممکن اشزنانه  مکر. شدم مونیپش

 یهادکمه دونه دونه و زیم یرو کردم پرت  رو شونه

 با انیک و هاله بعد روز چند. نرفتم. کردم باز راهنمویپ

 شدینم باورم. کردن رمیغافلگ گرفتن، برام  که یتولد



 اون یبرا.  گرفت دلم. باشه هامهمون از  یکی اونم ،

 اون و کنم ثابت بهش خودمو کردم تالش که ییروزا

 .دیند

   ۲۰۰پارت #

 .  داد ادامه ترتلخ و کرد یتلخ یخنده

  انیک. اومدم خودم به خورد صورتم یتو که کیک -

  یهانگاه  از فارق. بود کرده گل طنتشیش  شهیهم مثل

 کی از بعد.  بود یعال زیچ  همه سوگل، یزده  حسرت

 موقع. داشتم ازین ی جمع نیهمچ به  سخت، سال

 رو دستش مچ بره کنارم  از خواست یوقت  یخداحافظ

  اون. بود باور  رقابلیغ هم  خودم یبرا حرکتم. گرفتم

. انتقام جور کی دیشا ای  بودم بُرد فکر به فقط لحظه

 در رهیخ. بودم متنفر بودم خورده که یشکست  از

 پرسم،یم  ازت آخر بار یبرا: گفتم اششرمنده  نگاه

  لرز شیهامردمک  مثل شیصدا م؟یباش باهم یخوایم

  رها دستش و شل انگشتانم. دمیم خبر بهت: داشت

. ندیبب را شکستم دوم بار  یبرا تا نماند و رفت. شد

 .   نشد ازش یخبر گهید شب همون از و رفت

 



 را سرش. داد هیتک وارید به را کمرش و زد یچرخ

 .افتادم آهنگ نیا ادی حالش دنید  از. گرفت باال

  

 هاجاده همراه ،یروی م که حاال

 مرا ییتنها بده پس و برگرد

  تو  یآرزویب تو، خاطراتیب

 کجا  را هیگر شب برم، کجا را دل

 داندی م را حالم هی گر تنها گرید

 ماندی م شیهایتنگدل عشق از

 ساحل یب  موجیا دلیا  ما میماند جا

 ی محمدمعتمد#

 

 . دمیشن را  اشگرفته و  خسته یصدا

  ینشون و رد یول وفتمیب عقب سال دو شدم حاضر -

  دانشگاهم  و دادم رشته ر ییتغ. نباشه می زندگ تو ازش

 بهم هاله و انیک هم بعد سال کی. کردم عوض رو

 فقط و بود عاشقش که یکس دنبال رفت هاله. زدن

 . خواستیم  هاشیی تنها  یبرا رو انیک



   

 و شد  تخت کینزد. گرفت وارید از را اشه یتک

 اشرهیخ نگاه ریز. زد تا اشنه یس یرو  را شیهادست

 .بودم معذب

  

 رو اسمش یخوایم که یهرچ ای روزگار ،یزندگ -

 ستین قرار . کنه تا خوب باهات ستی ن قرار ،یبذار

  یرو بهت لحظه هی دیشا.  باشه دلسوز  مادر هی برات

  ینباش یقو  ،ینباش زرنگ اگر اما بده نشون خوش

 .   رهیگی م ازت بدجور رو لحظه کی  همون تقاص

 . انداخت  شیپاها کنار و کرد باز را دستانش

 دلت ای کنم  یهمدرد باهات بخوام که نگفتم رو نایا -

 بد یرو که  یستین تو فقط یبدون تا گفتم بسوزه، برام

 دارن سخت یروزا  هاآدم یهمه . نهیبیم رو یزندگ

 بلند دوباره  و باشه یقو تونهیم یک که نهیا مهم یول

 .  بده ادامه شیزندگ به و شه

 

 . داد ادامه  یمحکم لحن  با و آورد  جلو را سرش

  



  ،یایب کنار دردات با که  دهی نم مهلت بهت  روزگار -

 رد روت از ترسخت  و  بزرگتر اتفاق ه ی با لحظه هر

 .شهیم

   

 .برگشت قبلش  حالت به

  

 نیا یرو دم ی م اجازه بهت که یشب نی آخر امشب -

 یگردیم بر فردا از. یکن یعزادار و  یبخواب تخت

 . کارت سر

  

 .رفت در سمت به و دیکش اشره یخ  نگاه از دست

   ۲۰۱پارت #

 .  بود من به پشتش

  حضورت و میدار کار یلیخ. شدم برنده رو مناقصه -

 . هیضرور

 

 ندهیآ روز چند در بود قرار. گفتیم چه مرد نیا

 رفتمیم یسپار خاک  یبرا دیبا فردا شود، اعالم جهینت



  وداع بود نمیترک ینزد که ییاو با آخر بار یبرا و

 .کردمیم

 ! بود رحمیب یادیز مرد نیا

 

 . شدم زیخم ین یسخت به و دادم نمیسنگ بدن به یتکان

 

 .  برم دفن یبرا دیبا. امیب فردا تونمینم -

 

 .دیلرز میصدا

  

 ...  خواهش.  داشتم ایدن نیا تو که بود یکس تنها اون -

. برگشت طرفم به سراند، شلوارش  بیج در را دستش

  صی تشخ  را روحشیب و  سرد نگاه فاصله همان از

 .  دادم

  

 نیا یرو که اسهفته هی تو ؟یزنیم حرف  یچ از -

  بد حالت. افتاد اتفاق اون که یشب همون از ،یتخت



  بار چند.  یگفتیم ونیهز مدام. رفت باال تبت شد،

 .یکن تشنج بود کینزد

  

 .داد ادامه رحمانهیب و شد کی نزد تخت به

  

 زمان گذر و یکرد ریگ شب همون تو هنوز که نگو -

 . یدینفهم رو

  

  انجام موقع به نیزم حرکت . نبود یطوالن  شب پس

 غرق ،یخبر یب عالم در که بودم من ن یا و بود شده

 . بودم شده

  

  محابای ب میهااشک. فشردم مشتم دو انیم را پتو

  خواست،یم مرد نیا نبود مهم و شستیم را صورتم

 . باشم یقو

  

 . بودم یم... دیبا... من ... من -

  



   نرفته؟ که ادتی. بود خواسته طور نیا خودش -

 .  زد یاخنده  تک

  که الشخور، مشت هی نی ب ؟یبر یخواستیم کجا -

 .  کنن اتکه ی ت کهیت

  

 . داد سرم یباال  وارید به را  نگاهش

  

  لشویفام و فک  انگار که بودمیم دیبا گهیم جور هی -

 تو دیبا  که یوفتادینم  حال نیا به اگر. شناسهینم

 رزنیپ. نکن داتیپ که می کردیم متیقا سوراخ صدتا

 سپردت که یشیم طرف  ییجونورا چه  با دونستیم

 .ینباش مراسماتش تو کرد دیتاک که. من دست

  

 .بود آشنا  میبرا هاجمله نیا قدر چه

  

 و زد کنار آخر  تا را پرده  و کرد تند پا پنجره سمت به

 .کرد باز را پنجره

  



  هی انگار نه  انگار ست،ی ن یخبر  چیه. نیبب ایب ا،یب -

 .مرده روز    هفت ساختمون، نیا تو نفر

  

 . زد اشاره سقف به

  

 اون چون. نه که  معلومه ؟یشنویم ییصدا -

 و مال تا بودن مادرشون مرگ منتظر  فقط الشخورا

 فقط اونم کردن دفنش بانهی غر. بکشن باال رو اموالش

  روز کی مراسماتشون همه. خودشون  یآبرو بخاطر

 .تمام و شد

 ۲۰۲پارت #

  

  طور چه. نداشت را نشیسنگ  یهاحرف طاقت قلبم 

 دوست رزنیپ آن با مادرش، با یکس  کردمی م باور

 . کند رفتار طور نیا یداشتن

  

 از ییبو که  هستند پا دو جانور کی هاآدم از یبعض

 .نبردند تیانسان

  



 برده فرو بالشت  در را سرم در، شدن بسته یصدا با

 یبرا که یی هااشک. کردم خفه آن در  را هقم هق و

  بدون یروزها و یمامان رفتن یبرا بود، خودم ییتنها

 .دیکشیم را  انتظارم که او

  

  برعکس  شیصدا. کردم باز چشم سانیپر یصدا با

 کنار یصندل تا را نگاهم.  بود شاد نش،یغمگ یچهره 

 اتاق نیا در شبید او نبود، خواب پس. کشاندم پنجره

 . داشت حضور

  

  و ییتنها دیبا. بود روز نیآخر او خواست به امروز

 به دست زدم؛یم پس را بود دلم یرو که یبزرگ غم

 ادامه یزندگ به انیگویعل ای و گرفتمی م میزانو

 . دادمیم

  

  رهیچ من بر یناتوان و ضعف دادمی م اجازه دینبا

  دیشا. دهید زخم هم و  بود دهیکش درد هم او،. شود

 درک مرا  توانستیم خوب اما کردیم  فرق نوعش

 .کند



  

 سانیپر از را گرم ریش وانیل و زدم هیتک تخت تاج به

  جان رفت،یم  نییپا میگلو از که یاقطره  هر با. گرفتم

 .گرفتمی م یاتازه

  

  بود سخت  میبرا باورش. چرخاندم انیک  اتاق در چشم

 .   باشم کرده سر سقف کی  ریز پسر دو با  را هفته کی

 گرفته ادی اما باشم، نداشته اعتماد هاآن  به نکهیا نه

 . باشند هم کنار دینبا پنبه و آتش بودم

  خجالت با داشتم یسع و بود ریش وانیل  به نگاهم

 .بپرسم خوردیم را مغزم خوره مثل که را یسوال

  

...  روز چند نیا تو...  گمیم... گمیم سان،یپر -

 ... زیچ

 . کرد  قطع ییروخوش با را حرفم

 . جان هیآ  باش راحت -

 . زدم یبندم ین لبخند

  بودم؟ تنها نجایا من -



  کالس که ییوقتا. بودم نجایا منم. نه که معلومه -

  هماهنگ مامانم با ریام. بود شتیپ خانم شوکت بودم،

 .موندمیم نجایا هاشب بود کرده

 ۲۰۳پارت #

  

 . گذاشت دستم یرو  را دستش

 مطمئن. میبود کرده رو زی چ همه فکر راحت، التیخ -

 موضوع نی ا یبرا  یفکر  هی حتما نبودم، منم اگر باش

 .  کردنیم

 .گذاشت امشانه  یرو  را دستش

  

 .زمیعز یبکن دل تخت از گهید بهتره -

  

 .داشت هی گر یهوا دلم

  

 .خاکش  سر برم  و رمیبگ دوش هی خوامیم -

  

 .کرد نگاهم یمهربان با



  

 .دمیم قول بهت برمتیم -

   

 . گذاشت تنها خودم  با مرا و رفت

. رفتمیم باال  و کردمیم  استفاده فرصت نیا از دیبا

  خانه آن با شهیهم یبرا و کردم یم جمع را لمیوسا

 .  کردمی م یخداحافظ  وخاطراتش

 ییتنها در  تا کنم یراض را سانیپر توانستم یسخت به

 .   برگردم زود دادم قول. بزنم ورق را خاطراتم

  از. انداخت تنم به لرز  خانه، روحیب و سرد یفضا

 یصندل یرو شیخال   یجا ورود یلحظه  همان

  و شد یخار منتظر یچشمان با نه،یشوم  کنار   چرخدار  

 .  نشست چشمم در به

 دهیچیپ جا همه در مرگ یبو زدم، خانه در یچرخ

 .  شدیم سست رفتنم یپا ماندمی م شتریب  یکم اگر. بود

  از را کوچکم چمدان. کنم کنترل را نگاهم کردم یسع

  کنم تا آنکهی ب را میهالباس. دمیکش رونیب تخت ریز

 .   چپاندم داخلش



  یجلو که ماندونفره عکس به نگاهم چرخاندم، چشم

  تارم نگاه   پس   از و برداشتم را عکس. افتاد  بود، نهیآ

 . شدم رهیخ  لبخندشیب صورت و جذبه  پر چشمان به

 ! سخت یلیخ بود سخت  باورش.  دیلرز امچانه 

 .دمشیبوس بعد و دمیکش اشچهره  یرو  را انگشتم

  

 .دیپر امشانه یگوش زنگ  یصدا با

  

 قوم یکله و سر وقت هی. گه ید ایب دختر؟ ییکجا الو -

 . شهیم دایپ ماجوج اعجوج

 

 را پوشمتن  و کردم رها چمدان ی رو را عکس

 .برداشتم

  

 . نمییپا گهید ربع هی تا -

  

 .نمردم استرس از تا بدو فقط باشه، -

  



  یرو را یگوش و کردم قطع یخداحافظی ب را تماس

 .انداختم تخت

 آب به کردیم  ینیسنگ دلم یرو که را یغم  و یحالیب

 دیرسیم سر یکس اگر. بمانم شتریب نبود وقت. سپردم

 . نبود رفتن یبرا یراه گرید

 .شدم خارج حمام از و زدم  تن را امیصورت  پوشتن

  شتریب و کردم حبس را نفسم. آمد سالن از ییصدا 

 .  دادم رونیب آسوده را نفسم. نبود یخبر. کردم دقت

 .ستین وهم شدم مطمئن صدا همان دوباره تکرار با

   ۲۰۴پارت #

 خودم از ریغ  یکس حضور فضا در دهیچی پ گاریس یبو

 .کردیم دییتا را

  قبل تا رفتم در طرف به ترس با و دادم ن ییپا را بزاقم 

 .   کنم قفلش ،یکس ورود   از

.  شد جدا تنم از روح مقابلم، یگرسنه   گرگ دنید با

 آن  با. نبود یفرار راه چیه. خواندم را امفاتحه 

 .بود کرده شکارم اشدهیدر یوحش  چشمان

  

 .کرد باز طرف دو از  را دستانش



  

 .یب یب یباشکوه  استقبال چه -

  

 .دیکوبیم وارید و در به را خودش نهیس درون قلبم،

  

  و کردم یم  تصورت یطورنیهم  االتمیخ  تو شهیهم -

 .دمیرسیم اوج به

  

  یتیموقع چه در دمیفهم و افتاد کار به مغزم حرفش با

 . انداخته رمیگ

 

 .کردم محکم را پوشمتن یگره

  

 .رونیب... برو -

  

 یمصنوع یاخم. ستادیا و گذاشت زیم ی رو را یبطر

 .کرد

  



 . میبگذرون خوش  قرار  . یب یب نباش تلخ -

  

  حوصله با که دستش یرو امزده وحشت چشمان

 . نشست کرد،یم باز یکی یکی  را شیهادکمه

 با و برداشت جلو به یقدم. زدی نم زنگ سانیپر چرا

 . چرخاندیم میرو را نگاهش  حیتفر

  

 .برداشتم عقب به قدم کی

  

 دنبالت یل یخ . نمتیبب یزود نیا به کردمینم فکر -

 ؟یبود  کجا روز چند نیا. گشتم

  

 . دادم جواب   لکنت با

  

 ...  کنم رید... رید. منتظره  دوستم  برم،... دیبا -

  

 .شد کترینزد و کرد قطع را حرفم یبلند  یخنده با

  



 .فرزاد... رونیب برو -

  

 . بود کرده اثر اشیدنینوش. بود شده کشدار  کلماتش

  

 .ی من مال   توو -

  

 .زد اشنهیس وسط  یاضربه

  

 من مال هم عمرت  آخر تا. فرزاد یمعشوقه. من مال -

 .یمونیم

  

 .آمدیم سمتم به گفتیم که یاکلمه کی هر با

  

  یکار خوامیم. بزنم دشوییتا مهر امروز خوامیم -

  فکر گهید چکسیه به من  جز عمرت  آخر تا که کنم

 . ینکن

  



 ریگ قطب در کردمیم حس. دمیلرز ش یهاحرف  از

 . بودم افتاده

 چشمانش رنگ از. انداخت رمیگ وارید و خودش نیب 

 .بودم متنفر

  

 .شود رام تا کردم نرم یکم را لحنم

  

 با که ذارهینم وقتچ یه مامانت... مامانت فرزاد، -

 . میش هم مال

  

.  زدیم بهم را  حالم نفسش گند یبو. کرد  یبلند یخنده

 .نشست حوله یگره یرو دستش

  

 بفهمه ستین قرار. یبیب شهینم یراض که معلومه -

 .  دارم معشوقه من

 

  ادامه زدیم موج آن در شهوت که یاآهسته یصدا با

 . داد



  

 .دارم هم  رو تو کنم،یم ازدواج خواستش طبق -

  

 .نشست میهالب یرو فشیکث و تشنه نگاه

  

 .کن گرم تخت یمعشوقه هی -

  

 . زد یچشمک

  

 ؟ی بیب چطوره -

   ۲۰۵پارت #

 .دیجوش اممعده نشاند، لبم کنج هوایب که یابوسه  از 

 زودتر او که بکوبم صورتش در تا بردم باال را دستم 

 .  کرد قفل سرم یباال را دستانم و شد کار به دست

 خون به  یایحیب چشمان آن از امان ش،ی چشمها

 ! اشنشسته 

 



 انمیعر  تن و کرد باز  را حوله یگره خشونت با

 .  کرد علم قد مقابلش

  کرده که یبزرگ فتح از نگاهش. دمیکش  یبلند نیه

  دهیفایب طانیش نیا دست ریز میتقالها. زد برق بود،

 . بود

  

 و کنم کنترل خودمو تونمیم کردمیم  فکر شهیهم -

  کردمیم اشتباه یول کنم، برخورد فیلط و نرم باهات

 . یبیب

  

  یسالخ قساوت با را روحم  تنم، یرو دستش حرکت با

 .   کرد

 قاتلم تا گذاشتم هم یرو چشم و دمیکش دندان به را لب

 . نمینب را

 .  داد ادامه کارش به توجه،یب او و دندیبار میاشکها

  دهم، نجات قتلگاه  نیا از تا زدم یم صدا را خدا دل در

 . دیشنینم هم خدا  انگار اما

 .دیچیپ گوشم در منحوسش یصدا

  



 ناله برام فقط. یکن صدا و سر دینبا! یبیب نیآفر -

 .  یبیب کن،

  

 .  داد  هولم تخت یرو  و چرخاندم  حرکت کی با

  عقب را  خودم آرنج، با و کردم را  تالشم نیآخر

 شعله  چشمانش در شهوت  و هوس آتش. دمیکش

 . دیکشیم

  را میپاها. زد  مهیخ میرو آورشچندش  لبخند همان با

 .  گرفت  شیپاها انیم

  خواست  ازم یکیتار در شبید که یامردانه یصدا

 . انداخت نیطن گوشم در  باشم، یقو

 چه نبود مهم. کنم دایپ یز یچ آزادم دست با کردم یسع

 نجات مهلکه نیا از را خودم دیبا فقط شودیم

 .  دادمیم

 با و داشته بر یمعطلیب کردم، لمس را یسرد جسم

 . دمیکوب سرش بر توان تمام

  از خون، کی بار یجو و شد خرد عکس قاب یشه یش

 .  گرفت راه  شیابرو کنار



  دستش یرو  خون به ینگاه و دیکش زخمش به یدست

 .کردمیم فکر که بود آن از  ترجان  سگ. دیخند و کرد

  

  وفتمیم لمایف تو مثل االن یکرد فکر من، یکوچولو -

 ؟یکنیم فرار تو  و نیزم رو

  

 یرو ملحفه به را دستش و. کرد شل  را میپاها قفل

 باال را میزانوها کردم، استفاده غفلتش از . دیکش تخت

 .   کوباندم اشنه یس  تخت و دمیکش

  افتاد شیآرا  زیم و تخت نیب و داد دست از را تعادلش

 . دمیشن را گفتنش آخ یصدا زمان هم و

 نگاه شد، باعث  خوردیم در به که ییهاضربه یصدا

 . کنم تند پا در سمت به و  رمیبگ  بازشمهین چشمان از

 یصدا. بود قفل کردم، نییپا و باال را رهیدستگ

 . دمیشنیم را سانیپر و ان یک یادهایفر

 . درو نیا کن  باز هیآ ه،یآ -

   ۲۰۶پارت #

  حس سرم پشت را حضورش. دمیدیم تار را زیچ همه

 .  کنم تمرکز توانستمینم ترس از و کردمیم



 که یمبل یرو را دیکل. چرخاندم  سالن  در را نگاهم

 به و افتادم خنده به هیگر انیم. دمید بود، نشسته

 .دمیدو سمتش

 دستان با. وفتدین یلعنت اتاق  آن به نگاهم کردم یسع 

  یبرا را آرامش در شدن باز. چرخاندم را دیکل لرزان

 . کرد قیتزر جانم به یالحظه 

 نییپا را رهی دستگ و گرفتم حضورشیب  ریمس از چشم

 . دمیکش

 ییجا بود، ستادهیا انی ک یجلو که سانیپر دنید با

 از تا زدم هیتک در به.  نداشت وجود ترس یبرا

 ...  اما بود، شده تمام زیچ  همه. کنم یر یجلوگ افتادنم

 پوشتن بند شد، کمینزد شده  گشاد چشمان با سانیپر

 . گرفت آغوشم در و زد گره را

 

 . خوردم یتکان انیک ادیفر از

  ه؟یآ بود خبر  چه نجایا ه؟یوضع و سر چه نیا -

 

  هم خودم یبرا که ییصدا  با و دادم نشانش را اتاق

 .گفتم بود بهیغر



  

 .کشتمش... کش -

  

  یریمس یراه و کرد عبور  کنارمان از سرعت به انیک

 که، گذشت چقدر دانمینم. بودم داده نشانش که شد

 . شد خارج اتاق از دست به چمدان

  

 رو لشتن نیا من تا نیی پا دیبر شماها. اس زنده -

 .مارستانیب ببرم

  

 زنان نفس نفس انیک. دمیپوش لباس سانیپر کمک به

  آسانسور اتاقک یگوشه و کشاند نیزم ی رو را فرزاد

 . کرد رها

 .دیکوب شی پهلو به یلگد

  

 ینه یس فرستمیم خودم. یش سرحال هیکاف فقط -

 .ناموسی ب قبرستون،

  



  یکی دوتا را هاپله  و گذاشتم تنها چمدان  با را سانیپر

  عقب در شدن بسته با شد همزمان  دنمیرس. رفتم نییپا

 . نیماش

 باز را راننده در نکهیا از قبل زد، دور را نیماش انیک

 .  شد  متوجهم کند،

 .آمد طرفم به و کرد ینچ

  

 .امیم  باهات منم -

  

 .دیچی پ نگیپارک در بلندش یصدا

  

. امیب تا یمونی م منتظر باال  یریم. یکنی م جایب تو -

 مفهومه؟. یزنینم هم  زنگ یحت

  

 . کرد تکرار شده یکفر که ندادم یجواب

  

 ه؟یآ مفهومه -

  



 از مانع میگلو در کرده خوش  جا یکننده خفه بغض

 .شد زدنم حرف

  

 . داد جواب  سرم پشت از سانیپر

  

 .برداشته رو  ساختمون کل  صدات ان؟ی ک خبرته چه -

  

 ادامه جانب به حق و کرد حلق کمرم دور را دستش

 . داد

  

 ؟ یزنیم داد سرش که ینیبی نم حالشو -

  

. یدارینم بر ازش چشم سان،یپر باال شیبر یم_

 .امیب تا دیزنی نم هم زنگ

   ۲۰۷پارت #

 آن با بود یکاف. کشاندم  آسانسور سمت به حرفیب

  رونیب سالم قطعا بذارم؛ متحرک  اتاقک  آن در پا حال،

 .بود کامل شمیگنجا . آمدمینم



  

 را رمیمس جانمه ین  یپاها. نشدم داخل و کردم مقاومت

 .  دادم رییتغ هاپله  سمت به

 

 . دمی شن را سانیپر یکالفه و معترض یصدا

  

 ه؟یآ  یریم کجا -

  

 . چرخاندم کام در زبان  یسخت به

  

 .برو تو. امیم ها پله از -

  

 . کرد نرده بند را دستش

  

 .لجباز یوونهید -

  

 .   رفتم باال آهستهآهسته را هاپله



 . کردیم یکج دهن بهم وار،ید یگوشه چمدان

  و زور با و دمیکش دراز تخت یرو سانیپر کمک به

  آرامبخش کی همراه به قند آب قطره  چند اصرارش

 .   دمیکش سرم یرو را  پتو. خوردم

 .  بود کرده کز اتاق آن یگوشه  هنوز ام،ی زخم روح

 .گرفت آغوشم در خواب و شد گرم آرام آرام چشمانم

  

 از. کردم باز را چشمانم دهیترس شیصدا دنیشن با

 از گرفتن توان. داشتم زدن عق به یدیشد لیم دنشید

 .نداشتم  را شهوت از پر  نگاه و یوحش چشمان آن

  

 ؟یبیب یشد داریب -

  

 و یشانی پ یرو عرق  درشت قطرات. گرفت گر تنم

 .  بود افتاده خس خس به میهاهیر. گرفت راه صورتم

 را سرم. آورد نییپا میهالب  شکار   هدف   به را سرش

 و شد شکسته زبانم قفل. کردم راست و  چپ تند، تند

 .دمیکش ادیفر



  

 !نه -

  

  میهاهیر وارد را ژنیاکس ولع  با و شد باز امتنفس راه

  کردی م نجوا گوشم  در که سانیپر آرام یصدا  با. کردم

 . شدم تمیموقع متوجه

  

 تنها تو. انیک اتاق   نجا یا نیبب. هیآ یدید خواب -

 .یستین

  

  که بود، نیا مهم فقط است کوچکتر من از نبود مهم

  حضورش و دادیم تیامن یبو آغوشش لحظه، آن در

 .کردیم آرامم

  

 سراسر یحس  با ،ییتنها و یکس یب یها لحظه  آن در

 حضور به بود، انداخته چنگ وجودم به  که وحشت از

 .داشتم ازین بود یمهربان جنس از که دختر نیا

  



 او و  کردی م سیخ را اششانه می هااشک  باران

 .  دادیم میدلدار  صبورانه

 مقابل رشیتصو. کشاندم پنجره کنار تا  را سمیخ نگاه

 . بست  نقش چشمانم

 ."یباش یقو دیبا" 

   ۲۰۸پارت #

 .   کرد میجدا خودش از سانیپر شدم، که آرامتر

  

 . یایدرم  پا از یطورنی ا. یبخور  یز یچ هی دیبا -

  

 .انداختم باال را سرم

  

 .رهی نم نییپا یز یچ گلوم از -

  

 را  سوپ بشقاب تخت،  کنار ینیس از و شد خم

 .برداشت

  



  خوب کدوممون چیه حال. یبتون دیبا ، یبخور دیبا -

 . مینگرانت همه ست،ین

  

 . شد دار بغض  شیصدا

  

 من ریتقص. هیآ شم،یم وونهید دارم حاال تا ظهر از -

 . ی بر تنها ذاشتمیم دینبا. بود

  

 .زدم پس را دستش. گرفت دهانم مقابل  را قاشق

  

 چنده؟ ساعت -

  

 .دمیشن  را آرامش زمزمه یسخت به

  

 .هفت -

  

 .زدم کنار را پتو



  

 کجاست؟ انیک... انیبودم؟ک خواب االن تا من -

 برگشته؟ 

  

 .شد مسلط خودش به

  

 . گمی نم یزیچ   ینخور تا -

  

 سر پشت قاشق  چند و دمیکش هم در اخم اجبارش از

 .آمد حرف به که خوردم هم

  

 هم انیک کنه، تیشکا  ازت خواستهیم پسره -

  ی  تو شهیم متهم که یاون گفته. کرده قشیتشو

 دوباره کنه یسع اگر  کرده دشیتهد . یمتجاوز

 که دونمیم اما. نهیالکاتب   کرام با حسابش  شه کتینزد

  نگران ما که گهینم. نکرده برخورد یمنطق هم انقدرا

 .مینش

  



 نبودم، قاتل و دیکشیم نفس رذل مردک آن که نیهم

 .دمیترس یم بودنش زنده از دیبا حاال . بود یکاف

  

 .برگرداند شی سرجا را سوپ یشده مهین بشقاب

  

.  نکن فکر بهش گهید. هی آ کن فراموش رو امروز -

 یول. زد بهت  یبد یضربه دونمیم سخته، دونمیم

 کن فکر نیا به تو. یبش فیضع تو که شه  باعث دینبا

  میکرد دای پ رو گرید هم رید دیشا. یدار رو ماها که

 . یکن قبول  رو ماها تو هیکاف فقط. میهست کنارت یول

  

 بودن عاقل کالم کی در و بودن یمنطق  بودن، دهیفهم

 . نداشت سال و  سن به یربط

 

  هر و  یریبگ دست به را عقلت افسار ستیکاف

  تر پخته است وقت آن. ینده  خوردش به  را یخزعبل

 . یکنیم  رفتار سنت از

 



 مردعاقل   کی که بود ییاو یپرورده دست هم سانیپر

 .آمدی م حساب به

 ۲۰۹پارت #

  

 .دیکش ن ییپا دستانش  تا را  نگاهش

  

. نزده حرف  شتریب کلمه چندتا برگشته یوقت از انیک -

  یبرا اتفاق ن یا انگار. دمشیند یطورن یا وقت چیه

 گمیم بهت رو نایا. افتاده من د،یشا ای خودش  خواهر

 .میدونیم خودمون از  ییجز رو تو ما یبدون که

  

 .کنم یحالج  را شیهاحرف تا شد ساکت

  

 .برگشته ریام. رونی ب میبر یبهتر اگر اووم، -

  

 زانیآو تخت یلبه  از را میپاها و زدم کنار را پتو

 .ستادی ا مقابلم. انداختم سرم یرو را شال. کردم

  



 ...هیآ یز یچ هی فقط -

  

 . کردم نگاهش  منتظر

  

 که خودت. دونهینم یز یچ امروز انیجر از ریام -

 .  حساسه چقدر یدونیم

  

 اسفناک حال نیا اگر. دانستمیم هم خوب دانستم،یم

  شیهاییدارا از ییجز  مرا نکهیا از قطعا  نداشتم را

 تیوضع آن در اما شدم،یم مرگ ذوق دانست،یم

 .کردینم خوشحالم  یزیچ

  

 . دادم تکان یسر

  

 یمرد یرو  نگاهم. میرفت  رونیب اتاق از سانیپر با

 .  دیکشیم  را ورودم انتظار چشمانش  با که نشست

  یرو پا. گرفت نگاه و دیکش صورتش به یدست انیک

 .  داد حرکت  را مچش و انداخت پا



 رید هرچند که یبرادر یبرا دهم، جان بودم حاضر

 گرفته را ش یگلو خیب رتیغ. بودم کرده شیدایپ یول

 .بود

  

 با و بود ستادهیا سالن از یاگوشه همه از دورتر او

 .  کردیم دود گاریس خودش خاص ژست

 .   گذشت می رو از سردش  و جذاب نگاه یالحظه  یبرا

  شدن نییپا  و باال به و نشستم  یانفره تک مبل یرو

  امتحان یبرا یبیعج لیم. دوختم چشم  گارشیس

 . داشتم کردنش

  

 .آمدم خودم به شیصدا با

  

.  گهیم دروغ کنه؛ آرومم که کشمیم ، گفت یک هر -

 درد هی شهیم خودش. کنه ه یتوج عادتشو خوادیم فقط

 .دردات رو

  

  ییابرو تک و کرد سانیپر  به رو نشست، انیک کنار

 . انداخت باال



  باال وار،ید و در از سکوت و باشه ییجا سانیپر -

 شده؟  یزیچ. بره

  

 . داد جواب  سانیپر

  

  وقت هیآ حال نیا با یکنی م فکر بشه؟ دیبا یچ نه، -

 اس؟خنده  و یشوخ

  

 . دادی م حرکت  مبل دسته یرو را انگشتش

  

 اشتباه وقتچیه من که یدونیم. نکن هیتوج -

 .کنمینم

 ۲۱۰پارت #

  

  ادامه نگاهم در رهیخ  و کرد کج سمتم به را سرش

 . داد

  



 هم قبال که  طورهمون. مطلب اصل سر میبر خب، -

  یرو میبذار رو ذکرمون و  فکر یهمه دیبا گفتم، بهت

. بشه مونذهن  تیمشغول  باعث دینبا زیچ  چیه. پروژه

  به بعدا که  میکن حل رو لی مسا همه کار اول  نیهم دیبا

 .م ینخور مشکل

  

 . آوردمینم در سر شیهاحرف  از یزیچ

  

  لحاظ همه از که برات می باش خونه کی دنبال دیبا -

  نباشه، دور شرکت به آمدت رفت ریمس. یباش راحت

 .باشه هم مناسب و امن طشیمح

  

 .کرد یمکث

  

  دایپ سخت یانه یگز نیچ  هم طتتیشرا  بخاطر البته -

  جز یادغدغه چیه تا میکنیم داشیپ خب  یول شهیم

 .یباش نداشته کارت

  



 او با حق. داشت تیواقع یول بود تلخ شیهاحرف 

 تا. بمانم خانه آن در عمر  آخر تا توانستمینم بود،

 .بودم کرده یروادهیز  هم نجایا

  

 یاندازپس یوقت کنم دای پ یاخانه  توانستمیم چطور

 و درست کار کی که  بود وقت چند مگر. نداشتم

 . بودم کرده دایپ یحساب

  

  و کردم چفت هم در را دستانم. کردم تر  زبانم با را لبم

 .کنم یمخف را لرزشان تا گذاشتم میزانوها  انیم

  

 .کنمیم دایپ اتاق هی  گردمیم.  رمیم فردا من -

  

 .دمیکش سمتش به را  نگاهم انیک یعصب یصدا با

  

. ما ی خونه  یریم فردا از. یرینم  جاچیه تو -

  مامان. نجامیا که منم. راحته مونهمه  الیخ  یطورنیا

 هم کی کوچ  تییسو هی. تنهان که هم بابام و یتیگ



. تو مال ینباش  معذب نکهیا یبرا. هست باال یطبقه 

 مونه؟یم یاگه ید حرف

  

  توسط شدنم  گرفته دهیناد. من نه بود او مخاطبش

  بودند دنی بار آماده چشمانم. کردیم بد را حالم انیک

 . کردمیم نیتمر را بودن محکم و  یقو دیبا اما

  

 موافق خودش دیبا. نداره یرادیا که من نظر از -

 .باشه

  

 !نه -

  

 .رمی بگ قرار توجه مرکز شد باعث گفتنم محکم

  

 یزندگ تنها و بودن تنها من. باشم مستقل خوامیم -

 . بلدم رو کردن

  

 . شد بحث وارد سانیپر. گرفت نیتحس  رنگ  نگاهش



  کردن دایپ تا یتونیم. زم یعز هست هم ما یخونه  -

 چند هی منم  مهربونن بابام و مامانم. ما ش یپ  یایب جا،

 . چشمیم رو داشتن خواهر  طعم یروز

 . زدم شیمهربان به یلبخند

   ۲۱۱پارت #

  از رو جاها جور نیا و خوابگاه  و اتاق فکر خوب، -

 ینقل مستقل یخونه  هی به تو. رونی ب بنداز ذهنت

 شرکت مدارک و اسناد نرفته  که ادتی.  یدار اجیاحت

 . همراته

  

 که فهماندمیم او به دیبا چطور . بود او با حق هم باز

 .  ندارم بساط  در یپول

 .دادم تکان یسر معذب

  

 ...خب یول درسته -

  

 .دیپر حرفم انیم انیک

  



  کامال من تییسو. گفتم که همون. نداره خب یول -

 .  مستقله

 

 .شدم رهیخ اشنشسته  خون به چشمان در

  

 . نه که، گفتم -

  

 .برد باال  را شیصدا

  

 چرااا؟ -

  

 .دادم جواب یارفته باال یصدا  با خودش مثل

  

 قبالم در خوامینم. باشن نگرانم خوامینم چون -

 ندارم عادت زایچ نیا به من. کنن تیمسئول احساس

 ؟یفهمیم ان،یک

  



  حشیتفر از پر یهایاقهوه به و چرخاندم را سرم

 .زدم کوک

  

  پول   بخاطر فقط گردمیم خوابگاه و اتاق دنبال اگر -

 که باشه ییجا هی دیبا. عالقه یرو از نه جناب،

 .دارم که باشه یچندرغاز  ن یهم یاندازه

  

 زیم سمت به. ستادیا و گرفت رو. نداد یجواب

 برداشت؛ را یزیچ و  رفت سالن کنار یناهارخور 

 زیم  یرو  را یکوچک صندوقچه شد که کینزد

 .گذاشت

 .کرد صاف کمر 

  

 . پول نمیا ایب ؟یخوا یم پول -

 

 قد مقابلش. کنم سکوت نی توه نیا برابر در نتوانستم

 دادم رونیب ینیب از را امشده تند یهانفس. کردم علم

 .بود امرهی خ  یخونسرد کمال در او و

  



 . زدم یشخندین

  

  کم حقوقم از ای یدیم  قرض بهم یدار  نگو فقط -

  جناب خورهی م بهم اتیباز نیفرد نیا از حالم. یکنیم

 من. ینگهدار خودت یواسه پوالتو بهتره. مقام واال

 گم رو گورم امشب نیهم. ندارم تیسوزدل  به یازین

 .کنمیم

  

 .برداشتم قدم کی  و گرفتم رو

  

 .بود آرام شیصدا

  

. بکن یخواست یغلط هر بعد بشنو رو حرفات جواب -

  هی میتقد یدست  دو پوالمو امیب که نشدم عقلیب انقدر

. خودت خود   خودته، مال صندوق اون. کنم سالم آدم

 . تیپدر ارث

  

 را صداقت تا برگشتم سمتش به شیهاحرف از متعجب

 . بخوانم چشمانش از



  

 به و دارم نگه برات تا داد بهم بزرگت مامان نویا -

 قبال. زنمیم  حرف یچ از که یدونیم. بدم  بهت موقع

 درسته؟ بود گفته بهت خودش

  

 .داد زیم یرو یصندوقچه  به را  نگاهش

  

 ادتی دونستیم. ترهامن بمونه، من شیپ گفت -

  برسه بهش ایعوض اون دست اگر دونستیم. رهیم

 .ینیبینم رنگشم گهید

  

  از یاشک یدانه. زد زنگ گوشم در ،یمامان یصدا

 .دیغلت امگونه  یرو و شد  رها چشمم

  

 .دیرس دادم به هم باز سان،یپر

  

 . هاشهیم بد حالت. نیبش  جونم هیآ -

 ۲۱۲پارت #



  

 پنجره طرف به و زد شدنم مات و شیک به یپوزخند

 به یلعنت حس آن دوباره و زد آتش ی گار یس. رفت

 . انداخت چنگ جانم

  

 .دمیکش امزده نم صورت به را دستم

  

 .ندارم دشویکل که  من ... من -

  

  به چشمانم مقابل بود، یکوچک دیکل یحاو که یر یزنج

 . درآمد رقص

  

 مردا اون از  یکی ببرنش  خواستنیم که شب همون -

 دونستمینم. گرفتمش من نبود، خوب حالت. داد بهم

 .هیچ دیکل

  

  به زدهجان یه و دیکش انیک دست از را ر یزنج سانیپر

 .رفت صندوقچه طرف



  

 .ه یآ کن باز درشو زودتر ایب -

  

 . چرخاندم قفل در را دیکل

 تمام در پدرم حقوق. بود درونش بانک دفترچه کی

.  شدیم  زیوار  حساب آن به ماه به ماه ها،سال نیا

 میبرا را گنج حکم  لحظه آن در اما نبود یهنگفت مبلغ

 . داشت

 کی شدیم  اما بخرم یاخانه  بتوانم که نبود یانقدر

 .کنم اجاره ینقل یخانه 

 انیک تییسو در مناسب، یجا شدن دایپ تا شد قرار

 . بمانم

  

 (رساالریام)

  

 من  و بود شده طوفان به لیتبد آرامشم، منبع

 که بودم دور او از قدرآن. باشم آرامشش توانستمینم

 که ییاو.کنم آرام را خروشان یایدر نی ا توانستمینم

 . بود کنارم طیشرا نیبدتر در



 کرده درست حالم شدن بهتر یبرا که یداغ  یفرن ادی 

 نیا چطور  که نیا از بودم متعجب من و افتادم بود،

 . بود داده رنگ آشوبم یزندگ به زهی م زهیر دختر

  

 شدم مطمئن آمد، دنمید به مادربزگش با که شب همان

 .بود خودش  کار هم  روز آن ینیس

 در تا خواست و کرد استفاده نبودش از مادربزرگ، 

 .ندیبب مرا فرصت نیاول

 بند آن به و شدم رهیخ اتاق سقف به صبح تا شب آن

 .کردم فکر مهربان ی  انگشت

  زیچ چیه و کسچیه او جز که بود یشب تنها شب آن

 . نداشت را فکرم به ورود  ی اجازه

  تا خواستم انیک از و کردم استقبال سانی پر شنهادیپ از

 .  کند همراهمان یشهرباز به رفتن ی برا هم را او

 را دعوتم اگر شوم، عمل وارد میمستق خواستمینم

 .شدیم وارد خدشه  غرورم به  رفتیپذینم

 انیک و رمی بگ  قرار هیسا  در که بود نی هم بهتر پس 

 .بفرستم  جلو را

 ۲۱۳پارت #



  

  یجلو توانستم یسخت به برگشت،  پر دست انیک یوقت

 جان میها  لب یرو رفتیم که را یلبخند  یشرویپ

 پس از انیک و داد جواب امنقشه. رمی بگ  را رد،یبگ

 .بود برآمده کردنش یراض

  

 او به انیک مثل  توانستم یم هم من کاش نکهیا به فکر

 جان به خوره مثل ردیبپذ را حرفم و  باشم کینزد

 .بود افتاده مغزم

  

  خراب شی تلخ  با را شب که بود آن از ترتلخ  تیواقع

 .کنم

  

 خودم بودم، کرده یدور خودم بودم، خواسته خودم

 جز یکس و  خودم خودم، خودم، بود، زده قفل را قلبم

 .نبود مقصر خودم

  



 داد،ی م سانیپر یهای وانگید دل به دل انیک

 یخوب میت هم کنار. آوردیم وجدم به شانیهاخنده

 ...  هم ما و بودند

  

 شی هاچشم بود، شه یهم از ترنی ر یش لبخندش

 . بود تریمهتاب صورتش، و دیدرخشیم

  

 .زدمیم دشید چشم  کنار از یگاه  و یرکیز ریز

  

 شانس من یبرا نیا و بود کنارم فاصله با مدت تمام

 جان مهمان را آرامش تا آمد،یم حساب به یبزگ

 .کنم امخسته 

  

 محو را گذشته به اتصال قطور طناب حضورش

 . دادیم افکارم به یاستراحت و کردیم

  

  شیایفوب خودش  قول به ای هاترس  علت شدیم کاش

 . بدانم را



  

 به که بشکنم را سکوت  تا بودم کلمات  دنیچ حال در

 . کار مورد در هم آن کوتاه، یجمله  چند . آمد حرف

 . کشت را فرصت  صحبت یادامه یبرا بودنم دل دو

  

 با سان،ی پر و انیک یهای بازمسخره  و  یشوخ انیم

  زد، صدا  بهت با را اسمم که یازنانه  یصدا دنیشن

 .چرخاندم سر

 .    ندادم بروز یزی چ یول خوردم جا دنشید از

  از یکمرنگ  رد تنها گذشته، از بود قرار ،یک   دانمینم

 . بماند خاطرات

  

 یافسردگ. نبود شناختمیم که یاسوده آن دختر، نیا

 مقابلم، شاد دختر نیا. بود رفته و بسته  را بارشکوله

 .داشت فرق آسمان تا نیزم سوده آن با

  

 از یول بودند، ناراحت دنشید از نفر سه آن نکهیا با

 . بودم خوشحال رییتغ همه نیا با دنشید



  

 یمعرف کند، یکنجکاو ه،یآ مورد در خواستم ینم

 . نبود درست کارمند، عنوان به هم کردنش

  

 یآشنا گفتن  با را سوالش و معنادار یهانگاه  جواب

 .نذاشتم یسوال چیه یجا و دادم کینزد

  

 هیبق لیم خالف بر کافه  به رفتن یبرا  را شنهادشیپ

 .رفتمیپذ

 ۲۱۴پارت #

  

  خوب و افتاد کار به زبانم موتور سوده رفتن از بعد

 .شد سانیپر انتخاب انیک  بازهم که بود

  

  سکوت در  گفتمیم شی برا گذشته از که یمدت تمام

 .  کردی م میهمراه

  



  قلبم یرو یز یچ گرید و بود شده سبک میهاشانه 

  میها رگ به  آرامش جنس از یحس. کردی نم ینیسنگ

 دود یانگار سهل  کی با زی چ همه اما. بود شده قیتزر

 . رفت هوا به و شد

  

 که یمن نیهم من، و خودش که بود نمانده یزیچ

  بدبخت را نبندم دل یکس ا ی یزیچ به بودم کرده تالش

 .کند

  

 ینرم. افتاد اتفاق زمان نیبدتر در  لمسش نیاول

 یاناشناخته  حس اممردانه یپنجه  حصار در پوستش

.  بودم نکرده تجربه وقتچ یه که یحس. ختیر قلبم به

  حال کی. شدم عاشق کردم،یم فکر که  یزمان یحت

 .نداشتم وقتچ یه وقت  چ یه که ناب

  

 .داشت فرق دختر نیا زیچ همه داشت، فرق

  



  خارج ارمیاخت از زیچ همه نبودنش فکر با یالحظه 

  شیب تیعصبان با. نداشتم رفتارم یرو یکنترل و شد

 .  کردم زهر همه به را  یخوش حد از

  

 ... گرفتمیم را  مچش رترید یالحظه  اگر

  

  باطل شد. پادزهرم شد دختر نیا یک   از دانمینم

 .میهای قراریب  طلسم یکننده

  

 از رفت، انیک همراه به یگوش  دیخر یبرا  که یروز

 .بزنم مادربزگش به یسر تا کردم استفاده فرصت

  

  خواست  ازم که بود دهی کش بو را مرگ شدن کینزد

 . باشم اشصندوقچه  و نوه یبرا ی خوب امانتدار

 

 یفضا آن از یمعطل یب  ش،یها حرف اتمام از بعد

 .  زدم رون یب نیسنگ

  



. بود شده نامنظم هاحرف آن دنیشن از قلبم تپش

  رحمانهیب او با هاسال   آن در بودند توانسته  چطور

 شد گرفتن دهیناد و ظلم همه  آن حاصل  و کنند رفتار

 نیا خرج عشق توقعیب که نه،یکیب و آرام یایدر نیا

  شده،  مهربان مرگ یلحظه  که عاطفه،ی ب رزنیپ

 .کردیم

  

  دمید او از که ییرفتارها و دهیشن که  ییزهایچ با

 .انسان قالب در ست  یافرشته او شدم مطمئن

  

  یچشمه. رفت هم او تن  از جان مادربزگش رفتن با

  جانم به آتش اش،زده ماتم نگاه. شد خشک  اشکش

 . دیکشیم

 

 و افتاد نیزم یرو در به دهینرس که شب آن از

 . رفتم یم سرش یباال  شب هر شد، هوشیب

  

 و بدوزم تراس سقف به چشم نبود یاز ین گرید

 . کینزد یلی خ بود کمینزد. کنم تصورش



  

  او یهانفس به آغشته که دمیکشیم نفس ییهوا در

 .بود

 ۲۱۵پارت #

  

 را اشیوحش روشن یموها شدم،یم  وسوسه یگاه

 شانیالالبه  و کنم لمس بود، شده رها بالشت یرو که

 . بکشم نفس

  

 خودش  دور هم، حال همان در نبود، یکس هر او

 . دادینم را شدن کینزد اجازه که بود دهیکش یحصار

  

 و مادر پدر،. گفتیم انیهز  مدام و سوختیم تب در

 و سوزناک شیصدا.  زدیم صدا را مادربزرگش

 .بود سوزناکتر یاه یمرث کلماتش

  

 به که یزمان تا باشد خانه در بودم خواسته سانیپر از

. داشت فرق او. نکند فرار خانه نیا و ما از آمد هوش



 ما به دیبا و ندارد ما جز را یکس رفت یپذیم دیبا

 . کند اعتماد

  

 تا. بسپرد یکس به را او تا ماندیم زنده دیبا رزنیپ

 .کند کم وجدانش عذاب از دیشا

  

  بود، شده زیلبر صبرم. بود آمدنش هوش  به وقت

 حضورش به مرا که گشتمی م یدختر همان دنبال

 .بود  داده عادت

  

  ریام کی  دینبا. ساختمی م یقو دختر  کی او از دیبا

 . گرفتی م شکل گذشته در مانده  جا  احساسیب

  

 از تا بود خوب شیبرا کردن کار. شدیم سرگرم دیبا

 .  کند فرار شیهایی تنها

 

  حرف ریتاث  تا دیایب رونیب اتاق آن از  بودم منتظر

 .  نمیبب میها



  

 انیک و بود  انداخته چنگ  خانه وارید و  در به سکوت

  به منتظرش نگاه کرد؛یم  رد را شیهاتماس  حرفیب

 . بود دهی چسب بسته در

 .دیرسی م بنظر  یعیطب ریغ یاد یز  زیچ همه

  

 از. شد باز یاتقه با در  و شد دهیکش ن ییپا رهیدستگ

 سانیپر به زده هیتک یف ینح جسم که دمید چشم کنار

 .آمد رونیب

  

 قدرآن را  مبل یدسته و  انداخت نییپا را سرش انیک

 گردنش رگ. زد یدیسف  به پوستش که فشرد محکم

 . بود متورم

 

 ها نیا. ندانم را رفتارها نیا یمعن که نبودم نفهم

 .  دادی نم یدلسوز و داشتن  دوست یمعنا

  

  من کردندیم تالش که داشت وجود یز ی چ وسط نیا

 .نشوم متوجه



  

. شد یطوالن یادیز گارمیس یرو اشمرده نگاه رد

 و بود غلط  فکر نیا. کندی م فکر چه به دانستمیم

 .گرفتیم  بال و پر دینبا

   ۲۱۶پارت #

 داده انجام  شیپ هاسال که بود یاشتباه همان درست

 به حرص از و غصه از ،ییتنها از فرار یبرا بودم؛

  دود آن با را زیچ همه یالحظه  یبرا تا بردم پناه آن

 یخالص  بندش از گرید  که آمدم خودم به یوقت کنم

 .  نداشتم

  

  زیم یرو یستال یکر ظرف  داخل را گاریس یمانده ته

 .فشردم

 

  به سکوت مهر . بکشم یحرف  هم سانیپر  از نتوانستم

 گرفته پناه سکوت  یه یسا ریز و بودند زده شانیهالب

 .بودند

  



 یحال. کردیم اموانهید حال آن در دنشید دانستینم

 نه و بود ترحم نه. نداشتم یکس به نسبت وقتچیه که

 . یدلسوز

 

 نیا به یازین و طیشرا نی بدتر در یحت  بود محکم او

 . نداشت زهایچ

  

 حرف بود، میروزها نیا  خوش حال باعث که یدختر

 . زدیم خوابگاه به رفتن از

  

 داشتن یبرا طیشرا نیا با  بود او یجا یکس هر دیشا

 .   بگذرد شرافتش از شدیم حاضر سرپناه کی

  

  قدم آن یاندازه به و بود کرده را  بشیج  حساب

 دنیرس یبرا که بود پرواز بلند قدر آن نه. داشتیبرم

 قدر آن نه و دهد انجام یکار هر اشخواسته  به

  یخواب کارتن به تن که بود گرفته کمدست را خودش

 .دهد

  



 ر،یش ماده. شد برافروخته مقابلش صندوقچه دنید از

 .خواستمیم را نیهم من و بود حمله یآماده

  

 که یاهیآ آن کرد،ی م قبول چرا  و چونیب اگر

 .  نبود شناختمیم

  

 کار در یای سوزدل و است خودش یبرا دیفهم یوقت

 .شد صندوقچه قفل اش،نشسته  آب به نگاه ست،ین

  

 از را غلتان دیمروار آن و  شوم کشینزد شدیم کاش

 .بردارم اشگونه  یرو

  

  راحت المیخ بماند، انیک ت ییسو در کرد موافقت یوقت

 . دمیکش یاآسوده نفس و شد

  

 اما داشتم اعتماد انیک به میهاچشم یاندازه به

 .شدینم  سرش هاحرف نیا مردانه یهاحسادت 

   ۲۱۷پارت #



  خشک هوا در ز،یم یرو  فنجان به دهینرس دستش

 .  شد

  

 .کن تکرار گهید بار هی ؟یگفت یچ ،یچ -

  

  و کردم پرت  زیم یرو  یالیخیب با، را  سینوروان

  تکرار شمرده شمرده. چسباندم یصندل به را کمرم

 .کردم

  

. باشه کنارم معامالت انجام یبرا دیبا ارمیدست -

 سخته؟ یل یخ دنشیفهم

  

 سمتم به کامل را اشتنه م ین و خورد یتکان  شیجا در

 .چرخاند

  

 یحت. همراهته که هم جا همه . هست که ارتیدست -

 منظورم. پروژه سر رهیم  تنها خودش ،یستین یوقت

 .بود  حرفت یادامه



  

 با. شدیم  کترینزد جوش ینقطه به لحظه  هر انیک

 . دادم  جواب آرامش

  

 نیا از یبعض یپرده پشت یدونیم خودتم -

  نیا. شهی م انجام یسود پر معامالت های مهمون

 برم  که مجبورم منم. داره پول به اجی احت پروژه

 یخوب سود فروش، و  دیخر تا چند با. زشونیسرم

 شونهمه م،یکرد جمع  که یگروه نیا. میکنیم

  هر بابت اونم. یدید که رو قراردادهاشون. نیاحرفه 

 کار یمجان ستین قرار. رهیگیم حقشو  ش،یهمراه

 . هاشهتی مسئول از ییجز هم نیا. کنه

  

  کنده نگام از یالحظه  اشنشسته خون به چشمان

 .شدینم

  

 .  نده ادامه گهید. شو خفه فقط ر،یام شو خفه -

  

 .زد جک  زیم یرو را  شیهادست و ستادیا مقابلم



  

 به دنیرس یبرا که یشد نامرد  انقدر یک از -

 باورم ؟یشیم رد همه ی رو از غلتک  با اتخواسته 

  به یچطور. یزنیم هاروحرف  نیا یدار  تو شهینم

 . یکن سواستفاده تشیموقع از یدیم اجازه خودت

  

  طورنیا  و شناختیم مرا. کردیم یرو ادهیز داشت

 .کردیم متهمم

  

 یاباالرفته یصدا با و زدم کنار را  آرام ژست آن

 .دادم جواب

  

  یطورهی ان؟یک یبافی م بهم هیچ ایور یدر نیا -

 ...شناینم منو انگار یزنیم حرف

  

 ،یمرد کردمیم فکر احمق من شناسمت،یم معلومه -

 روش و یدونی م ناموست رو دختر نیا  کردمی م فکر

 که  یشد پست انقدر دونستمینم. یدار رتیغ

 .شی آت تو شیبنداز خودت یدستا با یخوایم



  

 . انداخت نیطن اتاق  در ادمیفر

  

 ...تمومش مزخرفاتتو ان،یک -

  

 .دیکش نعره. کنم کامل را امجمله نداد اجازه بازهم

  

 و یبرس هدفت به دمینم  اجازه کنم،ینم تمومش -

 . یبکش لجن به رو دختر نیا ضتیمر ذهن اون بخاطر

  

 . دادم  جواب  آرامتر

  

 .وفتهیب یاتفاق ستین قرار -

  

 . دادم ادامه و ندادم پوزخندش به یتیاهم

  

 .میکنارش تو و من -



 ۲۱۸پارت #

 

 .کرد  یبلند یخنده

  

  ؟ یزنیم حرف  من کدوم از -

  

 .کرد  کینزد بهم را شیابروها 

  

  کیشر باهات  دختر اون کردن بدبخت تو تنها نه -

 . بشه همراهت دمینم هم اجازه  شم،ینم

  

 .ستادمیا پنجره به رو  و او به پشت

  

. هستم منم ، یحساس مسائل نیا سر تو که قدرهمون -

 .کنمیم ضمانت رو یچهمه من

  

 .زدم طرفش  به یچرخ مین



  

 .انی ک دمیم قول -

  

  دختر نه؟ یمحمد چرا اون؟ چرا بگو  بهم فقط -

 همه کنم؛ی م جورش واست خودم. باشه ؟یخوایم

 تا. یچ همه یهیپا خونده، درس خوشگل، تموم، یچ

  یبرا هم صبح تا. کنارته یبخوا که هم  یساعت هر

 هم رو حقوقش و حق. مونه یم وردلت یکار اضافه

  چطوره؟ دمیم خودم

  

 .دمیشن را زدنش قدم یصدا

  

 نیا دیبا تش،یموقع بخاطر ستین هیآ رو رتیگ اگر -

 . یکن قبول رو ونیاکاز مورد

  

 .بود بلند  یهاساختمان  و گرفته دود شهر  به نگاهم

  

 . انیک کنمینم درک  رو مخالفت همه نیا علت -



  

 . دادم باال ییابرو تک. دمیچرخ سمتش به

 

  ،یزدیم دم ازش که یبرادر خواهر همه اون نکنه -

 .یکرد دایپ حس بهش و بود الف

  

 یخنده. شد امرهیخ شده،  گرد یچشمان  با سکوت در

 .برد دارشحالت   یموها انیم دست و  کرد یمصنوع

  

  نیا از چرا رتم؟یغیب برادر هی یکرد فکر. یعوض -

 خودت همراه اونو چرا ؟ یدی نم یپر به  شنهاداتتیپ

 . رتیباغ اصطالح به یآقا یکنینم

  

  میها رگ در خون  گفت،یم که ی ا کلمه هر با

 . دیجوشیم

  

  داره؟ خار ما مال خوبه  تو مال -

  



 . دمیکش ادیفر و کردم مشت را دستانم

  

 .رون... یب رون،یب گمشو. روفتیکث دهن ببند -

  

 : گفت آهسته و کرد باز را در

  

 یدهیا اون دارم، حس  بهش من کن فکر تو -

 .دار نگه خودت واسه  مزخرفتم

  

 .رفت و دیکوب بهم را در

  

 بسته در سمت به و زدم چنگ زیم یرو از را قندان

 . کردم پرتاب

  

 انیم را سرم و شدم خم ،  کردم یصندل بند  را میدستها

 .  دادم قرار بازوانم

  



 انیک. برسد هدفش به خواستیم فقط گفت،یم دروغ

 .نبود صفت ونیهما

 ۲۱۹پارت #

  

 . شد باز و خورد در به یاتقه

  

 شده؟  یچ -

  

 از را دارم تب چشمان چرخاندم، سمتش به را سرم

 .برگشتم قبل حالت  به و دادم عبور شیرو

  

  و جمع را خودش  بود توانسته خوب وقت چند نیا در

 یکس فقط  بود، بلد را بودن یقو دختر نیا. کند جور

 .کردی م یادآوری شیبرا دیبا

  

 . بود دهیرس موقع به  شه،یهم مثل آرامشم یالهه 

  



 با دهد، اجازه خودش  به توانستیم چطور انیک

 است حاضر یکس چه. ردیبگ  جبهه مقابلم  ینامرد

 . کند طوفان  خوشدست را آرامشش

  

 خودم با دمیشن که را شیهاقدم شدن ک ینزد یصدا

 . جانم آرام ایب: گفتم

  

 بود؟ یعصب انیک چرا -

  

 ضرب با. نشست قلبم در و شد یخنجر گفتنش انیک

 .ستادمیا صاف و گرفتم سمتش به را سرم

  

 ؟ ینگرانش -

  

 .کرد خوش جا   نگرانش یهای آب در بهت

  

 رون،یب رفت بد حال با که انیک از اون باشم؟ دینبا -

 ...از نمیا



  

 یرو شود یآب تا بود ی کاف ناتمامش یجمله  نیهم

 . آتشم

 

  یسرسبز دشت  به لیتبد داشت قلبم خشک یصحرا

 .شدیم

  

 .رفتم زم یم سمت به و دمیکش ینفس

  

 .بزنم حرف باهات دیبا نیبش -

  

 .برداشتم را یگوش

  

 ...  و قهوه هی ی محمد خانم -

  

 .کرد راست و چپ را سرش کردم، نگاهش یسوال

  



 .خورمی نم یزیچ -

  

 .لطفا نسکافه  هی و -

  

 و گذاشت یصندل یدسته یرو را چپش دست ساعد

  هر  نگاهش. کرد قفل هم در را دستش دو هر انگشتان

 . چشمانم  جز نشستیم  میحوال ییجا

  

  موش راحت، الیخ با تا بود داده یفرصت کارش نیا با

 عادتم حضورش به بدجور روزها نیا که را میکوچولو 

 .بزنم دی د بود، داده

  

 . دیچیپ سرم در انیک یصدا

 ."یکن سواستفاده تشیموقع از یخوایم"

  

  زدوده را قلبم  یسرما که یکس از توانستمیم چطور

  یحال انیک  به توانستمیم  چطور کنم؟ سواستفاده بود،



 داشته خودم  کینزد شتری ب را او خواهمیم فقط که کنم

 باشم؟

  

 شده درست یمحمد خانم  توسط که یاقهوه کاظم مش

 .او مقابل هم را نسکافه و گذاشت مقابلم را بود

  

 .دنمیشن  یآماده من، -

  

 .نبودم ین یچمقدمه اهل

 ۲۲۰پارت #

  

 داشته حضور معامالت یهمه  انجام یبرا دیبا -

 . یباش

  

  یرو را شیپا. کرد آزاد هم،  اسارت از را انگشتانش

 . کرد صاف  را شیمانتو یلبه  و انداخت گرشید یپا

  

 .    بودم شهی هم... که من. ستین یاتازه زیچ که نیا -



   

 . خوردم را امقهوه از یاجرعه 

  

 .یباش کنارم  دیبا هم،  شبانه یهایمهمون  یبرا -

  

 .شد  چشمانم خیم شیهامردمک 

  

  شبانه؟ یمهمون ؟یچ -

  

 .شد تر ظیغل اخمش

  

 پول بخاطر  که ؟یکرد یفکر یچ من  مورد در -

 بدم؟ انجام حاضرم  یهرکار

  

 .شد بلند

  

 درسته؟ بود، یعصب نیهم  بخاطر انیک پس -



  

 . بود شده  سرخ تیعصبان از صورتش. کرد یمکث 

  

 .امروز نیهم. مقام واال جناب دم یم استعفا -

  

 امگرفته پا تازه  احساسات  که بود نشده دور یقدم چند

 .زدم پس را

  

 .نشده تموم هنوز حرفم -

  

 شیراض شدیم که یترفند هر به  دیبا ستاد،یا

 پول نداشت، تی اهم وسط  نیا که یزیچ تنها. کردمیم

 .بود

  

  یبد یجا ستین قرار. کنمی م قبول یبذار یشرط هر -

 .میبر

  

 .زد یخند شی ن و دیچرخ پا  یپاشنه  یرو



  

 قایدق من نظر از کجاست؟  قایدق شما نظر از بد یجا -

 . امیب باهاتون نیخوایم که هیاشده  خراب همون

  

 .آمد جلو قدم کی

  

 ازم که ستین سرم باال کس  چیه چون یکرد فکر -

 رو شنهادتیپ بخواد رو آمدم و رفت کتاب حساب،

. خودمم باالسر آقا خودم من جناب، نه. کنمیم قبول

 کردنم رید قهیدق کی واسه رو خودم خودم،

 ؟ یبفهم رو نایا یتونیم. کنمی م بازخواست

  

 .لرزاند را دلم ش یصدا بغض

  

 بهم رو یشنهادیپ نی همچ که کردم کار یچ من -

 ؟یداد

  

 . دادم جواب یکالفگ و خشونت با



  

.  ینکرد  یکار چیه تو.  جاست نیهم مشکل قایدق -

 تونمیم تو به  فقط. نکردم موردت در یفکر  چیه منم

 . یخودت ،یتیموقع هر و جا هر تو،. کنم اعتماد

  

 . دادم ادامه محمکتر و گذاشتم زیم یلبه  را دستانم

  

  همراهم بخوام ازت شد باعث نانیاطم فقط نان،یاطم -

 .یباش

  

 . دادم ادامه آرامتر

  

 زمان فقط. وفتهیب یاتفاق دمی نم اجازه. هستم من -

 ییجا هر. رونیب میایم شد که تموم معامله،

 .دیبا که ییاونا فقط.میرینم

  

 طرف نیا به که بودند آب انیم یماه ش، یهامردمک 

 .رفتندیم طرف آن و



  

 !نه -

  

  آمال یفاتحه  دیبا رفتیم  اگر. کرد تند پا  در طرف به

 .خواندمیم را  میآرزوها و

 

  حرکت یبرا شد یازه یانگ و نشست ماکت یرو نگاهم

 . میپاها

   ۲۲۱پارت #

 رساندم در به را دستم سرش پشت از. کرد باز را در

  دهانش یجلو را دستش دهیترس. کوباندم بهم محکم و

 . گرفت

  

 ملس خورش بغل ده،یترس کوچولو موش نیا چقدر

 .بود

  



  نشان ترزهیر  ،یمشک یمقنعه و شلوار مانتو، آن در

  قدغن را یمشک رنگ دنیپوش شدیم  کاش. دادیم

 .کردمیم

  

  وسط تا  قدش. بود اندک یادیز انمانیم یفاصله

 کرد،یم کج یکم را سرش اگر. دیرسیم امنه یس

 ی راحت به و گرفتیم قرار قلبم یرو درست

  هیآ او اما کنم، حلقه کمرش دور را دستم توانستمیم

 .  بودم بهیغر  رفتارها نیا با هم من و بود

  

 نه؟ یگیم بازم ؟یچ کنم  محافظت ازت بدم قول اگر -

  

  یروشن به رو و شدیم کم رفته رفته چشمانش یرگیت

 . رفتیم

  

 .کنم فکر دیبا... دیبا -

  

 . دادم جواب  قاطع



  

 . یبد جواب و  یریبگ میتصم دیبا االن -

  

 .زد لب چشمانم در رهیخ

  

 رون؟یب م یایم شه، تموم کارت یگفت -

  

 .دادم تکان سر

  

 ؟ یخورینم یدنینوش -

  

 .کردم راست و  چپ را سرم

  

 ؟یباش مراقبم یدیم  قول... یگفت -

  

 .کردم زمزمه

  



 .مراقبتم -

  

 .کرد لمس را رهی دستگ دستش

  

 . شه... با -

  

 . رفت رونیب در از و نماند

  

 .کوباندم در یرو را امشده مشت دست

 

 .   شناختمینم  را دخترک مقابل  ریام نیا

  میموها انیم  ابرو کنار از را دستم برگشتم، زیم پشت

  یکوچولو موش نیا دی با چطور کردم فکر و راندم

 . کنم یراض لباس دیخر ی برا  را سرتق

  

 . زدم یدل ته از لبخند و شدم ره یخ ماکت به

  



 . هیشدن یول  سخته. کنمیم شیراض -

  

 حضورش م،یبگو دروغ توانستمینم که خودم به

 . شدیم شترمی ب تمرکز باعث

  

 گرید. بود رفته خانه  نیا از که شدی م یماه کی

 به یطور. نبود اششبانه زیر یهاخنده  از یخبر

  سرگشته نبودش در که  بودم کرده عادت حضورش

 . گشتمیم دنبالش

 را رنگشکم حضور شد یم که بود ی راه تنها نیا

 . کنم تحمل

 ۲۲۲پارت #

  

 .انداختم تراس سقف به ینگاه  گار،یس دود پشت از

  

 داتیپ می زندگ وسط کجا از و یهست ی ک دونمینم -

  ازین بودنت  به شکسته قلب نیا منو دونمیم فقط شد،

. کنم اشتباه دوباره که نیا از ترسمیم. میدار



 ییجا من اهیس قلب تو. بمون یافتنین دست طورنیهم

 .ستین ها فرشته  یبرا

  

 از بودم  خسته. کشاندم تخت یرو تا را امخسته  تن

 دهیکش زحمت داشتنش یبرا  سالها که یسکوت نیا

 .بودم

  

. آمدیم کاش. قشینارف من   از بود دلخور امد،ین انیک

 کاش. داشتم ازین یگرید هروقت از شتریب بودنش به

 .بودنش دلخور یهمه  با آمد،یم

  

 عاشقانه هم دست در دست دن،یدو از خسته هاعقربه

 .  زدندیم قدم

 

 . نداشت شدن صبح قصد و بود آمده ک ش شب

 

 دست و گرفتم ساعت از چشم ،یگوش امکیپ یصدا با

 .برداشتم را یگوش و کردم دراز



  

 .بود مهرداد

  

 تو یصالح  هفته آخر دار،یب ای یخواب دونمی نم آقا" 

 ." کنم خبرت  یبود خواسته. گرفته یدورهم هی باغش

  

 ک ی را نیزم. کردمی م سکی ر اریشهر نی زم یرو دیبا

 .کردمیم پر را شرکت حساب عوض در و دادمی م جا

  

 راه را ییپا و سریب هر ش،یهایمهمان در یصالح

 . بود خوب من مدار   قانون  دخترک یبرا  نیا و دادینم

  

 . کردم پیتا شیبرا

 

 ." بفرست رو آدرس. امیم  حتما.  خوبه"

  

 راه چشمانم به خواب دیشا تا گذاشتم  هم یرو  پلک

 .ابدی



  

. کردم باز چشم آمدیم اتاق، رونیب از که ییصداها با

 در یکس کردم، دقت. بودم دهیخواب ساعت دو فقط

 . بود آشپزخانه

 .شدینم شیدایپ صبح وقت نیا خانم شوکت وقت چیه

  

 شوکه کردی م جا به جا  را هاظرف که  انیک دنید از

 .نبود شهیهم مثل وضعش و سر. شدم

  

 ؟یکنیم کار ی چ نجایا تو -

  

 .زد را جوش قهوه یدکمه. نداد یجواب

  

 . نبود یرفتن انیک

  

 جز افتاد ادمی. خورد کانتر، یرو  یبربر نان به نگاهم

  یگرید  زیچ خوردم، شرکت در که یاقهوه  فنجان

 . نخوردم



  

 .گذاشتم دهانم در و کردم جدا را تازه نان از یاتکه 

  

 .یایب کردمینم فکر -

  

 .داد جواب سرد

  

 .یمردیم یگرسنگ  از که ومدمینم اگر -

  

 .گفتیم درست

 ۲۲۳پارت #

  

 هنوز؟ یدلخور -

  

 . دادم ادامه. نداد جواب

  

 .هیراض خودش -



  

 . دیکش ادیفر

  

 .یداد شنهادیپ که تو با کرد غلط خودش -

  

 .ندهم دست  از را آرامشم  کردمیم یسع

  

 ... انیک کن گوش -

  

 اگر واحد و احد یخدا به ر،یام کن گوش تو نه -

 براش یاتفاق نیکوچکتر اگر اد،ی ب سرش ییبال

  نیا قسم شرف  به. دمیم باد به رو دودمانت وفته،یب

 .کنمیم کارو

  

 .کردمیم آرامش دیبا و بود دهیترس یادیز انیک

  

 .دادم  قول گفتم، خودشم به. کنمیم نیتضم -

  



 .شد کمینزد و آورد نییپا را شیصدا

  

 !نفعته به. ریام یبمون حرفت سر  که نفعت به -

  

 شدن بسته یصدا  بعد یکم  و رفت رونیب  آشپزخانه از

 .دمیشن را اتاقش در

  

 . کردم زمزمه لب ریز و دادم رونیب محکم  را نفسم

  

 . اسدختره داداش شده باورش یجد یجد -

 *** 

  

 با برخوردش. بودم گرشنظاره  و ستاده یا دورتر

 یگاه. بود همراه جذبه با عطوفت، نی ع در کارگرها

 .  بستیم نقش لبانش یرو  لبخند از یرد

 به پر  یدست با آخر در و کرد یسرکش جا همه به

 . آمد طرفم

 



 به را یمن یا کاله.کردم  حرکت او از جلوتر  قدم چند

  کنار هم او. نشستم فرمان پشت و دادم  نگهبان دست

 .گرفت  یجا دستم

  

 ...بایتقر خب -

  

 .دمیپر حرفش انیم اتوبان، به رهیخ

  

 .میزنیم حرف موردش در شرکت تو -

  

 را گذشته یسرد انمانیم یرابطه  که بود یوقت چند

 که بود یدختر همان دمش،ید که صبح از اما نداشت

 .  کند فرار ازم داشت یسع

 و کشانده محاکمه  زیم یپا  به بارها مرا بود مشخص

 .  کرده متهم روحش کشتن جرم به

 نداشتم را یقصد نیهمچ وقت چیه. خواستمینم را نیا

  در که کنم ثابت انیک و او به را نیا  توانستمینم و

 .کننیم اشتباه موردم



  

 .خواستمینم را کردنش یدور نیا

 ۲۲۴پارت #

  

 هم را  خودم یحوصله. شد اتاق وارد سرم پشت

 .گرشمواخذه  نگاه آن با او به برسد چه نداشتم

  

 حیتوض به ازین اگر. زیم رو بذار هست  یهرچ -

 .کنمیم  خبرت داشت

  

 داد انجام یکوک  عروسک ک ی مانند خواستم  را هرچه

 .رفت رونیب حرفیب و

  

 .انداختم شیخال ی جا  به ینگاه

  

 از که یتیشخص نیا. نباش سرد انقدر گهید تو -

 نیا از شتری ب. هیشکستن فیظر یلیخ  ساختم، خودم



  یبگیغر نیا طاقت من. نکن متنفر خودم از رو من

 ! جانم آرام ندارم، رو نگاهت

      

 کردم،یم فکر دیبا. دادم استراحت خودم به یکم

 قرار هفته آخر یمهمان انیجر در را  او دیبا چطور

 .دهم

  

 یآماده را خودم. کند خبرش  تا خواستم یمحمد از

 . دادم نشان رفتن

  

 ن؟یداشت یکار من با -

  

 .زدم زی م یرو کارت  به یااشاره و  زدم تن را کتم

  

  الزم  یهرچ. یمهمون میبر دیبا هفته آخر دار، برش -

  خوب، یول ستین شلوغ ادیز گرفتم آمار. بخر یدار

 .کننیم شرکت یسرشناس و  مهم یهاآدم

  



 .دیدو نگاهش در ترس

  

 ...کردمی نم فکر.  زود... چه -

  

 :گفتم یجد  و محکم ستادم،یا مقابلش

  

 . یبترس یز ی چ از ستین  یازین. هستم قولم سر من -

  

  به. داد تکان ینرم به را سرش شده چفت یهالب  با

 .افتاد راه سرم پشت که رفتم در سمت

  

 .نره ادتی کارت، -

  

 .کرد نگاهم گنگ

  

 .کردم زیم به یا.اشاره

  



 .زیم  یرو کارت   -

  

 .انداخت نیی پا را سرش

  

 اگر. دارم  ییزایچ هی خودم. ندارم  بهش یازین -

 .خرمیم  خودم باشه الزم  هم  یزیچ

  

 و برداشتم را  کارت. رفتم زیم سمت به بلند  یهاقدم با

 .گرفتم سمتش به

  

 ،یریگ یم  آژانس شرکت نهیهز با که ییوقتا مثل -

  حساب با دیبا یکنیم یمهمون واسه که هم ییدها یخر

 . باشه شرکت

  

 . دادم یتکان اشگرفته ن ییپا چشمان مقابل  را کارت

  

 . رشیبگ -

  



 آورد باال  دست. آمد باال چشمانم تا کارت از نگاهش

.  دیکش رونیب  انگشتانم انیم از را کارت حرفیب و

 .کرد ترک را اتاق من از زودتر

  

. چسباندم زیم یلبه  به و بردم کمرم پشت را میدستها

 کمک سانیپر و انیک از دیبا پوشش نوع یبرا

 . گرفتمیم

  

  تجربهیب  یادی ز هاجمع نیا یبرا میکوچولو  موش

 .بود

 ۲۲۵پارت #

  

  کردیم یسع و رفتیم و آمدیم سکوت در انیک

 .باشد داشته من با را برخورد نیکمتر

  

 و رفاقت یفاتحه  شدینم باعث نیا اما بود ریگدل

 اشمهین و نصفه  بودن نی هم به. بخواند را مانیبرادر

 .بودم یراض هم

  



 ازش یکمک  توانستمینم  کردنش یدور نیا بخاطر

 ممکن و بود  کوچکتر هیآ از که هم سانیپر . بخواهم

 موضوع  نیا از یزیچ سان ی پر نخواهد اصال که بود

 .بداند

  

 خودش با وگوگفت. شدیم  ختم خودم به هاراه یهمه 

 .بود  نهیگز نیبهتر

  

.  کنم سد را  راهش شرکت از رونیب تا داشتم میتصم

 ریمس شه یهم مثل. شد تمام کارش تا ماندم منتظر

 . گرفت شیپ در را پلهراه

  

 یراه و زدم چنگ زیم  یرو از را یگوش  و چییسو

 چند. زدیم  قدم رو ادهیپ در افتاده ییهاشانه با. شدم

 هم موفق که کنم جلب را  توجهش تا زدم  کوتاه بوق

 .شدم

  

 نییپا را شهیش. کرد ابانیخ  یانتها و ابتدا به ینگاه

 . دادم



  

 راه دنبالم  بخاطرش که مونده یاگه ید حرف -

 ن؟یافتاد

  

 اخالقم از دینبا. امدین  خوشم زدنش حرف نوع از

 اما درست، داشتم ازین او  به من. کردیم سواستفاده

 .کند عبور  میقرمزها خط  از نداشت حق

  

 . زدم گره را میابروها 

  

 . رسونمتی م باال ایب -

  

 . رمیم خودم ست ین یازین -

  

 .کردم  تکرار آمرانه

  

 .شو سوار گفتم -

  



 . داد جواب یسرتق با

  

 دستوره؟ هی نمیا -

  

 . دمی غر امشده چفت فک انیم از

  

 دست  خودم تا باش زود. چشم یبگ دیبا هم تو و آره -

 .نشدم کار به

  

  به یآرام یضربه دست کف با و کرد صاف را قامتش

 .زد نییپا مهین شهیش

 .  شد سوار و کرد باز را در لشیم خالف بر

 

 لذت بودن کنارش از چقدر دانستیم اگر که آخ

 .کردینم  یسرسخت قدر نیا برم،یم

  



 انداز پس با. گرفتم شیپ در را اشخانه  ریمس

 در یکوچک واحد توانست وام، کی و  مادربزرگش

 . بخرد مناسب یامحله 

  

 دایپ را  یواحد تک آپارتمان آن توانستم یسخت به

  واهمه آسانسور از که ی کس یبرا دوم یطبقه. کنم

 . بود انتخاب ن یبهتر داشت،

 ۲۲۶پارت #

  

 شد باعث و آمد چشمش به یلیخ  که یزی چ تنها

 . بود خانه ی  نقل تراس کند،  انتخابش چرا  و چونیب

 

 .کنمینم فراموش را شیهای آب درخشش وقت چیه

  

 به را اشآهسته  ممنونم. داشتم نگه اشخانه  مقابل

 . دمیشن زور

 .گذاشت رونیب را شیپا کی و کرد باز را در

  



 . کن صبر -

  

 رو به رو از را نگاهم. دیچرخ طرفم  به مکث با

 . شد کشدار سکوتم. نگرفتم

  

 .برم من د،یندار یکار اگر -

  

 .دمیکش میلبها یرو زبان

  

 .ری بگ کمک... انیک از دنت یپوش لباس... مورد در -

  

 .زد  یپوزخند

  

 .تونیی راهنما از ممنون -

  

 .رفت یخداحافظیب و بست را در

  



 که بودم یعصبان خودم از. بودم من حالش نیا مسبب

 . آمدیبرنم دستم  از یکار

 

 آرام تا زدم دور را ها اتوبان و ابانهایخ کم، سرعت   با

 مثل ،یمهمان در شدنش ظاهر طور چه  فکر. شوم

 .خورد یم را  مغزم خوره

  

 .   شدم وارد و چرخاندم قفل در را دیکل

 و نشسته ونیزیتلو مقابل الیپف از  یظرف با انیک

 .کردیم  تماشا فوتبال

  

 حاال؟  تا یبود یگور کدوم -

  

  تخت یرو را کتم. رفتم اتاقم به و ندادم را جوابش

 .کردم پرت

  

 گه؟یم یچ هیآ -

  



 .فشردم  هم یرو را میهاپلک 

  

 گه؟یم یچ هیآ ازت، دمیپرس توام، با -

  

 .دمیچرخ سمتش به

  

 .کن تمومش. ستین وقتش االن ان،یک -

  

 .نبود بردار دست

  

 .منه واسه فقط اتی حوصلگیب -

  

 .نشستم تخت یرو

  

 فرداشب  ؟یبدون یخوایم یچ ؟یگیم یچ ه؟یچ -

  رو اریشهر نیزم خوامیم. گرفته یمهمون  یصالح

  پس ده،ینم راه رو یکس هر که یدونیم. بفروشم

 . نکن شلوغش  یالک



   

 .زد وارید به را اشه یتک

  

 آره؟  ،یکرد خودتو  کار باالخره -

  

 .دادیم یدرماندگ یبو شیصدا

  

  و خودت با یدار. نشناختمت سال همه  نیا از بعد  -

 نویا بفهم ر،یام داره فرق اون. یکنی م کار یچ ما

 .شیکردی م اتیباز وارد دینبا. یلعنت

  

 اششانه یرو دست. رفتم طرفش به و شدم بلند

 . گذاشتم

 نباش احق  ؟یبرس یچ   به یخوایم حرفا نیا با -

  حرفم به بعدها یول نه  االن درسته، انتخابم پسر،

 .یرسیم

  

 .کرد ترک را اتاق یشخند ین با و زد پس را دستم



 ۲۲۷پارت #

  

 کمربند و کردم باز دست  کی با را راهنمیپ یهادکمه

  گاریس و  ستادمیا تراس یلبه. کردم آزاد را شلوارم

 و کردینم درکم کس چیه. کردم دود گاریس پشت

 .دیفهمی نم را حرفم

  

 و کردم پرتاب یاگوشه کندم، تنم از را راهنیپ کالفه

  به که بود نمانده صبح به ی زیچ. شدم دراز تخت یرو

 .  رفتم خواب

  

  دل شد باعث یحوصلگیب.  نبود انیک شدم، داریب یوقت

. برداشتم را یگوش و کردم دراز دست. نکنم تخت از

 .کردم پیتا شیبرا

  

 ." منتظرتم  آپارتمانت یجلو ۸ ساعت"

  

  چک از فرار یبرا. امدی ن یجواب. کردم ارسال بعد و

 .بردم پناه حمام به ،یگوش مدام کردن



  

 بر سرم از دست اشگرفته مه و نی غمگ یهایآب

 .داشتینم

  

 با یمداد نوک کت. انداختم میهاکت  کمد به ینگاه

 گرد قهی پوشتک. کردم انتخاب را یمشک کتان شلوار

  و اسپرت از یبیترک کرد؛ لیتکم را انتخابم  یطوس

 .  یمجلس

 

 به روزه چند شیر ته. کردم سشوار را میموها

 را ادکلن شهیش و بردم شیپ دست. آمدیم صورتم

  شد باعث  و دیچیپ ام معده در یسوزش. برداشتم

  نقطه همان در درست را شصتم. کنم جمع را امچهره 

 .بکاهد درد از تا دادم فشار

  

 وقت. درد نیا بود شده  مشروب و گاریس یجه ینت

 ریپن یکم و برداشتم یتست نان. کنم گرم ییغذا نبود

 را موقع یب  درد نیا شر خواستمیم. کردم پهن شیرو

 .کند باز سرم از



  

 کردم یاسپر میگلو ریز و  هامچ یرو ادکلن پاف چند

 .افتادم راه و

  

  کوچک تراس قفل نگاهم. دمیرس موعد از زودتر

 .  شد اشخانه 

 

  یجوان زوج  اول، یطبقه یسال انیم  شوهر و زن

 ی طبقه در نفره سه یخانواده کی و سوم یطبقه 

 .بودند ساکن آپارتمانش چهارم

  

 نبودش تحمل اما بود، راحت زیچ همه  بابت از المیخ

 یادیز خودم، یخانه  ی باال  تراس و  اتاق همان در

 . بود سخت

  

  یرو وسواس با چشمانم خانه، از آمدنش رونیب با

 مقابلم، دختر نیا شدینم  باورم. رفت رژه اندامش

 .باشد روزید پوشی مشک همان

  



 چند جز که همرنگش  شال  و یطوس بلند یمانتو آن با

 .دیدرخشیم یادیز بود، پوشانده را  همه مو تار

  

 .گرفت جا کنارم و کرد باز را در

  

 . سالم -

 ۲۲۸پارت #

  

 .افتادم راه و دادم تکان جوابش در  یسر کوتاه

  

.  کردمی نم حس را گرید یبو چیه خودم   عطر جز

 .داشت نهیرید یدشمن ادکلن و  عطر با انگار

  

 کننده مست قدر آن حضورش عطر دانستیم هم دیشا

  یبو. ستی ن یگرید زیچ از استقاده به ازین که است

  جنسانش هم با چقدر که آخ. دادینم هم  شیآرا لوازم

 .داشت فرق

  



 .داشتم نگه نظر مورد یالیو مقابل

  

 .کنارتم من ،یبترس یز یچ از ستی ن ازین ن،یبب -

  

 در خودش  با. دوخت چشمانم به را آبش پر یهایآب

 .نچکد چشمانش از یاقطره  تا بود جدال

  

 صورتش  یرو  را نگاهم و کردم استفاده فرصت از

  یرو و داشت یکم  شیآرا چشمانش. چرخاندم

  یرو  زیر خال آن. بود  زده یمیمال رژ شیلبها

 .آمدیم چشم  به شهیهم از شتر یب اشچانه 

  

 یهیبق با که بود کرده را تالشش کوچولو  موش

 دل چطور دانستینم یول. نباشد متفاوت ادی ز مهمانها

 .بود کرده ترچاره یب را امچاره یب

  

  یهاپاشنه لطف به. کرد باز را در  و گرفت نگاه

  کوچک یدست فیک بود، شده بلندتر قدش کفشش

 . دیکش شالش به یدست و زد بغلش ریز را اشی مشک



  

 وارد هم دوشادوش و گرفتم را کتم یلبه دست کی با

 اما آمدیم ک یموز یصدا های پارت یهمه مثل. میشد

 . کننده کر و بلند قدر آن نه

  

 نگاه. دادمی م تکان یسر تنها دمیدیم که ییآشنا  هر

 دستم کنار دختر  یرو شناختنمیم که ییهاآن  متعجب

 .خوردی م چرخ

  

 خودش به قدرآن. بود یاافتاده جا مرد یصالح

 . دادیم نشان  سنش از جوانتر یسال ده  که دیرسیم

  

 . شد گشاد دنمید  از چشمانش

  

 نجا؟ یا خان، ریام نم؟یبیم درست دارم -

  

 .کردم نیمز یخشک لبخند به را میهالب

  



 .ومدمین حیتفر واسه که  یدون یم -

  

 .کرد  یبلند یخنده

  

 حیتفر با و یکار مرد شهی هم تو. دونمیم دونم،یم -

 .بهیغر

  

 .مینیبش کشینزد مبل یرو تا کرد اشاره  دست با

  

 ؟یکنینم  یمعرف رو بایز  یبانو نیا -

 ۲۲۹پارت #

  

 نیتحس نگاه و چرخاندم هیآ طرف به را سرم 

 .کردم اشحواله ،یزی برانگ

  

 .یعباد خانم من، به شخص نیترکینزد و اریدست -

  



 .باشم دهید کنارت خانم کی شهینم باورم -

  

 . داد ادامه و دیخند

  

  به یخوایم  ای یگرفت اریدست که یشیم ریپ یدار ای -

 . یبزن رو مخش بهونه نیا

  

  رو هیآ یبرا دستم دینبا اما. بود زده هدف به قیدق

 .  شدیم

  

  بود؟ یچ اسمش... پسره اون همراه شهیهم تو -

 کامران؟ کاوه،

  

 .انیک -

  

 . زد یبشکن

  

 . یبود اون با شهیهم تو. انیک خودشه، -



  

 . زد هیتک  بزرگش یسلطنت یصندل به

  

 جوان؟ مرد کنم  ریتعب یچ به رو رییتغ نیا -

  

 . دادم  جواب حیصر و یجد کامال

  

 مسائل نه می کن توجه یکار مسائل به بهتر که نیا به -

 .من یخصوص

  

 یاخنده  تک.  نباخت را خودش اما خورد،  جا حرفم از

 .زد

  

 .یریم طفره دادن جواب از یدار  یعنی نیا -

  

 ینیس از و بردم شیپ دست هیآ گرمواخذه نگاه ریز

 .برداشتم یجام مقابلم

  



 .یکن برداشت یدار دوست هرطور یتونیم -

  

 متوجه را هاخدمه  از یکی  یبشکن با و کردم بلند دست

 .کردم خودم

  

 .آب یبطر هی و خانم  یبرا شربت وانیل کی -

  

 .زدم آتش یگار یس و انداختم پا یرو پا

  

 .اومدم معامله  یبرا -

  

 .داد جواب لبش کنج گاریس همان با

  

 .پرسود و قیدق. توام با کردن معامله عاشق من -

  

 .  دی کش رونیب فشیک از را یکوچک دفترچه هیآ



  خودم یجلو یسخت به. زدی م چشمک مقابلم قرمز جام

 . بودم نداده قول کاش. نبرم شیپ را دستم تا گرفتم را

  

 ،یمست تو که یترسیم نگو ؟یکنینم تر یلب چرا -

 .شه  تموم ضررت  به زیچ همه

  

 .زدم  یپوزخند

  

 یول. شمی نم مست کیپ  کی با که یدونیم خودتم -

 .   دارم خودمو نیقوان  من خوب،

 . دادم ادامه آهسته و دمیکش  جلو را خودم

  

 اگر یحت  ،یبزن لب دی نبا همراهته خانم هی یوقت -

 .یدینم دست از تو یار یهوش  یباش مطمئن

  

 .دیکوب بهم را دستانش

  

 .یهست  یواقع جنتلمن  هی تو. براوو.  پسر براوو -



  

 یمعامله. رفت  شیپ خواستمیم که طور همان جلسه

 . بود یپرسود

  

 که یپسر فیکث و هرز یهانگاه  متوجه یبار چند

  شده داشت نظر  ریز را هیآ  و بود نشسته ستون پشت

 .بودم

  

  رفتار یعاد دیبا اما بشکنم را گردنش خواست یم دلم

 .بود نشده متوجه که بود هیآ  مهم. کردمیم

 ۲۳۰پارت #

  

 :گفت یصالح که میشد رفتن یآماده

  

 جشن دیبا معامله ن یا افتخار به. مهندس کجا -

 .   میریبگ

  

 . گرفت طرفم  به را جامش



  

 بایز یبانو نیا دمیم قول. وفتهینم یاتفاق. پسر ایب -

 .رونیب یببر سالم نجایا از رو

  

 سمتش به را جام. دیفهمیم را ضعفم مقطه دینبا

 .کردم لیمتما

  

 .یسالمت -

  

 . کردم کی نزد میلبها و

 

 .کنم آرام را دلواپسش نگاه چشمانم با کردم یسع

  

 نگاه نیا جنس. شدم پروای ب نگاه همان  متوجه هم باز

 . شناختمی م خوب را

  

 ؟یکنینم دعوت رقص  ستیپ به رو بانو  مهندس -

  



 .حیتفر نه اومدم کار یبرا فقط من -

  

 .گذاشت مبل  یدسته یرو  را  آرنجش

  

 یلذت هی بهتر  شده انجام که کار داره،  یاشکال چه -

 .دیببر هم

  

 . زد یچشمک

  

 .معامله  ینیریش حساب به بذارش -

  

 گذشته شب  مهین از. انداختم امی مچ ساعت به ینگاه

 .بود

  

  انجام لمیوک  کارهارو هیبق. یصالح جناب برم دیبا -

 . دهیم

  

 .گرفتم سمتش به را دستم



  

 .بود یخوب شب -

  

 .بود هیآ  به نگاهش. گرفت را دستم

  

  استفاده فرصت  از و ببر لذت یزندگ از  یجوون تا -

  یبرا تو با معامله. جوان مرد هست شهیهم کار. کن

 .   بوده یعال  شهیهم من

  

 کنار از که  دادم رییتغ ی طور را ریمس خروج موقع

 . بودم دهید ییجا  را نگاه آن صاحب. کنم عبور ستون

  

  بسته چشم و  چسبانده شهی ش به را سرش ر،یمس تمام

 حرف از. مرداب انیم بود یگل جمع آن انیم در. بود

 . بود یستودن نفسش عزت. امدین وجد به یصالح یها

 

  خواستیم خدا بود، نیا امیزندگ در حضورش علت

 بخواهد، او اگر. کردمیم اشتباه که کند ثابت بهم



 بخواهد اگر و کند باز را قلبم یشده قفل در   تواندیم

 .دارد فرق ایدن تمام با که بگذارد میپا ی جلو را یکس

  

 خدا یفرستاده همان او. داشت فرق یعباد هیآ بله؛

 .بود

  

  لبانش یرو  هم یخال و  خشک لبخند یمهمان آن در

 نیا. بود ناراحت جمع آن در حضورش از  یحت و نبود

 فرق ایدن یهمه  با دستم، کنار یدهیتک و خسته دختر

 .داشت

  

 . نخورد یتکان  داشتم نگه که را نیماش

 .دمیپرس آرام و گذاشتم فشیک یرو دست آهسته

  

 ؟ یخوب_

 ۲۳۱پارت #

  



 اطراف به ینگاه و کرد باز را دارشتب  چشمان

 . انداخت

  

 م؟یدیرس -

  

 .آره -

  

 .شد ادهیپ و کرد باز را در

  

 ام؟ یب باهات یخوایم -

  

 . داد  جواب حالیب

  

 .ست ین یازین -

  

 بود گرفته را میگلو وجدان عذاب. رفت و بست را در

 .دیکش  پر آرامشم و رفت. شد رفتنم از مانع و



  

  حضورش  ریتاخ یکم با و شد روشن که واحدش برق

  و بکنم دل توانستم ینم. کردم حس تراس  یرو را

 . بروم

 

  او از یاثر یگرید و شد روشن هوا تا ماندم قدرآن

 . بود رفته یک  دمینفهم. نبود تراس یرو

 

.  کردم یرانندگ  خانه تا ی سخت به. سوختی م چشمانم

 . گرفت را امقهی انیک ورودم، با

 

 . ریام بده جواب ها؟ االن؟ تا  یبود کجا -

  

 جدا امقهی  از زور به و گذاشتم مشتش  یرو را دستم

 .  کردم

 

 . امخسته  ینیبینم . کنار برو -

 



   آره؟ ،یمست. یاخسته  که درک  به درک، به -

 

 . کردم رها صورتش یرو را نفسم یعصب

 

 سر یک من ،یفهمینم چرا احمق. دهیم بو نیبب -

  ؟یکنیم رفتار ینجور یا که نموندم قولم

 

 یمقاومت چیه بدون. دادم  هل عقب به را اششانه 

 به و افتادم تخت یرو لباسها همان  با. دیکش عقب

 . رفتم  خواب افتیض

  

 ( هیآ)

 

  پر را اطرافم که یسکوت و  ییتنها نیا از قدر آن یگاه

 . گشتمیم  فرار راه دنبال که شدمیم خسته بود کرده

 



 پناه یگوش به یکاریب از و زدم هیتک تخت تاج به

  امکیپ آن به  ینگاه بار ن یچندم یبرا هم  باز و بردم

 . انداختم  خشک و سرد

 

  قصدش کردمیم فکر. خوردم جا شنهادشیپ دنیشن از

 .است تمیموقع از استفاده

 

 گرم را  دلم کردنش خرج رتیغ و انیک تیعصبان 

 قد شیهایی زورگو برابر در تا داشتم  را یکس. کرد

 و باشد ز ی چ همه مراقب داد قول یوقت اما. کند علم

 .کردم قبول دم،ید شفافش یهای اقهوه در را صداقت

 ۲۳۲پارت #

  

 لحنش نکهیا با اقتدارش و  ابهت همه آن با رساالریام

 .داشت خواهش از ییبو  اما بود محکم

  حرفش به  که بود شده  مهم میبرا یقدر به مرد نیا 

 .شوم همراهش و کنم اعتماد

  



 موعود، روز به فکر با و آمدینم چشمم  به خواب

 . کردم صبح را شب

 . شدم همراهش  و دیرس راه از هفته آخر باالخره

  یجلو تا بودم گذاشته شانیهاحرف  یرو  را تمرکزم

 . رمیبگ را نگاهم  رفتن راههیب

 

.  ندادم یتیاهم یول کردمیم  حس را ییهانگاه  ینیسنگ

  هرچند،. بودم انشانیم  ناجور ی وصله کی هیشب

  شهیهم به نسبت ترآراسته   یظاهر تا بودم کرده تالش

 .باشم داشته

  

  رساالریام را یصالح یهایی کنجکاو و هانگاه  جواب

 .کردیم برپا دلم در یبزم و دادیم  قاطع و محکم

  

 یدنینوش شی نما یبرا. بود ستادهیا قولش یپا مردانه

 .کردیم کی نزد شیهالب  به تنها را

  

 خودم از. کرد رشد میگلو در یبغض می آمد که رونیب

 . کردمی م چه نجای ا من. آمد بدم



 .  دادم  هیتک شهیش به را سرم و بستم را چشمانم

 دیبع او از که یای مهربان با که بود ده یفهم را حالم

 .  کند امی همراه باال تا خواست بود،

   که کردم فکر یمرد به و ماندم داری ب را شب تمام

 یزمان که یمرد به بود؛  دهیکش گاریس  را ریمس تمام

  کرده یرنگ  را امیزندگ حاال یول دمی ترس یم او از

 یمکان به پا همراهش و کرده اعتماد او به.بود

 . نداشتم یاتجربه  و شناخت  چیه که بودم گذاشته

  

 از سی خ صورت به یدست فون،یآ زنگ  یصدا با

  زنگ با. زدم امکشیپ ی رو یابوسه و دمیکش اشکم

 به را خودم و کردم رها  تخت یرو را یگوش دوم،

 . رساندم فونیآ

  را دکمه. افتادم خنده به کوچک توریمان از دنشانید با

 .انداختم وضعم و سر به ینگاه  و فشردم

 ۲۳۳پارت #

  



 بود، آورده سرم را بال آن  ز،یچ همهیب فرزاد یوقت از

  یراحت لباس کردمینم جرات میهاییتنها در یحت

 .  کنم استفاده

 گرفتن دوش از بعد شهیهم و شدم متنفر پوش تن از

 . زدمیم تن را  میهالباس زمان نیکمتر در

  

 طول در ی بار چند و کردمیم قفل شهیهم  را خانه در

  چک را  زیچ همه و شدمیم داریب  خواب از شب

 .کردمیم

  

  هم خودم یه یسا از یحت شد باعث که فرزاد  به لعنت

 .بترسم

  

 . بردارم را شالم تا رفتم اتاق به

  

 .شد وارد زودتر  سانیپر

  

 .خوشگلم سالم -



  

 . میرفت هم آغوش در و زدم شیرو به  یگرم لبخند

  

 چندشم. دیار یدرب ایباز لوس نیا از تو  دیبر اَه اَه -

 .شد

  

 . گذاشت کانتر یرو  را ینیریش یجعبه  انیک

 

 او. انداختم  راهرو به ینگاه ببندم را در نکهیا از قبل

 .شد  جمع  میهالب.  بود امدهین نبود، همراهشان

  

  و او! باطل الیخ یزه اما. باشد هم او داشتم انتظار

 . کوچک یهایهمدوره نیا

  

 . ومدهین ست،ین که نگرد  تو، ایب -

  

 .زدم انیک به  یخجول لبخند و بستم را در

  



 طرفا؟ نیا از  عجب چه -

  

  ،یدلتنگ از که میاومد ما  ست،ین تو از یخبر میدید -

 . یرینگ غمباد

  

 . داشتم ازین  حضورشان به. افتادم خنده  به حرفش از

  

 .گذاشتم گاز  یرو را یکتر

  

 هی به منم . مثبته یانرژ از پر اتخونه ه،یآ یوا -

 بابام و مامانم که ف یح. دارم ازین  ییجا نیهمچ

 .ذارنینم

  

 و ییتنها نی ا از من چطور او برعکس دانستیم اگر

 .خوردی نم غبطه حالم به بودم ی فرار استقالل

  

 .کرد ریگ انیک انگشت  دو نیب اشی نیب نوک

  



  یادیز کارا نیا یبرا هنوز. خانم  فنچول ساکت شما -

 خام که نکنه درد باباتم مامان دست . یا.بچه

 .شنینم شما  یهاحرف 

  

 .بزند پس را انیک دست کردیم تالش سانیپر

  

 . کن ولم. بابا باشه. وونه ید نکن -

  

 .شد باز انگشتانش  قفل

  

 .یاومد عقل سر خوب،  دختر نیآفر -

  

 داخل را های نیریش و گذاشتم یکتر ی رو  را یقور

 . دمیچ ظرف

  

 .شتیپ ومدمیم یوقت چند هی اال و ذارنینم که فیح -

  

 . کردم نگاهش  و دادم فرو را بغضم



  

  خسته ییتنها  از رفته رفته یول جالبه  برات اولش -

 نکهیا جز ندارم یاچاره من. یشیم دلتنگ ،یشیم

 . بسازم

 ۲۳۴پارت #

  

 و کرد بغلم پشت از که برداشتم را جعبه و گرفتم رو

 . گذاشت کتفم دو ان یم را سرش

  

  یبخوا وقت هر. کنم  ناراحتت خواستمینم ه،یآ -

 .ارمیم درت ییتنها از خودم

  

 .کرد میرها انیک یصدا با

  

 .تونییچا  نیا شد یچ پس بابا یا -

  

 از یچا ینیس با من و ینیریش ظرف با سانیپر

 .میرفت رونیب آشپزخانه



  

 که ییچا هی. بودم رفته که بودم خواستگار من اگر -

  بعد. میقد یدخترا دخترم،. نداره دادن طول انقدر

 خودش  به ادیب تا خوب. یریگینم زن چرا گنیم

 .مردم یگشنگ و یتشنگ از من که بجنبه

  

 .کرد نازک ش یبرا یچشم  پشت سانیپر

  

 یبدبخت کدوم  اصال. یخوا یم کلفت مگه  شش،یا -

 بشه؟ تو زن ادیم

  

  خوب حضورشان چقدر.  دمیخندیم شانیهاحرف  به

.  کردم آماده را هیالو لیوسا. گذاشتم شان یتنها. بود

 به. رفتنیم دینبا. دارند دوست دو، هر دانستمیم

 .داشتم  ازین بودنشان

  

 پر ظرف. ندادم اجازه که کند کمکم خواست سانیپر

 .فرستادمش انیک شیپ  و دادم دستش  را یخوراک از

  



 . نشست مقابلم انیک که بودم کاهو کردن خرد حال در

  

 خبر؟  چه  شبید از -

  

 .پرسدیم یول ر،ید هرچند دانستمیم که بود یسوال

  

 .نبود  یخاص خبر -

  

 .داد تکان و برداشت ییکاهو

  

 ینوشت فقط و ینداد  جواب رو تماسم چرا پس -

 خوبم؟ 

  

 .میشو چشم در چشم  خواستمینم

  

  نیهمچ  بود بار نیاول. بودم شوک تو  خب خب، -

 .رفتمی م ییجا



  

 .ینر گهید یتونیم  یبخوا اگر -

  

 .نشست میهالب  یرو لبخند از یطرح

  

  تونهینم زیچچ یه و کسچیه.گمیم راست کن باور -

 .کنه مجبورت

  

 .زدم لب  و دمیکش باال نگاهش امتداد تا را نگاهم

  

 . دونمیم -

  

 بود؟ مراقبت. بگو ریام از -

  

 .زدم  پلک. نداشت یانیپا چشمانش یمهربان

  

 .بود مراقبم. بود آره، -



  

 .داد تکان یسر

  

 ؟یبود کرده هیگر میا یب نکهیا از قبل چرا  -

  

 .گذاشتم اشچانه  ری ز  را چاقو زیت نوک. بود زیت

  

 کردنته؟ کمک  یجا ؟یکنی م سوال چقدر ؟یمفتش -

  

 .نبود بردار دست. انداخت هیسا شیصدا در ینگران

  

 چرا؟ -

  

 .شدم بلند و گذاشتم ینیس  داخل را چاقو

  

 .ییتنها نیا از بود گرفته دلم -

 ۲۳۵پارت #



  

 .دمیشن سرم پشت از را شادش یصدا

  

 با یدادیم اطالع. بود زنگ تک هی خرجش خوب -

 . نجایا میختی ریم بچ و بر

  

 وجود غم یبرا  ییجا یانرژ  همه آن با بود او یوقت

 .دی پرس زنگ یصدا با. نداشت

  

 ؟یبود یکس منتظر -

  

 :گفت بلند سانی پر دهم جواب  نکهیا از قبل

  

 .شد جمع جمعمون  جون آخ. رساالر  یام یوا -

  

 .رفت در  یجلو انیک

  



 . شد اضافه که بود کم خلمون گه،ید آره -

  

 .داد جواب معترض سانیپر

  

 .نگو یجورن یا جونم داداش به... ا  -

  

 .درآورد را شیادا انیک

  

  بود، شده تند قلبم ضربان دادم، نکیس به را امه یتک

 هم یرو  پلک انداخت، چنگ وجودم به استرس

 .دمیکش قیعم نفس چند و فشردم

  

 رسم به و گذاشتم  ملتهبم یهاگونه یرو دست

 .رفتم استقبالش به ینوازمهمان

  

 . بود کرده خوش جا آغوشش در سانیپر

  

 .ریام یاومد که  خوب چه -



  

  من به رو  و نشاند دخترک یموها یرو یابوسه 

 .دیپرس

  

 ؟ یخواینم ناخونده مهمون -

  

 . بود جوابش منتظر چشم با. بود نینشدل بمش یصدا

  

 .کردم جمع  را توانم تمام

  

 .خداست  بیحب ناخونده، و خونده مهمون -

  

 . برداشت را کنترل و داد لم مبل  یرو انیک

  

 کالس واسمون ؟یاریم نه ا،یب میگی م بهت چرا -

 ؟یحاج یذاریم

  



 .زدیم داد یفرسنگ صد از شانرابطه  یسرد

  

 .نبودم مودش رو موقع اون -

  

 ظرف به ی نگاه و کردم پا و دست شی برا یاقهوه

 .انداختم زیم یرو شام یآماده

 .کردم یم درست یبهتر  زیچ کاش

  

  سانیپر و  انیک. شد خورده دوستانه یط یمح در شام

 .شستند را هاظرف و  جمع را زیم

 آماده قهوه و یچا کرده، استفاده فرصت از هم من 

 .کردم

  

  و زدم هیتک در به. بردم تراس به را اشقهوه  فنجان

 . شدم رهی خ ژستش به

  

 .بود مقابل به نگاهش

  



 گذشت؟ سخت بهت یلیخ شبید -

  

 :داد جواب دلم

  

  خرج میبرا  را تیهامردانه و یهست تو یوقت تا -

 .نه ،یکنیم

  

 . کرد بسنده یخال و خشک( نه) کی به  تنها زبانم اما

  

 گرفته دستش که یبشقاب در را گارشیس یمانده ته

  شیبرا فرصت نیاول در دیبا کردم فکر و کرد له بود

 .شیهاخاص  همان  از یکی بخرم؛ یگاری رسیز

  

 .میکن شرکت یگاه میمجبور. یکن عادت بهش دیبا -

  

 .داد جواب که بود دلم هم باز

  

 .تابمیب و مشتاق بودن تو با یبرا من باش، تو -



   

 .دادم تکان  یسر تنها اما

 ۲۳۶پارت #

  

. گرفت دستم از را اشقهوه فنجان و آورد شیپ دست

 انیجر پوستم، یرو انگشتانش نوک کوتاه لمس با

 . کرد عبور تنم از یبرق

  

. خورد جا حرکتم از. دمیکش عقب سرعت به را دستم

  اشتجربه  هم بار کی که بود یحس. شدم دستپاچه

 .بودم نکرده

  

 .تو رم یم... یم -

  

 صورتم  به آب مشت چند و بردم پناه ییدستشو به

 یابوسه  و کردم کینزد لبم به را انگشتانم. دمیپاش

 . نشاندم شیرو

  



 من که یحال چه نی؟ایکنیم کار چه من با یدار تو -

 دارم؟

  

  پرواز به قلبم دور شده، جدا لهیپ از  یهاشاپرک 

 .گذاشتم قلبم یرو دست. درآمدند

  

 روز و حال نیا با یسنگ مرد اون. آروم باش، آروم -

 . است بهیغر

 

  به ییتنها دیبا  را طرفه کی  حال و حس نیا نبود مهم 

 . دمیکشیم دوش

  

 و حضورش از مانده جا  عطر و ماندم من و رفتند

 .بود گذاشته م یبرا که یالیخ

  

 یول بود لمیم خالف بر چند هر هایمهمان آن به رفتن

 دواریام و کند آب را انمانیم خی از تا شد یاله یوس

 .کند نرم هم را او قلب عشقم یگرما بودم



  

 امزنانه  یهااهرم  از کردنش رام یبرا خواستمینم

  داد؛ینم  جواب هم او یرو که البته کنم، استفاده

 .  بخواهد و ندیبب هستم که طور آن مرا خواستمیم

  

  خانه از و برداشتم را بودم کرده آماده که یپشت کوله

 ،یزود  نیا به صبح هم او دانستمیم. زدم رونیب

 . بود نخورده صبحانه

  

 کرج به هاپروژه از  یکی به یسرکش یبرا دیبا

 میپا یجلو را کوله کردم، باز را نیماش در. میرفتیم

 . دمیکش یقیعم  نفس. شدم سوار و گذاشتم

  

 . سالم -

  

 .بود دادن تکان سر  و نافذ نگاه تنها جوابش

  



 را خودش داشت ها پله از رفتن نییپا  و باال اثرات

 . دادم ماساژ را دردناکم یزانوها .  دادیم نشان

  

  دلم اما شکستی م را سکوت یمیمال کی موز نکهیا با

 . خواستیم زدن حرف

  

  اریدست فکر دیبا. شمیم ریپ دارم گهید کنم فکر -

 .یباش دیجد

  

 .بود ریمس  به نگاهش و گرفته  را فرمان دست کی با

  

  دنبال و یبردار  یلجباز   از دست شده وقتش دمیشا -

 .کنه کمک بهت تا یباش مشاور

  

 گذشته، یادآور ی با خواستمینم. انداختم باال یاشانه 

 . کنم تلخ را روزم

 .دیشا. دونمینم -

 ۲۳۷پارت #



  

 .گرفتم سمتش به یکوچک  یلقمه

  

 .ینخورد صبحانه  که دونمیم -

  

  را نکشیع  کاش. داد باال ییابرو چرخاند، را سرش

 دست با. نمیبب را چشمانش ترراحت   تا داشتیبرم

 .برد دهان به و گرفت را لقمه آزادش

  

 یبرا شد یسات و سور حرکتش. زدم یدل  ته از لبخند

 . قلبم در یکوچک جشن

  

 . دادم دستش به را یچا لیاست وانیل

  

 .یکرد جاشو همه فکر -

  

 . کرد رو و ریز را دلم حرفش

  



 نی ماش  تو جور و  جمع یصبحونه  هی یگاه -

 . چسبهیم

  

 . دادم ادامه خودم با و

  

 .شهیم ترن یریش تو کنار در -

  

 دیبا. برآمد نهادم از آه مقابلم،  بزرگ مجتمع  دنید با

 .رفتمیم  باال را یآجر ک ی بار یهاپله

  

 :گفت یدستور و شد متحرک یفلز اتاقک وارد

  

 .شو سوار -

  

  به میپاها. انداختیم تنم  به لرز هم تصورش  یحت

 . کردم راست و و چپ را سرم. شدند قفل نیزم

  

 .امیم... ها پله... از... من -



  

 .دیغر یاشده کنترل یصدا با

  

 یتونیم رو  طبقه چندتا ؟یایب هاپله  از قرار یک تا -

 ها؟  باال؟ یبر

  

 امان در  نگاهش خشم از تا انداختم نییپا را سرم

 .باشم

  

 ببندم؟ درو مهندس -

  

 .بست را در ساختمان کارگر و  رفت ترعقب

  

  زد آسانسور  یبدنه به یمشت. بردم باال نرم را سرم

 چشمانم  از آخر یلحظه تا را غضبناکش نگاه و

 . نگرفت

  



  توانستمینم. بود نقطه کی  مثل زیچ همه باال، آن از

 زانو درد  از شب هم همانجا تا. بروم  آخر یطبقه  تا

 . نداشتم خواب

  

 .  کنم نیی پا و باال را هاپله  بود قرار یک تا دانمینم

  

  تا نهیس یرو  را شیهادست و ستادیا کنارم  فاصله با

 کتان شلوار و گرد قهی سبز پوشتک آن با. زد

 .کردیم یدلبر  همرنگش

 

 .بود من ینوای ب قلب فکر هم یکم کاش

  

 .داد باال ش یموها یرو  تا را نکشیع

  

 .داره یبهتر دید باال، اون از -

  

 . داد ادامه  تمسخر با و کرد نگاهم  شانه یرو از

  



 . یایب یتونینم که فیح -

  

 را کلماتش یزی ت رحمانهی ب طور نیا اگر شدیم چه

 برد؟ینم فرو دلم در

  

  میهااشک شدن روان یجلو توانستمینم ماندمیم اگر

 . رمیبگ را

 

  هاپله طرف  به و گرفتم را امشده له غرور دست 

 .نلرزد میصدا کردم یسع. رفتم

  

 .مونمیم منتظرت نییپا -

 ۲۳۸پارت #

  

 .شد رفتنم مانع اشی جد و  محکم یصدا

  

 .نییپا میریم باهم -

  



 در آرامش. دمیشن را شیهاقدم شدن ک ینزد یصدا

 .انداخت خط شیصدا

  

  رو ذهنت هی کاف فقط وفته،ی ب یاتفاق چیه ستین قرار  -

 ؟یفهمیم ،یکن مشغول

  

 .زدم  لب یسخت به

  

 .تونمینم -

  

 .رفت باال شیصدا

  

 قرار یک ش؟یبذار کنار قرار یک پس. یبتون دیبا -

  بشه؟ تموم

  

 . داد ادامه  وسوسه از پر

  



 فرار،. یباز یم ای یشیم برنده ای. بجنگ باهاش -

 . نیترغلط. انتخابه نیترغلط 

  

 .رفت شده نینفر اتاقک آن سمت به یقدم چند

  

 .شو  سوار ایب -

  

  را نگاهش فاصله همان  از و دیچرخ. نکردم یحرکت

 . زد گره چشمانم به

  

 .یکن اعتماد بهم هیکاف -

  

  میبرا تا. کنم جزم را عزمم تا بود یکاف جمله نیهم

 . بسپارم دستش را خودم تا. شود زهیانگ

  

 فرمان میپاها به مغزم و کرد استقبال دعوتش از دلم

 .داد حرکت

  



 نگاه با. شدم کشینزد قدم  به قدم چشمانش در رهیخ

 . کردیم قمیتشو مصمش

 

 یترس و دیکش پر شجاعتم شدم، داخل که همراهش

 دست. شد سست میزانوها . کرد اماحاطه  قبل از تری قو

 . گرفتم  وارید به

 

 . شد کمینزد

  

  کن فکر. بده گوش حرفام به و کن نگاه من به فقط -

 خب؟ . میستین نجایا

  

 تنگ امنفس راه شد بسته که در. دادم تکان یسر

  اممعده. افتاد گردش به ز یچ همه. زدم یاسرفه شد،

 .آمد باال  میگلو تا یع یما و دیجوش

  

 .گرفتم را میهاپلک  شدن بسته یجلو شیصدا با

  



 .نیبب منو -

  

 را سرم. شدی م پخش صورتم یرو شیهانفس  یگرما

 کرده خم را گردنش هم او نمش،یبب بهتر تا گرفتم باال

 .بود

  

 .شدم ورغوطه شیها یاقهوه انیم در

 

 تمیهدا ن،ی ریش یاخلسه  به خاصش نگاه و بم یصدا

 .کرد

  

  داره؟ یآرامش چه وجودت گفته، بهت  یکس حاال تا -

 یایدر هیندازه؟یم ایدر ادی  رو آدم چشمات یدونستیم

 غروب و  ینیبش ساحلش تو خوادیم دلت که آروم

 خود  خود   تو ،یدونستیم. یکن تماشا رو آفتاب

 ؟ یآرامش

  

 و برد چشمانم از ترنییپا یالحظه  یبرا را چشمانش

 .زد قفل نگاهم در دوباره



  

 و زی ر یلیخ  نکهیا با اتچونه  نیی پا خال نیا -

 .کرده بانمک تو چهره  یول کهیکوچ

  

 .چرخاند صورتم در نگاه

  

 . گرفته قرار سرجاش درست یچ همه -

 .زد  چشمانم به یااشاره  ابرو با

  

 یایدر -

  

 .کرد یکوتاه توقف خالم یرو چشمانش  بعد 

  

 شور   -

  

 .برگشت  چشمانم به دوباره و

  



 .آرام -

  

  یایرو آن از و زدم یپلک آسانسور، خوردن تکان با

 . آمدم  رونیب نیریش

  

 را قلبم نشیریش لبخند. د یکش عقب را سرش  مکث با

 .داد یباز

  

 کار ن؛یهم.  یکردی م فکر بهش دینبا فقط شد، تموم -

  بهتر  هم مشاور ،یکن نیتمر دیبا  ست،ین یسخت

 .کنه کمکت  تونهیم

  

 بودم رهیخ ش یخال یجا به زناننفسنفس من و رفت

 .  کردمیم فکر شی هاحرف  به و

 

 و او چانه؟ ی رو خال آرامش، بود؟ زده حرف چه از

 .  ها حرف نیا

   



 منحوس اتاقک آن در نگاه. بودم خواب دیشا

 با او کنار در پله، یجا به و بودم داریب. چرخاندم

 .میبود آمده نییپا شیهاحرف  از نیر یش ییایرو

 ۲۳۹پارت #

  

 شیپ دیبا گرفتم، را خودم میتصم برگشت ریمس در

 من در را  زهیانگ نیا او که نیا در. رفتمی م مشاور

 کنم فکر شد  باعث سکوتش اما نبود، یشک  کرد جادیا

  آن در که بود نیا یبرا فقط و فقط شیها حرف یهمه 

 .نکنم فکر یز یچ  به لحظه

  

  

 کرده، رییتغ انیک کردمیم  احساس که بود یوقت چند

 و سانیپر همراه ای و گذراندیم ما با را  وقتش شتریب

 .آمدندیم امخانه  به او

  

 . نبود مزخرفش یهایگذرانخوش  آن از  یخبر گرید

 هم را تماس چند همان و بود شده کمتر شیهاتماس 

 .گذاشتی م جوابیب



  

 تا داشتم نظرش ریز و بودم داده نکیس به را امه یتک

 .کنم دایپ سوالم یبرا  یجواب

  

  نگاهش یطور نیا که یشد راتشییتغ متوجه هم تو -

 ؟یکنیم

  

 . دمیکش امره یخ  نگاه از دست

  

 .نگرانشم آره، -

  

 . یدار بهونه هی ینگران واسه شهیهم -

  

 .شدم اشرهی خ رفته باال یابروها با

 

 . گذاشت نکیس  یرو را شی خال بشقاب 

  



 .گمیم دروغ دارم انگار که نکن نگام یجور هی -

  

 او ای که بشناسد، را مقابلش طرف توانستیم یکس

 و باشد مهم شیبرا ای باشد، داشته نظر ر یز هامدت را

 . انیک و من مثل  باشد کشی نزد یادیز ای

  

 .ندارد امکان نه... نه... مهم شیبرا که بود ممکن

  

  چهار گروه یاعضا از ی کی و کارمند عنوان به دیشا

 نبودم مهم ش یبرا یآنقدر یول بودکرده قبولم ماننفره

 .دهد قرارم نشیبذره ریز که

  

. ستادیا مقابلم درست که  بودم افکارم با جدال حال در

 . بود شده کمتر شیتلخ و زدی م برق شیهای اقهوه

  

 .دستپختت مثل. بود خوشمزه کتیک -

  



  هجوم. گرفت شیباز که امجنبه یب قلب از امان قلبم،

 گزگز به پوستم. کردم  احساس صورتم به را خون

 وانهید شی رفتارها  و مرد نیا دست از یروز. افتاد

 . شد خواهم

 ۲۴۰پارت #

  

 .ستادیا تراس در به رو و من به پشت

  

    ره؟یم شی پ چطور مشاوره جلسات -

      

 .  کردیم تمام را  شیهاجواب   و سوال کاش

  

 .دادم جواب  حال همان در و شدم یچا ختنیر مشغول

  

 . بوده ی راض نجایا تا دکتر. خوبه -

  

 د؟یکنیم پچ پچ یچ  دوتا شما -

  



  طرفش به را ینیس و گذاشتم جوابیب را انیک سوال

 .گرفتم

  

 .بود موقع به دختر، دستت قربون آ -

  

 .خورد چرخ قامتش یرو نگاهم ناخودآگاه

  

 تعارف بگو، گرفته چشمت ؟یادارانهی خر  نگاه چه -

 .نکن

  

 شیصدا تشر با رساالر،یام. افتادم خنده  به حرفش از

 .زد

 

 .کردم اشاره رونیب به دست با

  

 .ارمی ب رو هایخوراک من تا برو -

  

 .کن صبر لحظه ه ی داداش نه -



  

 . داد ادامه من به رو و

  

 نه؟ اومده خوشت -

  

 .خواند آهنگ با و داد کمرش به یقر

  

 ...خانمم نی ا جنتلمنه، جنتلمن   جنتلمن    آقاتون آخه، -

  

 . انداخت نیطن  خانه در سانیپر و من بلند یهاخنده

  

 بخل یرو از طانیش که ییهانقشه و ندهیآ از کسچ یه

 ! نداشت خبر  بود، دهیکش مانیبرا حسد و

  

 نبود قرار. داشت فرق  شهیهم با هفته آخر یمهمان

  بیترت یایدورهم یصالح. شود انجام یامعامله  چیه

 که بود بار نیاول نیا و کار، از دور به بود داده

 . افتادیم  یاتفاق نیهمچ



  

  یبرا را درخواستش شدم مجبور سانی پر اصرار به

 . کنم قبول یگرد پاساژ

 

  در که بود سخت باورش. شد همراهمان هم انیک

  من که یانیک. باشد تیاهمیب دختران ی هانگاه  مقابل

  بود محال داد، ی نم آنها به را اششماره  تا شناختم،یم

 .دیایب رونی ب پاساژ از

 

 بود؟  شده رشییتغ باعث یز یچ چه که بود سوال میبرا

  

 جون؟  هیآ طور  چه نیا -

  

  زانو تا شیبلند که یای عروسک راهنی پ به ینگاه

  شیهاشانه  یرو کیبار بند دو. انداختم دیرسیم

  یهاسنگ  اشقهی دور و بود دارپف دامنش. داشت

 یخاص جلوه یصورت رنگ. داشت یز یر یهای دوز

 تولد جشن  یبرا و بود بایز و ساده. بود داده لباس به

 . بود مناسب شیکالس هم



  

 . کن  تنت میبر ایب. زمیعز هیعال -

  

 .میبرگشت عقب به انیک گرخی توب یصدا با

  

 پرنسس؟ یبپوش کجا رو لباس نیا قرار -

  

 تک. بود حرکت  در انیک  و من انیم سانیپر چشمان

 .زد یاخنده

  

 .سارا  تولد جشن معلوم   خب -

  

 یلباس  نیهمچ قراره دونهیم هم ریام وقت اون -

 ؟یبپوش

 ۲۴۱پارت #

 

 . داد جواب زده بهت سانیپر



  

 تولد جشن هی خوبه؟ حالت ان؟یک  یگیم یچ -

 .اسدخترونه 

  

 شد کینزد سان یپر به یقدم شیبرزخ چشمان با انیک

. 

  

 کجا از. تو اد ین خر نر هی جشن،  وسط معلوم کجا از -

  چند نده؟ نشون  یقمر ننه هر به رو جشن لمیف معلوم

  یطور نی ا یحاضر بخاطرش که شی شناسیم وقته

 ؟یبذار شی نما به خودتو

  

  تالش. داد من به اشنشسته آب به چشمان سانیپر

 . ردیبگ را بغضش فوران یجلو  تا کردیم

  

 . زد انیک یشانه  به انگشتانش نوک با

  



 یک یکرد فکر ؟یزنیم داد من سر یحق چه به -

  یدار که داره یربط چه تو  به شوهرم؟  بابام، ؟یهست

 ؟یزنیم جوش  یطور نیا

  

 به قدم کی زد، پس دست با را سمجش اشک قطره

 .کرد زمزمه داربغض  و برداشت عقب

  

 به گهید. رمیم دانشگاه ان،یک شدم بزرگ گهید من -

 .ندارم ازین کسچ یه مراقبت

  

 نوک به را دستش پشت و برداشت گرید یقدم

 .زد اشینیب

  

 .وقت چیه وقت  چی ه. نمتیبب خوامینم گهید -

  

 .دیدو یزدن برهم چشم در و

  

 . ماند شیخال ی جا  به نگاهم



  

 . دنبالش برو ان،یک -

  

 .پراند یلگد کالفه

  

 .شه یطور  نیا خواستمینم اَه، -

  

 .دمیدو پا زیت ی آهو  آن دنبال  و نکردم صبر

  

 . کن صبر سان،یپر سایوا -

  

 .بذار تنهام. هیآ برو -

  

 هر. کردم متوقفش و زدم چنگ را اششانه  پشت از

 د،یلرز شی هالب. کرد نگاهم. میزدیم  نفس نفس دو

 .انداخت آغوشم در را خودش و شکست بغضش

  



 و امر که امبچه  مگه زد؟ حرف باهام  چطور یدید -

 .ر  یام ریتقص همش کنه؟یم ینه

  

 .  دادم حرکت کمرش یرو نرم را دستم

  

  یلیخ چون نگرانته،  اون. خوب دختر یشد حساس -

 از خودشم. وفتهیب یاتفاق  واست خوادینم داره دوست

 .شد ناراحت رفتارش

  

 شاپ یکاف تا کردم شی راض یسخت به شد که آرام

 . میبر پاساژ

  

 .دادم نسکافه دو و آب یبطر کی سفارش

  

 که کنم دیخر منم بود قرار تازه. رسهیم تییدا االن -

 . شد یمنتف اتفاق نیا با

  



  یاشهیش یپنجره  از. دیباری م چنان هم  چشمانش

 کردن بحث حال در را مرد هردو سرش پشت بزرگ

 .  دمید

  احترامش به. شد وارد رساالریام و دور  انیک بعد یکم

 .کرد دعوتم نشستن به دست با که شدم زیخ مین

  

  و جذاب یخنده  تک. گرفت رو قهر حالت به سانیپر

 .زد یامردانه

  

  ؟یکنیم قهر من با شده دعوات گه ید یکی با -

 .بکشد شعله خشمش تا بود یکاف جمله نیهم

 ۲۴۲پارت #

  

 من با یداد اجازه بهش تو. توعه ریتقص همش -

  سکه یچطور  بگو ه،یآ بگو تو. کنه یرفتار  نیهمچ

 .کنه قبول رو تو  حرف دیشا. کرد پولم هی

  

 .گذاشتم دستش  یرو را دستم



  

 .نکن تیاذ خودتو انقدر. زمیعز باش آروم -

  

  شهیهم مثل هم او و دندی چ  زیم یرو را سفارشاتمان

 . داد سفارش را اشقهوه

  

 .داد باال انگشت با را اشی مشک نکیع قاب

  

  من که همونقدر که یدونیم. یپر نباش انصافیب -

 من بغل تو تو، که نره ادتی. داره دوست دارم، دوست

 ... یک و

  

 .داد تکان هوا در را انگشتش و دیپر حرفش انیم

  

 .رمی م ،یاریب اسمشو اگر -

  

  گرفت دهانش مقابل را اششده مشت دست رساالریام

 . ردیبگ را اشخنده  یجلو  تا



 

 .دینوش اشقهوه از یکم 

  

 یول. رفتارش از ناراحته خودشم رفته، تند کم هی -

 خوادیم فقط اون. ینگران حساب به یذاشتیم دیبا

 دهیفهم دیبا گهید نوی ا. شهیهم مثل  باشه مراقبت

 .یباش

  

  دستمال با و بود انداخته نییپا را سرش  سانیپر

 .کردیم  یباز دستش

  

 میزنیم دور هی میریم. یکن تمومش گهید بهتر -

 .میکرد دایپ بهتر زیچ هی دیشا

  

 .داد جواب آهسته  سانیپر

  

 .امینم من باشه اون -

  



 .زد پچ گوشش کنار و دیکش  جلو را سرش رساالریام

  

 نیا اسم االن. شدم بزرگ  ستم،ین بچه من یگیم بعد -

  بار هزار حاال تا شماها بذارم؟ یچ   رو رفتارت

 رهیم دانشگاه و شده بزرگ که یکس شده،  دعواتون

 زنه؟یم حرف  یطور نیا

  

 . کند فکر  شیهاحرف به داد اجازه و دیکش عقب

  

 . داد جواب  یدلخور لحن با سانیپر

  

 دیخر  حس  گهید خونه می بر که یشرط به امیم باشه -

 .دیپر

  

  را نگاهم مچ نشست، لبش یرو یزیآمت یموفق لبخند

  دستپاچه. گرفت بود کرده خوش جا صورتش یرو که

 یرو را فمیک بند و شدم بلند اشیناگهان حرکت از

 . انداختم شانه



  

 .میرفت رونیب سه هر و گذاشت  زیم یرو  یاسکناس

  

 ها مغازه نیتر یو داخل یهامانکن  ی رو را نگاهم

 بنفش یدکمه تک شلوار   کت به چشمم که چرخاندمیم

 .خورد یرنگ

 

  توانستمینم. کردم نگاهش بادقت و ستادمیا یالحظه 

  منتظرمان انیک. میرفتیم دیبا کنم صبر  آن از ستریب

 .بود

  

 مقابلش انیک  که دهد ادامه راهش به خواست سانیپر

 . بود یشرمندگ از پر نگاهش. ستادیا

  

 .کرد زمزمه آرام

  

 !سانیپر -

  



 . ردیبگ باال را سرش نداشت قصد دخترک

  

 یچ دونمینم بزنم، داد سرت خواستمینم باورکن -

 الزمه. یستین بچه تو که  معلومه. نگرانتم... من. شد

 . هیآ مثل ؟یخودم یکوچولو خواهر  که کنم تکرار

 ۲۴۳پارت #

  

 .آورد باال را سرش و برد اشچانه ریز دست

  

 .هست  بهت حواسم که باشه خداتم از دیبا -

  

  یچشم پشت و افتاد خنده  به شوخش لحن از سانیپر

 .کرد نازک شیبرا

  

 .یخودراض از -

  

 یتیگ شیپ رمیم من  برسون رو دخترا تو ر،یام -

 .جون



  

  انیک که شود سوار تا کرد باز را نیماش در سانیپر

 :گفت

  

 .  کن صبر -

  

 . گرفت سمتش به را یاجعبه 

  

 گه؟ید  یخواستیم رو شیصورت -

  

 . داد ادامه و زد یلبخند

  

 .باش  خودت مراقب. ادیم بهت که مطمئنم -

  

 . زد یچشمک

  

 !بزرگ مامان -



  

 . دیچیپ هم در انیک یخنده و سانیپر اعتراض یصدا

 

  

  عقب به سانیپر که میبود ستادهیا قرمز چراغ پشت

 . برگشت

  

 .یکن دیخر نشد که دیببخش جون، هیآ -

  

 . باشم همراهت خواستمیم فقط نداشتم، ازین یزیچ -

  

 .گرفت طرفم به شوق با و کرد باز را جعبه در

  

  بعد دهیم حرص اول. خواستم یم که یهمون نیبب -

 .نداره تعادل پسر نیا. کنهی م ریغافلگ

  

 قراریب قلبم شان،خانه   مقابل سانیپر شدن ادهیپ با

 .شد



  

 جلو؟  یاینم -

  

 را قلبم امانیب یهاکوبش  کردم دعا و نشستم  کنارش

 . نشنود

  

 ؟یندار  الزم شب  فردا یبرا یز یچ یمطمئن -

  

 . دادم را  جوابش آرام

  

 .آره -

  

 ؟یکنیم  قبول شام یبرا رو دعوتم -

  

  ازمن؟ کردن دعوت و او. کردم شک  میهاگوش به

 . بود  میآرزو کنارش در بودن

  ادامه دید  که را سکوتم. دهم یجواب چه  دانستمینم

 . داد



  

  قرار. ختی ر بهم برنامه که کردن یکار هی دوتا نیا -

 میتونیم ییدوتا ستنین که  حاال. میباش رونیب شام بود

 ه؟ یچ  نظرت. میبد ادامه روبرنامه 

  

  ییایرو یادیز دونفره شام اما بودم، تنها  ادیز او با

 .بود

  

 ...راستش راستش، -

  

 .کرد قطع را حرفم

  

  بازخواستت یکس. یبرس رید شب هی نداره یرادیا -

 .کنهینم

  

 از دست قلبم دور یشاپرکها تا بود یکاف جمله، نیهم

 . کنند کز یاگوشه و بردارن زدن بال

 



 .دیکش رخم به را امیکس یب

  

 خارج دهانم از ییصدا اما میبگو یزیچ تا کردم یسع

 .نشد

  

 . نکن برداشت بد حرفمو. نداشتم یمنظور کن باور -

  

 . شم ادهیپ خوامیم -

 ۲۴۴پارت #

  

 . نداشتم یمنظور که گفتم -

  

 انیم و شد  یریت حرفش اما  نداشت یمنظور او دیشا

 .نشست امکرده گل احساسات

  

 ...مهمو اون به پام که داشتم رو یکس اگر آره -

  



  شیصدا زنگ . کرد تیهدا  ابانیخ کنار به را نیماش

 .کرد قی تزر  میهارگ  به که شد یبخش آرام یملود

  

  منظورم. دختر یدیفهم اشتباه. آروم. هی آ باش آروم -

 .یکرد فکر که نبود یزیچ اون

  

 . داد مقابلش و گرفت شده آرام من از را  نگاهش

  

  وجدانت ،یدار  خودتو مقررات و قانون که دونمیم -

 .یبد پس جواب بهش که یدار رو

  

  دوخت چشمانم به را اشزده غم نگاه هی چندثان از بعد

 . زد یتلخند و

  

 .شم دور یی تنها از خواستمیم فقط -

  

 .داد حرکت را نیماش و زد جا را دنده

  



 .یش تیاذ که خوامی نم خونه،  رسونمتیم -

  

 .افتاد کار به یراراد یغ زبانم

  

 . کنمیم قبول -

  

 

 شب. گذشتیم سرعت با یادیز هالحظه  او کنار

 از یک ی در خوردن ی زید او کنار در  بود، یخوب

  رقم ز،یانگدل یاخاطره  فرحزاد یسنت  یهارستوران 

 . خورد

 

 . داشت نگه آپارتمانم  مقابل

 

. ادیم چشم به یادیز ساختمون تو تیخال یجا یگاه -

 . زتیزریر  یهاخنده ای یواشک ی یهازدن حرف اون

 



 دمیهراسیم او از یزمان که یکس از هاحرف  نیا باور

 .  بود دهیشن هم او پس. بود ذهن از دور میبرا

  

 .  شد ورغوطه   خروشان یهاموج انیم قلبم

 

 . امشب بابت ممنون -

 

 .  چسباند در به را کمرش

 

 قبول قهوه یبرا  رو دعوتت واال وقته، رید که فیح -

 .  کردمیم

 

 .دمیترسیم دهیشور چشمان آن در نگاه از

 میبرا بود، کرده علم قد مقابلم که یدی جد رساالریام

 . داشت یتازگ

 

 ...  دهیم بهم آرامش و مثبت یانرژ اتخونه  -

 



 .  داد ادامه چشمانم در رهیخ و کرد یمکث

 

 . خودت مثل درست -

 

 احساسات ریز توانستمینم نیا از شتریب. بود یکاف

 .اورمیب دوام اششده فوران

 

 .کردم باز را در 

 

 .  خداحافظ -

 

 کهآنیب و چرخاندم قفل در را دیکل لرزان یدستان با

 .شدم  ساختمان وارد کنم سرم پشت به ینگاه

 ۲۴۵پارت #

  

 رونیب را امشده حبس نفس و زدم هیتک  بسته در به

 .  دادم



 از یشگون ین. دمیخند و دمیکش صورتم به یدست

 یاری هوش کمال در و بودم داریب  گرفتم، میپهلو

 . بودم دهیشن را  شیهاحرف 

  

 . دادمیم آرامش او به من

  

  لمیموبا که رفتم باال پله چند و دادم حرکت  میپاها به

 یصفحه  یرو واالمقام نام دنید با . خورد زنگ

 !نبود بردار دست. زدم امی شانیپ به یاضربه یگوش

  

  میبگو ی زیچ  نکهیا از قبل و کردم وصل  را تماس

 .کرد یدست شیپ

  

 . در دم  ایب لحظه هی -

  

 کت کاور. کردم باز را در و برگشتم را رفته راه

 . گرفت مقابلم را یشلوار

  



. داخلش گذاشتم رو مغازه کارت. ادیب بهت کنم فکر -

 .فرستنیم  کیپ یبزن زنگ  هیکاف نبود زتیسا اگر

  

 .شود  سبز سرم یرو شاخ دو بود نمانده یزیچ

 از پر شب چه او، طرف از هم آن هیهد 

 ! یای ر یغافلگ

  

 . بودم دل دو رفتنینپذ و رفتنیپذ انیم

  

 مناسبت؟  چه به ه؟یهد -

  

 . کردم دایپ براش یاسم هی بعدا دیشا دونم،ینم فعال -

  

 .خورد  چرخ اشنهیس  یرو نگاهم

  

 .کنم قبول تونمینم -

  



 . داد دستش به یتکان

  

 ؟یدار قبول که نویا. دوستت طرف  از رش،یبگ -

  

 میرمستقیغ داشت هم دیشا و بود یمنطق حرفش

  و کن رونیب سرت از را  احمقانه یفکرها گفت،یم

  الیخ و نکن بزرگ خودت یبرا را ساده یدوست کی

 .نباف

  

 دوست. ری نگ سخت ادیز. باش الیخیب امشبو هی -

 ...کنهیم تتیاذ اگر  یول بخرمش برات داشتم

  

 .او طرف از یاتحفه  هم  آن کند؟ تمیاذ

 . یدار خنده حرف چه

 

 کاور و بردم شیپ دست کند، کامل را حرفش  نذاشتم

 .گرفتم را

  



  شیهایاقهوه و گرفت جان  شیهالب یرو یلبخند

 .دیدرخش

  

 .ممنون -

  

 .رفتم باال را هاپله و بستم را در

  

  دهید مغازه نیتریو پشت که بود یشلوار کت همان

  همرنگ بنفش، رنگ یبجا  که تفاوت نیا با بودم،

 . بود چشمانم

 ۲۴۶پارت #

  

. نداشتم یخوش حال شدم داریب خواب از که صبح

 . بروم یمهمان نیا به  خواستمینم

 کنسل را قرارم و رمیبگ تماس  خواستم  هم یبار چند

 کمد به ینگاه حوصلهیب. شدم مانیپش  هربار اما کنم

 .انداختم میهالباس 

  



 تالطم به قلبم که آمدم وجد به چنان اشهیهد دنید از

 عنوان به . " انداخت ن یطن گوشم در  شیصدا. افتاد

 " دوست کی

 

  عیترف یدوست به یکارمند و سییر از مانرابطه  پس 

 یکم یمهمان نیا در نداشت یرادیا پس. بود کرده دایپ

 .کردمیم شرکت ترمتفاوت 

  

 یشانیپ یرو کج را امدهیکش سشوار یهای چتر

  شلوار کت و دمیکش میهالب  یرو یمیمال  رژ. ختمیر

.  دادیم نشان تردهیکش را قدم. زدم تن را اشهیهد

 .کردم سر دارمدل را شالم

  

 . نمیبب را العملشعکس تا نبود دلم تو دل

  دست و دمی کش دندان به را  لبم یگوشه  زنگش تک با

 .گذاشتم قلبم یرو

  

 ."یبد لو رو زیچ  همه ستین قرار آرومتر،" 

  



  خانه از و انداختم ساعدم یرو را خزدارم   یپالتو

 و گرفت نیماش از را اش هیتک دنمید با. زدم رونیب

 .شد کمینزد

  

 نرم. خوردیم چرخ میرو  یناباور  با شیهامردمک 

 آن از یکی  شد حاصلش و آمد کش شی هالب  نرمک،

 . ابشیکم جذاب یها خنده

  

 .برو  دل تو یکوچولو موش -

  

 از. انداخت گل میهاگونه  و شد کند نفسم فشیتعر از

 . انداختم ریز به سر دخترانه، یشرم یرو

  

  را در. شدم  همراهش نیماش تا شده سست ییپاها با

 .  بود کرده را جانم قصد ش یرفتارها با. کرد باز میبرا

  

  دارید یلحظه  آن به نه. سکوت  و بود سکوت  راه در

 دست. بود زده شیهالب  به که یمهر نیا به نه و



  را صدا یکم  بعد و کرد رد  را آهنگ چند و برد شیپ

 .  کرد شتریب

   ادتی از تابیب دلم ره،یدلگ شهر یهوا

 خوادت یم وونهید تو،دل یجهان نیا یکجا

 غم از ریبگ را سراغم باش، فکرم به ییوقتا هی

 .  کم کم یش  وابسته بهم ،یباش من تنگ دل خوامیم

 یبانن یام#

  

 . بود پرواز در یگرید یجا فکرش اما بود کنارم

 

. کند فکر اشگذشته به است  کنارم یوقت خواستمینم

 باشد افتاده او ادی دنمید با دیشا کردم فکر خودم با

 .حدسم یرو  شد یبطالن خط آمد حرف به یوقت یول

  

 فرق میرفت که ییهایمهمون یهمه  با یمهمون نیا -

 تیمعرف  پارتنرم عنوان به امشب از خوامیم. داره

 .کنم

 ۲۴۷پارت #



  

 . کردم نگاهش زده شوک

  

 ؟یچ -

  

  یبستگ البته ؟یدینفهم رو  کجاش. گفتم ساده یلیخ -

  اریدست همون که ینخوا اگر. داره خودت نظر به

 . یمونیم

  

 چرا؟ -

  

 . انداخت بهم ییگذارا نگاه

  

  فقط.  کنم دور ازت رو فیکث یهانگاه خوامیم -

 . مدت هی یبرا

  

 .ختیر میرو  یسرد آب آخرش یجمله  با

  



 قرار یوقت  بودن، یواقع  ای یصور داشت یفرق چه

 .باشد اسمش کنار اسمم بود

 

 گذاشته کنار یروز نبود مهم شوم، داتریش نبود مهم 

. هستم او  یبرا بفهمند همه که بود نیا مهم شوم،

 یواقع ریغ هرچند را بودن او مال ، بود نیا مهم

 . کنم تجربه

  

.  باشد دهیشن  داشتم شک که بود آرام قدر آن ام،باشه 

 .دهیشن که بود آن از یحاک سرش تکان اما

  

  نیآخر تا ییتنها که آمدمی م کنار تیواقع نیا با دیبا

 .باشد همدم بود  قرار لحظه

  

 شیبازو. شوم ادهیپ کرد کمک و کرد باز میبرا را در

 .آمد حرف به دید که را تعللم. گرفت مقابلم را

  

 دونمیم. باشه هم قفل دستاشون د یبا پارتنرها -

 .یکن شروع مرحله نیا از دی با یول سختته



  

 توانمینم. دادم چیپ شیبازو دور و ببردم باال را دستم

 .کرد دایپ راه دلم به که شوم ینیری ش حس منکر

  

 اگر شدیم چه بود؟ یواقع  زیچ همه اگر شدیم چه

 چه. خوردیم گره بهم  مانیدستها مثل سرنوشتمان

 ! یخام  الیخ

  

  با. خوردیم  چرخ مانیدستها یرو نگاهش یصالح

 :گفت لبخند

  

. جوان  مرد یشکوند  رو ییتنها حصار  باالخره -

 هی از فراتر یزیچ با یز یبانو نیا زدمیم حدس

 اول از که یکرد یبزرگ سکیر.  باشه اریدست

 .یاومد سرعقل که  خوشحالم. ینکرد  شیمعرف

  

 دستش و کرد  امحواله  یاحساس  از پر نگاه رساالریام

 .انداخت امشانه  دور را

  



  هی از شتری ب برام هم اول از هیآ ،یزد حدس درست -

 .  بود همکار

  

 . داد گردنش به ییانحنا یصالح

  

 .بانو گمی م کیتبر -

  

 .زدم  یخجول لبخند

  

  رساالریام.  کردیم معذبم  ناباورشان و ره یخ یهانگاه 

 .  داد میبازو به یفشار

  

 .  نده بهشون یتیاهم -

  

 امشده سست یزانوها  به یادوباره جان تنش یگرما

 . داد

 ۲۴۸پارت #

  



  هرچه. دلهره و ترس از دور به بود ییایدن آغوشش

 .  دادیم تیامن یبو آغوشش. بس و بود آرامش بود،

  

  یبرا دستش ینیسنگ. مینشست هم کنار یمبل یرو

 . نداشت یتیاهم یول بود ادیز فمینح یشانه 

  را یسخت هر  نیسرزم آن در ماندن یبرا بودم حاضر

 .قرارمی ب قلب یهاکوبش از امان.  بخرم جان به

  

 . شناختمیم  را جمع افراد توک و تک

 

 . نشست مخصوصش مبل  یرو یصالح

  

 مهندس؟ رهیم شیپ چطور پروژه -

  

 . انداخت پا یرو پا

  

 انیپا تا شه تموم مهین نصفه یکارا نیا. خوب -

 .کنمینم قبول ی کار شهرک،



  

 ؟یبود یراض معامله از ؟یکنیم  یخوب کار -

  

 و برداشت را مقابلم السیگ برد، شیپ دست رساالریام

 .کرد کی نزد لبانم به

  

  که نفهمم زبان قلب. نداشتم را شیرفتارها نیا طاقت

 .شدینم سرش  یصور

  

 به سر و داد تیرضا دمینوش که را شربت  از یکم

 .چرخاند یصالح طرف

  

 باشم؟ یراض دینبا چرا باشه، نقصیب معامله یوقت -

 .کنمیم  انتخاب درست رو طرفم من

  

 که یانقطه همان از و چسباند  شیهالب به را السیگ

 .دینوش یاجرعه بودم زده مهر رژ، با

  



 .کرد یبلند یخنده یصالح

  

  ستین الزم. بوده پرسود من برا شهیهم تو  با معامله -

 من به اول یامعامله  هر یبرا که کنم  یادآور ی بهت

 ؟یبد اطالع

  

 رهیخ و چرخاند سر سوالش به تیاهمی ب رساالریام

 .زد  پچ نگاهم در

  

 .توعه یلبا طعم بخاطر  شربت نیا یدلچسب -

  

 را امپاره پاره قلب چطور جمله  کی نیهم با دینفهم و

 .کرد رانیو

  

 .کرد یصالح به رو

  

 ادی بهم یبخوا  که ستمین  وارد تازه. بلدم کارمو من -

 .یبد



  

  کالم از را اشخورده  جا نگاه  تا کردیم تالش یصالح

 را السشیگ. کند پنهان رساالریام صالبت پر و محکم

 . گرفت باال

  

 .یسالمت -

  

 . کرد تکرار  هم رساالریام

  

  رقص به رو بایز یبانو نیا یندار قصد هم بار نیا -

 ؟یکن دعوت

  

 . گرفت محبت  رنگ  نگاهش

  

 .داشتم رو قصد نیهم اتفاقا -

  

 .گرفت سمتم به را دستش و ستادیا مقابلم

  



   زم؟یعز ید ی م افتخار -

  

 .چسباند اشجمله ته که یزمیعز آن از آخ

 

 نیا کاش. کردمی نم قبول را شنهادشیپ اول از کاش 

 .کردیم تمام زودتر را  یلعنت یباز

  

 . خواند  چشمانم از را  یدرماندگ. کرد نگاهم منتظر

 ۲۴۹پارت #

  

 .زد بهم  کن، اعتماد من به ،یمعن به  را شیهاپلک 

 

 کاش کردم دعا.  نبودم جمع آن انیم دنی رقص آدم من 

 .نرسد آنجا به میپا تا وفتدیب یاتفاق

 

 .کرد قطع را تماس تیاهمی ب خورد، زنگ اشیگوش 

  



 اشمردانه گرم دست در و بردم شیپ را لرزانم دست

 .بود یفرار مشتاقش نگاه از چشمانم. گذاشتم

  

 . کرد تازه را جانم در دهییرو دشت دستش، یگرما

  

 .کرد وصل را تماس خورد، زنگ اشیگوش دوباره

  

 .بعدا ان،یک بعدا -

  

 .گذاشت ظهور یعرصه به پا قدرت با دلشوره

  

 ...کار دیشا بزنه؟ حرفشو ینذاشت چرا -

  

  فمیک به مان یهردو نگاه من، یگوش زنگ  یصدا با

.  کردم باز کمرم دور از ینرم به را دستش . دیچسب

 .دمیشن را اشآهسته یزمزمه 

  

 .لعنت معرکه مگس  خر بر -



  

 دهیشن ی سخت به انیک  یصدا. کردم وصل  را تماس

 .شدیم

  

...  خوب حالم... حالم... نکن قطع...  هیآ... الو -

 . ستین

  

 .دیپر رخم از رنگ

  

 ؟ییکجا ان؟یک شده یچ -

  

 ...مارستانیب -

  

 . شد دهیکش دستم از یگوش

  

 ...الو ان؟یک الو -

  



 .دیپرس من  به رو. داد فاصله گوشش از را یگوش

  

 گفت؟یم یچ انی ک شده؟ یچ -

  

 .نبود خوب حالش مارستان  یب گفت -

  

 .گرفتم را  کتش یگوشه

  

 .می بر توروخدا -

  

 .گفت یآرام یباشه و زد شیموها  به یچنگ

  

 با و انداختم دندیرقصیم که یتیجمع   به ینگاه

 دهیشن را میصدا خدا. گرفتم رو شده  جمع یصورت

 .بود

  

 . دمیشن گوشم کنار از را اشمردانه بم یصدا



  

 باهم حتما  دمیم قول بهت یول نشد، که امشب -

 . میکن امتحانش

  

.  شدم رهیخ  طنتشیش از  پر چشمان به  واج و هاج

 . داد ادامه  و زد یچشمک

  

 .نشدم مونیپش تا میبر -

  

  لذت. میافتاد راه و کردم حلقه شیبازو دور را دستم

 .نداشت دوام ادیز آغوشش در زدن قدم

  

  حلقه یدختر  کمر دور را دستش که یمرد دنید با

 .میستادیا آمد، یم طرفمان به و بود کرده

  

  هم تو دونستمیم اگر پسر؟ یکنیم کار ی چ نجایا تو -

 دنتید دوباره شانس تا ومدم یم زودتر ،یبود دعوت

 .ندم دست از رو



  

  رساالریام سکوت از . بود تمسخر از پر لحنش

 . داد ادامه و کرد استفاده

  

 .شبه سر تازه ؟یزود نیا به کجا -

  

.  شدینم جدا من از یالحظه دختر، یخصمانه  نگاه

 چشم اندامش. داشت یخاص کشش اهشیس یهاگودال

 .بود ریگ نفس اشیی بایز و ریگ

 ۲۵۰پارت #

  

. گرفت فاصله و کرد جدا دختر کمر از را دستش

 .بود فیکث و هرز ی ادیز  نگاهش

 

  شتریب  هرلحظه  میپهلو یرو رساالریام انگشتان فشار 

 .شدیم

  

 .زد دورمان یچرخ مرد



  

 .نقصهیب و یعال شهیهم مثل  انتخابت -

  

 یشانیپ رگ. زد من به بعد  و دختر به یااشاره  سر با

  نیا. زد یسرخ  به صورتش و شده متورم رساالریام

 بود؟ گرفته یباز به را رتشیغ که بود که مرد

  ِ  

  تزنده دفعه نیا دمینم قول. ونیهما یش خفه بهتره -

 . بذارم

  

 .  کرد یچندش یخنده مرد

 

 اتفاقا،. نگفتم یزیچ که من پسر، باش آروم -

 به و یدیکش مسخرت یگذشته از دست که خوشحالم

  خاتمه یبود  ساخته خودت  یبرا هاسال  که ییتنها

 . نبود تو مال سوگل که یدیفهم  باالخره. یداد

 



.  شد  حبس امنهیس در نفس سوگل اسم دنیشن با

 ...  دختر نیا نداشت،  امکان

 

 به را  آلودش شهوت نگاه و شد  دختر کینزد

 . زد  گره چشمانش

 

 . یبود من  مال هم اولش از سوگل؟تو گمیم درست -

 

 . کند یعصبان را رساالریام  داشت قصد ش ی ها حرف با

 

 .  کردیم داتیپ دی با ریام فقط -

 

 . برداشت سمتشان به یقدم رساالریام

 

 ،ینداد خودت دست کار  تا ببند فتوی کث دهن اون -

 .  زیچ همهیب دزد مردک

 

 . زد یپوزخند  و انداخت دختر به ینگاه  نفرت با



 

 ...  که نی ا به برسه چه ینداشت کردنم  فکر ارزش -

 

 . کردمیم آرامش و دادمیم نشان یخود دیبا

 

 ...  زمیعز -

 

 .شد کمتر و کمتر پوستش یقرمز نخورد،  یتکان

 

  تکرار احساسم یهمه با و دمیکش را کتش  یگوشه 

 .  کردم

 

 ! زمیعز -

 

 .زدم یلبخند چرخاند، سمتم به را سرش

  

 . میبر بهتر -



 

 .  زد یبرق  چشمانش

 

 بودم خودم خود   کنم، یباز  نقش او مثل توانستمینم

 .ینقش و نقاب  هر از دور به

 

 رو متیق به اگر یحت بزنم گول را خودم  توانستمینم 

 . شدیم رازم شدن برمال و دستم شدن

  

 نقاب پشت را خودش که مرد نیا عاشق من

 بودم؛  شده  کرده، یمخف اشی سنگ

 و روح و رتیغ یعوض مردک آن نمیبب  توانستمینم

 .  باشد گرفته یباز به را روانش

 

 رونیب نبود مهم. باشد طرفه  کی حس نیا نبود مهم

 االن   مهم برگردد، قبل به ز یچ همه شده،  خراب نیا از

  که بود، مرد نیا یخورده  زخم غرور مهم. بود او

 فقط. شود  مال لگد و گرفته دهیناد دادمی م اجازه دینبا

 .بعدش نه بود مهم  لحظه نیا



  

 .رفت یروشن به رو اششده کدر یهای اقهوه

 

  و چسباند خودش به مرا و  انداخت امشانه دور دست 

 . میداد ادامه راهمان به دو آن ینه یپرک یهانگاه  ریز

 ۲۵۱پارت #

  

 با. ردیبگ  خدمه از را  میپالتو تا شد دور یقدم چند

 و لحن. برگشتم عقب به  خورد امشانه به که یدست

 .بود نفرت  از پر نگاهش

  

 من جز به  اون. دیکنیم ی باز لمیف دیدار که دونمیم -

  تو رو عشق تونمیم هم هنوز. شهینم یکس عاشق

 فاصله ازش نده، هدر خودتو وقت پس. نمی بب چشماش

 .  ریبگ

 .داد تکان مقابلم را انگشتش

 

 .ری بگ یجد  رو هشدارم_ 



  

 به و دادم قورت را دهانم آب رساالریام یصدا با

 .دمیچرخ سمتش

  

 گفت؟ بهت یچ -

  

 . کرد تکرار سکوتم از یشاک

  

 گفت؟ بهت یچ توام، با -

  

 .دادم جواب دهیبر دهیبر

  

 .یچیه... یه -

  

 و انداخت سرم  پشت به ی نگاه شده، زی ر  یچشمان با

 . بپوشم تا داشت نگه میبرا  را پالتو. داد تکان یسر

  



. پراند را بودم ساخته خودم یبرا که  یخوش حال

 . گذاشت فرمان یرو را سرش میشد که نیماش سوار

  

 .انداخت چنگ میگلو به یبغض حالش دنید از

 

  از توانستینم او گفت،یم درست اهیس  چشم دختر 

 . بکند دل شی نوجوان دوران عشق

 

 عشق نیگزی جا تواندینم زیچ چیه که اندگفته درست

 .شود اول

  

  خوبه؟  حالت -

  خون از یاکاسه چشمانش.  کرد بلند را سرش  مکث با

 .باشم دردش  مرهم توانستمیم کاش. بود

  

 .باشد باخته قمار در را شیزندگ که بود یکس هیشب

  

 !خراب ، بود خراب  حالش. دیباریم نمنم باران



  

  ال  یخیب. شد ادهیپ و داشت نگه یاگوشه را نیماش

  دستش کی و زد هیتک نیماش کی الست به ش،یهالباس 

 .گذاشت شی زانو  یرو را

  

. کرد رو و ریز را دلم اشخسته  و زده  غم یصدا

 .بود برگشته ینابرابر جنگ   از انگار

  

 براش، یتیاهم که بودن، نفر هی عاشق هردوشون -

 یلیخ. کردیم پر انیک  با هاشویی تنها هاله. نداشتن

  هاله به حسرتش از پر نگاه علت بفهمم تا دیکش طول

 .پسرس اون گاه یب و گاه توجه بخاطر فقط

  

 . زد یتلخند

  

 پسر، اون چشم از رو  هاله تا کرد تالش یلیخ -

 دستمال هی شد شد، یچ یول  نشیگزی جا بشه و بندازه

  هاله دیفهم ی وقت هم حسام. کثافت نیا دست تو یکاغذ



  رو حالش و عشق کهنیا از  بوده،بعد انیک با سال چند

 .ا ی اسپان رفت و کرد ولش کرد

 ۲۵۲پارت #

  

  امتداد ش یموها یرو  تا یشانیپ یرو از را دستش

 . داد

  

  سخته یلیخ. نداشتم شیزندگ تو ییجا چیه من -

 باشه آدم نیبدتر با حاضره یعاشقش که یکس یبدون

 شیزندگ  سوم نفر یحت من.نکنه انتخاب رو تو یول

  دمید که اومدم خودم به یوقت بود، کم سنم. نبودم هم

 . شدم عاشقش

  

 . زد نی ماش سپر به ی ا ضربه چند سرش  پشت با

  

 ...هیآ ه، یآ ه،یآ آخ -

  

 .گذاشت قلبش یرو دست



  

  هی دنبال فقط سال همه نیا. ترکهیم داره نجایا -

 چرا؟. بودم جواب

  

 .کردم زمزمه دردلم

  

 ." قلبت یرو شده تلنبار غم همه آن یفدا هیآ" 

  

 تا بود تابیب دلم. نشستم نیزم  یرو مقابلش

 . رمیبگ قاب دستانم با  را صورتش

  

 و میکنیم  انتخاب اشتباه، یگاه که یکن قبول دیبا -

 مهم ست،ی ن مهم شییچرا. میبد پس رو تاوانش دیبا

  عذاب نیا دیبا. بوده اشتباه انتخابت یدیفهم که نهیا

.  یبگرد چرا دنبال و ینیبش قرار یک تا. یکن تموم رو

 .داره هم خوب یرو یزندگ

  

 .زد  آتش یگار یس



  

 هم االن. دیند منو یول خواست،یم که یهمون شدم -

. حیتفر جشن، ه،یهد پول،. اسمسخره نه،یبینم

 .نذاشتم کم براش

  

 ؟یبدون رو  لشیدل خوادیم دلت یلیخ -

  

 دستش به را سرش داد، رونیب را  گارشیس دود

 . شد امرهیخ  و چسباند

  

 . رفت باال میصدا ناخواسته

  

 نویا یخوای نم چرا. نداشت رو تو اقتیل اون اقت،یل -

 رو ضعفت  نقطه تو. یبود  الوصولسهل تو ،یبفهم

  سخت درکش خواستت،ینم. یبود داده نشون بهش

 دست به رو دلش یخواست ی م زور  به تو. ستین

 . یاریب

  



 . دادم ادامه آرامتر

  

  و شکستش  انتقام خواستیم. بود فیکث ذاتش اون -

  ساده که ییتو. رهیبگ تو از رو شدنش گرفته دهیناد

 ... که ییتو ،یشد  خامش زود که ییتو ،یبود

  

 .دیکش ادیفر

  

 اون گهید حاال. بودم  احمق که یمن بودم، احمق -

 یمرد شدم، روحیب شدم،  سنگ ستم،ین  گذشته احمق

 .کنهیم عمر گذر اجبار به که

  

 قلبم بر و  داشت درد شی هاحرف. شد  سیخ  چشمانم

 .دیکشیم خنجر

  

  تظاهر فقط  تو ،یستین سنگ تو. نده ادامه نگو، -

  ادیب یساخت براش که یزندان  از روحت بذار. یکنیم

  خودت روش به. کن آزاد رو احساساتت رون،یب



 رواتفاقاتش  و گذشته یهمه کن، فراموش. کن یزندگ

 . کن فراموش

  

 .کرد زمزمه آرام

  

 سوخته؟  برام دلت -

  

 .گرفت اوج میصدا

  

 .یندار یدلسوز  به یازین تو. نه نه، -

   ۲۵۳پارت #

  

 .گرفت اوج میصدا

  

  بهم روز هی. یندار یدلسوز  به یازین تو. نه نه، -

 و انیک تو،. شم بلند و رم یبگ زانوهام به دست یگفت

 پس خودت به حرفتو حاال. نیکرد کمکم هم سانیپر

.  بمونه گذشته تو بذار کن، تمومش رو  گذشته. دمیم



 نیا به. نبود که بهتر.  نبود تو یبرا اون کن قبول

  ؟یچ کردیم انتیخ و تیزندگ تو ومدیم اگر کن فکر

  

 . دادم ادامه چشمانش در رهیخ ،یکوتاه  مکث با

  

  جز کنه کمک بهت تونهینم کس چیه. ا یب خودت به -

  ریاس رساالریام یمهمون اون تو امشب من. خودت

 و رونیب  ادیب بذار. کن رهاش دم،ید رو درونت شده

 .کنه رشد

  

 .زدی نم پلک

  

 . آورد سرت به یچ نبودش بفهمه نذار. کن یزندگ -

  

 را وجودم تمام نه، که را دلم چشمانش درخشش

 .لرزاند

  

 ؟ یبهتر -



  

 .داد تکان یسر

  

 .میبر  بهتر پس -

  

 سرش. یشگ یهم یرق و  شق همان به نه یول ستادیا

 .زد لب و دیکش جلو یکم را

  

 آدم سر به یچ چونت  یرو خال اون یدونینم -

 .ارهیم

  

  خراب یحال  با مرا و رفت. افتادم سرفه  به حرفش از

 . گذاشت تنها

  

 هم او دیشا. گرفت ده یناد را هانشانه نیا شدینم

 .داشت من به یکشش

  



 به و دندیپر باال میهاشانه زد، که یکوتاه  بوق با

 برداشتم قدم نیماش سمت به  که طورهمان. آمدم خودم

 . کردم زمزمه  لب ریز

  

 فقط منه، ی برا حاال یول  بود، تو یبرا  یروز دیشا -

 . بزند پسم خودش نکهیا مگر کشمینم کنار من. من

  

  از بعد و بود شده حل سرم کی با انیک تیمسموم

  و صی ترخ مارستانیب از  خودش تیرضا با ما دنیرس

 . رفت خانه به

 

  

 افتاد یابرگه به چشمم که بودم اسناد یبررس  سرگرم

 . داشت سییر یامضا به ازین که

 یابهانه . زدم یلبخند و کردم نگاه را ش یرو و پشت

 .بود دنشید یبرا

  

 فیتعر را یز ی چ تاب و آب با داشت که انیک یصدا با

 را شیهادست بود، من به پشتش. ستادمیا کردیم



 یخاطره داشت و زده جک یمحمد خانم   زیم یرو

 .کردیم فیتعر را یمضحک

 ۲۵۴پارت #

  

. بود کارش مشغول ،یتی اهم نیکوچکتر بدون هم او

 و زدیم  سرش پشت ی هاپرونده به ی سر هم یگاه

 .گشت یبرم شی سرجا  دوباره

  

 در یخوب اتفاق د،یدیم را صحنه نیا سییر اگر

 .نبود انی ک انتظار

  

 به یمصنوع لبخند و گرفتم را انیک ن یآست یگوشه

 دمیکشیم را دستش که  طورهمان. زدم  یمحمد خانم

 .گفتم

  

 .دارم کارت ایب -

  

 . داد ادامه یمحمد به  رو. نبود بردار دست انیک



  

 برات شو ادامه امیم گه،یم یچ نیا نمیبب بذار -

 .گمیم

  

 . ستادمیا رخش به رخ و بستم را اتاقم در

  

 اون تو اگر ؟یکنیم  کار یچ یدار هست معلوم -

 شد؟ یم یچ یدونیم دتیدیم تیموقع

  

 .گذاشتم میهاگونه  یرو  را دستانم

  

 کارا نیا ؟یمحمد با آخه. انیک تو دست  از یوا یوا -

. ستین کارا نیا اهل اون که یدونینم ؟یکنی م هیچ

 .  کن ول رو یکی نیا

  

 . شدم دور یقدم چند او به پشت

  



 نرم دلشو. کنمیم کار یچ دارم  دونمیم من -

 زمان دیشا. ام یب چشمش به که کنمیم یکار هی.کنمیم

 یها ییتوانا. تونمیم که کنمیم ثابت بهت  یول ببره

 . رینگ کم دست منو

  

  به در شدن بسته یصدا با. کرد امشوکه کالمش تیجد

 .داشت سر در چه  نبود معلوم. برگشتم عقب

  

  ** 

 (ریام)

  

. کردیم ترمک ینزد او به لحظه هر جذب، قدرت

 . بود  کرده دایپ راه  خلوتم به بخواهم آنکهیب

 

.  بود کرده دایپ انیجر درونم یریدلپذ و  نیریش یحس

 کرده تجربه ینوجوان دوران در که یزی چ  با حال نیا

 .داشت فرق آسمان تا نیزم بودم

 



  راتییتغ فقط و فقط گذشته در حسم که دمیفهم هیآ با 

 نیا با را عشق دینبا و بوده بلوغ دوران  یهاهورمون 

 را اسم نیا  یاحساس هر ی رو و بکشم لجن  به عظمت

 .بذارم

 ۲۵۵پارت #

  

  حفظ یبرا و بودم کرده اشتباه گفت،ی م درست هیآ

 داشته را سوگل یمتیق هر به خواستمیم غرورم

 .باشم

  

  بچه پسر ک ی حس کنمیم نگاه گذشته به که تر قیدق

 با که است آن از ترمقدس عشق. دارم را احمق

 .  یآور دست به  یبخواه غرور و یلجباز 

  

 نشانم را یواقع عشق  توانست که یدختر  تنها! هیآ

 .دهد

  



  جلب یبرا شیداد خدا ییبایز از که ،یآب چشم دختر

 و دینکش رخ به را شیی بایز. نکرد استفاده  توجهم

 .نکرد یدلبر

  

 به شد باعث ش یذات یمهربان واقع در پاک، دل و ساده

 به ادیز یتازگ که اشچانه  خال آن از امان. ندیبش دلم

 . آمدی م چشمم

  

  تجربه کنارش در را بودن گاه هیتک حس نکهیا از

 وقت چیه  که را یزیچ.  شدمیم لذت غرق کردم،یم

 . نکردم حس سوگل  کنار در

  

  تنها سوگل کنار در اما داشتم قدرت و بودن مرد حس

 .داشتم را بودن زانیآو و بودن یلیطف

  

 شکست مرد کی  مزخرف، یرابطه آن از بعد

 ذهنش در گذشته اشتباه که بودم احساسیب یخورده 

 .بود پرنور و روشن چراغ، کی مثل

  



 قلبم از بودم زده هیآ به آسانسور در که ییهاحرف 

 .بود گرفته نشات

  

 با و گذاشته قرمزش خط یرو پا من بخاطر او

 ونیمد مرا  هم باز و بود آمده کنار شبانه یهای مهمان

 . کرد خودش

  

 و دیپر سرم  از هوش یآب شلوار کت آن در دنشید با

 .خورد زیل دستم از و دیلرز که یقلب از امان

  

  شده بنفش  شلوار کت آن  یرو کشدارش نگاه متوجه

 . بودم

 

 از کردندیم صحبت باهم سانیپر و انیک که یزمان

 حال و حس.  برگشتم پاساژ به و کردم استفاده فرصت

 .داشتم  را ساله  ستیب پسران

  



 داشتم او از که ی شناخت با کرد،ی نم قبول اگر

 در بود یریت. بود دیبع او از  ادب از دور  یرفتارها

 . کردمی م امتحانش دیبا  ،یکیتار

 ۲۵۶پارت #

 

  به یخودخواه. افتادم چشمانش ادی ،یآب رنگ دنید با

 .   کردم لیتحم را امخواسته  و دادم خرج

 

 .   شدم موفق اما  بود سخت کردنش یراض

 

 آن در دنشید. باشد دهی پوش را همان  شدی نم باورم

 هاساعت داشتم دوست. آورد بند را نفسم لباس،

 . بدوزم چشم خدا ینقاش نی ا به و نمیبش

 

 یکس کنم تحمل توانستمینم. کردم فکر  را ریمس تمام

  به فکر یحت. کند یفکر  راجبش ای  شود کشینزد

  دهد، جوالن  شیرو بود  قرار ییهانگاه  چه نکهیا

 .  دادیم عذابم

 



 یالهه نیا د ینبا. زور به یحت شد،یم خودم آن از دیبا

 .  دادمیم دست از را آرامش

 

 . بود دلخور نگاهش رنگ  اما رفتیپذ  را شنهادمیپ

 

 یهمه  به بخورد گند آخر یلحظه  شد،ی نم باورم

 . داشتم کنارش که ی خوش لحظات

 

 و هاحرف با که ینامرد و فیکث موجود ون،یهما

 .  کرد ورشعله را  خشمم آتش گستاخش، نگاه

 

 آن از  یخبر گرید. بود  توزانه نهیک  سوگل، نگاه

 . نبود چشمانش در یروزیپ و غرور

 

 که یبال دو و آتشم یرو شد یآب هیآ گفتن زمیعز

 . کنم پرواز عرش تا بتوانم

 

 . گشتمیم دنبالش که بود یاگمشده یمه ین همان هیآ



 

 با را بدم حال و شد صبورم سنگ ،ی کیتار آن در

 . برد نیب از کالمش نیریش شهد

  دادن انیپا و گذشته خاطرات دفن یبرا شد یازه یانگ

 .  دمیکشیم که  یعذاب نیا به

 

 نبود قرار نداشت؛ مرا  اقتیل سوگل گفت،یم درست

 .  باشن خائن همه

 

 . شدیم قرار،یب  قلب   قرار   ه،ی آ مثل هم یکی

 

 *** 

  

 . شب ی تنها مرد ،یکرد انتخاب پارتنر باالخره -

 

 .  داد ادامه که ندادم یجواب

 



  تو. انتخاب حسن نیا به  نیآفر ،یپارتنر چه اونم -

   شه؟ی نم باورم ،یهست یمارموز چه گهید

 

 . کردم نگاهش نکیع یباال از

 ۲۵۷پارت #

  

 .دمیپرس و دادم ادامه کارم به

  

 گفته؟  بهت  خودش -

  

 .کرد یا خنده

      

 ازش تازه.  دهیم پس نم مگه بابا، نه خودش؟ -

 . نگفته  بهم رو یمهم  نیا به موضوع که ناراحتم

  

 و گذاشتم زیم یرو را ساعدم. دمیکش نوشتن از دست

 .کردم نگاهش میمستق

  



 ؟ی دیفهم کجا از تو اونوقت -

  

 .جون ییدا ،یریبگ کم دست رو کالغا  یروین دینبا -

  

 .گفتم  امشده قفل یهادندان یال از

  

 .لق دهن انیک -

  

 .داد ادامه یریدلگ با که شدم  کارم مشغول

  

 .دمیفهمینم وقتچیه که گفتینم انیک اگر -

  

 . یبدون که نبوده الزم حتما -

  

 .دمیشن را شی صدا یکوتاه مکث از بعد

  

 . انتخابه نیبهتر تو یبرا  هیآ ،یکرد یخوب کار -



  

 . داد ادامه جانیه با

  

 جون مامان و نایم مامان اگر ر،یام یوا ،یوا -

 ... بفهمن

  

 . دادم جواب تیجد با و  کردم نگاهش

  

 .بفهمن ستین قرار -

  

 .افتاد شور از

  

 باهاش کینزد  از. شیشناسیم ساله دو که تو چرا؟ -

 ؟یهست یچ نگران  ه؟یچ یبرا تعللت نیا. یبود

  

 .دمیکش یپوف

  



 کار اوضاع نیا با. ستین وقتش اصال االن  سانیپر -

  بخت کارگر اون یبرا که یاتفاق اون و شرکت و

 .افتاد برگشته

  

 داشت خبر یز یچ از انگار. دادیم دیتهد یبو  لحنش

 .دانستمینم من که

  

 شهیم تموم ضررت به کردنات دست دست نیهم -

 . واالمقام جناب

  

 .ستادمیا مقابلش و شدم بلند زیم پشت از

  

 چطور؟  -

  

 .انداخت باال یاشانه 

  

 .بدم اخطار بهت بودم موظف فقط من -

  



 .شدم خم. زدم میپهلو به را دستانم و کردم ینچ

  

 .یدونیم  یچ بگو ،یپر نده میباز -

  

 .داد  جواب درارش حرص یالیخی ب همان با

  

 ازدواج د یبا یروز هی خوشگل  و جوون دختر هی -

 از دی با که باالخره ه، یآ  طیشرا با ی کی اونم کنه،

 گم؟ینم درست. اد یب در ییتنها

  

 .دمیکش صورتم به یدست و ستادمیا صاف

  

 .خدا یا -

  

 .کنم یمعرف مورد چندتا بهش خوامیم من -

  

 .کردم بلند را  سرم ضرب با



  

  نیهمچ یکنیم خودیب تو دشمنم؟ ای یمن دوست تو -

 .یکن یکار

  

 . دادم ادامه بلندتر

  

 . کنه فکر یکس به کنهیم غلط اونم -

  

  شیپا یرو و برداشتم زی م یرو از را  کوچکش فیک

 .انداختم

  

 .منتظرتم نییپا -

  

 بود، داده بیترت مادر که یدورهم آن  از نتوانستم

 .  ببرم یابهره

 

 تراس و  ینقل آپارتمان  و آشنا کوچه آن ریدرگ ذهنم

 . بود کوچکش



 

 .گرفتم شیپ در را اشخانه  ریمس بخواهم آنکهیب

 ۲۵۸پارت #

  

 .بود او واحد بود، روشن  شیهاچراغ که یاخانه  تنها

  

  و ییتنها از فرار تنهاست،. افتادم سانیپر حرف ادی

 . دیترسیم  ییتنها از دختر نیا. ترس

 

. کنم پر را شییتنها تا زدیم پر  وجودم تمام

 . بزنم پس را شیهاترس 

  

 .زدیم موج شیصدا در دلهره. گرفتم را اششماره

  

 الو؟ -

  

 .بود دهیچسب دوم یطبقه تراس به نگاهم



  

 . سالم -

  

 . داد  جواب نگران

  

 شده؟  یزیچ. سالم -

  

 . دمیپرس سوالش به تیاهمیب

  

 ؟یدینخواب  چرا -

  

 .کرد مکث یکم

  

 دم؟ینخواب که یدونیم کجا از -

  

 ؟یترسیم -

  



  و سوال شب موقع آن که سرم به زده کردی م فکر

 . کردمی م جوابش

  

 .میترسونیم یدار شته؟یپ انیک خوبه؟  حالت -

  

 .یبترس ی ز یچ از دینبا هستم من تا -

  

  قطع دانستمی م شیهانفس یصدا از کرد؛ سکوت

 . دادم ادامه. نکرده

  

 ؟یکنیم قبول بخوام، یز یچ ازت اگر -

  

 ؟یچ -

  

 .دمیکش یقیعم نفس

  

  راحت  و تختت یرو برو کن خاموش چراغارو -

 . بخواب



  

 .دی پرس تعجب با

  

 آره؟  ؟یینجایا تو -

  

 .شد حاضر تراس  یرو و رفت  کنار پرده

 

  بود؟ دهیپوش لباس سرعت نیا به چطور

 .کردم روشن و خاموش  را نیماش  یچراغها

  

 ؟یینجایا یک از -

  

 .یکن اعتماد بهم که نهیا مهم فقط ست،ین مهم -

  

 .دینال

  

 .ست ین خوب حالت مطمئنم -



  

 شب هی خوامیم. نبودم االن یخوب به  وقت چیه -

 کن گوش حرفم به. یبخواب  استرس و ترس بدون

 جز کن خاموش رو برقا یهمه . تخت رو  برو دختر،

 میزنیم  حرف باهم. نکن قطع رو یگوش. آباژور

 .نمییپا نیا منم باشه؟

  

 اشخانه  یی روشنا از یخبر  بعد هیثان چند. شد میتسل

 .نبود

  

  از. بود شنونده او و زدمیم حرف که بودم من شتریب

 گرید که ییجا تا تصوراتم و االتیخ از. گفتم میاهایرو

 شیصدا آهسته. نگفت هم  را کلمات توک و تک همان

 .زدم

  

  ه؟یآ -

  

 ادامه و زدم  یلبخند صبح ییروشنا به. نداد یجواب

 . دادم



  

 .یبخواب  خوب -

  

 .راندم خانه طرف به و کردم روشن را نیماش

 

  *** 

  

 هفته اتفاق همان دوباره. زدم قدم را اتاق طول کالفه

 .شد تکرار شیپ

 

  یقدر به. بود افتاده نییپا  ساختمان یباال از یکارگر 

  خواستم  یمحمد خانم  از که بودم یعصب  و کالفه

 .نکند وصل را یتماس

  

 برخالف که ندادم یجواب خورد، اتاق در به یاتقه

 ادیفر ناخوداگاه. شد ظاهر مقابلم و باز  در تصورم

 .دمیکش

  



 تو؟ یایب داد اجازه بهت یک -

   ۲۵۹پارت #

  

 را سرش. خورد یتکان شی هالب . خورد  جا رفتارم از

 .رفت کنفرانس زیم سمت و  انداخت نییپا

 

 زیم یگوشه که شدم دستش بشقاب متوجه تازه 

 .رفت در طرف به حرفیب و گذاشت

  

 . داشتم اجیاحت حضورش به رفت،یم دینبا

  

 دو هر ساعد با و زدم قفل گردنم پشت را انگشتانم

 از یامانده ته هنوز میصدا.  آوردم فشار سرم به دست

 .داشت خشم

  

 کجا؟ -

  

 .دیچسب  رهیدستگ به دستش



  

 . بشم مزاحم  خواستمینم -

  

 .بمون. یست ین مزاحم -

  

  نیدورتر و برگشت را رفته راه نییپا  سر همان با

 .کرد انتخاب را یصندل

  

 .دمیکش را تنم و زدم جک زیم یرو  را دستانم

  

. کنهیم وونمید داره هم، سر پشت یاتفاقا نیا -

 .کما تو رفته چارهیب کارگر

  

 ستن؟ ین مهیب  کارگرا مگه -

  

 .زدم یاخنده  تک و ستادمیا صاف

  



 .ستمی ن ای کار اهمال نیا اهل.نباشن کن فکر -

  

 .کرد یفیظر اخم

  

 ن؟ی هست یچ نگران پس خب -

  

 .نشستم و دمیکش عقب را یصندل

  

 یکی. مشکوکه. ستین درست  وسط نی ا یزیچ هی -

 .هفته نیا یکی  ش،یپ یهفته

  

  یرو دست و بستم را  چشمانم بردم، عقب را سرم

 .گذاشتم امی شانیپ

  

 .ترکهیم داره سرم آخ -

  

 یخانه   ادی. افتادم میقد ادی. دیپبچ امی نیب ریز ییبو

 .بود ییآشنا یبو. یپدر



  

 نوشدم نیا کردم فکر ست،ین خوب حالت دونستمیم -

 لطف جوشوندش البته. کنهی م بهتر حالتو گاوزبونگل

 . داره یاگه ید

  

 غرق شی هایآب در یالحظه  یبرا و کردم  باز چشم

 .شد دور  و گرفت نگاه دستپاچه . شدم

  

 صبح از افتاد ادمی وانیل کنار کیک برش دنید با

 .گذاشتم دهانم در یاتکه. نخوردم  یزیچ

  

 ه؟ یخونگ -

  

 .زدم  کیک به یااشاره شیسوال نگاه جواب در

  

 ؟یکرد درست خودت. گمیم رو کیک -

  

 . زد یلبخند



  

 . بود رفته سر حوصلم شب،ید آره -

  

 سرگرم را  خودش ییتنها از فرار یبرا دانستمیم

 . بود کرده

  

 کنم؟  یم تعجب یچ از یدونیم -

  

 .کردم یکوتاه مکث

  

  شهیهم که شناسمیم شکمو  یکوچولو  موش هی -

 چیه زشیر یجثه  اما داره، یخوراک  یکل همراهش

 .کنهی نم یرییتغ

  

 .دادم باال را میابروها 

  

 ست؟ ین بی عج بنظرت -

  



 و طعم خوش نوش دم و  دمیکش امره یخ  نگاه از دست

 .کردم کینزد  لبانم به را بو

 ۲۶۰پارت #

  

 نیا اهل ادینم بهش خب یول داره؟ میرژ دمیشا -

 .باشه ای باز مسخره

  

 . کردم نگاهش  متفکر

  

 گم؟یم درست -

  

 . بود کرده ترشی خواستن خجالتش، از سرخ صورت

  

 . مونده... کارام. برم دیبا من، -

  

 .کردم اشبدرقه  نگاهم با سکوت در

 



 ریکو تواندیم که است ی کس تنها او که بودم مطمئن

 .کند لی تبد سرسبز یدشت به را دلم

 

  

  جا دنشید از شد، باز که درها زدم؛  را در موتیر

 یرو از  را اشیآفتاب  نکیع آنکه از  قبل. خوردم

 .شناختمش  بردارد، چشمانش

  

 یول رود کنار راهم یجلو از تا زدم یکوتاه بوق تک

 . ستادیا شیسرجا مصمم و  نخورد یتکان

 

  لبخندش  یبرا یزمان. دینلرز دلم زد،  که یلبخند با

. رید یلیخ بود،  شده رید. حاال نه اما کردمی م یهرکار

 . گذشت  که ییهاسال اندازه به دیشا

 

  میبرا یتیاهم گرید هم خودش لبخندش،بلکه تنها نه

 حرصم شتریب حماقتم از شدیم باعث فقط نداشت،

 . ردیبگ

  



 را شهیش. نرفت کنار فشردم، گاز پدال یرو را میپا

 . دادم نییپا

  

 برام که  یدونیم شم؟  رد روت از ای کنار یریم -

 ته خرد پول اتهید. شهیم یچ بعدش ستین مهم

 . بمهیج

  

 ییهاقدم با. گرفتینم ازم یالحظه  را اشفته یش نگاه

 کفشش یها پاشنه  تقتق. آمد سمتم به عشوه از پر

 .انداخت ی م خط اعصابم یرو

  

 فقط جنتلمن  و پیخوشت ی ادیز یپسرا کردمیم فکر -

 گوشم کنار نجایهم شی کی نگو لماس،یف تو یبرا

 . هست

  

 مزاقم به دمیشنیم هیآ زبان از را فشیتوص اگر دیشا

 .پا و  سر یب یاو تا آمدی م خوش

  

 . فشردم انگشتانم انیم را فرمان



  

 ریام اون اال  و یدیرس نجایا به من بخاطر کن قبول -

 و کجا بود، من چشم گوشه  هی منتظر که پپه و ببو

 کجا؟  جذاب مغرور مرد نیا

  

 .زدم یصدادار پوزخند

  

 تو؟ -

  

 .  بودم تتیموفق رمز من آره، -

  

 . دادم تکان یسر

  

  کنار برو  شد تموم اتتیچرند اگر. یخوش  الیخ چه -

 .  برم خوامیم

  

  یلبه را دستانش. گرفت نیماش یبدنه از را اشه یتک

 .شد خم یکم و  گذاشت پنجره



  

  نیا که وقتشه حاال. شدی م ظلم حقت در موندنم با -

 .برگردم و شه تموم یدور

  

 کی تحر یادیز عطرش یبو. بود رو به رو به نگاهم

 .من یبرا نه اما بود کننده

  

 و نیا یکاغذ دستمال حاضرم یکرد فکر که شد یچ -

 از دمیشا خورده؟ دماغت به پول یبو بردارم؟ اونو

 . یریمیم  یدار حسادت

 ۲۶۱پارت #

  

  طرفش به را سرم. بردمیم لذت کردنش ریتحق از

 چشمانش برق. کردم نگاهش کوتاه و چرخاندم

 . نباخت را خودش اما. شد خاموش

  

 دوست ه؟دروغاتمیآب چشم اون ؟یک به حسادت -

 .ریام دارم،



  

 .ستادمیا  رخش به رخ.  شدم ادهیپ و کردم باز را در

  

 قرار یکرد فکر هیچ. ارین  نجست زبون به منو اسم -

 عشق تونستم من نه،  بمونم؟ تنها عمر آخر تا بود

 وجود کردم ی نم فکر که  یزیچ. کنم دایپ رو یواقع

 .باشه داشته

  

 کنار و قلب به اشاره انگشت با. دی پر حرفم انیم

 .زد ضربه سرش

  

  بوده من به  متعلق قلبت  و فکر هاسال  که نهیا مهم -

 . هست و

  

 . دادم جواب  آرامتر و  زدم توهماتش به یپوزخند

  



  چه ینداشت هم کردن حروم  گاریس اقتیل یحت تو -

  گهید بار ه ی خوامینم گهید گمشو. کردن فکر برسه

 . نمتیبب

  

 . شدم نی ماش سوار آرامش یزمزمه به توجه یب

  

 بعد به حاال از. میدار یاد یز مشترک ی هاهدف ما -

 .مینیبیم گرو یهمد ادیز

  

 ستادهیا همانجا دمید نهیآ از و زدم رونی ب نگیپارک از

 .  دادیم تکان دست میبرا و

  

 اتاقش در وقتتمام. بود یعصب هیآ که بود یوقت چند

 .کردیم کار

 

  خواهدینم و کندیم تشیاذ یموضوع کردمیم حس

.  کردیم یمخف ما از را خودش. بفهمد یزیچ یکس

 .رفتیم رید و آمدیم زود. بود ریدرگ ذهنش



  

  تنها جوابش خواستم،یم  یحیتوض او از که هربار

 .بود کوتاه یجمله  کی

  

 .خوبم من ست،ین  یخاص زیچ -

  

  را یزیچ که دمیفهمیم ست،ین خوب که دانستمیم

.  کردیم تمیاذ شیکالفگ و یحوصلگیب. کندیم پنهان

 .شود کش ینزد یکس  دادی نم اجازه

  

  یشتریب مدارک و بود روشن صبح تا اش خانه  چراغ

 .بردی م خانه  به خودش با

 

 بود، حالش نیا باعث که یامسئله نبود مهم میبرا 

 .باشد شرکت به مربوط

  

 نابسمانش، اوضاع نیا در دادیم  اجازه کاش

 .کنم کمکش و شوم  کشینزد



 

 نوبت. بود شده عوض ما  یجا  حاال و دهیچرخ زمان

  یدور ماها از  و بکشد خودش دور یحصار تا بود او

 .کند

  

  یزی چ هر از. بود شده یدور نیا باعث  ترس هم دیشا

 . بودم متنفر  کردیم دور من از را او که

 

 همان دوباره تا بودمیم  مراقبش دور از دیبا دیشا

 .دیایب سمتم به و شود سابق یه یآ

  

 .داشت را ماندن  منتظر شهی هم اقتیل او

 ۲۶۲پارت #

  

 رفع تا کردمیم نگاهش راحت الیخ با اتاقم توریمان از

 را زدنش دید تا شدیم  باعث نیهم و کنم یدلتنگ

 . کنم هیتوج

  



  مقابلم ریتصو از تا نشد باعث  هم یگوش زنگ یصدا

 .بکنم دل

  

 . ننیبب رو شما خوانیم اومدن یخانم -

  

 ه؟یک -

  

 .هستن یمیقد یآشنا هی گن یم -

  

 گذشته به مربوط  که یزی هرچ. گرفتم توریمان از نگاه

 .بودم کرده دفن همانجا را شدیم

 

 .فشردم اماشاره انگشت و شصت انیم را امی شانیپ 

  

 . بره کن ردش ندارم، وقت -

  



.  شدم ره یخ گرفته دود شهر به و رفتم پنجره پشت

 رقم یزود نیا به گفتیم که یدارید آن دانستمینم

 . بخورد

 

 از. نکند یسفر گذشته به که بودم المی خ با جدال در 

 گذشته خاطرات دفترچه دادم قول هیآ به که یشب همان

 .کردم چال ذهنم یپستو در و زدم قفل را

  

  شهیهم مثل که باشد انیک زدم حدس در شدن باز با

 . شده وارد مقدمهیب

  

 یدار وقت من یبرا شهیهم تو که گفتم تیمنش به -

 .نکرد گوش یول

  

 نبودم حاضر. چرخاندم سمتش به را  سرم ضرب با

  هم را هوا  حضورش با. بکشم  نفس اوهست که ییجا

 .کردیم مسموم

  

 .برداشتم سمتش به بلند گام چند یعصب



  

 نگفتم بهت مگه ته؟یعفر یکنیم یغلط چه نجایا -

 . نمتیبب خوام ینم گهید

  

 اغواگرش نگاه جدال به نشسته خون  به چشمان با

  هر یراحت به توانستیم . بود ینابرابر جنگ. رفتم

  جز یمرد هر. کند مشیتسل و ندازدیب پا  از زا یمرد

 .من

 

 به و معصوم یآب نگاه ک ی یبرا دلم دست فقط من 

  عقب موضعم از و دیلرزیم  رنگین و لهی ح هر از دور

 .کردمیم ینینش

  

  حرفم  به یتوجه یول دیندار وقت گفتم بهشون -

 .نکردن

  

 .شد قطع یمحمد یصدا با نگاهمان اتصال

  



 .داد جواب  من یجا به و  زد یچرخ مین

  

 .دارن وقت من یبرا  شهیهم شونیا که، گفتم -

  

 . داد شیصدا به یناز  و چسباند تنم  به را تنش

  

 زم؟یعز ستی ن طور نیا -

  

 با خواستیم او. دانمینم کما ای بودم شوک در

  نظرم در را او شیکارها اما کند خام  مرا رفتارش

 . دادیم نشان  تر حیوق

  

 .زدم هم بر  پلک یمحمد ی  شده گرد چشمان برابر در

 ۲۶۳پارت #

  

 .گرفت فاصله در، شدن بسته با

  



 فکر که  هم یزیچ اون از یحت. هیعال نجایا یوا -

 .یدار رو اقتشیل واقعا تو. بهتره کردمیم

  

 .دادم باال را لبم گوشه

  

 .دنتید از  نه فت،یتعر از نه نشدم خوشحال اصال -

  

 ما گفتم بهت هم قبال زم، یعز نباش بدعنق انقدر -

 .میدار  یادیز مشترک یهاهدف

  

 .نشستم میصندل یرو

  

  یزیهرچ  از  من. ندارم تو با یمشترک هدف چیه من -

 پس. متنفرم باشه داشته تو به یربط نیکوچکتر که

  که بفهم. ی کن خامم حرفات با یتونینم باش مطمئن

 .شه  عوض یزی چ  ستین قرار

  

 .داشتیبرنم تالش از دست



  

 بود قرار یکرد درخواست ازم که یبار  نیآخر ادتهی -

 .بدم خبر بهت

  

  یرو را سرش. کرد ستون زیم یرو را  شیها دست

 .زدیم بهم را حالم کشینزد همه نیا. کرد کج شانه

  

 .مونمی م باهات آخرش تا بدم؛ جوابتو اومدم -

  

  پا یرو پا  و دادم عقب را یصندل. زدم  یبلند یقهقه

 .انداختم

  

  از بعد. یکرد فرض احمق منو ای یشد وونه ید ای تو -

  هی بنظرت. یبد جواب ی اومد یهرزگ  سال همه نیا

   نشده؟ رید کم

  

 .کرد بغض و نشست زیم یرو

  



  ممکنه یکس هر. نزن سرم تو رو حماقتم انقدر -

.  کنم جبران رو اشتباهم خوامیم منم کنه، اشتباه

 . یبخوا تو که یهرطور

  

 . کردم  زیر چشم

  

 بخوام؟ من که هرطور ؟یکن جبران یخوایم -

  

  ادامه قاطع و محکم. داد تکان سر زانیآو ییلبها با

 . دادم

  

 که برو ی جور هی. نباش برم و دور گهید برو، -

 .ینبود وقتچ یه  انگار

  

.  بود دلم کردن نرم یبرا فقط شیهااشک  دانستمیم

 . نداشت یری تاث من یرو شده یمیقد گرید یحربه  نیا

  



 ،یبگ تو ی چ هر بعدش کنم کمکت بذار یول باشه، -

 .خودت جون به

  

 . کمکتو نه و حضورتو نه  خوام،ینم -

  

.  دادم رونی ب یحرص را نفسم و گذاشتم هم  یرو چشم

 . دیکش میابروها انی م را انگشتش

  

 یر یاخ یاتفاقا  بخاطر دونمی م. اخماتو نیا کن باز -

 نجامیا من. یناراحت و یعصب افتاده، اتپروژه  سر که

 .میکنیم  درستش باهم. کنم کمکت که

  

 .کردم  باز چشم

  

 ؟یدونیم کجا از  رو نایا تو -

  



 اومدم کمک یبرا که گفتم. دونمیم زای چ یلیخ من -

 یهمه  واسه. ریام کنم جبران بذار. یدینم گوش تو

 .دارم مدرک  و سند حرفام

   ۲۶۴پارت #

  

 .دیکش وریمانت یلبه را انگشتش

  

 فقط ای یدار  نظر ریز ی طورنیا کارمنداتو یهمه -

 رو؟ یآب چشم نیا

  

  خاموش  را توریمان. فرستادم میحواسیب به یلعنت

 .کردم

  

 کار به سرت بهتر. دارن نیدورب هااتاق  یهمه -

 .  باشه خودت

  

 .رفت ماکت طرف به و دیپر نییپا  زیم یرو از

  



 زود ،یهمون هم هنوز. شده عوض ظاهرت فقط -

 .یکنیم اعتماد

  

 .کرد  نگاهم میمستق

  

 سود دوست هم ا،یخرابکار نیا از بگم  بهت اگر -

 ؟یکنی م باور دشمنت هم برهیم

  

  بود انداخته راه که یشینما به و زدم امچانه ریز دست

  شیهاحرف زودتر خواستمیم. کردم نگاه سکوت در

 .برود و کند تمام را

  

 افتاد کارگر دوتا اون واسه که یاتفاق بگم اگر مثال -

  چشم بگم نکهیا ای ؟یکنیم  باور داره ربط ونیهما به

  باال رو پوالت خوادیم و زنهیم دورت داره یآب

 بکشه؟ 

  

 . داد را خودش جواب. زدم  یپوزخند



  

 اونم ؟یکن قبول منو یحرفا دیبا چرا. نه که معلومه -

 .زدم بهت رو ضربه نیبدتر خودم که یمن

  

 .برداشت مبل یرو از را فشیک

  

  ون،یهما از تو که قدرهمون که یبدون الزمه اما -

 برام که یزاری لجن نیا از امخسته . هستم منم یمتنفر

  مدرک من. کنم جبران خوام یم نیهم  واسه. ساخته

 فرصت هی هیکاف. شمینم  شرمندت نباریا ر،یام دارم

 .یبد بهم گه،ید

  

 .رفت در سمت به

  

 ؟ یخوایم یچ قبالش در -

  

 نیا یبرنده او دانستیم. دیدرخش چشمانش برگشت،

 .برگشت را رفته راه . ست یباز



  

 . گفتم دروغ که یچ یه بگم اگر -

  

 .زد لب آهسته و گرفت را  راهنمیپ یقهی

  

 چطوره؟ هومم؟. آروم یزندگ هی با  رو خودت -

 نه؟ مگه اس،منصفانه

  

.  شد چندشم صورتم،  به شیهانفس برخورد از

 یپشه مثل را دستش و کردم درهم را امچهره 

 . زدم پس یمزاحم

  

 باشه؟ یمنف جوابم  اگر و -

  

 .زد یاخنده  تک

  

  نظرت دیشا کردم بهت یکمک  چه یبفهم که آخرش -

 .شد عوض



  

 .رفت  از و نماند جوابم  منتظر

  

 رونیب را سرم و کردم  باز را اتاق پنجره بالفاصله

 چند. خوردیم بهم مانده بجا عطر آن از حالم. بردم

 .دمیکش قیعم نفس

  

 بدست داشت، ونیهما یردپا از نشان که یمدارک دیبا

 . آوردمیم

 

 .بود بزرگ دروغ کی تنها  هیآ مورد در شیهاحرف 

  

 بود یدییتا  مهر وقتش چند نیا یسردرگم و یکالفگ

 .  صفت طانیش زن نیا  یهاحرف  بر

  

 از دیبا. گرفتم ضرب انگشتانم با یمحمد زیم یرو

  متوجه خواستمینم. شدمیم مطمئن هیآ حضور

 .باشد شده  سوگل حضور



  

 ست؟ ین شرکت تو یکس -

 ۲۶۵پارت #

  

 .کردی م مرتب را  زشیم یرو ل ی وسا یمحمد

  

 .رفتن همه نه، -

  

 و انداختم اتاقش بسته در به ینگاه. دادم تکان یسر

 ریدزدگ و رفتم نگیپارک به آسانسور با . رفتم رونیب

 .زدم را نیماش

 

 پشت از را شیصدا که گذاشتم نیماش داخل را میپا

 .دمیشن سرم

  

 .منتظرتم وقت ی لیخ زمیعز -

  

 .کرد یط سرعت به را مانده یباق قدم چند



  

 .کردنتم زیسورپرا عاشق -

  

.  دیدیم را ما یکس دینبا. انداختم اطراف به ینگاه

 .بود رفته هی آ که شد خوب

  

 . یزد حرفاتو کردمیم فکر -

  

 .بود مونده ییزایچ  هی خب یول آره، کهاون -

  

 با و گرفت شیهادندان انیم را اشزده الک  بلند ناخن

 .زد اشاره دستش ک یبار فیک به  یچندش لبخند

  

  الزمت امشب. زدمیم حرف  ازش که  یمدارک نمیا -

 راست که یفهمیم ،یبنداز بهشون نگاه هی. شهیم

 .گمیم

  

 . چسباند امنهیس به را فیک کنمینم یحرکت دید یوقت



  

 ش؟ یریبگ یخواینم -

  

 .گرفتم را فیک

  

 همون یشی م و شهیم باز هم اخمات نیا یزود به -

 .یکن اعتماد بهم هیکاف. میقد ریام

  

 . یمطمئن خودت به یلیخ -

  

.  بود آغوشم در انگار که بود یحد  به شیکینزد

 .زد  میگلو ریز یابوسه  هوایب

  

 .یکن فکر که یزیچ اون از شتریب -

  

 گرفتم طرفش به را انگشتم. شدم شوکه حرکتش از

 . نکرد امی اری یزیچ گفتن ی برا زبانم اما

 



 .رفت و داد تکان هوا در یدست

  

 . دمیغر و دمیکوب نیماش سقف  هی مشت با

  

 . لکاته -

  

 از را تنم زودتر دیبا. راندم  خانه طرف  به سرعت با

 پاک هرزه، آن نجس یهالمس و بوسه  آن یجا

 .کردمیم

  

 که یطور دمیکش دست میگلو ریز پرقدرت و محکم

 .شدینم یراض دلم اما افتاد گزگز به و  قرمز پوستم

  

 آن یچهمه انداختم، فی ک داخل یهابرگه به ینگاه

 یدی ترد چیه  یجا که بود روشن و واضح قدر

 . ذاشتینم

  



 که دانستمیم من فقط یول . بود هیآ هیعل بر زیچ همه

 . ستین شیب یدروغ آنها یهمه 

  

 خودش کاش. زدم آتش ی گاریس و ستادمیا پنجره لب

  حجم از و کردمیم کمکش تا گفتیم  را زیچ همه

 .کردمیم کم دیکشیم دوش به که یبار  نیسنگ

 ۲۶۶پارت #

  

 که ییکوچولو موش و کوچه  آن یهوا  بیعج دلم

 دیآی برم زیچ همه پس از ییتنها کند، ثابت خواستیم

 . داشت را

  

  خانه از ساعت به توجهیب و برداشتم را چییسو

 .زدم رونیب

  

 به چشم  را ییهاشب  چه دانستینم که نبود مهم

 .کردمیم صبح اشخانه 

  



  یرو به رو درخت به. ستادمیا نقطه نیکتریتار در

  را کوچکش تراس چشمانم و زدم هی تک آپارتمانش

 . گرفت نشانه

  

 دیشا کردم فکر و کردم دود گاریس  پشت گاریس

 .باشد شیکار پنهان لیدل ترس،

  

  و افکار تمام که یمن هم آن  من؟ از ؟یکس  چه از اما

 . او از بود  شده پر المیخ

  

 ینگاه. دمید را خودش بعد یکم و روشن تراس برق

 . بود گذشته مهین از شب. انداختم امیمچ  ساعت به

 

 و شدم نیماش داخل. بود شده خوابیب ترس  از بازهم

  را زیچ همه  میبگو و کنم آرامش  تا برداشتم را یگوش

  یصندل ی رو را یگوش و شدم مانیپش اما. دانمیم

 . کردم پرت

  



 کردمیم صبر دیبا. میداشت  اجیاحت زمان به دو هر

 .برود  شیپ خواهدیم  کجا تا نمیبب

 

 .زدم لب  همانجا از 

  

 بارون یجوجه  کنم کمکت بذار کن، هیتک بهم -

 . من یدهی ترس و خورده

  

 . برگشتم خانه به و کردم روشن را نیماش

 

  

 (هیآ)

  

 دست دیبا هرسال مثل. لدای به بود مانده روز دو

 ونی زیتلو مقابل یی دوتا و گرفتمی م را مییتنها

  نگاه را یپرانرژ  و شاد  ی  مجر یاجرا و مینشستیم

 . میکردیم

 



  الیخ یپرنده دمیفهمینم که شدمیم غرق قدر آن بعد 

 از یجسم تنها  که یطور گرفت، اوج و گشود بال یک  

 .داشت حضور ییجادو یجعبه مقابل من

  

  فرار یبرا دیبا. داشتم یگر ید یبرنامه  امسال یبرا 

 .کردمیم تصور را خوشبخت یخانواده   کی ییتنها از

 

  که دادمیم پرواز قدرت قدر، آن المیخ یپرنده به دیبا 

  کی با ونیزی تلو مقابل یکاناپه یرو کهی حال در را او

 . نمیبب نشسته، گرمکن دست

  

  چانه ری ز گرشید دست و کنارش را  دستش کی

 .باشد  اخبار یتماشا حال در دقت با و کرده مشت

  

 به امکرده دم خودم که زبان گاو گل وانیل کی با

  لنگر میرو که اشفتهی ش نگاه از و روم یم سمتش

 . افتدیم دستانم به یفیخف لرز و شوم دستپاچه انداخته

 



  باز را دستش. کند نامنظم را قلبم ضربان  کجش لبخند

 یتن با من و روم آغوشش در تا کشدیم  را انتظارم و

  آغوشش در خرامان شده  سرخ ییهاگونه و گرفته گر

 . خزمیم

 ۲۶۷پارت #

  

  چشمم، یگوشه شده جمع اشک به یر ی سختگ بدون

 . دادم سقوط  یاجازه 

 

  پرداخته و ساخته  فقط که  با،یز ی  افتنین دست  یاهایرو

 .بود ذهنم

 

 را فکرش  که بود آن از ترتلخ رحمیب تیواقع 

 .کردمیم

  

 در را لدای شب تا کردیم  اصرار جون  یتیگ سال هر

 . نمانم خانه در تنها و  باشم جمعشان

 



 یمامان فوت از بعد شان،خانه  در که یاقامت از بعد

 به یگاه و میداشت باهم یخوب یرابطه  داشتم،

 . رفتمیم دنشانید

  

 ترفند هزاران با. دمیدیم مادرم و پدر چشم به را آنها

 لدای شب یبرا داشتم قصد امسال. کردم رد را دعوتش

 که یاتفاق با اما باشم  داشته دوستانه یدورهم کی

 .شدم مانیپش افتاد، امروز

  

.  افتادم انیک ادی اجاق یرو سرد یکتر دنید با

 که من و خوردیم قهوه شهیهم که او برخالف

 و بود یچا  عاشق انیک دادمیم حیترج را نسکافه

 . ستین  آن از بهتر یزیچ بود معتقد

  

  زییپا آخر ی هاشب نیا در. کردم روشن  را یکتر ریز

  شب سکوت و آزاد یهوا  در گرم یچا  وانیل کی

 . دیچسبیم

  



  میهاشانه یرو و برداشتم را بافتم  تخت یرو از

 ازین. بردم پناه خانه ینقطه  نیتردنج به. انداختم

 . کنم خلوت خودم با شهی هم مثل داشتم

  

  باهم ارقام و اعداد . کردم  چک را اسناد  آخر بار یبرا

  زیچ همه چندبار و نیچند وقفهیب هفته  دو. نبود جور

 .  بودم کرده چک را

  

 گرفتم، دستانم انیم را سرم کالفه  و خسته

  در را او دی با. میایبرب پسش از ییتنها به  توانستمینم

 دست از را کارم اگر نداشت یتیاهم. گذاشتمی م انیجر

 .  دادمیم

 

. بود خودم  هیعل بر زیچ همه و بود واضح یکارشکن

 . گرفتمیم عهده به را کارم  تیمسئول دیبا

  

 بود فرصت نیبهتر. نبود  یکار ساعت ان یپا به یزیچ

 .ستادمیا یمحمد خانم زیم مقابل. کنم صحبت او با تا

  



 .   ی نباش خسته -

  

 .زدم اتاقش به یا اشاره

  

 رفتن؟ ای هستن -

  

 سوالم متوجه  انگار. کرد  نگاهم گنگ یمحمد خانم

 . کردم تکرار دوباره را سوالم. بود نشده

 

  را دستم. بود زده بهت. دیکش بسته در به را  نگاهش

 .دادم تکان صورتش مقابل

  

 هستن؟ مقام واال جناب خوبه؟ ،حالتونی محمد خانم -

  

 در به نگاهش که طور  همان و داد تکان را سرش

 .کرد زمزمه بود

  

 .دارن مهمون -



  

 .داد ادامه یکوتاه مکث از بعد

  

 .دارن  وقت براش شهیهم که یمیقد یآشنا هی -

  

 یمیقد یآشنا  کی یبرا فقط او دانستمیم که آنجا تا

 .بود انیک هم آن که داشت وقت شهیهم

 ۲۶۸پارت #

  

 هستن؟ مهمونشون سرخوش یآقا -

  

 نیا از که یبد حس تا شوم  مطمئن خواستمیم فقط

 . ستین  یواقع بودم، کرده دایپ خبرا

  

 .هستن خانم هی نه، -

  

 اشگذشته در زن کی فقط. زد جرقه ذهنم در یاسم

 .کنم باور خواستمینم. داشت وقت شیبرا که بود



  

 . زدم یاسرفه تک. افتاد می صدا به یلرز

  

 خانمه؟  مهمونش خانم؟ -

  

  و کرد صاف را شیصدا آمد، خودش به یمحمد خانم

 .رفت فرو اشیشگیهم قالب در

  

 .بله -

  

 بود؟ یچ اسمش، -

  

 .انداخت باال یاشانه 

  

 .نگفتن یزیچ -

  



 قبل یول دهیدو لومترهایک که داشتم را یادونده حس

 از ینفس تازه فرد برسد،  انیپا خط به نکهیا از

 .کندیم  عبور انیپا خط از و رسدیم راه یانه یم

 ! بودم باخته یراحت  نیهم به 

  

.  دندیدیم حالم نیا با مرا دینبا. بمانم  نتوانستم

 از و برداشتم را فمیک تی اهمیب. شد شتری ب میهاسرفه

 .رفتم  رونیب شرکت

  

  لج. کردمینم استفاده یاسپر  از گرید بود  وقت یلیخ

 .امدهیرنج دل با ها،آن با خودم،  با بودم، کرده

  

 اطراف به یتوجه. رفتم نییپا یکی یکی  را هاپله

 هاپله  از یکی یرو شد، باعث آوردنمکم نفس. نداشتم

 .  کنم جستجو را فمیک ،یاسپر کردن دایپ  یبرا و نمیبش

 

  بهتر تا نشستم همانجا حالیب شد باز که امیتنفس راه

 .شوم

  



  و آسانسور در شدن باز با شد زمان هم شدنم بلند

 . نشیماش ریدزدگ یصدا

 

 یصدا  دنیشن با. گرفتم پناه همانجا دنشید با 

 .  دمیکش جلو را خودم یازنانه 

 

. نشست چشمم در و شد  یخار کشانی نزد یفاصله

 . اوردیبدرم پا از بود مانده کم قلبم درد

  

 یرو دست . شد یخالص ریت شیگلو ریز یبوسه 

 . خوردم سر  وارید کنار و گذاشتم دهانم

  

 او به هاسال  نیا تمام  در که یکس بود، برگشته او

 .بود نکرده فراموشش یالحظه  و کرده فکر

  

 یرو یتوانیم. دارد  یگرمعجزه قدرت عشق

 دوباره و یببند  چشم انتشیخ  یحت و های بد ها،نبودن

 .یکن خودت آن از را او



  

 . شودیم عاشق بار کی تنها ،یانسان هر

  

  دفن دلم کنار گوشه در را  سرانجاممیب عشق نیا دیبا

 .شدینم من یبرا و نبود من یبرا او. کردمیم

 ۲۶۹پارت #

  

 . برداشتم اتفاقات مرور از دست گربه، یصدا با

 

 آن چنار  درخت کنار  ،یکیتار در را یکس یه یسا

 حرکت و شدن روشن یصدا  بعد و دمی د کوچه طرف

 . دمی شن را ینیماش

 

  رنگ کرد عبور برق چراغ ری ت نور ریز از که نیماش

 .بود آشنا م یبرا مدلش و

  



 از شب هر  بخوابم تا ماند منتظر که یشب آن از بعد

  یگوشه  همان در هاساعت را نشیماش پنجره پشت

 . دمیدی م کوچه

  

  خانه ینورها مشاوره، جلسات  و او حضور لطف به

 .نه خاموش اما بودم  کرده کم خواب  موقع را

  

  شیصدا. نبود شب آن خواب ینیریش به  یخواب چیه

 .بردم  خواب به که بود یبخش  آرامش ییالال

  

. آمدینم چشمم به بود هاسال  که یراحت و آرام خواب

  کی که موقع همان. داشت را میبچگ ی هاخواب  طعم

 .داشتم خانواده

  

 الیخ. شد میدندانها خوردن بهم باعث سرما سوز

 هیشب نیماش هزاران شهر نیا در زدم پس  را نیریش

 . بود آنها از یکی هم  نیا. داشت وجود او نیماش

 

 .بودم من کردینم فکر که یکس تنها به گرید



  

 منصرف یچا  خوردن از. بستم را در و شدم داخل

 .کردم خاموش را یکتر ریز و شدم

  

  به چشم و شدم مچاله خودم در و دمیخز  تخت یرو

 .ماندم خواب راه

 

  

  جدال حال در. بود راهنما چراغ شمار ه یثان به نگاهم

 را ییهاحرف گرید بار کی. بودم نگفتن و گفتن نیب

 .  کردم مرور خودم با زدمیم دیبا که

  

.  گفتمیم  را زیچ همه شوم متهم که آن از قبل دیبا

 اگر نبود مهم. شدیم  کمتر جرمم یطور نیا دیشا

 . شدم ی م اخراج

  

 یدخترک. چرخاندم سر خورد،  شهیش به که یاتقه با

 و بایناز یلبخند با اهیس ییدندانها ،یفرفر مو



  خورده، باران یپنجره پشت از ف،یکث یصورت

 .    کردیم نگاهمان

  

 شهیش آمدن نییپا با فشرد، را دستش ریز یدکمه

 .نشست تنم به یلرز و آورد هجوم داخل  به سرما

  

 ؟یخریم آدامس خدا رو تو آقا -

  

  و دنیدو سرعت به سالش و همسن بچه  چند بعد و

 .دنیکش صف کنارش

  

 . گهید بخر آقا، دارم فال منم -

  

 آدامس، یکی از. کرد دیخر هرکدامشان  از حوصله با

  بعد و اششده پژمرده یها  گل یگرید از فال، یکی از

 .  داد پول کدام هر  به برابر چند

 



 چراغ شدن  سبز بخاطر که  بود خلوت قدر  آن ابانیخ

 . نکند رفتنمان به وادار کشدار یهابوق  با

  

 به زبانم ن، یماش حرکت با شد سبز چراغ که بارنیا

 .افتاد کار

  

 .بزنم حرف باهاتون یموضوع مورد در خوامیم -

 ۲۷۰پارت #

  

 را متیصم برگشته، دختر آن دم،یفهم نکهیا از بعد

 . گذاشتم کنار

  

 . منتظرم که وقته یلیخ -

  

 را   زیچهمه پس. کرد رخنه جانم به استرس

 چشم به اگر بود؟ کرده سکوت چرا پس دانست،یم

 ... باشد؟ دهید مرا  کار انتیخ

  



 ؟یبد ادامه یخواینم -

  

 .دمیکش لبانم  برهوت یرو را  خشکم زبان

  

 .ستمین مقصر بگم؟من  چطور  من،... من -

  

 . داد جواب یجد و خشک هم او و  گفتم مقدمهیب

  

 . دونمیم -

  

 . داد ادامه و گرفت دست به را کالم رشته

  

 دوستام به دارم، اعتماد کارمندام به  بودم گفته -

  به حواسم که شهینم باعث اعتماد نی ا یول. شتریب

 شیپ یمشکل  هی دونمی م وقته یلیخ.  نباشه یزیچ

 ... بودم منتظر.  یکنی م پنهان یدار تو و اومده

  

 .دمیدو حرفش انیم



  

 خودم خواستم فقط نکردم، یمخف. یکنیم اشتباه. نه -

  جایب اعتمادت یکن فکر خواستم ینم. امیبرب پسش از

 .بزنم جا زود خواستمینم. بوده

  

 ادمی را کلمات بستن جمع  که زدمیم حرف تند انقدر

 .رفت

  

 که موقع همون بدونم مقصر رو تو بود قرار اگر -

  هی فقط نگفتنت دونستمیم. گرفتمیم رو تقهی دمیفهم

  نیا جز یز یچ. یکن حل رو  مشکل که نیا داره، لیدل

.  یاخورده  پاک ریش چون نکردم فکر موردت  در هم

 .بگذرم اشتباهت از که شهینم باعث نیا یول

  

 .    شد آزاد قفس از امآسوده نفس زد،  که یلبخند با

 

 . دادم رو به رو نگاهم

  



 یول کنم، دایپ رو  رادیا که کردم تالش یلیخ -

 . نتونستم

  

  شتریب باعث دنیجنگ تنه هی یگاه که یر یبگ ادی دیبا -

 زودتر شدن میت وقتا یبعض.  شدن غرق و رفتن فرو

 به ترهراحت یباش داشته که کیشر.  دهی م جواب

 .یرس یم تیموفق

  

 . داد ادامه تر آهسته

  

 .من مثل -

  

 .کرد کم را سرعتش و زد دور را دوربرگردان

  

  یکس. کن دایپ و بگرد رو خوامیم ازت که ییزایچ -

 سرگرم به همچنان. بفهمه  یزیچ موضوع نیا از دینبا

 هم انیک شامل کس،چیه کنمیم دیتاک. بده ادامه بودنت

 به. رمیگیپ منم. کن جمع رو حواست پس شهیم

 . بده اطالع بهم یدیرس یمشکوک زی هرچ



  

 بود او تا اما افتی راه دلم به یترس شی ها حرف از

 .نبود  رفتش شی پ یبرا یراه

  

.  میداد  گوش پخش حال در یقیموس به را راه هیبق

 .رفت آسانسور سمت به و کرد پارک را نیماش

 

 .دوختم اطرف به را سرگردانم نگاه و ستادمیا 

  

 ؟یاینم -

 ۲۷۱پارت #

  

 . داشتم اتاقک آن در قبال را بودن  او با یتجربه 

 

. شدم همراهش و برداشتم یسخت به را لرزانم  یهاقدم

 . شد کوچکتر  و کوچک میبرا فضا و بسته درها

  

 ره؟یم شی پ چطور مشاوره جلسات -



  

 .کرد آب را ترسم گرمش یهاقهوه

  

 .خوبه -

  

 هی تو. بده ادامه. بود شده کمتر تعللت مشخصه، -

 . یایبرب پسش از یبتون دیبا پس یهست یقو دختر

  

  به میترسها بودن تو کنار در میبگو توانستمیم کاش

 .یباش تو ستیکاف فقط. شوندیم  لیتبد شجاعت

  

 زمان گذر که بود شده غرق نافذ چشمان آن در قدرآن

 .نکردم حس را

  

  ینیریش حس. گرفت یخروج در سمت به را دستش

 من مال گرید دیشا کردم، فراموش و دی دو پوستم ریز

 .نباشد

  



 تند قدم. شدیم دهیشن که یامردانه یادها یفر با

 در یجلو شده خشک  هم یشانه به شانه م،یکرد

 .میستادیا

  

  بزنم داد. دارم دوست یبفهم کنم کار یچ  دیبا گهید -

 به. دارم دوست رو خانم نیا من الناس ها یا یآ قبوله؟

 .  ازدواجه قصدم که وهللا

  

  و بودند آمده رونیب شانی هااتاق  از شرکت یکارمندا

 .بودند رهیخ بود انداخت راه انیک که یشینما به

 

 او به شدن کی نزد جرات یکس که بود یعصب  قدر آن 

 پشت افتاده نییپا یسر با  چارهیب یمحمد. نداشت را

 .بود ستاده یا زشیم

  

 ؟یومحمد انیک. داشتم شک میگوشها به

  

  بود یخوب  انتخاب. بود او  بخاطر رییتغ همه نیا پس

 !نه گفتنش راه یول



  

 نییپا را سرش گذاشت، زی م یرو را شی هادست انیک

 داشته اششده سرخ صورت به یبهتر دید تا دیکش

 .باشد

  

 .زنمیم حرف  باهات دارم. نیبب منو. رژان توام با -

  

 .کرد باز طرف دو از را  شیهادست و ستادیا صاف

  

 انم؟یک همون من -

  

 .زد زیم به یاضربه یعصب

  

  رفتارامو  ن،یبب لباسامو کردم؟ رییتغ ی نیبینم چرا -

 .نیبب

  

 .رفت کارمندها طرف به

  



 نکردم؟ رییتغ من -

  

 قلبم؟ انیک همون من بگو، تو -

  

 .زد ادیفر

  

 د؟یکنیم  نگاه فقط چرا د؟یالل چرا -

  

 .شد کار به دست رساالریام

  

 خبره؟  چه نجایا -

  

 . دیچرخ سمتمان به نگاهها اش،پرجذبه  و بم یصدا با

 

 نگاه باشد، کرده دایپ را اشی ناج که انگار رژان 

 .داد او به را ملتمسش و سیخ

 ۲۷۲پارت #



  

  سالم" جواب در دادن تکان سر  کی به تنها 

 . کرد اکتفا کارمندها" مهندس

 

 و دوخت انیک به را اشنشسته  خون به یهایا قهوه

 .ستادیا  رخش به رخ

  

 .دییسا هم ی رو را فکش

  

 ؟یکنی م یغلط چه یدار ان،یک -

  

 .امدین کوتاه موضعش از انیک

  

 تو حرف دی شا. بگو بهش تو ر،یام یاومد موقع به -

 .ایب . کنه باور رو

  



 یاذره او اما د،یکش را  رساالریام دست هابچه  مثل

  دستانشان قفل یرو را آزادش دست. نخورد تکان

 .گذاشت

  

 .من  نه ییتو ییایب  دیبا که اون -

  

 .زد اتاقش به یااشاره  سر با

  

 .وفتیب راه االی -

  

 بود شده جمع  چشمانش در که یآب با سرسختانه رژان

 . بود شیستا قابل اشی سرسخت ن یا. دیجنگیم

 

  را محکمش تیشخص اما دانستم ینم او  از زیچ چیه

 .داشتم دوست

  



 را انیک و گرفت راه  صورتش یرو یغلتان یگو

  رها اسارت از یسخت به را دستش. کرد ترمجنون 

 .کرد

  

 .دیرس گوش به چاه قعر از یدیناام با شیصدا

  

  که ییهاحرف  بخاطر رژان؟ آره ؟یکنیم هیگر -

 دارم؟ دوست گفتم بهت که. زدم  بهت صادقانه

  

 انیک یبرا  سکوتش. انداخت  نییپا را سرش رژان

 .بود دهنده آزار

  

 . خورد سر وارید کنار و دی خند تلخ انیک

 

 .دیکش باال نگاهم امتداد تا را نگاهش 

  

 من؟ میبدبخت چه ینیبیم -

  



 یکار چیه. کردیم گرمیج به خون حال  آن در دنشید

 .آمدیبرنم  دستم از

 

   ؟یوفتین پا از برادرت بد حال دنید با و  یباش خواهر

  

 . انداخت شی بازو  ریز دست رساالریام

  

 .میبزن حرف دیبا ان،یک شو بلند -

  

 مش از. کنم شانی همراه نداد اجازه رژان دهیپر رنگ

 یرو را دستم. اوردی ب یقند شربت خواستم کاظم

 . دادم حرکت نرم کمرش

  

 ؟ یبهتر -

  

  استیر اتاق به شد راحت که المیخ. داد تکان یسر

 . رفتم

 



  یرو را خودش بازنده کی مثل که ییاو شدی نم باورم

 .باشد انیک بود، کرده رها یمشک  چرم مبل

  

 .دیکشیم  گاریس و ستادهیا پنجره پشت رساالریام

 ۲۷۳پارت #

  

 .آمد حرف به بسته چشمان همان با انیک

  

  نیا یگفت انقدر ینشد خسته  ر؟یام تو یگیم یچ -

 کمک و بردار کردن حتینص از دست ست؟ ین راهش

 . کن

  

 .نشست شیجا در صاف و کرد باز را چشمانش

  

 .یمت یق هر به حاال خوام،یم دخترو نیا من -

  

 .زد یخند شی ن و چرخاند  سر رساالریام

  



 نیهم تا که نرفته ادتی. تو یدار یبنفس اعتماد چه -

 و یگرفتی م رو یدختر هر دست ش یپ وقت چند

  ابراز هی با که یدار  یانتظار چه. یرفتیم  رژه جلوش

 .بزنه  بشکن واست و  بشکفه گلش  از گل عالقه،

  

 .نشست زشیم پشت

  

 اون با نیا گفتم بهت بار هزار. انیک ا یب خودت به -

. شناسمی م دخترو نیا  من. داره فرق اتیبر و دور

 و شب و نون به اگر. کنهیم کار برام داره ساله چند

. زنهینم ی هرکار  به دست بشه محتاج خواب  یجا

 یسابقه اون با تو  بعد رو؟ زایچ نیا یفهمیم

 که ینبود احمق  خوامت؟یم یگیم یاومد درخشانت

 .یشد  هم احمق

  

  ییخودنما انیک یصدا در نشکسته بغض از ییهارگه

 .کرد

  



 که یتیشخص نیهم از. نهیبب منو که کردم یکار هر -

 دخترا اون  با خواستمیم مثال. اومده خوشم یگیم

  جلب ییجورا هی دونمیم چه . بشه جمع  بهم حواسش

  نگاه رو زش یم رو گذاشتم که یگل شاخه. کنم توجه

 نداد زحمت خودش به نیزم رو افتاد یوقت. نکرد

 .داره برش

  

 .فشرد  را چشمانش  انگشت با

  

  نیا ذارمیم  یهرک رو دست چرا. ترکهیم داره قلبم -

  میباز سال پنج که یعوض هاله از اون. شهی م یطور

 .نی ا از نمیا. داد

  

 زیم یرو  یمحمد زیم کنار که یگل  شاخه آن پس

 . بود شهی پ عاشق انیک کار بود افتاده

 

  به نگاهمان خورد، اتاق در به که یاضربه یصدا با

 . شد دهیکش سمت آن

 



 . داد ورود اجازه رساالریام 

  

 به میمستق بچرخاند، اتاق در را  نگاهش  آنکهیب رژان

 زیم  یرو را یابرگه و رفت استیر زیم سمت

 .گذاشت

  

 . انداخت برگه به  ینگاه ریام

  

 ؟یبد استعفا یخوایم -

  

 برگه و بردارد زیخ انیک تا بود یکاف کلمه کی نیهم

 .کند زی زر یر و بکشد  رونیب رساالریام دست از را

  

 .میکنینم موافقت استعفات با. یرینم جا چیه تو -

   ۲۷۴پارت #

  

. کشاند در سمت به را او یسخت  به رساالریام

 .نداشت یتمام ان یک یادهایفر



  

 تو نو یا چکس،یه  مال ای یمن مال ای تو رژان -

 .کن فرو گوشات

  

 .کوباند اشنه یس  به انگشت با

  

 . یسرخوش انیک مال تو -

  

 را صورتش دختر، شفاف یهااشک  در شدن بسته با

 . دادمیم دست از را  فرصت نیا دی نبا. کرد سیخ

  

 .بود وقتش. آمدم رونیب انیک رفتار  شوک از

 

 .کردم دعوت یصندل یرو نشستن به را انیگر رژان 

  

 .زمیعز نیبش -

  



 . برم... دیبا -

  

 .یریم شد بهتر که حالت  ن،یبش -

  

  طرفش به و کردم پر را آب  وانیل ز،یم  یرو پارچ از

 .گرفتم

  

  مهربونه، یلیخ. نکن نگاه هواراش و  داد نیا به -

 تو اشکله و سر که یوقت چند نیا تو. که شیشناسیم

  محکم گاههیتک هی که گمیم جرات به شده، دایپ میزندگ

 من از شتریب تو باشه یهرچ. اعتماد قابل و

 . شیشناسیم

  

 و بود  نشسته مقابلم که یدختر نیا  شدی نم باورم

  محکم یمحمد همان شد،ی نم خشک اشکش یچشمه 

 .باشد خودمان

  

 وفتادهین یاتفاق.یکنیم ه یگر چقدر. دختر بسه یوا -

 .نیهم کرده، یخواستگار  ازت فقط. که



  

 .کردم یمکث

  

 به بذار ی ول کرد یروادهیز کم هی دارم قبول البته -

 .بودنش  عجول حساب

  

 و دمیکش  جلو را خودم. گذاشت زیم ی رو را وانیل

 .دم یپرس محتاط

  

 بپرسم؟ ازت سوال هی تونمیم -

  

 و سفت یپوسته  آن پرآبش چشمان و  سیخ صورت

 را یاشکننده و فیظر ی دختر و شکسته را سختش

 .بود گذاشته شینما به

  

 ؟یدار دوسش هم تو هم، تو -

  



 انیم یفیظر اخم. کرد نگاهم سشیخ چشمان همان با

 .نشست شیابرو دو

  

  خواهش یول بود، یخصوص سوالم دونمیم نیبب -

 .یند جوابمو یتونیم یبخوا  اگر. نگو دروغ کنمیم

 ۲۷۵پارت #

 

 . دیکش نیی پا را  نگاهش

 

 و داشته چشمات  جلو که یروابط بخاطر دونم،یم_ 

 اعتماد  بهش یتونینم ،یدار ازش  که یشناخت با

  جلب خواستهیم مثال  گفت، که یدید ... یول ،یکن

 . کنه توجه

 

 .داد باال را  لبش یگوشه

 

 . بوده اشتباه کارش دارم، قبول_ 

 



 .گذاشت زیم ی رو را وانیل

 

 .برم... دیبا_ 

 

 . کردم علم قد مقابلش مصمم ستاد،یا

 

 ؟یبد فرصت هی  بهش یخواینم  یمطمئن_ 

 

 .کرد روشن دلم در ینور  شیفرار نگاه

 

 با نه اون، با نه. ندارم طشو، یشرا تونم،ینم... من_

 .دونهینم من از  یچیه اون. گهید کسچ یه

 

 .داشت خواهش یبو  لحنش گرفت، را دستانم

 

 فکر کن، یکار هی. اشتباس انتخابش کن،  مجابش_ 

 .کنه رونیب  سرش از منو



 

 .دیکش صورتش یرو را دستش پشت

 

 ؟ یدی م قول_ 

 

 پس را حسش کردیم یسع اما بود عاشق هم او پس

 .بزند

 

 قفل یرو را آزادم دست. دمیپاش شی رو به یلبخند

 .گذاشتم دستانمان

 

  که رو یزیچ  هر باش مطمئن کنه،ینم اشتباه  انیک_ 

 چرا اصال ؟یدینم فرصت هی بهش چرا. دونهیم د،یبا

 ؟یگ ی نم بهش رو نایهم خودت

 

 .  کرد قفل هم  یرو را شیلبها. گرفت شدت شیهااشک 

 

 .تونمینم... ینم_ 



 

  چشمانم به کردم مجبورش و گرفتم قاب را صورتش

 .کند نگاه

 

 نه؟ مگه ؟یدار دوسش هم تو_ 

 

 من. غلطه انتخاب، نیا حس، نی ا. اشتباس_ 

.  دارم فاصله خوادیم  اون که یزیچ  با هافرسنگ 

 ... من... من

 

  بود، یمنطق حرفات اگر. میبزن حرف بذار ن،یبش_ 

  یبخوا تو یهرچ  بکنه، دل تا کنم یکار هر دمیم قول

 که دونمیم. بزن حرف و نیبش. رژان نیبش. بشه

. هیخواستن و مظلوم دختر هی سخت نقاب  نیا پشت

  نیب دمیم قول. بشکن زبونتو  قفل و کن اعتماد بهم

 .بمونه خودمون

 

 .ردیبگ آرام تا بود جمالت نیا دنیشن  منتظر انگار

 



 به را او انیک که بود سخت میبرا باورش هم هنوز

 .باشد کرده انتخاب شیزندگ ک یشر عنوان

 

 بود اطرافش و دور که ییآنها یهمه با دختر نیا 

 .داشت فرق

 

 .دی ایب حرف به تا کردم سکوت

 ۲۷۶پارت #

 

 و خواهر چشم. خانوادمم مرد من، که ساله چند_ 

  رو یسخت یروزها  بابام، فوت از بعد. منه به مادرم

 اون امثال یبرا  تصورش ی حت. سخت یل یخ م؛یگذروند

  خواستنیم رفتمیم کار  یبرا هرجا. باوره قابل ریغ

 یمتیق هر به که نبودم یآدم  منم. کنن سواستفاده ازم

  مهندس. نجایا اومدم نکهی ا تا.ببرم مونسفره سر نون

 عشوه اهل که گشتیم یکس دنبال. بود  همه برعکس

 . نباشه ناز و

 



  تلخ. داد استیر زیم به را  نگاهش  و چرخاند سر

 .زد یخند

 

 کار مشغول بودم، دختر قالب در یپسر  که منم_ 

 چه بودن دختر رفته ادمی که شدم غرق انقدر. شدم

 . هیشکل

 

 .شد آب از لبالب چشمانش

 

 شهیهم. کرد هیتک یکس به دیبا یچطور رفته ادمی_ 

 چند هی. کنم  ولشون رو  اونا تونمینم.  بودم گاهه یتک

. رهیم دانشگاه خواهرم. شده آروم یچ  همه که هیوقت

 دیام من . بخونه درس دیبا. بره سرکار خوامینم

 . هستم خانوادم

 

  که بود، ساخته یقو و  محکم یدختر او از یزندگ

 .بود شیستا قابل

 



 به که یکسان هستند هم هنوز شهر، نیا یپوسته  ریز

 . کنندینم آلوده را خودشان یلیدل هر

 

  یزندگ خودشان، از که شوندیم دایپ یکسان  هم هنوز

  را خودشان  و گذرندیم زانشانیعز بخاطر شانندهیآ و

 .کنندیم یقربان

 

 وقتشه. شه  عوض یزی چ  ازدواجت با  ستین قرار_ 

 رو یزندگ  ماتینامال  دیبا یک تا. یکن  هیتک هم تو

. کنه جدا اتخانواده از رو تو یکس ستی ن قرار. ینیبب

 و مادر باش مطمئن. ی ایب سرکار یتونی م بازم تو

  دیشا. ستنین خوشحال وضعت نیا از هم خواهرت

 . رینگ میتصم اون یجا. باشه  داشته یبهتر  فکر انیک

 

.  صدقه بدون ترحم، بدون م،یکرد یزندگ آبرو با ما_ 

 .میدار فرق  یلیخ باهم یاجتماع سطح لحاظ از ما

 

 .  دادم باال را میابروها 

 



  و فکر روشن دختر تو. رژان دهیبع تو از  حرفا نیا_ 

  تو. کنه ترحم تو به یکس ست ین قرار. یهست  یامروز

 خودش مطمئنم  گرچه. یبگ بهش رو  یچ همه دیبا

 .دونهیم

 ۲۷۷پارت #

 

 .کرد زیر  را چشمانش

 

 ؟ یچطور دونه؟یم_ 

 

 .انداختم باال یاشانه 

 

  اون. کنه انتخاب ندونسته که ستین یآدم انیک_ 

  یهای تلخ اونم. داشته رو اشتباه انتخاب هی یتجربه 

،یب آدم هی نکن فکر. دهیچش  رو یزندگ  .نه درد 

 

 .زدم قلبم  یرو دست با

 



  تا داده تاوان. شده له غرورش . شکسته نجاشیا_ 

  تجربهیب یبچه  پسر هی. ینیبیم که یانیک نیا شده

 .باشه گذاشته تو رو انگشت هوس سر از که ستین

 

 .دهم ادامه نداد اجازه

 

 به ؟یکن اعتماد یتونیم یمرد  نیهمچ به خودت تو_ 

 ...سال چند چشمات ی جلو که یکس

 

 . داشت حق.  کرد سکوت

 

  برات تونهی م بهتر خودش. بزنه حرف باهات بذار_ 

 .  بده حیتوض

 

 .ستادیا. بود شده آرامتر

 

 . شده رمید برم، دیبا_ 

 



 طرفم به را دستش. کردم  شیهمراه در یجلو  تا

 .گرفت

 

 یندا به. دارهی برنم سرت از دست که یدونیم_ 

  نه؟ مگه ،یدار کشش بهش هم تو. بده گوش قلبت

 

 دلدو ستاد،ی ا. رفت یخروج در سمت به و نداد جواب

 به و برداشت را گل شاخه  و برگشت را رفته راه. بود

 را جوابم حرکتش با. زد رونیب شرکت از سرعت

 .گرفتم

 

 

 مجبور. دادی نم را میهاتماس جواب بودم، انیک نگران

 . شوم ایجو را  حالش و دهم امیپ او به شدم

 

  رمزش و برداشتم را یگوش  امک،یپ زنگ  یصدا با

 .زدم را

 



 .ده یخواب تازه خوبه،  حالش_ 

 

 .کردم پیتا

 

 ،یکوفت اون از الاقل کاش د؟یکش گاری س یلیخ_ 

 خورد؟ ینم

 

 .دوختم یگوش به چشم منتظر و گرفتم دندان به ناخن

 

 .شیشناسی م خوب انقدر که انیک حال  به خوش_ 

 

  یصدا یوقت کرد، حرکت  حروف یرو تند انگشتانم

 .بود شده رید یکار هر یبرا آمد  گزارش نگید

 

 .خواندم دوباره را اممیپ

 



  مثال. دونمی م خوب رو می زندگ مهم اشخاص عادت_ 

 سر مسکن تونهیم یمحمد یهاقهوه فقط دونمیم

 .باشه درد

 

. دمیخز  تخت یرو. شدم دیناام جواب  آمدن از

 امکیپ زنگ یصدا که شدیم گرم داشت میهاپلک 

 .آمد

 

 لرزان،  انگشتان با. برداشتم زیخ و  شدم اریهوش

 .کردم باز را قفلش

 

 . آروم شبت. راحت التیخ . بخوره یزی چ نذاشتم،_ 

 

 .کردم  زمزمه و گذاشتم ناآرامم قلب یرو دست

 

 .آروم آروم،_ 

 ۲۷۸پارت #

 



 . بودمیم کنارش دیبا که  گر،ید یمهمان کی هم باز

 

 از را یلعنت  بوسه آن ریتصو کردمیم یسع  ریمس تمام

 ذهنم دینبا بودم کنارش دوباره یوقت بزنم، پس ذهنم

 .کردمیم مسموم را، فکرم را،

 

 رونیب افکارم از مرا و شکست  را سکوت که بود او

 .دیکش

 

 تموم پروژه نیا و بره شیپ خوب زی چ همه اگر_ 

 .دارم یی فکرا هی بعدش یبرا شه،

 

 . دادم ادامه سکوتم به

 

  نجایا از مدت هی کنم،ینم کار تهران تو گهید_ 

 . بهتر یجا  هی بزگتر یهاپروژه. رمیم

 



. شدم لیمتما  سمتش به و گرفتم مقابلم از را نگاهم

  ؟یراحت نی هم به برود،

 شیبرا دلم حاال نیهم از که قدرآن بود تلخ  هم حرفش

 .شد تنگ

 

  آن در. غلتاندم اشچهره  یرو را نگاهم وسواس با

 آن با سوخته، یاقهوه  راهنیپ یرو که یمشک کت

  به شهیهم  از مغرورتر و  جذاب رنگش، هم کراوات

 .دیرسی م نظر

 

  راحت. میندار یازی ن رفتنا یپارت ن یا به گهید_ 

 .میشیم

 

  یشکستن سکوتم. داد من به یالحظه  یبرا  را  نگاهش

 .شدیم شکسته دینبا که م یگلو بغض مثل درست نبود،

 

 خوبه. بودم نگران براش  کرد، یدرست انتخاب  انیک_ 

 . شده راه به سر که

 



  قبل حالت به. دهم فرو را بغضم تا دمیکش یقیعم نفس

 . دادم جواب.برگشتم

 

  مچش یبار چند گرچه خوردم، جا انتخابش از منم_ 

 کردمیم فکر خب یول ،بودم گرفته یزن مخ نیح رو

. کنه فکر ازدواج به شدینم باورم ده؛یجد یسوژه

 .رژان مثل یکی با اونم

 

 . دادم ادامه  و زدم یلبخند

 

 شهینم باورم جالبه، برام یمحمد دیجد  تیشخص_ 

. باشه گذشته نفوذ رقابلیغ و سرسخت دختر همون

 . کرده  رییتغ یلیخ هفته دو نیا تو

 

 .داد تکان یسر  حرفم دییتا در

 

 هی از اما  خوبه ییجا  هی تا ییتنها ه،یآ یدونیم_ 

  کننده خسته  شه،یم دهنده  آزار گهید بعد به ییجا



 و سردتر نیا از میزندگ بره هم انیک اگر. شهیم

 .شهیم ترروح یب

 

 یفرار ییتنها از هم او. دیکش میلبها  یرو را زبانم

 .بود

 

. رفتیم انیک روز هی که باالخره  ه،یعیطب  نیا خوب_ 

 .شدیم برعکس اتفاق نیا بود ممکن

 

. بست نقش ذهنم در دختر و نگیپارک روز آن ریتصو

 .داشت یمنظور  شیهاحرف  از دیشا

 

 .سرم   تو ییفکرا هی گفتم ن یهم واسه_ 

 

  عمارت تا را  نگاهم و شدم  ادهیپ. کرد پارک را نیماش

 . دمیکش ابانی خ طرفآن

 



  نشست تنم به که یفیخف لرز. افتاد جانم به  یاشورهدل

 .نماند دور نشیزب یت نگاه از

 

  خوبه؟ حالت_ 

 

 . خوبم_ 

 

 م؟یبرگرد یخوایم_ 

 

 . گرفتم ساختمان آن از چشم

 

 .نه_ 

 

 . کردم قفل پهنش یبازو دور را دستم

 ۲۷۹پارت #

 



 او حضور با بردارم،  محکم را میهاقدم کردم یسع

 .نداشت وجود ترس یبرا ییجا کنارم،

 

 های مهمان  نیهم در بارها. شناختمیم را  افراد شتریب

 . بودمشان دهید

 

 .برداشت یجام شد،  گرفته مقابلمان که ینیس از

 

 .زد پچ گوشم ری ز آهسته

 

 . خورمینم ،ی نخوا تو اگر ی ول سبکه،_ 

 

  حرکت در  چشمانش و  جام  نیب لرزانم یهامردمک 

 .بود

 

 .خورمینم. نکن نگام مظلوم انقدر خب،  لیخ_ 

 



 هیشب. داشتم نظر ریز را اطراف. نداشتم قرار و آرام

 .داشت  را یخاص شخص ورود انتظار که یکس

 

 .بود دهنده  آزار و بلند یاد یز خواننده و  آهنگ یصدا

 

 که ییجا از دورتر یکم که یستون  به رساالریام

  چند با معاشرت حال در و داده هیتک بودم، نشسته

 حس  یچندگاه  از هر را نگاهش نیسنگ اما بود، مرد

 .کردمیم

 

  اعالم خواننده. نبود یخبر. زدم امیگوش  به یسر

 کرد؛

 

 ن؟ یاآماده زه،یسورپرا وقت حاال_ 

 

  باال یبرآمدگ از یقسمت فقط که ییهالباس با دختر سه

 ییهاکچا  با  بلند ییهادامن و بود پوشانده را شانتنه

 وسط بود، مشخص آبادشان ناکجا تا تکان  هر با که

 .ستادنی ا رقص ستیپ



 

 شروع ،یعرب آهنگ یصدا با و شد کم  سالن ینورها 

 .کردند بدنشان لرزاندن به

 

 . بود دهی چسب  آنها یرو هانگاه  تمام

 

. گشتم دنبالش کیتار  مهین یفضا آن در کالفه

  نشانه را سرم پشت ییجا   چشمانش اما بود جاهمان

 .بود گرفته

 

 لباسه یهاپولک  یصدا. نشست کنارم اخم با

 .دیرسیم گوش به هارقاصه

 

 .می بر شو بلند_ 

 

 آمدنمان از یز یچ یول  شنهادشیپ از شدم خوشحال

 .داشت رفتن عزم که بود نگذشته

 



 .یینجا یا هم تو دونستم ینم  رم؛یام یوا_ 

 

  صاحب  یرو نگاهم و  چرخاندم صدا  طرف به سر

 . شد قفل صدا،

 

 مرا نداشتم، حضور من انگار که بود یطور  رفتارش

 . دیدی نم رساالریام کنار در

 

 ییجا چسباند، مرد نیا  اسم ته که یت یمالک میم آن 

 .سوزاند را امنه یس یحوال

 

 .گرفت رساالریام طرف به را دستش

 

 ؟یکنی م قبول رقص یبرا دعوتمو زم؛یعز_

 

 .کردم تکرار خودم  با نان،یاطم با

 



 کنارشم، من یوقت. کنهینم قبول کنه،ی نم قبول_"

 ."کنهیم رد رو شرمانهیب دعوت نیا که معلومه

 

 . شد کند میهادم،نفسید که را تعللش

 

 یمشک آبشار و شد خم  کشیبار کمر یرو دختر

 .شد  رها اششانه ی رو شیموها

 

 را اشآهسته زمزمه نداد، اجازه یقیموس بلند یصدا

 . بشنوم رساالری ام گوش کنار

 

 لبخند. زد مرد به رو یلوند چشمک و ستادیا صاف

 کنار شی لبها یرو از یالحظه  اش،کننده وانهید

 .رفتینم

 ۲۸۰پارت #

 

 گذاشت، دختر دست در را دستش که رساالریام

 . رفت فرو یکی تار در ایدن و شد زده یخاموش  یدکمه



 

 قلبم شکستن یصدا و گرفت فرا را جا همه سکوت

 .شد اکو گوشم در

 

 که یامستانه  یهاخنده و هلهله  با هاپولک  زیر تمیر

 .ختیآم هم در بود، شده بلند یروز یپ سر از

 

  توسط مرد نیا بود، دختر نیا عاشق یروز مرد نیا

 .  بود شده دهیبوس او

 

  از مانع تا کردم باز چشم. نشست میگلو در یبغض

 .شوم بود، شده جمع میهاپلک  پشت که یاشک ختنیر

 

 .زدیم برق نشیریش برد از دختر یها لب  و چشم

 

  من بود، رانیح کهآن! بودم من بود، باخته کهآن

 ! بودم  من بود، شده  گرفته دهیناد کهآن! بودم

 



 شده، خرد یغرور  و شکسته یقلب با که بودم من نیا

 . بماند کنارم و نشود همراهش که بودم  دواریام هنوز

 

 را آزادش دست رساالریام که بودند هم مقابل ستادهیا

 . برد دوختش خوش شلوار  بیج در

 

 تماس. شدیم خاموش و روشن ،یگوش  یصفحه

 . شد دور یکم اشاشاره  با که بود یمهم

 

 سوگل فی ظر اندام یرو بار نیچندم ی برا را نگاهم

 طرفم به و کرد حس  را نگاهم ینیسنگ . چرخاندم

 . برگشت

 

  ناز با را شیهاقدم لبش، یگوشه پوزخند همان با

 .گرفت قرار سرم پشت و برداشت

 

 .زد پچ گوشم کی نزد ییجا

 



 ؟یشد کی نزد بهش که یفکرد خودت شیپ یچ_ 

 بد ؟یدلبر یلیخ  تیرنگ  یچشما اون با یکنی م فکر

. منه یاشاره هی منتظر سالهاس اون که یبدون ستین

  ،یکن گم گورتو بهتر هم تو . میبش هم مال وقتشه االنم

 ! یآب چشم

 

  رفت، طرفش به و گرفت فاصله رساالر،ی ام برگشتن با

  ستیپ به هم دوشادوش  و انداخت کمرش دور دست

 .رفتند

 

  یرو رساالریام دست. بود پخش حال در یتیال آهنگ

  گرشید دستش با و نشست سوگل کیبار کمر   ی  منحن

  قلب یرو درست هم دختر دست. گرفت را اششانه 

 یتالش چیه  که بود من قلب نیا و نشست رساالریام

 .کردینم  دنیتپ یبرا

 

 نیا تمام تو. کنه پر براش جاشو نتونست کسچ یه_ 

 وقتچ یه. بود برگشتنش منتظر و موند تنها هاسال 

  انقدر کردمی نم فکر اما کنه، فراموشش نکرد تالش

 .بگذره تو از  اون بخاطر که  باشه احمق



 

 صورتم در که بود یتلخ تیواقع ونیهما  یهاحرف 

 . شدیم دهیکوب

 

  چشم دختر آن به هاسال نیا تمام او گفت،یم درست 

 .کردیم فکر اغواگر، ی  مشک

 

 دانستمیم که شدم ی باز وارد ناخواسته که  بودم احمق

 .هستم اشبازنده

 

 .داشتم آزاد یهوا به اجیاحت رفتم،یم رونیب دیبا

 

 دانستم یم. نداشت یتیاهم میبرا ون،یهما  یهاحرف 

  به یگرید یضربه  خواستیم من به شدن کینزد با

 رد یبگ سوگل از را لحظه نیا انتقام و بزند  رساالریام

 ۲۸۱پارت #

 

 . دادیم را برف دنیبار دینو  قرمز، آسمان



 

 داشتیبرم امنه یس یرو از را بزرگ سنگ یکس کاش

 . بکشم نفس ترراحت  یکم تا

 

 . آمدندیم نیزم به کنان رقص برف، زیر یهادانه

 

 گرفته مقابلم  داشت، یرنگ  زرد عیما درونش که یجام

 .شد

 

  حس چه دونمیم. کنهیم گرمت نیا زم،یعز بخور_ 

. یدار منو هنوزم تو هستم، من یول. ی دار یمزخرف

 .بودم راست رو باهات اولش از من

 

 را کمرش. فرزاد یتاز که ی یبرا شد ی مجال سکوتم

 .شد امرهیخ و داد هیتک نرده به

 .نگرفتم آسمان از چشم

 



 شهیهم. کردمی م تماشات دور  از ایمهمون یهمه  تو_ 

  ولت که دونستمیم.  یبود زیچهمهیب اون کنار

 خود سوگل،. یبفهم که ی نخواست خودت یول. کنهیم

  باورم. شهیم همون بخواد، که یهرچ . طانهیش

 .رقصهیم  گهید یکی با ونی هما چشم یجلو  شهینم

 

 . شکستیم هم در را امیزخم  روح کلماتش، تکتک 

 

 هم پسر اون و یشیم من مال تو که داد قول بهم_ 

. دختر نیا داره زادیمر دست که الحق. خودش واسه

 نه؟ مگه. باشه مال صاحب  شیپ دیبا مال

 

 .گذاشت نرده یرو را آرنجش و  زد یچرخ مین

 

 تو ره؟یگیم رو تو ادیم پسر  اون یکرد فکر واقعا_ 

. بنداز طت یشرا به نگاه هی. هیآ ،ینبود  احمق که

 .زمی عز ست،ین صادق باهات من مثل کسچ یه

 

 . داد ادامه ترآهسته 



 

 .یبیب ،یمن یبرا  فقط تو_ 

 

  نقشه طبق ز یچ همه پس. بود ریتحق از پر  شیهاحرف 

 .بود رفته شیپ  او خواست و

 

 برمال تیواقع و رفته کنار هاپرده بود، یشب عجب

 . بود شده

 

 یاله یوس عنوان به تنها من از نبودم، او حد در من

 حسادت تا بود،  کرده استفاده انتقامش  یبرا

 .شود گختهیبران اشمعشوقه

 

 یمهمان نیا در. دیرس دارحق  به حق ،یخوب   یباز چه

  هم من سهم احتماال و برداشت  را سهمش هرکس

 .بود فرزاد

 



  ام،یی تنها بخاطر نبود قرار دیشا. داشت حق فرزاد

  امثال یبرا بودم یاطعمه .  کنم تجربه را یآرام یزندگ

 .یلعنت ونیهما  و موسسه سییر فرزاد،

 

 یمخف فرزاد دید از که نشست تنم بر یلرز  افکارم از

 .نماند

 

. میکن تموم رو  ناتموم کار دیبا امشب زم،یعز بخور_ 

 دیبا ،یبیب  بخور. خودم یسوگل ،یشیم  من یبرا تو

 .میر یبگ جشن

 

 .رمیبگ  را جام تا کردم دراز دست

 ۲۸۲پارت #

 

  جام یاضربه با که رم،یبگ  را جام تا کردم دراز دست

 یانعره یصدا بندش پشت  و شد پرتاب اطیح  وسط

 .شد بلند

 



 به حرکت  کی با و گرفتار یمشت انیم فرزاد، یقهی

 .شد کوبانده سرشپشت  وارید

 

 مهین کار  یخوایم که که؟ یمرت ،یکرد یغلط چه_ 

 آره؟ ،یکن  تموم رو تموم

 

  چنگال در فرزاد. بودم شانرهیخ زدهوق  چشمان با

 . بود افتاده ریگ یموش مثل  رساالریام

 

 همه از و  آمدند رونیب  ینفر چند ادهایفر یصدا از

  رساالریام خشم آتش به نفت فرزاد. کردند شانیجدا

 .خت یر

 

  تو االن تا ،یدار فیتشر اشتها خوش یل یخ که مث_ 

 ؟یکنیم یغلط چه نجایا. یبود معشوقت بغل

 

  یچندنفر دستان انیم از  تا بود تکاپو در رساالریام

 . شود رها بودنش گرفته که



 

 .زد یپوزخند  فرزاد

 

 دوباره تا ششیپ برو نجا،یا یاومد دونهی م سوگل_ 

  جناب  میبرس کارمون به هم ما بذار نکرده، ولت

 !مهندس

 

  برداشت زیخ سمتش به یزخم  یببر  همچو رساالریام

 طرفم به بعد و کرد صورتش یحواله  یمشت و

 . برگشت

 

 .بودند شناور  خون از ییایدر انیم شیهای اقهوه

 

 مهین کار کدوم حرومزاده؟ نیا زنهیم حرف یچ از_ 

 تموم؟

 



 را دستم مچ. شد تریعصب سکوتم از. بودم شده الل

 از کردن ناله جرات یحت. کشاند خودش  دنبال و گرفت

 .نداشتم هم را مچم درد

 

 .داد هلم داخل به خشونت با و کرد باز را نیماش در

 

 یبرا کردم فکر. دمیشن  را یکس گفتن آقا آقا، یصدا

  و باز را  خودش سمت  در بعد یکم اما آمده؛ نجاتم

 .شد داخل خودش بعد و کرد پرت را پالتوم و فیک

 

 .شدیم ادتریز لحظه هر سرعتش. بود ناآشنا ریمس

 

. کردیم زر زر گوشت ری ز یچ یلعنت ون یهما اون_ 

 یچ از کهیمرت نیا. بزن حرف ،یلعنت  بزن حرف

 زد؟یم حرف

 

 .زد شیشانی پ به یاضربه

 



 فکر. کنهیم فرق جنست کردمیم فکر خر من من،_ 

 .  یستین هامکاره نیا قماش از تو کردمیم

 

 .دیکوب فرمان به حرص با را دستش کف

 

 .تونهمه  به لعنت تون،همه  به لعنت  بهت، لعنت_ 

 

 دیبا اما بودم، دهیترس. کرد شل را کراواتش گره

 پا و دست انش یم که یبرزخ از را او تا گفتمی م یزیچ

 قضاوتم  طورنیا ندانسته دینبا. بکشم رونیب زدیم

 .کردیم

 

 ...اشتباه ی دار ،یدار_ 

 

 یشور و آهن طعم که بود محکم قدرآن دستش ضرب

 .د یچیپ دهانم در

 



 اشتباه دارم نگو من به نگو، من به  اشتباه از_ 

 .کنمیم

 

 دهم صی تشخ توانستمینم داشت؛ نگه  را نیماش

  فلک به سر درختان. بود یجنگل پارک هیشب. مییکجا

 دیسف  برف یهادانه با شانیهاشاخه که دهیکش

 .   شدندیم

 

  یجلو. دیکوب  بهم محکم  را در و شد ادهیپ نیماش از

 .کرد باز هم از را دستانش و ستادیا نیماش

 

 . شو ادهیپ االی د. نییپا ایب_ 

 

 گرفته را اشقهی جنون لحظه آن در. بود شده وانهید

 .بود

 ۲۸۳پارت #

 



 یرو را مشتش. بودم دهیچسب یصندل به ترس از

 .دیکوب  نیماش کاپوت

 

 .یخواست خودت باشه، نه؟ یاینم_ 

 

 به و گرفت  خشونت با را امشانه کرد، باز را در

 .کرد پرتم رونیب

 

 هی حد در ن؟یبود رفته  شیپ کجاها تا  بگو، خوب_ 

 . شتریب ای بوده یدستمال

 

. شستیم را صورتم و دیباریم  وقفهی ب اشکم

  خته یر بهم صورتم  شیآرا.  داشتم یزیانگرقت  تیوضع

 .بود

 

 از کردن  دفاع بود، مهم لحظه آن در  که یزی چ تنها

 .بود خودم

 



 .بودم حیتوض... برات بذار... بذار کن، گوش_ 

 

 نهیس در نفسم رفت، کمربندش سمت به که دستش

 .شد حبس

 

 .زد یاخنده  تک

 

  از نیا. دیهم یلنگه  تونهمه  و؟یچ ؟ی بد حیتوض_ 

 خورده دست بیس د یبا شهیهم که من گه شانس

  زده کرم بیس نی ا از امشب یول. بشه بمینص

 .گذرمینم

 

 کمربندش.  دمیکشیم را خودم  نیزم یرو عقب عقب

 .کرد باز را

 

  دو تخت و  عروس لباس  و جشن از یخبر  امشب_ 

 رو یعوض اون تموم مهین  کار فقط امشب. ستین نفره

 .کنمیم تموم من



 

 .شد کمینزد

 

 کارو نیا تو... توروخدا... نه... نه_ 

 . کنمیم... خواهش.یکنینم

 

  را میهاالتماس و بود شده کر. دیکش سرم از را شالم

 .دیشنینم

 

 و انی ک. نکردم یکار چیه من گفت،یم دروغ_ 

 .دوننیم ویچ همه  سانیپر

 

 .زد لب شده شوکه. ماند باز حرکت از دستش

 

 سان؟ی پر و انیک_ 

 

 .شد آوار نیزم یرو بازنده کی هیشب

 



 بهیغر توننیب چقدر من، جز دوننیم  همه پس_ 

 .نیا  شد اعتمادم جهینت. بودم احمق چقدر. بودم

 

 به و گرفت شیزانوها  به دست. زد ینیزهرآگ  پوزخند

 . شد بلند جا از یسخت

 

  به برهوت آن در که بود ییصدا تنها  هاسگ  پارس

 .دیرسیم گوش

 

 .بشه سگ خوراک که نهیا نجست تن اقتیل_ 

 

 . کشاندم نیزم یرو را خودم زده وحشت

 

 .ترسمیم من. نذار تنهام. نه نه،_ 

 

 راه و شد  نیماش داخل برسم، بهش نکهیا از قبل

 . دمی کش غیج. افتاد

 



 .نذار تنهام. ترسمیم من.  نامرد نرو_ 

 

 و دمیخند. شد  روشن جلوتر یکم نشیماش ترمز چراغ

 بود آمده رحم به دلش نکهیا از. کردم تند پا سمتش به

 .شدم خوشحال

 ۲۸۴پارت #

 

  پنجره از را فمیک و پالتو برسم  نیماش به نکهیا از قبل

 .رفت و انداخت  رونیب

 هاسگ  پارس و سرما شب، یکیتار انیم مرا و رفت

 .کرد رها

 

 آغوش به را خودم و بردم پناه خودم به ترس از

 .ندازتمیب پا از ییتنها بود، نمانده  یزیچ. دمیکش

 

 با. دمیکش آغوش به را خودم و نشستم نیزم یرو

 هم  یرو که ییهادندان و شده ز یر  ییچشمها

 .دمییپا را اطراف خورد،یم



 

  از بود محال. شدی م کتری نزد و کینزد  هاسگ یصدا

 .برم در به سالم جان مخمصه آن

 

 یکم که کوچکم فی ک یرو نگاهم یالحظه  یبرا

 .نشست بود، افتاده نیزم یرو دورتر

 

 که بود یالهیوس تنها میگوش. بود دهیشن را میصدا خدا

 .دهد نجاتم توانستیم

 

  را پشیز. رساندم فیک  به را خودم پا  و دست چهار

  پخش نیزم  یرو لیوسا تمام. کردم تهش و سر و باز

 .  شد

 

 دوام  ادیز اما، گرفت جان امخنده ی گوش لمس با

 .بود نمانده شدنش خاموش تا ی زیچ نداشت؛

 



 را یکس دیبا دادم، حرکت تند صفحه یرو  را انگشتانم

 . کردمی م خبردار

 

  باز را برنامه. بودم یفرار و دمیترسیم  یمرد هر از 

 .  دادم را زن یراننده درخواست و کردم

 

 در. دیایب  نامعلوم نقطه آن به کردینم جرات  کسچ یه

 .رفتیپذینم یکس  را خواستم

 

 دام به یبرا ستیاتله کردنیم فکر دیشا داشتند، حق

 .دنشانیکش

 

 یصفحه به نگاهم صانهی حر. خوردیم بهم میدندانها

 .زدمیم صدا را خدا فقط. بود یگوش

 

 به هم من دیام و رفتیم  یخاموش به رو  صفحه نور

 ! یدیناام

 



 درخواست، شدن رفتهیپذ زنگ یصدا با  آخر یلحظه 

. گرفتم آغوشم در را یگوش. گرفت شدت اشکم باران

 .گرفتم  رنظریز را اطراف و شد چشم وجودم تمام

 

  که کردم فکر نیا به ها،سگ  شدن کینزد یصدا با

  نیا به حاال.  کردم اعتماد  نامرد یاو به  احمقانه چقدر

  یحت ست؛ی ن نانیاطم قابل یمرد چیه که دمیرس باور

 . دارن بودن مرد یادعا که ییهاآن

 

 دور، از ینور دنید با که بود گذشته چقدر دانمینم

 .گرفتم پناه یدرخت پشت زده وحشت

 

  جستجو یبرا زن یراننده و شد ک ینزد نیماش

 .شد دایپ نیماش از یالحظه 

 

 . یکیتار نیا در من یناج بود، خودش

 

  دایپ نجات جهنم نیا از ای کردمیم اعتماد دیبا بازهم

 .شدمی م یگرید ی هاگرگ یطعمه ای کردمیم



 

  درخت پشت از. شدمیم سوار دیبا نبود یاچاره 

 .رفتم طرفش به و آمدم رونیب

 ۲۸۵پارت #

 

  چشمانم مقابل از سرعت به قبل، یساعات  ریتصاو

 .کرد عبور

 

 از را دهیترس و لرزان یدختر که دمید را یمرد

 دختر رخ به را اشیمردانگ. دیکش  رونیب نیماش

 ،ینامرد تینها در و کرد قضاوت رحمانهیب د،یکش

 .رفت و گذاشت  تنها شب یاهی س در را دختر

 

  یمنتظر نکنه ؟یسوارش یاینم جون  دختر یه_ 

 االی د کنن؟ پارمون  کهیت و برسن  ولگرد یسگا

 . بجنب

 

 به را روحم و جسم یزخم  یهاتکه . آمدم خودم به

 .شدم سوار  و کردم جمع  لمیوسا همراه



 

 کنه؟یم کاری چ  نجایا تنها، دختر هی شب، وقت نیا_ 

 

 میهاهق هق . کردمیم حس  نهیآ از را نگاهش ینیسنگ

 .لرزاندی م را میهاشانه نیماش مطبوع یگرما در

 

 و پدر. شهینم  درست یزی چ که هیگر با  نکن، هیگر_ 

 انن؟ی جر در مادرت

 

 را صورتم میهااشک  خروشان لیس. نداشتم یجواب

 .شستیم

 

 سرت بالمال. کنه اعتماد یهرکس به دینبا که آدم_ 

 آورده؟

 

 . گرفت طرفم به  را دستمال و  زد یشخندین

 



  ببرمت  یخوایم. دمای پرس یامسخره  سوال چه_ 

 ش؟ یشناختیم ؟یآگاه

 

 را قلبم که یکس را، عشقم شدی م مگر! شناختم؟یم

 چه از و ی آگاه رفتمیم نشناسم؟ را بود کرده ییهوا

   کردم؟یم  تیشکا یکس

 

  که کردمیم  تیشکا خودم از دیبا. بودم مقصر خودم

  شده دشیمر کورکورانه و بودم ساخته یبت او از

 د؛یکشیم مرا خواستیم  که یطرف هر به هم او. بودم

 یقلب و کرد فرو قلبم در  را نشی زهرآگ  خنجر آخر در

 . انداخت حرکت از را دیتپیم او عشق به که را

 

 شدم احساساتم خام که کردمی م تیشکا خودم از دیبا

 .گذاشتم فرق  میزندگ ینامردها و او نیب و

 

 . داد ادامه بود، شده دیناام آمدنم حرف به از که زن

 



 مسافر منطقه نیهم تو ی چندبار  هم تو از ریغ به_ 

  به یکس. بلدم دستم کف مث  شهرو تمام. کردم سوار

  خوب.  کنهی نم قبول درخواستارو نیا من از ریغ

 . دارن حقم ترسن،یم

 

 . داد ادامه غرور با

 

 . شجاعم یلیخ من نباشه، خود از فیتعر_ 

 

 .کرد آهسته را شیصدا

 

 و فوت از کمهی خودمم. هی دفاع لیوسا از پر نمیماش_ 

 . بلدم یشخص دفاع یفنا

 ،یبزن مرد به ضربه هی  اگر که نجاسی ا یبدبخت یول

  بازم یکرد  دفاع خودت از یاریب که شاهدم هزارتا

 یچ واسه نداره یفرق مردا واسه اما کنن، ی نم قبول

 .کردن شتکش بدبختو زن زدن

 ۲۸۶پارت #



 

  سکوت در ندارم شیهاحرف  یبرا یجواب د،ید یوقت

 . داد ادامه رشیمس به

 

  فمیک. بود شده روشن هوا که دم،یرس  خانه به یوقت

 داشتمیبرم که یقدم هر با کردم، رها در یجلو را

 .کردمیم پرت یاگوشه را  شالم و مانتو

 

. دیکشی م نفس اجبار  به که بودم یمتحرک  یمرده

 . شدم مچاله خودم در و افتادم تخت یرو

 

  یهازخم. گرفت راه چشمم کنار از اشک یهاقطره 

 از .بود دردناک جسمم و روحم نی چرک و قیعم

 .  بودم آورده پناه خودم به ییتنها

 

 یآماده شانیهادندان که یاگرسنه   یگرگها انیم

 ادیفر  یبرا یینا نه. بودم افتاده ریگ  بود، دنیدرد

 .بود مانده میبرا ییصدا نه و  داشتم دنیکش

 



  ینگاه با داشت یبزرگتر یجثه  همه از که یکی

 .بود آشنا یادیز چشمانش رنگ. آمد جلو ترسناک

 

 را آخرم یهانفس شد،یم کمینزد که یقدم هر با

 . دادیم تکان دست می برا مرگ فرشته. دمیکشیم

 

 صورتم پوست چنگالش  یزیت و برد باال را اشپنجه 

  خودم  غیج یصدا با. دیجه رونیب خون  و دیخراش را

 .دمیپر خواب از هراسان

 

  به یدست. بود گرفته راه امی شانیپ از عرق یهاقطره 

  کیستری ه خون، از یرد  دنیند با دم؛یکش صورتم

 .دمیخند

 

 دانستمینم.  دندینورد در را  تنم همزمان  سرما و گرما

 به سر  دوباره حال همان با. است روز از وقت چه

 و ببرد خوابم دوباره دمیترسیم اما گذاشتم، بالشت

 . نمیبب کابوس

 



 . شد اضافه  میهاترس به هم دنی خواب  از ترس

 

 شود، قلبم مرهم بود قرار شود؛ جانم آرام  بود، قرار

 .میدردها ی رو یزخم نه

 

  نکهیا نه بروند نیب از می ترسها  کنارش، در بود قرار

 .شوند  تراضافه

 

  فرو بالشت ریز را سرم. شد بلند تلفن زنگ یصدا

  خط پشت که یکس اما. نشنوم ییصدا چیه تا بردم

 .نبود بردار دست بود،

 

  راحت را خودم و بکشم را میس تا شدم بلند زحمت به

  پخش انیک یصدا و رفت ریگغام یپ یرو تلفن که کنم

 .  شد

 

  مث حتما. خاموشه  تیگوش چرا ؟یاخونه  جان هیآ_ 

 تا که شهینم  باورم. شارژ به یبزن رفته ادتی شهیهم

 .زنمی م زنگ دوباره.یباش دهیخواب االن



 ۲۸۷پارت #

 

 انیک اما بودم شده متنفر مردها یهمه از نکهیا با

  طلبکار لحنش. نزد تهمت  نکرد، قضاوتم. داشت فرق

 .نبود

 

 :گفت که بود شناخته  خوب مرا او

 ."ی بزن شارژ به  تویگوش رفته ادت ی دونمیم"

 

 تعفن یبو تا رساندم، حمام به را خودم کشان کشان

 پاک تنم از را بعدش شوم اتفاقات و شب ید یمهمان

 . کنم

 

. افتاد نهیآ درون  دختر ریتصو  به چشمم یالحظه  یبرا

 .باشم من نیا  شدی نم باورم

 



 صورتم طرف کی که یانگشتان رد زده،وق  یچشمان

 شده خشک لبم یگوشه که یخون و بود شده ینقاش

 .بود

 

 دختر. نبود  من ریتصو درمانده و رنجور دختر نیا نه

 وجه تنها. بود بهیغر میبرا یادیز نهیآ درون

 .بود یآب  چشمان همان مشترکمان،

 

 ریز. شد محو ریتصو و پوشاند را  نهیآ آب، بخار

  آب دست به را شبید  کردم یسع و ستادمیا دوش

 ! باطل الیخ یزه اما ببرد، خودش با تا بسپرم

 

 پاک ذهنم از شیتلخ یتمام با و گذشته شب  نبود قرار

 .شود

 

 از یخوب یخاطره  کردم، خشک سرعت به را تنم

 . نداشتم را پوشتن در ماندن

 



  از حاجت  رفع یبرا فقط. بردم پناه تخت به دوباره

 خوردن  یبرا ییاشتها یحت.شدمیم خارج اتاق

 .نداشتم

 

 خودم یهیسا از. بودم گذاشته روشن را  المپها تمام

 نشان واکنش ییصدا ن یکوچکتر با. دمیترسیم هم

 . دادمیم

 

 را اتاق چراغ یروشن دیخورش نور کردم، باز که چشم

 . بود کرده حل  خودش در

 

 ییکذا شب آن در هنوز اما بود گذشته ۹ از ساعت

  یکیتار در من و رفتیم  جلو زمان. بودم کرده ریگ

 . زدمیم پا و دست مخوف، شب آن

 

 .دیرس گوش  به چندم بار یبرا تلفن زنگ یصدا

 

 جون؟ هیآ ؟یعباد خانم الو،_ 



 

. بود گرفته تماس او دستور به حتما. بود رژان یصدا

  گرید وقتچی ه نه و امروز نه بودم، گرفته را ممیتصم

 .گذاشتمینم یلعنت شرکت آن در پا

 

 .گرفتم را  شرکت شماره شوم مانیپش نکهیا از قبل

 

 .امینم من ... من رژان، سالم_ 

 

  ؟یدینم تلفن جواب چرا خوبه؟  حالت زم،یعز سالم_ 

 . دمیم اطالع بهش ادیب مهندس خاموشه؛ که تمیگوش

 ۲۸۸پارت #

 

 .دیپرس مشکوک رژان. بود نرفته شرکت هم او پس

 

 جون؟  هیآ  خوبه حالت_ 

 



 یتیوضع چه در دانستیم اگر! یامسخره  سوال چه

 .دی پرسینم را سوال نیا هستم،

 

 .خوبم ... خو_ 

 

 .بود نشده قانع

 

 اد؟یبرم دستم از یکمک رسه؛ی نم نظر به طورنیا_

 

  شرکت یجد  و خشک یمنش  همان او شد،ی نم باورم

 سوزش که بزنم شیمهربان به یلبخند  خواستم. باشد

 .شد مانع  لبم کنار زخم

 

 .ستین ی خاص زیچ زم؛یعز خوبم_ 

 

 درسته؟ باهم، میدوست_ 

 

 زدم؛  لب بغض پر شد؛ یخال  و پر چشمانم



 

 .میدوست که معلومه_ 

 

 .کن حساب روم یداشت یکار پس_ 

 

 .زم ی عز حتما_ 

 

 .برس استراحتت به برو_ 

 

 سرم از دست جه یسرگ و  ضعف. کردم  قطع را تماس

  یزیچ به لب بودم برگشته یوقت از. داشتی برنم

 . نزدم

 

. نبود خوب حالم رساندم؛ تخت به را خودم یسخت به

 امینیب استخوان از شد، جدا چشم از یاشک قطره

 .کرد سقوط  بالشت ی رو و گذشت

 



  بود سخت رم،یبپذ نخواهم نکهیا نه شد،ی نم باورم

 .  گذاشت می تنها و رفت هم او کنم قبول

 

  شکل نیبدتر به او. شدیم  تکرار سرم در شیهاحرف 

 یانهیک چیه  گشتمیم هرچه حالنیا با  بود؛ زده پسم

 .بود قلبم نینششاه همچنان و نداشتم قلبم در او از

 

 فقط و شدی نم سرش هاحرف نیا که نفهمم زبان قلب

 .دیتپی م او یبرا  و او شوق به

 

 که ییاو مثل هاست؛حرف نیا از جدا عشق  یمقوله

 بعد دوباره و کند تحمل را اشمعشوقه انت یخ  توانست

 .بازگردد او به هاسال  از

 

 یکس عاشق! بس و بودم خودم فقط حالم نیا مقصر

 . بود  یگریدآن عاشق که شدم

 

 قلبم اما دانست،یم اشتباه نیا مقصر مرا عقلم

 .زدیم  دلدل  شیادآوری  با همچنان



 

 نیسنگ میهاپلک  بودم، رهی خ نقطه کی  به هاساعت

 .افتاد هم  یرو و شد

 

 را شی هاحرف. زدیم میصدا دست دور از یکس

 کلماتش انیم از را  اسمم یگاه فقط. دمیشنینم

 . دادمی م صی تشخ

 

  یال  زحمت به. نداشتم میهاپلک کردن باز یبرا  یزور

 ادی به یزی چ. بود تار زیچ همه. کردم باز  را چشمانم

 .آوردمینم

 

 . کرد تکرار را اسمم صدا همان بازهم

 

 ه؟ یآ_ 

 

  خلسه آن در دوباره تا شدی نم قطع شیصدا چرا

 .روم فرو نیریش



 

 . هیآ ه؟یآ_

 

 . دمید را نگران یاقهوه یلهیت دو دم،ید  یتار انیم در

 

 . بود شده نگرانم بود، آمده

 ۲۸۹پارت #

 

 واضح را چشم دو آن ریتصو فقط. بود مبهم صداها

 .  دمیدیم

 

 جان و رفت نییپا خشکم  یگلو از ینیریش شهد

 .گرفتم

 

 .زدیم ادیفر را ینگران  شیصدا

 

 ؟ی بهتر  ه،یآ_ 



 

 کی باشد، خواب  زیچ همه دمیترسیم. د یلرز میهاپلک 

  از یخبر کنم باز که چشم دمیترسیم. نیری ش یایرو

 .نمینب  را نگران ی  ها یاقهوه آن

 

 نگرانش دینبا. کردی نم میرها بود، برگشته او

 .  کردمیم

 

 .کردم باز را چشمانم و گرفتم کار به را توانم یهمه 

 

 بود کمینزد ینگران از یرنگ  با یاقهوه  چشمان همان

 تلخ و گس عطر از یخبر . دخترانه یصورت در اما

 .نبود گاریس  از یبیترک با اشی شگیهم

 

. نبود اتاق ی هوا  در یعطر چیه دم،یکش نفس قیعم

. کردم جستجو را اتاق کنار و گوشه و شدم زیخ مین

 .نبود

 



 . یآورد خودت سر ییبال چه ه؟یآ یکنی م کار یچ_ 

 

 .گرفتم وارید به دست  شیهاحرف  به توجهیب

 

 .بگو من به ؟یخوایم یچ ؟یکنیم یطور ن یا چرا_ 

 

. گرفت را بغلم ریز زدیم  غر لب ریز که طورهمان

 تیواقع نبود؛. کردم کاو و کند را امینقل یخانه  تمام

 . کردیم یکج دهن بهم شی تلخ یهمه  با

 

  یاشک گرید یول بود ی باران چشمانم  یهوا و حال 

 .زدم  زار و دمیخز  سانیپر آغوش در. نداشتم

 

  تلفن. ینگران  از مردم شده، یچ بگو ه،یآ بسه_ 

. خاموشه که تمیگوش. یدینم جواب  که رو خونه

 . ینرفت  که شرکتم

 

 . بردم تخت یرو تا. ستمی با میپاها  یرو توانستمینم



 

 تو؟ یاومد یطور چه... چه_ 

 

 یرو یناراحت  با نگاهش. نشست مقابلم زانو چهار

. آورد صورتم سمت به دست. خورد  چرخ صورتم

  یکم و شد خشک  هوا در  دستش که کردم کج را سرم

 .افتاد بعد

 

 الزم اگر که یداد بهم خودت دارم؟ دیکل رفته ادتی_ 

 ،ینداد تماسامو جواب  یوقت. کنم استفاده ازش شد

. یگرفت ی مرخص که گفت یمحمد شرکت؛ زدم زنگ

 . افتاد شور دلم. نداشت یخبر ازت رمیام

 

 . دیدزد را  نگاهش

 

 .تو  اومدم اجازهیب دیببخش _ 

 

 .دیکش جلوتر را خودش



 

 شده؟  یچ. هی آ بگو یزیچ ه ی توروخدا_ 

 

  چشمانش رنگ  کاش. دیپرس ینم کاش رفت،یم کاش

 . انداختی نم رحمیب و سنگدل  ی  لعنت مرد   آن ادی مرا

 ۲۹۰پارت #

 

 به را سرم. رفت رونیب  اتاق از و کرد ینچ سانیپر

 .بستم چشم و دادم ه یتک تخت تاج

 

 به اما بود، نرفته تاراج به و بود سالم جسمم دیشا

 .بود شده یسالخ رحمانهیب و  تجاوز روحم

 

  یتجاوز   و انتقام جنس از یزخم بودم، خورده زخم

 .   یلیتحم

 

 .شد تهوعم باعث د،یچیپ اتاق در که یانسکافه  یبو

 



.  یداشت نو یهم فقط. کنهی م بهتر حالتو  بخور نویا_

 .برات کنم دیخر برم  تا بخورش

 

 .گرفت دهانم یجلو را دستم و زدم پس را دستش

 

 .زنهیم بهم  حالمو داره اونور، ببرش خورم،ینم_ 

 

 .چرخاند ماگ داخل  را قاشق

 

 ببرت ادیب انیک زنمی م زنگ ای ،ی خوریم ای_ 

 .زده زنگ  بار هزار االنم  تا. مارستانیب

 

 .گرفتم را ساعدش دهیترس

 

 ؟یگفت بهش یچ... یچ_ 

 

 .زد ماگ به یااشاره و کرد استفاده تیموقع از



 

 .بگم تا بخور_ 

 

 عیما آن از یکم زور به منتظرش چشمان مقابل در

 .خوردم  را دلچسب و نیریش

 

 منم. ستی ن خوب حالت ،یدار درد سر گفتم بهش_ 

 نه؟ ای شدهیچ یگیم حاال. شتمیپ

 

 .کرد ینچ. دیلرز امچانه  شب،آن یادآور ی با

 

 حرف درموردش یبخوا که  سخته برات انقدر یعنی_ 

 .کن فیتعر برام یشد آروم هروقت خب، لیخ ؟یبزن

 

 یوقت بزنم، حرف  یلعنت شب آن از توانستمی م طورچه 

 .بودم  عاجز درکش از خودم

 



 از قلب یبرا  یجواب. بود ختهیر بهم م یذهن معادالت

 در را شب آن کردمیم  تالش. نداشتم امرفته دست

  گرید تا بکشم ریزنج به ذهنم ینقطه  نیتریی انتها

 .کنم مرورش نتوانم

 

  فکر یبرا فرصت نیا از و گذاشت میتنها  سانیپر

 باعث که یزی هرچ از دیبا. کردم  استفاده کردن

 .کردمیم یدور شدیم مانییارو یرو

 

  کرده قالب یوحش یمشک چشمان آن به  را قلبش او

 .نداشت من یبرا ییجا و بود

 

  بودم؛ خوانده ییجا. شدمی م رابطه نیا سوم نفر دینبا

 آن و کندیم  تجربه را عشق کباری تنها هاانسان  قلب

 .شودی نم فراموش هرگز عشق

 

 نیا بار دیبا. کردمیم شکنجه را خودم دنشید با دینبا

 .دمیکشیم دوش به ییتنها را اشتباه عشق

 



  کرده را می فکرها. بودم نرفته  شرکت که بود روز سه

 شیلقا به را شیعطا. بودم گرفته را ممیتصم و

 . دمیبخش

 

 به خصلتش نیا. بود نذاشته میتنها یالحظه  سانیپر

 .بود نرفته او

 ۲۹۱پارت #

 

 انیم  و دیجوشیم  دلم چشمانش رنگ دنید با

 . شدمیم سردرگم میهاحس 

 

 حقم در را رفاقت و یخواهر کنارم، در حضورش با

 .بود کرده تمام

 

 مشغول آشپزخانه در سانیپر. آمدم رون یب اتاق از

 .گرفتم شماره و برداشتم را یگوش. بود غذا پختن

 



 به فاصله با را دستش هردو که دمید چشم  گوشه از

 . بود امره یخ و چسبانده کانتر

 

 گوشم در که یمحمد یرسم و خشک گفتن بله

. شد یخال مغزم و دنیکش پر ذهنم از کلمات  نشست،

  ادمی بودم کرده آماده که  را ییهاحرف از کدامچ یه

 .آمدینم

 

  رها و اشرحمانه یب قضاوت دو،آن دنیرقص یصحنه 

 .گرفت جان چشمانم شیپ شدنم

 

 .دییبفرما... الو_ 

 

 با و دادم قورت را بغضم. شدیم قطع تماس دینبا

 . دادم جواب بود ناآشنا هم خودم یبرا که ییصدا

 

 .امهیآ سالم، ... س_ 

 



  تیمیصم رنگ و شد جدا  یرسم حالت آن از شیصدا

 .گرفت

 

 ؟یشد بهتر. کردمیم قطع داشتم زم،یعز سالم_ 

 

  باهاتون تونمی نم گهید  که بدم اطالع زدم زنگ_ 

 .کنم یهمکار

 

 .دیپرس بود خنده با همراه که یتعجب با

 

  ه؟یچ  منظورت زم؟یعز یگیم یچ  فهممینم_ 

 

 دستانم کف. شدیم بزرگتر و بزرگ لحظه هر بغضم

. زدینر  اشکم تا بستم چشم و دمیکش  شلوارم به را

 .آمد حرف به یمحمد شد، یطوالن که سکوت

 

  نه؟ نشده، بهتر حالت ؟ی شنویم صدامو جان، هیآ_ 

 شلوغ سرم کم هی روز چند نیا. یکن خبرم  بود قرار



 دیبا د،یببخش... یکن استراحت  که نزدم زنگ بود،

 .دمیپرس ی م حالتو و زدمی م زنگ

 

 که ستی پسر همان ،یشلوغ از منظورش دانستمیم

  اما شده،  دایپ او یزندگ در اشکله و  سر یتازگ به

 نشود غافل سانیپر و من از که بود معرفت با قدرآن

 خدشه رژان گاهی جا به یا ذره که کند رفتار  یطور و

 .نشود وارد

 ۲۹۲پارت #

 

 درد تنها ایدن نیا از  من سهم. دی کش یریت قلبم

 .بس و بود شیهادنیکش

 

 .بهترم ست، ین مهم_ 

 

 سانیپر زده  وق چشمان قفل را نگاهم و چرخاندم سر

 .کردم

 



 . ستین ینگران  یجا. هست شمیپ سانیپر_ 

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 

 چیه.  بده اطالع حتما گفتم، یچ نره ادتی پس_

 رو یکتب دادخواست فردا. ستین دستم هم یمدارک

 . کنمی م کیپ برات

 

 .دیرس گوشم به چاه اعماق از ناراحتش یصدا

 

 ... به... به یربط  متیتصم  نیا ممکنه_ 

 

 .کرد کنجکاوم سکوتش

 

 ؟یچ   به یربط_ 

 



 ای ،یکردیم  فکر شتریب کمهی کاش. کن ولش  یچیه_ 

 بودنت به  من. یگرفتیم  یمرخص روز چند هی نکهیا

 .یمن دوست  تنها  تو. کردم عادت

 

 . زدم یدل  ته از لبخند

 

 سانیپر و تو. شه تموم مونیدوست  ستین قرار_ 

 هی فقط نیا. نیمونیم من یدوستا نیبهتر شهیهم

 .ما یدوست  انیپا نه هی همکار قطع

 

 ؟یکن فکر شتر یب یخواینم  یمطمئن_ 

 

 .کردم یمکث

 

 . بهتره همه  یبرا  یطورنیا. گرفتم رو ممیتصم من_ 

 



 از پر چشمان به شدم رهیخ کردم، قطع که را تماس

 و آمد رونیب آشپزخانه از. سانیپر تعجب  و سوال

 .گرفت  دستانش انیم را دستم.  نشست کنارم

 

 .کردیم دادیب شی صدا در غم

 

  نیا که شده  ی چ شب اون یگینم چرا ه؟یآ شده یچ_ 

. گذشته ریام و تو نیب یچ  بگو بهم ؟یگرفت رو میتصم

 نیا بفهمه انیک. افتاده توننیب یاتفاق هی مطمئنم

  سرت از دست نفهمه علتشو تا یگرفت رو میتصم

 . دارهی برنم

 

 ینسبت او  با محبت با و مهربان  دختر نیا نکهیا باور

 تیواقع اگر دمیترسیم. بود  سخت میبرا باشد، داشته

 . کند میرها هم او بفهمد، را

 

 مرد آن به نسبت احساساتم از اگر که  معلوم کجا از

 شییدا و کجا من. کردینم اممسخره  شد،ی م باخبر



 یادیز کردیم  فکر ای کردیم شک عقلم  به قطعا. کجا

 .امته یخودشف

 

 یروزه چرا. کن خالص  رو خودت  و بگو هیآ_ 

 .کنم کمکت بذار ؟ی گرفت سکوت

 

 ای ساعت  چند ای االن داشت یفرق چه گفتم،یم دیبا

 .گر ید روز چند

 

 .دیلرزیم غم و بغض از میصدا

 

 بهش. بود هم دختر اون ،یمهمون تو شباون _

 .برقصن باهم خواست ازش شد، کینزد

 

  دوباره ریتصاو. شدیم بزرگتر لحظه هر میگلو یغده

 .گرفتند جان  چشمانم مقابل

 ۲۹۳پارت #

 



 . بردمیم ادی از را یالحظه  دینبا

 

. کرد قبول ی ول کنه قبول شنهادشو یپ کردمی نم فکر_ 

 بکشم یباز نیا از پامو کرد دمیتهد دختر، اون

 ...گفت بهم. رونیب

 

 .دمیکش یبلند نفس

 

. زنهیم که اون   یبرا فقط مرد نیا قلب گفت بهم_ 

  به لحظه. دنیرقص باهم. بشن هم مال وقتشه گفت،

 .ادمه ی رو رقصشون یلحظه 

 

.  شکافتیم را قلبم شیزیت گفتمیم که یاکلمه  هر

 رهیخ سانی پر ناباور نگاه به داشت، درد طعم لبخندم

 .شدم

 

 که داشت حق. انیم بهم میل یخ. سانیپر انیم هم به _ 

 یلیخ ، یپر شینیبب دیبا. کنه فراموشش نتونست



. ترسناکن یاد یز اهشیس ی چشما فقط فقط،. خوشگله

 .کنمیم  فکر یطورنیا من دمیشا

 

 . دادم ینامعلوم  ینقطه  به را نگاهم

 

. کنم تحمل رو شدنم ریتحق و نمیبش  نتونستم_ 

  یک دمینفهم و کرد استفاده فرصت از  یلعنت ونیهما

 دختر اون قماش از من که  دونستینم.  نشست کنارم

 .بکشم نفس بتونم  تا رونیب رفتمیم دیبا. ستمین

 

  حلقه دورش را دستانم و  کردم جمع زانو از را میپاها

 . دادم ادامه و زدم

 

 یمعرف پارتنرش  عنوان به منو بودم، گفته بهت_ 

 نیا تو  نگفتم بهت یحت . بودم نگفته نه،. کردیم

 .  بودن هم یعوض دوتا اون ایمهمون

 

 . دادم تکان  تاسف از یسر خنده با



 

  نکنه فکر که  کنم یباز نقشمو خوب کردمیم یسع_ 

 پا از رو مرد نیا انتشیخ  با تونسته هاسال  نیا تو

 دونستیم بود، من  از زرنگتر اون یول. بندازه

  تونست راحت نمیهم برا. هیباز هی اس،نقشه یچهمه 

 .بشه کینزد بهش

 

 اشبوسه ادی. ارمیب زبان به را اسمشان توانستمینم

 .امافتاده

 

  نگی پارک تو بگم... بگم اگه ینکن باور دیشا_ 

 ...شرکت

 

 . گذاشتم گردنم یرو دست

 

 چیه تییدا و دیبوس رونقطه نیا  قایدق نجا،یا_ 

 .نکرد یاعتراض

 



 نگاه. زدمیم زخم خودم به فقط اتفاقات مرور با

  نکرده باور را  میهاحرف  انگار بود، شده  مات سانیپر

 .کردمینم باور بودم او یجا هم من. بود

 

  نگیپارک تو اونم د؟یبوس رویام ؟یگیم  یدار یچ_ 

 شرکت؟

 

 . دیکش شیشانیپ به یدست و زد یاخنده  تک

 

.  دیرقص سوگل با ؟یگیم یدار یچ  خدا؛ یوا_ 

 صلح روحش و قلب قاتل  با یک آخه. نداره امکان

...  یعنی. مونهی م یلیتخ داستان هی مث شتریب. کنهیم

 ازش هم ریام. تهیعفر جادوگر اون برگشته؟ سوگل

 .کنم باور تونمینم اصال نداره، امکان کرده؟ استقبال

 

 . خورد قل صورتم یرو  یغلطان یگو

 

  باور بودم تو یجا  منم ،ینکن باور یدار حق_ 

 .کردمینم
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 .گذاشت امچانه  ر یز را دستش

 

  نایا صورتت، یرو ی  لیس یجا  لبت، کنار زخم نیا_ 

 ن؟یچ

 

 .دمشیدی م تار اشک یپرده پس از

 

 تییدا از  که بود داده هشدار بهم قبال  دختر، اون_ 

 ... یدونیم. نگرفتم یجد اما  رم،یبگ فاصله

 

 . گفتمیم دیبا. ببرد یپ دلم راز به نبود مهم

 

 .انداختم نییپا را سرم

 

. بشه کینزد بهش دوباره که بدم اجازه  تونستمینم_ 

 تموم رو  تموم مهین کار نکشم کنار اگر کرد، دمیتهد



 تو شب اون تا دمینفهم حرفشو یمعن. کنهیم

 رونیب سالن از و شدم بلند ونیهما شی پ از ،یمهمون

 بودم خودم  یهوا و حال  تو. بود بد یل یخ حالم. زدم

 .  دمیشن رو یلعنت فرزاد یصدا که

  من به فرزاد که بودن ختهی ر برنامه باهم ایعوض اون

  رو خودش سهم  یهرک. تیی دا به سوگل  و شه کینزد

 .داشتیبرم

 

 . زدم یشخندین

 

 .بود منصفانه_ 

 

 .دادم هیتک مبل پشت به را کمرم و انداختم را میپاها

  

  طرفم وانیل هی. بود سردم گفت،یم یچ دمیفهمی نم_

 رو وانیل  خواستم. یشی م گرم بخور گفتیم گرفت،

.  بود دهیشن فرزادو  یحرفا  یهمه. دیرس  سر که رمیبگ

 رو نیداد نجاتم انی ک تو که یروز اون یماجرا

 . امخورده دست کرد فکر د،یفهم



 

.  سوختیم امنه یس چپ سمت . شکست  میهااشک سد

 انیم خون و  چرک از پر ی بزرگ یحفره کردمیم حس

 .کردیم امخفه تعفنش یبو که شده جادهیا قلبم

 

 ادامه هقهق  با. نشست قلبم یرو ار یاختیب دستم

 . دادم

 

  ولم سرما و یکیتار تو کرد، قضاوتم ینامرد با_ 

 . بشه سگ خوراک بهتر نجسم تن... گفت بهم. کرد

 

 .بود فرسا طاقت  قلبم درد اما دی لرزیم دستانم

 

 .یبد ادامه خوادینم. هیآ  گهید بسه_ 

 

 .گرفت اوج آغوشش در امهیگر یصدا

 



 نامرد انقدر ریام کردمینم فکر. کن بس خدا رو تو_ 

  کرده باهات کارو نیا ریام شهی نم باورم هنوزم. باشه

 .باشه

 

 .یلیخ... یپر بدبختم یلیخ... من_ 

 

 صورتش. داد فاصله خودش از و گرفت را میهاشانه 

 .بود نمناک

 

 .  هیآ نگو یطور نیا_ 

 

 .دیکش صورتم یرو را انگشتش

 

 .نامرد   ر  یام کار نا یا کنم باور چطور ا،یخدا_ 

 

 .ختی ر اشک میپاهم و دیکش آغوشم به دوباره

 

 



 و شدم آرامتر یکم داد خوردم به سانیپر که یقرص با

 .افتاد هم یرو نمی سنگ یهاپلک 

 

 در به وقفهیب که ی محکم یهاضربه یصدا با

 .کردم باز چشم  خوردیم

 

 دونمیم. نشکوندمش تا هیآ درو نیا کن باز_ 

 .یکن باز درو که بهتر پس. یاخونه 

 

 سانیپر از یخبر گرداندم، چشم. بود انیک یصدا

 .نبود

 

 که بود ده یشن را دادنم  استعفا یماجرا ان،یک حتما

 .دیکوبیم در به یعصبان طورنیا

 

 باز باشه،. یاشتباه در سخت رمیم  یفکرد اگر_ 

 یکن باز تا نمیشیم  در پشت نجایهم منم نکن؛
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  شیبرا یحیتوض چه. گفتمیم چه و کردمیم باز را در

 .بود نرفته سانیپر کاش. داشتم

 

 پشت را در و رفتم اتاقم سمت به سست ییهاقدم با

 .رفتیم و شدیم  خسته  باالخره. بستم سرم

 

  سانیپر و  انیک زدن حرف یصدا که نگذشت  یزیچ

 . در شدن بسته یصدا بعد و دمیشن را

 

. زدیم حرف  انیک با آهسته ییصدا با یعصب سانیپر

 .کردم زیت  را میهاگوش

 

 خورده قرص گمیم دارم. ترآهسته   خبرته؟ چه_ 

 . دیخر رفتم منم. دهیخواب

 



  فکر خودتون شیپ یچ دوتا شما. سانیپر  نده میباز_ 

 به دست یالک بهونه هی با که احمقم انقدر ن،یکرد

 .بزنم حرف باهاش دیبا سان، یپر کنار برو د؟یکن سرم

 

 هم یرو محکم را چشمانم و دمیکش سرم یرو را پتو

 برسد چه نداشتم، را او با  ییارویرو یآمادگ. فشردم

 .  دادن حیتوض به

 

 . دیچیپ اتاق در انیک ادیفر یصدا و شد باز اتاق در

 

 شو بلند. کن تموم اتویباز مسخره نیا ه،یآ شو بلند_ 

  که من. کنه یم کار یچ  شرکت تو تهی عفر اون بگو

  یچ بگو. یداد استعفا یعوض اون بخاطر  دونمیم

 قیرف من به  یتیاهم و نهیبی م اونو فقط ریام که شده

 .بسته گذشته رو چشم و دهینم  سالش چند

 

 درست.  بود شده باز شرکت  به دختر آن یپا پس

 . بود شده گرم  دنشید با یخی مرد قلب گفت؛یم

 



  یصدا بندش پشت و دیکش میرو از خشونت با را پتو

 .شد بلند سانی پر اعتراض

 

  حالش گمیم ؟یدار کارش یچ وونه،ید کن ولش_ 

 ؟یفهمیم ست،ین خوب

 

 .لرزاند را تنم اشنعره یصدا

 

.  شمیم وونهید دارم منم ست،ین خوب  حالم منم_ 

  ست؟ی ن مهم براتون

 

 .آمدم حرف  به او به پشت دهیکش دراز طورهمان

 

 میقا ازت خودم که یمهم زنم،ینم حرف که یمهم_ 

 . دمیم سکوت  با سواالتو جواب که یمهم. کنمیم

 

 یچ  از من. بده منو جواب. نکن  شیاحساس _ 

 ه؟یآ کنهی م کاریچ شرکت تو تهیعفر اون خبرم؟یب



 

. نشستم تخت یرو یسخت به. شد سکوت یالحظه 

 . برداشت سمتش به یقدم شک با سانیپر

 

 ؟یزنیم حرف یک از... از ان؛یک ته؟یعفر کدوم_ 
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.  داد  هیتک اتاق در به و زد پسش دست، با انیک

 .آمد فرود  تخت یرو زده بهت سانیپر

 

 . بود ناشناس هم خودم یبرا میصدا

 

  بشه، یطورنیا نبود قرار یول برگشته، وقته یلیخ_ 

 عاشقش دوباره نبود قرار برگردن،  بهم نبود قرار

 .برقصه  باهاش و بشه

 

 . دادم اشپژمرده چشمان  به را نگاهم

 



  هنوزم رفته، ادشی رو گذشته که عاشقشه هنوزم_ 

 .ببوسدش دهیم اجازه که عاشقش

 

 .گرفت راه صورتم یرو  یاشک رد

 

  یخواستیم. گذاشت تنها منو که عاشقشه هنوزم_ 

 من یبرا ییجا گهید و برگشته اون آره  ؟یبدون نارویا

  دارم اومدن یبرا ییپا نه  گهید. ستین شرکت  اون تو

 ... با... با شدن روروبه  ی برا یدل نه و

 

 با. زدم هق  و چسباندم دستم پشت به را امی شانیپ

 .کردم بلند را سرم انیک خشدار یصدا

 

  به چشمانش. نداشت انیک  به یشباهت چی ه مقابلم مرد

  شیصدا.بود  نییپا به رو شیهاشانه و  نشسته خون

 یبرا یتوان  شیزانوها. دیلرزیم مردانه یبغض از

  یرو و خورد سر در به زده هیتک که نداشتن ستادنیا

 . نشست نیزم

 



.  دمینفهم من و دیلرز نامرد اون واسه دلت  که نگو_ 

 شدنتون کینزد همه نیا ی جلو و کردم ت یخر  که نگو

  احساسات ی رو از ینامرد با که نگو. نگرفتم رو بهم

 . شد رد

 

 .زد  سرش به یاضربه  مشت با

 

 دینبا ومدم،یم کوتاه دینبا. احمقه منه ریتقص_ 

 دلت تو دمیفهمیم دیبا. برسه نجایا به کار ذاشتمیم

 . خبره چه

 

 . دیکوب وارید  به محکم را سرش  پشت از

 

 فقط. رتیغیب من سر بر خاک من، سر  بر خاک_ 

 ه،یآ نبودم برات یچیه عمل تو. داشتم ی برادر یادعا

 .  یچیه

 

 .دمینال م یهاهیگر انیم



 

 ترشرمنده حرفات  با منو. انیک نگو یطورن یا نگو،_ 

 .ستین مقصر خودم جز چکس یه. نکن

 

  باز سر بغضش تا شدی م نییپا و باال شیگلو بیس

 از بودم، گرفته یباز به را رتشیغ نکه یا از. نکند

 .  شدم متنفر خودم

 

 با کردن نرم پنجه و دست  از بعد که بود  ییناخدا هیشب

 از تنها و  شکسته هم در قشیقا ن،یسهمگ  یگرداب

 .دیکشیم نفس اجبار یرو
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 .  شدم متنفر خودم از بود،  بدش حال  علت نکهیا از

 

 .دیپرس مقدمهیب و چرخاند  طرفم به  سر سانیپر

 



  ریام عاشق... تو ؟یشد عاشقش گه؟ی م راست_ 

  ؟یشد

 

 میتنها و رفتندیم کاش انداختم، نییپا را سرم

  به چشمان.  نشست امچانه ری ز انگشتش. گذاشتندیم

 .  بود یشرمندگ از پر اشنشسته  اشک

 

 .  کرد نوازش  را لبم کنار  زخم آهسته شصتش با

 

 شهینم  باور. باشه گذشته تو از شهی نم باورم_ 

 که بود وقت یلیخ من. باشه نخونده چشمات از عشقو

 .یبگ خودت بودم منتظر  بودم، دهیفهم

 

 .دیکش آغوشم در

 

 . بشم شکستت دل قربون_ 

 

 . شدیم نییپا و  باال کمرم یرو  نرم دستش



 

  یچ بگو. یکنی م تحمل یدار رو یدرد  چه دونمیم_ 

  یچطور بگو. بشه کم دردت از که  برات کنم کار

 .بشم دردت مرهم

 

 .کرد میجدا خودش از و گرفت را میبازوها

 

...  یوفت ین ادشی که...  که شتیپ امینم... گهید_ 

 .رسمیم ویعوض ری ام اون حساب

 

 های مهرورز   و توجهات نی ا به روحم بازار آشفته در

 سانیپر و ان یک هنوز داشت، ادامه یزندگ. داشتم ازین

 .داشتم را

 

 .کردم یاخم

 

  که نبوده یکس به وابسته ما یرابطه   ؟یشد خل_ 

. نزن  حرفو نیا گهید. شه تموم االن  باشه قرار



 منم مونه یم تییدا اون ایدن ته تا که طورهمون 

 .مونمیم دوستت

 

 . دادم  ادامه. بود زده ماتم نگاهش

 

 باشه؟ _ 

 

 یرو از  را نگاهم. داد تکان یسر ی سخت به او و

 وارید به زده هیتک مرد  به و دادم عبور اششانه 

 . رساندم

 

 .دیکوب دستش کف را مشتش انیک

 

 . ز ی چ همه به یزد گند که ریام بهت لعنت_ 

 

 .دیکش صورتش به یدست

 



  خواهر نیدار که بدم خبر بهتون خواستمیم مثال_ 

 . میدیرس توافق به رژان با ن،یشی م شوهر

 

 . داد ادامه و  زد یخندشین

 

 زده زنگ مامانش به خواسته خدا از هم جون یتیگ_

 .گذاشتن قرار شنبهپنج  یبرا و

 

 .کرد نگاهم بند را براقش یهای اهیس

 

  آخر واسه گفته جون یتیگ  بگم بت خواستمیم مثال_ 

 .یکن یخواهر  انشیک ی برا دیبا هفته
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  آخر واسه گفته جون یتیگ  بگم بت خواستمیم مثال_

 ی ایب و یکن یخواهر  انشیک ی برا دیبا هفته

 .یخواستگار 

 



  در که داد  یسانیپر به و کرد عوض را  نگاهش ریمس

 . دادیم گوش  شیهاحرف  به سکوت

 

 یبعد مراسمات واسه خودتو هم خانم  فنچول شما_ 

 .نی ندار شتریب که انیک داش هی.  یکنیم آماده

 

 بهت،. زدمیم پا و دست مختلف حس  چند انیم

 .یخوش و یناباور 

 

 د؟یکنیم  نگام یطورنی ا چرا ه،یچ_ 

 

 پا و دست چهار و آمدم خودم به سانیپر از زودتر

 .رساندم تخت یانتها به را خودم

 

 ؟ یکنینم... که یشوخ ان؟یک یگیم راست... راس_ 

 

 .داد حرکت  نیطرف به یسر اشخسته  لبخند همان با

 



 ...جون یتیگ و رژان یعنی... یعنی_ 

 

 . دادند تیرضا دوشون هر  بابا، آره_ 

 

  من، انیک. بود شوق از ام،گونه  یرو یهااشک  نباریا

.  بود داده نشانم را بودن مرد یمعنا که یکس تنها

 که یمرد. خواستینم مرا منافعش یبرا که یکس

 .شود داماد بود قرار داشت را میهوا  شهیهم

 

  نکهیا جز باشد، تواندیم چه  خواهر کی  یآرزو تنها

 .ندیبب یداماد لباس در را برادرش

 

ل  و دادم قرار امی نیب و لب انیم را دستم   دم،یکش ک 

  میهمراه زدن دست با  هم سانیپر. یطوالن و بلند

  یحال چه شی پ لحظه چند تا  که انگار نه  انگار. کردیم

 . میداشت

 

. نبود مهم  او یشاد برابر در من غم نداشت، یتیاهم

 جبران دیبا. زدی م برهم را اشی خوش  دینبا زیچچ یه



 دیبا یول شدی نم گرچه را، شیهای برادر تمام کردمیم

 .کردمیم را تالشم

 

 نیدورتر در و بست را بارش کوله غصه، و غم

 یهابال  با یخوش و کرد خوش  جا قلبم و ذهن ینقطه 

 .گرفت را شی جا عشیوس

 

 سانیپر. میبود نشسته هم یزانو به زانو سه هر

 .کرد نازک انیک یبرا یچشم پشت

 

 نیا به خبر  آدم واال، نوبر  یسیخس نیا به داماد_ 

  ،ی نیریش هی آخه؟ دهی م یخال و خشک رو یمهم

 رژان. دنی نم خوش خبر که یخال دست ،یشام

ن س چقدر داماد  یآقا دونهیم  دارن؟ فیتشر ک 

 

 .زدم شیزانو به یاضربه

 

  درست کیک براتون خودم االن.نکن تشیاذ ا _ 

 .دیکن نیریش رو دهنتون کنم،یم



 

  به انیک که برداشتم قدم کی شدم، بلند هاآن  از زودتر

 دهیکش ری زنج به را اشکلمه به کلمه غم. آمد حرف

 .بود

 

 واسه. رونیب میبر شام رم،یبگ  ینیریش  خواستمیم_ 

 رو یعوض اون یوقت یول  داشتم برنامه یکل امشب،

 حال داد رو  استعفات خبر هم رژان و  دمید شرکت تو

 از دیبا ه،یچ هیقض دمیفهمیم دیبا. دمینفهم خودمو

 دمیشنیم  خودت زبون

 ۲۹۹پارت #

 .دمیچرخ طرفش به و کردم ترپهن  را لبخندم

 دینبا. گهی د زیچچیه نه ان،یک یمهم تو  فقط االن_ 

 مهم یچی ه گهید. میکن خراب  رو خوشمون حال نیا

 . ستین

 

  یهاسهیک در یجلو. رفتم  آشپزخانه سمت به و نماندم

 .زدم شی مهربان به یلبخند و دمید را سانیپر دیخر

 



. آورد هجوم میگلو به نیسنگ یبغض یالحظه  یبرا

 و کردمی م حفر یاچاله در را شب آن  اتفاقات دیبا

 .رفتمینم سراغش  گرید

 

 بود دهیخر سانی پر که را یلیوسا سرعت به

 و گذاشت یآهنگ سانیپر. دادم قرار شانی سرجا

  به دادیم تکان را خودش  آهنگ تمیر با که طورهمان

 .آمد کمکم

 

 آماده که کیک . کردیم نگاهمان قیعم یلبخند  با انیک

 کوچکمان جشن. میگرفت نفره سه عکس چند شد

 . بود باصفا

 

  فکر الیخ  تا کردم یزندان قفس در را  الیخ یپرنده

 را است یحال  چه در عشقش با نکهیا و او به کردن

 .نکند

 

 و زدم یپلک زد، صورتم  مقابل سانیپر که یبشکن با

 .گرفتم بود او مخصوص که یمبل از را نگاهم



 

 .شد  سرد تییبزرگه؟چا خواهرشوهر ییکجا_ 

 

 .دینبا کردم،یم فکر او به دینبا یلعنت من

 

  یحرف با. برداشتم را فنجانم و زدم، یمصنوع  لبخند

 . کرد جور  میبرا را جواب  ناخواسته زد، سانیپر که

 

 .یبپوش یچ که یکردیم فکر یداشت االن از نکنه_ 

 

 .داشت یفیخف لرز میصدا

 

.  کردمیم فکر موضوع نیهم به داشتم اتفاقا_ 

 .بپوشم دیبا یچ دونمینم

 

 .داد جواب یبدجنس  با انیک

 



 نگران دیبا  عروس کهیاون  ،یستین عروس که تو_ 

  ،یخواهرشوهر آخرش یبپوش هم  یهرچ. باشه

 .خواهرشوهر

 

  حال از شدم پر من و گفت یکشدار شیا سانیپر

 .کرد تیسرا من به او از که یخوش

 

. میخورد خنده و یشوخ همراه  را مانیدرآورد من شام

  لپ دختر ریتصو. گرفت ی ریتصو تماس رژان با انیک

 .داشت فرق شرکت سرد و یجد یمنش  با یقرمز

 

 را دلش و  بود دهیفهم یزهوش یت با انیک را زیتما نیا

 . بود باخته

 

 تنها انیک  یخوشبخت. بودم هفته آخر منتظر  تابانهیب

 .  بود میآرزو

 

 به رو و گذاشت  زیم یرو  را شیچا داردسته وانیل

 :گفت سانیپر



 

 . برسونمت راه  سر که شو آماده برو بدو_ 

 

 مییتنها روزها نیا که یدخترک  یهالب  یرو از خنده

  پر بود، داده عادت حضورش به مرا و بود کرده پر را

 .دیکش

 

 . برو تو. انهیجر در مامان. هیآ شی پ مونمیم_ 

 ۳۰۰پارت #

 

  با. خوبه حالم یول یبمون یتونیم یدار دوست اگر_

 صبح تا خوامیم. شمینم نیا از بهتر ان، یک خبر نیا

 هم نقشه چندتا. کنم نیتمر بودنو خواهرشوهر نمیبش

 . بکشم  خانم عروس چزوندن واسه

 

  و امزده هدف به دمیفهم شد، بلند که اشخنده یصدا

 .شده راحت بابتم از الشیخ

 



 . انداخت باال ییابرو انیک

 

 چپ من زن به داره جرات یک شد؟ یچ  دم،ینفهم_ 

 کنه؟ نگاه

 

 .گرفت  دهانش یجلو  دست سانیپر

 

 .لیذل زن یزد بهم حالمو اَه،_ 

 

 را دستم که بردارد زی خ طرفش به خواست انیک

 .کردم سپر مقابلش

 

 .سانیپر به کردم رو

 

 .خوبم خوب من. راحت التیخ زم، یعز برو_ 

 

 . شود آماده تا رفت اتاق  به یتینارضا با سانیپر



 

 یتالش که میبود یراض انمانیم زدهچمبره  سکوت از

 . مینکرد شکستنش یبرا

 

  انیک آمد، رونیب اتاق از که آماده و حاضر  سانیپر

 .شد بلند

 

. نره ادتی رو شنبهپنج پس. میرفت ما  گه،ید خب_ 

  امیم بزن زنگ بهم یداشت دیخر ای یداشت الزم  یزیچ

 . میبر باهم

 

 .بستم پلک لبخن با

 

 .ایدن  داداش نیترمهربون باشه_ 

 

 .دیدرخش نافذش یهای مشک

 

 ؟یگفت یچ بگو، دوباره_ 



 

 .کردم تکرار را  حرفم  محکم

 

 .ییایدن  داداش نیبهتر تو خوب_ 

 

 . بشم داداش که بود نی ا آرزوهام از ی کی  شهیهم_ 

 

 .دیکش گردنش به یدست

 

 . زدم گند میکاراهمال  با گرچه_ 

 

 .کند یروشیپ ندادم اجازه

 

  آخر تا یداداشم  تو. نکن فکرم بهش نده، ادامه_ 

 .یمونیم داداشم هم عمر

 

 .کرد تری زخم را م یزخم قلب دارشخش یصدا



 

 ؟یگرفت یدرست میتصم که یمطمئن  ه؟یآ_ 

 

 .دادم تکان سر جوابش در

 

 شرکت؟  یاینم گهید یعنی_ 

 

 .کردم راست و  چپ را سرم

 

  هم رو کهیمرت اون. کنمیم  دایپ خوب کار هی واست_ 

 .کنمیم آدمش

 

 زدم، شیصدا. رفت در سمت به سرعت به و نماند

 پر را شیهاقدم یخال یجا . برنگشت یول ستادیا

 .کردم

 



  به و مترجمم من. مونمینم کاریب من. نباش نگران_ 

 هی تو کار یسابقه با بلد  کار حسابدار هی تو لطف

 .نیبب منو.  معتبر شرکت

 

 ادیز فشار از اششده مشت دستان رگ. برنگشت

 .بود شده متورم

 

 .انی ک نیبب منو_ 

 ۳۰۰پارت #

 

  با. خوبه حالم یول یبمون یتونیم یدار دوست اگر_

 صبح تا خوامیم. شمینم نیا از بهتر ان، یک خبر نیا

 هم نقشه چندتا. کنم نیتمر بودنو خواهرشوهر نمیبش

 . بکشم  خانم عروس چزوندن واسه

 

  و امزده هدف به دمیفهم شد، بلند که اشخنده یصدا

 .شده راحت بابتم از الشیخ

 



 . انداخت باال ییابرو انیک

 

 چپ من زن به داره جرات یک شد؟ یچ  دم،ینفهم_ 

 کنه؟ نگاه

 

 .گرفت  دهانش یجلو  دست سانیپر

 

 .لیذل زن یزد بهم حالمو اَه،_ 

 

 را دستم که بردارد زی خ طرفش به خواست انیک

 .کردم سپر مقابلش

 

 .سانیپر به کردم رو

 

 .خوبم خوب من. راحت التیخ زم، یعز برو_ 

 

 . شود آماده تا رفت اتاق  به یتینارضا با سانیپر



 

 یتالش که میبود یراض انمانیم زدهچمبره  سکوت از

 . مینکرد شکستنش یبرا

 

  انیک آمد، رونیب اتاق از که آماده و حاضر  سانیپر

 .شد بلند

 

. نره ادتی رو شنبهپنج پس. میرفت ما  گه،ید خب_ 

  امیم بزن زنگ بهم یداشت دیخر ای یداشت الزم  یزیچ

 . میبر باهم

 

 .بستم پلک لبخن با

 

 .ایدن  داداش نیترمهربون باشه_ 

 

 .دیدرخش نافذش یهای مشک

 

 ؟یگفت یچ بگو، دوباره_ 



 

 .کردم تکرار را  حرفم  محکم

 

 .ییایدن  داداش نیبهتر تو خوب_ 

 

 . بشم داداش که بود نی ا آرزوهام از ی کی  شهیهم_ 

 

 .دیکش گردنش به یدست

 

 . زدم گند میکاراهمال  با گرچه_ 

 

 .کند یروشیپ ندادم اجازه

 

  آخر تا یداداشم  تو. نکن فکرم بهش نده، ادامه_ 

 .یمونیم داداشم هم عمر

 

 .کرد تری زخم را م یزخم قلب دارشخش یصدا



 

 ؟یگرفت یدرست میتصم که یمطمئن  ه؟یآ_ 

 

 .دادم تکان سر جوابش در

 

 شرکت؟  یاینم گهید یعنی_ 

 

 .کردم راست و  چپ را سرم

 

  هم رو کهیمرت اون. کنمیم  دایپ خوب کار هی واست_ 

 .کنمیم آدمش

 

 زدم، شیصدا. رفت در سمت به سرعت به و نماند

 پر را شیهاقدم یخال یجا . برنگشت یول ستادیا

 .کردم

 



  به و مترجمم من. مونمینم کاریب من. نباش نگران_ 

 هی تو کار یسابقه با بلد  کار حسابدار هی تو لطف

 .نیبب منو.  معتبر شرکت

 

 ادیز فشار از اششده مشت دستان رگ. برنگشت

 .بود شده متورم

 

 .انی ک نیبب منو_ 

 ۳۰۱پارت #

 

 قفل را دارشتب  نگاه و دیچرخ سمتم به مکث با

 .دمیپاش شی رو  به یلبخند. کرد چشمانم

 

. نکن خراب تونورابطه . دارم  خواهش ه ی ازت فقط_ 

 دل یحت... یحت ست،ین مقصر کسچی ه ان؟یک باشه

 رونی ب نجایا از که انیک قول بهم. دیلرز اشتباه که من

 باشه؟. ی نکن یاشتباه  کار چیه یرفت

 



  پا را شیهاکفش و زد رونیب در از و داد تکان یسر

 .کرد معطوف سرم  پشت به را  نگاهش. زد

 

  ؟یسادیوا  اونجا هازده ماتم مث چرا_ 

 

 یاچهره  و  سست ییهاقدم با سانیپر. زدم  یچرخ مین

 شیر دلم حالش دنید از . رفت طرفش به کرده بق

 .شد

 

 .گرفتم را شیبازو. کرد یلب ر یز یخداحافظ

 

 باشه؟. یداد قول  بهم هم تو نرفته که ادتی_ 

 

 دوتا شما به نیآفر. دینکن  شیهند لمی ف گهید خب_ 

  ینجور یا هم داداشتون زن با. یاحساسات یخواهرا

 . شه لیتکم تونم یت تا دیباش

 



  خوب چه. بود شیپ قهیدق چند انیک که انگار  نه انگار

 صبح تا اال و کرد عوض  را حالمان آخر لحظه در که

 .میبود بد حال همان ریدرگ

 

 .شد  براق صورتش در سانیپر

 

  باش مطمئن که یزد بهم رو حالمون امشب  انقدر_ 

 . داداش آقا ارم،یدرم زنت سر شویتالف

 

  خنده به مرا و کرد ادا ضیغ با را داداشش آقا

 . انداخت

 

 یچشمان با. شد آوار دلم  بر ییتنها بستم که را در

 .کردم نظاره را شانیخال  یجا  بارش یآماده و زدهغم

 

 و نداشت حضور جمعمان  در که بود یشب نیاول نبود،

 .نباشد بود قرار  شهیهم تا

 



  رحمانهیب  هجوم انیم و بردم پناه کوچکم تراس به

 .زدم پا و دست خاطراتش،

 

  یبار نیاول. بود یزخم سیپا دمشید که  یبار نیاول

 نیاول کردم، شرکت جلسه در ارشیدست عنوان به که

  بخاطرم که یبار نی اول. شدم تنها  او با که یبار

 . دیکوب فرزاد صورت در را مشتش

 

 ادامه را رم یمس و باشم  یقو خواست که  یبار نیاول

  با دم،یخر  یگاریس ریز شیبرا که یبار  نیاول. دهم

  دادم؛ خرج به که یاقهیسل تینها و وسواس یکل

  ابشیکم یلبخندها  آن از ی کی تنها دنشید با که یهمان

 .کرد مهمانم را

 

 خوشش که بفهمم تا  بود یکاف من ی برا هم همان

 .آمده

 ۳۰۲پارت #

 



 زد ییهاحرف و میبود باهم آسانسور در  یبار نیاول

 " آرام شور   ی  ایدر. " دیلرز دلم که

 

 صبح تا و کنم  کم را خانه نور خواست که  یبار نیاول

 . بخوابم آرامش با تا ماند کوچه در

 

 را بودم  کرده تجربه او با که ییهانیاول  دیبا چطور

 اشرحمانه یب قضاوت آن از یحت. کردمیم فراموش

 دلتنگ، نبودش از رفتنش، از اما. نبودم ریدلگ هم

 .بودم

 

  اطراف یکنجکاو با بود،  رفته فرو یکی تار در کوچه

 کنم دایپ  حضورش از ی اثر دیشا تا کردم جستجو را

 .رفتمیپذیم را تیواقع نیا دیبا و نبود... افسوس اما

 

 یگوش کردم، تصور اشخانه  دلباز تراس یرو را او

 را قلبش که یدختر با صحبت حال در دست به

 .بود لرزانده

 



 و لبش  یرو لبخند. گرفتند سبقت هم از میهااشک 

 .کردم تصور را بارانش ستاره  چشمان

 

 امخنده و اشک. گرفتم باال  را سرم و فشردم را نرده

 . شد خته ی درآم باهم

 

 االن که یآرامش مهم نبودم، انتخابت من  ستین مهم_ 

 تا بده قول. یبود دور ازش  هاسال که یزیچ. یدار

 . یبمون یجور ن یهم تهش

 

 چشمانم مقابل که یر یتصو یرو را دستم آهسته

 .دمیکش بودم، ساخته

 

  خوشحالم ،یدونیم. نگاه نیهم با خنده، نیهم با_ 

 اون با که  ییتو. غلط به هرچند ،یبود  تو انتخابم که

 فرق همه با بود قهر خنده با که ییلبا و سرد نگاه

 گهی د که کردم تجربه باهات رو یحس. یداشت

 و فقط ست،ین مهم بازم.  چشمینم طعمشو وقتچ یه



 هی. کنمیم دعا تیخوشبخت یبرا ، یمهم تو فقط

 .خوادیم معشوقش یبرا نیا از ریغ یچ  مگه عاشق

 

 .دوختم ستارهیب آسمان  به را نگاهم

 

 .باش آرامشش مراقب خودت_ 

 

  تخت یرو . رفتم اتاق به  جانکم و سست ییپاها با

 یصدا تا بردم فرو بالشت در را سرم و دمیکش دراز

 .کنم خفه  را امهیگر

 

 دیبا. ختمیری م اشک  ادشی به که بود یشب نیآخر

 .را بود یوابستگ  چه هر دم،یبریم دی با رفتم،یپذیم

 

 **** 

 

  مرتب را  پرپشتم یابروها اطراف ظرافت و بادقت

 . نشاندم  صورتم یرو یمیمال شیآرا. کردم



 

 .باشد میزندگ یهاشب  نیبهتر از  یکی بود قرار

 ۳۰۳پارت #

 

 قرار باشد؛ میزندگ یهاشب  نیبهتر از  یکی بود قرار

 .کنم تجربه وجودم تمام را بودن خواهر حس بود

 

  ظهور میهایی تنها انیم که ییاو یبرا خواستمینم

  جان از دیبا. کنم یکار کم بود، گرفته را  دستم و کرده

 .کردمی م یخواهر شیبرا دل و

 

 و هامحبت  یهمه   کنم جبران تا بود من نوبت

 . بود چشانده من به خالصانه  که را  شیهای برادر

 

  محکم از تا زدم امی روسر یمخصو یگره به یدست

  و کردم صاف را کتم یقهی. شوم مطمئن  بودنش

 .دمیکش شیهادکمه یرو یدست

 



  زیچ همه. نمیبب نهیآ از را سرم پشت تا زدم یچرخمین

 از و کردم پا را کفشم برداشتم، را فمیک. بود مرتب

 . زدم رونیب خانه

 

  کرده مخالفت آمدنش یبرا  انیک یاصرارها برابر در

 .افتادم راه شانخانه سمت به آژانس با و بودم

 

 عجب. بچشم هم را خانواده داشتن ناب  حس بود قرار

 !امشب بود یشب

 

  با شهاب آقا و دیکش آغوشم در زده ذوق جون یتیگ

 .گفت  آمد خوش اشپدرانه  ژشت

 

 به ینیس که یحال در جون یتیگ گرفتم، را انیک سراغ

 سازدست شربت  و شدیم  خارج آشپزخانه از دست

 .داد جواب گذاشت،یم مقابلم را خودش

 

 . رهیبگ گل رفته داماد آقا_ 



 

 نبود دلم تو  دل. کرد آب دلم در قند گفتنش داماد که آخ

 .نمیبب شیداماد شلوار کت در را او تا

 

 شیخواستگار یبرا و آمد امخانه  به که یشب از

  از که دهم انجام را یکار تا گرفتم میتصم کرد، دعوتم

 . گرفتیم سرچشمه  قلبم

 

 یبرا افتاد، تاب و تب در  دلم فون،یآ زنگ  یصدا با

 . بودم دهیند ینامرد او از که یمرد تنها دنید

 

  زیم یرو را  بود خودش قهیسل به که یبزرگ گل سبد

 کنار شیهالب  یرو  از یالحظه  لبخند. گذاشت

 .رفتینم

 

 . یینجایا که هم تو عه_ 

 

 .کرد باز هم از  را شیهادست



 

 چطورم؟ _ 

 

 راهنیپ آن و  کیکالس یآب شلوار کت آن در دنشید از

  ریزنج تا بود گذاشته باز  را شیباال دکمه دو که دیسف

 معرض در د،یکشیم دکی را R حرف که گردنش دور

  از شوق جنس از یاشک و رفت ضعف  دلم. باشد دید

 .شد  رها چشمم

 ۳۰۴پارت #

 

 .کرد یکمرنگ اخم

 

 هیگر د،ی خوشحال  زنا شما هیچ. مایندار هیگر آ، آ_ 

  دم اشکتون . نیکنیم هیگر ن،یناراحت ن؛یکنیم

 . مشکتونه

 

 اسپند ظرف  با جون یتیگ.  زد یچرخ مین  اسپند یبو با

 .شد  کمانینزد گفتیم ذکر تند تند کهی حال در



 

 .  چرخاند انیک سر دور اسپند یمشت

 

 . حسود چشم بشه کور. پسرم تی خوشبخت_ 

 

 و قیعم یابوسه  انیک  یشانیپ به و کرد یبلند قد

 .زد مادرانه

 

 .یش ر ی بخ عاقبت_ 

 

 در که شود  دور خواست بچکد  اشکش نکه یا از قبل و

 .گرفت جا انیک یمردانه  آغوش

 

. بشم یاحساسات شوهر مادر نیا قربون من که آخ_ 

 . هاشهینم بد یباش خشن خورده هی

 



 ییهاقدم با. کرد مانیهالب مهمان را لبخند حرفش با

 را دستش تا شد خم. رفت  پدرش سمت به محکم

 .شد مانع شهاب آقا که ببوسد،

 

 یکم و زد مهر شیهالب با را پدرش یهاشانه  انیک

 .گرفت فاصله

 

 همه. ی بمون انتخابت یپا خوامیم  ازت پسرم،_ 

 پس پا و نشو خسته زود. بکن تونیزندگ یبرا تالشتو

 نیهم  گرو در تیخوشبخت که باش صادق. نکش

 میتصم تیعصبان با وقت چیه و بده  زمان. خصلته

 . سایوا تیزندگ و زن یپا  مردونه. رینگ

 

 .گذاشت چشمش یرو دست انیک

 

 .رهینم ادمی وقتچ یه  حرفاتون.  چشمم رو_ 

 

 پدرش دنیکش آغوش در یبرا که بود انیک بار نیا

 .شد قدمشیپ



 

 .زد پشتش به یاضربه شهاب آقا

 

 .پسر یش یریپ_ 

 

 داشت، ادامه گفتنش ذکر که طورهمان جون یتیگ

. نبود جواهراتش و طال از  یخبر. برداشت را فشیک

 . بود شده آماده ییبایز ن یدرع و ساده

 

 را خودش خواست ینم. بود باکماالت و دهیفهم یزن او

 را شانیطبقات  اختالف و  بکشد رژان خانواده  رخ به

 .بکوبد سرشان بر

 

 و دل. بود  گذاشته احترام انی ک انتخاب به مادرانه او

  دهیناد را  تفاوتها که بود  مهم شیبرا انیک احساس

 .بود برداشته قدم و گرفته

 ۳۰۵پارت #

 



 عرق تند تند و بود نشسته یاگوشه ری ز به سر انیک

 .کردیم پاک را ش یشانیپ یرو

 

  یگرما اما بود یاساده و کوچک یخانه   هرچند

 .زدیم موج  آن در محبت،

 

 لب و شود  خسته آنکهیب  هاسال که یزن  رژان، مادر

 یجفا. بود دخترانش یزندگ  دیام کند،  باز شکوه به

 .بود کرده یادگاری از پر را صورتش روزگار

 

 نشسته مادرش  کنار در رژان، کوچک خواهر ایرو

 .بود آمد و  رفت در مدام نگاهش  و بود

 

  بود خودساخته و محکم قدرآن  خانواده  نیا تیشخص

 .افتین راه نگاهمان به یالحظه  ترحم که

 

 گپ هی ارنینم فیتشر خانم عروس ،یمحمد خانم_ 

 م؟ یباش داشته باهم یگفت و



 

  لبخند رژان  مادر. شکست  را سکوت که  بود شهاب آقا

ن با و زد یادستپاچه  ن م    شیتجربگیب سر از که یم 

 .داد جواب بود،

 

 دخترم رژان،. رسهیم  خدمت االن... بله... بله_ 

 .اریب ییچا

 

 .داد ادامه آهسته  ایرو به رو و

 

 .خوادینم کمک خواهرت نیبب برو_ 

 

 .کرد ترک را جمع  یناراض ایرو

 

  یسال چند  هابچه  نیهست انیجر در که  طورهمون _ 

  ریاخ وقت چند نیا. آشنان باهم و همکارن که هست

  پسر نظر. گذاشتن ییآشنا یبرا  یشتری ب وقت که هم



 رژان جواب  مونهیم بود، مشخص اول از که من

 . خانم

 

 و شد  قطع شهاب آقا صحبت ،ییاآهسته  سالم با

  و دیسف چادر با یدختر. انداخت  هیسا فضا در سکوت

 منتظر و ستادهیا دست به ینیس شده، سرخ ییهاگونه

 . بود اجازه

 

  با فرسنگها که باشد یرژان همان دختر  نیا بود محال

 .داشت فاصله تشیجنس

 

 تم یر که ریز به سر دختر نیا  شدی نم باورم

 دستانش  لرزش از اشی نیس داخل یچا یهااستکان 

 را پدر نبود جور مردانه که باشد یدختر همان بود،

 . بود دهیکش دوش به

 

 .دخترم ماهت یرو به سالم_ 

 



 یدستشیپ  سالم، جواب در که بود شهاب آقا بازهم

 گرمش لبخند و نگاه. بود جون یتیگ نوبت. بود کرده

  فرط از شیصدا. خوردی م چرخ رژان  صورت یرو

 .دی لرزیم یشاد

 

 .زمیعز سالم_ 

 ۳۰۶پارت #

 

  آن در رژان دنید با آورد، باال را سرش نرم انیک

  یچا فنجان برداشتن  یبرا  که را دستانش د،یجد قالب

 یمکث از بعد. شد خشک هوا در بود، آورده باال

 .گرفت دلبرش از نگاه و داد تی رضا یطوالن

 

 . داد ادامه شهاب آقا

 

  رابطه نیا نیبد اجازه شما اگر عجوله،  ما پسر آقا_ 

 .میکن یقانون و یشرع رو

 



 . خورد  یتکان شیجا در رژان مادر

 

. شماست دست هم ما اجازه. بگم یچ دونمی نم واال_ 

 و ستین باالسرشون پدر هیسا دیدونیم که طورهمون 

 شما از ی شناخت چیه... من. سختتره من یفه یوظ

 .ندارم

 

 برن جوون دوتا نیا نیبد اجازه. شماس با حق_ 

 .شمام خدمت در منم بزنن حساب حرف کلوم دو باهم

 

 کمال در شهاب آقا و کردند ترک را جمع رژان و انیک

.  داد حیتوض بود الزم را  چه آن هر یراست و صداقت

 .باشد پدر رژان یبرا تا داد قول هم آخر در

 

 خدا که هست  یوقت چند هی یول ندارم، دختر من_ 

 . داده دختر هی بهم

 

 . زد من به یااشاره



 

  باشه قسمت اگر. دوتا شنیم رژان اومدن با ه،یآ_ 

 .باشه پسرتون یجا که کنه تالش دیبا منم پسر

 

 گرید. آمدن رونیب رژان و انیک شد، باز اتاق در

 باز خنده به شیهالب. نبود یخجالت پسر آن  از یخبر

 . دادی م جوالن نگاهش در طنتی ش برق و بود

 

 م؟یبخور ینیریش جان، بابا_ 

 

  خواست رژان. بود تشیرضا ینشانه رژان سکوت و

 .نداد اجازه جون یتیگ که ندیبش مادرش کنار

 

 .نکن یبیغر گلم، عروس نجایا نی بش ایب ا،یب_ 

 

 :گفت یی پرو با و شد بلند هم انیک

 

 .نمیبش جان زن مادر شی پ برم منم_ 



 

  حق ازدواج نیا. میافتاد خنده به همه  حرفش نیا با

  اجیاحت اششکسته  قلب که یانیک هم. بود  شانیهردو

 گاهه یتک کی به ازین که ی رژان هم و داشت میترم به

 .داشت امن و محکم

 ۳۰۷پارت #

 

 کند قیتحق بتواند رژان مادر تا شد نیمع یکوتاه مدت

 .برسد یقطع جهینت به و

 

 یکس یول زد یم غر مدام و بود یناراض انیک هرچند

 . نکرد اعتراضش به یتوجه

 

 به را ما شی خوشحال با و زد بوق را ریمس تمام انیک

 .انداختیم خنده

 

 تا. برگردم امخانه   به که نداد اجازه جون یتیگ

  برنامه و میزد حرف و میماند داریب  شب یهامهین

 . میختیر



 

 یگاه. شیآرزوها از و گفتیم ندهیآ  از جون یتیگ

  یرو لبخند گل یگاه و شدی م چشمانش  مهمان اشک

 .زدیم شکوفه  لبانش

 

 . نمیبب عروس لباس تو رو تو آرزومه ان،یک از بعد_ 

 

 یبرا شدند زاده هایبعض. بود نینشدل  شیمهربان

. ینباش ای ی باش وجودشان از ندارد یفرق ؛بودن مادر

  تیپا به را شانمادرانه یهای دلسوز و یمهربان

 .زندیریم

 

  هرجا. هست هم مهمان  اتاق آمادس، که باال طبقه_ 

 .دخترم بخواب همونجا یراحت که

 

 از انیک. رفتند مشترکشان اتاق  به شهاب  آقا همراه به

 .زد  آتش یگاریس و کرد استفاده نبودشان

 



 از پر  نگاهش. شدم اشرهیخ و زدم بغل را خودم

 .بود حرف

 

 ه؟ یآ_ 

 

 دانستم یم . شود خراب  مانیهوا و حال  خواستمینم

 .شدم بلند. است حرف از پر گفتنش هیآ پشت

 

 .بخوابم رمیم_ 

 

 . داد رونیب را بازدمش و زد یپلک

 

 .داماد آقا ری بخ شب_ 

 

 .شدم کشینزد یقدم. داد تکان یسر

 

 . انیک یکرد انتخاب نیبهتر_ 



 

 . گرفت نگاه و زد یلبخند

 

* 

 رفته سانیپر شد،یم پررنگتر  رژان  حضور  هرچه

 .  شدیم کمرنگتر رفته

 

 و بودم من باطن در اما بود  خوب زیچ همه ظاهر در

 .خاطراتش و بودم من الش،یخ

 

. دنمیکش پس پا از کردمی م سرزنش را  خودم یگاه

 استعفا شرکت از دینبا. بودم گرفته میتصم زود دیشا

 .کردمیم یخال دختر آن یبرا را دانیم و دادمیم

 

 نبود حاضر  او یول دادم یم حیتوض شیبرا کاش

 و  خواستینم مرا  چون بشنود، را میحرفها

 . بود یگرید عشق گرو  در احساسش و قلب.دیدینم

 



 اما شوم یکار  مشغول تا کردیم را تالشش تمام انیک

 .کنم  کار شرکت آن بجز ییجا  نبودم حاضر

 

 فکر دی جد کار به و بودم  داده یمرخص خودم به

 .یاحوصله نه و داشتم یازه یانگ نه. کردمینم

 ۳۰۸پارت #

 

  رژان یهاحرف  یالالبه  از تا کردمیم را تالشم تمام

 ریمس بود،  زرنگ رژان اما بشنوم او از یزیچ

  آنها از یکالم  که دادیم  ادامه یطور را  شیهاحرف 

 .دیاین انیم به

 

 بودم حاضر که گرفتیم را اشبهانه  دلم قدرآن یگاه

 هم او دیشا نکهیا از یول نمشیبب شده که هم دور از

 .کردیم فروکش اقم،یاشت آتش باشد کنارش

 

  به و شکست را دلش که ی دختر از ریغ  انتخابش، اگر

 .دمیکشینم عذاب انقدر بود؛ کرد،  انتیخ او

 



. شدیم کی نزد انیک عقد  روز به و گذشتی م روزها

 کند نرم را رژان مادر دل  تواندیم یراحت به دانستمیم

 .شود یراض وصلت به راحت الیخ با تا

 

 جمعمان در نداشتن  حضور یبرا هربار  سانیپر

 از مرا و ح یتوج را نبودنش تا کردیم  جور یابهانه 

 . کند محروم  آشنا چشمان آن دنید

 

  شده گرم و نیر یش حاال شده سرد و تلخ یهاقهوه آن

 و سرد چشمان آن گرید  بارکی شدیم کاش. بودند

 . نمیبب را دیدرخشیم که یخی

 

 را نگاهش  مدام دیدیم مرا که بار هر سانیپر

 حدس. بود  مشهود رفتارش در یدستپاچگ و دیدزدیم

 . نبود سخت ادیز کردیم پنهان را یزیچ  نکهیا

 

 دارد حضور انیک مراسم در  حتما هم او نکهیا به فکر

 نه نداشتم، یراه چیه. بود انداخته جانم به استرس



 او با ییارویرو توان نه  و نروم جشن  به توانستمیم

 .بود یسوم راه کاش. داشتم را

 

  زنگ یصدا  که زدمیم پا و دست افکارم انیم در

 .شد بلند میگوش

 

 .کرد نگران  را انیک  خشدارم یبله

 

  ؟ی شد ضیمر ه،یآ شده یچ_ 

 

 شده؟ یزیچ. خوبم  نه نه،_ 

 

. یکن  پنهون ازم رو یز یچ یتونیم نکن فکر_ 

 یفکرا اون. یکنیم  فکر یچ به یدار دونمیم

 بنداز ذهنت از خورهیم مغزتو داره که مسخره

 داداشمه،. درست قمه،یرف. درست دوستمه،. رونیب

  نداده قسمم اگر. یمهمتر برام تو اما. درست بازم

 .زدمی م رو رابطه نیا دیق ،یبود



 

 .کرد یکوتاه مکث

 

 دیکش خودش. ستین قبل مثل گهید هم  ما رابطه_ 

 .  کور شده، کور  چشماش اون  ه،یآ. کنار

 

 .دمیشنیم  را شیهانفس یصدا فقط  و کرد سکوت

 

  با. راحت التیخ. نکردم دعوتش فردا، یبرا هیآ_ 

  بازم سانیپر. نکن فکر هم یچیه به و بخواب  آرامش

  اتمام باهاش یول. ادین فردا و ارهیب بهونه خواستیم

. ارهیب اسممو نداره حق گهید ادین اگر. کردم حجت

 . دیریبگ ازم خودتونو دیندار  حق دوتا شما

 ۳۰۹پارت #

 

  با. راحت التیخ. نکردم دعوتش فردا، یبرا  هیآ_

  بازم سانیپر. نکن فکر هم یچیه به و بخواب  آرامش

  اتمام باهاش یول. ادین فردا و ارهیب بهونه خواستیم

. ارهیب اسممو نداره حق گهید ادین اگر. کردم حجت



  هردوتون.  دیریبگ ازم خودتونو دیندار  حق دوتا شما

 .دیکن باهام کارو نیا دیندار حق. دیزیعز یلیخ واسم

 

 .دمیپرس  آرامش با

 

  گهید چرا کنه؟یم یمخف ازم رو ی چ سانیپر_ 

 داد رفتارش  چون نکن انکار فقط نه؟یبب  منو خوادینم

 . شهییدا اون داره، حق  البته. زنهیم

 

 .دیپر حرفم انیم یعصب

 

 .  سانیپر مورد در اونم ه؟یآ هیفکر  چه نیا_ 

 

 . داد ادامه و گرفت ینفس

 

 یبود گفته بهش قبال. کشهی م خجالت ازت سانیپر_ 

 ادی که کنهیم یدور. سکه یمرت اون ه ی شب چشماش

  قبل مثل هم ریام و سانیپر  رابطه. یوفتین نامرد اون



 قرار کرد ینامرد حقت در یکی چون ه،یآ. ستین

 ،یمهم برامون تو. میکن کارون یا باهات هم ما ستین

 .ینش تیاذ که میکنی م یکار هر

 

 .داد ادامه آرامتر

 

 باشه؟ نکن مسخره یفکرا  انقدر_ 

 

 .کرد تکرار  دوباره ندادم که جواب

 

 باشه؟ _ 

 

 .باشد دهیشن  داشتم شک  که بود آهسته  قدرآن امباشه 

 

 . کنم راحت فردا یبرا  التویخ  زدم زنگ_ 

 

 در که یاشتباه فکر از. کردم قطع را تماس بعد یکم

 .بودم یعصبان خودم  از بودم کرده  سانیپر مورد



 

 گربه و موش نیا دی با دادم،یم نشان ضعف دینبا

 همه به را بودنم محکم دیبا کردم،یم  تمام را یباز

 . کردمی م ثابت

 

  او بدون یزندگ دادمیم نشان او به دیبا! او مخصوصا

 ییرونما دیجد یهی آ از دیبا. است انیجر در هم

 .  کردمیم

 

 مانیپش نکهیا از قبل و برداشتم  یمعطلیب را یگوش

 .گرفتم را انیک شماره شوم

 

 جان؟  هیآ بله_ 

 

 ؟یکنیم قبول ان،یک ازت دارم ی خواهش هی_ 

 

 .یشنو ینم نه یبخوا  یهرچ_ 

 



 . گرفتم دندان به را ناخنم

 

 دعوت هم اونو فردا جشن  یبرا خوامیم  خوام،یم_ 

 .یکن

 

 . دادم فاصله را یگوش ادشیفر یصدا با

 

 ؟یبگ نویا یزد زنگ ؟یشد خل ه؟یآ یگی م یچ_ 

 ...که واقعا

 

 .دادم جواب قاطع و کردم مشت را دستم

 

  یهاسال تمام بخاطر. بگم نویا زدم  زنگ آره؛_ 

 یتو نبودش بعدها خوامینم رفاقتتون، و یبرادر

 که من، بخاطر. بمونه برات بد یخاطره هی فردا جشن

 .روشمروبه   تیواقع با دیبا

 ۳۱۰پارت #

 



 یاتفاق چیه و باشم محکم که دمیم  قول بهت_ 

  ان؟یک  باشه. وفتهین

 

 .  داد جواب  قاطع

 

 !نه_ 

 

 . دادم ادامه دیترد یاذره بدون محکمتر  من و

 

 که تو. دارم ازت که یخواهش تنها نیا انیک_ 

 . امین فردا  من یخواینم

 

 . دینال رفته وا

 

 مراسم تو اونم  ؟یاین ه؟یآ یگیم یچ هست معلوم_  

   ؟یکنیم دیتهد منو من؟

 



. خواهش  هی خواهش، هی فقط ست،ین دیتهد نیا_ 

  ؟یکنیم قبول

 

 ادیفر  را شیدلخور کلماتش  تکتک . بود دلخور

 . زدیم

 

 .کنمیم  فکر بهش_ 

 

 .  من بخاطر. لطفا  . کن قبول. انیک نمونده یوقت_  

 

 . ونهید. یشد ونه ید تو بگم تونم یم فقط_ 

 

 .  دادم ادامه و کردم جاجابه  را یگوش

 

  واسم کارو نیا.  بذار اسمشو یدار دوست یهرچ_ 

  ؟یکنیم

 

 . کردم تکرار من  و زد صدا را  اسمم ناباور



 

  ؟یکنی م قبول_

 

 نکهیا با. داد جهینت ادمیز  یفشار پا. نداشت یاچاره 

 .کرد قبول اما نبود یراض

 

 *** 

 

  یبرس مشغول دقت با و ستادهیا میهالباس کمد مقابل 

 .بودم

 

  و نشست یاروزهیف شلوار  کت آن یرو  نگاهم بارها 

 . بپوشم را همان تا شدم وسوسه

 

  تار زیچ  همه اشک یپرده پس از بردم، جلو دست

  در محکم و کردم شیرها یرخت چوب حصار از. شد

 .گرفتم آغوشم

 



  شب یکیتار در که ینامرد آن دلتنگ. بودم  دلتنگش 

 .  گذاشت میتنها و گرفت امدهیناد  کرد، میرها

 

 را لباس اگر...  اگر. کردم پرت تخت ی رو را لباس 

 . دیفهمیم را  داشتنم دوست د،یدیم تنم

 

 .بود کار نیتردرست بود، نیهم

 

.  زدم تن را  لباس عجله با و کردم خشک  را میاشکها

 .دمیخند کیری ستیه و دمیچرخ خودم دور

 

  امی شاد یپوسته  ریز از گزنده و تلخ تیواقع کم کم 

 .زد رونیب

 

  د،یدیم لباس نیا با مرا و آمدیم دختر آن همراه اگر 

 نثارم را زش یآم ریتحق ی هاپوزخند  آن از یکی  حتما

 .کردیم

 



 را تمی شخص و غرور که رشیت نی آخر شدیم و 

 .  رفتی م نشانه

 

  باتریز او. کردم برانداز را خودم و ستادمیا نهیآ مقابل

 . رتریگ چشم و تری خواستن بود،

 

  یهایپارگ. گرفتم فاصله و دمیکش سهیمقا از دست

 .آمد چشمم به تازه لباس یرو

 

 . برآوردند سر  نحس شب  آن بد خاطرات و افتاد پرده

 

 یاگوشه را  لباس و کردم باز را هادکمه خشونت با 

 .شدمی م ظاهر محکم و یقو دیبا.  انداختم

 ۳۱۱پارت #

 

 .آمد سرم بر چه رفتنش با شب آن دیفهمیم دینبا

 



 با هم من بود، خوش عشقش کنار در او اگر

 .بودم خوش  انیک و سان یپر کنار در م،یهایی تنها

 

 توانمیم هم او بدون کردم،یم ثابت ظاهر در دیبا

 .بزنم قدم را یزندگ ریمس و ستمی با میپاها یرو

 

 .زدم لباس به یپوزخند

 

.  یدیند حاال تا که یشیم  رو به رو یاه یآ با امشب_ 

 .اسمبارزه  یآماده که یاه یآ

 

  خانه از و برداشتم را  فمیک و شدم آماده سرعت به

  گرفتم لیتحو را میسفارش گل سبد راه سر. زدم رونیب

 .رفتم شانخانه  به جون یتیگ خواست به هم باز و

 

 به را تالشم همه بود گرفته  را وجودم تمام استرس

 .نکند نمود ظاهرم در آن  از یزیچ تا بودم گرفته کار

 



  اجازه دینبا. رفتینم کنار لبانم از  یالحظه  خنده

 .ببرد یپ درونم یآشفتگ به یکس دادمیم

 

  میپاها و  دست شد، متوقف محضر مقابل که نیماش

 .کردم اعتراف خودم با. شد سست

 

 ."کند دعوت را او بودم نخواسته انیک از کاش" 

 

  خواسته خودم. بود شده ری د یمانیپش یبرا بود، رید 

 . نبود دنیکش عقب یبرا یراه و بودم

 

.  دادمیم ادامه  آخر تا دیبا و بود شده  شروع یباز

 ادهیپ نیماش از و گفتم یالهبسم و دمیکش یقیعم نفس

 .شدم

 

 ایرو و رژان مادر بعد یکم و دیرس عروسش با انیک

 .دندیرس هم

 



 و دنیکش  پس پا االتیخ  و فکر رژان و  انیک دنید با

  در یقیعم یخوشحال. باشم دیبا که یاه یآ همان شدم

 .  شد  یجار میرگها

 

 !  انیک ان،یک ان،یک آخ،

 

  از ترمردانه و ترپخته  یداماد  شلوار کت نیا در چقدر

 !  یشد شهیهم

 

 رام را پسر نیا بود توانسته شینابلد یهمه  با رژان

  او کنار را اشرفته دست از آرامش انیک. کند خودش

 . بود کرده دایپ

 

 را شیزندگ هاسال  اشتباهش انتخاب با بارک ی انیک

 کنار در را راه ی ادامه بود قرار و  بود کرده تباه

 . بود انتخاب نیتردرست که کند یسپر یکس

 

 دمیفهم تازه دنشید با. دیرس همه از  رترید سانیپر

 .بودم دلتنگ شی دور از چقدر



 

 و حیمل صورت در چشمانش رنگ دیفهمیم کاش

 . انداختینم کس چیه ادی مرا اشدخترانه 

 

 با رنگشخوش   یهایاقهوه دیفهمیم کاش

 تا نیزم م یبرا میبرا او یزده خی و سرد یهای اقهوه

 .دارد فرق آسمان

 ۳۱۲پارت #

 

 و عروس سر یباال را دیسف یپارچه  سانیپر و ایرو

 . دمییسایم  قند من و بودند گرفته داماد

 

 گل دنیچ  یبرا  بار کی عروس سان،ی پر یگفته به

 .  گالب آوردن یبرا هم بار کی و رفت

 

  انیک. دمیدیم مقابل نهیآ از را شانیدو هر یچهره 

  شیهالب رژان و بود یجار  صورتش و  سر از عرق

  سطر به سطر آرامش  با و دادیم تکان ینرم به را

 .خواندیم را دستش قرآن



 

 .کرد  تکرار سوم بار یبرا عاقد 

 

  لم؟یوک خانم عروس_ 

 

 .  شد دهیکش در سمت به نگاهمان ،یشخص  ورود با

 

 و دیلرز دستم د،یلرز قلبم در چارچوب در دنشید با

  به اشک و شد قرار یب  دلم. رفت ادمی دنیکش نفس

 .آورد هجوم چشمم

 

. ببُرم دل بود، جانم که ییاو از توانستم  چطور

 . بود آمده تنها که بود خوب . نبود کنارش چکسیه

 

 . دمی کش میهاهیر به ولع با را حضورش عطر

 

  یالحظه  یبرا. ستادیا یاگوشه و داد  یسالم آهسته

 .کرد عبور  میرو از اخم  با نگاهش



 

  بزرگتر  و بزرگ م،یگلو در کرده خوش  جا بغض

 .شدیم

 

 با تا بود میبرا یفرصت نیا و بود ستاده یا دورتر

 .کنم یدلتنگ رفع ،یواشکی یهانگاه 

 

 نبود مهم کرد،ی م نگاهم ترحم با سانیپر که نبود مهم

 زدن پا و دست مهم. فشردیم هم در را مشتش انیک

 .بود دلم

 

 : گفت عاقد 

 

  خانم عروس. دیرس موقع به مهمونتون گهید خب_ 

 . مییشما  جواب  منتظر

 



  پلک اعتماد با انیک. داد انیک نگاه دل به دل رژان

 جان رژان یهالب ی رو لبخند. گذاشت هم یرو

 .گرفت

 

 .بله بزرگترها، و مادرم اجازه با_ 

 

  نفس انیک. شد بلند دنیکش کل و زدن دست یصدا

 .کرد رها یصندل یرو را خودش و دیکش یاآسوده

 

 مدالش مسابقه، از خسته که داشت را یابرنده  حس

 .باشد  گرفته را

 

 کرده النه  چشمانم در که یشوق اشک  با و رفتم جلو

 . شدم انیک یره یخ بود

 . کرد نگاهم نمادندان یلبخند با هم او

 

 .زد لب و آورد نیی پا را سرش

 



 روم یتونیم که یدونیم برادرتم،  شهیهم من_ 

 .  یکن حساب

 

 .داد ادامه و کرد یکوتاه مکث

 

 به دینبا. کنه یم وونهید  منو چشمات غم نیا ه،یآ_ 

 .کردمیم  گوش حرفت

 ۳۱۳پارت #

 

 پشت به نگاهش ،یازنانه کفش یپاشنه یصدا با

 .شد دهیکش سرم

 

  پوشاند را  چشمانش یدی سف یسرخ یها رگه ،یآن به

 .کرد کینزد بهم را شیابروها  و

 

 .سالم_ 

 



.  باشد آمده او بود محال نداشتم، اعتماد میهاگوش به

 .  شد قفل شبش یهای اهیس  در نگاهم و زدم  یچرخ مین

 

  برق  نگاهش انداخت، باال ییابرو تک دنمید با

 .داشت  یروزیپ

 

 . کردم رید که دیببخش زم،یعز_ 

 

 سمت به یقدم ما، یشده  خشک یهانگاه به توجهیب

 .برداشت رساالریام

 

 درسته؟ زم،یعز ینداد که رو کادو_

 

  خوش جا میگلو در و شد یاگلوله  شیهاگفتن زمیعز

 .کرد

 



  و محکم یهاقدم با رساالریام را انشانیم یفاصله

 یبرا شد یسد و ستادیا مقابلش. کرد  پر پرصالبتش

 . آمدنش شیپ

 

  چاند ی پ رساالری ام یبازو دور دست. بود زرنگتر  او اما

 .کرد شیهمراه به وادار و

 

 .گمیم کی تبر ان،یک_ 

 

 .دیغر رساالریام به رو انیک

 

 یچ واسه نیا کردم، دعوت تنها رو تو من_ 

 نجاست؟یا

 

  مداخله شهاب آقا. گرفت را انیک آرنج دهیترس رژان

 .کرد

 

 .پسر باش آروم_ 



 

  از بود، طانی ش جنس از او نبود؛ برداردست  سوگل

 اشفتنه آتش در را همه تا بود آمده. آتش جنس

 . بسوزاند

 

  نازکش یصدا. چرخاند  رساالریام سمت به را سرش

 . بود عشوه با همراه

 

 ؟ینگفت بهشون زم،یعز_ 

 

 . داد ادامه انیک به رو

 

  شوهر و زن رسما هم ما یزود نی هم به قرار_ 

 .میبش

 

 .زد ی پوزخند انیک

 

 گه؟یم راست ر،یام آره_ 



 

 . زد دست انیک. داد تکان  را سرش دییتا به رساالریام

 

 .نیآفر مرد، انتخابت نی ا به نیآفر_ 

 

 .گرفت  را سوگل یبازو رساالریام

 

 .یش  خوشبخت. م یبر دیبا ما_ 

 

 .دیکش خودش دنبال را  سوگل و نماند

 

 یهارانه یو به یپ یکس  تا بودم کرده حفظ  را لبخندم

 . نبرد درونم

 

 .دیپرس و  آمد جلو انیک

 

 ه؟یآ  یخوب_ 



 

 . زد لب بغض پر و گرفت مقابلم را یآب  وانیل سانیپر

 

 .بخور_ 

 

 . دیکش سانیپر دست از را وانیل انیک

 

  نه؟ ،یدونستیم تو_ 

 

 ؟یکنیم باور نه،  بگم اگه_ 

 

 .انداخت نیی پا را سرش

 

 .ستین یراض  چکسیه یول... دمیشن ییزا یچ هی_ 

 

 .دیغر انیک

 



  ؟یبگ من به نویا دیبا االن_ 

 

.  بود شرمنده. گرفت حال آن در سانیپر  دنید از دلم

 .ندارد یریتقص او میدانستیم که ما یول

 

 .یدونیم کردمی م فکر_ 

 

 .کنهیم یغلط چه داره  ستین معلوم شده،  احمق_ 

 ۳۱۴پارت #

 

 دور، یجا کی رفتمیم  دیبا نبود، ماندن یجا  گرید

 . خاطره بدون ییجا نباشد، ییآشنا  چیه که ییجا

 

 جانیا. صفر ینقطه از. کردمیم شروع اول از دیبا

 که داشتم را یاپرنده  حس. بود شده تنگ میبرا یادیز

 . بودند کرده رها تنگ یقفس  در و دهیچ  را شیهابال 

 



. فرار ی برا یراه نه و پرواز یبرا داشتم یپر نه

 دل ارید و  شهر نیا از دیبا بودم، گرفته را ممیتصم

 .رفتمیم و کندمیم

 

  یلیخ زی چ همه. نداشت خبر ممیتصم از کس چیه

 . افتاد اتفاق عیسر

 

 خیتار به ینگاه آمدم، رونیب ییمایهواپ  آژانس از

 .انداختم طی بل یرو یشده درج

 . بود نمانده شتریب یآزاد تا قدم چند

 

 هیشب. زدم یتلخند. گرفتم یقیعم دم و بستم پلک

 اقامتگاه از شییرها یآرزو در که بودم یزندان

 . گذراندیم را شیروزها نی آخر ،یاجبار 

 

  نیآخر تا چرخاندم اطرافم در حسرت با را نگاهم

 کنم ثبت ذهنم خاطرات دفتر در شهر نیا  از را ریتصو

  ابرها انیم در و گرفتمیم اوج آسمان در که یوقت تا



 رونیب ذهنم از و پاره را کاغذها  یهمه کردمی م پرواز

 .ببرم خودم با گذشته از  یزیچ خواستمینم. زم یبر

 

 آن انیم گذاشتم، ی م جا  سرم پشت را  زیچ همه دیبا

 .نداشتم هایتلخ  نیا به یاز ین هابهیغر

 

  ساختم،یم خواستم یم که  طورآن را دمیجد یزندگ دیبا

 .بودم خسته های اهیس از. رنگارنگ و شاد

 

 ؟ یکرد خودتو  کار باالخره_ 

 

 . دادم  را رژان جواب و کردم پر را  میچا فنجان

 

 .پروازمه  گهید روز سه گرفتم، طی بل آره_ 

 

 ریتصو تا گرفتم مقابلم را یگوش و نشستم مبل یرو

 .نمیبب  بهتر را رژان

 



 وجود رفتن جز یراه چیه یعنی. یادنده هی یلیخ_ 

 نداشت؟

 

  اجیاحت بهش  برم، دیبا. بمونم تونمینم  گهید. نه_ 

 .دارم

 

.  یگفتیم انیک به دیبا ب؟یغر کشور هی تو  تنها آخه_ 

 . اشتباهه کارت

 

 . دادم فاصله میلبها از را فنجان

 

 مونمیپش. برم ذارهینم. حساسه  چقدر که یدونیم_ 

 .کنهیم

 

 ؟یکن پنهون ازش یخوایم یک تا_ 

 

 .دادم رونیب  را نفسم کالفه

 



 دونمینم.  پرواز از قبل دمیشا دم،یرس یوقت دیشا_ 

 .نکردم فکر بهش هنوز

 ۳۱۵پارت #

 

 . ینفروخت رو یزیچ حداقل   خوبه_ 

 

 . چرخاندم  خانه  کوچک سالن دور تا  دور را نگاهم

 

  رو نجایا  یلیخ  نکهیا با. انیک یبرا موند زحمتش_ 

. بندازم گذشته ادی  یزیچ  خوامینم یول دارم، دوست

  دلم که کنم قطع رو برگا و شاخ همه خوامیم رژان،

 جالبه. گهید زبون هی با دیجد یزندگ هی. برگردم نخواد

 نه؟

 

 .انداخت باال شانه

 

 .تمییتنها نگران فقط من بگم، یچ  دونمینم_ 

 



.  کردم عادت بهش گهید بودم، تنها عمر هی نباش،_ 

  یلیخ زبان باشه، راحت طرف اون یزندگ نکهیا یبرا

. نگذره سخت گهید شهیم  باعث مشترک زبون. مهمه

 .نباش نگرانم پس

 

 .داد جواب میدندگکی از کالفه

 

 .خانم لجباز داره پا هی مرغت نکهیا مثل_ 

 

 ازین شدن دور و رفتن نیا  به ستم،ین لجباز کن باور_ 

 .دارم

 

 . داد جلو یکم را نشییپا لب و انداخت باال ابرو

 

. کنم منصرفت تونمینم منم ،یگرفت رو مت یتصم تو_ 

 ما یکرد دایپ دیجد یدوستا اونجا یرفت بده قول یول

 .ینکن فراموش رو

 



 .دمیخند

 

 خانواده یول  کنم فراموش خوامیم زویچ  همه گفتم_ 

 . خوب دختر کرد، فراموش شهینم که رو

 

 . کردم عوض  را بحث

 

 نکرده؟ عقد خبر؟ چه  ستیرئ از_ 

 

 . شد دستپاچه. نداشت را سوال نیا انتظار

 

  بعدا. شهیم تموم داره میگوش شارژ جان، هیآ_ 

 .رم یگیم تماس

 

  یکوتاه یخداحافظ با و بدهم را جوابش نداد اجازه

 .کرد  قطع را تماس

 



  جوابش: " دمیپرس خودم از. گرفت امخنده  حرکتش از

 !".نه. "انداختم باال شانه" بود؟ مهم

 

 فکر رفتن جز  یزیچ به تا کردمیم مشغول را خودم

 کردمیم یآشپز دم،یدیم لم یف خواندم،یم  کتاب. نکنم

 . کردمیم فکر  ندهیآ به و

 

 با. نداشتم آن از یتصور چیه که نامعلوم یاندهیآ

 و کنم سر را یمدت توانستمیم داشتم که یاندازپس

 گرفتمیم را  اقامتم رفت،ی م شیپ خوب  زیچ همه اگر

 فروش پول. کردمیم پا و دست خودم  یبرا یکار و

 .باشد میبرا یبزرگ کمک توانستی م هم خانه
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  فیک. گذاشتم در یجلو و رونیب اتاق از را چمدان

 . انداختم شیرو را میمانتو و  کوچک یدست

 



 دست. دمیپوش را مانتو. دمیکش هامبل  یرو  را هامالفه

 میگلو در که یبغض صبح  از. بود شده  شل میپاها و

 .شدیم بزرگتر و بزرگ بود، زده چمبره

 

  آسانسور داخل را چمدان چرخاندم، قفل را دیکل 

 . زدم را نگیپارک دکمه و گذاشتم

 

 و انداختم واحد یاقهوه در به ینگاه  آخر بار یبرا

 .شدم ریسراز هاپله از بعد

 

 آهسته. باشد منتظرم ابانیخ سر بودم گفته  آژانس به

 تا داشتم  زدن قدم به اجیاحت. داشتمیبرم  قدم آهسته

 .بپردازم خاطراتم دفن به لحظات  نیا در

 

 . بود رفتن  زیانگغم  یقیموس چمدان چرخ یصدا

 

 نیماش یادی ز یهاشب. ستادمیا تنومند درخت مقابل

 یبرا شود یآرامش  تا بود گرفته  پناه گوشه نیا در او

 . خوابم



 

  اشک وقت. شد میحسود  درخت آن به یالحظه  یبرا

 .شدیم سست رفتنم  یپا دینبا نبود، ختنیر

 

  داد سرم نبود کسچیه. شود رفتنم مانع  نبود چکسیه

 . رومیم  کجا که بکشد

 

 و زدیبر سرم پشت یآب کند، امبدرقه نبود کسچ یه

  نبود، کسچیه. کند میبرا یخوش  سفر یآرزو

 ! کسچ یه

 

 چشم و چسباندم شهیش به را سرم شدم،  نیماش سوار

 .دوختم آسمان به

 

 .کردم  زمزمه آهسته

 

 ببخش. یخداحافظ  یبرا ومدمین که یمامان  ببخش_ 

 .رمیم دارم نگفتم هم تو به که



 

 ادی به مرا  اصال بود؟ یحال  چه در کردم، فکر او به

  در بود؟ دهیرس بود، دنبالش که یآرامش به داشت؟

 بود؟  خوشبخت او کنار

 

 تواندیم و ببخشد تواندیم شود،یم عاشق که دل

 .  کشدیم وسط  را اعتماد یپا منطق، اما. ببندد چشم

 

  ختهیر یوارها ید ساخت؟ توانیم چطور را اعتماد

  یآجرها همان با دوباره توانیم  چطور را شده

 .برد باال شکسته

 

 نیا شود؛ی نم یبازساز گر ید برود نیب از که اعتماد

 .کردینم صدق رساالریام مورد در

 

 کرده حبس را منطقش. بود  تریقو منطقش از عشق

 . نکند عوض را مشیتصم تا بود

 



 و دلش ته از لبخند بود،  آرامشش مهم من یبرا

 رفته دست از هاسال که یاخواسته به دنیرس

 .دشیدیم
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  برق چشمانش. گرفت جان میپلکها  پشت رشیتصو

 .بود لبانش یرو لبخند و زدیم

 

 .  بود مهم میبرا که بود یز یچ همان نیا

 

  زجر را خودم فقط ماندن با بود، درست  انتخابم

 . دادمیم

 

 .کردیم  رییتغ زیچ همه د،یجد یشروع و رفتن با

 

  یقیعم  نفس. شدم ادهیپ نیماش از فرودگاه مقابل

 .دمیکش ری زنج به را میهااشک. دمیکش

 



 .شدیم ترسخت کندن دل د،یچک یم قطره کی فقط اگر

 

  انتخاب خودم که بود یراه نیا نبود، زدن جا وقت

 . بودم کرده

 

 .  دمیدیم را سانیپر و رژان ان،یک گرید بارک ی کاش

 

  پشت قیدقا. رفتم تیگ طرف به پرواز شماره اعالم با

  پشت را  زیچ همه. برود دیبا یرفتن. گذشتندیم هم

 .رفتم و گذاشتم جا سرم

 

 

 (رساالریام)

 

 .کرد خطبه  خواندن به شروع عاقد

 

 ...سوگل یموکلت_ 

 



. انداختم اششده شیآرا  صورت به نه ی آ در ینگاه

 .داشت برد برق  چشمانش و یروز یپ یخنده  شیهالب

 

  دختر یالحظه یبرا. بودم آشوبهدل و ینگران از پر

 .کردم تصور سوگل یجا را یآب چشم

 

 یسخت تکان قلبم. دیسف  چادر ریز دخترانه یشرم با

 . خورد

 

  یکوچولو  موش. نداشتم او از یخبر بود  وقت یلیخ

 ! م یداشتندوست

 

 ینامرد بودم، کرده اشتباه موردش در دمیفهم رید

 .رید یلیخ بود، شده رید زی چ همه یبرا. بودم کرده

 

 . کرد تکرار را سوالش بار نیدوم یبرا عاقد

 



  شهیهم از نش ینگ  درخشش با سوگل دیسف یهادندان

 . بود شده ترزنبهم  حال

 

 .  کرد امحواله  ی زیر  چشمک

 

  یزی چ گهید. یبود لحظه  نیا منتظر هم تو دونمیم_ 

 .میبش هم برا ابد تا که نمونده

 

 ذهنم در بارها  و بارها را  لحظه نیا گفت؛یم درست

 .  بودم دهیکش نقشه شیبرا. بودم دهی کش ریتصو به

 

 اشنه یهز را عمرم از هیثان  به هیثان و قه یدق به قهیدق

 کنار تا بودم داده ینیسنگ و سخت تاوان. بودم کرده

 .نمیبش یصندل نیا یرو او

 

 . زدم  یظیغل لبخند

 



 یلیخ  خوشحالم،. بودم لحظه نیا منتظر که معلومه_ 

 . خوشحال

 

 .کرد تکرار  بار نیسوم یبرا عاقد

 

 و سفت سوگل. گالب نه و  اوردیب گل رفت نه عروس

 هم لفظ در یحت  نبود حاضر و بود نشسته کنارم سخت

 .کند  ترکم یالحظه 

 

 .میبود دور هم از یادی ز یهاسال  ما
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 بود سوگل انتخاب  به که یمجلل عقد اتاق در را نگاهم

 .چرخاندم

 

 مانرهیخ  ذوق با و نشسته یاگوشه مادرش و پدر

 . بودند

 



 با که دمید را نایم و  سانیپر به و چرخاندم سر

 .کردندیم ماننظاره  سی خ یهاچشم 

 

 نشسته یصندل یرو گرفته یاچهره  با پدرم و مادر

 کرده آمدنشان به یراض زور  با نایم و سانیپر. بودند

 .بودند

 

 ادیفر را وصلت نیا از بودنشان یناراض شانیهااخم 

 .کنند نگاهم نبودند حاضر یحت. زدیم

 

 با. بودند  نکرده شرکت  هم یخواستگار  مراسم در

 . بودم شکسته را دلشان امخواسته  ی رو یپافشار

 

 .دیچیپ گوشم در سوگل نازک یصدا

 

 .بله مادرم، و پدر اجازه با_ 

 



 یهرزه نیا آوردن دست به یبرا بودم، کرده چه من

 . بودم آورده درد به را  آنها دل خائن،

 

 .چرخاندم سر  میبازو دور یدست  دنیچیپ با

 

  ؟یای لفظ ریز  منتظر ؟یبد  رو بله یخوای نم زمیعز_ 

 

  زمان در. بود دادن رخ حال در یاتفاق چه  دمیفهمینم

 . کابوس ای بود خواب.  بودم شده گم

 

 یصدا. میایب خودم به تا داد انگشتانش به  یزیر فشار

 . شد بلند عاقد

 

 و گل رفتن خانم عروس یجا داماد آقا نکهیا مثل_ 

 .ارنیب گالب

 

 از منتظرش نگاه یالحظه . زدم یلبخند آرامش با

 از پر  براق اه  یس یها لهیت. شدینم جدا  چشمانم



  یکیتار به رو رفته رفته  من مکث با اش،ستاره 

 . رفتیم

 

 .نبود اشدلبرانه لبخند آن از  یخبر گرید

 

 .یبد جواب  منتظرن  همه ر؛یام_ 

 

 و بود حبس هانه یس در نفس. شد ترق یعم لبخندم

 .آمدینم در یکس از صدا

 

 انداخته راه که یشینما  به سکوت در هم عاقد یحت

 .بود  رهیخ بودم

 

. درآورد ریتسخ  به را صورتش یاجزا بهت و ترس

 . نشست شیصدا به لرز

 

   ؟یگینم یچ یه چرا شده؟  چت ر،یام_ 

 



 ؟ینگران  چرا . مشخصه  یچ همه زم؛یعز  بگم یچ_ 

 

 .گرفت یفیخف  لرز شیهالب

 

... گهید  من ... من. شه تموم تا بده...  بله... هی_ 

 .ندارم  تویدور... لحظه  هی تحمل

 

 .کردم یزیر اخم

 

   ؟یدیترس_ 

 

 .داد تکان را قرمزش یهالب

 

 ای ؟یبد دستم از نکهیا از ؟یترسی م یچ از_ 

 زه؟یبر  بهم هاتنقشه

 

  ر؟یام یگیم... یچ_ 



 

 . زدم پچ و کردم کینزد گوشش به را سرم

 

 .رهیم شیپ برنامه طبق زیچ همه  نترس؛_ 
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 شیجا در ی تکان که بردم باال را میصدا دم،ینکش عقب

 . خورد

 

 .  کن تکرار سوالتو دوباره یحاج_ 

 

 :گفت یشوخ  به عاقد

 

.  خانم  عروس برا کنهیم  یگرم بازار چه  داماد آقا_ 

 لم؟یوک  بنده داماد، آقا

 

  و محکم  چشمانش در رهیخ و دمیکش عقب را سرم

 . دادم جواب  قاطع



 

 !نه_ 

 

 مقابلم مجسمه. دنیکش ی نیه زمانهم نا یم و سانیپر

 .شدیم ترسرخ  و سرخ

 

 و بود ستادهیا مقابلم ونیهما افتادم، نحس شب آن ادی

  را سوگل جواب. کردیم لگدمال  را غرورم ینامرد با

 . بود دهیکوب صورتم در

 

 .بود عفو از ترنیریش انتقام لذت

 

 .آمد جلو  سوگل پدر

 

  یباز ما  یآبرو با یدی م اجازه خودت به چطور_ 

 .کنمیم  تی شکا ازت کهیمرت. یکن

 



  یخند شین و ستادمیا اش،خشکده  دختر به تیاهمیب

 .زدم

 

  حرف یطور هی ؟یزنیم حرف آبرو کدوم از آبرو؟_ 

 فکر. یندار خبر دخترت یکارا از  انگار که نزن

 منم نیا. دیبنداز من به رو هرزه نیا د یتونیم یکرد

 .کنمیم تیشکا  ازتون که

 

 .دمیچرخ  پوش دیسف طانیش طرف به

 

  فکر.  باشم زرنگتر ازت که یکردی نم فکرشم_ 

 که یگرگ نیا. یطرف احمق  ریام همون با یکردیم

 .ی ساخت تو رو سادهیوا  جلوت

 

 .بردم باالتر را میصدا

 

 تو از انتقام فکر به میزندگ از سال چند یدونیم_ 

  حماقتم خاطر  به خودمو سال چند یدونیم گذشت؟

 .بنداز من به نگاه هی. کردم سرزنش



 

 . کردم اشاره مادرم و پدر به دست با

 

! تو ،ییتو بدشون حال ل یدل. بنداز اونا به نگاه هی_ 

  از خوش آب ذاشتمیم که رتمیغیب انقدر یکرد فکر

 بدون تونستنیم که ییروزا  قاتل آرزوهاشون، قاتل

 گذرم؟یم بگذرونن، من یبرا  ینگران

 

 . کردم یعصب یخنده

 

  کرده نیکم  بودم، منتظر. گذشتمینم که  معلومه نه،_ 

 نیهم قایدق. برسم نجای ا به تا ختمیر  برنامه بودم،

  خامت و داره اثر روم هاتله یح یکردی م فکر. نقطه

 شم؟یم

 

.  کردیم نگاهم زدن پلک بدون و بود شده  الل سوگل

 . بودم کرده انینما را تیواقع و زده کنار  را هاپرده

 



 دنتیدر  منتظر که بودم یزخم گرگ هی فقط من_ 

.  دادم دست از انویک لحظه نیا به دنیرس  یبرا. بود

 چرا؟ یدونیم داشت، ارزش اما. دادم دست از موه یآ

 

 .دمیکش نعره

 

 چرا؟ یدونیم_ 

 

 .دادم  ادامه بود، کرده سکوت

 

 دارم، وقت  حاال. بود خواستم تنها تو کردن له چون_ 

 .برگردوندشون یبرا دارم یانرژ
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 دادم ادامه آرامتر

 

  برام راهو مادرم و پدر یدعا یول سخته دونمیم_ 

 .کنهی م هموار



 

 .شدند وارد  پوش سبز مرد چند و شد باز عقد اتاق در

 

 واالمقام؟ یآقا_ 

 

 .زدم یاخسته  لبخند

 

 .اسآماده زیچ همه شما،  خدمت_ 

 

 دست از گل دسته. آمد جلو ینظام لباس  با یچادر زن

 .افتاد سفره کنار و شد  رها سوگل

 

 برنده کی یباز نیا. شد  قفل مچش دور یفلز دستبند

 .بودم من که داشت

 

  بخاطر. بگذره خوش بهت. تو به من  یکادو نمیا_ 

 پروژه، روند  در اختالل جادیا و ونیهما با یهمدست

 دادن یباز یبرا تالش و  یحسابدار اسناد یکاردست



 یجه ینت که یکردینم فکر. اموالم دنی کش باال و من

 سر که اول همون از. نی ا بشه ونیهما با تیهمدست

  دادم اجازه. هیچ قصدت دونستمیم شد، دایپ توکله

 .خواستم یم من که یاونجور  ی ول یکن یباز

 

 م،یهاحرف   از بعد که بود شده یمتحرک یمرده سوگل

  که بود نشده دور هنوز. داشتیبرم قدم زن کمک با

 . زدم شیصدا

 

 . کن صبر_ 

 

 در چشم. چرخاند شانه یرو را سرش و ستادیا

 .زدم را آخر یضربه و شدم چشمش

 

  نهایبهتر و نیترناب   دنبال شهیهم که یدونیم_ 

 دست مهمتر، همه از و هایافتنین دست. بودم

. داشت برام یاژه یو گاهی جا اولش از ه یآ. هانخورده 

 رو تو که یبار نیاول با یحت داشتم بهش  که یحس



 فوران احساسات فقط تو که دمیفهم. داشت فرق دمید

 ...هیآ یول  یشتریب زیچ نه یبود بلوغ سن یکرده

 

 تمام  مهین را حرفم  خورد امشانه به که یدست با

 .گذاشتم

 

 .دیکن تمومش بهتر_ 

 

 . کردم  باز رفتنشان یبرا را راه و دادم تکان یسر

 

  انیپا ینقطه نجایا. شد تمام دم،یکش یاآسوده نفس

 .  بود یباز

 

  رفتم طرفش به . نشست مادرم سیخ چشمان در نگاهم

 .دمیبوس را سرش ی رو. دمشیکش آغوش در و

 

 که ببخش. شد تموم بد یروزا  اون همه شد، تموم_ 

 .گذشته  بد یروزا یهمه واسه ببخش. کردم تتیاذ



 

 ترشکسته  روزها نیا که را یپدر دست تا شدم خم

 .نداد اجازه که ببوسم، بود شده

 . زد میبازو به ضربه چند

 

  بودم مطمئن. یکنینم یاشتباه کار دونستمیم_ 

 . ییحرفا نیا از عاقلتر

 

.  بود امدهین نامرد انیک. نداشت دوام ادی ز میخوش

  رانده خودم از بدجور که یاه یآ ه،یآ.  نداشت باورم

 غرورش  و بودم کرده قضاوتش  رحمانهیب. بودمش

 .بودم کرده خرد را

 

 بودنش امان در یبرا شدم اشتباهم متوجه یوقت

 . بدم ادامه ییجدا نیا به بودم مجبور

 

  حضورش به یزندگ نیا یادامه یبرا بودم،  دلتنگش

 .داشتم ازین
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 فقط شد،یم من یبرا دیبا آوردم،یم دستش به دیبا 

 .شدی م تمام یدور نیا دیبا. من

 

 .کن  دعا برام بابا، برم دیبا_ 

 

 .دمید  چشمانش در  را اشک برق

 

 . همرات به  خدا برو،_ 

 

 چشمانم یرو را مادرم چادر ییانتها گوشه و شدم خم

 .زدم بوسه و دمیکش

 

. برازنده عروس هی با پر، دست گردم،ی برم زود_ 

 . کن دعا برام فقط

 



 دل. گرفت راه الغرش و  دهیچروک پوست یرو اشک

 نایم و سان یپر مقابل. نداشتم را حالش نیا دنید

. بود نگذاشته میتنها وقتچ یه که یخواهر. ستادمیا

 پا اما بود سوگل با ازدواجم مخالف نکهیا با یحت

 و پدر توانسته  اصرار با و بود گذاشته دلش یرو

 .باشند کنارم تا کند یراض را مادرم

 

 .کنم جبران دمیم قول. ونمیمد بهت یلیخ_ 

 

 .دیخند  هیگر انیم

 

 . جبران شهیم ،یباش تی زندگ فکر به ست، ین الزم_ 

 

 .گذاشتم میچشمها یرو دست

 

 .گرفتم انگشت دو انیم را سانیپر ینیب

 

 .یشد ترمزشت ،یبود زشت ،یگرفت آبغوره انقدر_ 



 

 .نشد باز هم  شیابروها گره د،ینخند

 

 برم، دیبا من. خوامیم  ازت که هیکار  نیآخر نیا_ 

 .باش مواظبشون و خونه  ببر رو همه

 

 .دیپرس یدلخور  با

 

 ه؟یآ ای انیک دنبال یریم_ 

 

 . دو هر_ 

 

 .شد  باز شیهااخم 

 

 .امیم باهات منم پس_ 

 

 .بده انجام گفتم که رو یکار ست، ین الزم_ 



 

 .داد نایم به را  چشییسو

 

 .رمیم ریام با من مامان_ 

 

 . کردم زمزمه لب ریز و دمیکش یپوف

 

 . لجباز_

 

 فرمان که طورهمان . میرفت  نیماش سمت به سرعت به

 دست با هم  سر پشت بودم، گرفته دست کی با را

 شده ضبط ی صدا هربار اما. گرفتم را هی آ شماره گرید

 . کرد یخاموش  اعالم

 

  کیتراف. دمیکوب فرمان به محکم چندبار را مشتم

 .نداشت یتمام

 

 .یلعنت  بده جواب  بده، جواب_ 



 

 .گرفت را ساعدم یدلسوز با سانیپر

 

 .ریام باش آروم_ 

 

 . دمیکش صورتم به یدست کالفه

 

 یاتفاق هی کنمیم حس. خاموشه تلفنش خاموشه،_ 

 .افتاده

 

 او حتم به گرفتم، را انیک شماره و کردم آزاد را دستم

 .داشت خبر هیآ از

 

 هم پشت آزاد بوق. نداد جواب انتظارم، برخالف

 تماس گر ید بار چند. شد قطع تماس تا شد تکرار

 .دهد جواب نبود حاضر انیک اما گرفتم

 ۳۲۲پارت #

 



  آهسته ی صدا که کنم قطع  را تماس خواستم  دیناام

 .دمیشن را رژان

 

 . الو_

 

 . دمیغر یعصب

 

 بهش بده وی گوش ده؟ینم جواب  چرا کجاست؟ انیک_ 

 .دارم باهاش یواجب کار

 

  پر و بال یپرنده. بودم  یعصب یخبریب همه نیا از

  راهها اما بود، گشوده پرواز  پر که بودم یاشکسته 

 .بود بست بن

 

 میضخ یوارها ید به سر با دمیکشیم پر طرف هر به 

 در خودم که ییوارها ید. خوردمیم نفوذ رقابلیغ و

 . بودم لیدخ رفتنشان باال

 



 .داد جواب سرد

 

 ... یعنی ست، ین انیک_ 

 

 خاموشه؟ شیگوش چرا کجاست؟ هیآ ه،یآ_ 

 

 .دمیکش ادیفر سکوتش، با

 

 کجاست؟ بگو ؟ یدار خبر هیآ  از دونمیم_ 

 

 .دونمینم_ 

 

 .  یگیم دروغ یدار. یگیم دروغ_ 

 

 . داد  جواب سردش  لحن همان با

 

 . ..یزندگ به و دینکن  فکر هیآ به گهید بهتر_ 



 

 .دمیدو حرفش انیم

 

  شهیهم واسه. شد تموم که یباز هی بود، لمیف همش_ 

 یم. یدار خبر ازش دونمیم. بستم کثافتو اون پرونده

 .شنوهیم  صدامو داره و شتهیپ دونم

 

 . دادم ادامه آرامتر

 

.  بدم حیتوض براش رو  ییزایچ هی دیبا ام،یم دارم_ 

 . بدونه رو تی واقع که الزمه

 

 .دیپرس ناباور

 

 ؟ یکنیم یشوخ  یدار... یدار ؟یچ_ 

 

 . دادم جواب مطمئن

 



 . ستین کار در یشوخ_ 

 

 ...هیآ... هیآ_ 

 

  یخوب حس کردیم تکرار را هیآ اسم مدام نکهیا از

 .نداشتم

 

 ؟ یچ هیآ_ 

 

 . رفت هیآ_

 

. شد آوار سرم بر یچ همه. دمیکش یاگوشه را نیماش

 . بود رفته من یآب چشم. شد تلخ تلخ کامم

 

 رفته؟  کجا هیآ بزن، حرف درست_ 

 

 .کردم حس را شیصدا لرز



 

 . رفت شهیهم ی برا کشور نی ا از رفت،_ 

 

 شد رها دستم از یگوش افتادم، نفس نفس به خشم از

 .دمینشن ییصدا گرید و

 

 فراموش را او که بودم یلعنت انتقام آن ریدرگ قدرآن 

 . بودم داده دستش از یراحت نیهم به. کردم

 

 دست به ی سخت با و بود حقم که یآرامش حماقت، با

 ! میفکریب به لعنت. بودم رانده خودم از را بودم آورده

 

 یحت بودم، شده رد همه یرو از هدفم به دنیرس یبرا

 !انیک

 

 هر که کردم حس امنهی س چپ سمت یریگنفس درد

 . شدی م شتریب و  شتریب  لحظه

 



 دستم کار  ماندنم خبریب. ی راحت نیهم به بود، رفته

 .خورد زیل دستم از یماه و داد

 

 .باشد تی امن در سوگل ینهیک از خواستم،یم فقط

 

 گوشم در کیتار شب آن در شیادها یفر یصدا

 اجازه آنکهیب بودم، کرده قضاوتش ندانسته. نشست

 . کردم شیرها و زدم تهمت دهد، حیتوض دهم

 

 .کرد ی روشیپ امچانه تا و و دیچیپ  دستم در درد

 ۳۲۳پارت #

 

 به تبر. بودمش شکسته بدجور. بود کرده فرار من از

 انتقام نامرد من  ... من  من،. بودم  زده اششه یر

 .بودم گرفته او از را میهای دلشکستگ و های ناکام

 



 یادهیفا یول شود سبک دلم داغ تا  کردم اعتراف

 بودم کرده بپا خودم که یآتش در شتر یب نداشت،

 . سوختمیم

 

 شدیم میادعا که ی من بودم، کرده اشآواره من

 . دارم دوستش

 

  پلک و  چسباندم یصندل یپشت به را سرم. قلبم آخ

 .بستم

 

 را بردم ین یریش و لذت. بود انیپا ینقطه نجایا کاش

 .کرد تلخ  تلخ رفتنش با

 

  که بودم من نیا واقع در  و دادم دست از  را زیچ همه

 .  نداشت معنا  او بدون یزندگ. بودم باخته

 

 بارن یاول یبرا را عشق. کردم تصور را شیهای زمرد

 .  بودم دهید هاآن در



 

  چشمانش  یایدر نمک اش،چانه  نییپا  کوچک خال

 .بود

 

 یزندگ انیپا یعنی نیا و بود رفته من یکوچولو  موش

 .داشت درد هم مردنم. من

 

 نیا کاش. ندادم یتیاهم . دمیشن دور از را ییصدا

 .شد  کترینزد  صدا. شدیم  تمام یاهیس

 

 .ریام. کن باز چشماتو  ریام ر،یام_ 

 

 را اسمم کباری کاش شناختم،ی م خوب را هیآ یصدا

  فرق همه با زبانش از اسمم دنیشن حتما زد،یم صدا

 .داشت

 

 . کن کمکم خدا، یا خوبه؟  حالت ر،یام_ 

 



 .بود سانیپر شانیپر و مضطرب یصدا

 

. باش  خوب تو فقط. دمیم قول م،یکنیم داشیپ_ 

 .ریام

 

.  کردم بازشان زحمت به بود، شده نی سنگ میپلکها 

 و دیخند بازم، چشمان دنید با. بود  تار رشیتصو

 .کرد زمزمه

 

 .یکشت منو که تو_ 

 

 .کردم حس  چشمم کنار را یسیخ. زدم یتلخ لبخند

 

 .رفته... هیآ_ 

 

 .داد جواب  شیذات یمهربان با و دیکش باال  را اشینیب

 

 .میگردونی م برش_ 



 

 . کرد تکرار و زد یلبخند

 

 .میگردونیم  برش باهم_ 

 

 سانیپر از را امشرمنده نگاه. بود خشک خشک دهانم

 .گرفتم

 

 . داره حقم. گردهیبرنم شکستم، دلشو_ 

 

 .شهی م قشنگ که اشیسخت نیهم  با عشق_ 

 

 مغز تا درد گرفت، امسرفه که زدم یلبخند حرفش از

 .کردم یاناله. دی رس استخوانم

 

  اورژانس  دیبا ست،ین خوب حالت. شد  یچ ر،یام_ 

 . کنم خبر

 



 .شمی م خوب. ستین الزم_ 

 

  باز مرا سمت در بعد و شد ادهیپ نیماش از سرعت به

 .کرد

 

 ؟ یش ادهیپ یتونیم_ 

 

 ؟یکن کاریچ   یخوایم_ 

 

 . داد جواب زده جانیه

 

 زدم، حرف رژان با. میباش داشته وقت  هنوز دیشا_ 

. نگفته ساعتشو هیآ یول  امشبه یبرا طشیبل گفت

 دیشا. میکن امتحان  رو شانسمون دیبا فرودگاه، میریم

 .  باشه نرفته

 

 دینبا بود، دهیشن را میصدا خدا. شدم زنده  حرفش با

 .دادمیم دست از را فرصت نیا



 

 .شدمیم  رفتنش مانع دیشا دمیرسیم  موقع به اگر

 

. نیبش سرجات برو بچه؟ یهست یچ  معطل پس_ 

 .کنم یرانندگ  تونمیم خودم

 ۳۲۴پارت #

 

 .دیکوب نیزم  به پا سانیپر

 

  زود دمیم  قول. خطرناکه ست،ین خوب حالت تو_ 

 .کنمیم خواهش. میبرس

 

 سانیپر. میشد  جا به جا و  دادم گوش حرفش  به ناچار

 . کردیم یرانندگ دقت و مهارت با

 

 اگر بود، او فقط دمیام تنها. زدمیم صدا را خدا دل در

 .شدیم  کرد،یم اراده

 



 .  شکستیم را  نمانیب نیسنگ سکوت سانیپر نیفنیف

 

 ؟ ینداشت خبر  رفتنش از چرا  تو ،یپر_ 

 

 اون از بعد . بودم کرده  کم باهاش مورابطه  چون_ 

 .ششیپ رفتمیم کمتر ،یبود کرده باهاش که یکار

 

 .کرد امحواله ینگاهمین

 

 که چشماش تو. توعه هیشب  چشمام رنگ گفتیم_ 

.  گردهیم تو از  یرد یدنبال کردمیم حس  شد،ی م رهیخ

 ادی دنمید هربار  با نخواستم. شه تیاذ شتری ب نخواستم

 .فتهیب تو

 

 . داد ادامه آرام

 

. میگذاشت تنهاش. میکرد بد بهش یل ی خ ما ر،یام_ 

 .میعصبان یلیخ خودم از. میگرفت  ازش شوخنده



 

 به را  نگاهم و چرخاندم شهیش سمت به را سرم

 .دادم عبور حال در  یهانیماش

 

 که اومدم خودم به یوقت یول ،یک از دونمینم_ 

 که یبارنی اول همون از د یشا. بود شده قلبم نینششاه

 بها زده، شکوفه حس نیا به تا کردم تالش . دمشید

  وجودش تو  یزیچ هی. بود تریقو اون. نشد یول ندم؛

. بود زیمتما همه از.  کرده فردش به منحصر که داره

 .بود خودش یط یشرا هر در

 

 .شدی م بزرگتر و بزرگ بغضم

 

 .بود شکستم قلب مرهم. بودم آروم آروم کنارش_ 

 

 .  شد سیخ اشک از صورتم

 



  خواستمینم  گهید. رفتیم شیپ خوب، زی چ همه_ 

  سر رو میانرژ و وقت همه خواستمیم. میبر یمهمون

  پرورش الم یخ  تو سالها  که یزیچ به تا  بذارم پروژه

  بهم یچ همه  دونفر اون دنید با که برسم، بودم، داده

 . ختیر

 

 . کردم تازه ینفس

 

 به رو شدنش آوار دم،یرقص کثافت اون  با یوقت_ 

  شیباز وارد ناخواسته منو یعوض سوگل. دمید چشم

 رفتم گرفتم، فاصله سوگل از یابهونه  به. بود کرده

 بهش زویچ  همه برگشت راه تو داشتم میتصم. دنبالش

. شدم وونهید زد، بهش فرزاد که ییحرفا با اما. بگم

 . خوردم دست رو دوباره کردمی م فکر

 :ــنےی ُحس   م  یَ َمر  /ــگـرے     ـــید آن

 ۳۲۵پارت #

 

 .دمیکش صورتم به یدست

 



.  شدم رحمیب کنه، دفاع خودش از ندادم فرصت_ 

 هی یعوض من. کردم صادر  حکم براش و زدم زخم

 .کردم شیسالخ. بودم شده گهید آدم

 

 من و ختیری م معصومانه که افتادم ییهااشک  ادی

 انداختم،یم پا از داشت که یدرد به یتیاهم. دمیدینم

 . ندادم

 

 بلکه کرد،ینم  کمتر دوشم از یبار تنها نه اعترافاتم

 .کردیم ترن یسنگ را قلبم

 

 از کردم حس ن،یدار خبر  انیک و تو گفت، یوقت_ 

 دورم خائن مشت هی شدینم باورم. شدم یته درون

 پنهون ازم دیبا چرا دمیفهمینم. باشن شده جمع

 .خوردم خرخره تا برگشتم یوقت. نیکردیم

 

 . زدم یاخنده  تک

 



 رفت در دستم از زمان. کردم  مست بار نیاول  یبرا_ 

 میتصم. دمید رو هیآ  بازم هوا و حال اون تو یول

 گفت یمحمد یوقت. بدم ادامه رو سوگل  با یباز گرفتم

 دنشیند با کردمی م فکر. شدم خوشحال اد،ینم گهید

 .نشد یول. شهیم تموم یچهمه 

 

. میدیرسینم میرفتیم هرچه بود؛ شده  یطوالن ریمس

 ...دمیرسینم اگر بودم، نگران

 

 بار نی آخر یبرا کاش. میدیرسیم  موقع به کاش

 .دمیدیم را اشیی ایدر چشمان

 

 م؟یرس ی نم چرا_ 

 

 .میکینزد. نمونده ی زی چ گهید_ 

 

 .شد مشت رانم  یرو را دستم

 



.  بود برافروخته. خونه اومد روقتید انیک شب هی_ 

 . زد داد توصورتم و گرفت  موقهی در یجلو  همون

 

 هی با یرفت چشماش جلو نامرد؟ یکرد یغلط چه_ 

  یچطور . کاره و کسیب  یکرد فکر ،ی دیرقص هرزه

 ... من خواهر با یداد اجازه خودت به

 

 .داشت درد هم شیادآوری فشردم، محکمتر را مشتم

 

  از دم که یهمون  سرخوش،ان یک خواهر د،یکش ادیفر_ 

 انیک شباون ؟یکن کارو اون ،یزنی م شیبرادر

 .  یعصب یلیخ بود، یعصب

 

 .گذاشتم  دردم از پر ی  عضالن  ینه یس  یرو را دستم

 

  شل دستاش. اشنه یس تخت دمیکوب محکم دستام با_ 

 حال که بود من نوبت حاال. رفت عقب  قدم هی و شد

 . بزنم ادیفر  سرش بدمو



 

 از شانی ادآوری با نزدم، انیک به که یی هاحرف  چه

 . شدم متنفر خودم

 

.  نابرادر ق  ی نارف خورهیم بهم ازت حالم گفتم، بهش_ 

 واسه زدم، گردنم به دست  با. یدی م جر قهی یک واسه

  خبر کاراش از که تو. یکنیم باد رتیغ رگ یک

 من که یکار. کرده خرت  یینما مظلوم با  نکنه. یدار

 .نبود  نیکرد من با شماها  که یکار از بدتر کردم

 

  ادی به خوب را شب آن لحظات تمام. بودم شده وانهید

 از یدرک دمیفهمیم انیک واج و هاج نگاه از. داشتم

 .ندارد میهاحرف 

 ۳۲۶پارت #

 

 .کردم نگاه انیک  به تمسخر با

 

 یالحظه  چه تو نگفته بهت. بفهمم یکردی نم فکر_ 

 .  گرفتم مچشو



 

  شیهالب بزند پلک آنکهیب دیفهمینم حرفام  از یچیه

 .داد تکان را

 

 .  بزن حرف آدم مث تو؟ یگی م یچ_ 

 

  عیما و برداشتم زیم یرو  از رو مخصوص یوانیل مین

 سمتش به  رو یخال وانیل. دمیکش سر رو درونش

 .گرفتم

 

 .کنهیم خاموش رو شتیآت  بخور، ایب_ 

 

 چه یکوفت یمهمون  اون تو بگو. شده یچ  نمی بب بنال_ 

 .اومده سرش ییبال

 

 . نکند باور را میحرفها که داشت مانیا هیآ به قدرآن

 



  موقع به اگر ،یداشت خبر ازش که یاکاره مهین کار_ 

 . بود شده تموم بودم دهینرس

 

. دیکوب سرم  پشت وارید به و گرفت دستم از را وانیل

 .دیکش نعره

 

  خودمو دست یکار هی تا یلعنت بزن حرف درست_ 

 .ندادم خودت

 

 همه اما. برقصم سوگل با شدم مجبور لمیم برخالف_ 

 یدار  یطورنیا که بود یدختر اون یپ حواسم

 رون،یب رفت دمید یوقت. یزنیم نهی س به سنگشو

 هی دمیرس یوقت اما. می برگرد زودتر تا  رفتم دنبالش

  شنهادیپ بهش داره کردم فکر اولش بود، کنارش پسر

 حرفاش از اما کردم داغ لحظه هی.  دهی م ییآشنا

 . شناسنیم  همو دمیفهم

 

 . زدم شده مات انیک یافهیق  به یخندشین

 



 .خواهرت به داد دستشو  جام_ 

 

 .کردم ادا یمسخرگ با  رو خواهرت

 

:  گفت بهش پسره. گرفت ازش راحت یلیخ اونم_ 

 تموم مهین کار امشب. یشد خودم مال آخرش  یدید"

  اگر. کردینم یاعتراض چیه اونم." کنمیم  تمومش رو

 و اتاق کدوم از نبود معلوم بودم، دهی نرس موقع به

 یک پسر یکنیم فکر. کردمیم جمعش د یبا تخت کدوم

 !فرزاد بود؟

 

 من یروروبه  جسمش بود، رفته فرو بهت در انیک

  مبل یرو. زدی م پرسه یگر ید یجا روحش اما بود

 ادامه یرحمیب با و دیکش چنگ را شیموها. آمد فرود

 . دادم

 

  انتیخ ادی. خوردم ظاهرشو گول که شدی نم باورم_ 

 رو بودن نامرد خواستم  منم. افتادم ونی هما و سوگل

 یوقت. بچشم طعمشو بار هی خواستمیم  کنم، تجربه



  و خودم حماقت از حالم  ،یداشت خبر هم تو گفت

 .خورد  بهم داشتم بهت که یاعتماد
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 . دادم ادامه آرامتر

 

 داشت، یفرق چه بودن هم مثل همشون یوقت_ 

 . دادم سوگل دل به دل منم. باشن کنارم کدومشون

 

 امگونه در یدرد و رفت یاه یس چشمانم یالحظه  یبرا

 .دیکش ادیفر  انیک. دیچیپ

 

 دهن به رو هیآ اسم. ببند فتویکث دهن شو، خفه_ 

 . اری ن نجست

 

 .زدیم نفسنفس خشم از و بود سرخ چشمانش

 



  سهیمقا ییهرجا اون با رو هیآ یکنیم جرات چطور_ 

  هم من، هم . داشتم خبر  من آره. یکن

 او حق من چون ،یبدون تو مینخواست.سانیپر

 یبدون می نخواست. گذاشتم دستش کف  رو حرومزاده

 مینخواست. یذارینم شزنده میکردی م فکر چون

 در یتونست چطور. کرد جبرانش نشه که وفتهیب یاتفاق

 .یکن فکر فیکث انقدر هیآ مورد

 

 را انیک  شیپ قهیدق چند حال که بود  من نوبت حاال

  چطور دینیبب تا نماند انیک.  متعجب و گنگ. کنم تجربه

 از قبل. گرفت را امقهی بودم، کرده که  یکار تاوان

 .کرد مکث. شود خارج در از نکهیا

 

 تو مثل یرتیغیب. شده تموم تو منو نی ب یچ همه_ 

 .شناسمی نم گهید رو

 

 آن یول گرفتی م را جانم  لگدهاش و مشت ریز کاش

 شد ینیزهرآگ خنجر کلماتش تکتک. زدی نم را حرف

 . بود ینیسنگ باخت . شکافت را قلبم و که



 

 .برگشتم  سانیپر سمت

 

 هی بخاطر. دادم دست از رو تونهمه   شب هی تو_ 

. کردم فکر صبح تا شب اون. اشتباه میتصم و قضاوت

 از رو همه انتقام دیبا. خوردم  یباز سوگل از بازهم

 هی هیآ به  بدهکارم، تونهمه به من. گرفتمیم سوگل

 که خانواده هی و پاک عشق هی. بدهکارم عاشقو قلب

 .باشن کنارش ابد تا

 

 .کرد پارک را ن یماش سانیپر

 

 دینبا. ریام ی بزن حرف باهاش دیبا. میکن داشیپ دیبا_ 

 .یری بگ کم دست رو عشق قدرت

 

 سالن وارد. انداختم یصندل یرو را کتم و شدم ادهیپ

 .میشد فردوگاه
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  اطراف دقت با. شد دور زده شتاب  یهاقدم با سانیپر

 ها،یصندل  فیرد. کردم جستجو  کردنش دایپ یبرا را

 .نبود من یهی آ از یاثر اما ها،ستون  پشت

 

 .شد  کمینزد زناننفس  سان،یپر

 

. نمونده پروازش  به یز یچ. طرف نیا  از ریام ایب_ 

 .باشه نشده  خارج سالن از میاریب شانس

 

  نظر از را پاسپورت لیتحو صف. شدم  همراهش

  یرو  نگاهم که برگردم خواستم دیناام. نبود گذراندم،

 چمدان یدسته و بود ما به پشتش که نشست  یدختر

 .بود گرفته دستش یانقره  کوچک

 

 طپش و اسپرت  یهاکفش افتاده، یهاشانه کوتاه، قد

 !منهی آ است، خودش زدیم ادیفر نامنظمم، قلب

 



  از بعد و داد لیتحو را پاسپورتش. دیشنینم را میصدا

 . گرفت پس یمتصد کردن چک

 

 فرسنگها انگار دیشنینم دم،یکوبیم شهی ش به دست با

 .بود فاصله  انمانیم

 

 سرش شود نوبتش تا بود منتظر صف در که یخانم

 زن به اشاره با. شد ما متوجه  و چرخاند عقب به را

 .ردیبگ را  هیآ رفتن یجلو  تا فهماندم

 

  جا شی دست فیک داخل را مدارکش که ی حال در هیآ

 دست با بالفاصله هم زن. برگشت  زن سمت به دادیم

 . داد نشان را ما

 

 .شد رها دستش از فیک و زد بهتش ما دنید با هیآ

 

 .زدم لب و ختمیر چشمانم در را خواهش و التماس

 



 همه. هیآ برگرد. بزنم حرف  باهات دیبا. بمون نرو،_ 

 .شد تموم یچ

 

.  شدم دوارمیام که برداشت طرفم به سست  قدم کی

 پشت از امقهی که بود نشده پهن میلبها یرو خنده

 . نشست امچانه  ریز یمشت و دهیکش

 

 . یکنیم منصرفش  رفتن از یخوریم گه تو_ 

 

 .شد ختهیآم هم در انیک ادیفر با  سانیپر  غیج

 

 .نشو نامرد نیا ی حرفا  خام. برو ه،یآ برو_ 

 

  کردم تالش. بود گرفته را  دهانش یجلو دست با هیآ

  با. کنم یراض ماندن یبرا را هیآ و بزنم پس را انیک

 سمتم به قبل از ترن یخشمگ و شد تری جر کارم نیا

 .آورد هجوم

 



 اگر یکرد فکر برگرده، ذارمیم یکرد فکر شرفیب_ 

 که مونده  ییبال چه گهید. شینیبب ذاشتمیم رفتینم

 که ادین  خوابتم تو کن دعا برو. یاورد ین سرش

 .واالمقام ر  یام ذارمینم اتزنده
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 به تیجمع. بود درست شیهاحرف  داشت، حق انیک

 .کنند جدا من از را انیک توانستند زور

 

 سرش. کنم دفاع خودم از دادی نم اجازه درد و ضعف

 که یامردانه  بغض با. چرخاند هی آ طرف به را

 . دیکش نعره بود، کرده رگه دو را شیصدا

 

 یپ برو. باش خوش ما بدون برو. نمون ه،یآ برو_ 

 . آرامش

 

 یصورت  با هیآ. دیچیپ  انیک یبازو دور دست رژان

 یدسته میها التماس و من به توجهیب اشک  از سیخ

 . رفت رونیب ییکشو در از و دیکش را چمدان



 

 انیم مرا و رفت د،یند را میهازدن دلدل و رفت

 . گذاشت تنها میهاییتنها  و یناآرام

 

 و ماندم من شکست،  امخورده  ترک دل رفتنش با

 .هیآی ب یایدن

 

 یرفت تو که گنیم همه

 ی ستین تو که گنیم همه

 دوباره که گنیم همه

 یشکست تنگمو دل

 دروغه

 ومدیم دلت یجور چه

 ی نیبب  ینجوریا منو

 ک ینزد چه  هاستاره  با

 ی نیبب  یدور تو منو

 یرفت تو که گفتنیم همه



 دروغه که گفتم یول

 ی ارفالحیماز#

 

  قفسه در سرعت با درد. خورد گره امنهیس انیم نفس

 .شد چفت فکم و دیچیپ امنه یس

 

 تا رفتیم م یهاپلک  و رفت فرو سکوت  در زیچ همه

  بعد و کردم حس زبانم  ریز را یجسم که شود بسته

 .کرد محاصره را امینیب و دهان یاله یوس

 

 . راحتتر یکم  دنیکش نفس و شد کمتر درد رفتهرفته

 

 .دمیشن و  زدیم میصدا هیگر با که را سانیپر یصدا

 

 .ریام. نکن خودت با کارو نیا ر،یام_ 

 

 جانیب . نداشت ماسک برداشتن یبرا  یینا دستم

 .کردم زمزمه



 

 ه؟یآ... آ_ 

 

 .دیپر قفس از پرنده دمیفهم گرفت شدت  که شیاشکها

 

 .شد مانعم یدست که شوم بلند خواستم

 

  یعصب شوک. مارستانیب میبر دیبا.  باش آروم_ 

 . شده وارد بهتون

 

  زیخمین یسخت به و دادم فاصله دهانم از را ماسک

 .شدم

 

 . ستین یز یچ  خوبم،_ 

 

 .گرداند برم قبل حالت  به کرد یسع دپوشیسف مرد

 



  مارستانیب یبر دیبا ؟یکنیم کار یچ هست  معلوم_ 

 .ستی ن خوب  حالت

 

 .مارستانیب یبر دیبا نکن، لج توروخدا ریام_ 

 

 خارج ییصدا امشده خشک یگلو انیم  از یسخت به 

 .شد

 

 . ستین... یزیچ  بم،... خو_ 

 

 .کرد پرخاش مرد

 

 یبر  دیبا بخواب. هست سکته  احتمال آقا_ 

 . مارستانیب

 

 مردن از مرا. کردم باز را راهنمیپ یباال  یهادکمه

. نباشم زنده هیآ بدون که بهتر همان ترساند،یم

 . نداشت یلطف که او بدون یزندگ



 

 .آمد  کوتاه دید که را میبازلج مرد

 

 . کن امضا رو برگه نیا پس_ 

 

  یتوجه و کردم امضا را  تیرضا برگه لرزان یدست با

 .نکردم سانیپر ی هاالتماس  به

 

 سمت در و رساندم نیماش تا را خودم یسخت به

  را مایهواپ شدن بلند یصدا  که کردم  باز را شاگرد

 . دمیشن

 

  در نگاهم شهیش پشت از و نشستم و زدم یتلخ خندکج

 . شد قفل انیک نگران چشمان
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.  دادم هیتک یصندل یپشت  به را سرم  و گرفتم چشم

 . شد یجار میهااشک  و شکست  بغضم



 

 .دیپرسیم مدام و افتاد راه سانیپر

 

 . دکتر ببرمت  ؟یندار درد خوبه؟ حالت_ 

 

 .سکوت بود سکوت جوابش و

 

 .داشت نگه  را نیماش

 

 . رمیبگ داروتو رمیم_ 

 

 .دمیپرس  زحمت به  برگشت یوقت

 

 ؟یدار  خونشو دیکل_

 

 ؟ یخوایم  یچ یبرا_ 

 



 نه؟  ای یدار_ 

 

 .دارم_ 

 

 . دادم فاصله هم از را سمی خ یهاپلک 

 

 . اونجا ببرم_ 

 

 .گفتم حوصلهیب که کند اعتراض خواست

 

 . خونه برو خودتم ر،یبگ نی ماش واسم_ 

 

 .کردیم تمیاذ زشی انگترحم  نگاه

 

 .برمتی م خودم_ 

 

 . آورد هجوم ذهنم به خاطرات شد باز که در



 

 . آرامش یبو. دادیم یزندگ ی بو اش،خانه 

 

 به. گذاشتیم میتنها سانیپر کاش. شدم خانه داخل

 .داشتم ازین ییتنها

 

  زیچ  همه. چرخاندم  خانه دور تا  دور را نگاهم

  هنوز انگار. نبود خودش  از یخبر اما بود، شی سرجا

 .گذاشت میتنها و رفت که نداشتم باور هم

 

 هامبل  یرو. کردم باز را راهنمیپ یهادکمه حرص با

 .برنگردد گرید که بود رفته. بود دهیکش مالفه

 

 میشگ یهم مبل یرو. امدهیرم یآهو  با بودم کرده چه

 فندکم و گاریس بسته و بردم بمیج داخل دست. نشستم

 و کرد خوش جا  میهالب انیم ینخ. دمی کش رونیب را

 . بستم چشم

 



 . شد جدا لبانم از رمیبگ رشیز فندک نکهیا از قبل

 

 . دمید  را سانیپر گرخ یتوب نگاه و کردم  باز چشم

 

 .تلخ تلخ   دم،یخند

 

  خودتو یخوا یم ؟یفهمیم سمه برات نیا ر،یام_ 

 . یلعنت یریمیم نخ هی نی هم با ؟یبکش

 

 .دمیکش رونی ب یگری د نخ لجوجانه

 

  ول نامردو من یوقت ست،ین هیآ یوقت ست، ین مهم_ 

 هیآ بدون یزندگ. ستین مهم یچی ه گهید  رفته و کرده

 . جهنم جهنمه،

 

 ،یباش  چاره فکر به نکه یا یبجا. ریام کن بس_ 

  انقدر کردمی نم فکر وقت چیه. یکشیم  خودتو یدار

 .یباش فیضع
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 . بود شده بم م یصدا برگرداندم، را صورتم

 

 دینبا ،یموند اگر. ندارم شعاراتو حوصله سان،یپر_ 

 ...اال و یباش داشته کارم به کار

 

 . کردم روشن  را گاریس

 

 بذار. نکش  خجالت بگو، ؟ یکنی م رونمیب  ؟یچ اال و_ 

 تنهاتم رم،ینم من کنم، راحت التویخ االن نیهم

 . کن عادت بودنم به پس. ذارمینم

 

  آشپزخانه به و دیکش  انگشتانم انیم از را گاریس

 .کردم یبلند نچ. رفت

 

  یبطر هی شاگرد یصندل پشت ن،یماش تو از برو_ 

 ... برام اونو هست



 

.  بود داده انیک به میآب چشم که افتادم ی ماتومیالت ادی

  مانیهایدورهم از یک ی  در خواستیم انیک یوقت

 .بود گفته تیجد با اورد،یب خودش با را یبطر

 

 من یخونه رو های نجس نیا یندار حق وقتچ یه_ 

  حرمت نجایا. خونمیم نماز  خونه نیا  تو من. یاریب

 .داره

 

 . کردم زمزمه آرام

 

 . خونهیم نماز نجایا هی آ کن، ولش_ 

 

 .ستین  یزیچ  نجایا. کنم دیخر سوپر از رمیم_ 

 

  راحت الیخ با در، شدن بسته با دادم، تکان یسر

 . کردم دود و دمیکش رونیب یگار یس

 



 قلبم خورد، زیم یرو یچوب  یگار یس  ریز به چشمم

 .شد تابیب دلم و دیلرز

 

  دود نخ به نخ. آمدمیم کنار یدلتنگ نیا  با دیبا چطور

 .  کردم

 

 .شد داخل تیعصبان با سانیپر و شد باز در

 

 .اومدم و رفتم قهیدق دو همش ؟یکرد  کار یچ_ 

 

 به او از  ینشان دنبال  به شیغرغرها به تیاهمیب

 . رفتم اتاق

 

 زانو به را قلبم نبودش نیا و نبود هم  آنجا نبود،

 .درآورد

 

 .شد بزرگتر و بزرگ میگلو در کرده خوش جا یغده

 



 .کردم زمزمه آرام و  چسباندم در به را امی شانیپ

 

 کاش ،یرفتینم کاش ،ینبود رحمیب که تو_ 

 .هیآ وفتمیم پا از دارم. یدادینم عذابم یطورنیا

 

.  کردم باز را کمد در وجودش، از یعطر  دنبال به

  کی به کی  را ششیآرا زی م یکشوها. نبود زیچچ یه

 . کردندیم یکج دهن بهم بودنشان یخال. دمیکش رونیب

 

  یرو هنوز  شیموها عطر. شدم دراز تختش یرو

  جا  تخت یرو هم تنش عطر و کرده خوش جا بالشت

 .بود مانده

 

 نفس قیعم و دمیکش آغوش به را بالشت صانهیحر

 .دمیکش

 

 ذهنم به یاجرقه. بود رسانده لب به را جانم یدلتنگ

 . خورد
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  که کردمیم خدا خدا. دمی کش رونیب بمیج  از را یگوش

 .باشم نکرده حذفش غرور و ی لجباز سر از

 

 او از که  یعکس تنها. کردم رد را عکسها  تند تند

 ازش درشرکت که یروز همان به گشتیبرم داشتم

 .بود گرفته

 

  رفته خوابش  زیم یرو و  بود ضیمر که یروز همان

 .بود

 

  به ال از.  کردم جستجو هاعکس  لیفا انیم دقت با

 با بود، خودش. دمیخند.  کردم شیدایپ  هاعکس  یال

 .بسته  چشمان همان

 

  همزمان و گرفت عمق لبخندم. کردم بزرگتر را عکس

 .ختیر میهااشک 



 

 که یآفتاب یآسمان مثل. بود شیم و گرگ  دلم، حال

 .دیباریم

 

 .کاشتم عکس یرو یابوسه 

 

 تو با. برگرد خدا رو  تو. هیآ تونمینم تو بدون_ 

 . نکردم درکش وقتچیه که کردم تجربه رو یزیچ

 

  شکسته دلم یسنگ حصار. کردمیم اعتراف صادقانه

 نیا پشت هاسال  که یرساالر یام. بود ختهیر فرو و

 و سربرافراشته بودم کرده پنهان ی سنگ یچهره 

 .بود آمده رونیب

 

 .ندیبب را یواقع من   نیا که نبود  هیآ ف،یح

 



  تالش. زدم حرف و زدم حرف و زدم حرف عکسش با

 اما دارم، نگه باز را  میهاپلک  زور به تا کردمیم

 .شدم غرق مطلق یاهیس در و بود دهیفایب

 

* 

 

. بود دهیشن را میصدا خدا. کردم حس را ییآشنا  عطر

 . دارد یبزرگ دل هیآ دانستمیم بود، برگشته

 

.  دمید را خروشانش  یای در بازم مهین چشمان  یال از

 تا بردم جلو دست. بود سیخ شی مهتاب صورت

  امشده نی سنگ یهاپلک  که کنم، لمس را صورتش

 . افتاد هم یرو

 

 را یزن تنها. نبود چکسیه نبود، کردم باز که چشم

  یباال ی مشک یامقنعه و دیسف روپوش با که دمید

 .بود سرم

 



 رمیم. ستی ن یزیچ باش، آروم. نده تکون دستتو_ 

 .کنم خبر دکتر

 

. بود دهانم یرو ژنیاکس ماسک. بود ناآشنا طیمح

 امنهیس چپ  سمت در ی درد با همراه دنمیکش نفس

 .بود همراه

 

  یموها با یمرد که بودم اطرافم کردن  زیآنال حال در

 . شدند اتاق وارد دپوشیسف زن با همراه یگندم جو

 

 .داد باال را نکشیع مرد

 

 . یاومد هوش  به باالخره_ 

 ۳۳۳پارت #

 

.  نوشت دستش یفلز پرونده داخل را ییزهایچ تندتند

 . انداخت توری مان به ینگاه

 



 بود، ینیسنگ یحمله . یکرد رد سر از ی بزرگ خطر_ 

  مهمون یروز چند هی. یبود  جوون که  یآورد شانس

 . بشه ثابت تتیوضع تا ییما

 

. رفت رونیب اتاق از و داد پرستار به  را دستوراتش

 در و بستم را چشمانم خواسته خدا از آمد،ی م خوابم

 .رفتم فرو  یخبریب عالم

 

  بغض که یامردانه یصدا دم،یشن را  ییآشنا یصدا

 .داشت

 

 و  حال چه نیا ؟یخوابیم چقدر ،یحساب مرد پاشو_ 

  ما فکر به. یکرد درست خودت واسه که هیروز

  تو بست روز دو که باش، دختر اون فکر به ،یستین

  خونه نه خوره،یم ی زیچ نه. نشسته مارستانیب

 .بگو بهش تو یز یچ هی حداقل پاشو،. رهیم

 

  ریدلگ نگاهش. کردم باز چشم قبل یسر  از راحتتر

 بذارد، میتنها هم او کردمی م فکر. نداشت نهیک اما بود



 امشانه به شانه  را رفاقت  ریمس ش،یدلخور همه با اما

 .نبود کارش در زدن جا. آمدیم

 

 . دادم فاصله را ژنیاکس ماسک

 

 رفت؟ هیآ ان،یک_ 

 

 .  داد  جواب ربطیب

 

  یلجباز  و یرفتیم اورژانس با شب  همون اگر_ 

 داره  سانیپر. یوفتادینم روز نیا به ،یکردینم

  خانوادتو ی سخت به. کنهی م دق روزت و حال بخاطر

 .شه آروم دیشا ش،ینیبب دیبا.  میکرد سر به دست

 

 . داشت یدلخور رنگ اهشیس یهاگودال

 

 رفت؟... شهی هم... یبرا_ 

 



 . زد گره بهم را شیابروها 

 

 گهید مشت هی اال و ر،یام کنمیم حالتو مراعات_ 

  ار،ین اسمشو گمیم یوقت یبفهم تا کردمی م مهمونت

 .نکن  فکرم بهش یحت یعنی

 

  بعد یکم. رفت رونی ب یخداحافظیب  و گرفت رو

  خواهرم بود، دوستم مهربانم، خواهرک آمد، سانیپر

 .مادر یگاه و بود

 

. بزرگ یلیخ بود، شده بزرگ. دیخند غم  با دنم،ید با

 . بودم نکرده حس را زمان گذر

 

  بود شده بزرگ آنقدر یول  باشم، مراقبش من بود قرار

 .باشد مراقبم او که

 

 .گرفت راه شیهااشک  که زدم یلبخند

 



  حال اون تو یوقت مردم. ریام یکرد سرم به جون_ 

 .یزیعز برام چقدر که یدونیم. دمتید

 

 .زد پس را  شیهااشک 

 

  یخوایم ی نجوریا ؟یکنی م یلجباز خودت  با چرا_ 

 ؟یگردون برش

 

 در چرا و چون یب او و کردم باز شی برا را دستانم

 .گذاشت امنه یس یرو را  سرش و گرفت جا آغوشم

 

 . دادم جواب یسخت به

 

 .نداره آفت بم بادمجون بچه، شهی نم میزیچ_ 

 ۳۳۴پارت #

 

 . کرد می بازو یحواله   یجانیب مشت

 



  شدن؟ خبردار  نایا مامان_ 

 

 . کرد نگاهم هیاندرسف عاقل

 

  شونیتغارته سر ییبال چه دنیفهمیم  اگر بنظرت_ 

  بودن؟ نشسته خونه  تو اومده

 

 . انداختم باال ییابرو تک

 

  به اجیاحت تو و زده تنهیس به رد دست هیآ گفتم_ 

 .یش بهتر  کم هی تا نشن یپاپ   گفتم.  یدار ییتنها

 

 .  دمیکش ش یموها یرو دست خنده با

 

 .تخونه انین که کردم شونیراض  یبدبخت به_ 

 

 ؟ یدار خبر... هیآ... از_ 



 

 .رفت طفره و دیدزد نگاه

 

  که یحساب  و درست دوست هی ه،یواقع مرد هی انیک_ 

 نیا تو. شهینم دای پ زمونه دوره نیا تو مثلش

 ... نبود اگر نذاشت،  تنهام هم لحظه کی تیموقع

 

 .دمیپرس  کالفه و کردم قطع  را حرفش

 

 .دمیپرس  سوال هی... ازت یپر_ 

 

 .شد نگران که زدم یاسرفه

 

 .کنم خبر دکتر برم_ 

 

 .گرفتم را دستش

 



 .بده جوابمو خوبم،_ 

 

 . کردم رها را دستش شد، یطوالن که سکوتش

 

 از بذار. برگرده کنمیم ش یراض. دنبالش... رمیم_ 

  دنیتپ  یبرا قلب نیا. رونیب امیب شده خراب نیا

 .خوادی م زهیانگ

 

 .زد قلبم  یرو یابوسه و شد خم

 

 بهت نذار. یگردون برش یبتون تا یباش یقو دیبا_

 با که کن یکار هی. بسوزه برات دلش و کنه ترحم

 هم یبرا  نهیگز نیبهتر دوتا شما. برگرده قلبش

 دوباره. ریام یدار وصال  یبرا یطوالن  راه. نیاگه ید

 ،یقو. بود عاشقش هیآ که یری ام همون بشو

 ... محکم

 

 . زد غر و شد داخل پرستار



 

  استراحت به اجیاحت ماریب ؟ینرفت هنوز که شما_ 

 .داره

 

 . کردیم پنهان را یزیچ. بود  حرف از پر سانیپر نگاه

 

 ست؟هیآ مورد در ،یگینم  که یزیچ اون سان،یپر_ 

 

 . کن  استراحت هم تو  برم، دیبا_ 

 

 .گرفتم را مچش

 

 .نکن ترمآشوب  بگو،_ 

 

 .یفهمیم موقع به. بشکونم رو قسمم که نخواه_ 

 



  یکوتاه یخداحافظ با و کرد باز را انگشتانم ،یکیی کی

 .رفت

 

  تیرضا  دکتر و بود شده بهتر حالم روز چند از بعد

 . شوم  مرخص تا داد

 

 یخانه  البته برگشتم، خانه به رژان و انیک همراه به

 .میداشتندوست و امن مامن همان ه،یآ

 

  با سانیپر. بود مشخص ش یهااخم از انیک یتینارضا

 .آمد استقبالمان به  خوش یرو

 

.  کردم حس را حضورش عطر ورود یلحظه  همان

  خانه گوشه به  گوشه چشم با. بودم مطمئن بود، نجایا

 . نبود بازهم کردم جستجو را

 ۳۳۵پارت #

 

 . بود نجایا آمدنم از قبل هی آ بودم مطمئن



 

  دراز تخت یرو و رفتم  اتاق به اخمو انیک کمک به

 .دمیکش

 

 .دمیپرس زد،یم  ادیفر را میدلتنگ که یلحن با

 

 .مطمئنم بوده،  نجایا... هیآ_ 

 

 .گذاشت امچانه  ریز  را اشکرده گره مشت انیک

 

  دهنت تو مشتو نیا که کنمیم حالتو مراعات دارم_ 

 . دمینم امون بهت بعد دفعه  ،دم ینکوب

 

 .گرفت را ش یبازو رژان

 

 . کنه استراحت تا میبر ما بهتره  ان،یک_ 

 



 داشت. فشردم  هم یرو چشم و زدم پس را دستش

 .زد یچرخ مین و ستادیا. زدم شیصدا که رفتیم

 

 شیراض و کنمیم داشیپ دارم،یبرنم دست من_ 

 نامرده، یای دن نیا از من سهم  اون. برگرده که کنمیم

 تونمینم کس چیه. رمیگیم پس شده  هرجور حقمو

 .بشه راهم سد

 

 در و رفت رونیب اتاق از کرد، زمزمه هللاالاله  لب ریز

 .دیکوب  بهم محکم را

 

 .شد وارد میداروها و وانیل با سانیپر

 

  نکن یکار هی. نکن تیاذ انویک انقدر کن، بس ریام_ 

 . بزنه رو رفاقتتون دیق

 

 سمتش به را وانیل و دادم نییپا آب  با را هاقرص 

 را دستم که ردیبگ دستم از  را وانیل خواست. گرفتم

 . دمیکش عقب یکم



 

 درست  رفته؟ امیب نکهیا از قبل بوده، نجایا هیآ_ 

 نه؟ گمیم

 

  کردم، تکرار. انداخت نیی پا را سرش

 

 سان؟ی پر نه مگه_ 

 

 . رفت باال میصدا. دینکش سکوتش از دست

 

 ؟یگینم یچی ه چرا بذارم؟ یچ یپا سکوتتو نیا_ 

 

 .گفتم بهت هم قبال. تونمینم ر،ی ام تونمینم_ 

 

 .دمینال

 



 برزخ نیا از  تا یکن کمکم یتونیم تو فقط  سانیپر_ 

 .نشو نامرد. نباش  اونا مثل گهید  تو. شم راحت

 

 .کردم تکرار را سوالم.  دوخت نگاهم به را  نگاهش

 

 نرفته؟  هیآ_ 

 

 به و زد  یپلک کوتاه زد، یلبخند سوالم جواب در

 .گذاشت می تنها کردنم استراحت بهانه

 

 سر از  را دنشیتپ قلب نیا که بود نرفته من یه یآ

 نشد قطع میهانفس که بود نرفته من یه یآ. بود گرفته

 . کرد دایپ ادامه میزندگ و

 

 خدا. بود  داده فرصت من به ماندنش با من یه یآ

 .بود نگرفته را ماندنم زنده یبهانه 

 ۳۳۶پارت #

 



 .کردم پیتا  شیبرا و برداشتم را میگوش

 

 اومدم برگشتم، فرودگاه از یوقت از یدونیم_ 

 عطر و خوابمی م تختت رو شبا یدونیم تو؟ یخونه 

  انگشتام، نکهیا یبجا یدونیم. کشمیم  نفس رو تنت

 سرت ریز که رو ی بالشت کنه نوازش موهاتو

  تا رو بالشتت خودت یجا  به کنه؟یم ناز یذاشتیم

 .کنمیم بغل صبح

 

 .نوشتم دوباره و کردم  ارسال را امیپ

 

  برات رو  یچ همه دیبا نمت، یبب دیبا ر؛یام یزندگ_ 

. صداته تنگ دلم دنم،یکش نفس یبهانه . بدم حیتوض

  هوس قلب نیا دوباره تا نمتیبب بذار. نگاته  تنگ دلم

 .نزده سرش به نزدن

 

 از پر یآب چشمان آن. بود تاب و تب از پر دلم

 . بود من مال  تیمعصوم

 



 خواندن از بعد  را اششده گلگون صورت توانستمیم

 .کنم تصور  میهاامیپ

 

 . کردم زمزمه  لب ریز

 

 بغلم تو انقدر کوچولو، موش برسه بهت دستم_ 

 .شه برطرف میدلتنگ که  دمی م فشارت

 

 را داشتم ازش  که یعکس تنها و برداشتم را یگوش

 .کردم باز

 

 هم  یبخوا اگر یحت ،یباش ظالم انقدر یتونی نم تو_ 

ل. یتونینم . اسبهی غر ظلم و یبد با تو ذات تو، گ 

  همه یول دارم کردنت یراض یبرا یسخت راه دونمیم

 من یبرا که کنمیم یهرکار. خرم یم  جون به رو

 . رساالریام یه یآ یبش. یبش

 

 کوتاه. شد قطع تا خورد بوق. گرفتم را اششماره

 .بود خاموش اما گرفتم را شماره دوباره و امدمین



 

 را لبم گوشه و انداختم ینگاه یگوش یصفحه به

 .دمیکش

 

 . دارشمیخر من کن، ناز  خوادیم دلت چقدر هر_ 

 

 .کردم آهنگ نیا خواندن به شروع و

 

 .خرمیم ناز من ،یکنی م ناز تو

 .منه  منطق نیا

 یچاوش محسن #

* 

 

  از شتریب توانستمینم. بود  شده راه به رو یکم حالم

 شد،یم طور هر دیبا گرفتم، دوش. بمانم خانه در آن

 .دمشیدیم

 



 چیه. بود آورده میبرا لباس دست چند خانه از سانیپر

 که پروژه  آن یحت نداشت، یتیاهم میبرا هیآ جز زیچ

 . بودم کرده تالش تحققش یبرا هاسال 

 

 نو از دوباره شدیم را زی چ همه گشتی برم هیآ اگر

 درست هیآ بودن با میزندگ پازل یختگی ر بهم. ساخت

 .شدیم

 

 به یاشانه  و ستادمی ا ششیآرا زیم ینه یآ مقابل

  نهیآ داخل  پسر طرف به را برس. زدم  سمیخ  یموها

 .دادم تکان

 

 تو یول باشه سخت دیشا. یکن درستش  یتونیم تو_ 

 .یابرنده

 ۳۳۷پارت #

 

 زیم پشت. بود منتظرم و دهی چ  را صبحانه  زیم سانیپر

 .نشستم

 



 ول تویزندگ و کار ؟یبر دانشگاه یندار قصد تو_ 

 . من ی ساعته  چهار  و ستیب پرستار یشد یکرد

 

 .گذاشت مقابلم  را یچا وانیل

 

  کم هی. بردار تیقلدر نیا از دست تشکرته، عوض_ 

 .خورهی برنم ییجا به یباش نرم

 

 . کرد آماده یکوچک  یلقمه

 

 .نگرانتن همه خونه، یبر سر هی  یخوا ینم_ 

 

 . دادم تکان یسر

 

 حالم من. زنمیم بهشون سر هی فردا پس فردا،_ 

 .یبرس کارات  به هم تو بهتره خوبه،

 

 کنه؟یم تت یاذ بودنم_ 



 

 . کردم رها  را نانم تکه و کردم ینچ

 

 هفتمم  مراسم االن تا که ینبود تو اگه  وونه،ید_ 

 .نیشدی م آماده چهلم یبرا نیداشت و نیبود گرفته

 

 .دیدو چشمانش به اشک و د یلرز اشچانه 

 

  از یچیه ومد،یم سرت یی بال اگر نگو، یطور نیا_ 

 فاصله ازمون چون یکنیم فکر. موندی نم ماها

 شدنت دور نیا ؟یشد کمرنگ برامون ،یگرفت

 م،ینگفت یچیه  تیراحت بخاطر یول  داد، عذابمون

 تو. یز ینر بهم ،یباش آروم که مینکرد  اعتراض

 . یهست و یبود مهم برامون شهیهم

 

 گرفتم،ینم پس را طلبم  تا که بودم یبدهکار من

 جبران را هاسال نیا دیبا.  کنم صافشان  توانستمینم

  یآهو حضور با مگر شدینم  سریم امر نیا و کردمیم

 . میپا زیگر



 

 را نیماش. کردم ادهیپ دانشگاهش  مقابل را سانیپر

 . دادم نییپا را شهیش. شد کمینزد و زد دور

 

  خرابتر یچ همه که نکن یکار هی توروخدا ر،یام_ 

  بزنم؟ حرف  باهاش اول من بذار. شه

 

 .زدم شینگران به یلبخند

 

 نیا. راحت التیخ وفته،یب یبد اتفاق  ستین قرار_ 

 .بدم  انجامش دیبا خودم  که هیکار

 

 ...بفهمه انیک اگه_ 

 

 .خاراندم را  لبم یگوشه و گذاشتم فرمان یرو دست

 

  بابا، نترس ؟یدیترس کهیمرت اون بلدرم اولدرم از_ 

 . خطرهیب  تیکبر انیک



 

 .زهیبر بهم یچ همه نکن یکار هی_ 

 

 رتید تا  برو. نباش نگران وفتهینم  یاتفاق چیه_ 

 .نشده

 ۳۳۸پارت #

 

 . انداخت اششانه  یرو را اشکوله بند 

 

  خوب برات تیعصبان و جانیه. باش خودت مراقب_ 

 .ینشد راه به رو  هنوز. ستین

 

 دکتر؟ خانم دیندار یاگه ید امر_ 

 

  را شیمردمکها و چسباند صورتش کنار را انگشتش

 .چرخاند

 



 شب نذار، خبریب منو. یبر یتونیم  گه،ید نه_ 

 . نمتیبیم

 

  یبرا میهابرنامه  از. کردم دنبال را رفتنش چشم با

 هدفم به که بود نگراندل . داشت خبر هیآ برگرداندن

 .بود محبت از یکوه دختر نیا. نرسم

 

.  راندم انیک خانه  سمت به و کردم روشن را نیماش

 ! هیآ گاهیمخف

 

 را اششماره. داشتم نگه آشنا ییالیو یخانه  مقابل

 .بود  خاموش همچنان گرفتم،

 

  میلبها یرو انگشت دو با و چسباندم در به را آرنجم

 .گرفتم ضرب

 

 از که باالخره. مونمیم نجا یا باشه، الزم هروقت تا_ 

  هیآ ستین ی برگشت گهید اونوقت . رونیب یایم در نیا

 . خانم



 

 قرصها. نگرفتم بسته در از چشم و گذشت  ساعتها

 .افتاد هم یرو و شد نیسنگ  میپلکها بود کرده کرختم

 

 به یدست. کردم باز چشم در، خوردن بهم یصدا با

  نظر از را اطراف و گرفتم امشده  خشک گردن

 .گذراندم

 

.  افتاد راه خانه،  مقابل از درست یرنگ یانقره  یپژو

 را بود نشسته عقب یصندل یرو که یشخص نتوانستم

 . دهم صی تشخ

 

  خسته. نداشت دهیفا شتریب ماندن و بود شده غروب

 . کردم روشن را نیماش

 

 من یول یبرد تو و بود اری باهات شانس امروز_ 

  منتظرت بسته در پشت امیم انقدر. ستمی ن بردار دست

 دنت،ید با فقط  تابیب دل نیا. یایب رونیب تا مونمیم

 . ستین دور ادیز روز اون که  رهیگی م آروم



 

 .  بود شده من آن از روزها نیا که یاخانه به برگشتم

 خودم یجلو  یسخت به و کردم دود گاریس نخ به نخ

 ! او بخاطر فقط. نروم میهای بطر سمت تا گرفتم را

 

 . کردمیم جاد یا خودم در یراتییتغ دیبا داشتنش  یبرا

 

 اثر تا خوردم یظیغل یقهوه رفتن از قبل نباریا

 . ردینگ خوابم و کند یخنث  را داروها

 

 از را دمیام دینبا. برگشتم  یخال دست و دمش یند بازهم

  یهاتپش نیهم شدیم  باعث یدیناام.  دادمیم دست

 .وفتدیب کار از هم مهین نصف

 

 و گرفتم را اششماره آمد،یم که بودم مطمئن آمد،یم

 .کرد یخاموش اعالم که یزن یصدا شد، جوابم

 ۳۳۹پارت #

 



 .گرفتم صورتم مقابل را یگوش

 

 شنوم،یم رو صدات و یکنیم روشنش باالخره_ 

 .قلبم نینششاه

 

  خانه از هاصبح از بعد که بود شده  روزم هر کار

 به چشم کوچه آن در شب یکی تار تا و زدمیم رونیب

 .ماندمیم راه

 

  میانرژ تا خوردم بودم دهی خر که را یاوهیمآب از یکم

 .نکشد ته

 

  نکیع با یدختر بعد یکم و ستادیا خانه  مقابل یدیپرا

 آمد رونیب در از بود صورتش یرو که  یبزرگ یآفتاب

 .شد  نیماش داخل بالفاصله و

 

 قلبم شدن تابیب از. است خودش بودم مطمئن

 . دمیفهم



 

 قطعا و بود بلندتر قدش رژان. باشد رژان توانستینم

 .بود شرکت ساعت نیا در

 

 یشماره و افتادم راه فاصله با نی ماش سر پشت

  یبرا ییجا ی محمد یصدا دنیشن با. گرفتم را شرکت

 .است خودم یهیآ ن،یماش داخل دختر که نماند دیترد

 

  قطع را تماس و گرفتم رژان  از یمختصر اطالعات

. گرفت سرعت نیماش بود، خلوت ابانیخ. کردم

 که نکنم گمش تا ببرم باال را سرعتم شدم مجبور

 .شد سبز میجلو یموتور  ناگهان

 

 خیب از خطر  و فشردم  ترمز یرو را  میپا موقع به

 .خورد زیل دستم از  یماه اما گذشت گوشمان

 

 .گرفتم را سوار موتور یقهی تیعصبان با

 



 .کهیمرت کجاست حواست_ 

 

 خودم به  اهشیس و سوخته آفتاب یچهره دنید با

 .کردم رها را اشقهی و آمدم

 

 .داداش بود ادیز هم تو سرعت یول د،یببخش _ 

 

 افتاده نیزم  یرو که داغانش و درب موتور به ینگاه

 .انداختم بود،

 

 براشون یدار و منتظرتن خونه تو که ییاونا_ 

  هی نکهیا نه سالمتن تن راه به چشم ،یکشی م زحمت

 با عکس هی ای  خونه گوشه یفتیب و یبش گوشت کهیت

 .وارید یرو یمشک روبان هی

 

 و گذاشت سر یرو را اشی شینما کاسکت کاله

 .کند نیزم یرو از  حرکت کی با  را موتورش

 



 یبدون که ی ستی ن ما یجا  یول داداش قشنگه حرفات_

 چون اد،یم  رتیگ یشتری ب پول یبرس زودتر  هیثان هی

 .توعه مال یبعد آدرس

 

 از قبل. رفتم نمیماش سمت  به. داشت درد حرفش

 :گفتم شوم سوار نکهیا

 

. باش خودت مراقب و  کن جمع شتری ب حواستو_ 

 زخم بارشون، رو نشون بار  شتر،یب آدرس هی بخاطر

 .درداشون رو نشو

 

 .رفت و داد تکان یسر کرد، روشن را موتورش

 

.  نبود که نبود زدم دور را  اطراف یهاابانیخ  هاساعت

 .بود رفته  کجا یعنی

 

 .نداشتم را رفتن خانه حوصله و بود شده شب

 ۳۴۰پارت #



 

 را سانیپر تماس حوصله یب خورد،  زنگ میگوش

 .کردم وصل

 

 دیبا تو ؟یکرد ساعت به نگاه ر، یام ییکجا_ 

 .یکن استراحت

 

.  کردم سالم سانیپر ی های نگران جواب در حالیب

 .داد را جوابم و گرفت ینفس

 

 . نباش نگرانم انقدر خوبم،. امیم دارم_ 

 

  ش؟ی دیند بازم_ 

 

 . ندادم را جوابش

 

 .میکنیم  گهید فکر هی  خونه، ایب_ 

 



 دهیشن داشتم شک که کردم زمزمه یاباشه  تنها،

 .باشد

 

  شیهاحرف با و دیچرخ یم دورم وارپروانه سان،یپر

 .کرد ی م دلگرمم

 

 . بشنوم صداشو یبزن زنگ بهش تو شهی م ،یپر_ 

 

 .نداد را جوابم  و روبرگرداند

 

  چه ای شونخونه  بزن زنگ هی خاموشه، شیگوش_ 

.  ریبگ دشویجد شماره انیک بزن زنگ  دونم،یم

 امیم و رمیم دارم روز هر. یفهمیم ،یپر  دلتنگشم

. نمشیبب  دور از نتونستم یحت. یچیه  به یچیه یول

 .شم آروم کم هی بشنوم صداشو حداقل

 

 .بودم زاریب چشمانس ترحم از

 



 فقط فقط،. زنمی م زنگ االن باش آروم تو باشه،_ 

 باشه؟ نگو یچیه

 

 شماره و  برداشت را شیگوش که دادم تکان یسر

 .دمیشن را  انیک یصدا بعد یکم. گرفت

 

 خوبه؟   حالش ریام شده؟ یزیچ ؟یخوب  سانیپر_ 

 

 .گذاشتم م یزانوها یرو را سرم دیناام

 

  چطوره؟ هی آ. خوبه رمیام  نباش، نگران  ان،یک خوبم_ 

 

 . دیپرس شده تند یلحن با انیک

 

 حرف هیآ مورد در  راحت انقدر که تو ییکجا_ 

 ؟یزنیم

 



. بپرسم حالشو خواستمیم خاموشه، شیگوش_ 

 بزنم؟ زنگ دینبا منم البد جرمه؟

 

  ریام خوامینم که یدونیم  خوب خودت  نگو، چرند_ 

  خودت. هردوشونه نفع به نیا. ببره ییبو هیآ بودن از

 ؟ ییکجا ینگفت. یدار خبر ی چ همه از که

 

 نفس یصدا. باشد لجباز حد نیا تا انیک  کردمی نم فکر

 .  دمی شن را سانیپر قیعم دنیکش

 

 که تو انیک. ستین خوب حالش. دهیخواب  ر،یام شیپ_ 

 .نرفته ه یآ که بدونه بذار حداقل ،ینبود ظالم انقدر

 

  جواب آرام  گرفته ییصدا با انیک بعد  و شد سکوت

 .  داد

 

 . یبگ رو نایا  یزد زنگ_ 

 



 .بزنم حرف هیآ با خوام یم. نه_ 

 

 .کرد ینچ انیک

 

  زنگ یستین ریام شیپ یوقت بهتره. خوبه   حالش_ 

 دینبا. شه داریب خواب از وقت هی  ممکنه. یبزن

 .دختر یکن  یاطیاحتیب

 

 . شد یعصب سانیپر

 

 . زدمیم زنگ  دینبا د،یببخش  باشه،_ 

 

 .زد شی صدا انیک کند قطع را تماس نکهیا از قبل

 

 دینبا. زمیعز توعه با حق سان،یپر کن گوش_ 

 .دارنگه  رو  یگوش. کردمی م یروادهیز

 ۳۴۱پارت #

 



 . انداخت نیطن  نوازشروح  و آرام یصدا  بعد یکم

 

 .سالم_ 

 

 و شاخ که بود یصبحگاه خنک مینس هیشب شیصدا

  انیجر یصدا. آوردیدرم رقص به را  درختان برگ

 .گذشتیم دشتها از که یآب

 

 یاتشنه  مثل. رساندم سانیپر به را خودم زی خ کی با

 .  باشد دهی رس آب به که

 

 .بزند حرف کردم اشاره سانی پر به دست با

 

 ؟یکن  روشن تویگوش یخوا ینم_ 

 

 .نه_ 

 



 مرا گرید خواست، ینم. خت یر فرو تشیقاطع از قلبم

 . خواستینم

 

 .یدار حقم البته. انی ک یحرفا ری تاث دونمیم_ 

 

 چطوره؟  حالش ... حا_ 

 

 یآه و انداخت  اموارفته یافهیق به ی نگاه سانیپر

 .دیکش

 

  بهونتو یلیخ. شه بهتر حالش ذارهی نم یدلتنگ_ 

 هی دیشا کن، فکر کنمیم  خواهش ازت هیآ. رهیگیم

 . باشه یراه

 

 . داد جواب سرعت به

 

 باعث دنیند. بود اشتباه هم اولش از. ست ین یراه_ 

 ؟یندار یکار. کنه فراموش  شهیم



 

 .داد جواب یسخت به سانیپر

 

 .نه_ 

 

 .باش مراقبش_ 

 

  دلش. بود گرید ینشانه  کی حرفش. شد  قطع تماس

 . افتادم مجنون معروف یجمله ادی. بود من با هنوز

 

 " یلیل بشکست سبو چرا ،یلیم نبودش من با اگر" 

 

 .  کند  انکارش توانستینم و بود نگرانم. دمیخند بلند

 

 رفتم سانی پر نیماش با. کردم  تکرار را  روزم هر کار

 .نکنم توجه جلب  تا شدم منتظر دورتر و

 



 در مقابل  مشخص ساعت همان راس ینی ماش بازهم

 به را خودش دنش،ید یبرا  قرارمیب قلب. شد متوقف

 .دیکوبیم وارید در

 

 ییهاقدم با. شدم ادهیپ نیماش از شد، که نیماش سوار

 راه چیه تا رفتم نیماش طرف به کوچه وسط  از محکم

 .باشد نداشته  یزیگر

 

 شیپ را راهم و ندادم راننده زدن بوق به یتیاهم

 .بود نیماش عقب  یصندل به نگاهم. گرفتم

 

  یراحت به توانستمیم و  نبود چشمانش  یرو نکیع

 . نمیبب را اشزدهوق  چشمان

 

 رونیب بم یج از را پولم فیک رم،یبگ چشم آنکهیب 

  یصندل ی رو شاگرد سمت نییپا شهیش از و دمیکش

 .انداختم

 

 . خانم هیکرا_ 



 

 . انداخت عقب به ینگاه نهیآ از مرد

 

 د؟یهم با آقا؟ نیا گهیم  یچ خانم،_ 

 ۳۴۲پارت #

 

 یصندل به دهیترس یجوجه  کردم، باز را عقب در

 .دیکشیم نفس که داشتم شک. بود دهیچسب

 

 دینبا. دمییسا  هم یرو دندان و شدم یعصب حالتش از

 . دادمیم یفرار را دهی رم یآهو نیا

 

 ادهیپ به مجبور تا دمیکش را فشیک بند و انداختم دست

 .گرفتمینم او از را نگاهم یالحظه . شود شدن

 

 ...اشهیبق کن صبر اده،یز یلیخ که نیا آقا_ 

 



 هم او. کردم تشیهدا نمیماش سمت به و بستم را در

 دستانم ری اس مظلوم، یکودک همچون چرا  و چونیب

 .آمدیم دنبالم اعتراض و حرفیب. بود

 

 فرار دمیترس. نکرد یحرکت اما کردم باز شیبرا را در

 کنار آرام و کردم رشیاس در و خودم انیم کند،

 .دمیغر گوشش

 

 . شو سوار_ 

 

 بخاطر دمیترسیم. گرفت گاز را لبش و بست پلک

 تنها و اندازدیب رمانیگ تیموقع نیا در یکس تعللش

 .بدهم دست از را آمده بدست فرصت

 

 .شم کار به دست خودم نکهیا از قبل سوارشو_ 

 

  خودخواه جذبه، با مغرور، قبل؛ ریام همان بودم شده

 .عاشق و



 

  را در. شد سوار  یناراض  و کرد را خودش کار دمیتهد

 . دادم رونی ب محکم را نفسم و بستم

 

  و شدم سوار. زد سرم  به گاریس دنیکش وسوسه

 . کردم قفل را درها نانی اطم یبرا

 .  افتادم راه و گذاشتم لبم گوشه یگار یس

 

 پر ذهنم از کلمات. دادیم آزارم  ترسش و سکوت

  کنارش یبرا  یشتریب زمان تا راندمیم آرام. دنیکش

 .باشم داشته بودن

 

.  شکستیم  او را زجرآور و نیسنگ سکوت نیا کاش

  یکار هنوز و رفتیم دست از هودهیب داشت زمان

 .بودم نکرده

 

 تا کنم، دلم بند را دلش دوباره تا کردمی م یکار دیبا

 .کنم میترم را قلبمان یخته یگس هم  از طناب



 

  در شده مچاله او و  رفتیم یکیتار  به رو هوا

 .بود کرده کز نقطه نیتر یاگوشه در خودش،

 

 ؟ یبر یخواستی م کجا_ 

 

 .بود  تلخش و سرد  سکوت جوابم

 

  از تو. بدم حیتوض برات دی با بزنم، حرف باهات دیبا_ 

  خودت محافظت یبرا زی چ همه. ینداشت خبر یچیه

 ...یول. کردم یروادهی ز منم خوب... خوب. بود

 

 از.کرد سکوتم  به وادار شیهادندان برخورد  یصدا

 یجوجه  مثل. بود دهیترس من از. د یلرزیم ترس

 . بود کرده  لرز زد بارون

 

 داشتم شک. داشت حق داشت، هراس نامرد من از

  گرفتن قصد به را دستم. باشد دهیشن را میهاحرف 



 را دستش عیسر و شد متوجه  که بردم شیپ دستش

 .  دیکش عقب

 

 خوبه؟   حالت ه،یآ_ 

 ۳۴۳پارت #

 

   من؟ از ؟ید یترس خوبه؟  حالت ه،یآ_ 

 

  حفاظت خودش از تا گرفت صورتش مقابل را فشیک

 . شدم وانه ید حال آن در دنش ید از. کند

 

 .دمیشن زور به را اشدهیشن لرز به یصدا

 

 . خونه برگردم خوامیم_ 

 

 . شدم خودخواه

 



  برت خودم یدیشن حرفامو  یوقت ،یگردی برم_ 

 . گردونمیم

 

  بار نیآخر که را ییجا ر یمس یناگهان میتصم کی در

 .گرفتم شیپ در م،یشد جدا هم از شکل نیبدتر به

 

 خم و چیپ. بود همانجا شروع یبرا نقطه نیبهتر دیشا

 چه او بدانم  آنکهیب رفتم،  باال شب یکیتار  در را جاده

 .کندیم تحمل را یزجر

 

 .دمیپرس  آمرانه

 

 ؟یرفتیم یداشت  کجا ینگفت_ 

 

  لحظات  نیا. دادیم جواب دینبا. خورد  زنگ تلفنش

 چیه بدون. بودیم من یبرا و من با دیبا فقط

 . یمزاحم

 



 از را فیک آزادم دست با. دیخز فیک داخل دستش

 .کردم پرت عقب به و زدم چنگ  شیپا یرو

 

 خورد زنگ بار  نیچندم یبرا تلفنش. دیکش  یبلند نیه

 .  ماند جوابیب و

 

 هم قبل یسر که داشتم نگه را نیماش ییجا همان

  را یکیتار که بود نیماش ی چراغها  فقط. بودم ستادهیا

 .زدیم پس

 

 شود، قضاوت نبود قرار بماند، تنها نبود قرار نباریا

 ریاس رحمانهیب را  جسمش و روح نبود قرار

 .کنم میهاچنگال 

 

 رقم را یگر ید شروع ان،یپا ینقطه  از تا بودم آمده

  و یتلخ امشب، خاطرات ی نیریش با تا بودم آمده. بزنم 

 .کنم پاک را نحس شب آن یاهیس

 

 ؟یبگ ی زیچ  یخواینم ؟یبزن حرف یخوا ینم_ 



 

  را شیهاچشم. بود شیهادندان برخورد یصدا جوابم

 . دادیم فشار  هم یرو محکم و بسته

 

 .زدم نعره و  شدم ادهیپ حالتش از کالفه

 

  عذابم سکوتت با یخوایم ؟یدینم جوابمو   چرا_ 

 دارم خواستنت شی آت تو که یبریم لذت ؟یبد

 آره؟. سوزمیم

 

 . کردم اشاره اطرافم به دست با

 

 شبو اون.  نباشه ادتی شه یم مگه ادته؟ی رو  نجایا_ 

 ...گذاشتم تنهات که رفتم، که ادتهی

 

 . دادم ادامه و کردم یمکث

 



. کنمینم تتیاذ ،رمینم  گهید کنارتم، امشب اما_ 

 .  هیآ پاک   پاک   گل برگ مثل جسمت  و روح

 

 م یادهایفر از امحنجره . شدم آوار نیزم یرو

 نیماش به. بود شده خشک خشک دهانم و سوختیم

 .زدم هیتک

 

. یاخسته  قلب نیا آرامش تو ،یزالل چشمه مثل تو_ 

 رفتن شه باورت  تا مونمی م نجایا صبح  خود تا امشب

 .ست ین کارم تو

 

 آمد، در شدن باز یصدا  که گذشت چقدر دانمینم

 .کردم باز  انتها تا را در و دمیدو سمتش به زدهذوق

 

 افتاده خسخس به و کردیم شره صورتش از عرق

 .گفت کلمه کی  تنها و دیلرزیم فکش. بود

 

 .مشاور... ش  یپ_ 



 

 قشیتشو خودم افتادم، گذشته ادی کلمه کی نیهم با

 مراجعه مشاور به شیهاترس از ییرها یبرا تا کردم

 .کند

 ۳۴۴پارت #

 

 خودش که شود ادهیپ کنم کمکمش تا بردم شیپ دست

 . دیکش عقب را

 

 .نزن دست...  من... به_ 

 

 .دمیکش عقب را دستانم

 

 .نیهم کنم، کمکت خوامیم فقط_ 

 

  من. دیکش آتش به را دلم فروغشیب و  مات یهایآب

 .بودم  حالش نیا  مسئول یلعنت

 



 ...برم خوامیم... ترسمیم_ 

 

 از یغیج. دمشیکش رونیب و گرفتم را  نشی آست یلبه

 .زدیم نفس نفس. دیکش ترس

 

  یدلباز و دست با من رفت،یم عقب او که یقدم هر

 .گرفت مقابلم را دستش دو هر کف. کردمیم پرش

 

 آغوش در یبرا لرزانش یلبها و دهیترس چشمان

 . کردیم تابمیب دنشیکش

 

 .دیلرزیم  ترس و بغض از شیصدا

 

 ؟یخوای م جونم از  یچ. یعوض ا ین جلو ا،ین_ 

 

  و بود شده کوله و کج هامکش کش نیا  در شیروسر

 کنار و  گوشه از نامرتب سرکشش روشن  یموها

 . بود ختهیر رونیب صورتش



 

  ترسهات به ترس هی من؟ از ه؟یآ یترسیم من از_ 

 ؟یترسیم منم از گهید حاال شده؟ اضافه

 

 .گشودم را دستانم. نرود عقبتر تا ستادمیا

 

 . نجایا فقط نجاس،یا تو یجا_ 

 

 دهیبر را شیهانفس. شد  یباران اش،گرفته مه آسمان

 پشت. برداشت عقب به یقدم  مین. دادیم رونیب دهیبر

 .بود یبلند یب یشراش سرش

 

  یبرا. یاریب پناه من به دیبا  ترسات از فرار یبرا_ 

. من فقط ،یاریب پناه من به  دیبا بازم اتییتنها از فرار

 . یاریب پناه خودم دیبا ؟یترسیم من از

 

 .دمیکش ادیفر

 



 منو به یمحکوم  تو کن؛ گوشت یزهی آو نویا هیآ_ 

  فکر بهش نه باش فرار راه دنبال نه پس. آغوش نیا

 . کن

 

 . دادم ادامه احساس با و آرام

 

 رو یدور نیا و ایب. من یفرار یآهو  جلو ایب_ 

 . خودته خود   مال که ین ی سرزم تو ایب. کن تمومش

 

 از و دیلرز عقب به شیپا. شد بلند یسگ پارس یصدا

 که شد معلق هوا در دستانش شد، خم عقب به کمر

 .دمیکش ادیفر

 

 !نه_ 

 

  باعث سگ دوباره پارس. داد هولش جلو  به ییروین

 .کند تند پا طرفم به ترس از شد

 



  و رها سرش  از یبرگ مثل شیروسر و دیوز یباد

 انیم در  شییطال یتارها  تاللو. افتاد نیزم یرو

  تروانهید را اموانهید دل و درآمد رقص به یکیتار

 . کرد

 

  عیوس یآرامش آمد، فرود امنه یس یرو  که سرش

 . برگرفت در را مانیهردو

 ۳۴۵پارت #

 

 دور را میهادست. گرفت گر  شیهااشک   یسیخ از بدنم

  حبسش آغوشم در محکم و کردم حلقه فشیظر تن

 .کردم

 

 . امعاشقانه  و حرارت پر ی هابوسه  آماج شد شیموها

 

 .کردم نجوا گوشش ریز

 



  رو تو فقط دن،یتپ یبرا قلبم. محکومم تو به منم_ 

 هی ذارمینم گهید م،یزندگ نفسم، آرامشم،. خوادیم

 هم لحظه هی ذارمینم. میش دور هم از هم  لحظه

 .ینباش

 

 فاصله یکم و گذاشتم صورتش دوطرف را دستانم

 .کردم شیباران نگاه قفل را سمیخ چشمان. دادم

 

.  یبترس یزی چ از ذارمینم رهیم و ادیم نفس نیا تا_ 

 .  شکستم قلب مرهم یشیم  هم تو پناهت، شمیم خودم

 

 . زدیم دودو چشمانش  و لب انی م نگاهم

 

 تو از قبل بفهمم تا گذاشت راهم سر رو  تو خدا ه،یآ_ 

 .نبودم عاشق وقتچ یه

 

 شب. زدم یهق و چرخاندن امشانه   یرو را سرم

 . بود اعتراف



 

 .کنم نگاهش تا شد باعث باد یصدا  و سگ پارس

 

 ؟ یدیترس_ 

 

 با زمانهم. شدی نم خشک اشکش خروشان چشمه

 .  دیکش زدن غی ج برق،  و رعد یصدا

 

 .افتادم تکاپو به کردنش آرام یبرا

 

 .  نی بب منو ه،یآ کن نگاه منو_ 

 

  یهایآب و کرد باز را اشدهیچسب بهم س یخ  یهامژه

 تیوضع آن در دنشید. شد نگاهم بند لرزانش

 .کرد پا به درونم یازلزله 

 

 . زدم شیرو به یدل  ته از لبخند

 



  ؟یترسیم یچ از شتم،یپ که من_ 

 

 شده منقطع و تند شیهانفس. شد شروع یتند باران

 و زدیم شالق  مانیرو و  سر بر وقفهیب باران. بود

 .بودم یاله  موهبت نی ا یرهیخ من

 

 یرو امفتهیش نگاه. شد  روشن جا همه و زد یرعد

 از دنیچش وجودم تمام. کرد  خوش جا سشیخ  یهالب

 .کردی م طلب را عسل شهد آن

 

 و زد چنگ  را راهنمیپ پشت کرد، ی غرش آسمان

 .کرد زمزمه آلودبغض 

 

 . رساالریام_ 

 

 از اسمم دنیشن. گفتینم کامل را  اسمم کسچ یه

 .داد جال را  روحم زبانش

 .گذاشت امنهیس ی رو را سرش



 

 .عمرم جونم، رساالر،یام جان  _ 

 

  دم. گرفت یباز به را سشیخ یموها  انگشتانم

 .زدم لب گوشش

 

  خوش انقدر  زبونت از اسمم دنیشن  دونستمینم_ 

 . آهنگه 

 

. فشرد امنهیس به محکمتر  را سرش خجالت از

 .زدم ادیفر. گرفتم باال را سرم و زدم یاقهقه

 

 .شکرت ایخدا_ 

 ۳۴۶پارت #

 

  شیرو به  را یبخار یهاچه یدر م،یشد  نیماش سوار

 راه حرف از  پر یسکوت در و شود گرم  تا کردم میتنظ

 . میافتاد



 

 میبرا یامن مامن نبودش در که رفتم یاخانه  طرف به

 .شد تمی ن متوجه. بود

 

 ؟یریم... یدار کجا... کج_ 

 

  ییجا. نباشه تو و من جز کسچیه که ییجا میریم_ 

  روز شبمو شب، روزمو خاطراتت با ،ینبود یوقت که

 .  کردمیم

 

 یگرم نگاه. گذاشتم دنده یرو و گرفتم را دستش

 .کردم اشحواله 

 

 هی. یبود کرده جاشو همه  فکر معرفت،ی ب تو_ 

  یجا همه. ینبود وقتچ یه انگار که یرفت یجور

  جا خودت از  یچیه گشتم، وجب به وجب رو خونه

  تختت یرو میزندگ مدت، نیا تمام. یبود نذاشته

 .گذشت

 



 .چسباندم لبانم به را  دستش پشت. کردم یمکث

 

 ایدن ،یرفت یوقت که یکرد کاریچ دلم منو با تو_ 

  دایپ شد فکرم تمام. دیرس آخر به میزندگ و شد تموم

 .برگردوندنت کردنت،

 

 .بود رو به رو  به نگاهش

 

 .  ذارهینم... انیک_ 

 

 . زدم یاخنده  تک

 

  شم،یم رد همه از تو به دنیرس یبرا من ان؟یک_ 

  یزیچ که انیک. ستین مهم برام کسچیه  مخالفت

 . ی بترس ازش دینبا ست،ین

 



.  مهم یلیخ مهمه، برام اون. برادرم برادرمه، انیک_ 

 همون بگه انیک یهرچ . یکن شیراض دیبا د،یبا

 .شهیم

 

 . امدین خوش مذاقم به یول بود درست شی حرفها

 

 . بشه تیخوشبخت  مانع د ینبا یول. درست برادرته،_ 

 

 .یکرد له رو رتشیغ و غرور. ناراحته ازت،_ 

 

  میپا یرو را دستش . کرد تلخ را کامم حرفاش یدرست

 .کردم  نوازشش آرام و گذاشتم

 

 .کنمیم شیراض نباش، نگران_ 

 

 . شدن نگرانم حتما خونه، برم دیبا_ 

 



  عوض را رمی مس انیک یپدر یخانه  سمت به یناراض

 .کردم

 

 نور. بود ستادهیا در یجلو دست به یگوش انیک

 را نیماش. شدیم واضحش دید از  مانع نیماش

 . کردم پارک  یاگوشه

 

 .شد مات دنمانید از انیک. شد ادهیپ هیآ

 

  ه؟یآ_ 

 

 .کرد پر را فاصله

 

 م؟یشیم نگرانت  ینکرد فکر ؟ییکجا هست  معلوم_ 

 

 . دادم را جوابش که  بودم من نی ا هیآ  یجا به

 

 .ستی ن ینگران یجا منه با میوقت بود، من با_ 



 

 .زد یخند کج. بود هیآ به همچنان  نگاهش

 

 یریم. بود نگرانت  دیبا شهیهم یاون با  یوقت اتفاقا_ 

 .امیب من تا یبندیم هم رو در تو،

 ۳۴۷پارت #

 

. بود یمصنوع یادیز لبخندش. دی چرخ سمتم به

 .شد کمینزد و دیکش  نیماش یرو را انگشتش

 

  آره؟. ستین ینگران به ازین توعه با یوقت که_ 

 

 .داد یظی غل اخم به را  شیجا و دیکش پر لبخندش

 

. یبش کشینزد باشم، داده اجازه بهت ادینم ادمی_ 

 . یبمون دور ازش دادم اخطار ادمه،ی

 



  دیبا. شناختمینم را اشبهیغر یادیز نگاه با انیک نیا

 .کردمی م آرامش

 

 ... دیبا یول ان،یک توعه با حق_ 

 

 .کرد قطع را حرفم

 

 بازم دیبا ؟یکردیم یخال  سرش هاتوعقده دیبا_ 

 ؟یباش نکرده که مونده یاگه ید کار ؟یزدی م زخمش

 

  نبض گردنش رگ. کند دفاع او از طورن یا داشت حق

 را انیک خشم آتش تواستینم باران نمنم ،بود گرفته

 .کند  خاموش

 

 خواهرم شب نصفه که نشدم ناموسیب  انقدر هنوز_ 

 .یبمون زنده تو و بشه ادهی پ نتیماش از

 

 .انیک گوش_ 



 

  هیآ. داد هولم عقب به و  دیکوب امنه یس  به دستانش با

 . دیکش ادیفر انیک. دیکش یاخفه  غیج

 

 . نجایا یموند یچ واسه بروتو،  گفتم_ 

 

 نگاه چشمانش  در می مستق و دادم خرج   به جرات

 .کردم

 

 .ازدواج واسه. خوامیم رو هیآ من انیک_ 

 

 .دیکش نعره

 

 .نامرد شوخفه _ 

 

. گرفتم هوا در آمدن نییپا از قبل را دستش مچ

  م،یستیبا هم رخ به رخ یروز  کردمینم فکر وقتچ یه



 دنیرس یبرا شود یسد انیک کردمینم فکر وقتچ یه

 .امخواسته  به

 

 . بشه زنت هیآ که یش رد من جنازه یرو  از مگه_ 

 

 اشنهیک از پر نگاه در رهیخ و دمییسا هم یرو دندان

 .دادم جواب

 

 .کنمیم کارو نی ا باشه الزم_ 

 

 خبره؟ چه  نجایا_ 

 

 یقهی و رها  را دستش ضرب با پدرش، یصدا با

 . دادم سالم و شدم دور ان یک از. کردم صاف را لباسم

 

 .داد تکان یسر  جوابم، در

 



 و رسم هی  یخواستگار  یکنی نم فکر جون، پسر_ 

  کوچه وسط اونم شب، موقع نیا داره؟ یرسوم

 ه؟یدرست کار بنظرت

 

 .انداختم نیی پا را سرم. بود  یایمنطق مرد  شهاب آقا

 

 خانواده با هفته آخر نیبد  اجازه شماست، با حق_ 

 . میبرس خدمت

 

 .داد جواب پدرش یجا به انیک

 

.  دهینم  بهت رو اجازه نیا یکس دادم، جوابتو_ 

 .ینشد خی رو سنگ نیا از شتریب تا برو بکش راهتو

 ۳۴۸پارت #

 

  یرو دست و زد یامردانه  لبخند سرخوش  یآقا

 . گذاشت  امشانه 

 



  ازت یلیخ که، ینیبیم. یبر فعال بهتره جون، پسر_ 

 .رهیدلگ

 

 نیماش سمت به حرفیب و دادم تکان یسر شرمنده

 با که  نشست هیآ یرو  نگاهم آخر  یلحظه . رفتم

 .بود انیک یره یخ  یناراحت

 

 **** 

 

  یزیچ تا دادمیم اجازه دی نبا امدم،ین کوتاه ممیتصم از

 . شود بهم دمان یرس مانع

 

 ادامه یبرا را یکس چه که شدن مطلع امخانواده  یوقت

 .  شناختنینم پا از سر ام،کرده انتخاب  میزندگ

 

 چشم همه. بود دایهو شانتک تک  نگاه در  یشاد برق

 هیآ و شود تمام یدور نیا تا میبود هفته آخر راه به

 .شود ما از یعضو



 

 یول بود کرده روشن  را شیگوش شب همان از هیآ

 را امعاشقانه و یاحساس یهاامیپ از چکدامیه  جواب

 . دادینم

 

 خواندن از بعد خجالتش از سرخ شیها گونه  تصور

 .کردیم  طاقتیب داشتنش یبرا را  دلم میهاامیپ

 

 تالشم تمام. بود کرده هماهنگ سرخوش یآقا با پدر

 .شود برگذار شکل نیبهتر  به زیچ همه تا کردم را

 

  گاریس و بودم گذاشته تراس نرده یرو را دستم کی

  به خواب و بود نمانده صبح  به یزیچ.  کردمیم دود

 .آمدی نم چشمانم

 

 یبرا بود قرار که کردمی م فکر ندهیآ  ساعت چند به

  شیبرا و برداشتم را میگوش. شود من مال شهیهم

 کردم؛ پیتا

 



 ."است دیسف هیس  شب انیپا" 

 

  یهاحرف لحظه آن در که بود یاجمله  تنها نیا

 .کردی م انیب یخوب به را امناگفته

 

 *** 

 

 مقابلم یناراض یاچهره و درهم یهااخم  با انیک

. دیکشیم  نشان و خط می برا چشمانش و بود  نشسته

 چشمانش از استرس و بود نشسته کنارش رژان

 .دیباریم

 

 انداخته نییپا  یسر و دیسف چادر با هیآ  طرفترآن یکم

 . بود نشسته جون یتیگ و شهاب آقا انیم

 

 انینما پدر یچهره در ی مار یب و یریپ  گرد نکهیا با

 و مهم  شیبرا یااندازه  به لحظات نیا اما بود

  یرو از نینشدل  لبخند آن یالحظه  که بود ندی خوشا

 .رفتینم کنار کبودش، یهالب



 

 . شدینم جدا ه یآ یرو از یالحظه   نگاهش

 

 ما دل که  رو خانم هیآ می دیرس خدمت ما شهاب آقا_ 

.  میکن یخواستگار ازتون پسرم،  به برسه چه برده رو

 مونده. میدونی م دخترخانمتون مورد در هم شیب و کم

 . جان هیآ بله و شما اجازه

 ۳۴۹پارت #

 

 .داد جواب شی ذات ییخوشرو  با شهاب آقا

 

 . واالمقام  جناب نیاومدخوش   یلیخ_ 

 

 . داد ادامه و ه یآ به کرد رو

 

 ن؟یباش نزده ریام با که مونده یحرف  باباجان_ 

 



  یری جلوگ یبرا . بزند بهم  را مجلس انیک داشت امکان

 . شدم بحث  وارد یتنش هرگونه از

 

 خیتار که میاومد امشب م،یزد رو حرفامون ما_ 

 .میکن مشخص

 

 .زد ی پوزخند انیک

 

 بنفست اعتماد. یمطمئن خودتم از چه   ،یدییچا_ 

 . هیستودن

 

 . کرد انیک به رو پدر،

 

. نیبرادر و  قیرف باهم که  سال چند دوتا  شما پسرم،_ 

 خواد؟یم برادرشو بد  برادر مگه،

 

  مبل یدسته یرو را دستش و گرفت را اشه یتک انیک

 .کرد ستون



 

  گفتم، بهش بارها. یشناسیم منو که  شما یحاج_ 

 .رهی نم خرجش به. دهنشه از گندتر  لقمه هیآ

 

  بدهکار گوشش اما زد، شیصدا تشر با شهاب آقا

 .نبود

 

  خواهرمو جلو ادیب  یخواستگار اسم به کرده فکر_ 

 . میدیم بهش

 

 .گرفت سمتم را انگشتش

 

 که نکرده ینامرد  خواهرم حق در کم پسرت ،یحاج_ 

 .میبد تیرضا داره انتظار حاال

 

  چشمانم در رهیخ یتصنع ی آرامش با و داد را اشه یتک

 . داد ادامه

 



 وصلت نیا نندازه، زحمت به رو شما گفتم بهش_ 

 .باشم مرده  من که وفتهیم اتفاق یصورت در فقط

 

 .زد تشر اخم با شهاب آقا

 

  یدعواها. نشسته بزرگتر نجایا. انیک تمومش_ 

 . رونیب دیببر رو  تونیشخص

 

 .زد یمهربان لبخند پدر

 

 فکر به. رونیب زیبر رو نهیک. پسرم نباش تلخ_ 

  یمردونگ تو رویام که تو باش، خواهرت یندهیآ

 کام وصلت نیا بذار. یننداز سنگ بهتره. یشناسیم

  شهیهم مثل و کن صاف  دلتو. کنه نی ری ش هممونو

 .باش کنار باش،  برادرش

 

 . میگشتیبرم یخال دست دینبا. کردم تر  زبان با را لبم

 



 یعروس  و عقد ندهیآ هفته توناجازه  با  شهاب آقا_ 

 .می ریبگ باهم رو

 

 .کرد یامردانه یخنده. خورد   جا حرفم  از شهاب آقا

 

 .جوون تنده یل یخ  شتیآت_ 

 ۳۵۰پارت #

 

 دیبا ما ه؟ی چ یبرا عجله . جوون تند یل یخ  شتیآت_  

 ای میکن آماده هیجهز  میبتون که میباش داشته یزمان که

 میبفرست رو دخترمون شهینم که یطور نیهم. نه

 . بخت خونه

 

 آقاشهاب به رو ان،یک پدر  یهاحرف دنی شن از بعد هیآ

 .کرد

 

 ... ی چ همه من_ 

 



 . کند لیتکم را حرفش نداد اجازه شهاب آقا

 

  دختر یشد  یوقت از. بوده قبل مال یداشت یهرچ_ 

 .دارم قبالت در فیوظا یسر هی من،

 

 ...یول_ 

 

 .داد جواب قاطع  انیک پدر

 

 الشیوسا  و خونه اون مورد  در. نداره آخه و یول_

 .ریبگ میتصم بعدا

 

 .خورد یتکان  شیجا در پدر

 

. دیبنداز زحمت به رو خودتون ستین ازین من بنظر_ 

 . اسشده دهیچ  ریام یخونه 

 

 . دادم انیک پدر به هیآ از  به را نگاهم



 

 ...رو هیآ من_ 

 

 . دیبر را حرفم  خشم با انیک

 

 .خانم هیآ_ 

 

 نیا. ندهم دست از را آرامشم تا چسباندم بهم پلک

 اشخواسته به تا و  داشت جنگ سر من با مرد

 .گرفتینم آرام د،یرسینم

 

  و هیجهز دارم، قبول یطور ن یهم رو خانم  هیآ من_ 

 . ستین  الزم حرفا نیا

 

 .گذاشت  زیم یرو  را بشقابش جون، یتیگ

 

 انیک با یفرق ما یبرا هیآ. پسرم یدار  لطف تو_ 

 . میبر شیپ رسومات طبق بده اجازه. نداره



 

 .بود موافق جون یتیگ حرف با پدر

 

  محرم بهم هابچه نیبد اجازه  اگر پس.  درسته بله_ 

 .دیکن  مراسم یبرا یآمادگ اعالم شما تا بشن

 

 .  کرد باز را دستانش انیک پدر

 

 .ندارم یحرف من باشه، یراض جان  هیآ اگر_ 

 

  یرو کوتاه  یالحظه  و چرخاند جمع در را  نگاهش هیآ

  لرز شیصدا. انداخت نیی پا را سرش. شد ثابت من

 .داشت

 

 .دارم شرط هی  من... من_ 

 

 . داد را جوابش  مادرانه و نرم یلحن با  مادرم نباریا

 



  تا میینجایا ما. بزن یدار  یحرف هر دخترم،  بگو_ 

 . میبشنو رو شما یحرفا

 

 . دوختم دشیسف یهالب به را امشده زیر چشمان

 

 من تا باشه یراض... وصلت نیا به انیک... دیبا_ 

 .انیک جواب من، جواب. بدم تیرضا

 

 .فشردم محکم را یصندل یدسته. وارفتم حرفش از

 ۳۵۱پارت #

 

  یرو  و شکست را  سکوت انیک پوزخند  یصدا

 .انداخت خط اعصابم

 

  یخواهر  چیه. کن تف شوهسته  داداش، یخورد_ 

 .کنهینم ی کار برادرش تیرضا بدون

 



 بود نشسته مادرم کنار که نایم به یااشاره  ابرو با

 .زد

 

 گم،یم یچ یفهمیم پس ،یدار شویکی که تو_ 

 درسته؟

 

 . داد ادامه محکم و ستادیا

 

 .گردمیبرنم  حرفمم از  مخالفم ازدواج نیا با من_ 

 

 اشنهیک از پر یهای مشک در و کردم علم قد مقابلش

 .شدم رهیخ

 

  تو کردن یراض. خرمیم جون به بذاره، یشرط هر_ 

 . ستین  یسخت کار که

 

 زدم اششانه به ی آرام یضربه

 



 .کنمیم تیراض ان،یک آقا کنمی م تیراض_ 

 

 .کردم ترک  را مجلس ،یبلند یاجازه  با

 

  انیک کردن یراض کردمی م فکر که یز ی چ برعکس

 .نبود راحت

 

 یخانه  در  را هاشب همچنان و بودم برگشته سرکارم

 .کردمیم صبح هیآ

 

 با که یاکلمه  تک یهاامیپ بود شده میدلخوش تنها

 .فرستادیم  میبرا ریتاخ

 

 **** 

 

 کنم شیراض بودم توانسته زور به بودم، انیک منتظر

 .میکردی م صحبت مردانه دیبا. میباش باهم را شب

 



 و درآورد پا  از را شیهاکفش کردم، باز شیبرا را در

 :گفت  تمسخر با

 

  مجبور خونت  به شدن  وارد یبرا شهی نم باورم_ 

 . ارمیدرب پام از کفشمو باشم

 

 .چرخاند اطراف در  را نگاهش و زد  یپوزخند

 

 .ستی ن تو یخونه   نجایا گرچه_ 

 

 . افتادم راه سرش پشت

 

  یلیخ منم خوب یول ست،ین من یخونه  نجایا آره،_ 

 .یکن باور یخوای نم فقط کردم رییتغ

 

  دو از  را دستانش و کرد رها مبل یرو  را خودش

 . کرد باز طرف

 



 که هم یدنینوش از. کن شروع شنوم،ی م حرفاتو_ 

 . ستی ن یخبر

 

 تصور را  هیآ یآب چشمان و دادم زیم  به را نگاهم

 .کردم

 

  مثال. کرده  رییتغ زایچ یل یخ شدم، عاشق یوقت از_ 

 زنمینم یدنینوش به لب خونه، تو امینم کفش با گهید

 .گهید ی زای چ یلیخ و

 

 .چرخاندم طرفش به را سرم

 

 . ی بفهم حرفامو یمعن خوب یل ی خ دیبا تو_ 

 

 .گذاشتم مقابلش یبشقاب و شدم خم

 

  تجربه دورانو نیا من، از  زودتر تو باشه، یهرچ_ 

 .یکرد



 

 . کرد جور و جمع را خودش

 

 مردونه که نجایا یایب خواستم امشب انیک نیبب_ 

  حل رو مسئله نیا شهی هم یبرا و میبزن  حرف باهم

  قیرف و برادر ،یاه یآ برادر که قدر همون تو. میکن

 .یهست منم

 ۳۵۲پارت #

 

 گذشته از. روه یآ طورنی هم ،یشناسیم  خوب منو_ 

  کالبد ستین  ازین پس. یدار اطالع هم هردومون نحس

 ما  که یکن درک ، یبفهم خوامیم. کنم یشکاف

  یبرا و  ایب کنار مسئله نیا با. میخوای م گرویهمد

 سد کنار، برو راه نیا وسط از. کن حلش خودت

 . نشو راهمون

 

 . دادم هول سمتش به را  وهیم ظرف و گرفتم ینفس

 



 یکس به یخوا ینم برسه؟ آرامش به هی آ یخوا ینم_ 

  یدار یطورنیا یکنیم فکر برسه؟ داره دوسش که

 که ییخدا همون  به نه، ؟یکنیم  کمک بهش

 کمک اسمش نیا ،یکنیم اشتباه یدار یپرستیم

 . ستین

 

  اشزده ستون دست به را سرش. زد  آتش یگار یس

 . چسباند

 

 مرد بفهم ،یدیم زجرش کارات با یدار ان،یک_ 

 یکن قبول ی خواینم ،ینفهم به یزد خودتو. یحساب

 ... که... که

 

 به که کنم کامل را امجمله تا گشتمیم یاکلمه  دنبال

 .آمد حرف

 

 به یآقا دان؟ زیچ همه ی آقا شد، تموم تیسخنران_ 

 . عاشق ظاهر

 



  یرو بشقاب در را گارشیس مانده ته و شد زیخمین

 . شد بلند و فشرد زیم

 

  حرفات. یکن میراض ینتوست بازم بود، یخوب شب_ 

. ریام شهی م تموم جان یهم بحث نیا بود، یتکرار 

 .ندارم حرفات دنیشن به یاعالقه گهید

 

 یجلسه از یخال دست من و رفت در سمت به

 به. بودم ستادهیا کوچک، سالن وسط ماندونفره

 . دادمیم دست از  را هیآ داشتم یراحت نیهم

 

 . کردم رها را ریت ن یآخر باشم مطمئن آنکهیب

 

 بهتره. میرسی نم جهینت به تو منو. کن صبر ان،یک_ 

  بود، من با دلش اگر. گفت اون یهرچ. یبپرس هیآ از

 از نه قسم  مونیبرادر به. رمیم نبود اگر کنار؛ بکش

 گهید شه،یهم یبرا. رمیم کشور نیا از شهر، نیا

 .ارم ینم اسمشم

 



 .برداشتم یقدم. کرد باز را  در حرفیب

 

  ،یخوایم صالحشو و یبرادرش یگینم  مگه ان،یک_ 

 منم حق در . بشنو حرفاشو بزن، حرف  باهاش پس

 و تو به  هردوتامون  ما. شهیهم مثل کن، یبرادر

. نکن دور ازهم  رو ما مخالفتت با. میدار ازین تاتیحما

 .کنم گلستون براش رو ایدن تا کن کمکم ان،یک

 

 بردم فرو م یموها در را انگشتانم. بست را در و رفت

 امشکسته  قلب درد از کمتر سرم درد. دمیکش محکم و

 .باشد دنده کی انقدر انیک کردمینم فکر. بود

 

 . لجباز ی  دنده هی ی  لعنت_ 

 

 . شدیم باز  هیآ دست به فقط گره نیا

 ۳۵۳پارت #

 

 (هیآ)



 

  از یکی انتخاب و بودند زی عز میبرا هردو انیک و ریام

 .بود ایدن کار نیترسخت  هاآن

 

 به را قلبم یگرید و  خواستیم را صالحم یکی

 .بود درآورده خودش   ریتسخ

 

  مینگران به و دیایب تا بود در به نگاهم شه یش پشت از

 .دهد انیپا

 

  همچنان و بود گذشته  یخواستگار از یاهفته  چند

  کرده عهد خودم با. کردمی م یپافشار شرطم یرو

 یراض انیک که بذارم دلم ریمس در پا  یزمان بودم،

 .باشد

 

 دهد، تیرضا تا بکشد طول هاسال  بود  قرار اگر یحت

 .دمیخر یم جان به را یدور درد

 



 ناخواسته و گرفته دهیناد را غرورش بارکی من

  تکرار را کارم دوباره دینبا. بودم کرده  دلخورش

 .کردمیم

 

 ادی از وقتچیه را فرودگاه در اشدهیرنج  نگاه

 مانیپش تا کردیم رفتنم به قی تشو حال نیا با. برمینم

 .نشوم

 

  او از خبریب که یمیتصم از بودنش ری دلگ یهمه  با

  زیچ همه آسوده الیخ با تا نشد رفتنم سد بودم، گرفته

 .بذارم سر پشت را

 

 منصرفم رفتن از مرد  نیا که بودم کرده  فکر چرا

 آتش نیا از کردنم دور یبرا  خودش که ییاو کند؟یم

 .بودم کرده  اشتباه. بود نیترموافق 

 

  یادهایفر اما شد، سست رساالر یام دنید  با رفتنم یپا

  یرو چشم تا کرد وادارم نماندنم، و رفتن یبرا انیک



  یمحکم دژ تا بود آمده که یمغرور مرد یهاخواهش 

 .ببندم راهم، یجلو شود

 

 نیزم انیم یی جا. کنم تمرکز توانستمینم. رفتمیم دیبا

 چطور  رساالریام دمیفهمینم. بودم معلق  آسمان و

 .برسد سر لحظه آن در بود توانسته

 

.  بود شده مطلع رژان  قیطر از دمیفهم بعدها

 . دهد حیتوض تا بمانم خواستی م رساالریام

 

 آن در نحس شب آن او نداشت، وجود یمبهم  زیچچ یه

  بعد و کرد قضاوتم بشنود را حرفم آنکهی ب یکیتار

 ... من به داشت قصد

 

 شیهاحرف  خام دینبا. بود اشتباه ماندنم رفتم،یم دیبا

 که نبودم یآدم اما درست، داشتم دوستش شدم،یم

 .کنم ییگدا را عشق

 



  را حالم. کردیم رفتنم به وادار ان،یک بغضدار نگاه

 ییکشو در.  بودم شده یوزنیب کی  دچار. دمیفهمینم

 .شدیم بسته و باز مقابلم

 ۳۵۴پارت #

 

 راه گرید آن از گذشتن و بود نقطه  نیآخر در، آن

 کی بودم کرده انیک حق در که یکار. نداشت یبرگشت

 .گرفتمیم اشدهیناد دینبا. بود ینامرد جور

 

 به عشق انتقام. بود انصاف از دور به ان یک با رفتارم

 که بودم گرفته ییاو از را امخورده  بستبن

 .بود نیترگناهیب

 

  یبرا هاحرف نیا با را خودم خواستمیم هم دیشا

 .کنم  حیتوج نرفتن

 

 . آمدم خودم به خورد امشانه به که یاضربه  با

 



 . رونیب برو ای کنار برو ای. یسادیوا راه سر خانم_ 

 

 رفتمیم  ایدن یهرجا اگر بودند، نجایا  من یخانواده 

 . ماند یم نجایهم  فکرم و روح

 

  را شجاع یها آدم یادا فقط. آوردمینم دوام غربت در

 میغمها به یغم دینبا ماندم،یم دیبا. بودم درآورده

 .کردمیم اضافه

 

  یهاتیحما به من. گرفتم را ممیتصم آخر یلحظه 

  آقا و جونیتیگ به سان،یپر و رژان یدوست به ان،یک

 .داشتم ازین شهاب

 

  و کنم یزندگ زانمیعز کنار در توانستمیم  او بدون من

 میزندگ یفاتحه  رفتن با. دهم امیالت را نبودش درد

 .شدیم خوانده

 

 به برگشتم و  دمیکش مخالف جهت به را چمدان یدسته

 .بودم آن به متعلق که ییجا



 

  شدن بلند یصدا با ستادمیا فرودگاه یمحوطه  در

 نیتردرست نیا دیشا. دمیخند و بستم چشم  مایهواپ

 .بودم گرفته که بود یمیتصم

 

 ضربه بود م یتماسها ستیسرل که رژان یشماره  یرو

 .د یچیپ گوشم در متعجبش یصدا بعد و زدم

 

 .... الو... الو داشت؟ ریتاخ پروازت ه؟یآ_ 

 

 .نرفتم... من_ 

 

 .دیخند زدهبهت 

 

 ؟ ییکجا االن ؟ینرفت  ؟یگی م یچ_ 

 

 .دمیکش یقیعم نفس

 



 .فرودگاه  محوطه تو_ 

 

 .دیپرس رژان از که دمیشن را انیک یصدا

 

 کجاس؟   گه؟ی م یچ_ 

 

 .اسمحوطه  تو نرفته،_ 

 

 .دنبالش میری م بگو_ 

 

 یرو ی دلخور. رفت ضعف شیمردانگ یبرا دلم

 یهمه با بود، انیک همان. نداشت  یاثر رتشیغ

 . شیناراحت 

 

 را چمدان و  شد ادهیپ حرفیب. داشت نگه میپا یجلو

  نکهیا با. کردینم نگاهم . گذاشت عقب صندوق

 .داشت حق یول بود آورعذاب ی اد یز هشیتنب

 



  یپوزخند. برنده شیهاحرف و بود درهم شیهااخم 

 .زد

 

 .کنه مونتیپش تونست آره؟ ،یموند  اون بخاطر_ 

 ۳۵۵پارت #

 

 را خودم یصندل دو انیم از. باشد یعصبان داشت حق

 . دمیکش جلو

 

 یکنیم  فکر تو که یطور اون یول  ،یدار حق_ 

 . ستین

 

 .برد باال  را دستش و زد  یپوزخند

 

 نیتوه بهم شتریب کنم،ی م حس چون  نده، ادامه_ 

 .یکنیم

 

 .کرد رژان به رو



 

 . بده منو فندک و گاریس داشبورد تو از_ 

 

 د؟یپرس کند سالم آنکهی ب و خورد زنگ  شیگوش

 

 چطوره؟  حالش_ 

 

  یاگوشه را نیماش. انداخت عقب به ی نگاه نهیآ از

 .گرفت را دستم رژان . شد ادهیپ  و داشت نگه

 

 . رینگ دل به یزیچ حرفاش از_ 

 

.  بود یعصب انیک یرفتارها . دادم  تکان سر نرم

 . دوختم  چشم رژان به نگران

 

 کرد؟  یعصب انقدر انویک ی چ_ 

 



 ...یبرا یاتفاق دیشا. بود خط  پشت سانی پر مطمئنم_ 

 

 و کرد باز  را در انیک. دادم نییپا یسخت به را بزاقم

 .شد  سوار آشفته

 

 درسته؟ ست،ین ری ام بخاطر موندنت یگفت که_

 

 و راندیم سرعت با. کردم زمزمه یاآره  مظلومانه،

 .بود گرفته شیپ در را شانخانه  ریمس

 

 یاتفاق بودم مطمئن زدیم شور دلم زد،یم  غر لب ریز

 .دادم خرج به جرات. افتاده

 

 .خودم خونه  رمیم_ 

 

 .کرد  نگاهم یبرزخ

 



  تییسو همون تو خونه. نداره وجود فعال یاخونه _ 

 .  باالس

 

 .داشت نگه شانخانه  مقابل

 

 ... آخه ،یول_ 

 

 .نداره ریام به یربط موندنت کن، ثابت بهم_ 

 

 در. گذاشت نییپا را چمدانم و شد ادهیپ من از زودتر

 .کرد باز  رژان یبرا را

 

. یبمون نجایا امشب هم  شما بهتره ار،یدست جناب_ 

 .برم دیبا  دارم، کار من

 

 



 و برگشت نیماش داخل ان یک شد، ادهیپ  حرفیب رژان

 رفتنش از نشان نیماش کی الست  غیج یصدا  بعد یکم

 .بود

 

 یاتفاق چه  میدیفهم و گرفت تماس سانیپر با رژان

 انیک و بود رفته من یخانه  به رساالریام. افتاده

 او و نشوم موضوع نی ا متوجه من تا کردیم تالش

 .نفهمد ماندنم از یزیچ هم

 

 را او یالحظه  تا کنم یراض را انیک توانستم یسخت به

 سرش یباال هم را قهیدق چند  همان. نمیبب  یهوشیب در

 . ختمی ر اشک

 

  سرسختانه او که میبود شده  یانتقام یقربان  دو هر ما

 . ردیبگ منفورش یگذشته  از خواستیم

 

  کامل نکهیا از قبل یول کرد باز را چشمانش یالحظه 

 . کردم ترک را مارستانیب ند،یبب مرا و  دیایب بهوش

 ۳۵۶پارت #



 

  مدام گفتیم سانیپر شد،ی م بهتر حالش  روز به روز

 .گرفتیم را امبهانه 

 

 به شبانه یهاکابوس. شد مهمانم دوباره ترس

 .  کرد دایپ راه  میهاخواب 

 

  میرها  یالحظه  هاسگ  پارس و شب آن یاهیس

  از را مشاور جلسات دوباره انیک شنهادیپ به. کردینم

 .گرفتم سر

 

 آن از امان و کردمیم حس میکینزد در را حضورش

 . انداخت رمیگ که یالحظه 

 

. دمیچش  پوستم و گوشت با را وحشت و ترس طعم

  هراس او از مرگ حد سر تا کردمینم فکر  وقت چیه

 .باشم داشته

 



 نشسته، خون به چشمان با مرد نیا  شدی نم باورم

  دهید مارستانیب تخت یرو جانیب که بود یهمان

 .بودم

 

.  دهم نشان شیرفتارها به یواکنش چی ه توانستمینم

 طرفآن و طرفنیا به که بودم دستانش در یعروسک

 .دمیکشیم

 

 انیم یوقت. بود  میزخم دل مرهم شیهاحرف 

  ریتسخ را وجودم میعظ یآرامش  شدم ری اس شیبازوها

 .کرد

 

 و گرفت یاتازه  رنگ  میایدن شدند، محو  های اهیس

 او دستان  حصار در ا،یدن  تمام. کرد دایپ معنا میزندگ

 .شد خالصه میبرا

 

 نگاه دنید با. شد تیامن  نشیگزی جا  و رفت ترس

 راه کمرم یرهیت از شرم عرق ازش،ین  از پر خمار

 .گرفت



 

  نیا. کردیم  تابمیب باران  ریز اشعاشقانه یهازمزمه 

 .بود  میآرزوها و  هاخواسته  همه انیپا نقطه

 

 با او. بود ایدن ینقطه  نیتردنج می برا مکان نیا

  گذشته بد خاطرات  کی به کی ماندنش  با حضورش،

 پر تازه  و نیریش اتفاقات با را شیجا و زد خط را

 . کرد

 

 باشد، ینیریش یای رو هانیا یهمه دمیترسیم

 .  کند دارمی ب خواب از یکس دمیترسیم

 

  مرور از دست انیک شدن وارد و اطیح در شدن باز با

 انیک  تا دمینکش عقب. دمیکش شب آن  خاطرات

 . شود متوجهم

  

.  شد امره یخ فاصله همان از  و چسباند در به را کمرش

 سمت  به را رشیمس و گرفت نگاه شد که خسته

 .کرد کج قیآالچ



 

  دور رساالریام از تا بود گرفته کار به را  همتش همه

 دوباره خواستینم و نداشت یاعتماد او به. بمانم

 .کند میزخم

 

  چقدر دانستینم اما کنم، ی اشتباه انتخاب خواستینم

 .دارم دوست  را نیریش اشتباه نیا

 

  من به نسبت عشقش به رساالریام که یشب آن از

 ایدر از که داشتم را یماه  حس بود،  کرده اعتراف

 .بود افتاده دور

 

  توانستمینم بزنم، انیک به را دلم حرف توانستمینم

 از م،یبگو امکرده خروشان احساسات از شیبرا

 یزمان که یمرد از. شدی نم سرش منطق که یعشق

 تا برگشته حاال و بود  گرفته یباز به را احساساتم

 .کند آباد را  میهای رانیو

 



 یوانیل. رفتم کنار پنجره پشت از و کردم رها را پرده

 . رفتم اطی ح به و ختمیر  شیبرا  یچا

 

 . خواستمینم انیک تیرضا بدون را  عشق نیا من

 

 دراز را شی پا کی. گذاشتم یچوب زیم  یرو را ینیس

  گرشید  یشده تا یزانو به را آرنجش و بود کرده

 . بود چسبانده

 

 . بودم  داده شدیم بلند وانی ل از که یبخار به را نگاهم

 ۳۵۷پارت #

 

  بدش حال  مقصر نکهیا  از. بود آورعذاب سکوتش

 .بودم ناراحت خودم از بودم،

 

 ازین کردن فکر به دیشا. باشد تنها خودش با بود بهتر

 .داشت

 



 .دمیشن را اشخسته  یصدا  شدم که بلند

 

 .بپرسم  خودت از  گفت ریام_ 

 

 .انداختم نیی پا را سرم و کردم چفت هم در را دستانم

 

 .کنار بکشم باشه باهاش  دلت اگر داده قسمم_ 

 

  یسخت یراه دو. نداشتم را  شیهاحرف   دنیشن طاقت

  خواستمینم  و توانستمینم بود، گاهمهی تک انیک. بود

 .رمیبگ دهیناد را او امخواسته  به دنیرس یبرا

 

 در عشق  نیا خواستم،یم کنارم در باهم را همه من

 .کردیم دایپ معنا م یبرا آنها کنار

 

 .برداشتم یقدم و کردم او به پشت

 

 ؟یدی نم جوابمو_ 



 

  چطور. کردم قیآالچ یچوب ستون بند را دستم

 ینجواها  از و بزنم پس را شرم توانستمیم

 حس از. میبگو شیبرا یباران شب آن در اشعاشقانه

  یلحظات تکتک از بود، خته ی ر میهارگ در که یتیامن

 که یقلب و بود ربوده که  یقلب از.  بودم کنارش که

 .بودم کرده تصاحب

 

 . خوامیم ازت ی قطع جواب هی . هیآ نیبش_ 

 

 پس خواست ینم او اگر را خواستن نیا تمام من

 .  زدمیم

 

 وانیل دور  را دستانش. نشستم مقابلش حرفیب

 .نبود بخار آن از یخبر  گرید. دیچیپ

 

  که کنم تکرار  برات ستین الزم. هیخوب  پسر ریام_ 

 دونمیم . دارم اعتماد بهش و شناسمشیم چقدر



 تا که بود  نگاهش تو یز یچ هی امشب. داره دوست

 .بودم دهیند حاال

 

 .دیکش باال چشمانم تا را  نگاهش و زد یاخنده  تک

 

 ؟یدار دوسش هنوزم_ 

 

 . دیخند بلندتر. انداختم نییپا را سرم شرم از. شد گرمم

 

 .نمینب انداختتو گل یلپا که نییپا یندازی م سرتو_ 

 

 .دیکش ینفس

 

  یچشما تو دارم وقته چند  رویام نگاه  برق همون_ 

  از خوامیم یول دونمیم جوابمو  خودم. نمیبیم هم تو

 .کن نگاه بهم حاال. بشنوم خودت زبون

 



  تک چشمانش در رهیخ. شد  کم دنیکش نفس یبرا هوا

  شده سرد  یچا. شد مهربانتر لبخندش. زدم یاسرفه

 .گذاشت مقابلم و کرد آزاد دستانش حصار از را

 

 . هیچیه  از بهتر یول شده، سرد_ 

 ۳۵۸پارت #

 

 امنهیس یکم  تا خوردم را شده سرده یچا از یاجرعه 

 .دهد امیالت را

 

  جلوش. یکار و کسیب نکنه فکر که کردم مخالفت_ 

 که یخی کوه  تا بشکنه، برات رو غرورش تا سادمیوا

. شه آب عشق یگرما با کرده، جادو  قلبشو هاسال 

 پشتت که ی دار یاخانواده هی که شه مطمئن خواستم

 بکشه یسخت  آوردنت دست به یبرا خواستم. سادنیوا

 و. اوردهی ن دستت به راحت بفهمه تا. بدونه  قدرتو تا

 ر؟یام یبرا تو از  بهتر یک اال

 



 و دیکش صورتش به یدست. آمد کش ناخودآگاه لبخند

 .چرخاند را سرش

 

 .یبخند دیبا فقط تو بخند، آره_ 

 

 . کرد نگاهم داربغض 

 

 ایدن از  رو گذشته تلخ ی روزا  تقاص هات خنده  با_ 

 بهت چقدر ایدن بره ادتی که بخند بلند  انقد. ریبگ

 و عشق نیا ایدن! هی آ ه،یآ ه،یآ آخ. گرفته سخت

 .بدهکاره بهت روی خوشبخت

 

 .آمدیم فرو یگر ید از پس ی کی میهااشک 

 

  که یشرط به فقط کنار رمیم تونعشق راه سر از_ 

 . میخانوادت ما  بمونه ادتی

 



 دست به  یبرا دیبا که یبرادر بود، برادرم انیک

  کرده دایپ  یاخانواده. کردمیم صبر هاسال  آوردنش

 میزندگ  لحظات نیترمهم و نیترسخت  در که بودم

 .داشتند  حضور

 

 بابا. بود بایز یسادگ نیع  در زیچ همه من، اصرار به

  داده قول  که طورهمان اعتراضاتم به توجه ی ب شهاب

 .کرد هیته را امه یجهز بود

 

  بهتر یامحله در و فروخت را آپارتمانش رساالریام

 .دیخر ی کمتر متراژ با آپارتمان کی

 

 جهی نتیب کوچک آپارتمان آن فروش یبرا  میاصرارها

 . ماند

 

 دیتجد یبرا را جاآن دیبا داشت دهیعق رساالریام

 .میدار نگه خاطره

 

 .یشد ماه مثل زمیعز ین یبب خودتو یتون یم حاال_ 



 

 شدینم باورم. کردم باز  چشم  شگریآرا زن یصدا با

 .باشد من  ریتصو نهیآ  داخل عروس

 

 که بود شده ییایدر هیشب براقم، و  آرام  یهایآب

 .کرده طلوع شرقش از دیخورش

 

  یهارنگ  و  هیال  هیال یهاکرم  از یخبر  پوستم یرو 

  ییاروپا ش یآرا جورک ی  سانیپر قول به. نبود ظیغل

 .داشتم میمال و تیال

 

 بسته  و باز رساالریام  خواست به روشنم  یموها

 .نبود دار پف لباس از یخبر. بود شده آراسته

 

 پوریگ مچ از شیهان یآست دار،دنباله دیسف یماکس کی

 از یقسمت چ یه و بود محفوظ کامال لباسم. داشت بلند

 .ذاشتینم شی نما به را بدنم

 ۳۵۹پارت #



 

  نقطه یرو دست میزندگ شب  نیبهتر در خواستمینم

 . رمیبگ  یباز را رتشی غ و بذارم رساالریام ضعف

 

 . زدم خودم  دور یچرخ

 

 .هستن منتظرتون داماد یآقا خانم، عروس_ 

 

 آن شد،ینم  باورم. رفتم انتظار سالن سمت به خرامان

  خوش یمشک شلوار کت  آن با باجذبه، و مغرور مرد

 با که دستش قرمز و دیسف رز گل دسته  و تنش دوخت

 .باشد  رساالریام د،یکشی م را انتظارم نافذ ینگاه

 

  به لحظه  امشب از بود قرار که یمرد! میاها یرو مرد

  را مانیهانی اول باهم و شود کمیشر را ی زندگ یلحظه 

 .میبزن رقم

 



. چرخاند طرفم به سر کرد حس که را نگاهم  ینیسنگ

 ابینا یخنده و برد عقب را سرش زد، یپلک دنمید با

 . داد لمیتحو را اشمردانه

 

 .شد امرهی خ نیتحس با کردم، نگاهش لبخند با

 

 .برداشت  سمتم به را صالبتش پر یهاقدم

 

 برو دل تو کوچولو  موش هی نجایا  شما خانم،_ 

 ن؟یدیند

 

 . دادم میصدا به ناز یکم

 

 .دیکنیم داشیپ حتما دیکن دقت اگر_ 

 

 کنار. کرد پر را انمانیم فاصله و زد کمرم  به یچنگ

 .زد  لب حرارت و  شور با گوشم

 



 برا بازم باشه، شده هم بایز پرنسس  هی اگر یحت_ 

 .فضوله کوچولو موش همون من

 

 از یکم و کاشت گوشم یالله  یرو داغ یابوسه 

 در ازین و  عطش با را نگاهش. داد امفاصله  خودش

 .چرخاند صورتم جز به جز

 

 بودم؟ لحظه  نیا منتظر چقدر یدونیم_ 

 

 .زدم لب

 

 .دونمیم_ 

 

  ؟یشیم رساالریام به متعلق ابد تا حاال از یدونیم_ 

 

 .زدم پلک

 

 .دونمیم_ 



 

 . زد سرخم یهالب  به یااشاره  چشم با

 

 ؟یکن  رنگشون من یبرا دیبا فقط یدونیم_ 

 

 .زدم لب و بستم پلک

 

 .دونمیم_ 

 

  را شیهالب یداغ و یسیخ کن، باز چشم  نکهیا از قبل

 خشونت با و قیعم. کردم حس  میهالب  یرو

 . دیبوسیم

 

  دارد،یبرنم سرم از دست عجول مرد نیا دانستمیم

.  کردم موافقت تشیمحرم درخواست  با نیهم یبرا

 یساعت چند  موقتمان تیمحرم تاپان که بودم  خوشحال

 .دهم دلش به دل نداشت یرادیا پس. میداشت وقت

 



. دادم ستبرشینه یس به یز یر فشار آوردم کم که نفس

  یهایاقهوه با بزند پلک آنکهیب و دیکش عقب یکم

 .بود رهیخ  اششده  خمار

 

 برگشت؟  راه نه ،یدار  اعتراض حق نه یدونیم_ 

 

 .دونمیم نمیا_ 

 

  رهیخ  شاهکارش به خنده با و زد مهر  را میهالب

 .ماند

 

 .کن درست رژتو  برو نشده رید تا پس_ 

 ۳۶۰پارت # 

 

 (رساالریام)

 

 یباغ در. رفت شیپ ه یآ یخواسته  طبق   زیچ همه

 . میگرفت جشن را شدنمان یک ی مهمان، اندک با کوچک



 

 که بود یلوند و یگرعشوه از پر میبرا  هیآ  حرکات

  تابتریب را تابمیب دل. بودم دهیند جاچی ه را مانندش

 .کردیم

 

 .کردیم صبر داشتنش یبرا دیبا و بود او شب شب،

 

 .کردم زمزمه گوشش ریز

 

 .یدیم پس شب  آخر اتویدلبر  همه تاوان_ 

 

  توانست که ییجا تا و نماند یمخف دشید از میکالفگ

 .کرد یدلبر

 

 .دیدرخشی م جمع در که بود یانگشتر نینگ هیآ

 

.  بود دهیند یسادگ نیا به یجشن و عروس کسچ یه

 .نبود برق و زرق دنبال همجنسانش، برخالف هیآ



 

 او یول  رمیبگ را جشن نیبهتر شیبرا  توانستمیم

 .بود یالک  یهابپاش و  زی بر مخالف

 

 .دیرس انیپا به هم جشن شد تمام که من صبر

 

 کرد یسع و  ختی نر یاشک گرید یهاعروس برخالف

 .کند یمخف لبخندش پشت را متالطمش یایدر

 

  لیوسا به ی نگاه. میشد مشترکمان  یخانه وارد باهم

 در را اشقهیسل تینها جون یتیگ. انداختم شده دهیچ

 .بود برده کار به دمانیچ و دیخر

 

  از ییجز  گرید و داشت خانواده هیآ که بودم رفتهیپذ

 . آمدیم  حساب به سرخوش خانواده

 

 . بود دهیدو  نگاهش پس در ترس ورود یلحظه  از

 



 ست؟ی ن اتیلوند از ی خبر زم؟یعز  یساکت چرا_ 

 

 .نشست نفره تک مبل یرو و زد  یخجول لبخند

 

 . کردم روشن را پخش ستمیس کنترل با

 

 .هیآ برقص  برام_ 

 

 . داد من به را  جشیگ نگاه

 

 عشوه همون با. خودم خود  یبرا. برقص برام اال،ی_ 

 .ا یلوند و

 

  یکم شد بلند. گرفتم را دستش و رفتم سمتش به

 .بذارد کنار را  خجالت تا کردم شیهمراه

 

  لرزش با. دادیم تکان را بدنش نرم آهنگ،  تمیر با

 . شدم خود یب خود از و دیپر سرم از  هوش تنش



 

  باز را  راهنمیپ یدکمه و کردم شل را کراواتم گره

 .  کردم

 

.  بود ماندونفره یتانگو  نوبت. کردم عوض را آهنگ 

 .دیرقصی م ماهرانه دستانم انیم

 

 به کمر از دستم یرو یوقت  و شد زیلبر صبرم کاسه

 .کردم  نجوا خشونت  با گوشش کنار شد خم عقب

 

  برات رو عاشقانه شب هی  و بمونم آروم نخواه ازم_ 

 .منه مال بعد به حاال از بود تو شب االن تا. بزنم رقم

 

 اتاق به شی تقالها انیم و  انداختم شیزانوها ریز دست

 .میرفت  خواب
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  درد انیم عاشقانه ینجواها با هم، آغوش در را شب

 .میرساند صبح به لذت و

 

 که وجودم از یاتکه  و من جان بود شده گرید ه،یآ

 شدم هم من و نبود ممکن میبرا دنیکش نفس او یب

 . جسمش و  روح صاحب

 

 

 (بعد سال سه)

 

 و زد پارسا زانیآو  یهالپ به یمحکم بوسه هیآ

 خودش کرد تالش و کرد  ینقنق  حوصلهی ب هم پارسا

 .کند رها هیآ آغوش انیم از را

 

 هم او. گذاشت نیزم را پارسا و داد ت یرضا هم هیآ

 .شد سرگرم توپش با خوشحال

 



  هر ای پارسا یرو که هربار حسرتش از  پر یهانگاه 

 .  دادیم عذابم نشستیم یابچه 

 

 یکمبود چی ه  یجا او کنار در یزندگ نبود، مهم میبرا

 نحلیال ه یآ  یبرا مسئله نیا اما. بود نذاشته میبرا

 .بود مانده

 

 اشه یروح  شود، مادر تواندینم بود دهیفهم یوقت از

  سابق سرحال یهیآ آن گرید. بود داده دست از را

 .نبود

 

 تا کرد تالش بارها. است کم میبرا کردی م فکر یگاه

 .نبود موفق یول براند خودش  از مرا

 

 دستش  یرو را یپاک آب دکتر که یروز  وقتچ یه

 . کنمینم فراموش بود ختهیر

 



 استقبالم به  تا ماندم منتظر و زدم زنگ شهیهم مثل

  را زنگ گرید بار چند. بود هودهیب انتظارم اما. دیایب

 .نشد یخبر  اما فشردم

 

 یه یمو یصدا با. چرخاندم قفل در را دیکل دلشوره با

 .  زدند  چنگ را دلم یازنانه 

 

 در پشت. نداد جواب زدم، صدا چندبار دلهره با

 .ستادمی ا باشد بچه یبرا  بود قرار که یاتاق یبسته 

 

. دمیشن وضوح به را هیآ ونیش و ناله یصدا

  دمید که  یریتصو از. کردم باز را  در مهیسراس

 .دیکوبیم زده وحشت قلبم و شد گرد چشمانم

 

 وسط داده دست از را اشبچه  که یمادر  هیشب هیآ

 . بود کرده  شانیپر دورش را شیموها و  نشسته اتاق

 



  اشک و بود پال و پخش اطرافش یپزشک  مدارک 

 بود نمانده  یزیچ تیوضع آن در دنشید  از. ختیریم

 .کنم یته قالب

 

 بداند که ستین نیا از ترسخت  ی زن چیه یبرا

 .  بچشد را شدن مادر طعم ستین قرار وقتچ یه

 

  قامتش خبر نیا دنیشن از چطور دمید خودم چشمان با

 .شد دهیخم
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. نشد یشگیهم یهی آ آن ه،یآ گرید روز آن از

  رقابلیغ  چشمانش غم و نبود دل ته  از شیهاخنده

 . بود انکار

 

 یواقع عشق که یهمان خواستم،یم را خودم یهیآ من

 .دیبخش روح میزندگ به و داد نشانم را

 



  و دوست یگاه شد،یم  بچه یگاه که یاه یآ همان

 .همسر شهیهم

 

 و میکرد بحث م،یزد حرف  موضوع نیا سر بارها

 نبود که کنم قانعش نتوانستم هم  هربار و دعوا یگاه

 .دیآینم چشمم به مانیزندگ در بچه

 

  به چشمم  و دمیکش کردن فکر از دست هیآ یصدا با

 . آمدندیم سمتمان به رژان همراه که افتاد انیک

 

 داداش پارسا و ادیم ایدن  به هم ایپو گه،ید ماه دو_ 

 .شهیم دار

 

 .زدم اشینیب نوک به یاضربه

 

 . کنه یحسود  زا،یچ نیا به خانمم نمینب_ 

 

 . دادم انی ک به را نگاهم



 

 .بکش نفس هی رژان ذارهینم  پسر نیا_ 

 

  ی فلز  یهایصندل از یکی. کرد تندتر را شیقدمها انیک

 .دیکش عقب رژان یبرا را  استخر کنار

 

  یخست نیبش بفرما. بنده سر تاج ها،بچه   مادر بفرما_ 

 .انیک دل زیعز ینش

 

 به رو یآرام یصدا با. میافتاد خنده به ش یهاحرف  از

 :گفت هیآ و من

 

  جور هی  دادم آب که رو یگل دست د یبا باالخره_ 

 .کنم  شیمال ماست

 

  ادامه طلبکار و بلند که.  دادم تکان تاسف از یسر

 . داد

 



 پس واسم دونه هی یسال  خوادیم دلم زنمه، آقا_ 

 ه؟یحرف. بندازه

 

 نییپا را سرش و شد سرخ حرف نیا با  رژان صورت

 . انداخت

 

. شد معطوف سمت آن به  حواسم پارسا  غیج یصدا با

 یگل شی لباسها و افتاده باغچه در بود، خورده زیل

 .  بود شده

 

 .دمیدو  طرفش به ان یک از زودتر

 

 (هیآ)

 

 میتصم هاس بچه  عاشق رساالریام دمیفهم یوقت از

 .کنم شتریب را ماندونفره جمع گرفتم

 



 دمیام سرخ  یهالکه  اما بودم  نشانه کی  منتظر هرماه

 .کردیم دیناام را

 

  بشنوم، دکتر از را میسالمت خبر تا بودم منتظر یوقت

 . شد  آوار سرم بر ایدن زد دکتر که یحرف از

 

 . نیا از  باالتر یدرد چه و! شوم مادر توانستمینم

 

  میآرزوها و  آمال جمله کی نیهم با و یراحت  نیهم به

 .رفت باد به

 

 . بذارم رساالریام بغل در را عشقمان ثمره توانستمینم

 

 یکلبه دنیپاش هم از یبرا  توانستینم  یخبر  چیه

 گذاشته  آجرش یرو آجر  یسخت با که  یاعاشقانه

 .باشد ترشوم بودم،

 



 یمنف جوابم یول گذاشت مانیپا یجلو راه نیچند دکتر

 رشد و پرورش بطنم در امبچه  خواستمیم من. بود

 .کند
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  نه نکه،یا نه کنم، حسش و  باشم کنارش  هیثان به هیثان

 و شود بزرگ کند، هیتغذ یگرید زن خون از ماه

 . دهند لمیتحو

 

 وجود در  یریگ شکل یلحظه  همان  از خواستمیم

 .کنم حس را شدنش بزرگ شیپا به پا و باشد خودم

 

  کیشر یگر ید کس با را لحظات نیبهتر خواستمینم

 .شوم مادر راهمه ین از خواستمینم. باشد

 

 بچه داشتن یبرا دمیفهم را موضوع نیا یوقت از

 و رفتمیم دکتر آن به دکتر نیا از مدام.  شدم ترتشنه 

  انگار یول بشنوم یدیجد جواب بودم دوار یام هربار

 . بودند کرده یکی به دست هم با همه



 

 مادر یآرزو  دیبا. بودند القولمتفق  و نظرهم  همه

 .بردمیم گور به را شدن

 

  یبرا زد لک من دل و آمد ایدن به پارسا نیح نیا در

 .خودم خون و شهی ر از یفرزند

 

  کی نظرم از  نیا و بکنم دل رساالریام از  توانستمینم

 .بود یخودخواه

 

  یباروت انبار کند، ازدواج دوباره دادم  شنهادیپ یوقت

 .گرفت  آتش کبارهی به که شد

 

 دستش به چه هر. لرزاند یم را خانه شیهانعره

 .دی کوبیم وارید به را دیرسیم

 

 از یکی به و کردم جمع را مدارکم تمام روز کی

  و خواهش هزاران با. رفتم شهر نییپا ی هاپرورشگاه 



 به بزنم سر هابچه   به یگاه دادند اجازه التماس

 . شدی م مگر اما. نشم وابسته که یشرط

 

  حاال  تا انگار شوهرت به یزد زل یجور  هی_ 

 .شیدیند

 

  تپل یپارسا حوصله با که یرساالریام از  و زدم پلک

 .گرفتم چشم کند، آرامش تا بود کرده بغل را

 

 .زدم یتلخ لبخند

 

 .کنمیم  ظلم حقش در دارم من ان،ی ک شینیبیم_ 

 

 .کرد ینچ

 

 .شد  شروع اتتیچرند دوباره_ 

 

 .زدم شی صدا بغض با



 

 !ان؟یک_ 

 

  شیموها یرو دست یعصب. خواند نگاهم از را حرفم

 .دیکش

 

  یچیه رفتنت با.یریبگ میتصم ییتنها یندار  حق_ 

 تلف هم یدور از هردوتون  نکهیا جز شهی نم عوض

. هیآ نشو  خودخواه. داره انتخاب حق  ریام. دیش

 داره بخاطرت یچطور ن،یبب حالشو.  نزن زخمش

 گهید زخماش، مرهم یشد  یروز هی. کشهیم عذاب

 .ترق یعم زخم هی نشو

 

 . داد ادامه و گرفت ینفس

 

 مسئله نیا رفته،یپذ که یکن قبول یخوا ی نم چرا_ 

  نده، عذاب اونو و خودت انقدر. اسشده  حل براش

 ... یریبگ اگر  که رینگ می تصم احمقانه

 



 .کرد کامل را اشجمله  خشم با رساالریام

 

 .یکرد امضا مرگتو حکم ،یر یبگ اگر که_ 

 

 دنیبار اجازه  چشمانم به و دمیکش دندان به را لبم

 را چشمانش در شدن رهیخ و برگشتن جرات. دادم

 . نداشتم

 

 اشتباه انگار شده، حل مسئله نیا کردمی م فکر_ 

 . کنم حلش  گهید جور هی دیبا. کردمیم
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 .رفت  جلو انیک

 

 فیرد شامو میریم ما.  داداش من بده رو پارسا_ 

 .میکن

 

 . داد ادامه ترآهسته 



 

 ...گهید تو داغونه خودش_ 

 

 . راحت التیخ  انیک برو_ 

 

 دستانم ترس از من و شدیم دور شانیهاقدم یصدا

 .بودم کرده مشت را

 

 پس پا زود که یباش فی ضع انقدر کردمی نم فکر_ 

 . یبکش

 

  هم یرو را چشمانم ی صندل شدن دهیکش یصدا با

 دهانم در خون طعم. فشردم محکمتر را لبم و فشردم

 . دیچیپ

 

 و میدیرس بهم چطور رفته ادتی آره؟  رفته؟ ادتی_ 

  یخوایم  یراحت نیهم به حاال. گرفت پا یزندگ نیا

 . یکن خرابش



 

 . داد ادامه طعنه با و زد  یپوزخند

 

 زر با که ست ین وسط نی ا سگ توله هی  چون فقط_ 

 من واسه. بزنه بهم رو آرامشمون کردناش زر

  مث رو تو من نه،یهم دردتم همه آره؟ ی گی م المصب

 یکنیم فکر ،یناقص یکنیم فکر. برم از دستم کف

  که یطورنیا وهللا به. یکم من واسه یندار  بچه چون

 یدار قبولش که ییخدا همون  به. ستین یکنی م فکر

. یکرد بزرگش  تو ست،ین مهم برام ش یپرستیم و

  خراب بخاطرش  رویچ  همه یدار که بزرگ انقدر

 .یکنیم

 

 .گرفتم زیم یلبه را دستم

 

 نیهم به اون. کیکوچ یل یخ  نه ه،یتیاهمی ب زیچ نه_ 

  ربط یزنیم حرف ازش یدار که یعشق و یزندگ

  ؟یفهمیم. داره

 



 .داد جواب محکم و آرام

 

  تورو بشه باعث که یزیچ من. خوامینم یزور من_ 

 تو از باشه یابچه  قرار اگر. خوامینم باشم نداشته

  یخواینم  چرا تو قانعم یزندگ نیهم به من. خوامیم

 .یبفهم

 

 .دمیکش  جلو را خودم

 

 .نمی بیم داشتنو بچه حسرت چشمات تو من_ 

 

 .دیکوب زی م یرو  محکم

 

. یدیفهم اشتباه ،یخوند اشتباه ،یگیم دروغ یدار_ 

  هابهیغر  ن،یبب رو پارسا. دارندوست  بچه آدما همه

 بده نشون نفر هی من به تو. ادیم خوششون ازش هم

 باشه من مال ستین مهم برام. ادیب بدش هابچه  از که

 .ترهمهم برام داشتنت و تو. باشه مخونه  تو حتما و



 

 .دینال

 

 و ذهن همه چرا ؟ینیبینم عشقمو منو گهید چرا_ 

 با یفهمیم. کن نگاه خودمون به. بچه شده فکرت

 ازم یدار ،یشیم دور ازم  یدار فکرات با و کارات

 نیا با هیآ نیا من. خوامینم نویا من. یریگیم فاصله

 ه،یآ. خوامینم رو نیغمگ و زده حسرت  یچشما

 هیآ. من قلب به مون،یزندگ به نزن حراج چوب

  چه بچه، با  چه خوام،یم رو تو فقط من. نکن وونمید

 . بچه یب
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 مرد نیا از توانستمیم چطور. شدم ولو یصندل یرو

 . بود کشنده هم فکرش بکنم، دل

 

. نشست کنارم یصندل و شد بلند. گرفت اوج هقمهق 

 آرامش نیسرزم به مرا و کرد حلقه امشانه دور دست

 .کرد دعوت



 

  یایدن  من، یزندگ. نکن یطورنی ا خودت با_ 

  یفکرا اون با تو نه کنم حلش من بذار رساالر،یام

 .مسخره و گانهبچه 

 

 .شد رهیخ  سمیخ چشمان در و کرد میجدا  خودش از

 

  طاقت که یدونیم. بشم تیبارون آسمون قربون_ 

 . هیآ نکن داغونم پس. ندارم اشکاتو

 

 . داد ادامه زده جانیه

 

 شه؟ی م مرخص مارستانیب از یک  یرمهدیام_ 

 

 ینوزاد یبرا را اسم نیا. شدند متوقف میاشکها

 و آمده ایدن به زودتر ماه سه که بودم کرده انتخاب

 . بود کرده  فرار مارستانیب از مادرش

 



 نداشتم را ش یدور طاقت. رفتمیم مالقاتش به روز هر

 .بودم نگرانش مدام و

 

 .گه ید دوماه_ 

 

  از خارج میریم میکنیم کارامونو  مدت  نیا تو خوبه،

 همه به. یاحامله  میگیم همه به هم االن  از. کشور

 به زودتر بچه میگیم بعد. میرفت مانیزا یبرا میگیم

 .کنهینم رشد ادیز هم یمهد  ریام مطمئنا. اومده ایدن

 

 .کردم پاک را میهااشک 

 

  نجایا  شه،یم یچ یرمهدیام ؟یگیم  یدار یچ_ 

 مش؟یبذار

 

 . نبود تشیعصبان از یخبر  گرید د،یخند

 



  عهده به شوی سرپرست م،یبریم اونم  وونه،ید نه_ 

 مون،بچه شهیم. فهمهی نم هم چکسیه. میریگیم

 .تو منو یبچه 

 

 .زد قلبش  یرو دست با

 

 رگ تو خون بتپه، هم عشق به نجایا که  نهیا مهم_ 

  الیخیب. من هم یدار دوسش تو هم. ستین مهم که

 .شهیبق

 

 .کرد مانیصدا انیک

 

 .کرد خی شام  گهید نیایب_ 

 

 راه هم  شانه به شانه. گرفت را دستم و شد بلند

 .میافتاد

 

 .داداشت خان  نیهم مثل_ 



 

 .دادم جا آغوشش در را خودم

 

 شه؟یم  یچ کارت_ 

 

  دمیم شرکتو شده، تموم بود آرزوم که یاپروژه _ 

  حواسم  نترنتیا با دور راه از خودمم. انیک دست

  تو ستین الزم .  استراحت میریم یوقت  چند هی. هست

 .یباش زای چ نیا نگران

 

 . کردم لوس  را خودم

 

 .یکرد  شو جا همه فکر پس_ 

 

 .فشردم خودش  به محکم

 

 . یخوردن یکوچولو  موش ،یچ پس_ 

 



 !داشت خبر ندهیآ از یکس چه و

 **** 

 

  محوطه در و بود بغلم  یرمهدیام که طورهمان

  باور را داستانمان همه. میگشتیم انیک دنبال فرودگاه

 .بود نمانده یاشبه  چیه  یجا  و بودند کرده

 

 یبرا دلم. دی کشیم سرش  پشت را هاچمدان رساالریام

 .  بود شده تنگ  زیچ همه

 

  و جهیسرگ. بود کرده امخسته  پرواز، و  ادیز مسافت

 را یعیما آمدن باال د،یجوش اممعده. داشتم تهوع حالت

 .کردم حس

 

 سرعت به و انداختم رساالریام بغل در  را یرمهدیام

 . دمیدو سی سرو سمت به

 

 ۱/۱۴/ ۱۴۰۰. انیپا


