
یلیگرا  

اول فصل  : 

انیخانم ها و آقا ریبخ صبح . 

 و با رانیا یاسالم یجمهور انگذاریدرود به روان پاک بن با

یآرزو  

، از طرف شرکت  یو طول عمر مقام معظم رهبر یسالمت

ییمایهواپ  

پدرام کرملو و یسرمهماندار جناب آقا یلیخلبان ِدالن گرا ماهان  



A320 (Aircraft پرواز ورود شمارا به  نیکارکنان ا ریسا

یمایهواپ  

مییگویآمد م خوش . ) type 

باشدیم شیک یهمتا یب ی رهیو مقصد ما جز 758پرواز  شماره . 

نیتا فرودگاه ب قهیو نه دق یساعت و س کیپرواز  نیزمان ا مدت  

ایپا از سطح در ۰۰۰5۳شده است و تا ارتفاع  نییتع شیک یالملل  

ای گاریس دنیکش د،یکرد .لطفا توجه داشته باش میخواه پرواز  

 ییمایشرکت هواپ یپروازها یاز تلفن همراه در تمام استفاده

 ممنوع

باشدیم . 
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 یصندل یپشت د،یمخصوص پرواز خود را ببند یکمربندها لطفا

 خودرا

 د،یخود را ببند یجلو زیم د،یبرگردان هیاول یحالت عمود به

 پوشش

دیپنجره ها را باال بکش رینورگ . 

شود یتمام م پرواز  . 



گرم است ، مغزم داغ کرده و  شیک ی رهیآور است ، جز کسالت

دیبا  

شکر کنند لبخند بزنم . پوزخنداز من ت خواهندیکه م یمسافران به  

دهم یو سرم را تکان م زنمیم  

گردنم هرز شده اند یمهره ها کنمیسرتکان دادم که فکر م آنقدر  . 

. تشکر  ندیآ یم رونیها ، ب یصندل یو لو یاز ال مسافرها

 .تشکر

ری، روز شما هم بخ ری. روز بخ کنمیخواهش م کنمیم خواهش  . 

مزخرف کسالت آور  یمکالمه ها نیمتشکرم ! و ا دینباش خسته

 باعث

شود یمن م تهوع  . 

و  کنمیم یاز کادر پرواز خداحافظ شود،یتمام م یادار فاتیتشر

 زودتر

که مطمئنم کولرش را تا  وندایه کیخودم را به  میت ی هیبق از

یجلو  

رسانمیخاموش نخواهد کرد م هتل . 

ه بهو لحظه به لحظ کشمیچمدان را باال م یکه دسته  همانطور  

مرد یچهره  کنمیم یسع شومیتر م کیو نزد کینزد شخوانیپ  
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 تیو در نها کندینگاهم م هیکنم. چند ثان زیرا آنال زیپشت م عبوس

 به

توپد یکه پشت خط است م یکس  . 

توجهش به من جلب شود پوچ  یمتصد نکهیا یتالشم برا تمام

 است

وحر کی شیهست اال من . من برا زیاو حواسش به همه چ .  

 کیمسافر آزاردهنده که اصال منتظرش نبوده .  کی.  سرگردانم

 آدم

انی! رعب آور است که آدم یعاد ریغ ی! با نگاه یعاد ریغ  

من دوست پرسمیتو ببندند. از خودم م یرا به رو شانیچشمها  

هزار یاست که در سرم ال یسوال نی! ام؟یآ یبه نظر نم یداشتن  

ان دادم که مسئول هتل با . سرم را تک دیرو یم گرید سوال

یکالفگ  

کردم شیحوصله تر از خودش تماشا یرا قطع کرد و من ب تماس . 

یبکشم من هم خسته ام! من هم حوصله  ادیسرش فر خواستمیم  

زیرا ندارم! اما در ظاهر چ شناسمیکه نم ییبه دو کردن با تو کهی  

ماند تا یموقر بودم که منتظر م یبود . در ظاهر من زن یگرید  

برسد . در ظاهر من انیهتل با مخاطبش به پا یمتصد ی مکالمه  



آگاه و یام کس یلبخند به لب داشتم و از مکنونات قلب کی یحت  

نخواهد شد مطلع  . 
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بودند دهیعالمه فحش استفاده نشده پشت دهانم صف کش کی و  ! 

نیدانم چرا آن ها را بلدم و بلدم هم یکه نم ییها فحش  . 

یریلحنش تاث یرو ششیپ ی هیچند ثان یلمه مکا کردیم یسع  

 کی شینفر ، با حرفها کی! تو فکر کن شد؟یمگر م یول نگذارد

 نفر

نشده؟!  یطور یکنیرا سوراخ سوراخ کند بعد تو وانمود م گرید

 با آن

مرتب است؟! و از چودن کف زیهمه چ ییگویآبکش شده م حال  

که کتلت یدهی! و قول م؟یکنیدرونت مطمئن دفاع م یتابه  یماه  

یدست رفتارها نیا تی؟! حکا یبده لیتحو یسرخ شده ا مناسب  

یکیآب کش پالست یاست که تو نیا تیدرواقع حکا یشینما  

یسرخ کن کتلت !!! 

- ؟ینام نام خانوادگ  

میگویمانم وم یم رهیکسل مرد خ یچشمها در : 



- میگویتا اسمم را هضم کند و بعد م کنمیمکث م هیثان کیِدالن ( ( 

یلیگرا . 

باال و بعد لب تِپاندیلنگه ابرو م کی دیآ یبه سمتم باال م نگاهش  

؟ یلی: دالن گرازندیم ! 
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 نیبه ز و ظ و ذ و ض و س و ث و ص مز لمیاسم و فام نکهیا از

 نبود

خوشحال بودم اما خوشحال هم نبودم که هرکس در  شهیهم

 مواجهه

ومات همهدر لحنش بود ات یشگیتکرار هم کیمن  لیاسم وفام با  

که  نیهم گهیهان آره د یگفتی! تو م؟یلیدالن گرا کردندیم تکرار

 تو

 ای...  دهی!!! . انگار نشن یلی: دالن گرایزدیو بعد لب م یگیم

 درست

کردیمراجعه م یسنج ییبه شنوا دیبا دهیواگر درست نشن دهینشن . 

نیا تیریداد قاعدتا. خداروشکر من مد یاز دست م دیرا با کارش  

را برعهده نداشتم . حوصله ندارم ، مرد اخم  کریدر و پ یب هتل

 کرده



کنمیهم لبخندرا حذف کردم و هنوز اخم نم من . 

: بله میگویم دشییدهم و در تا یتکان م سر ! 

 یآمد دوباره اسمم را تکرار کنم . مگر آدم کم هوش ینم خوشم

 بود

را  یو  ، الم ینتواند دال ، الم ، الف ، نون ، گ ، ر ، الف ،  که

 کنار

یچه غلط نجایداشت ا ازیحد اگر به سواد ن نیبچسباند؟! تا ا هم  

کردیم  . 

: دیگویو م گذاردیم شخوانیپ یهوشمند در اتاق را رو کارت

 اقامت

یلیسرکار خانم گرا میبراتون آرزومند نجایرو ا یخوش  . 
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]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# ۲_ یلیگرا  

من  کندیاو فکر م ردیگ یرا نمخندم  ِش یالبته او ن زنمیم شخندین

 از



مثال  یب تیریقلبم به او لبخند زده ام و از بابت مد میصم

شنیرزرو  

دانم !  یخندم را م ِش ین یمن معن یاز او سپاسگزارم ول هتل

 کارت

کوچک را یچمدان خلبان ی، دسته  دهمیجا م میانگشتها انیم را  

نشده بود من پهن  یکه قطعا برا یفرش قرمز یورو کشمیم باال

 به

روم یم ییطال یآسانسور با درها یسو . 

فرش قرمز یرو شهیهم خواهدیقرمز را دوست دارم دلم م فرش  

 کی دیگاو بودم شا میقبل یزندگ یحرکت کنم . اگر تو یضربدر

 گاو

 یقرمز واکنش ها یبودم که نسبت به پارچه ها ییایاسپان

انهیوحش  

چسبم یم نیکاب ی هواریبه د ی. با خستگ دادیخودش بروز م از  . 

. همانطور که خواسته  ایدوم است ، رو به در یدر طبقه  اتاق

 بودم،

 ی، درچوب شودیدر سبز م ینوار باال کشمیهوشمند را م کارت

یکیت  

و شودیاتومات روشن م لتیو به محض ورودم به اتاق اسپ کندیم  
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 کیکه درش بودم  ییتا از جا ردیگیتالشش را به کار م تمام

خچالی  

 . بسازد

، کنمیافتاد ، چمدان را همان جا رها م یبه تخت دونفره م چشمم  

 یگوشه م کیرا  ییطال یبا سردوش ها یسورمه ا یمانتو

 اندازم و

مقنعه و آن کالهک کج منحوس ،که بار  دنیمحض باال کش به

یاضاف  

زنمیم رجهیتشک نرم و خنک ش یاست، به سو برسرم  . 

افتاد تلفن همراهم خاموش  یم ادمی ، زنمیبه سقف زل م یوقت

 است

. 

منتظر یافتد که کس یم ادمی،  زمیخیهول زده از جا برم یوقت و  

و در کشمی! پس دراز م ستیمن به مقصد ن دنیسالمت رس خبر  

شومیغوطه ور م افکارم  ! 

دیآ ی، خوابم م زندیزنگ م یه یپاتخت یجا خوش کرده رو تلفن . 

گذرانم یرا نم یخوب ید ، روز هاشون یباز م یبه سخت میپلکها  . 



. جفتش  گذرانمیم یخوب یکه شبها ستین نیا یبه معن نیا البته

 بد

گذرانمیم ی. در مجموع روزگار بد است ! 

صورتم گذاشتم هم رد یکه رو یبالش یتلفن ، از ال یموذ یصدا  

کنم  یبزنم مراعات هتل را م غیج خواستمی. م کنمی. ناله م شودیم

 ؛
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 یخش دار یبا صدا یگوش یشوم و تو یرنج بلند مآ یرو

میگویم : 

 بله؟

- دی، مهمان دار یلیخانم گرا  . 

: مهمان؟زنمیپرد، لب م یاز سرم م خواب ! 

- شما  ایباال  انیاتاقتون . ب ارنیب فیبله . اصرار دارن تشر

فیتشر  

کافه؟ دیاریم  

- باهاشون صحبت کنم؟ تونمیم  

- حضورتون یبله گوش  . 

، شخص پشت خط قاعدتا فشارمیم میدندان ها انیرا م انگشتم  



و من کشدیم قینفس عم کی.  دیگوی: الو سالم . اما نمدیدبگویبا  

دنبالم آمده است نجایکه تا ا دانمیم . 

به ارث برده؟!  یاش را از چه کس یطاقت ی. ب زنمیم پوزخند

 سوال

. جرات سوزن زدن  کنندیسرم باد م یتو یکی یکی یبادکنک یها

 به

ی، رنگ م دیایکه ب دنشانیترک یرا هم ندارم ، صدا چکدامشانیه  

 . بازم
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تماس  گفتم،یم دیکه قاعدتا او نگفت و من با یالو و سالم بدون

 را

وقت تلف روم،ی. به حمام م کشمیبه صورتم م ی. دست کنمیم قطع  

دارم نه  یآمادگ یرو به رو شدن با او ، نه روح یبرا کنمیم

. ازیجسم  

 رونیرا ب یرنگ ینازک طوس یدان کوچکم ، مانتوچم یتو

کشم،یم  

خاموش کنم .  ستمیاتاق را بلد ن لتیاست ، اسپ سیخ میموها

 مانتو



،  کنمیرا جستجو م ییکشو یبه اتو دارد، درون کمد ها اجیاحت

 اتو

 نجاستیو مشکل ا کنمیتخت پهن م ی، مانتو را رو شودیم دایپ

زیپر  

هاتو کوتا میدور است و س برق ! 

رابط متصل به آباژور  میس ای، تخت را تکان دهم  کنمیم یمهندس

 را

حرکت درآورم به  ... 

یاست ، پاتخت یپاتخت ی هیرابط پشت پا می، س کنمیم یمهندس  

زنمی، زور م نیسنگ  . 

گریربع د کی...شتری. ب کشمی، وقت م کنمیم یمهندس !!! 

 وهیو گ دیو شال سف دیتاپ سف د،یشلوار سف شود،یاتو م مانتو

یها  

 ایبروم  رونیب سیخ ی: با موها کنمیم ی... مهندس دیسف

 !خشک؟

کشمیم شتریدستم هست وقت را ب یکه تو یزیبا کارد ت من . 
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کوتاه ، و  می... باز مشکل است ! س زنمیرا به برق م سشوار

یجلو  

نمیبی. خودم را نم ستمیکنسول ن نهیآ . 

زیخودش پر نهیآ زی. مکنمیم یمهندس کشم،یرا از برق م سشوار  

 یجور شودیتلفن باعث م یو صدا زنمیسشوار را به برق م دارد،

 از جا

شوم ،  یکوتاهم م یمصر یخشک کردن موها الیخیکه ب بپرم

 شال

... یتوت فرنگ یو لبلو زنمیعطر م ی. کمکشمیسرم م یرو را

 تلفن

کنمیوقت تلف نم گری. د شودیم قطع . 

مانتو سر بیج یت هوشمند را توکار میآ یم رونیاتاق که ب از  

ندیبی. من را م گردمیهتلم ، دنبالش م یبعد در کافه  ی، کم دهمیم  

،  شودینه بلند م خوردینم یتکان چیه ندیبیهمانطور که من را م و

 نه

من زنده  کندینه وانمود م کندینه اخم م زندینه لبخند م ستدیا یم

 ام

ندیآ یصورتم م یتو سمیخ یکه مرده ام! موها کندیوانمود م نه  

و نمینشیمقابلش م یصندل یو بعد رو فرستمشانیعقب م یکفر  



ستمین یشعوری. من مثل او آدم ب میگویسالم م مودبانه !!! 

یگرفته و ب شیدهد . سرد ... خشک ... آنقدرصدا یرا م جوابم  

کشند یرنج م دنشانیاز شن میاست که گوش ها حوصله  . 

مانمیم و منتظر زنمیزل م شیچشمها در  . 

 

17 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# ۳_ یلیگرا  

 ستین نیبدتر ازا یزیچ چیو ه دیگو ینم یزی. چمیگو ینم یزیچ

 که

حاال در سکوت میکه با هم داشت ییحرفها اردیلیم ارد،یلیبا آن م ما  

یلغت چی! ه ستین یحرف چیو ه میهم نشسته ا یرو به رو مطلق  

تا به ما کمک کند ستین  . 

 یم یجفتمان. رنگ قهوه ها به من حال یداده؛ براسفارش  قهوه

 کند

 نیو شکر . با ا ریمال خودش تلخ است و مال من با ش که

 رفتارش



وقت تلف نیهم یامده، برا شیپ میگام به سو کیکنم  یم حس  

پرسم: پروازت  یدارم و م یبرم شیگام به سو کیکنم  ینم

 چطور

 !بود؟

 ییباال یچهره  میشود، ن یمتوقف م شیمقابل لبها وانیل

 صورتش را

یدارد، چشمها یصاف ی غهیمردانه که ت یاستخوان ینی. بنمیب یم  
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اش  قهیکه تا دم شق ییرنگ و ابروها یو درشت مشک متقارن

دهیکش  

طرف صورتش با آن طرف  نیمتقارن است . ا زیاند. همه چ شده

 مو

زندینم  . 

رنگش که کم یمات صورت یلبها رسد،یم یکه به نعلبک وانیل

یرو  

است ریوقت گ شهی. تماشا کردنش همکنمیرا تماشا م دهیچسب هم . 

خود،  یصورتش هرکدام به خود یزمان بر است. اجزا شهیهم

 هزار



و یاستخوان ی... گونه هاشیهستند. از نگاهش ... تا لبها کتاب  

شود تا دست  یمردانه و موقرش باعث م یچهره  ی مجموعه

 بردارم از

 یبه او زل م یافتم وقت یروزگار نحسم م ادیمن کردنش.  تماشا

 ! زنم

کنم یم خیرا توب خودم . 

اندازم  یم نیی. سرم را که پا ستیاست اما ناممکن ن سخت

شیصدا  

رسد: برگرد خونه یم میبه گوشها نرم . 

خاص یرگه ها شیکند. صدا یدو کلمه، با من اتمام حجت م در  

 یتا کم کندیوادارم م شیکوبد. صدا یرا بر فرق سرم م اصالتمان

 به

خودم افسوس بخورم حال . 

 یقهوه اش را تمام کند م نکهیاندازم و قبل از ا یم نییرا پا سرم

میگو : 

ستیمنتظرم ن یکس  . 
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- منتظرت باشه؟ یکس دیبا ! 



لنگه ابرو باال برده و حق به جانب  کیآورم.  یرا باال م سرم

 .است

حال امی: ب میگو یو مدهم  یم رونیب نهیاز س نیرا سنگ نفسم  

شهیبد م سلطان . 

- تا حاال حال سلطان برات مهم شده؟! که بهانه ات حال  یاز ک

 سلطانه

 ؟!

- حالم  یلیخوشحالم، خ یلیانگار من خ یزنیحرف م یجور هی

 .خوبه

گنجم ... من از همه داغون ترم یدر پوست خودم نم دارم . 

دیوگ یم یاکشن به خصوص یر چیبدون ه یو عاد خونسرد : 

- بودم فارغ  غامیبود بهت بگم. حامل پ نیام ا فهیباشه. من وظ

 !شدم

هم یشوخ نیا یبرا یبرا یزنم. حت یبه طعنه اش م یپوزخند  

 یزیکند همان چ ینم یشتریتوانم از ته دل بخندم. اصرار ب ینم

 که

کندیعزم رفتن م دیگو یو به او گفته شده را به من م هست . 

 لی: عق دیگو یو دست آخر م زندیل مز میدر چشمها هیثان چند

 خان



سر وقتت امیخواست ب ازم . 
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کنم را در ذهنم خط بزند، مثال من یکه م یهرگونه فکر خواهدیم  

را لیعق یکنم او به خاطر دل خودش آمده و به قصد، پا یم فکر  

امدم نه  لیدالن!! به خاطر دستور عق یکه دالن؛ ها کشدیم وسط

 دل

و... نه دل ت خودم ! 

 یم زیم یلبه  یرا کم شیکشد، دست ها یرا عقب م یصندل

 فشارد

! mission complete : دیگو یو آرام م  

یآورد م یرا که در م گارشیس ینقره ا یشود ، جعبه  یم بلند  

! پوزخندشهیصحبت کردنم آرامش نکرده است، خالف هم فهمم  

زنم روزگار او از مال من نحس تر است یم . 

* 

* 

 یمرد پرحرف یتاکس یکنم، راننده  یرا چک م فمیک اتیمحتو

 است،



فهمم دچار مشکل باشد، نکهیفهمم، نه ا یرا نم شیحرفها نصف  

زندیحرف م یزیدانم درمورد چه چ ی. اصال نمکنمینم گوش . 

کند، یم ادهیکه آسفالت خور است، پ ییساحل تا جا یکیرا نزد من  

 ینا آشنا م ییشوم و خودم را در فضا یم ادهیکنم پ یم حساب

نمیب . 

کنم؟ چرا  یچه کار م نجایکنم اصال ا یفکر م یلحظه ا یبرا

یمرخص  
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 ی رهیپرواز بازگشت به تهران را از دست داده ام. در جز گرفتم؟

شیک  

را با ترنم، عوض کرده ام و مانده ام در ساحل !  فتمیام! ش مانده

 ساحل

را دوست دارم اما جنوب  ... 

گردمیم ییدهد. دنبال آشنا یمخاطب قرار ممرد من را  کی یصدا  

ستین یخبر چیه یول . 

یکیالست یها و کفش ها ییچرخم، مرد به دم پا یسمت صدا م به  

تو شن  یرو ادهیپ ی: برادیگو یکند و م یدارش اشاره م سوراخ

ها نیا  



دخترم شنیهات خراب م وهی! گخوبن ! 

شوم.  یم رهیخ دمیسف یها وهیدارد و من به گ یجنوب ی لهجه

 راست

ندارند  انهیم ایدر یقطعا با شن ها میها وهی. تار و پود گدیگو یم

کی،   

یبو رم،یگ یم دیسف یرنگ با بند ها یسوراخ دار طوس یکتان  

است و من ...  عتیدهد که دشمن طب یهشدار م کشیپالست

یامروز  

! پسمیآ یکائنات به حساب م یهستم دشمن همه  نجایا که  

خواهد داشت؟ میبرا یکائنات است و چه سود از یهم جزئ عتیطب  

...  نیآسمان ... زم انوس؟یماسه ها؟ اق ا؟یبسوزانم به حال در دل

 همه

بروند به درک زیچ ! 
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فروش، سر باال  طیروم. نگهبان بل یم یچوب یسمت اسکله  به

یم  

 رم،یگ یم یآهن یشود دستم را به نرده  یمتوجه من م یوقت آورد

 به



کنم و یاشاره م یمیکوچک قد یشود به کشت یم یکه منته یپل  

س؟یپارام ی: کشت میگو یم  

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 4_ یلیگرا  

 !جاها پر شده خانم-

- ستمیا یم . 

کند یم اخم  : 

- نیبر نیتونیگلبانگه، با اون م یبعد ینه خانم خطرناکه، کشت . 

رسه؟یم یپرسم: ک یم نطوریهم ! 

- گهیساعت د کیکمتر از  ! 
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- تورشه؟ نیآخر سیرامپا  

دهد یتکان م سر . 

- دو طبقه است؟ سیگلبانگ هم مثل پارام  

دهد یم سرتکان . 



- زنده داره رو عرشه ؟ یقیموس سیپارام  

: نهدیگو یم رانیح ! 

یلیندارم! خ یشوم که از دستش بدهم! وقت یواقعا متاسف م من  

ادیز یلیخ یلیشوم!!! خ یمتاسف م یلیندارم! خ وقت ! 

ام  یداند من زندگ یام؟! نم امدهین احتیس ید من برادان ینم مرد

 در

توانم  یداند که من نم یزند؟ نم یمطلق موج م یفیبالتکل کی

 وقت

کنم به یم یکنم و سع ینه؟! نفسم را فوت م داندیکنم؟! نم تلف  

از دست بدهم دیرا نبا سیپارام یمسلط باشم، کشت اعصابم . 

صف هستند من  یکه تو ییزنم به خانواده ها ینگهبان زل م به

 فقط

یکیخواهم. فقط  یم طیبل کی ! 

 یدهم، در چشمها یقرار م ینگهبان شخوانیپ یپولم را رو فیک

 مرد

دارم اجیاحت یکشت نیا طی: من به بلمیگویو م زنمیم زل ! 
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- یموجود رو یها یبه تعداد صندل گمیم ن؟یستیخانم متوجه ن  



شهیفروخته م طیبل عرشه . 

- کنمیخواهش م . 

- نیایب یبعد یباکشت ! 

- بشم یبعد یمعطل کشت تونمینم هیکارم ضرور . 

 کنمیرا دوبل م زشیم یرو یاسکناس ها کند،ینگاهم م نگهبان

کی  

 یکند و م یشود اما وجدانش سرکوبش م یوسوسه م لحظه

: نهدیگو  

نه خانم ! 

- وسطه یمرگ وزندگ یپا کنمیدروغه. خواهش م هیپول  ! 

: اون چند تا میگویکند ومن قاطع م ینگاهم م رانیح نگهبان

 جوون

رو پس بدن و با طشونیبل کنمیمن اونا رو مجبور م ن؟ینیبیم رو  

رو طشونیلذت ببرن! شما هم بل ششونیگلبانگ از سفر ک یکشت  

گلبانگ براشون  یکشت دیجد طیبل یو چهار سر نیریگیم پس

 صادر

. من یشما هم پا دیو سوبس انیئه؟ ضرر و ز ی! منطقنیکنیم

 خوبه؟



کند، چه کار  یماتش برده است البد با خودش فکر م نگهبان

یمهم  

کس در چیوقت ه چیوسط هست؟ ه نیا یمهم زیچه چ دارم؟  
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کی! آن هم  ستین یحیتفر یکشت کی ریگیانقدر پ شیک ی رهیجز  

زوار در رفته، یها یزنگ زده، صندل یبا لنگر یحیتفر یکشت  

 یم یرا، گاماس گاماس ط ایدرفرسوده که با هن و هن  یموتور

 کند

 یآدم ها را دو چندان م یازدگیاستعداد در لشیگند گازوئ یبو و

 .کند

اش، مرگ  یزندگ چکسیشود! ه ینم یکشت کی ریدرگ چکسیه

 و

تاینها قهیکه فقط شصت دق یفکستن یکشت کیمتصل به  اتشیح  

ستیکند، ن یجا به جا م ایدر یمسافر را رو ستیب ! 

چرخم، با یدهد، دور خودم م یم دییسرش تا یاره با اش نگهبان  

یرشته مو ردیگ یم یکه همراه دوستانش سلف یپسر جوان دنید  

خواهم جذاب به نظر  یکنم، م یصورت پرت م یرا تو اهمیس

 .برسم



 یبرم! م یهنوز کم سن و سالم! هنوز در دوران اوج به سر م من

 توانم

مخ سه پسر جوان را  کنم و قیبزنم. به کالمم عشوه تزر لبخند

 تحت

قرار بدهم ریتاث ! 

نشده است اما فیمن تعر یبرا یاصطالح مخ زن Impress در  

دارد . جز کلمات محبوبم به شمار  یمحبوب فیتعر میبرا یفارس

یم  

قرار دادن مپرسیمن کماکان در حال ا م،یوالبته از حق نگذر رود  

ام یزندگ یاج یهستم که مجبورم در جا یینا به جا یآدم ها مغز  

به  لیتوانم تبد یکنم، م یم الیوقت ها خ یکنم! بعض تحملشان

کی  
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نه طالق ،یدر کار است، نه تنش یکار شوم؛ البته نه تعرض تیجنا  

چیبزهکار! من در گذشته ه یهرزه، نه پدر ینه مادر خانواده،  

در حال حاضر  یقابل تکاریتوانم جنا ینداشته ام اما م یا عقده

 !باشم

قرار داده اند ریاکنون که من را تحت تاث یاز عقده ها انام . 



و لبخند ستمیا یبه دست دارد م گاریکه س یپسر الغر اندام مقابل  

مقدارم  ینگاه ب دیفهم یم یاما وقت ستیزنم . اول متوجهم ن یم

 به او

 یلبش م یلبخند گوشه  کیدار است  یمعن ظ،یغل یزانیم با

ندینش . 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 5_ یلیگرا  

کنم یاحمقانه استفاده م یتک جمله  کی از : 

- ری. روزتون بخونیسالم آقا . 
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رسند  یبه نظر م یخوب یدهند، پسرها یسالم را مودبانه م جواب

 اگر

یحیتفر یاسکله  نیدوستانم در ا پیسال کوچکتر بودم وبا اک ده  

شد یحتما توجهم بهشان جلب م م،یزد یم قدم . 

: سالمدیگو یکند و م یکاله کپ نگاهم م ریالغر از ز پسر  . 

دهند یدوستانش هم جوابم را م و . 



به جلو  یمتصل است خودم را کم میها وهیگ لونیبه نا میدستها

 تاب

ش؟یک نیایباره که م نی: اولمیگو یدهم و م یم  

یخودیسوال ب چه ! 

: بلهدیگو یشان در جواب م یکی  . 

: نهدیگو ینظرش دارم م ریکه ز یآن پسر الغر و  ! 

- رسه یم گهید ی قهیگلبانگ، حداکثر تا پنجاه دق یکشت  ! 

سیپارام ی: ما با کشتدیگو یودر جوابم م کندینگاه م طشیبل به  

میهست  ! 

- سال گذشته با رم،یبگ طیبل یکشت نیا یشد من نتونستم برا فیح  

 یو واقعا خاطره  دمیساعت چرخ کیرو  ایگلبانگ در یکشت

یخوب  
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رو امتحان کنم که انگار قسمتم سیخواستم پارام یمسال ما داشتم  

 .نبود

شودیم کیبار نگاهش  . 

دوست داشتم با یلی: خمیگو یو م کنمیترشان م کیرا نزد خودم  



رو دور بزنم شیک ی رهیجز سیپارام یکشت . 

کنن؟یآمد: مگه فرق م یپسر م یصدا  

- یکشت یاول، رو یقهیدق یگلبانگ دو طبقه است، س یخب کشت  

یبعد ی قهیدق یس یرو از باال تماشا کن ایدر یتونیو م یهست  

واقعا ینیها رو از پنجره بب یو ماه نییپا یطبقه  یبر یتونیم  

بود یخوب ی تجربه . 

دو طبقه است سمی: پارامدیگو یم یبا کاله طوس پسر  . 

- نی! همچرخهیآب م یساحل رو یکیفقط تا نزد سینه پارام  . 

شنوم شانه باال  یپچ پچشان را م یصدا اثر گذار است، میچشمها

یم  

از نیتونیم خرمیرو م طتونی: به هرحال من بلمیگویو م اندازم  

نیهم سوال کن ینگهبان  ! 
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رود، با نگهبان قبال بسته ام، اخم یم یشان به سمت نگهبان یکی  

یدهد: کشت یو گزارش م دیآ یکند به سمت دوستانش م یم  

یکشت دیها با یماه دنید یبه، برافقط دور زدن رو آ سیپارام  

که دو طبقه است میو سوار ش گلبانگ . 



رو بخرم طتونیبل تونمی: من م میگو یکنم و م ینگاهشان م فاتح ! 

هتل ماست االن تماس یتور رو نی: ادیگو یبا کاله کپ م پسر  

به هتل رمیگیم ... 

ندارم . از ی. من که مشکل ادیم شینداره پ ی: اشکالکنمیم دخالت  

 یو شما با کشت رمیرو بگ طتونیبل تونمینداره! م یمن مانع نظر

یبعد  

کی! اتفاقا نیجنوب لذت ببر یایدر لگونین یآب ها یتماشا از  

 یب ایدر نیبا غروب هم همراهه، فکر کنم غروب ا گهید ساعت

رینظ  

 . باشه

حرف  فیدارم، لط یخوب یسازد من صدا یکارشان را م لحنم

زنمیم  

و اعتماد به نفس دارم آنها به من  خورمینم کلمات را حروف

 اعتماد

کنند، ظاهرم خوب است، پس توجهشان را جلب کردهام، در یم  

شود یمعامله انجام م تینها . 
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کنند،  یم هیگلبانگ را ته یها طیخرم و آنها بل یرا م شانیطهایبل

 سفر

.کنم پسر الغر با کاله کپ به من یارزو م شانیرا برا یخوش

 شماره

دهم حتما به او زنگ بزنم یدهد، قول م یم ! 

تنها آمده ام پرسدیمن م از . 

جواب بله است و  ! 

 یزندگ دیآمده ام! تنها آمده ام! با شیبه ک یمقصود مهم یبرا من

 ام را

حالت خود برسد نیتر رانیبه و نکهیدهم قبل از ا نجات  !!! 

یکشت نیروم، مسافر یپرسد، به سمت اسکله م یمن را م اسم  

 یمرغ ها یکنم، صدا یسوار شوند، نگاهش م دیبا سیپارام

یایدر  

یپل چوب ا،یدر یآب یفضا د،یآ یم ... 

کشم و رو به  یم یقیتوانست باشد، نفس عم یم یسفر خوب نیا

 او

: دالن میگو یم ! 

کرده ام،  یداریکه خر یطیروم، از چهار بل یم یسمت کشت به

کی  



لیتحو یخی یآب نیز و جشرت قرم یرا به پسر جوان با ت طیبل  

 یام را نشان م یزند، صندل یلبخند م ند،یب یدهم، من را م یم

 دهد که

 یکوچک م یکشت یبه مرد، سمت ناخدا تیاهم یاما ب نم،یبنش

 روم،

کوبم یکند م یکه ناخدا را از عرشه جدا م یتقه به در دو . 
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: خانم کجا؟ دیآ یجوان به سراغم م پسر ! 

لطفا در و باز  یعابد یزنم، آقا یبلند داد م گذارم و ینم محلش

دیکن  

 !!! من کارم با شما واجبه !

شود،  یکند و در باز م یساکت م یبلندم همه را لحظه ا یصدا

 ناخدا

کوچکشان نیدهند به داخل کاب یو اجازه م کندیم میتماشا رانیح  

چهار نفر آدم سر پا جا هست، ورود کنم یبه قاعده  که . 

دیگو یخوش مشرب م رمردیدهم و پ یم هیرم تکدر پشت س به : 

شده دخترم؟ یچ  

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  



 

# 6_ یلیگرا  

کار  یکنم: با ناخدا عابد یم رونیب نهیاز س یرا به آرام نفسم

 داشتم

ست؟یمال اون ن سیپارام یکشت مگه  
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نیوقته ا یلی: ناخدا خ دیگو یدهد و م یحواله م میبه سو یلبخند  

خته به مارو فرو یکشت  . 

روم یم وا . 

: فروخته؟زنمیم لب  

 یسبزه شان م یکنند و من به چهره ها یمرد به هم نگاه م دو

 نگرم و

: فروخته؟ میگو یم  

 هیدهند و من به در پشت سرم تک یدو با آرامش سر تکان م هر

یم  

کنم . زار بزنم ...  هیخواهد گر ی... دلم م ایکنم خدا یناله م دهم

نیا  

بود که داشتم یا ینشان تنها  . 



؟ یگردیم ی: دنبال ناخدا عابددیگو یجوان تر م مرد  

- گردم! از تهران اومدم. کارم باهاش واجبه! اگر  یدنبالش م

،یآدرس  

وقته دنبالشم! با  یلی... من خ نیازش دار یزیچ یا نشونه

یبدبخت  

کردم من دایرو پ ینشون نیا  ... 

رفته شیحرفم آمد و گفت: از ک انیم ! 

رفتم وا ! 

 کجا رفته؟-
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- رو که فروخت، برگشت بندر یکشت نیا ! 

 کدوم بندر؟-

 !چابهار-

کشم. من وقت ندارم !!! من وقت ندارم !!! و  یدل آه م ازته

 تکرار

ایچابهار بروم  نکهیکنم باز هم : من وقت ندارم! وقت ا یم  ... 

.کشدیم ریام ت یشانی. پ کندیدرد م مغزم  . 



یم میگوشها یرا رو میو کف دستها نمینش یم یصندل کی یرو  

 یاول را که باز کنم، گره  ی: گره  کنمیبا خودم مرور م گذارم

 دوم را

آخر یال نطوریسوم ... چهارم وهم یکنم ... گره  باز  ! 

کردم،  یپرت م ایکوچک به در یعرشه  نیخودم را از هم کاش

نجایا  

داشت؟! کاش داشت کوسه !!! 

گردم مرد پشت یت که به هتل برماز هفت شب گذشته اس ساعت  

 یکند، اخالقش از دم ظهر بهتر است، لبخند ینگاهم م شخوانیپ

 به

: مهمان شما در کافه منتظرتون هستندیگو یپاشد و م یم میرو . 

لب به ترنم بد و  ریروم، ز یکافه م یکنم و به سو یم تشکر

یم راهیب  

اما کماکان لبخند دارم میگو . 
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کافه که یگرد انتها زیم کیگذرانم، به جز  یر مها را از نظ مرد  

دور  یتوان از فاصله  یرا م ایاست که در یبه پنجره ا مشرف

تیرو  



شده به لیتکم زهایم یمرد پشت آن نشسته است، باق کیو  کرد  

رسند یم نظر . 

زند، دستم  یآورد لبخند م یروم، مرد سر باال م یآن سمت م به

 را

الن هستم: دمیگو یبرم و م یم جلو ! 

:  دیگو یم یشود و با لبخند یم زیخ میبه احترام ن میبرا

 خوشبختم

یلیگرا خانم  ! 

کند یصدا م یلیاسم کوچکم را گفته ام و او من را به فام نکهیا از  

فشارد یوجود دستم را م نی. با ا رمیگ یم یبد حس  ! 

شود یدر ذهنم اکو م کشیلیچ یاول، صدا عکس . 

گلو باز  ریشالم را از ز یگره  ،یمیصم نمینش یم شیبه رو رو

کنم یم  

کند تیرو یرا به خوب میدهم چانه و گلو یاجازه م و  . 

یو م زنمیلبخند م یدارم و الک یبرم منو را برم یرا جلو م دستم  

ن؟یمعطل شد یلی: خ میگو  

دو، عکس دوم یشماره  کیلیچ  ! 
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وقت یلیدهد: نه خ یکنم و او جواب م یباز م شیرا به سو منو  

محترم خوبن؟ یاومدم، حالتون خوبه؟ خانواده  ستین  

نشانم و  یقهوه م کی یکنم و انگشت اشاره ام را رو یم تشکر

 نشانش

ن؟یموافق هست م؟یسفارش بد نویخوبه، ا نیدهم : ا یم  

 یبه نگاه بهت زده اش نم یتیو مبهوت است. من اهم رانیح

 .دهم

موکا مانیهردو م؛یگو یخدمت م شیمالم و به پ یلب م یرو لب  

میخور یم  ! 

زنم یزنم و به او زل م یم لبخند . 

پرسد: خانم شهنام به من یکند و م یاخم م یشده، کم معذب  

که دیگرد یم یدنبال ملک نجایشما ا گفتن  ... 

- بمونم شیک یتونم تا ابد تو یکنسل شد متاسفانه نم هیاون قض  ! 

: تا ابد؟دیگو یمتعجب م مرد  

خندم یو از ته دل م زنمیشم عقب، به سقف زل مک یرا م سرم !!! 

 یرنگم برمال م یمشک یافتد و موها یسرم م یاز آن سو شال

 .شوند



شوم و یم یجانیکه ه یتکان دادن دستم مثل تمام مواقع نیح و  

به شمار یعیرفتار طب نیشناسند و ا یکه من را م ییآدم ها یبرا  
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دهم یبه خودم انجامش م کینزد یرود که من در قبال آدم ها یم  

: من گفتم تا ابدمیگو یبلندم م یخنده ها انیم ،در  ... 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 7_ یلیگرا  

خندمیغش غش م و . 

 یایپشت سر هم در زوا یسوم و چهارم. عکس ها کیلیچ

 مختلف! از

تا  شیندارد و ن یکه روسر یمن، با سر یها سهیو ر غش

 بناگوش

من نشسته است و  یکه روبرو یختم، مردمن، گردن ل یشده  باز

 از

بر لب فیخف یلبخندها یقیمن به هرحال دقا یاکشن ها یر نیا  

mission !! «  موکا! خب به قول پاشا  کسانیآورده، سفارش

 مهراز



»complete 
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 یلبش به نظر م یرو شخندین کیواقعا متعجب است، اما  مرد

 .رسد

تواندیمرددش! نم یچشمها به احوال زنم،یلبخند م شخندشین به  

رو به رو هست یبدهد که با چه موجود صیتشخ . 

 یم حیخودم هم از شناخت خودم انصراف داده ام. ترج قتشیحق

 دهم

درموردم  گرانیندهم که د یتیروال ادامه بدهم و اصال اهم نیا به

 چه

کنند. به جهنم یم فکر ! 

مد نظر شماست که ملک شیک ی: کجاپرسدیم یبا مکث مرد  

ای نیخوایاجاره م یبرا د؟یکن یداریخر  ... 

ستمین داری: من خرمیگو یاندازم و م یباال م شانه . 

- نیجور کن نیتون یچقدر م شیپول پ ! 

ندارم یپول چی: من هدمیخند ! 

من مال خودم را د،یآ یم زیشده است، موکا سر م جیگ مرد  



به  هوا یکند و من قهوه ام را تو یدارم او من را تماشا م یبرم

 سمت او

نی: از موکاتون لذت ببرمیگو یدهم و م یم یتکان ! 

دانم یاسمش را هم نم یحت من . 
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نقطه به نیدر هم شیموکا، سفر من در ک دنینوش نیهرحال ح به  

رسد یم اتمام ! 

به اتاقم کنم،یم یشناختم راه یرا که نم یکه مرد نیاز ا بعد  

 رمی.گیم، سرم را باال منکرده ا دایخسته ام، ناخدا را پ گردم،یبرم

 به

 یشده است، چهره  یکار نهیزنم، سقف آسانسور آ یزل م نهیآ

کی  

صفت طانیش یبا باطن گذاردیم شیموقر را به نما دختر . 

 لیاص ی فهیاز طا ،یلیمن، دالن گرا کند؟یباور م یکس چه

،یلیگرا  

نابخردانه رفتار کنم. سبک سر باشم ... فراموش کنم که از  انقدر

یگرا  

و من میآ یخان زاده به شمار م کیهستم.  ها ! 



خط بطالن کی کمیدور و نزد شاوندانیتمام افکار خو یرو من  

کشم یم . 

گردم،  یکنم به اتاق برم یم رونیب نهیرا پر حرص از س نفسم

یهوا  

تخت دو نفره که  یسردم است، رو کند،یاتاق کالفه ام م خنک

 دراز

نشاند  یخود م یپا ین را روخان م لی: عقدیآ یم ادمیکشم،  یم

 و

کرد یرا نوازش م میموها . 

ییدارا نی: من با ارزش تر دیآ یم ادمیبندم.  یرا م میچشمها  

میآ یبه حساب م سلطان ! 
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زنم یم پوزخند . 

دالن جواهر! و من غرق  ندیگو ی: در خانه به من مدیآ یم ادمی

 غرور

ن در هزار م ده،ینتراش یشوم که جواهر صفتم! مثل الماس یم

 پستو،

و ندیمن ننش یرو اریمانم که گرد اغ یهزار صندوقچه نهان م در  



ستیافراد ناشا داریخاطرم مکدر شود از د مبادا ! 

باعث افسوس  نجایکه ا یزیدارد. چ یام کل اتاق را برم قهقهه

 است،

 یندارد. تلفن همراهم را روشن م یاوهام من است که تمام نیا

 کنم،

ستین یغامیپ چیزنم. ه یزل م یافتیصندوق در به  ! 

یاتاق لعنت نیا یرا به اتش بکشم . حت ایتوانم دن ی... م خروشانم  

شود یم میزدن استخوان ها خیکه باعث  هتل . 

سبز  ی رهیدا نکهیلغزد، قبل از ا یم یشماره ا یانگشتم رو سر

 را

همه نیحوصله ام از دست ا رد،یگیکنم، خودش تماس م لمس  

غرم : چه عجب یم نیه است، خشمگسر رفت تعللش ! 

- اوضاع خوبه؟ هوا اونجا بهشته نه؟ ؟یسالم بداخالق! چطور  

است یمنجمد بهشت . 

شد ؟ ی: چمیگو یو م کنمیرا فوت م نفسم  
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- عکاس، دوازده تا عکس گرفته، برات  ،یهمونطور که خواست

 تلگرام



کنم یم  . 

- ست بفر کیچاپ کن با پ ،یعکس ها رو ببر عکاس ،یمرس

 .براش

کند یم مکث . 

افکارش خط بزنم؛  یرو نکهیا یبرا کند،یدانم دارد فکر م یم

 فورا

و بکن گمیکه بهت م یکنم: ترنم! کار یم شیصدا ! 

- که ایاون دن یمنو بفرست ای یریحکم سنگسار خودتو بگ یخوایم  

باشم؟ دیزی نیهمنش آخرتم  

- رمیحقمو بگ خوامی! مچکدومیه ! 

- دالن؟ یاز ک ! 

-  یمثل تک سلول میکه تو زندگ یقیپست فطرت ناال یهااز مرد

 رفتار

فهمنیهم نم بیآم هی یکنن ! اندازه  یم . 

ینطوریتارعنکبوت بسته که ا نیی: دالن آروم باش اون پاخنددیم  

فشار اومده؟ بهت  

من هنوز باکره ام ترنم ؟ یکن ی: چرا فکر مخندمیم ! 

؟یکشد: چ یم غیج  
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ام، به یبه بدبخت خندم،یم ریدل س کیو  کنمیرا قطع م تماس  

 مبرسیا یاحمقانه!!! به توال اتیعمل نینکبتم! به ا یزندگ

 قراردادن

ستیاش ن یآدم که در حد جلبک هم متوجه امور زندگ کی ! 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# #فصل_دوم  8_ یلیگرا  

** 

** 

دوم فصل  : 

دست:  نیاز ا یمطرح است، سواالت یاریخودم سواالت بس یبرا

ن بام  

 یارزم؟! من قابل فروشم؟ من قابل بسته بند یمن چند م ارزشم؟

 !ام؟

ایقابل ارسالم؟!  من  ... 

 



42 

من به درد ای خورم؟یزنم : من به درد م یبا خودم حرف م بعد  

خورم؟ ینم ! 

کنم یبندم. با خودم فکر م یرا م می. پلکهازنمیزل م یدر ورود به  

آماده است؟!  یود؟! چادر روشن خواهند ب نیپشت ا یها چراغ

 سالن

ایافتاده اند  نیزم یکوسن ها رو ایاست  مرتب  ... 

زنمیدستم زل م یتو دیدست کل به . 

: اگر زنگ بزنم، در رقصدیم زیدر ذهنم جنون آم یمزخرف سوال

 را به

چند روز کجا بوده ام؟ نیپرسد ا یکند؟! اصال م یباز م میرو ! 

در چهارچوب قیس عمنف کیچرخانم ،  یم دیقفل در کل درون  

دالن یپرسد تو کجا بود ی: او نممیگو یکشم، با خودم م یم ! 

چسبانم. "چراغ ها یم وارید خیآورم، ساک را ب یرا در م کفشها  

افتاده اند نیزم یرو یاست دالن! " کوسن ها ول روشن . 

و آهسته ... ترسان  واشیرود  یجوراب م یتو یاز پنجه  نگاهم

 و

کدام جانوران است!  ی فهیدانم از طا یکه نم او؛ ی. به سولرزان

 مرد



اش جا یشانیپ یاست و ساعد رو دهیدراز کش یمبل سدر یرو  

به سقف است شیکرده و چشمها خوش  . 
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کینگرفته از من؟!  یخبر چیخبر مانده از من؟ و ه یروز ب چند  

: دوازده  میگو یپرسم؟ به خودم م یده روز؟ از خودم م هفته؟

 ! روز

سراغ حالم را ینالم: چطور ممکن است؟! حت یدر خودم م مخود  

یینپرسد: کجا ی! حترد؟ینگ  !!! 

ی... بی: آرمیگو یپرسم؟ سنگدل است؟ به خودم م یخودم م از  

القلب است یسنگدل و قس تینها . 

آورم که به یرا به خاطر نم چوقتی. هشهیدهد، مثل هم ینم سالم  

روز  تیداند. وضع یمش نمسالم کرده باشد. من را در حد سال من

 به

حادثه  چیافتد ه ینم یاتفاق چیشود. اگر سالم نکنم ه یبدتر م روز

یا  

دهم! همانطور که یرا از دست نم یزیچ چیدهد. من ه ینم رخ  

ام اوردهیرا هم به دست ن یزیچ ! 



 یبیغر زیماند. شناسنامه چ یمردانه اش ثابت م مرخیبه ن نگاهم

 است

... به وجنات  دیآ یاش نم یمشک یوها. به مدیآ یاو نم به

 صورتش

که ده سال از او شکسته تر  دیآ یبه من م ی. ولنطوریهم هم

 !باشم

از  نکهیپرسم و بعد قبل از ا یسوال را م نیسالم کنم؟ ا چرا

ممیتصم  

: سالممیگو یخودم حرف بزنم بلند و رسا م یبرا ! 
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به احترام چروک که از من بزرگتر است ... یاحترام آن ده سال به  

دور چشم من که انگار من ده سال از او بزرگترم یها ! 

 ز،یکنم .به احترام مبل ها ... م یخانه سالم م نیاحترام ا به

ونیزیتلو ! 

رنگ... فرش  ییمویراس ل یهشت نفره با دو صندل یخور نهار

یها  

! به احترام گلدان  یاستوانه ا یا نهیآ زیم ی! تلفن رودستبافت

یها  



که هر روز من را دل ینکبت یزندگ نی... به احترام ا یعیطب گل  

دل شکسته  یکه باعث و بان یکند! به مرد یم رتریتر و پ شکسته

 ی

شنوم؟ یکنم و جواب م یاست سالم م من  

؟یآر  

که قهر  دیشوم! شا ی. خوشحال مستیدرکار ن یجواب چی! ه نه

 ... است

است من یفعل یقهر بودنش و قهر نبودنش مسئله  و . 

سالم یمثالم! من حت یب ییاعتماد دارم، به شنوا میگوشها به  

ام تا به حال سالمش  ییشنوا یو تارها کشمیرا هم بو م نکردنش

 را

ام.  دهیمرد نشن نیوقت جواب سالمم را از زبان ا چیاند. ه دهینشن

 جلو

کند، کماکان به سقف چشم ی. نگاهم نمزنمیم شیروم، صدا یم  

آور است است. عذاب دوخته ! 
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کند  یرنگش سقف را نگاه م ییخرما یدارد، مردمک ها شیر ته

 و



 کیو منتظرم تا جواب سالمم را عل ستادهیبا فاصله از او ا من

دیبگو ! 

پرسم یرا از خودم چند مرتبه م نیدارد؟ ا تیاهم ! 

کنم مهم است ؟ یتکرار م و  

وش د دیکنم تمام تنم آلوده به غبار سفر است، با یم احساس

رمیبگ . 

پشت سر هم پرواز؛ جان از من گرفته  فتیروز و دو ش دوازده

 . است

بخورم یزیچ دیام، با گرسنه  ... 

مسکن قورت بدهم کی دیدارم، با سردرد  . 

کنم؟ هیگر دیترکد، با یدلم دارد م و ! 

کنم :  ینه ... و تکرار م هینه! گر هیاست !!! گر یمنف جواب

هیدالن گر  

ش... دالن به درک. دالن آرام بانکن  !!! 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 9_ یلیگرا  
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یرنگ تا انتها حرکت م یآب را در جهت آب ریضرب اهرم ش کی  

تن من  ی. از دوش؛ آب سرد است که سوزن وار رودهم

ندی.نشیم . 

شامپو را  نکهیکند، قبل از ا یمحکم به هم برخورد م میها دندان

یرو  

از آوردن حوله شهیطبق معمول همافتد،  یم ادمیکنم،  یخال سرم  

کرده ام یحمام خوددار به . 

کنم، به حال  یکنم. اخم م ی. ناله ماورمیرفته است حوله ب ادمی

 خودم

زنم یزار م میبه هشدار ها تیاهم یبار ب نیا ! 

رنگ درست دیسف یبرم، شامپو یکنج حمام م یبه قفسه  دست  

است،  ستادهیاکوتاه تر  یرنگش با قد یسورمه ا یشامپو کنار

 اختالف

سهیمقا مانیشامپوها یفاحشمان را با اختالف قد فاحش بطر قد  

زنم یزار م شتریکنم، ب یم  . 

و افتر  شیر ری، به خم کنمیحمامش نگاه م ی رهیسبز ت فیل به

ویش  



سر  یرنگ و شامپو یمشک لتیقفسه است ... به ژ یباال که

 مردانه

.زنم شورت یپوزخند مرا کرده است و  غشیرونالدو هم تبل که

شیها  

یمحبوبش رئال بود! دلم به حال لباس ها میو ت است  cr  7برند  
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آن! اگر بساطش را  کیشود  یلگن حمام تنگ م یاش تو مردانه

 جمع

کنم یم هیوبرود . باز گر کند !!! 

کنم سوز  یشود، برهنه ام ، در را باز م یحمام تمام م یتو کارم

 به

زنم، و  یبه سالن زل م یکوتاه منته یهروبه را ند،ینش یم جانم

یاتاق  

بدوم....  دیدر راهرو است، با یاش، درست مواز یدر ورود که

فرز دیبا  

چابک باشم و . 

گذارم،  یکه کف راهرو پهن است پا م یلیمستط ی چهیقال یرو

 اب از



دارم، بد  یگام که به جلو برم کیچکد.  یم میرو و موها سرو

ام یشانس  

 یم میتماشا ییخرما ی رهیت یکند. با چشمها یم مقد عل میجلو

 .کند

نه در نگاه اوست نه در نگاه من یو شرم ایخجالت و ح چیه ! 

را ورانداز میراهرو آمده، سر تاپا یمانده، تو رهیبه من خ میمستق  

کنارم افتاده ،  میچکد دستها یکماکان م میکند . آب از سر ورو یم

 من

خواهمی! مکنمیام نم یا و شرمگاهپوشاندن پستان ه یبرا یتالش  

 یدهد و او تنها نگاهم م یچه از دست م ندیکند و بب رتماشایس

 کند،

شغال یتن قهوه ا ادیکه من را به  یرنگ یقهوه ا یچشمها با  

اندازد یم ! 
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شوم، سرد یکند، از آنجا ماندن خسته م یم میتماشا ریپروا س یب  

 یخودم را به پهلو د،خوریتکان نم شیروم از جا یجلو م است

وارید  



 ی.کنم، وقتینگاهش را حس م ینیشوم، سنگ یو رد م کشانمیم

 به

به لب دارد و متاسف سر شخندین کی نمیب ی.گردم میبرم سمتش  

دهد یم تکان . 

پکش را باال  یمدل گرگور یلنگه ابرو کی!!! هیاندر سف عاقل

دهد یم  

کند یاش وراندازم م یشانیپ یافتاده رو نیبا دو چ و . 

است و شیدر پس چشمها یبد یدار است، معان یمعن نگاهش  

است یلیراست کار دالن گرا یمعان خواندن  ! 

کی شمینم کیکار ها تحر نی: با ا دیبخواهد بگو انگار ! 

نخواهد شد دو جادیدرمن ا یکارها عشق نیا با ! 

برد سه ینخواه ییکارها راه به جا نیا با !!! 

کنم  یله م میآرواره ها ریرا ز سه مورد تهوع آور مذکور و

 وآنقدر

دهد به اتاق بروم،  یکه باالخره مغزم فرمان م میسا یم دندان

 حوله

تخت دو نفره پرت کنم یو خودم را رو بپوشم ! 
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 یبلوند نشسته رو یافتد به تار مو یغلتم نگاهم م یپهلو که م به

 رو

میگو ی. هان مدیساتن سف یبالش ! 

میگو یو باز هان م زمیخ یمچ دست راست برم یرو  ... 

شیدارم و تماشا ینگه م میانگشتها انیبلند زنانه را م یمو تار  

مالم، باز هان  ی.کنم، سر انگشت شست و سبابه را به هم میم

یم  

میگو  .... 

 چیو پ دیآ یبه رقص در م میچشمها یبلوند زنانه جلو یمو تار

یم  

میگو یم یوا خورد،  ... 

بالش  یاندازم، خودم را رو یپتو م یونازک مو را ر ی رشته

 پرت

دیآ یشود، به داخل اتاق م یکه باز م دیآ یدر م یکنم، صدا یم  

.. 

شود یکند و بعد خم م ی. نگاهم مدیآ یسر من م یباال درست . 

کند  یآمده، نگاه نم رونیکه تن زده ام ب یحوله ا یاز لبه ها میپا

 خم

من یشود، به سو یم  . 



من را ببوسد کاش  ! 

]۱۱:۱۰  ]۲۱.۱۳,۰۳  
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# ۱۰_ یلیگرا  

سیسرو یرول دستمال برا کیکند،  یرا باز م یپاتخت یکشو  

کنم یم شیکند صدا یدارد و کمر که صاف م یبر م یبهداشت  . 

را بغل میکنم و ساق پاها یرا تا م میزانوها نمینش یتخت م یرو  

؟یدرو به خونه راه دا یمدت ک نی: من نبودم امیگویکنم و م یم  

 یرا به سمتم پرت م زیکند و باز آن پوزخند نفرت انگ یم ینوچ

 کند

به  دنیرس تیتخت را به ن ن،ییجوابم را بدهد از پا نکهیبدون ا و

 در

کنم که  یبلوزش را مشت م م،یآ یتخت باال م یزند رو یم دور

 بماند،

شود یباشم در جانم پخش م یعصبان یوقت قدرت . 

ماند یم . 



ماند  یم شتریکنم، ب یکه خرجش م یذره قدرت کیبه خاطر ان  نه

 تا

ماند تا من را به  یام کند. م یعاص شیلبها یآن پوزخند رو با

 جنون

دیآ یکه از پس آن خوب بر م ی. کاربرساند . 
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که  زندیکند و بعد به پنجه ام زل م ینگاه م کی میچشمها در

 بلوزش

مشت کرده ام را ! 

 انیخط ژرف م کیند. ک یکند، اخم ترسناکش م یم اخم

شیابروها  

گودال  یکنم انتها یاست که حس م قیشود، انقدر عم یم ظاهر

 نازک

رسد اما  یمغزش م یها انیاش به شر یشانیاز وسط پ کیبار و

 عقب

آورم و  یباال م مانیچشمها یبلوند را جلو یکنم، مو ینم ینینش

 با

؟یاریکه تو زن ب ارمیخونه من مرد م نی: تو امیگویم ظیغ  



آنقدر  شیکشد. در چشمها یطرف لبش را به سمت باال م کی

 طعنه

 ی: فکر کردمیگو یشوم و م یم یکه کفر زندیموج م هیکنا و

 شهر

 !هرته؟

؟ ستیپرسد: ن یکلفت و بم م د،یآ یباالخره م شیصدا  

ستیدهم: ن یم جواب ! 

- ستیباشه. ن . 

شود یلبخندش دندان نما م و . 

َهَول یعوض ی کهیمرت هیچ نیزنم: ا یم غیج  ! 
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 یمن هرچه رشته م چد،یپ یاتاق م یقهقهه اش در فضا یصدا

 کنم

کنم یخودم پنبه م یبا دستها خودم . 

 یبار طور نیدهد وا یرا باز متاسف به حالم تکان م سرش

 خودش را

ریبلوزش ت دنیاز به چنگ کش میکشد که سر ناخن ها یم عقب  



 یکشد و م یم نییپا صورتم کی. صورتش را اما تا نزدکشندیم

دیگو : 

- برطرف کرد ازهاموین اد،یداشتم، زنگ زدم ب ازین  . 

هاتو با بلوند برطرف ازیو گفت: ن دیجلو آورد لپم را کش دست  

؟یکنیم  

خندد یم  . 

:  میگو یکنم و م یشوم که کمر حوله را باز م یم یعصب آنقدر

 دوازده

 ؟یخشتکت ی ؟ انقدر بنده یشینباشم، انقدر محتاج م نجایا روز

 انقدر

؟ یکنیتنه فکر م نییبه پا فقط  

 ی: خب ...معطل چ میگو یآورم و م یرا از تن در م حوله

؟یهست ! 

- تانیکاپ رسونمیتو رو به آرزوت نم ! 

: تو منو  دیگویکوبد و م یام آرام م ینیبا اشاره اش به ب و

کیتحر  

زمیمتاسفم عز یکن ینم . 
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 تیدوزد، دربرابر عصبان یم میبه چشمها هیرا چند ثان نگاهش

یها  

نیکند که از خودم و ا یآرام ودصبورانه رفتار م یمن، طور یآن  

شوم یم زاریب جنون . 

 یلرزم، تپش قلب گرفته ام، ضربانم باال رفته و تو یدرون م از

 سرم

 ارمیمرد م ازهامیرفع ن ی: منم برامی.گویکوبند اما م یم پتک

یرو  

تخت نیا  . 

از  ،یاکشن واضح یر چی انداخت و بدون هباال یدیالق ی شانه

 اتاق

زد رونیب . 

اوریده تا ب اوریب یکی.... اوری! مرد ب اوری: ب یعنی نگاهش  !!! 

 یحجم بدبخت نی. از ادمیو کوب دمیتشک کوب یرا رو میها مشت

 ناله

ایخدا یوا ی: ا زدم ! 

ها هیدر است، به سا ریتخت ولو شده ام، نگاهم به ز یرو برهنه  

... 

دهد، یمن جوالن م یخانه  یخودش در آشپزخانه  یرود برا یم  



خودش  یبرا رودی! م یبهداشت سیخودش به سرو یرود برا یم

 به آن

اتاق نمور  نیاتاق خواب... و انتخاب من حبس شدن در ا یکی

 .است

یکه م یینداشتند تا جا یتیمن هرگز اهم یمن! انتخاب ها انتخاب  

وقت مهم نبودند چیه دانم . 
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شوم، به سمت کمد یتخت بلند م یاز رو د،یآ یزنگ در م یصدا  

چقدر طول میکوبد، بگو یدو ضربه با مکث به در م رفتم،یم که  

عالمت رمزش را بفهمم خوب است ؟ نیتا ا دیکش ! 

 گریفقط چهار سال د یاو تا چهل سالگ ایکشم. خدا یعقب م سر

 کم

 !!!دارد

 یرا رو ریحر یها نیآست با یبلوز مشک کنم،یلباس تن م فورا

 شلوار

 یپوشم، موها یاست م ریکه از بغل حر یتنگ مشک ساپورت

سمیخ  



 زنم،یبه پا م یرنگ یمشک یصندل ها کنم،یبا سشوار خشک م را

 با

از  یو وقت ،یسرسر ملیرژ لب قرمز و ر رم،یگیدوش م ادکلن

 اتاق

هنکه به هن و نمیب یتر از جانم را م زیعز نیشوم، ُگل یم خارج  

است افتاده . 

یب ی: سالم بدیآ یاو م یاست، صدا دیعالمه خر کیدستش  یتو  

 !جان

خم دیا یاندازد، گردن کلفت زورش م یدست دور گردنش م نیگل  

بوسه  کی کند،یخمش م چربد؛یم نیگل یاما زور کهن سال شود

یرو  

: دورتدیگویو م کشدینفس م کیگذارد و  یآنکادرش م صورت  

لحمد هللا؟ا یمن ! خوب بگردم  
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 !شکرهللا-

و» هللا«  ی نهیوسط مد کنمیم الیکه خ کندیادا م ظیچونان غل را  

ام فاضله ! 



پاشد و  یمن م یلبخندش رابه سو رمیگیدر اتاق فاصله م از

دیگویم : 

اومده یب یجان چشمت روشن ! ب دالن . 

روم یمحبوبم فرو م نیو در آغوش ُگل زنمیم شخندین . 

 یدم کنم تا نوه و مادربزرگ حساب یچا رمی: مدیآ یم شیصدا

 رفع

دیکن یدلتنگ  . 

کنم یبذار من حاضر م زمی: عزمیگو یم بلند ! 

زمیر ی: نه گلم خودم مدیآ یم شیصدا ! 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# ۱۱_ یلیگرا  
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سه  یکاناپه  ینشانم. رو یسالن م یبرم باال یجانم را م نیگل

ینفره   

 ند،ینش یم یو زرد رنگ . وقتقرمز  یرنگ. با کوسن ها یسدر

کی  

مالد عصا را کنار یدردناکش م یکشد و دست به زانو یم نفس  



زند یمن زل م یقواره  یب یو به خانه  گذاردیم . 

 یاز مجسمه ها یقواره که نه خبر یب میگو یلحاظ م نیا از

کیآنت  

است نه  متیگران ق یاز بلورها ینه لوستر ... نه خبر هست،

 آباژور

که من هر موقع لباس مناسب به تن کنم یو محبوب یشتندا دوست  

نصب است و  واریبه د ونیزی! تلو رمیو عکس بگ ستمیبا کنارش

 دو

پهن که نه، پرت شده اند وسط سالن چهیقال . 

است؛  یطرح ماه یشمیابر یکیدست بافت تا به تا؛  ی چهیقال دو

 آن

 چارهی... فکر کردم چه عروس ب یمیسبز رنگ اسل یَگبه  یکی

یا  

شیسه سال پ بودم  ! 

 ختهیسه ساِل رنج ... آم نیام بعد از ا یزن چارهیکردم چه ب فکر

 به

مرگ یو آرزو اسی. و هر روز رنج .... اندوه، رنج  ! 

اشک حلقه زده و ماتم شیجانم به من است، در چشمها نیگل نگاه  

 یسه ساله ا داریکه چه افسوس پا نمیب یانداخته و م هیسا

نیهمنش  



رنگش است. سه سال گذشته؟! آخ دالن ... سه سال یعسل اهنگ  
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چطور ممکن است ؟! سه سال بگذرد. انقدر تلخ بگذرد گذشت؟  ... 

بگذرد اهیس  . 

دیآ یتق م یصدا  . 

شکسته است، هزار تکه شده است نگاهم ناخودآگاه به زیچ کی  

شد پسرم؟ ی: چدیآ یجان م نیگل یدود صدا یم آشپزخانه  

دیآ ینم شیصدا  . 

به سمت آشپزخانه که  زم،یخ یانگار. برم ستیآشپزخانه ن یتو

روم یم  

ماگ هزار تکه شده کیها نشسته است، به  نتیکاب نییپا نمیب یم  

دیآ یزده و از دستش خون م زل  . 

کمکتون امی: ب دیگو یبا خنده م دیآ یجان م نیگل یصدا . 

 یش زل مسرخ شده ا ی. در چشمهادیآ یاش باال م ییخرما نگاه

 .زنم

ژرف را به  ی. آن دره کندیبه هم نزد یلیخ شی. ابروهاترسمیم

شینما  



: برودیگویم یخفه ا یکه با صدا برمیگذارند. دستم را جلو م یم  

زمیریم  . 

به تیاهم یبدهم؟ به فرمانش گوش کنم؟! بروم؟! ب گوش  

ن؟یزم یچکد رو یباشم که خون از آن م شیانگشتها ! 
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یحس چیه مینگاهش. بگو ی رهیحجم ت نیز اا ردیگ یم نفسم  

اصال  می! بگوست؟یاز دوست داشتن ن یرد چیه می! بگوست؟ین

چیه  

! دروغ است؟ست؟یمرد در ذهن من ن نیا یاز چشمها یا خاطره ! 

کند یدارد خفه.ام م بغض . 

زانوهاست به  یکاسه  یرو شیتا مانده و آرنجها شیزانوها

که یدست  

 یکنم جعبه  یام. در کشو را باز مرود زل زده  یازش م خون

 کمک

زنم که قبل از  یکشم و مقابلش زانو م یم رونیرا ب هیاول یها

 زانو

کشد عقب یم میزانو ریاز ز شهیتکه ش کی دیآ یجلو م زدنم . 

نم؟یب یکار را دوست داشتنش م نیهم میبگو ! 



.شودیتر م یجد اخمش . 

اخم؟ نیکند ا یمرددم م میبگو ! 

 شیزده است. صدا رونی... رگ گردنش ب دیسا یهم م یرو فک

 خفه

جان نشنود نیگل خواهدیم است  . 

- رونیبرو ب  ! 

کشد؟ یدارد من را م میبگو ! 
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 یو مزاحم! م یقطره اشک است اما موذ کیگذارم،  ینم محل

 خواهد

 خواهمیم می؟! بگو رمینگ رمیرا بگ شیگونه ام. جلو یرو دیایب

شیجلو  

کنم هزار درد هینخواهم گردرد است !  کیکنم  هیگر ! 

یکاغذ یکشم، بسته  یم رونیبسته ب یکوچک را از تو بانداژ  

خودم یکنم، دستش را به سو یرا پاره م لیگاز استر سبزرنگ  

و بلندش ...  دهیکش یگردانم. خطوط دستش ... انگشتها یبرم

 رگ



که آرام  یا نهیس یاش... قفسه  یعضالن یدستش، بازوها یها

یجلو م  

خوش تراش و  یرود. گردن کلفتش، چانه  یآرام تر عقب م دیآ

یلبها  

اند باال و  نهیدارند و قر یمتوسط یها چهیکه ماه یا مردانه

نشییپا  

مرد ابعاد کیبودم  دهیدارند و من تا به حال ند یکسانی ابعاد  

آنقدر اندازه باشند صورتش . 

گذارم، نگاه نافذ و  یزخم کف دست م یرا رو لیاستر گاز

یوقاربا  

سه سال، هر روز ...  نیا یتوانم از ان نگاه بگذرم؟! ط ی. مدارد

 فکر

 داریروز صبح از خواب ب کیتوانم  یتوانم بگذرم؟! م یکنم م یم

 شوم و

نم؟یاو را نب گرید ! 
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افتد به او  ینگاهم م زنمیچسب م چم،یپ یرا دور دستش م باند

 که،

نتیقب به در کابدور دست زل زده است، سرش را از ع ییجا به  



کجاست دانمیاست که نم ییداده و نگاهش به جا هیتک کانتر . 

 دهیسه سال پرس نیدارم بپرسم چه شده است؟ مگر در ا جرات

 !ام؟

: تموم شدمیگو یم آرام  . 

شود  یم رهیدارد و به من خ یدور دست برم یاز ان نقطه  چشم

کی.   

هی... سه ثان هی... دو ثان هیثان  . 

د از من دست بکشد؟توان یم او ! 

کند یبار از هر دو چشمانم اشک سقوط م نیا . 

شود و یم رهیخ میو در چشمها ندینش یبه لبش م یسرد لبخند  

 گهیبه پاشا فقط هفت روز ! اون وقت د دنی: تا رس دیگو یم

یجد  

تانیکاپ شهیتموم م یجد  ! 

کنم. از  یشود خنجر! جمله اش را ذره ذره هضم م یم پوزخندش

 جا

جمله اش دشنه است؟ می. بگوزدیخ یمبر ! 

گلوله است میبگو  . 

خمپاره است میبگو . 
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مرگ است سم است زهر است میبگو ! 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# ۱۲_ یلیگرا  

یزل زده ام، صدا میو من به انگشتها نوشدیم یجان چا نیگل  

 ی. از الدیگو یاز وضع کار وبار م دیچیپ یاش در خانه م مردانه

 حرف

در کار است یشنوم که سفر یم شیها . 

کند یگرم مکث م یچا دنینوش انیجان م نیگل . 

بار  نیآخر می...بگو شی. حرفهاکنمیزند. من گوش م یحرف م او

 است

رود به  یبه بندر م ندهیکه ماه آ نیشنوم؟ ا یحرفها را م نیا که

یدب  

 نیا گرید می! بگوست؟یدر کار ن یرانیا گرید می... بگو رودیم

 خانه

 یشود؟! تک و تنها در آن زندگ یشود؟! مال من م یمن م سهم

 !کنم؟
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استفاده و  یعمال ب شیباال یدو طبقه؟! که طبقه  یخانه  کی در

یب  

 یا لهیاز هر گونه وس یخال منشیاست؟! دو اتاق باال و نش اثاث

 است

 ؟

کند یجان خط نگاهم را دنبال م نیگل  . 

: غصه دی. انگار بگوکندیمگذارد و باز  یرا برهم م شیچشمها

 نخور

شود از عشق پر  یخانه پر م نیشود. ا ی! آن باال هم پر مدالن

شود یم ! 

: که قرار  دیشود! از نرفتن مرد ... کاش مرد بگو یمهر پر م از

 بر رفتن

ستین  ! 

دهم یدهم و بغضم را دوبله قورت م یرا قورت م لبخندم  . 

 ینگاه به او م میه من ، ننگاه ب میآورد، ن یجان سر باال م نیگل

 اندازد

 خواهمیدهم . م ی. دارم جان منوشدیم ی. چاکندیسر خم م ....

 هق



که یاز شدت حجم بغض کشندیم ریدارند ت میگوشها یکنم حت هق  

زنندیزنگ م میمانده . گوشها میگلو خیب . 

رو که همه را  شیپ یکار ی. از سفرها دیگویهمچنان از کار م او

 به

رسم . جوک  ی! من به پاشا م گریته .... هفت روز دانداخ قیتعو

 سال

ریمن ز فهمدیکس نم چیجوک انقدر درد دارد که ه نی!!! و ا است  

زد یبه کوه م شهیتُن سنگ هستم . انگار فرهاد که ان موقع ت تُن  
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من یرو دیتراشیهرچه سنگ م نیزم یآنجا افتاده بودم رو من  

. با ضرب ... با درد ختیریم  . 

:پسرم ، من امروز  دیگویچرخد و م یجان به سمتش م نیگل

 اومدم

باهات بزنم یکه حرف مهم ...  . 

که  یاندازه محترم است و حس احترام یاندازد، ب یپا م یرو پا

 به

دردم یکم کندیاست حالم را خوب م ندیخوشا میجان دارد برا نیگل  

یاماحتر یب زمیعز نیوقت به گل چیکه ه نیکند. ا یسبک م را  



سرپا بمانم شودیکرد ! باعث م نخواهد  . 

دیگو یم شیحرف پ یب نیکنم که گل یرا در هم قالب م میدستها  : 

و گلوله  ریاومدم امروز.... ت ای... من مه دیزیبرام عز جفتتون

 اتون هم

بوده تا امروز...  یکه هرچ دونمیم ی. ول ستین یبخوره مالل بهم

 تالش

حفظ ظاهر وآبرو یبرا بوده  ! 

شوم یم رانیح  . 

لبخند به لب دارد و کندیجان نگاهم م نی. گل دیآ یباال م نگاهم  

جان نیشده است .گل رهیخ زیم ی هیدوزد که به پا یبه او م چشم  

... سرنمشیبیآماده باش هستند . م میلرزد . گوشها یم شیصدا  

شود یم نییباال و پا شیگلو بکیانداخته ،س نییپا  . 
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: من دیگو یاندازد و م ینگاه به من م کی کندیجان مکث م نیگل  

تا باهات  نجایا امیکردم ب تیپسرم ! امروز ن هیچ تتین دونمیم

 حرف

ستمیسواد هستم اما نادون ن ی. من ب بزنم ! 



بمش آمد: من گوشم با شماست یصدا  . 

دیگو یپرده م یجان ب نیگل : 

- میطالق نداشت یلیما تو خاندان گرا  . 

میدیشیاست تا مهر باطل بزند به هرچه که اند یجمله کاف نیهم ! 

 گرید یجمله  یبعد یجان توپش پراست فورا پس جمله  نیگل

یم  

بوده یبوده ساخته ... با هرچ ی. هرک مینداشت ی: ترک زندگدیگو  

عشق هم ساخته ! به زور به  یساخته . حت ادی. کم و ز ساخته

 ...جبر

ستیوستون ن ریکه فقط چهار تا ت یکردن . زندگ حفظش  ... 

هست شیپشت لبها یدانم حرف یانداخته و م نیدر چشم گل چشم  

! راست  ستین یدارد . سه سال کم حرف یترس کل جانم را برم .

یم  

نیگل دیگو یراست م ستیوتخته ن ریت یجان! زندگ نیگل دیگو  

جان . من با  نیگل دیگویاست ... راست م ی! عشق ساختنجان

نهیک  

که از من دارد ؟ یاز درد میچه کنم ؟! بگواو  ی نهیس یتو ی ! 
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اشک شده  سیخ شیدارد ، چشمها یرا برم شیجان عصا نیگل

 اند

دیگو یم یبه اوست و به آرام نگاهش : 

- کن ببخش یتو ببخش... بزرگوار  . 

لرزد :تو بگذر پسرم یم شیجان صدا نیگل  . 

؟ نیالتماس کند گل خواهدیکنم. م یم رونیب نیرا سنگ نفسم  

 یبه سو میکند باز ؟! چشمها شکشیپ ینیس یمن را تو خواهدیم

 او

ی هیانداخته ،سا نیی، ساکت است ، سرش را پا شودیم دهیکش  

،  نمیتوانم بب یآمده را م یشانیپ یکوتاه مرتبش که رو یموها

 ابرو

دهیکش درهم  . 

: پسرم دیگو یجان به زور م نیگل  ... 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# ۱۳_ یلیگرا  
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: پسرم! منودیگو یمصر م نیکند. گل یم رونیب نیرا سنگ نفسش  

کن نگاه . 

زند. نفسم را فوت یجان زل م نیگل یکشد در چشمها یباال م سر  

به فکر غرور من، یکنم. به التماس خدا افتادهام. کاش کس یم  

من باشد تیشخص . 

به خدا فهی... ح نی: شما دو تا جووندیگو یآرام م نیگل  . 

- جان . نکردم؟ نیوعده ام عمل کردم گلمن به   

. سر صبر است و چانه اش  کندیموشکافانه نگاهش م نیگل

 باالست

. من  دیخواهد بگو یخواهد حرف بزند . بعد از سه سال م یم

میبگو  

! من سه سال استرم؟یمیم دیاگر بگو می! بگوست؟ین دنمیشن تاب  

گریبار د از هر شتریبار ب نی... ا رمیمیم یام هرسال م مرده  ... 

دهد یبه خرج م متیمال نیگل  : 

- ئه یعمر زندگ هیبحث  ! 

ظاهر یداند؟! جز لبخند ها یچه م یزندگ نیاز ا نی! گل یزندگ  

دارم  یگر لهیما در برابر اقوام ! مکار شده ام. حس ح ی سازانه

 که



 نیعج یبا راست شیبا صداقت هم سفره نبوده است. خو هرگز

 نبوده
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را دارم  ینشده است ... حس ساحره ا ختهیآم یرست... با داست

 که در

جوشاند ... همان  یم ،یآتشش خون موش و زهر افع یرو گید

 اندازه

را  می. همان اندازه گند من را برداشته است، سرتاپامتعفنم

 برداشته

 .است

پسرجان ستیکه ن یالک یمصر است: زندگ نیگل . 

به خودش ردیگ یم یشانیحال پر شینه چشمها زندیلبخند م نه  

است برعکس من مسلط  . 

- پرسم یسوال م هیمن از شما فقط   . 

 رهیخ شیدر چشمها نیدزدد . گل یرنگ رخسارم را م تشیجد

 است

: بگو پسرمدیگو یمهربان م و  . 

دیگو یکشد م یمبل م یو شمرده، خود را همانطور که لبه  آرام  : 



خلف وعده کردم ؟ من ! 

 یهم تاب نم نیگل یحت نمیب یم گریکند. د یجان مکث م نیگل

 آورد

رایهنوز هم جوان هستند. گ شیان چشمها زل بزند. چشمها در  

شود.  ی. سوال تکرار مدیآ یم شی... نافذ هستند. صدا هستند

نیگل  

از من  چکسیکنم. باز ه یاست. من به روبرو نگاه م شرمنده

ینم  

پرسد ینم زیچ چی. هپرسد  . 
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ما سه ساله بود؟ یکند : وعده  یم جان نفسش را فوت نیگل ! 

- نیگل ستین یبله ! سه سال کم عمر ینه اما لفظ یقرار داد کتب  

. من سه سال وقت گذاشتمستیمن کم ن ی! سه سال براجان . 

 !نذاشتم؟

توانم راست و شق و رق  ینم گریاندازم. د یم نییرا پا سرم

نمیبنش . 

انصاف یند بز یحرف م یجان مستاصل شده است آنقدر جد نیگل  

توان مداخله هم ندارم یاللم کرده است. حت که . 



جان  نیشنوم که به گل یخش دار است م شیصدا یو رو رنگ

یم  

! به قول شما حفظ ظاهر بسه. آبروست؟یبس ن گهی: بسه د دیگو  

؟ ستیبسه. تالش بسه ... ن یدار  

است نیاش سنگ نهیبغض کرده است . س نیگل  . 

جان نیکه گل رفتیست، به سمت اتاق مکه او از جا برخا دمید  

کرد: پسرم شیصدا  . 

ملتمسانه به  نیفرو برد، گل اهیشلوار س بیرا در ج شیدستها

 حرف

کم به هم هیگوش بدهد:  شتریب یخواهد نرود بماند کم یم دیآ یم  

دیپسرم . زمان بد دیبد مهلت  ... 
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- داره؟ یچه سود ؟یزمان ؟! بابت چ  

پسرم! اجرت با یآورد : ثواب کرد یو مجل یخودش را کم نیگل  

 .خداست

:  دیگو یم نیو رو به گل زندیم یکشم. پوزخند یرا باال م نگاهم

 من



ها رو گفتم یگفتن . 

شود، به سمتش  یبلند م زندیم هیبه عصا تک یجان عصب نیگل

یم  

یلبها یرو یبار لبخند کم جان نیا ستدیا یم شیرو به رو رود،  

 یو م زندیدر صورتش زل م ند،ینشیم نیگل یخورده  چروک

هی: دیگو  

یرو طالقش بد یلیگرا یبگو قانع بشم که بذارم دردونه  یزیچ  ! 

تخس نباش مومن انقدر  ! 

زند یم لبخند . 

- یمن باخبر یجان شما که از زندگ نیبگم گل یچ ! 

دهد یجان بغض و بزاق با هم قورت م نیگل  : 

- رو سهایگ نیمن اننداز  نیو زم دیسف سیمن گ یپسر خوب. رو  

نکردم مادر ... حرف بزن . بگو تا قانع بشم دیسف ابیآس یتو  . 
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جلو داده نهیشانه ها را عقب داده س ستاده،یکه راست ا نمیب یم  

... 

دیگو یانداخته م نیمنتظر گل یباال آمده نگاه در چشمها چانه  : 



جان. شرمنده من تمام تالشمو نیمنتظرمه گل یدب یمن تو نامزد  

ئه!  یمن اجرا کردم. وقت آزاد نیبود و خواست ی. هرچ کردم

ستین  

 ؟!

قفس و نی! قفل ا؟یلیگرا تانیکاپ ستیبه سمت من آمد: ن نگاهش  

تا من برم یبشکن دیبا شما  ! 

جان به زور نیکه گل نمیب یاتاق م یکشد، به سو یراهش را م و  

او بعد، یهم گذاشته و کم یرا رو شیاست، پلکها ستادهیا عصا  

یجان م نیبه گل تیاهم یب دیآ یم رونیوآماده از اتاق ب حاضر  

به نقش یاجیاحت گهیپس د ن،ی: حاال که شما هم مطلع شددیگو  

. خداحافظستیکردن ن یباز . 

 یدر را م دیآ یسوز سرد به خانه م کند،یرا باز م یدر ورود و

 کوبد و

اشک از سیاندازم که با صورت خ یجان م نیرا به گل میها چشم  

پاشم. جان یم شیبه رو یلبخند دیآ یم میکند. به سو یم میتماشا  

ردیم ی. زود مستیمدت دار ن لبخندم  . 
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ستیام. آن هم مدت دار ن دهیکش میبغض ها یکه جلو یسد مثل  

شکندیم زود . 

میکه کاش صدا ی. انقدر بلند و عاصزنمیهق م ن،یگل ی نهیس یتو  

حق من نبود نیش را بلرزاند. اباال و بشنود خدا تا، عرش برود . 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 4۱_ یلیگرا  

شود . کار من  یتا بغض را قورت بدهم . نم زنمینفس م نفس

ستین  . 

 کیو  کنمیزنم . زانو بغل م یام که زار م یعاقبتش دختر من

 گوشه

چرخانم. چه هزار ساله  یعروسک محبوبم چشم م یو پ رومیم

 باشم

اسما متاهل باشم و رسما مجرد ! چه اسما یده ساله . چه زن چه  

باشم ورسما متاهل مجرد  ! 

دارد یام خانه را بر م دهیبغض ترک یصدا  . 
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و هفت ستینا ندارم نفس ندارم . در ب دیآ یجان م نیگل یصدا  

که در غار  یشده ام به سان زن ریمرده ام ! پژمرده ام . پ یسالگ

 مانده

جا مانده  لی... از ا دهیفالنش را ندط یرا ، رو دینور خورش هرگز

یپ  

به جنگل زده و در غار سالها مانده . آن زن منم مردش  . 

درد و نیا کنهی، دوا م ادی: َحکم مدیآ یجان م نیگل یصدا  ... 

خواهم . من را به حال خود یرا نم کی چیه بیحکم نه طب نه  

مده یو پساپس ارائه م شیشاپیکمال تشکرات خود را پ بگذارند  ! 

: دالنم کندیم میجان صدا نیگل  ... 

: جان دالن میبگو ستیدر تنم ن جان ! 

. او که مونس است . سنگ صبور است  ستین یکه کاره ا او

رزنیپ  

زد به جماعت کالش !  یداشت به وقت خودش حرف رد م شهامت

 او

من است ی ندهیا نیمثل من است من مثل او هستم . گل هم ! 

 ترکمی. حرف بزن . دارم میزیچ هیم! بگو : دالن دختردیگویم باز

 دور

بگردم سرت . 
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هنوز !  کشمی: زندم هنوز . هستم هنوز. نفس م میندارم بگو توان

یم  

یمن گرگ ماده  گری، شهر د گرید ی. جا نمیچن نیتهران ا میآ  

ام دهید باران . 

ده ! من از چشماش  ی: طالقت نم دیگو یجان خفه م نیگل

خونمیم ! 

کرده پشت سنگ ، تا ماده نیوجود ، مانده آن گوشه کم یب شغال  

ام  یکنم من ! جوان یشکار کند؟! بر دل شغال جوان رحم نم ریش

 را

چه دادند؟ چشم شیرا گرفتند جا میرا ... پاشا می. آرزوها گرفتند  

 یکند ؟! حال م ی؟ سه سال است نگاهم نم یمو مشک ییخرما

دیگو  

 ! نامزد :

، تب کندیرا نوازش م میجان موها نی؟! گلبرود . چرا که نه خب  

میداغم . فوران کرده ام . گدازه هادر چشمها کنمی.حس م دارم  

: دالن کندیجان صدا م نی. گل ستیجار ! 

من سقوط کرده ییتشت رسوا نیا م؟یدهم . چه بگو ینم جواب  



برداشته است مهم است؟! نه ییابرو یهمه جا را ب است  !!! 

خودش یاندازد من را به سو یردنم مجان دست دور گ نیگل  

 گریبگذارم ، د شیزانو یسر رو کند،ی، وادارم م کشدیم

داغ میاشکها  
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: دختر قشنگم کردیم میجان ، صدا نیکرده بودند . گل خی نبودند،  

. 

بهارم... غصه نخور مادر. دورت بگردم نکن با خودت ی شکوفه  

... 

 ی: هومیگو یا خودم م. ب داردیکل خانه را بر م میهق صدا هق

 دالن

را در سرت پرت نکن در تیافسار صدا یدالن ! مثل قاطر ب یه !  

برد مگر ؟ یها به کجا راه م ههیش نیپرت نکن! ، ا خانه ! 

بره ! مگر شهر هرت  ذارمیکند: نم یجان داغم را تازه م نیگل

 بوده

چشم ما را بد نوم کنه و بره ؟ اهیرو و س دیدختر سف که ! 

، خودم را بد نوم کرده بودمخود  من  !!! 



از خواهش است :  یموج شیدر صدا کندیجان التماسم م نیگل

 نکن

یکنیم هیانقدر مظلوم گر شهیم شیمادر . دلم ر هیگر .... 

خندد مظلوم یم یلی؟! من مظلومم . دالن به همه اجداد گرا مظلوم  

. من خودم ظالمم باشد  ! 

یدهد پنجه  یامه م، نوازش را اد بردیم میموها یال دست  

خواندیم زی. آرام و حزن انگ ندینشیم میبازو یاش رو دهیچروک  . 
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ی*الله خوان میمحزون ، برا یبه اشک نشسته ، لحن یچشمها با  

 یبودند زمزمه م دهیمانده بود و هنوز ندر شیاز هرچه برا کردیم

 کرد

: 

اجه جان دار،یداش آتثانگ چؤنگر گ ایقو چؤنقور  

اجه جان دار،یگ ترییبرسنگ  زیره، قال لیا ادی  

اورنمدا یلر اوترد ماد لیا امانیلر  لیا ادی  

وقتندا یاور دردمد یقارا ساچم نوخته  

دولدان آسقن اجه جان یوسامی النیب گنامیا  



اجه جان نیگید یگلندا اولد میالر داشیبو  

اجه جان نیگید یدیگلندا  زمیدا م،یدا  

ا اجه جانقالد نگیاوستندا جا نگیکچان آق  

اجه جان یقالد نگیپا چندایتابقنگ ا یدورل  

کولن چک ریسوند نیچکا چلم چک اود چلم  

دلن چک ندانیسه س نگی نگیبران نیزیق ادای  
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شود مادر جان یگم م یندازیسنگ ب یقیچاه عم اگربه  

شود مادر جان یگم م یدور دختر بده یبه جا اگر  

نمیبنش میجااست و مرا نگذاشتند در  یبد یجا غربت  

را ببافم اهمیس یموها و  

کن زانیآو قیو سوزن مرا از گوشه آالچ نخ  

هم ساالن آمدند بگو من مرده ام یوقت  

آمدند بگو من گم شده ام شانمیقوم و خو اگر  

مانده یآمد دارمیتو که به د یپا یهنوز هم جا یقال یرو در  

سهمت هنوز در بشقاب قرار دارد و  

آتشش را خاموش کن، ،یکش یم انیقل الیخ یکه ب یکس یا  



است یرا بکش (آتش دل من کاف خاکسترش ( 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  
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# 5۱_ یلیگرا  

 یکردم . ه یجان را با سالم و صلوات نه ، با التماس راه نیگل

 گفت

بهتر  نیگفتم از ا یستیگفتم خوشم به خدا. گفت خوب ن یناخوش

 !؟

گفت جان گفتم جانم یه... ریو هفت سال اخ ستیدر ب نمیبهتر ... 

التماس کرد بماند وآنقدر التماس کردم تا برود که باالخره ، آنقدر  

رتق و فتق یخان را چاره کردم و حواله اش دادم که برود پ لیعق  

! شوهرها درخاندان ما مهم اندشوهرش  . 

هستند شانیمملکت درون زن ها یو فرمانروا اتیها اب ح آن  . 

شود،یجان م نیاز گل یخانه خال یهوا یوقت بندم، یدر را م یوقت  

گره خورده اند، می. موهاندینش یبه جانم م دیآ ینرم نرم م ییتنها  

اند دهیدر هم تن میجان. موها نیگل یدر پ یپ یدسِت نوازشها از . 



 نیا یمین می. موهاکنمیفرق وسط باز م رمیگیکه به دست م برس

 ور

صورت گردم را که قاب د،یآ یآن ور صورتم م گرید مین صورتم،  

... کشمیم میسمت چپ موها یرو یشانه را به آرام رند،یگیم

 گرسنه

 رسمیدوم نم ی مهیدارد. به ن یشکمم کل اتاق را برم ی. صداام

 که

دیآ یزنگ در م یکنم. صدا شانه . 
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کند.  یپاشا، ته دلم را متزلزل م ریتصو رومیم فونیآ یسو به

یگوش  

دارم یبرم را . 

: باز کن دالنچدیپینش در سرم مخش یصدا ! 

- ؟یخوایم یچ  

- کوچه بگم خواسته هامو؟ جار بزنم خواسته هامو ؟ یباز کن تو  

بزنم ادیبکشم ؟ فر عربده  ... 

است پاشا یبر من که انقدر عاص یوا یا ! 

در ندازم،یشال بر سر ب کیدهد که  یکنم، مهلتم نم یرا باز م در  



ه، چهل نعل آمده باال، وسطچهار نعل ن م،یگشا یرا که م خانه  

 یسورمه ا نیج یبهایدست در ج ستد،یا یام با کفش م خانه

 رنگ

بندد. لچک به سرم انداخته ام مقابلش  یو در را با پا م کندیم فرو

یم  

: هان میگویو م ستمیا ! 

 ! هان و زهرمار !!! هان و مرگ-

از یک دند؟یدر یبردند؟ ک ی! کدند؟یکجاست؟! از من دزد آرامش  

... به من  زیهمه چ یطماع ب نیغصبش کردند. غاصب من

یستمگر  

پرسم یرا از خودم م نیا رواست؟ ! 
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رود ،  یرژه م میمن ... جلو یخانه  یدست به کمر آمده تو پاشا

 دسته

 یم یباز میرا با سر انگشتها میها نهیس یرو زانیشال او یها

 .دهم

و ندینش یانش مخروش ی. نگاهم به چشمها ستدیا یم میجلو پاشا  

؟ هی: چمیگویم  



- ه؟یچ یپرسیدالن ؟ تازه م هی! چ یحیوق یلیخ ! 

- ی. آروم تر بودمیدید شیک یما همو تو  ... 

 ستمیآروم ن گهی. من د ستمیکوبد: آروم ن یاش مشت م نهیس به

 من

شمیآت یساله اسپند رو سه  ... 

: تو اسپند  میگو یو خسته م شومیمبل پرت م یرو رومیم عقب

یرو  

طرف سوخته هی؟!  دهیکش خیام؟! گوشت لخم به س یمن چ یشیآت  

پاشا؟  ینیبیداغو نم یزغاال یرو دهیطرف نپخته ؟! خون پاش هی

هیچ  

یزنیپشت هم م یزنیزخم م یایم یریم یه یزنیزخم م انقدر  

یکرد وونمیوجود الکردار . د ی! المذهب ب یزنیم  . 

خنددیم یو عصب کیریستی. هخنددیم  . 

پا  یپاشنه  ی. رو دیآ یم میقدم به سو کیعقب  رودیمقدم  کی

مین  

دالن ؟ گهیم یچ نی: گلدیگو یم یو کفر زندیم دور ! 
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- ؟ یکشیم نیگل کیکش  



 یزندگ یزندگ نیدالن!!!! ا گهیم یچ نیسرم : گل دیکشیم عربده

 بند

ینقشه  ده؟یدالن؟! معضل جد هیچ نی. ا یزندگ نیبه ا نیبش  

ست؟ی اومده بس نکم سر من بال ده؟یجد  

: بال سر تو اومده ؟خندمیم  

است . مات است رانی. کالفه است . ح شیبه موها زندیم چنگ  

... 

.  دیرو یعلف هرز ... م نی. ع زندیم شهیر یه میگلو یتو بغض

 چه

گلو خیبغض هرز نشسته ب نیا یپا زمیبر  ! 

شیاست که من برا یتنش ، همان راهنی.پ کشدینفس م خسته  

الغر شده اند . چانه  شیها چهیم ... ظاهرش آب رفته ماها دهیخر

 اش

شیگونه ها ریتر است ، ز یاش قلم ینیو استخوان ب دهیکش جلو  

 یلی... گرا میپاشاجانم چه به روزت آورد یوا یشده اند . ا حفره

 ها

کردند نابودت  . 

کند : دالن یم میصدا لرزان صدا پاشا  . 

میجان؟ هان ؟ بگو میبگو  ... 



پرسد یم دلم  . 
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ام مچاله است نهیدر س قلب  . 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 6۱_ یلیگرا  

 یبند باش یزندگ نیبه ا یخوای: نگو که مدیآ یم میبه سو پاشا

 وصل

دالن . نگو به من . بعد سه سال من منتظر هفت  یادامه بد یباش

 روز

 !!! جلوترم

- بود یا گهید زی... حرفت چشیک یاومد ! 

- یاست . آ گهید زیچ لیو عق نیحرف گل دونستمیاون موقع نم  

؟ یو فراموش کرد سلطان ! 

- سلطان مونس منه . تاج سرمنه . مادر منه یآ  . 

- یخب؟ من اومدم آشت هیدردمون چ گهیدالن ؟! د هیدردت چ گهید  

یداشتم حرص یبا من؟ من اشتباه کردم . سفر بد یکنینم یآشت .  



از اون طرف خوش  ی. ولبودم . درد بود همه جونم  یکفر بودم

 بودم
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نیا ی!!! دالن من سه ساله پ شیخوش بود به نوزده روز بعد دلم  

 ی. دالن من بد بودم خشک بودم نچسب بودم قبول ... ول خمیتار

 تو

یمثل من باش یتو حق ندار ...  ! 

گم شده است...  می؟! چرا صدا میبدتر از تو منم پاشا ! بگو میبگو

 چرا

در قلب یضربان ستینفس ن ستیهوا ن ستیحرف نشده ام .  الل  

یبرا رمیپاشا؟! بم یشانیپ یزده  رونیرگ ب یبرا رمی. بم ستین  

مجعدش ؟ یموها یبرا رمی؟ بم ستنشیگر یآماده  یچشمها ! 

میختیبرنامه ر میدی: دالن ... دالن ما نقشه کشکندیم میصدا  . 

اش ، یغرور یدو رگه است . غرور ندارد . ب نشیخشمگ یصدا  

کنمیحبس م نهیس ی. نفسم را تو کشدیرا م غرورم  . 

دیگو یجان کندن م به : 

- یدوازده روز عوض شد ! 



 !نشدم-

- ادیم نیگذشته؟! گل یگذشته ؟! االن چ یچ شیک ی! تو یشد  

تیبمون سر زندگ گهیم نجایا  . 

- ستیلجن ن یزندگ نیموندن سر ا نیحرف گل  ! 
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دور ؟! سه سال  یبنداز منو یخوایم ه؟ی: پس چکشدیم عربده

تویدور  

که برسم به حاال ... به هفت روز جلوتر دمیکش  ! 

. دالن دنیکش یدور نیعادتم شد ا دمیاش را کش یسال دور سه  

عاقبت ... مردن چند  ی... دالن بزیهمه چ یصفت. دالن ب یب

 بخش

شودیاز مردن شامل حال من نم ی؟ چرا بخش دارد  . 

دیآ یسمتم م به  . 

است ، انقدر خطرناک  شیخطرناک تر از دوازده روز پ تیموقع

 است

که داشته عقب یاو احساس خطر کرده است که از موضع وآنقدر  

! هنوز به زندهمیوخ میگوی، حالش بد است . نم کندیم ینینش  



هست ... مگر نبود؟ سال اول  یدیکردنش ام یو زندگ بودنش

نیرژ  ... 

... و حاال  انیآوا و پرن نیدوم بهناز ... سال سوم مشترکا ب سال

 ... حاال

دالن! تا ابد  شهیهم یدالن . دوباره دالن ... باز دالن . برا فقط

 دالن

تا آخر عمر با دالن گریاز هفت روز د ...  ! 

هست ستین میگویگرم است هنوز . نم شیشود ، صدا یم کمینزد  

. 

یاز او مهربان تر ول میگویهست هنوز ... نم مهربان .... 
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.دوال شده و د وخط  کشدیمردانه اش را به گونه ام م ی نجهپ

قیعم  

دو خط نیکند . ا یشکارشان م میاش است که چشمها یشانیپ در  

.... نه نبود قهیسمت شق یدیسف نی. ا نبود  . 

ی. تو دیآ یم نیی، پا رودیگونه ام باال م یرو شیانگشت ها سر  

است رهیخ میچشمها  . 

. سه سال بسه گهی. بسه د گهید رمیمیم: دالن دارم دیگو یم خفه  



؟ ستین  

رمیم یبود . بس است . من هم دارم م بس  ... 

دهد یفرستد ، خودش را هل م یرا به سمت چانه ام م دستش  . 

ام داغ است قلبم  نهیشدن مانده اند ، س دهیبوس یتشنه  میلبها

یرو  

قلبم همراه با عطر  ی چهیجلزو ولز ماه یاست ، صدا آتش

هجزغال  

چدیپ یدر شامه ام م شدنش  . 

پنجه یال راندیرا عقب م میزند سمت گوشم ، موها یچنگ م پاشا  

گذارد  یسرم که بوسه م ی. رو شودیخم م شتریب فرستدیم شیها

، 

. دوستش داشتم؟  زنمیم هی، به او تک کنمیگاهش م هیاراده تک یب

 از

پرسمیم خودم . 
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.نگاه جفتمان به سمتش  شود یباز م یژیق یبا صدا یبه آرام در

یم  

هرچه عضله در تنش دارد نمیب یاما م کشدی، پاشا عقب نم رود  



خیدهم ،س ینم هیاو تک یبه تنه  گریاست اما من د منقبض  

نمینشیم  . 

مانده در سوراخ قفل دیاست و کل دیبه کل دستش . 

! به پاشا یبه پاشا ... نه به من حت میباالست و مستق نگاهش  ... 

شم او ماندهدر چ چشم  . 

کنم یرا بلند م خودم  . 

... به  یازاد گهی: هفت روز ددیگویافتد وم یبه من م نگاهش

 اندازه

سه سال نیا یحجم از شهوت ط نی! ا نیاریهفت روز دووم ب ی  

سواله یکنترل شده ؟! برام جا چطور  ! 

شنوم ینفس نفس پاشا را م یصدا . 

و خونسرد او را هم قینفس عم یصدا  ... 

نفس خودم را بشنوم یکشم که صدا ینفس نم گرید من  . 

گذارد وبدون بستن یقفل در م یرا همان جا رو دیکل کشدیم عقب  

کارش یرود پ ی، م در  . 
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نشان است که مثل داغ به دلم ، به کیتنها  بردیدنمیکل یوقت  



یو من م خوردیتکان م دیگذارد ! کل یم میام به چشمها یشانیپ  

را دارند شیهنوز عطر دستها یفلز یها دین کلاز خودم: آ پرسم  

! 

را به یمعن کیمانده تنها  زانیاو یها دیو راست شدن کل چپ  

! رفت که  ستیدر کار ن یکنند : بازگشت یم یبه من حال کررات

 رفت

... 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 7۱_ یلیگرا  

 نیمن ا کنمیرنگ نشسته ام و فکر م دیسف یآلفارومئو پشت

ابانیخ  

را دوست دارم؟ شیانتها یسه واحده  یبه خانه  یهمنت ! 

با  یرنگ خانه است. خانه ا دیکوچه درست مقابل در سف یورود

ینما  

 شهیبزرگ مشرف به کوچه و پنجره ها با ش یو تراس ها یآجر

یها  

دار، در تراس هر سه طبقه فت  هیو رنگارنگ حاش مشبک

 وفراوان



است گلدان ! 
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خوانند؟ یخان هنوز م لیعقدو مرغ عشق  کنمیم فکر ! 

دهند یسلطان، هنوز گل م یآ یها یشمعدان  ... 

رد؟یگ یناکجا را م شهیلعبت جان مثل هم شید ! 

کنم چرخ  یکشم، حس م یکوچک را به داخل کوچه م نیماش

شیها  

به در خانه است به  میروند. چشمها یآسفالت جلو م یزور رو به

 در

خرمالو و تاب  یت هارنگ ... که پشتش حوض است درخ دیسف

 است

و کاج هم هست ریانج ...  . 

من چه به روزش آمده؟ فرسوده تر شده؟  یما ب یسه طبقه  کاخ

 من

 یحوض را دارد؟ گربه ها یتو یها یشمار ماه یرفته ام کس که

یب  

باز شده؟ من اطیبه ح شانیپا دند،یهراس یکه از من م ییرو چشم  

ده؟ش نینگرانم شده؟ غمگ یرفته ام کس که  



کنم. سپرم با  یرا متوقف م نیماش نگیبه لب با در پارک لب

یورود  

در خانه مماس است یزده  زنگ . 

شود نگاهم به یکه در باز م کنمیرا دور فرمان قالب م میها پنجه  

 ریپرهام در چهارچوب در که متح دنیچرخد از د یراست م سمت

 و

دهم یم هیتک یصندل یکند سرم را به پشت یم میتماشا متعجب . 
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را شهیشود. ش یشاگرد تا م ی شهیکنار ش کشدیرا جلو م خودش  

بکشم؟ نییپا  

 یم نییرا پا شهیدهد وباالخره ش یم رونیب نیرا سنگ نفسش

 آورم

: حال و احوال دیگو ینشاند و م یلبخند دوستانه به لب م که

 خواهر

 !دالن

نفرت  شهیکند هم یراهبه صدا م کیمن را به سان  نکهیا از

 .دارم

ردیگ یام را نشانه م یزاریب زارمیداند ب یم . 



بلیخانه راه و رسمش را بلدند ، نفرت آدم ها را س نیا یها ادم  

دهند یشان قرار م یسرگرم . 

- تو؟ یاریو ب نیماش یخوایم  

مانم  یم رهیدر صورتش خ ستد،یا یشوم و شق و رق م یم ادهیپ

 که

مرتبه زی: همه چدیگو ینشاند و م یبه لب م یلبخند . 

 فمیعقب ک یکنم و از صندل یرا قفل م لیجواب در اتومب یجا به

 را

کند : دالن از یم میصدا دیآ یشانه ام م یبندش که رو دارم،یبرم  

؟یمن ناراحت دست  
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یجوش ها ستم،یا یم شیرو به رو زنمیعقب را دور م صندوق  

 کمرنگش... عاقبتش مثل شیباد کرده اش. ته ر ینی... ب بلوغش

 من

شود؟یم  

پسر است . پسر هللا مراد مهراز ! چرا  کیاست او  یمنف جواب

دیبا  



 یازجانش را فدا کند. فدا زتریعز یو ته تغار دیایمراد خان ب هللا

 چه

یوقت برا چی؟ مگر احمق است. مهراز ها ه یلیخاندان گرا ز؟یچ  

مانند مثل یها تره خرد نخواهند کرد . مهراز ها مثل کنه م یلیگرا  

 یلیگرا یرا در تن آبرو ششانین یمکند دندان ها یخون م زالو

 ها

یآدم ها دنیکنند و بعد ... از دور به جان دادن وبه غلت یم فرو  

زنند یم شخندیزنند و البد در دلشان به ما ر یزل م یلیگرا . 

بکشانم  اطیح یها کییرا از اسفالت به موزا میپا نکهیاز ا قبل

 دستم

چرا سر من  ی: از داداش پاشا ناراحت دیگو یو م ردی.گیم را

یخال  

؟یکنیم  

اورم : من از بابات ناراحتم. نه تو  یرا از پنجه اش در م دستم

 ... نه

 . پاشا
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روم طمعه از پشت پنجره نگاهم  یو جلو م رمیگ یراهم را م و

کند یم  

 رم؟یبه شکار ؟ گرسنه ام؟ س اورمیبتازم؟ حمله کنم؟ هجوم ب ....

 زنم

خانه با من نیماده ام ... نرم؟ چه هستم من؟! چه کرده ا ...  ... 

در پاگرد  نمیب یاش را م هیسا دیآ یم رونیاز خانه اش ب طعمه

 اول

 یرود و در را م یپرهام م ستمیا ی... کنار حوض که م است

 .کوبد

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# 8۱_ یلیگرا  

... ترکه  خان پا برهنه است لیعق شودیساختمان باز م یورود در

 ی

دارم یرا برم نیافتاده زم چوب  . 

بارد  یاش م یترکمن یبا همان لهجه که اصالت از سر رو رمردیپ

یم  

نکن یتلخ ینکن .... حاال که آمد ینکن دختر ! تلخ ی: تلخدیگو ! 

رود یباال م اریاخت یب میصدا : 
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- . حاال اومدم ایب ایب یپسغوم .... ه غومیپ یکه ه نیداشت کارمیچ  

ه؟ی؟ حرف حسابتون چ هیچ  

 نییبرهنه با عصا پله ها را گاماس گاماس پا یخان با پاها لیعق

یم  

ژرف  شیتر چروک ها دیسپ شی. کمرش تا شده است موها دیا

 ...تر

الجان تر جانش  .... 

به خون نشسته و اشک در نگاهش است .نفسم را  شیچشمها

نیسنگ  

سوزد ینم رمردیپ نیا یکنم . دلم برا یم رونیب  . 

ستدیا یم میجلو . 

ردیگ یچشمها درد نم نیا یبرا دلم  . 

نیا یانباشه شده در دلم برا ی نهیلرزد . ک یدر دستش م عصا  

افتد یاز رونق نم حالش  . 

مانده البدبا خودش رهیکند در صورتم خ یخان نفس تازه م لیعق  

یدهه  نیسوم دنیدختر که قبل از د نیچه کردم با ا کندیم فکر  



یبه زود زندیداد م شیشده ... چشمها ریحد پ نیاش تا ا یزندگ  

شهیم ریگ نیزم  ! 
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رمیگیگرفتم . طالقتو م لی: برات وکدیگو یم یخان به سخت لیعق  

. 

یاز ده روز . توافق کمتر  ! 

خرفت رمردیپ یا  . 

طبقه سوم من را  یرود لعبت از پشت پنجره  یباال م میچشمها

 نگاه

کندیم  . 

 امیکه ب دی. منو خبر کرد ی: به سالمت میگویو م زنمیم یپوزخند

 که

دونم؟یکه خودم بهتر از شما م ییزهایاز چ نیبگ  

: دخترم دالن دیکشیم شیدر صدا یخان محبت را زورک لیعق  ... 

به تیاهم یبا لعبت حرف بزنم . ب دیگذرم ، با یم رمردیکنار پ از  

. پاگرد اول  ومریکند من از پله ها باال م یکه خرجم م یجان دالن

 را



کنم ... درش باز است پله ها مفروش است و من با حرص  یم رد

 با

که پله ها را پوشانده رد  یفرش قرمز یرو یخاک ی کفشها

شومیم  . 

چهارچوب ی... لعبت آنجاست تو رسمیسوم که م یطبقه  به . 

ی: دالن خوش اومد کندیم میبغض آلود صدا یچشمها با ... 

شوم .  یون در آوردن کفشها وارد خانه مو من بد رودیم کنار

راهنیپ  

چرخد و یم یدر خانه  میبه تن دارد . چشمها یسبز رنگ بلند  
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دیگو یم نهیشمرده و با طمان ندینش یآرام در گوشم م شیصدا  : 

گهید یهفته  شهیآزاد م درود  . 

کنم یتاقچه نگاه م یعکس پدرم رو به . 

من یکه به سو ییانگشتهااز سر  دیآ یکه م میبازو یرو دستش  

زن یخوایدرود م ی: برا میگو یو م رمیگ یشده فاصله م روانه  

لعبت جان؟ یریبگ  

است ساکت . 



باشه که من انتخابش کرده باشم یزن دی: باگردمیعقب برم به  . 

است مات  . 

یآزارم م شیچشمها یکشم خنده  یبه قاب عکس مرد م چشم  

و  کشمیم نییآن را پا رواید یاز رو رومیقاب م ی. به سو دهد

ریز  

در است ی... لعبت جلوزنمشیم بغل  . 

 مینشاند . رو به رو یم میرا به بازوها شیبروم که دستها خوامیم

 زانو

کندیم هیگر یها یدهد وها یم هیتک می. سر به زانوها زندیم  ... 

را ازاد کنم میپاها شیاز حصار دستها کنمیم تالش  . 
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 اهمیم .... من شرمنده ام .... من رو س: من شرمنده ازندیم هق

 ..... من

تا عمر دارم به شرافتم کنمیدالنم ! من خدمتتو م کنمیم تویزیکن  

 .... قسم

که به خنده  ی! با لبزند؟یاز شرافت حرف م یخندم . چه کس یم

 باز

است سرخ است سیخ شی. چشمها زنمیبه لعبت زل م بود . 



از التماس است ییایدر شیچشمها  . 

از اشک مدفون است یانبوه ریسبزش ز اهنگ  . 

! قسمش شرافت نداشته اش است؟د؟یگو یبه من از شرافت م او  

سالها کسب کرده است نیهم دارد در ا دیشا  . 

: دالن جان من بد کردم .... منو ببخشزندیام را چنگ م یباران  . 

ستندین یدنیمن هرگز بخش یهمه برا نیتو که همه ... و ا نه  . 

دهم . من قسم یم قول داده ام که شرافت همه را به باد مخود به  

خاندان را به آتش نیا ینبودم اگر آبرو یلی، من دالن گرا خوردم  

دمیکش ینم . 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  
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# 9۱_ یلیگرا  

... در  میآ یم نییبغلم است . از پله ها پا ریعکس اتابک ز قاب

 واحد

باز است دوم  . 



 یتنش... بو ی... برو داخل... بوسرک بکش دیگو یم دلم

شیموها ... 

شیدستها ... 

تنش... از وصف  ی.... از بوشیگذرم، از موها یدر باز م از

راهنیپ  

شی.... از دستهاگلدارش . 

یکه آمده که برود تو یدیبه دست و کل دیجان با چرخ خر نیگل  

بغل ریکه ز فتدیکند .چشمش که به قاب عکس م یدر نگاهم م قفل  

اندازد  یم نییدهد سر پا یرا از دست م شیعنان اشکها ام، زده

 و

رومیو م شومیرد م رزنیپ یبه هق هق ها تیاهم یسنگم . ب من  

. 

خاندان .  نیاز ا یخانه بوده ام عضو نینه انگار که در ا انگار

 ساکن

بودم  یبینج یرو بایز ی زهیوسط ... انگار نه انگار دوش ی طبقه

 و

عاشق شدم روزیعت کل کائنات ! دبه وس یام عاص یزن حاال  ... 

دهییزا تیهو یشغال زرد ب کیشدم ... و حاال فارغ شدم .  بزرگ  
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! پوست انداخته ام بهتر که  چیآدم ه کیبزدل.  یترسو کی... ام

 . نه

تر شدم بدترشدم اهیس . 

اندازم و تا  یشاگرد م یصندل یقاب را رو شومیم نیماش سوار

 آن

رومیتخت گاز م رازیبهارش دانیاز م ییشوم در جا ی خانه . 

نیشکمم . روح گرسنه ام ا ی. به قاعده برا کنمیم دیراه خر یتو  

تابد . از کدام داروخانه اسباب  یرا بر نم ضیاز تبع حجم

یریجلوگ  

در کار  یورود یوقت رمیرا بگ یزیچه چ ی! اصال جلوبخرم؟

؟ ستین  

ام زهیم؟ عطش غرا دهیشده ام؟ به جنون رس وانهی. من د خندمیم  

هاست که خاموش شده است مدت  . 

 یها لونینا ی رهیدر دستگ میپنجه ها زنمیبغل م ریرا ز قاب

 حبوبات

در معطل نمانم یتا پا کنمیرا حاضر م دیکل رودیم جاتیسبز و . 

است که خراب است؛  یآسانسور، سه هفته ا رومیها راباال م پله

نیا  



است کریدر و پ یب ساختمان  . 

 یبعد ی. پله نمیبیدر را م میآ یپله باال م کیبه روبروست  نگاهم

 را

را که باال  یبعد ی. پله  نمیبیدر را م ی رهیدستگ میآ یباال م که

یم  

جفت کفش زنانه پخش و پالست کی یپادر ی.... رو میآ  . 
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است ...  دهیبه پهلو آرام یگریپاشنه سوار است د یرو یکی

 کفش

قرمز رنگ یورن یها  ... 

 یجفت کفش چرم مردانه  کی...  میآ یرا که باال م یبعد ی پله

 بند

از پا نیچه ح دنیپوش نیبسته است چه ح شیبندها شهیکه هم دار  

. واکس خورده است ... نواست  کندیآوردن توجهم را جلب م در

 براق

فاصله حس کنم. به چرم  نیاز ا توانمیچرمش را م یو بو است

 عالقه

چه کیظاهر مردانه اش است چه کالس نفکی. چرم جز ال دارد  



رود یبه شمار م ی... در هر دو چرم عضو اصل اسپورت  . 

دستم عرق کرده است یتو دی. کل ستمیا یدر م یبه رو رو  . 

بزنم؟ زنگ  

گذارم ... بروم ؟ یم میها را کنار پا دیام ... خر خسته  

چدیپ یدر راهرو م میدر کنار پا یکیپالست یها سهیک یصدا  ... 

 بمانم؟

ببارم ؟ خواهمی... م کنمیام حس م نهیس یدر قفسه  یزیت درد  
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در من  یا زهیوغر ی. کنجکاو دیآ یزن م یقهقهه ها یصدا

دهییزا  

ریگذارد سپر و شمش یرا ترک کنم . نم دانیگذارد م یکه نم شده  

خواهمی: نم میو بگو ندازمیب را  ... 

 یگام از پله ها به سو کی.... رومیو جلو م ردیگیام را م قهی

یپادربرم  

. شودی. نوک کفشم با کفش سرخ به پهلو افتاده مماس م دارم

 نگاهم

شدن است دیداخل کفش مارکش رو به ناپد ی.کف رودیکفش م به  . 



زن است و آنقدر شتاب زده یحاِل کفش زنانه نشان از عجله  نیا  

، باعثدارد .افکار شوم  یکرده است که من را به خنده وا م عمل  

اورمیرا باال ب دیتا کل شودیم  . 

: دالن کنمیرا صدا م خودم  ... 

: گوش نکن میگو یبه خودم م خودم  . 

و چهار ساعت هم  ستیب کیچرخانم .  یقفل م یرا تو دیکل

 نگذشته

را  میمن و او ... چشمها داریمن و پاشا و از د داری... از د است

یم  

انند؟یراغوشش است؟ عر! دشوم؟یمواجه م یبا چه صحنه ا بندم  

باشد لیداگ استا دیشا  ! 

زن آنقدر عجول بوده  دیباشم در اتاق خواب هستند؟ شا دواریام

 است

را نداشته است و مرد عجول تر از شیوقت جفت کردن کفشها که  
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و همان جا  دهیدر آورده و در یورود یرا جلو شیلباسها زن

دهینرس  

تاتاق خواب کار را تمام کرده اس به  . 



را  شیبوسد؟ گلو یرا م شیاول لبها کند؟یبا زن معاقشه م چطور

 ؟

ام  نهیازتصورش داغ است در س میرا ...گونه ها شیها نهیس

یخون م  

آورم ... معده  یرا در م دیدهم کل یهل م ی. در را به آرام جوشد

 ام

سوزد و زن یم  ... 

کند یمن را تماشا م ینینگاه خشمگ با  . 

که هر دو لباس دارند ؟ با فاصله نشسته اند خدا را شکر میبگو  

... 

را میسالم زن گوشها یکارشان تمام شده باشد و صدا دیشا  

سوزاندیم  . 

اندازد .  یدست دور گردنم م دیآ ی.... جلو م زدیخیبرم نمیبیم

یبو  

زندیدلم را بهم م نشیریعطر ش تند  . 

: سالم دالن جاندیگو یو م بوسدیام را م گونه  . 

من را  اریهوش یبه عرقش نا خود آگاه معده  ختهیکلن آماد یبو

 به

است چاک رونیب شیها نهیوسر س دهیاندازد . تاپ پوش یم تکاپو  



اش در یمیدرشتش ، شکمش که فقط ن یها نهیس انیم دیسف  

شل و  یدرشتش ، بازوها یفرو رفته ، و ران ها نیج شلوار

 پوست
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. دست باال آمده ردیگیم یباز اش همه با هم معده ام را به دهیترک  

ملیتند تن زنانه اش... رژ لب قرمز کج و معوجش ، ر ی، بو اش  

شیچشمها ریز ختهیر ... 

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

فدات شم ؟ یبوسد: خوب یرا باز م من  

یاش م نهیکند . کف دستم را به س یاش داغم م گانهیب یفارس  

داشته ام به سمتدهانم نگه  یکه دستم را جلو یو درحال فشارم  

برم یم ورشی یبهداشت سیسرو  . 

زدیریم رونیوهرچه نخورده ام از دهانم ب زنمیم عق  . 

دود یم رونیب میاورند ، اشک از چشمها یم ریوقت گ میچشمها  . 

؟ خدا مرگم بده چت شد؟ ی: دالن جان خوب دیآ یزن م یصدا  

. داغپاشم .. یتا داخل نشود . به صورتم آب م کنمیرا قفل م در  



: دالن جانکندی. صدا م ردیگیام . مغزم دارد آتش م کرده  .... 

به در : دالن جان کوبدیم  ... 
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ناخوشه  دی: آقا ... شا کندیخفه شود ، مرد را صدا م کاش

مشیببر  

مارستانیب  ... 

: دالن جان در وباز کنکندیم وصدا ... 

# 9۱_ یلیگرا  

]۱۱:۱۰  ]۱۳,۰۳,۲۱  

 

# ۲۰_ یلیگرا  

دارد ینگ و لعاب نگرانر شیصدا  : 

- ... آقا نکنه غش کرده  مارستانیب مشیالزم باشه ببر دیاقا شا

 باشه

نیدر وبشکن نیای... بداخل  ... 

: دالن جاندیگویم وباز . 

کوبد به در : دالن جان یم  ... 



پشت هم : دالن جان دالن جان یه یاپیچندبار و پ زندیم مشت ! 

شوم یم زاریکه از اسمم ب ییتاجا  . 
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 یماند نگاهم به چشمها یم ییروشو یدو سو میدستها کف

 سرخم

را فونی. س ستی. چرا دست بردار نندیایدارند از حدقه در م است  

پاشم . حوله را  یبه صورتم م گری. چند مشت آب د کشمیم

دارمیبرم  

. 

حوله  یعطر تلخ مردانه اش از پرزها یچسبانم بو یصورتم م به

 ی

کوچک صورتش  یحوله  نی. هر روز با ا ودشیرنگ بلند م دیسف

 را

کند؟یم خشک  

کشم یگونه ام م به ... 

؟ کشدیاش م یشانیپ به  

کشم یم میلبها به ... 

کشد ؟ یچانه اش م به  



 .... دالن جان در و باز کن-

کشمیم ینیحوله هرچه عطر هست به ب یپرز ها از  . 

: دالن خدا مرگم بدهکندیم میصدا  . 

یزن ! وا نیاز ا یوا  ... 
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من را نگاه سیدر سرو یدهم جلو یم نییرا پا رهیدستگ یعاص  

بلوند سر سوز و گردن ی، موها یقهوه ا زیر یبا چشمها کندیم  

یدارد . به خالش چشم م یرنگ یکه خال درشت قهوه ا کوتاهش  

 یدرشت رو یدگمه  نیبه حال ا یچرا فکر کنمیوفکر م دوزم

 گردن

کند؟ ینم کوتاهش  

هی... سه ثان هی... دو ثان هیثان کیدوزد ،  یم میشمهادر چ چشم  

... 

... خبر خوش دارم نی: آقا شاباش بهم بددیگو یو رسام بلند  . 

به  رودیدر کنار م یاست ، از جلو زشیر یدر چشمها نگاهم

 سالن

یم شیاقا یدود ... جلو یم نییباال و پا شیها نهیرود .. س یم  



اقا . خبر خوش دارم . سلوا  وامخی: من مشتلق مدیگویو م ستدیا

 شامه

! به شنُفهیم یزن حامله رو از صد فرسخ یاقا ... بو زهیت اش

 مادر

 هیاقا . سرتون سالمت سا شهیم بمینص یبگم ، مشتلق خوب جان

 اتون

باشه ...  نیبهتر از ا ی.... چشمم کف پاتون آقا . چ مستدام

 انشاهللا که

چراغ  شهی... م یریپ دستتون به وقت یعصا شهی... م پسره

 . خونتون

اقاشو... لبخند  یخوش نهیبیروشکر . زنده است سلوا م خدا

 ....اقاشو

شکر یاله . 
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گونه یرو یدست انداخت دور گردنش و خمش کرد وبوسه ا دمید  

رو برامون گلستون اینشاند و گفت: مادر جان بفهمن ، دن اش  

کننیم  ... 



برات  یخوایم یهوسونه چنگاهش به من آمد: دالن جان ،  و

 حاضر

خدمت دالن  نجایبرات ... اقا بمونم ا ذارمیم یبگ ی؟! هرچ کنم

 خانم

بکنم؟ و  

رودیاقا م یبه چشمها نگاهم  . 

دیپا یمن را م میمستق  . 

. تمام قد راست  شومیو واردسالن م رمیگیم واریرا به د دستم

ستادهیا  

دادهلنگه ابرو باال  کیاست و  بیدر ج شیدستها است . 

چشماش گود رفته . شکم اول سخته ی: اقا پا دیآ یسلوا م یصدا  

.... 

حاضرکنم؟ یدختر ، جونش الجونه ... بمونم قوت نیا فهیضع  

دوزم یبماند ... نگاهم را به آقا م نجایدوست دارد ا چقدر  . 

است ... سلوا  میداد . التماس در چشمها رونیب نهیرا ازس نفسش

یم  

 کنهیم یخوبه براشون . پسرتون رو قو چهی: آقا سوپ ماهدیگو

 ... زن

خوب به خودش برسه دیبا آبستن  ! 



 

105 

به اقاست چشمم  .... 

برات بپزم دلوان جان؟ ی: چ دیآ یباز لفظ م سلوا  

 ییخرما یبه آقاست ... دستم به دامن آقاست ... به چشمها نگاهم

یب  

 ...تفاوتش

نگیریج نگیریج یدهد صدا یهوا تکان م یدستش را تو سلوا  

رو ؟ چهی: آقا بذارم سوپ ماهدیآ یزردش م یالنگوها  

: بذار چدیپ یمردانه اش در خانه م یصدا  ... 

پرسد: بمونم خدمتشون رو یو م دیآ یسلوا م یبه لب ها لبخند  

 کنم؟

و همان لحظه انگار با هر دو دستش  ردیگیاز صورت من م نگاه

 به

ن .سپردمش به خودت: بمودیگو یاست که م دهیمن کوب صورت  

! سر تو و بچه هات ... سر خودش و بچه اش سالمت .  سلوا

اتون هیسا  

نشه سلوا جان کم  . 



. نکن با من ردیگیچسباند ، جان از تنم م یکه به اسم او م یجان  

.... 

وجود ی! نکن ب یلعنت نکن . 
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یزن م نیاز ا میکند بگو یاش نگاهم م دهیدر یبا چشمها سلوا  

 !ترسم؟

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# ۲۱_ یلیگرا  

و رهینگاه ِسلوا ت نمیبیم کشمیکه عقب م میموها یرا از رو شال  

رنگ  یمن تشنه است . موها سوانیشود، به خون گ یم کیتار

 نشده

و حالت یرسند و پرپشت یمن م یکه تا سرشانه ها ییموها !  

کشدیشان دل سلوا را به خاک و خون م یشمیابر  . 

شخندیو سلوا با ن رودی، به سمت راهرو م بردیم بیدر ج دست  

به اتاق فتمی. دنبال او راه م فهممینگاهش را م یمعن کندیم نگاهم  

اتاق دستم را به چهارچوب یتو یچمدان ها دنیاز د رسمیم که  



رمیگیم . 

داخل در و هم ببند ای: بچدیپیاتاق م یکلفتش در فضا یصدا  ! 

 

107 

و مظلوم  ریفرمانم ، سر به ز ! گوش به میگویامرش چشم م به

 به

: از پاشاست  دیگو یبندم م یخزم ، در را که پشت سرم یم داخل

 !؟

محزون است ؟ نه شیصدا ! 

است ؟ نه یعصبان شیصدا ! 

جار وجنجال به همراه دارد ؟! نه شیصدا  ... 

میبرد و خوب تماشا یم اهشیشلوار گرم کن س بیدر ج دست  

د؟یصبر کن شتریب یکم دیتونستی: نمدیگو یو م کندیم ! 

ی؟چرا خط بطالن رو میگوینم یزیاندازم چرا چ یم نییرا پا سرم  

نشیدهان ب یوتریآن مغز کامپ یاش رو یفرض یداده ها تمام  

جمله کیتنها با زمیریمتعفن را چرا من دور نم یتاهای! دکشم؟ینم  

کنم ینم یجمله را طلسم کرده ام . تا مرگ به زبان جار وآن  ! 

یچسبانم وسر باال م ی. پشتم را به در م دیآ یم میبه سوگام  کی  



تونمی: مدیگویو م زنمیاش زل م ییخرما یدر چشمها کشم  

کنم سنگسارت  ... 

؟ یکنیو نم نکاری: چرا ازنمیم یلبخند  
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مشت بشیاست . دستها در ج یطوفان شی. چشمهازندیم یپوزخند  

کنمیفکر م نمیب یساعدش را که م یاند و رگ برجسته  شده  

 توانمیکرد؟ م هیبه آن تک شودیچقدر سخت است . م عضالتش

 سرم

 چوقتیسه سال ، ه نیا یبدهم.... چرا ط هیاو تک یبهبازوها را

 سرم

ندادم هیبه شانه اش تک را  ! 

پرسم یم آرام : 

- ؟یچرا برگشت  

کندیم رونیب نهیرا از س نشیدهد . نفس سنگ یرا نم جوابم  

بود ... اومدم ببرم نجایا لمی: وسادیگویوم  . 

زنمینم یحرف  ... 

- دمیم لیزاپاس رو بهت تحو یها دیکل  . 



 . ساکتم

- ساعت ده محضر خوبه؟ یپنجشنبه ، برا  

 نی، بار ا ندینش یتخت م ی. لبه  ستیپنجشنبه پنج روز باق تا

 جمله

و شودیمنقبض م شیگلو کندیم شیادا یاست وقت نیسنگ شیبرا  
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که او هم کنمیم ریتعب نیاش را به ا یشانیپ یزده  رونیرگ ب من  

خواهد یمن نم مثل  . 

دهم . سه سال هم خانه اش هستم . سه سال یخودم اجازه م به  

... سه سال اشک و لبخند من  دهیمن را د ی دهیو نپوش دهیپوش

 را

نفس  دهیخانه نفس کش نی.... سه سال شبانه روز ، در ا دهید

دمیکش  

نشسته که  یمبل ی... رو دهیدمم را بلعرا قورت دادم باز بازدمش

 من

ما را پر کرده یهر دو وانیکه ل ییچا یام ... قور نشسته  ... 

بار از ان دالن  نیو ا نمینش ینفره م کیتخت  یلبه  کنارش

 دشمن



درکار ی: بچه ا میگو یدهم و م یم تیموقع رییدالن دوست تغ به  

اَصالن ستین  ! 

شیلبها یرو یاما لبخند دیآ یباال م یاش کم یگندم یها گونه  

نمیب ینم  . 

سه  نی: چه زود ا میگو یو م زنمیاش زل م ییخرما یموها در

 سال

نه ؟ گذشت  

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

110 

 

# ۲۲_ یلیگرا  

گذرهیآورد: بهت گفتم زود م یبه لبش م یلبخند  ! 

 قیرف یبه عنوان خاتمه ، کم خواهمیو گرز را انداخته ... م سپر

میباش  

یمیلحن صم نیندهد . از ا یگند دشمن یمان بو یخداحافظ لحداق  

: به هرحال بابت همه میگویو م شومیتر م یمیصم کنمیم استقبال

 ی



ازت ممنونم یکه در حقم کرد ییکارها . 

شود یم رهیخ میدهد و در چشمها یم رونیب نیرا سنگ نفسش  . 

نمیب ینم گریچشمها را د نیا گریروز د پنج  . 

: سه سال که تلف شد ،دیگویآورد و م یه لب مب یواضح لبخند  

یخودت دست و پا کن یبرا ی، اوضاع بهتر نیکن بعد ازا یسع  . 

: تلف شده؟ دیگویکه کنار او بودم را م یانصاف ! سه سال یب ! 

یبذار تویمن زندگ یپا یلرزد : متاسفم که مجبور شد یم میصدا  

. 

نمیب ینم گریلبها را د نیا گریروز د پنج ! 
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 یدوزد ، عاقبت چه م یم نیکشد و به زم یاز صورتم م چشم

 شود ؟

، درش را باز  ستدیا یگنجه م ی، رو به رو زدیخیجا برم از

، کندیم  

ریاتاق چقدر دلگ نی، ا کشمیرنگش م یسورمه ا یبه پتو یدست  

یاتاق گذرانده است به کتابخانه  نیچطور سه سال را در ا است  

و درشت موجود در  زیر یجعبه ها به کنمیاش نگاه م یخال

 ....اتاق



اش به ییخرما یاز چشمها می، چشمها گرددیسمتم که برم به  

جعبه نبات ، پنج  کی...  دیقران سف کی ند،ینشیم شیدستها

 شاخه

تمام کیو  یجفت شمعدان نقره ا کیکوچ  ی نهیآ کی...  میمر  

بساز توی: برو زندگ دیگو یو م ردیگ یبه سمتم م سکه  ! 

که دو طرف قرآن  شیکشم به پنجه ها یرا باال م میانگشتها سر

 را

گذارم یکشد نم یرا عقب م شینشانم پنجه ها یاست م گرفته  

کنمیگذاشته ام و نگاهش م شیانگشتها یرا درست رو میدستها . 

: الوعده وفادیگو یکشد و م یم یقیعم نفس  ! 

: چه  میگویزنم وم یزرد رنگ پرس شده زل م یسکه  به

یمهر .... 

؟ ی؟! چه مهر اصالن ! 

یکه سر عقد با من نشست ی: مهِر اجبار دیگو یو م زندیم پوزخند  

! 

خطر یوبرو راهت ب ریبگ  ! 
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 یبرا دیشا دیگو یبمان؟! چرا نم دیگو یگزم . چرا نم یرا م لبم

 ما

میشیندیچاره ب میبتوان دیشا دیگو یباشد .... چرا نم یشروع  ... 

قرآن و  نکهیا یبرد و برا یعقب م میدستها ریهاش را ازز پنجه

نهیآ  

دهد را سفت یم لمیکه تحو ییزهایتا همه چ زنمیمن چنگ م فتدین  

ی نهیگذارم به آ یم میزانوها ینگه دارم ، قران را رو وسخت  

خودم رتیغ یب یبه چشمها کنمیاست نگاه م شیکه رو یکوچک  

کنم یم نگاه . 

تانیته دارم کاپخواس هی: فقط ازت  دیآ یم شیصدا  ... 

- ؟ یچ  

- سالگرد یاهواز ... برا ایبا من ب  ! 

- ؟یک  

 ! پس فردا-

ازطالق ما چکسی: طبق قرار ، ه زندیدهم و لب م یتکان م یسر  

خان لیکه خودم بهشون اعالم کنم . با عق یتا وقت شهینم مطلع  

لجوج و سرکش هم ستمیگرفته من کله شق ن لیزدم ، وک حرف  

نینکن ودخی. خرج بستمین  ! 
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ی! کاش کله شق ولجوج و سرکش بودیبود کاش  ! 

یپنجره رو به رو ریز یچوب ریتحر زیزند و به سمت م یم لبخند  

 ردیگی، فندکش را هم باال م داردیبرم گاریس یرود، پاکت یم تخت

، 

نهیدودش را در س زند،یو فندک م گذاردیم شیلبها انینخ م کی  

: منو دیگو یدهد و م یم زیه مب هیو رو به من ، تک کشدیم

تیعروس  

؟ تانیکاپ یکنیم دعوت ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# ۲۳_ یلیگرا  

 یکه رو یی، با دستها شیلب ها انیاز م گاریبرداشتن س بدون

نهیس  

کند یدر هم قالب کرده من را تماشا م اش  . 

درسته؟ نیبر رانیازا نیداشت می: با پاشا تصم دیآ یم شیصدا  

چه بود؟  زد؟لزومشیمن حرف م یمرده  یااز آرزوه چرا

خواستیم  



نکرده ام؟ یکه سه سال زندگ اورمیب ادی به ! 
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صدا نی. با ا کردیم قیبود که به من تزر یمرارت لیچه تحم نیا  

... 

شان هزار بار به  یرگیخ رِ یکه ت یینگاه ... و مردمک ها نیا با

 مغز

شود یپرتاب م میچشمها  . 

را ... دنبال  ستادنمی، با نگاهش من را ، اشوم  یجا بلند م از

کندیم  . 

گاریدست به س نمیبیچشم م یاز گوشه  رومیدر که م یسو به  

دارد یبرم شیلبها یو ان را از رو بردیم  . 

هنوز گهی. تا شش ماه د ذارمیهارو برات م دی: کل دیآ یم شیصدا  

آخر  کنم تا دیبرات تمد تونمیم ی. اگر بخوا یبمون نجایا یتونیم

 سال

یبمون نجایا  ! 

- یپدر یخونه  گردمیبرم ... 

ی: موفق باش دیگو یدهد و م یتکان م سر  ... 

وتمام و کمال . من ری. س کنمیچرخم ، نگاهش م یسمتش م به  



: بمان دیتا بگو منتظرم  . 

: بمان زندیجانم ، وجودم داد م ی... همه  میگوشها  ... 

به سمت او گام ندینش یمن م یدم شامه  دیآ یم گارشیس یبو  

زبرش را لمس ی، گونه  برمیرا جلوم میدارم ، سر انگشتها یبرم  
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یرو دهییرو زیر یبا خش خش پرزها می. سر انگشتها کنمیم  

صدا را با تمام  نیاخر نیدهد . ا یخش خش م یصدا صورتش

 جان

کنم یم مهیضم ستمیکه در کنار او ز یسه سال یحافظه  به  . 

؟ میخواهم؟! بگو یم: طالق ن میبگو !!! 

دود ...به اذن خدا نه به  یدر دهانم م یجمله در من ، به سو نیا

 اذن

 ینم دهیدر راهنشیشود . پ یباز نم شیبه رو یدر چیه غرورم

 شود

تا آنچه در درونم است را افشا  ستیحاضر به شهادت ن یطفل ...

 . کند

ند به پوزخ کی، ساکت است  دیآ یتا چانه اش م میانگشتها سر

 لب



که دست به  ردیگیاز آن م یآورد کام یرا باال م گاریو س دارد

کهیبار  

بلک را  تانیکاپ کیو بار یاستوانه ا یآورم ، تنه  یم گاریس ی

انیم  

ی. شعله  رمیگ یبار من کام م نیدارم و ا ینگه م میها انگشت  

یشعله در چشمها نیا ی هی. سا ردیگیُگر م ینوکش کم ینارنج  

کنمیم یش منعکس است . دودش را در صورت او خالا ییخرما  . 

او یبه چشمها میاست و چشمها گاریبه س دستم  .. 

روم ، با ینوک پنجه باال م یبرد و من رو یم بیرا در ج دستها  

روشن هست ، یگاریاشاره و وسط س یانگشتها انیکه م یدست  

 

116 

 شیهالب یرو قایرا دق میگذارم و لبها یبه سرشانه اش م پنجه

 قرار

دهمیم  . 

باز است شیچشمها  . 

بوسه را با  نیخواهم ثبتش کنم . ا یبندم ... م یهم نم من

یچشمها  



خواهم  یبا او زندگ گریروز د 5که تنها  یمرد یلبها ی، رو باز

 ... کرد

یها تکان چهیدهد . ثابت است ... ماه ینم شیبه لبها یحرکت چیه  

زبان  یفلورانس یه هابه سبک بوس میلبها یخورند نه رو ینم

کشدیم  

دهد نه زبان به  یقرار م تیرا مورد عنا نییباال و پا ی چهیماه و

 کام

کند  ینه گردن کج م کند،یکشد نه زبان از کام من طلب م یم من

 و

کشد یم میها نهیدست به س کیکالس یکایآمر یها ستیآرت مثال  

هموار کند یاقدامات بعد یراه را برا تا  . 

ام تجربه کردم همه یکه در زندگ ییاست . بوسه ها یام ته بوسه  

شدند همه با یختم م ییو جوش داشتند همه آخرش به جا جنب  

یزیداشتند . همه پر تالش بودند تا چ میمستق یرابطه  دنیبلع  

رندیاز من بگ میز لبها شترایب  ... 
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کاشته ام ... طعم  شیلبها یکه من رو یچیه یبوسه  نیا و

یمزخرف  



اغوا کننده خواستیکه م یداد . طعم گه شکستن غرور زن یم  

یارزش... خال یبودم . ب چیمرد اغواگر نبودم! ه نیا یوبرا باشد  

! 

گونه ام  یرو میبرم ، دو قطره اشک از چشمها یرا عقب م سرم

زیل  

یی: راه به جادیگو یشود و م یم قیعم شخندشیکه ن خورندیم  

نکن هودهیدختر جون ! تالش ب یبرینم  . 

چطور به اتاق خودم فهممیجهم و نم یاتاق م یسمت در خروج به  

 یبالش را تو زنمیافتم و زار م یتخت م یبرم و رو یم هجوم

 دهانم

کنم یفشارم و خودم را لعنت م یم  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 4۲_ یلیگرا  

سوم فصل  : 

را حذف ... اُّم آل ! اُّم آل جان ! جان  یکنم ، اُم یخودم تکرار م با

یم  

... یلفظ اُم یاست از ادا ی! و انگار دهانم خال ی، تنها اُم کنم

میگویم  
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به  یلزوم چیکند : ه یاز ذهنم گوشزد م ییجا کیآل ! و باز  اُمّ 

 صدا

نگاه کن  شیبه چشمها ازی. در صورت ن ستیزن ن کردن

تیوحرفها  

بزن را . 

 زنمیو زل ما ی! من در صورت سبزه م؟یبزن میهم دار یحرف مگر

، 

: شکرهللا میگوی؟ م ی: خوب پرسدیم  ! 

: الحمدهللاشنومیم جواب  ! 

: خانواده؟پرسدیم  

: الحمدهللامیگو یم ! 

دهد: شکرهللا یم جواب ! 

 یرا به جا م یحمد و سپاس خدا نیدور با آن لحن سنگ کی

و میاور  

اهواز یهوا کنمی! نفسم را فوت م یقیگذارد حداقل دقا یم راحتم  

 یهواست. تو یام ب نهیت، غبارآلود است تنگ است ساس گرم

یتاکس  



را  رونیماست و او از پنجره ب انیرنگ نشسته ام، ساک م زرد

 تماشا

 چیسه سال ه نیاهواز را دوست دارد؟ در ا کنمیکند . فکر م یم

 وقت

شهر را دوست دارد؟ نی! ادمینپرس ! 

 

119 

گردنم شودیمو آفتاب داغ باعث  زنمیزل م دهیسرکش ینخل ها به  

کنم: اُّم آل یبزند. تکرار م عرق  ! 

اش و دهیُسرمه کش شهیهم یتا چشمها شودیلفظ باعث م نیهم و  

 شهیظاهر شود. هم میچشمها شیبه حنا نشسته اش به پ یموها

اهیس  

شناختن من به  یاو را شناختم! که سالها یتن دارد. از وقت به

 زور به

رسد یم میسال و ن سه ! 

کیدارد مثل  رهیگ کیبندد  یم یرا لبنان رنگ یمشک شال  

به  کیچانه اش  یاند و رو رهیت شی، دستها ینقره ا ی پروانه

یآب یعالوه   



دارد  یناب یپوستش اما چشمها یرگیت یشده است و با همه  تتو

، 

و کشدیچطور نفس م کنمیاش آنقدر کوچک است که فکر م ینیب  

 نیلوست و همج یکم نشیریاست که فک ز نیا رادشیا تمام

 باعث

بدهد یدشمن یناب بو یاش با آن چشمها رهیت یچهره. شودیم . 

آغشته نشده و  یرنگ و لعاب چیکه هرگز به ه ینازک یلبها

نیبدتر  

 نیندارد، بدتر یشیلوازم آرا چیکه ه ستین نیماجرا ا قسمت

 قسمت

دارد که نشان یزرد و جرم گرفته ا یاست که دندان ها نیا ماجرا  

قطع یَدم انشیوقل یکشد ... چا یم انیالهاست قلدهد س یم  

کنند یم شیاست . اُّم آل صدا فی. بزرگ خانداِن آل س شودینم . 
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جذبه از سر کنمیخورند و من فکر م یها به سرش قسم م یمحل  

یها نهیبارد. هم قد من است و چهارشانه تر .... س یم شیورو  

و کندیه به تن مروبه جلوست مثل مردها دشداش شهیهم درشتش  



شد،  وهیچراغ خانه.اش به قول خودش خاموش شد و ب یوقت

 چادر را

 کیانداخت و به کمر بست. سه پسر و هفت دختر را  نییسر پا از

 تنه

کرد بزرگ ! 

 یم شیصدا ستد،یا یرنگ م یزرد رنگ مقابل در قهوه ا یتاکس

دیآ  : 

یدیس الیجز شکرا  ! 

شناسمش... به یانگار نم زند،یاش حرف م یبه زبان مادر یوقت  

 دارمیشود و متعاقبش ساک را برم یم ادهیپ زنم،یزل م مرخشین

 و از

که شنومیپرد و م یم نیی، سلوا از در جلو پا میآ یم نییپا نیماش  

ن؟یاریکند : آقا ساک من وشما م یرا نازک م شیصدا  

ارمیدهد: م یم جواب  ... 

یازیه ام، ندوش انداخت یساکم را رو ستمیا یصندوق م پشت  

تا ابد زن او بمانم ستیمن را بکند. من که قرار ن یباربر نمیبینم . 

را حمل کند گریکس د یبارها بگذار  . 
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 کیام،  ختهیکمر به دور مچ آو یام را به جا یکوچک کمر فیک

 ساک

اندازد و دو چمدان بزرگ سلوا را از  یدوش م یرا رو خودش

 صندوق

چقدر مگر رخت یدو روز عزادار یراکشد، مانده ام ب یم رونیب  

داشت اجیاحت . 

یاز موها یبه سر دارد و کم یکند، چادر عرب یم میتماشا سلوا  

 یشی... پوستش عرق کرده است و کرم آرا ختهیر رونیب زردش

 اش

دهیماس ! 

شود، سلوا پشت یوارد م انیگو اهللایخانه باز است، اصالن  در  

 یا بهیرود و من غر یو دنبالش م کندینازک م میبرا یچشم

 هستم

گذشته پشتم یماندن و نماندن با خودم در جدلم ! سالها نیب که  

ستیپشتم ن چکسیآمد و امسال.... ه یم  . 

: اصالن ... اصالنمدیآ یاُّم آل م یصدا  ... 

است که دهیدر آغوش کش یاش را جور یدانم، ته تغار یم دهیند  

کمرش  یپ مهره هااول به چ ستدیا یراست م یوقت چارهیب مرد

 را



ترکاند بعد به راست یم . 

دینشانم با یم میموها یرا رو یدود نکیع رمیگ یرا باال م چانه  

بودنشان را فیآل س شهیبودنم را حفظ کنم چون آنها هم یلیگرا  
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چسبانم و به عقب  یکنند، کف دستم ر ا به در داغ م یم حفظ

 هلش

شود و  یم دهیشها ک کییموزا یرو نشیریدهم قسمت ز یم

یصدا  

چدیپ یم اطیدر کل ح ژشیق . 

لوله به پا  نیروم ، شلوار ج یاُّم آل به من است. جلو م نگاه

 دارم،

 یمانتو ،یاز سرخاب ییبا رگه ها یمارک دار مشک یها یکتان

یمشک  

دهد یو شالم گره اش باز است و گردنم را نشان م رنگ . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 5۲_ یلیگرا  



است ، آن  میباالتر از قوزک پا یکم نمیلوار جش ی پاچه

یدیخورش  

و البته  گذاردیم شیتتو شده را خوب به نما میپا یبه پهلو که

یپابند  

زند ینور آفتاب برق م ریبه پا دارم هم ز که  . 

اش را بسته است و یدشداشه به تن دارد ، روسر شهیهم مثل  

به حناست شیکه سر ناخن ها اهشیس یو دست ها ییحنا یموها  
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کدام  چیسالمم بلند ورساست من از ه یکنم . صدا ینگاه م را

 آنها نه

برم ینه حساب م ترسمیم  . 

ی: خوش آمددیگو یکند و آرام م ینگاهم م دیآ یم شیآل پ اُمّ   

 ! عروس

: روحشون شاد میگو یدهم و م یتکان م سر  . 

اش . پنجه  نجاستیآورد ، قسمت بد ماجرا ا یم شیرا پ دستش

 را

که به دست  یقیعق یانگشتر یرو یرا به آرام می. و لبها رمیگیم

 دارد



فشارم یم  . 

و من را به آغوش کشدیرا باالخره پس م دستش  ... 

کند ، تمام  ینگاهم م یشخندیکه با ن یافتد به اصالن یم چشمم

نیا  

آورد .  یرا به لب م یزهرخند لعنت نی، ا یسال دست بوس سه

ریز  

: چشمت روشندیگو یم اُّم آل گوشم ! 

: اتاقتوندیگو یو م زندیبه من م یشود لبخند یقلبم تند م ضربان  

، سفره پهن کنم نی. رخت عوض کن حاضره  . 

شود، سه  یما سه نفر رد م یواز جلو ردیگیدشداشه را م نییپا و

 پله

شود . دستم را  یرود و وارد خانه م یرا باال م وانیبه ا یمنته ی

 به
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: اقا ... دیگو یآورد و م ی. سلوا چادر رادرم کشمیم وارید

 چمدون

داخل ؟ نیبریمنو م یها ! 

من است ی رهیبه من است ، خ نگاهش  ... 



: آقاکندیباز صدا م سلوا ... 

! برو داخل ! گرمه ارمیسلوا م ارمیتوپد : م یم یکم نباریا  ... 

 کند وبعد وارد ینظر به من نگاه م کیاما  دیگو یچشم م سلوا

 خانه

.  ستیرفتن ن شیپ یبرا یام . توان ستادهیشود هنوز سر جا ا یم

 به

کند وباالخره پس از ی، مردد و موشکافانه نگاهم م دیآ یم سمتم  

شد؟ ی: چپرسدیم یمکث  

نگاه را از مادرش به ارث برده !  نیا زنم،یزل م شیچشمها در

 نگاهش

است ... سپاه است... لشگر است ارتش ! 

است ، دستش را جلو  میدر چشمها رهیو خ ستادهیا میبه رو رو

یم  

ام سقوط کرده نهیبه س کینزد ییجا ن،ییچانه ام را که به پا آورد  

: بگودیگو یکشد و م یباال م است  ! 

تو می. بر ستین یزیدهم: چ یرا تکان م سرم  ... 

دیگو یم میچشمها یمنظور از روشن ی، اُّم آل ب کنمیفکر م و  . 
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کیسالن اِل بزرگ که  کیشوم ، فضا بزرگ است  یمخانه  وارد  

است و راه  منینش گریپنجره است و آشپزخانه و ضلع د سمتش

 پله

پله ها  ریو اتاق خواب ها ! ز شودیم یباال منته یکه به طبقه  یا

 هم

قرمز یها راه دارد . هشت تخته فرش دوازده متر سیبه سرو ،  

آشپزخانه  کیانه دارد ، سالن را پر کرده است ، دو اشپزخ یالک

 به

به  گرید یورود به خانه در روبه روست و آشپزخانه  محض

اطیح  

آشپزخانه است و  یدر ضلع رو به رو ونیزیراه دارد، تلو یپشت

کی  

ریحر یپرده  یآنجاست ، دو دست مبل هم رو به رو یراحت ست  

گرفته  یرا پشت وارهاید یموجود هست و باق یبا فضا متناسب

 !است

یپشت ریز دیسف یو تشک ها یتپش ! 

را عوض کرده است ، شیروم سلوا لباس ها یباال م یطبقه  به  

و به ِسلوا نگاه  ستمیا یم یتخت نشسته و من کنج یرو اصالن

یم  



 رونیبوده ب شیچمدان را باز کرده و هرچه تو کی، در  کنم

ختهیر  ! 

 رشیز یکه اصالن نشسته ، لباس ها ییافتد به جا یم نگاهم

رستد  

یتخت افتاده و لباس خوابش هم در همان حوال یرو ! 

را شیاصالن آرنج ها نمیبیدهم که م یم رونیب نیرا سنگ نفسم  

را  شیها قهیگذارد و با سر انگشتها ، شق یم شیران ها یرو

 مالش

دهد یم  . 

 

126 

ایزند: کاش بچه هامم م یغر م شتریزند ب یلب حرف م ریز سلوا  

با مرتبه  یسر نیا دونمی. نم کردنیض معو ییآب وهوا هی وردم

یها  

نیداشت که شما منع کرد یریمگه چه توف یقبل ! 

کنم یکنم ونم یم گوش . 

ندارند : مادر من که  یسلوا تمام یبه اوست . جمله ها حواسم

 گناه

یامسال ! شما فکر کن سه تا دختربچه  هی! خواهرم کنکورنکرده  



رمیمادرمم که کمک بگ شی! به خدا هر روز هفته ، من پ طونیش  

رتق وفتق امور بچه ها! دست تنهام آقا ... شما هم که همش بابت  

یکن یدگیبه ما رس یکنی! وقت نم یسرکار ! 

تواند باشد که سه دست لباس خواب یچه م یدگیاز رس منظورش  

آورد؟ یباخودش م نجایدر ا دنیدو شب خواب یبرا ریحر ! 

یم یفیت و پرده تکان خفپنجره باز اس یپنجره است ال ریز تخت  

: آقا کندی.ِسلوا صدا م خورد ! 

ی. سلوا م کندیو نگاهش م کشدیم شیها قهیاز مالش شق دست  

؟ نویا ایو بپوشم  راهنیپ نی: ا پرسد  
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اندامش  یرا با فاصله ازهم جلو راهنیهر دو پ یلباس وچوب

ردیگیم  

دهد : هرکدوم که یکشد و جواب م یم یقیاصالن نفس عم ،  

یدار دوست ! 

یپوزخندم در کل اتاق م یرود و صدا یاز دستم در م ناخودآگاه  

چدیپ  . 



 یگذارم و لبم را م یم نییچرخد ، ساکم را پا یبه سمتم م سلوا

 گزم

نخندم شتریب که  ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 6۲_ یلیگرا  

نییاست را پا ختهیکه لباس بهشان آو یا یدو چوب لباس سلوا  

؟ یخند ی: به من م دیگو یم زانیآو یلوچه ا و با لب و کشدیم  

کشمیم قیدهم و نفس عم یرا متاسف تکان م سرم  . 

نگاه نکن یتوپد: منو اونطور یکه م کنمیم نگاهش  ! 
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 نیا یکه تو ستین کیاندازم : انقدر ابعادت کوچ یباال م شانه

 اتاق

هیتو  کنمی! شرمنده که هر جا نگاه م یمن نباش دید ریمس یتو  

یهست یا گوشه  ! 

آقا گهیم یدهد: نگاه کن به من چ یاصالن را حکم قرار م فورا  ! 



خنده ام به هوا  کیشل شودیجمله اش باعث م نیهم راستش

 برود،

فهمم یخندم، نم یم ریدل س کیاندازم و  یساک م یرا رو فیک  

کوبد که یم واریبه د یآورد و من را طور یبه سمتم هجوم م یک  

 یخورد و صدا یپشت سرم م واریصدا به د از پشت با سرم

یعربده   

: ِسلواچدیپ یاست که در اتاق م اصالن  !!! 

دست من را از بازو کیبا  نمیب یکه م میآ یآن به خودم م کی  

به  شتریسلوا را نگه داشته که ب یشانه  گریو با دست د گرفته

 سمتم

دنمافتاده و شال دور گر نیام به زم یدود نکیع اورد،ین هجوم  

... 

زنم یشده اند نفس نفس م دهیژول میموها  . 

اتفاقات افتاد؟ نیا یلب سلوا را با سر ناخن شکافته ام. ک کنج ! 

 یم دیپر ینم گهی: اگر به هم ددیگو یامرانه م د،یآ یم شیصدا

 خوام

کنم ولتون ! 
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 یتقال م یکم نیهم یدستش باشد، برا یتو میدارم بازو دوست

 کنم

؟ تو هر یپر یبه تو دارم که مدام به من م یکار :من میگو یم و  

یاریرو در م یباز نیهم سال  ! 

دهد : ِدالن یتکانم م اصالن  ! 

آورد که هستم .... چه یم ادمیکند  یکه خرجم م یهمان ِدالن و  

آنچه بودم و حاال شدم .... تمام یادآوریاز  رمیگی... آتش م هستم  

ی: برو به اُمّ دیگو یکند و م یشود . سلوا را رها م ینبض م جانم  

کن کمک . 

ور دل هم ! سلوا  نینیکند : که شما بش یلب غرغر م ریز سلوا

 کلفته

؟ اقا ! 

:سلوا دیگو ینکوهش م ایدن کیبا  دیآ یم شیصدا  ... 

برود و در  رونیکه از اتاق ب ستیسلوا کاف یهمان خطابش برا و

 را

ما به یدعواها شهیکنم . هم یم رونیب نی. نفسم را سنگ بکوبد  

آل  یشود و البته به لطف حضور آقا یشروع م یسادگ نیهم

فیس  



کند و ما دو  یشود . او دو بار اسم ما را صدا م یتر تمام م ساده

 نفر

میریگ یم آرام  ! 
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و نکمیشود ع یخم م میکه جلو نمینش یم نیزم یرو وارید یپا  

 یو رو دارد یرا برم ستین نکیمتصل به ع گریکه د یا دسته

یم زیم  

 . گذارد

پرسد یکند و م یم میتماشا یا هیدوزد، ثان یدر چشم من م چشم : 

؟یخوب  

مرد ارزش دارد ؟ نی. ا کنمیم نگاهش ! 

میگو یکرد ، آرام م یکه خورده بود درد م یاز ضربه ا سرم : 

 !خسته م-

 ارنینهارتو ب گمیدهد: معلومه استراحت کن . م یتکان م یسر

نجایا  

... 

تخت افتاده اند ،  یسلوا را که رو یشود ، خنزرپنزرها یم بلند

 در



یدهد و م یهل م یاندازد و با پا چمدان را به کنار یم چمدانش  

مزاحمت بشه یتاشب کس ذارمی: دراز بکش نم دیگو  ! 

 رونیدارد و از اتاق ب یجدا شده اش را برم یو دسته  نکمیع و

یم  

 .رود
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بندم، یرا م شینم، دگمه هاک یبه تن م یرنگ یمشک راهنیپ  

در تضاد با رنگ دامن است ، انمیعر یاست، پاها سهیپل دامنش  

خورد یبه در م یکشم که تقه ا یم میبه موها بُرس . 

 !بله-

دو شیشود، چشمها یحاضر م خیاز  یکند با کمپرس یراباز م در  

 یبرا نی: ادیگو یکند و م یخون است نفسش رافوت م کاسه

 سرت

بهم بگو یدار ینیدو ب ایلت تهوع اگر حا ...  . 

برود که خواهدیگذارد و م یکنار برس م زیم یرا رو کمپرس  

: امسال ، سال آخره! تحمل کندیآ یم شیصدا  ... 

میپا یکه به پنجه ها نمیب یرد نگاهش را م یول میگو ینم یزیچ  



زده ام ... به  میپا یکه به ناخن ها یسرخ ی، به الک ها است

 پابند

طعنه بزنم نگاهت خواهمی. م دیخورش یرنگ ... به تتو یا نقره  

 رهیپس نگاه خ ستمی! اگر من اغوا گر ن فیاصالن آل س کجاست

 ی

؟ ستی! به کستیبه چ تو ! 

 یکه نگاهش باال م زنمیزل م شیشوم و در چشمها یخم م یکم

دیآ  

تانی: کتک خورت ملسه کاپدیگو یم شخندیبا ن و ! 

 

132 

 یاز جمله  چیه کیدار من  شیلمات نک شودیباعث م نیوهم

شین  

خواند یدستم را م شهی. هم فتندیاو عقب ب دار  ! 

سرم  یرو نکهیا یرا به جا خی ی سهیک رود،یاتاق که م از

 بگذارم

تخت دراز  یدهم و رو یآتش گرفته ام قرار م ی نهیس یرو

کشم،یم  

پررنگ و میچشمها شیاُسامه پ ریبندم و تصو یرا م میچشمها  



شود یتر م نگپرر  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 7۲_ یلیگرا  

غروب  ریکنم ، تصو یرا باز م نمیسنگ یتلفن پلکها یصدا با

 وادارم

میآ یبه خودم م یصبح ، وقت شیکند تا شک کنم به گرگ و م یم  

از چهار ساعت بود که  شتریپنج غروب است و من ب نمیبیم

دهیخواب  

 یرا سرم آورده بود، صدابال  نیمکرر ، ا یها یخواب ی! ببودم

لیموبا  
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 رونیرا ب یبروم ، گوش یکمر فیک یکند به سو یم وادارم

کشمیم  

است ترنم . 

 الو ؟-

- ؟ یدیدالن ؟چرا جواب نم  

- خواب بودم دیببخش  . 



؟ی: اهوازدیگو یکشم که م یم یا ازهیخم  

- ؟ یآره . خوب  

- آوردم ریآدرس گ هی ی... از ناخدا عابد نی! بب یمرس  ! 

 !خب ؟-

- ، اهوازه ... کوت عبدهللا ستیشانست زده ، چابهار ن  ! 

کنم یم مکث  . 

 خب؟-

- آدرس وبرات بفرستم یگفتم حاال که اهواز گهید نیهم  ... 

: بفرست برام میگو یکنم و م یرا فوت م نفسم  ! 

 

134 

-  هیچرا ...  برهیها رو م شی! گاوم یرو آورده به چوپون گنیم

هم قیقا  

ها تو کارون دورشون بزنه ستیتور یبرا یحی، تفر گرفته  ! 

یجور هی کنمیم داشیکنم : باشه . پ یرا فوت م نفسم ... 

ها ... به اصالن بگو  ی؟ نکن یکند: تنها بر یوحشت م ترنم

 همراهت

ادیب  . 



: اصالن؟ زنمیم زهرخند  

ناخدا  نیباهات ... دختر تو ا کنمینم یشود: شوخ یم یشاک ترنم

 ر

باشه یکه ادم حساب یشناسیکجا م واز  . 

- سلطان قول دادم یمن به آ  . 

- اگر دمی!!! به خدا آدرس نم یدیبه هفت جدت خند یکرد خودیب  

یتنها بر یبخوا  ! 

زل  یبه گوش رانیمن ، تماس را قطع کرد . ح یاوج ناباور ودر

 زده

سلوا وارد اتاق دمیدر آمد ، نگاهم به در رفت و د یکه صدا بودم  

نگاهم کند گفت: اومدم لباس بردارم ! شما  نکهیا ی، ب شد

 استراحتتو

 !بکن

زدم ینم حرف  . 
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 هیخوام  یبه من انداخت وگفت: بابت رفتارم معذرت م ینگاه

 لحظه

شدم یاز دستت عصبان یلیخ  . 



 یکن یاز من عذرخواه یخوایتکان دادم و لب زد: شما نم یسر

 دالن

 !جان؟

دیق باشماست ببخش: ح میتا بگو دیآنقدر لحنش را کش و  . 

فی، مانتو، شال و ک ردیگ یوق زده اش را از من م یچشمها  

برهی:منو آقا اصالن م دیگو یدارد و با طعنه م یرا برم ششیآرا  

حال وهوامون عوض بشه میبزن یدور هی رونیب  ! 

میگویم الیخیب : 

 ! خوش بگذره-

اصالن است نگاه  ی نهیبه س نهیرود، س یم رونیاتاق که ب از

 اصالن

؟یپرسد:حاضر نشد یو م ندینش یاو م به  

- آقا ! االن شمیم  .... 

برد . چشمم به چهارچوب  یاتاق پناه م یکیدوان دوان به آن  و

یم  

رنگ ، یشمیچهارخانه به تن دارد و کتان  راهنیپ کی،  افتد  
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شیو روشن است ، ته ر رهیت یاز خطوط سبزها یبیترک راهنشیپ  

کند یهم مدارد و نگا یکمرنگ  . 

: سالم میگو یو م شومیاش معذب م رهینگاه خ از  . 

شده ام را  ریتعم نکیشود ، ع یدهد وارد اتاق که م ینم یجواب

یرو  

: ممنونمیگو یکنم وم یدهد ، نگاهش م یقرار م کنسول ! 

شود رو به یدهد حاضر که م یدهد ، سلوا طولش نم ینم جواب  

م؟یآقا ؟ بر می: بردیگو یم اصالن  

بار نیآورد ، ا یزهرخندم را باز در م یدارد که صدا جانیه نقدرآ  

میگو ینم نکهیاست ... از ا یچون از سکوتم راض دیگو ینم چیه  

: 

دیرا هم با خودتان ببر من !!! 

دهم یو به سالمت جواب م دیگو یم یخداحافظ سلوا  . 

شده؟ داری: ب دیآ یام آل م یصدا  

- . خداحافظ یبله اُم ... 

: صبر داشته باش دختر ! عجول نباشدیگو یآل م ام ... 

دالن یکند: دالن ! ها یم میبلند صدا و ! 
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یم رونیکشم و از اتاق ب یم میبه موها ی، دست زمیخ یجابرم از  

میدوزد و پاها یکه به اندامم نشسته م یراهنیچشم به پ میآ  .... 

 یو م دیآ یصورت پف کرده ام م یرو شی... و چشمها میالکها

 پرسد

؟ یدیخوب خواب :  

بردم و عقب شانیجلو آمدند دست ال میتکان دادم که موها یسر  

 . فرستادمشان

 ... لباس بپوش همراهشون برو-

کشم: نه ممنون یبه صورتم م یدست . 

کند : حرف گوش کن یم اخم  ! 

از نهار ظهر مونده؟ یزیگرسنه ام چ یلی: خ زنمیم شخندین  

:اصالن دیگو یآل م ام  ! 

: بلهدیآ یم شیصدا  ... 

- نیدالن هم با خودتون ببر  . 

خش دار زن که با  ی، صدا رمیگیعمل انجام شده قرار م یتو

 لهجه

یزند و البته لحن پر صالبتش است که وادارم م یحرف م یفارس  



تا سکوت کنم کند  . 
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: سلوا ؟ دیگو یآل م ام ! 

جان؟ ی: بله امدیآ یگرفته اش م یصدا  

- هم  یکن . قدر ییراین . سفره بنداز ازش پذبراش غذا گرم ک

 صبر

کارون ! هوا خوبه نی... بر نیتا رختشو عوض کنه با هم بر کن  . 

هم زندیمن، هم حرف م ی... او جا زنمینم یحرف میگو ینم یزیچ  

 ی... مثل همه  شهیسازد ! مثل هم ی. کارم را مردیگ یم میتصم

نیا  

سال سه  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 8۲_ یلیگرا  

کش  نیزم یکه رو کنمینگاه م یا هیاست، به سا ستادهیا کنارم

 آمده

چراغ در محوطه  کیقد و قامت من را خورده است.  ی هیسا و

 روشن



 .است

من؟ شیبد یخوای: م میگو یلب م ریز  
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و در ردیگ یبانوان م یبهداشت سینگاه از ساختمان سرو گنگ  

.شودیم رهیخ میچشمها  . 

 یکیاست،  زیکارون دل انگ یه دست دارد، صداسلوا را ب فیک

 دو

خوانند یزنند و م یم تاریدارند گ ،یقیآالچ ریآن طرف تر ز جوان  

. 

کنم هنوز به من زل زده است. ظاهر مردانه  یرا تماشا م اصالن

 اش،

و شلوار تک رنگ کتان  یتک رنگ سورمه ا یساده  راهنیپ

یکرم  

ساعتش با یصفحه است، بند ساعتش با شلوارش و  دهیپوش  

دهد باد است که  یکه آزارم م یزیدارد . چ یهمخوان راهنشیپ

انیم  

 ی. دسته ا کندیم شانیو آنها را پر زندیو چرخ م دیآ یم شیموها

 از



برد  ی؛ دست چپش را باال م زدیر یاش م یشانیکه به پ شیموها

 و

زنانه به دست دارد، فیک کی نکهی. از ادهدیرا به عقب هل م آنها  

ام یعاص . 

را به من بدهد  میهوو فیتا ک کنمیبرم و تقاضا م یرا جلو م دستم

 تا

دارم نگه ! 

: بدش منمیگو یم دوباره  . 

یکه بهم م شیموها دیآ یبرد باز باد م یم بیچپش را به ج دست  

یستیباردار ن ینگفت یپرسد: به ام یرو به من ارام م خورد ! 
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 یعقب م میز سر انگشتهارا ا فیکشم که ک یرا جلوتر م دستم

 برد و

طالق منحل  ،یبرش داره که حامله ا االتیخ ی: اگر امدیگویم

شهیم ! 

وقت ندارم شتریب من  . 

برگردد خواهدیزند؟ م یکجا برود؟ ازکدام وقت حرف م خواهدیم  

به او فشار آورده؟ یکاریهوا مانده؟ ب یرو نسشیزیب ؟یدب  



یوبدنه  ییآن سگک طالزنانه با  فیدهد. ک یرا دارد تاب م فیک  

. زندیاش بهم م دهیورز یدستها انیبراق دارد حالم را م یورن

 شانه

اش... وادارم  یو سنگ یعضالن یچهارشانه اش ... بازوها یها

تا کندیم  

اورمیخواهم از چنگش درب یزنانه را م فیکنم! ک تقال . 

کند یروم با نگاهش وراندازم م یم جلو . 

را پشت فیدهد، ک یسلوا جواب نم فیگرفتن ک یبرا میتقالها  

به سمتم خم یکشد کم یدارد صورتش را جلو م ینگه م کمرش  

: منو از شر خودتدیگو یشماتت بارش م یشود، با چشمها یم  

لطف یجزا نیا ست؟ین یکن دالن ! سه سال شکنجه کاف خالص  

؟ ستی. نشده ؟ بَس نگهیشده د یمنقض  
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. من شکنجه ام؟ زنندیچنگ م.ام نهی.شود. به سیخشک م میگلو

 من

گند فساد جانم را یام ؟! بو یلطفم؟ من شرم ؟! من منقض یجزا  

است برداشته . 

کنم یتقال نم گرید . 



دوزدیچشم م سیو دوباره به ساختمان سرو ردیگ یاز من م رو  . 

- اصالن؟ یکشیاز دست من عذاب م  

دهد یم رونیب نهیاست که از س قینفس عم کی فقط  . 

اصالن؟ یرسم : از دست من خسته شدپ یم خفه ! 

کند ینم نگاهم . 

وجودم جا گرفته است  یجا یکه در جا یآن غرور موذ الیخیب

یم  

دهم ..  یم هیتک شیروم سرم را از پهلو به بازو یجلو م شوم

 دستم را

 کی یسه سال حت نیا ی: تومیگو یکنم وم یحلقه م شیبازو به

 بار

بار ؟ کی یاصالن؟ حت یمنو کنار خودت حفظ کن ینخواست هم  

دارم  یکشم سر برم یم شیاراده پنجه از بازو ی... ب دیآ یم سلوا

 و

ستمیا یم دورتر  . 

دارد یتند گام برم سلوا . 
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هیکند .... چند ثان یمانده که به ما برسد، نگاهم م یلیخ هنوز . 



یزمزمه  یمحوطه را روشن کرده است. صدا یرنگ دیسف مهتاب  

رکهایرجیمناجات ج دیآ یم حشرات  ... 

 یکه م یسرعت نیچند قدم مانده است که برسد، با تندتر سلوا

 تواند

دیآ یم راه  . 

زند : دالن یم میصدا  ... 

کنمیسمتش نگاه نم به  . 

ی: هزار وصد و س دیگو یسلوا م دنیقبل از رس اما  ! 

یخواهم بپرسم که سلوا م ی، م ستیعدد چ نیا یمانم که معن یم  

نیمعطل شد دیش: ببخ دیگو  ... 

 یلی: آقا شونم خدیگو یکه م ردیگ یرا به سمتش م فشیک اصالن

 درد

؟ نشیاریبرام ب نیتا ماش شهیم کنهیم ! 

ندیپوزخندم را نب رمیگ یم رو . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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# 9۲_ یلیگرا  

عقب را یاز صندل ی، خودم کنج ندیدهم ، سلوا جلو بنش یم اجازه  

 نکهیا یاست ، خواب عصر به جا نینگ، سرم س نمیگز یبرم

 سرحالم

غامیبا پ میشو یم کی، کسل ترم کرده است ، به کوچه که نزد کند  

آنقدر التماسش کرده ام که آدرس ناخدا را  شوم،یمواجه م ترنم

 بدهد

. 

. با او چه کار خندمیاطهار متوسل شده است ، م یبه ائمه  ترنم  

 یامامزاده ها یمن ، همه  سر به راه بودن یام ... که برا کرده

 عالم را

برد تا دست از پا خطا نکنم یم نام  . 

تونمیم نجای: من امیگو یآرام م چدیبه داخل کوچه بپ نکهیاز ا قبل  

بشم ؟ ادهیپ  

بپرسد یزیچ نکهیبدون ا کندیم ترمز  . 

: برو خونهدیگو یبه سلوا م نمیبی، م دارمیرا که برم فمیک ! 
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مهیخ شی، ترس در چشمها فتدیه تته پته مب کندینگاهش م سلوا  

 خوادیکجا م نمی: برو خونه بب کندیاصال ن تکرار م نمیبیو م زندیم

 بره

میوقت برگرد ریبگو ممکنه د ی! برو ... برو به ام برسونمش ! 

امی: اقا خب منم همراهتون م دیآ یاصرار سلوا م یصدا  ... 

دیایخواهد ب یمکسب اجازه کند .  خواهدی. م چرخدیبه عقب م و  

... 

از ما جا بماند .  خواهدی! او نممیسه نفره هست یخانواده  کی ما

 از

پرستم یرا م شیو من ترس کاشته در چشمها ترسدیم من ! 

من قدرت است . نشان قَدر بودن و  یزن برا کیدر نگاه  ترس

 توانا

است بودنم  . 

: از نظر تو که اشکال نداره دالن جان؟دیگویباز م سلوا ! 

آل  ی. نگاهش عاجز است، پر از التماس است... به خانه  ساکتم

فیس  

گران است شیرفتن بدون ما برا ها  . 

یاعالم مخالفت چیاحاطه ام کرده است که ه یطور یدالن موذ آن  

ستیهم درکار ن یاعالم موافقت ی. حت ستیمن ن در  . 
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لوا خمس یپاها یو رو زندیقفل در را م کندیکار را تمام م اصالن  

. ر وبه سلوا  کندیو در را باز م کشدیرا م رهیدستگ شود،یم

دیگویم  : 

داخل یخونه! برو هستم تا بر برو ! 

داند ، هنوز کامل خارج نشده که با تحکم  گریبا قهر رو برم سلوا

یم  

جلو ای: دالن بدیگو  ! 

چه کار فهممی، نم شومیم ادهیخرم پ یرا با جان م شیجلو ایب دالن  

 یدل دل م رد،یگیاز در فاصله م یسلوا با رخوت وسست،  کنمیم

 کنم

نمیبنش یصندل یبه خون نشسته اش رو یچشمها یجلو تا  . 

میشو یم زیکه با نگاهمان با هم گالو میدو زن احمق ما ! 

ترم ی: من خواستن دیگو یاز ما م یکی ! 

دهد : من ... من ... من یپاسخ م شیبا چشمها یگرید و ! 

بدن سلوا  یگرما نمینش ی، من که م کندیم یالجا را خ باالخره

 هنوز

کند یاست و به جانم نفوذ م یصندل یرو  . 



ماند، آنقدر هست که سلوا به داخل برود یسرحرفش م اصالن  . 
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گذارد که وحشت یگاز م یپا رو یمحض بسته شدن در ، طور به  

یفهمم ک یچسبانم و نم یسقف م ی رهیدستم رابه دستگ زده  

بندم یرا م دکمربن . 

کند ... صد  یرا رد م یرود سرعتش صد و س یتخته گاز م فقط

 و

... صد و پنجاهچهل ! 

تر واشیکم  هی:  میزند تا بگو یدست و پا م یآنقدر وحشتم  ! 

- شناختمیکه من م ی... دختر تانیکاپ یاز سرعت بترس دهیاز تو بع  

رفتیتاخت م به  . 

؟ میبر دی: حاال کجابادیرسفشار دادم و پ یصندل یرا به پشت خودم  

؟ میشهر و دور بزن دیبا ای؟  یدار آدرس  

دهم یرا قور ت م لبخندم  . 

در چهره  یواکنش چی، به رو به رو زل زده ، ه کنمیم نگاهش

 اش

کند ؟ یخاطره ساز یدم آخر نیا خواهدیم می.... بگو ستین ! 



: هوس فالفل کرده بودممیگو یاندازم و م یباال م یا شانه  

برم فالفل بخورم خواستمیم  . 
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کند و  یبه من م ینگاه میشود . ن یبه لبش مهمان م یشخندین

یم  

؟ یرفتیناخدا نم یپ ی: مطمئن دیگو  

یاحمق یلی: خ زندیچرخم که زهرخند م یبه سمتش م رانیح  

یکنیهم منو احمق فرض م دیشا تانیکاپ  . 

] ۲4:۱۰   ]4۰,5۲۱.۰  

 

# ۳۰_ یلیگرا  

ه احمقم، نه او را احمق فرض کرده ام . چطور کند، ن یم اشتباه

یم  

را احمق فرض کنم؟ اصال جراتش را دارم؟ فیاصالن آل س توانم ! 

 یجا یذهنم.... تو یتو یترسم ! حت یداند چقدر از او م ینم

یجا  

شمارم،  یآدم محترم م کیبرم ! او را  یمن از او حساب م ذهنم

کی  



کوشا و پر تالش!  ینموفق... جوا نسمنیزیب کیباسواد،  شخص

 آنقدر

خوب را در بر دارد که من جرات نکنم او را احمق  صفات

 بشمارم،
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یاست که آزارش به احدالناس یدرواقع او کس ستیآزار یب انسان  

رسد به جز دالن بدبخت ینم  ! 

بار مانند دفعات قبل،  نیفهمم ا یم دیآ یهومش که م یصدا

یرایپذ  

ستیمن ن سکوت  . 

اش کارم  یتفاوت یاندازم. ب یتفاوتش م یب یبه چهره  ینگاه مین

 را

 شهیجلو باشد. هم چیدو ه شودیباعث م نیسازد. هم یم شهیهم

 با

ها حمله  یمنفجر شود، زامب ایکه انگار دن یلعنت ختیر نیهم

 کنند،

و فقر  ینژادپرس ،یاز گرسنگ ایسرطان کشف شود ... دن واکسن

 نجات



که  یطور کندینگاهت م ختیر نیمشکل با ه نی... او هم ابدی

 انگار

گر یکه تداع یقهوه ا یاست . با چشمها فتادهین یاتفاق چیه  

 یرو به باال ، گاه یمرتب شانه شده گاه یاست، با موها نخلستان

 به

 یکه اضالع مربع یشیآنکادر و خط ر یقلبش ... با صورت سمت

 اش

و اعشار هم با هم اختالف ندارند زیدر حد مم یحت ! 

: من نه تو رو احمق فرضمیگو یکشم و م یبه گونه ام م یدست  

نه خودم احمقم کنمیم  . 
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_ آدِم احمق هیسه سال  نیچه خوب! خوشحالم طرف حسابم تو ا  

آدم خواب و  تان،یکاپ یدونی. م دونهیکه خودشو احمق نم بوده

شهیم  

که خودشو به خواب زده یاون یکرد ول داریب  ... 

؟ یکن دارمیب یخواست ی: ک پرمیحرفش م انیم و زنمیم یپوزخند ! 

دوزد یرا از جلو به سمت من م نگاهش  . 

جیگ اریو البته بس رانیح ی... کمریمتح یکم ! 



ام.... به  لهیاز طو ختهیعنان ندارم . افسار ندارم ... اسِب گر من

یسو  

در دنیتازم ! از تاختن گفت ، من هوس چهار نعل دو یم ناکجا  

ندارد چاره ساز  یا دهیفا یبغض دارم . خموش کردم ... دشت

ستین  

میگو یام کرده و م چارهیب یناتوان : 

ما هست ؟ نیب یزیکه چ یبهم نشون بد یخواست یک - ! 

د؟ی: ببخشزدیم لب  

 یکنیرفتار م یطور هی: چرا کنمیبار تمامش م نیدهم و ا ینم وا

 که

مبش کیکردم بهت نزد ی؟ من سع یخوایم یچ ارمیسردرنم من  ! 

یخوایرو نم یزندگ نیا یکه ادامه  ییتو نیا  ! 

ندیب یجمع شده تار م شانیکه تو یاز شدت اشک میچشمها . 
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و خوامینم خواستم،یرو نم یزندگ نیوقت ا چی: ه دیآ یم شیصدا  

خواست نخواهم  ! 

کشدیم ریت میگلو  . 



نیاش هم شهیتعجب ندارد خب حرف هم یجا میگو ینم یزیچ  

 کیزنانه ام تحر یکیولوژیب یشاخک ها یهفقط من گا است

شوندیم  

سازند . آنها همه  یم زهای، چ یزکیخودشان از چ یبرا یخودیب

زیچ  

است گنالیس کندیم الی. مغزم خندیگو یشده به مغزم م فیتحر را  

 نیتوانم آن را به ا یوقت نم چیاست و قلبم ... ه یمهم غامیپ ...

 باور

و به قول خودش ستینبوده، ن از جانب اصالن یچیکه ه برسانم  

بود نخواهد  . 

دوازده روز ستمی: من احمق ن دیگو یو م کشدیم قینفس عم کی  

 زهیجز یستیتور یجاذبه ها ای! ؟یگشت یدنبال ناخدا م شیک یتو

 ی

انداخته بود؟ رتیگ شیک یهمتا یب ! 

داد . حاال که رگ ینبودنم حاال داشت خودش را نشان م فشار  

شده بود باز منقبض گردنش  . 

هیشده بود اخطار نیا زندیچشمانم م یگردن برجسته اش تو رگ  

که خودش یانسان کی اتیح یهشدار ، شاخصه  کیمن.  یبرا  
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هم اعتراف  شیحالت ها یتفاوت است و همه. یاست ب معترف

یم  

جرات دارد به  یکس برندیحساب م فیچون از اصالن آل س کنند

نیا  

اعضا و جوارحش. به هر حال  یحت دانمیم دینه ؟! بع دیبگو مرد

 رگ

داشت.  نهیهنوز در س یزیچ یعنی نیبرجسته است! و ا گردنش

نیا  

رش،یبه قلبش وصل بود. هرچه را در جان و رو و ز میمستق رگ  

عاجز  یکی نی... از نهان کردن ا یکی نیا کرد،یپنهان م محتاط

 . بود

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# ۳۱_ یلیگرا  

 یبرا نی! ا یدنبال ناخدا عابد رفتمیم دی: با میگو یارامش م با

 من

خانواده ام هم مهمه !  یمن .... که برا ی. نه تنها برا مهمه

 خاندان



روزها چشمشون به منه نی... ا یلیگرا  . 

یلی: خاندان گرادیگو یم یلب زمزمه وار ، با طعنه و تلخ ریز  ! 
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یتو دمی: ر دیگو یکنم که م ریهست که من تعب یجور ولحنش  

یلیخانداِن گرا یتک تک اعضا حلقِ   !!! 

- ! به جز مسافرانت ... که تانیکاپ ستیچشمش به تو ن چکسیه  

یمسافر کیدر حال حاضر حاال خودت  خب  . 

 چیفشارد و مارپ یپدال گاز م ی، باز پا رو دیگو یرا که م نیا و

 در

و  زنمیم غی... جترسمیآورد . م یرا به حرکت در م نیماش اتوبان

 ناله

یتر لعنت واشیکنم : یم  ! 

. در داشتبرد  زنمیکند ، نفس نفس م یمتوقف م ییرا جا نیماش

 را

؛ دیآ ی. نفسم که جا م ردیگ یبه سمتم م یکند و پاکت یم باز  

 رهیمن ، با شاگرد بنگاه در جز ی. عکس ها کنمیرا باز م پاکت

 ی



، چه جذابند چه عکس خودم باشند  می.... عکسها براشیک

گرانید ... 

آورم به  یبه خاطر نم یکنم ، حت یدقت تک تکشان را مرور م با

 چه

خندم یم قیحد عم نیا تا  . 

بوده، ی: عکاس ناشمیگو یکنم و م یخودم زوم م ریتصو یرو  

فتادهیخوب ن عکسم  ! 

ی. شانه ام م دیآ یجلو م شیشود، سر انگشتها یم لیسمتم ما به  

:من ؟ دیگو ! 
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دل خوش نکن:  میگویم  ... 

یایو خوب به صورتم ، به زوا فشاردیرا م یصندل یسر شانه  و  

که دارم ، اما کوتاه  یزند . با وجود حس حماقت یزل م صورتم

ینم  

؟ ی: خب که چمیگو یو م زنمی، در صورتش زل م میا  

- بود ؟ یقرار خوب  

: کول بود میگو یو م ردیگ یاز فرمان را نشانه م یکنج نگاهم ! 



- ؟ یکنیم انتیپاشا خبه   

او دوخته یو نگاهم خونبار به سو رمیگیاز آن کنج فرمان م چشم  

لمس شدن و نگاه  یبرا زندیشود ... سرشانه ام دارد پرپر م یم

 قهوه

رنگش به من است یا  . 

- ؟ ییکه دل نگران پاشا دهیرس ییکار به جا ! 

یو سالم بدون زدگ حیخمره نگهت داشتم که صح یسه سال تو -  

بدم لتیوتح  ! 

برد تمام تنم را انگار آتش زده اند یکه به کار م یخمره ا از  . 

یشود ، چشم در صورتش م ی، نگاهم پر حرص م یلفظ زدگ از  

تان؟یکاپ دیرس کمیبار ی: کار به جاهادیگو یوم دوزم ! 
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- ؟ فیآل س یته تغار یدونیم یچ کیبار یتو از جاها ! 

که لک لک  دونمیم ی: اونقدرنثارم کرد  یپر از دشمن یزهرخند

 ها

ننه باباهاشون یدِم دِر خونه  ارنیهارو نم بچه ! 

: فکرمیگو یو م رمیگیهست را باال م میانگشتها انیکه م یعکس  



حامله ام ؟ نیاز ا یکنیم ! 

- هست ؟ زیم یهم رو یا گهید ی نهیگز ! 

: چرا که نه ! من میگو یو در همان حال م شودیم قیعم لبخندم  

هستم .  یها محترم و دوست داشتن یلیخ یبرا ینه ولتو یبرا

 پس

یهاطالب من هستن ... و تو یلیها دنبال من هستن ... و خ یلیخ  

ها، پاشا هم هست یلیخ ستیل  ! 

: خوبه . به هرحال من دیگو یدهد و م یتکان م یسر متاسف

دیتاک  

یدرب منزل ! خالصه گفتم بدون لی، تحو یجنس بدون زدگ داشتم  

یکن مراقبت  ! 

- اصالن یبه من اعالم کرد ریشرمنده د  ! 

تواند کنترل کند .  یرا نم زیچ چیناتوان است ه گریبار د نیا

 نگاهش

لرزند ، آتش  یم شیلرزد ... مردمک ها یکه م نمیبیم لرزدیم

 گرفته
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 یکند با صدا یدارد ، رو به رو را که نگاه م یچشم از من برم ،

 دو

: به پاشا بگو  دیگو یم ستیجره اش نکه اصال مال حن یا رگه

 پس

... 

- بگم ؟ ی! به پاشا چ ییشوهرم تو  

بگو اصالن دیکه نسبت دار شد ندهیرود : در آ یم لیتحل شیصدا  

به من نخورد انگشتش  ... 

: خوب بخورد زندیام داد م شانه  ... 

؟ پرسهی: پاشا از من مدمیدادم و پرس ینیبه ب نیچ ! 

یرا باز م لیکند ، در اتومب یش را باز مآورد . کمربند ینم طاقت  

 ییبوق وحشتناک مزدا ی، صدا کندیکه در را باز م نی، هم کند

 که

کندیام حبس م نهیس ینفس تو شودیاز کنارمان رد م باسرعت . 

است که او را داخل بکشم .... دستش به راهنشیبه کمر و پ دستم  

داشت ...  فاصله دیشا هیصدم ثان کیاست ، با مرگ  نیماش سقف

 با

زنمی. نفس نفس م کنمیمثل گچ نگاهش م رنگ  . 
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آمده از کمر شلوارش است ، خودش  رونیب راهنیپ ریام اس پنجه

 را

از  یدنبال نشان میماند پنجه ها یهوا م یو دستم تو کشدیم جلو

 او

گردند یم  . 

سرش نمیبیدهد و م یم هیبه کاپوت تک ستدیا یم نیماش یجلو  

است نییپا  . 

مرد  کی رتیتند رفته ام . ترنم گفته بود ، غ یلیرفته ام ! خ تند

 را

... گوش نکردم رمینگ نشانه  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# ۳۲_ یلیگرا  

 رهیرا ندارم ... دستم به دستگ یام، فلج شده ام ، توان کار وارفته

یم  

گز گز  میبه سمتش بروم پاها خواهمیشوم ... م یم ادهی، پ رود

یم  

است. به سمتش نییاست ، سرش پا بشیج یتو شیدستها.  کنند  



دیگو یم ستمیا یروم ... کنارش که م یم : 

 

157 

- ؟ نیهست یخائن یشما زن ها آدم ها  

ما زن ها  دمیگفتن ندارم . ما زن ها ؟! هنوز نفهم یبرا یحرف

قایدق  

 ی... رب النوع ! خداوی. خائن ... عاشق... د میهست چه

ایاحساس...   

داند ؟ یچه م یر ظاهر انسان؟! کسد یطانیش  

دهم یم هیبه کاپوت تک شوم،یم نهیبه س دست  . 

- خواستمی. م شمیاصالن ! منکرش نم یتو در حق من لطف کرد  

میفرصت بد مونیکنم که به زندگ تالش  . 

درد دارد میبند بند انگشتها دنیبر یزهرخندش به اندازه  یصدا  . 

: از طعمه قرار دادن  دیگو یاندازد و م یبه من م ینگاه مین

 مردها

؟ یبریم لذت ! 

 ... من خودم طعمه ام-

- یشدن مساو کی، به تو نزد ییبایظاهر ز هی شتری! ب یتو تله ا  



هیقفِس ابد یتو موندن  ! 

تیکند و در نها ینگاهم م هیزنم ، چند ثان یزل م شیچشمها در  

 نیمن وتو تموم شده دالن . نه خودتو از ب ی: معامله  دیگو یم

 ببر
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! من در حق تو لطف کردم حاال  ریمنو نشونه بگ رتینه غ ...

 نوبت

کشمیم شیروبه ات یلی.... کل خاندان گرا یطالق بزن ری! ز توئه  ! 

کنم یحلقم طعم خون را حس م ته  . 

زبانم است که خون به  دنیاز گز ایدانم از معده ام باال آمده  ینم

 ته

 یو آهن خون را خوب حس م رفته .... هرچه هست نمک حلقم

 .کنم

خط و نشان یبار طور نیکند ا ی، نگاهم م گرددیفرمان برم پشت  

نباشد . از همان یمخالفت چیکند تا جرات و ابراز ه ینگاهم م کش  

کند تا در برابرش رام باشم یکه خلع سالحم م ییها نگاه ! 

،  نمینش یشاگرد م یصندل ی، رو گردمیبرم نیسمت ماش به

 تاکوت



. قرار تمام شد، معامله  دیآ یدر نم چکداممانیه یصدا عبدهللا

 تمام

نبردم شیاز پ یچکاری... سه سال تمام شد ... من ه شد . 

کند ، به کوت عبدهللا یحرکت م ییسرعت متوسط رو به باال با  

کند ، آدرس را انگار  ی، کوچه پس کوچه را که رد م میرسیم

 حفظ

 . است

دهد : تو ناخدا رو یام را قلقلک م ی، کنجکاو یهمه بلد نیا  

؟ یشناسیم  

 

159 

 یهم ندارم ،به رو به رو که نگاه م یدهد انتظار یرا نم جوابم

 کنم ،

رنگ  یشود، مقابل در قهوه ا یمتوقف م یبن بست یتو باالخره

 پارک

پالک را چک کشمیم رونیتلفن همراه را ب شوم،یم ادهیکند ، پ یم  

؟ ی: تنها رفت است دهیکنم ، ترنم پرس یم  

رسد ، ترنم یکه به قتل م ینفر نیدانم به تهران برگردم ، اول یم  



 دیرا با دنینفس کش ی! حتما او را خفه خواهم کرد . آرزو است

 به

کرده است نجایا یببرد ... من را با اصالن راه گور  . 

کنم ، جلوتر از اصالن ، زنگ در  یترنم را به بعد موکول م جواب

 را

... لک لک کنان  دیآ یم رمردیجان پ یب یدهم ، صدا یم فشار

یرو  

نکهیبه محض ا شود،یم دهیکش شیها ییدم پا اطیح یها کییمواز  

دیگشا یما م یرا به رو در  . 

شنوم یاغشته است م یعرب یسالمش که به لهجه  یصدا  . 

؟ میگرد ی؟ آب در کوزه و ما تشنه لبان م شناسدیاورا م اصالن ! 

دوزد و باالخره یچشم در چشم من م رمردیکه پ اصالنم جلوتراز  

دیگو یو م کشدیدشداشه اش م یبه کت آوار مانده رو یدست : 

داخل نییبفرما  ! 
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یم یبه زور ی، با لهجه  ستمین نجایکه مال ا زندیام داد م چهره  

اصالن خان نی: خوش آمد دیگو  ! 



رم شوم و او پشت س ی.من وارد خانه م دیآ یبه اسمش م خان

یم  

کنم هرچند که ته دلم از دستش یشماتت نم گری. ترنم را د دیآ  

 ایکه پشتم هست ، دن نیباشم اما سرزنش نه ! هم یعصبان

فمیراحر ! 

که هنوز یاز عشق فیدهد ، ح یکه هنوز گل م یاز آن نفرت فیح  

زندیافتد ... جا نم یاش ! نم شهینشده ر خشک  . 

]4۲:۱۰  ]۲۱,4۰,5۰  

 

# ۳۳_ یلیگرا  

یقال یداده ام، رو یبه پشت هیخانه تک یباال میشو یخانه م ردوا  

نیتاقچه است. ا یمرتب رو یو نگاهم به قاب عکس ها نشسته  

ما را به در  یجان که عکس همه  نیزنانه است. مثل گل قهیسل

واریود  

یو هربار که با دستمال نم دار، غبار نشسته رو ختهیاش آو خانه  
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پدرم  یجوان مرگ یاول برا د،یزدا یا مسر وشکلمان ر ی شهیش

 زار



اول  یسلطان! من که شوهر کردم، رتبه  یآ یزند، دوم برا یم

 مال

سلطان است یدوم هنوز متعلق به ا یشد، رتبه  من  . 

برد استکان  یجمع کرده ام . اصالن دست جلو م رمیرا ز میپاها

یچا  

می:مزاحم شد دیگو یکشد، م یکه باال م را  ! 

یگوسفند ،یگاو نیگفتی! می: چه مزاحمت دیآ یحرف م به ناخدا  

زدمیم نیپاتون زم یجلو یزیچ یشتر  . 

فراوان است،  ششیچرده است مو برسر ندارد و ته ر هیس مرد

کی  

دارد و چهار زانو  شیانگشتها انیدانه درشت م قیعق حیتسب

 نشسته

تا دیآ ی. هرچند نگاهش باال نم دیپا یم یچشم ری. من را ز است  

دانم که یو م ندیب یکه م نمیبیبه من زل بزند ، اما م ریو س خوب  

را شناخته است من  . 

خودم و اصالن است انیم فمیک  . 

وقته دنبال شمام  یلی:من خ میگو یکشم و م یام را جلو م تنه

 ناخدا

! 



:ما که  دیگو یو م زندیبه لب م یکند لبخند یمکث م یکم مرد

ریز  

میرفتن ندار یبرا یی! جا میهللا هست ی هیسا  ! 
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- ادهیپنهون شدن و پنهون موندن ز یمملکت جا برا نیتو ا  ! 

یو م زندیبه من زل م میبار مستق نیکه ا شودیام م هیکنا متوجه  

کار ینبودم . رفته بودم برا ی: چند سالدیگو  ... 

پرسم : با دست پر یکنم و م یبه سر وشکل خانه اش م ینگاه  

ن؟یبرگشت ! 

دنیبه کارم ندارد، از نوش یکشد، اصالن کار یدر هم م ابرو مرد  

برد یگرمش لذت م یچا  . 

نکرده  یرییشما که تغ یدهم : وضع وظاهر زندگ یتکان م سر

 اگر

نی... من سابق بر ا نیگشت یدست پر برم دیبا نیکار رفت یبرا  

یبوده حاال چ ینخورده بود که بدونم قبال چ تونیبه زندگ چشمم  

 !شده

نیدهد : قبال هم یجواب م زمیاز دست زبان تند و ت یکفر ناخدا  



 یام به رضا یدختر جان! شکرهللا ! راض نهی، حاال هم هم بود

 ! خدا

-  یخدا نگهدارتون باشه ... فقط جسارت نباشه، شما قبال رو

یکشت  

؟ نیکرد یم کار ! 

 !خب که چه؟-

 

163 

- درسته؟ کردیکار م یکشت یرو یحیتفر یدختر شما هم گاه  

به  یکه کم ییهم رفته است، با صدا یتو شیسگرمه ها مرد

 رعشه

دخترشما رو بدونم ینشون خوامیکنم : م یبود زمزمه م افتاده  . 

خورده به  میرا ن شیاصالن استکان چا زد،یخ یجا فورا برم از

ینعلبک  

:  میگویشوم و م یبه اصالن بلند م تیاهم یو من ب گرداندیبرم

 دختر

کنم داشیپ دیبود کرده! من بامنو نا یزندگ شما  ! 

- ندارم یمن دختر ! 

شومیم یانکارش عصب از : 



- کجاست.  نیبهم بگ دی... که بانیدختر دار هیناخدا . شما  نیدار

 من

نجایکنم. ا داشیتا پ ذارمیپا م ریدارم کل شهر و ز ریسال اخ کی  

... 

.... تهرانشیک  ! 

کند یسرشانه نگاهم م از  . 

 یم شیصالن را نشانه گرفته است، صداا شیرا نه، چشمها من

دیآ  

گفتم یآمد شیپ یزند : اصالن خان ... مرتبه  یبا لهجه لب م که  

خط زدم میرو از زندگ نبیاسم ز من  ! 
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گذاشت  ینعلبک یاستکان را تو د،یرا نوش شیچا یمانده  یباق

 وگفت

: ناخدا ! شب خوش دیشنیخودش م یبا گوشها دیبا . 

دهد:  یکه مبهوتم متحکم دستور م یو به منو ر شودیبلند م و

میبر ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 



# 4۳_ یلیگرا  

ناخدا گره  یچروک خورده  یمانم ، نگاهم به چشمها یسرجام

یم  

 نی: من ا میگو یکشم و م یباال م زیام دی، انگشتم را تهد خورد

 همه

داشیباشم! من پ یهمه وقت صرف نکردم که دست خال نیا راه،  

کنمیم داشیسنگ هم که شده پ ریو از ز نبیز . کنمیم  ! 

خونه ی: من اون دختره  کشمیکشد ، داد م یرا اصالن م دستم  

ناخدا یدی! شن کنمیم داشیکن رو پ خراب  ! 

، زنمینفس نفس م برد،یم رونیرا کشان کشان از خانه ب من  

،  فشاردیکنم محکم تر من را م دایرها پ شیاز چنگال ها خواهمیم

 در

 

165 

یرو نیماش یدهد ، جلو یهلم م نیبندد ، به سمت ماش یکه م را  

دارم و  ی. کف دستم را به کاپوت نگه م فتمی، به زانو م نیزم

 هرچه

آورم یام باال م خورده  . 

رودیم وا  . 



و مبهوت است . با پشت  کندیکه نگاهم م نمیبیم یحوال همان

 دست

ورد ، دستها وآ یآب م یبطر کی نیاز ماش کنم،یراپاک م دهانم  

خودش صورتم را پاک  یبا دستمال کاغذ م،یشویرا م صورتم

و کندیم  

کشد چند یاز اشکم م سیخ یدستمال را به سمت گونه ها یوقت  

نطوریدهد .... به خودش هم هم یبه من وقت م هیثان  . 

نیا دمی: تمام اممیگو یو م زندیاز اشکم زل م سیخ یچشمها در  

! که بدونه کجاست بود  .... 

دارم یبرم یدوزم ، قلوه سنگ یرا به سمت در خانه اش م نگاهم  

 خواهمیکوبم و م یبه سمت در خانه اش م زیو جنون آم یحرص

غیج  

ردیگ یدهانم م یکند، دستش را جلو یم ینیب شیکه من را پ بزنم  

: آروم باشدیگو یم و  ! 

 ی... بویچا یعطر مردانه . بو ی. بو دهدیم یخوب یبو دستش

 ....آب
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 دیبو یشناسد ... م یعطرها را م یعطرفروشم که بو مثل

 حسشان

حساس است...  یو عطر چا یچا یکه رو النمیکند . مثل گ یم

 مثل

، تشنه ! ترک خورده رمیکو ! 

دیام یخورند : همه  یتکان م میپشت پنجه اش لبها کنمیم هیگر  

سلطان من بودم یآ  . 

- که در تو  یا یو زرنگ ریحجم از تدب نی! با ا یکنیم داشیپ

نمیبیم  

یشیاشنا م یشتریب یبا مردها ریمس نی! تو ا یکنیم داشیپ قطعا  

و  یکنیهمچنان پنهان م تویخواهان تو خواهند بود و حاملگ که

 .... و

یکنیم داشیتو پ تیدرنها  ! 

مثل پتک به سرم شیسرخ هستند . جمله ها یدو گو شیچشمها  

کوبند یم  . 

: من حامله میگو یو م کشمیم نییدهانم پا یاش را از جلو پنجه  

ستمین ! 

- دالن ستیبرام مهم ن ! 



-  یچی! انقدر جار نزن که هشیاریبرات مهمه که مدام به زبون م

 برات

 یعابد نبیز یبرات مهمه! حت زیچون واضحا همه چ ستین مهم

 که

به تو نداره یربط چیه  ! 
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 یفرود م لیتومبا یصندل ی، سالنه سالنه رو کشمیراباال م خودم

میآ  

ندینشیدهم ؛ پشت فرمان م یرا به عقب که هل م یصندل  . 

... و  ستادهیمتوقف شده ، ا نمیب یان م کی،  ردیگیعقب م دنده

 نه

نه جلو رودیم عقب  ! 

غرم:  یکالفه م نیگذاشته ام ، از توقف ماش یشانیپ یرا رو دستم

 برو

گهید ! 

- کنم؟ ریپاشا رو ز  

از  نم،ینشیچطور راست م فهممیو نم خورم یسوالش جا م از

دنید  



روشن است و ما را تماشا  گارشیس ستاده،ی، که سر کوچه ا پاشا

یم  

شودی، ضربان قلبم تند م کند  . 

ادهیکه من زودتر پ چرخدیخسته است ، به سمت در م شیصدا  

یدق و دل خواهدیروم ، دلم م یبه سمتش م یحرص شوم،یم  

کنم ! پاشامهراز را  یفر خالن کیناموفقم را سر  یجستجوها

 باعث و

درد  یغصه ها ... همه  یدانم . همه  یمشکالتم م یهمه  یبان

 ... ها

نمیبیشوکران م یها ... من پاشا را مساو زجر . 
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است  رهیخ میکند ، در چشمها یرا با لذت و لبخند دود م گارشیس

، 

 اراده از کنترل خارج یب میصدا ستمیا یکه م شیبه رو رو

: توشودیم  

هان؟ یخوریم یچه گه نجایا  

مراسم یخانه ! اومدم تو لی: دستور عقشودیم قیعم لبخندش  

کنم شرکت ! 



مراسمه؟! االن مراسمه؟ نجای: اکوبمیم یخاک نیزم یرو پا ! 

: دیگو یاندازد و م یاز کوچه م یرا کنج گارشیآرامش ته س با

 آروم

نمونده . رو به اتمامه یزی. چ ریبگ  . 

- کنم داشیپاشا ! نتونستم پ ستیرو به اتمام ن یا یلعنت زیچ چیه ! 

یوجود ب یآدم ب هیکنم و تو مثل  داینتونستم پ شویو بان باعث  

! حداقل بهستیجات ن چیبه ه یچیو ه یستادیمن ا یجلو رتیغ  

 هی ی؟! نشست یاون، زودتر از من افتاده دنبالش ... تو چ شرف

 گوشه

و با خودت خونسرد یپا انداخت یپا رو یدست گذاشت یدست رو ،  

 یچی! ه زیهمه چ یب وزیپوف ی کهی: روبه اتمامه ! مرت یگیم

 تموم

تا من بگم شهی! حداقل تموم نشده !تمومم نم نشده ! 

لیکند به سمت اتومب ینگاه م رانیبه او که من را ح تیاهم یب و  

زندیزل م میچشمها یدارد تو یو نگهم م کشدی، دستم را م رومیم  

. 
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کند که خودم  ینگاهم م نطوریا یوقت کندیرا بر سرم آوار م ایدن

 از

شوم یم زاریب خودم  . 

اش را  ازهیکه پشت رل نشسته و خم رودیبه او م نگاهم

یبابزرگوار  

کند مکالمه یو اعالم م دیگشا یکند! همانطور دهان م ینم پنهان  

به همراه ندارد یگرید زیچ یجز خواب آلودگ شیما برا ی  . 

میبر ای: با من بدیگو یو آرام م کندیپنجه ام را نوازش م پاشا  . 

به سمتم حمله زنمیجوشد ، دستش را پس م یم میدر رگها خون  

 یپشت سر م واریو من را به د ردیگ ی، هر دو دستم را م کندیم

 کوبد

. 

التماس کنم خواهدی... م اورمیکم ب خواهدیکند . م یم یینما قدرت  

: باشد می... بگو میایکوتاه ب ...  ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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گذارم ی. داغ آن کوتاه آمدن را به دلش م میگوینم یول ! 

 گذردیم دشیچه در فکر پل دانمیانداخته است ، م هیسا میرو پاشا

، 

! او  می... با هم رشد کردمیشناسم . با هم بزرگ شد یرا م پاشا

 درس

خواند من  یاو دبستان را جهشو من پشت سر او !  خواند

و ییراهنما  

ادیالمپ یبود و من پشت سرش مدال نقره  زهوشی... ت رستانیدب  

! تاج  میایکم نباشم . کم به نظر ن خواستمیآوردم . م یم یاضیر

 سر

ها هم بود! هرچند  یلیگرا یدردانه  زیها بود و اتفاقا عز مهراز

 قَدر و

نبود ، مهراز  یلیچون گرا . دیرس یدرود نم یبه قواره  قدرتش

 بود

بود زیسلطان عز یبود . چون آ زیعز اما  . 

نگاهش را دربر  یهمه  شی، حرص بود که در چشمها حاال

گرفتیم  

شده بود ختهیحرص و نفرت با هم آم .  . 



به  یلیبار نشان گرا نیاش را نشانمان بدهد . ا یبرتر خواستیم

 دام

داشت، نه ینه شرع معن شیتفاوت .... برا یب فیو آل س افتاده  

مهم بود، خودشان! آن  زیچ کیمهراز ها تنها  ی... براشعور

 صفات

شان ینگیو نر مردانه ! 

 کیمهراز بود .صورتش را به صورتم نزد کی تیدر نها پاشا

کندیم  . 
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شیآورد ، از چشمها یرا جلوتر م شیمن بود، لبها یلبها هدف  

ستن من نبود . مال عطش مال خوا نیخوانم . ا یرا م عطش

 نشان

به رخ اصالن بکشد و  خواستیبود! قدرتش را م یبرتر دادن

دیکشیم  

حرفهاست نیتر از ا ایحیکه ب دانستمیکند . م یکه م دانستمیم .  ... 

که هستم یزیچ نیدانستم که اگر تن بدهم ، من را رذل تر از ا یم  

کند یم  ! 

میها نهیشده ام ، س خیچهار م واریکند به د یرا باز تر م میدستها  



یتیجذاب چیه میبار برا نیا فشیاش است و لبخند کث نهیس مماس  

. متعفن است ندارد  . 

اندازد یاش م یپدر لعنت ادیرا  من  . 

دیآ یاصالن را صدا کنم ... اما نم خواهدیم دلم  ... 

دیشا ای  ... 

ی: چ دیگو یشدم . پاشا م یام کرده ، داشتم خفه م چارهیب بغض  

دلم؟ زیعز یخوایم  

اوضاع از آنچه  فهممیخورد تازه م یدهانش که به شامه ام م یبو

 که

، از کنترل خارج شده است کردمیم الیخ  . 
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است ... دلم نیپشت فرمان ماش رود،یآن به سمت او م کی نگاهم  

کنند زیرا آنال شیآنقدر قدرت داشتند تا پنجه ها میچشمها خواهدیم  

چقدر نیبه دور فرمان ماش نمیواستم ببخ یکه م ییپنجه ها ...  

از پوستش شیهستند که استخوان ها ی! تا حدشوند؟یم فشرده  

زده  رونیب یباز آن رگ لعنت کشد؟یبزند ؟! تند نفس م رونیب

 !است ؟



ایاش عرق زده  قهیشق  .... 

ی: دالن نکن! حداقل جلو دیگویکند ؟ م یمن را صدا م اصال  

من ... تن نده یچشمها  !!! 

میحرفها نیرمق تر از ا یب  . 

حرارتش به چانه ام  شیآورد ، لبها یصورتش را جلو تر م پاشا

یم  

بزنم: اصالن غیج خواهدی. دلم م خورد ! 

یام نم یحال یزیمتن ماست ... چ یقیها موس شیگاوم یصدا و  

کند یمن برخورد م یزده  خیکه لب داغش با لب  نی، هم شود  

کوبم که درد به یم شیپاها انیم یوطور کشمیرا باال م میزانو  

کند یرا رها م میو باالخره مچ دستها ندینش یم جانش  . 
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دوم یدرد دارد که جلو دارم نباشد ، به سمت سر کوچه م انقدر  . 

یرا م نیگاز ماش ی، صدا شوندیپرت م میگونه ها یرو میاشکها  

راند ی، به سمتم با سرعت م شنوم  . 

نمک یاز او هم فرار م یحت . 



 یها انهی، م ردیگیکنم ، نفسم م یم دنیرو شروع به دو ادهیپ در

 راه

، سرفه  کنمی. هق هق م شومیو دوال م رمیگیم واریرا به د دستم

یم  

که  فتمیبه زانو م نیزم ی... رو زنمیام چنگ م نهی... به س کنم

هیسا  

، سرم  ندینشیکنارم م شودیشمشاد ها رد م ی، از ال نمیبیرا م اش

 را

کنمیانداخته ام و هق هق م نییاپ  . 

برو یباهاش بر یخوای: اگر م دیگو یم یآرام به  ! 

!  کنمیم یصورتش خال یزور در مشتم هست ، تو هرچه

 صورتش به

و با زنمیکند . در نگاهش زل م یاما ناله نم شودیم لیما چپ  

: خفه شو کشمیم ادیقدرت سرش فر تینها !!!!!!!!!! 

نیزم یکاش خدا من را از رو کنمیماند و فکر م یم ساکت  

داشتیبرم  ! 

هق  یگذارم ، صدا یم میسر به زانوها کنم،یرا بغل م میزانوها

 هقم

دیآ یم  . 
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رود یاست نم کنارم  . 

کندینرفتنش است که دلم را گرم م نیهم  . 

کند : خودتو جمع و جور کن یم میصدا  ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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با تو ام ی: ه زندیافتاده ، باز صدا مام راه  ینیب آب ! 

و زنمیرو نشسته ام ... هق م ادهیپ یکیگذارم .درتار ینم محلش  

 یکیمغزم  ی... تو یشروع کرده اند به سرشمار میها یبدبخت

یکی  

شوند یم ابیو غ حضور  . 

یتو ی، صدا کنمی، وحشت م دیآ یکه م یکس یگام ها یصدا  

کنمیرا خفه م میگلو . 

: دست از سرش برداردیگو یکه مپاشاست  و  ! 
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- ! حاال گورتو گم کنگهیدو سه روز د  ! 

سگ پدر و مادر نی: دالن بفهمم با اچدیپ یپاشا در سرم م یصدا  

کنمیات م چارهیب یمن ودور بزن یخوایو م یختیهم ر یرو  ! 

دهد : به خودت مسلط یآرامش بخش اوست که جواب م یصدا  

اریه روز طاقت ب. دو س ستین ی. مشکل باش  . 

؟ دو سه روز  کهی: دو سه روز مرتزندیبه شانه اش ضربه م پاشا

 !!!!؟

کنمیات م چارهی، ب یحروم زاده بفهمم دست بهش زد کثافت  !!! 

 ...همتونو

آِک آکه ق،ی: نگران نباش رف زندیاصالن به جانم خنجر م شخندین  

! 

قول و قرارمون ! من حرفم شده دو تا بشه ؟ طبق ! 

بود انگشتش هم به من نخورده است و ... من تمامم به او یمدع  

بود آلوده  . 

شوهر و  نیمن دعواست ! ب ی. سر پرده  زمیخ یجا برم از

 دوست

سابقم پسر ! 

یکند م یکه حرص َدرش زاد و ولد م یلرزد و با لحن یم میصدا  



میگو : 

 

176 

- ؟ اونم  نیسر من معامله کن نیتونیچطور م وونیشما دو تا ح

یلوج  

خودم؟ یچشمها ! 

اصالن بلند تر ، چهارشانه  یکنند . هم قد ، کم ینگاهم م جفتشان

، 

 ییخرما یکیپر پشت .  یتر... با موها دهیاصالن ورز یکم

یگرید  

که هر دو در نگاهشان خون بود و  ییرنگ ! با چشمها یمشک

 ! بس

 میازبرادر ؟! بگو کترینزد می؟! بگو یمیدو دوست صم میبگو

یقیرف  

از دو خون و دو خاندان میدهد ؟! بگو یجان م یگرید یبرا هک  

... ؟! رابیهم تشنه ؟! کنار هم س یاز دور شهیاما هم متفاوت

 کنار

روح در  کیدو مرد چه باشند خوب است ؟!  نی! اصال ار؟یس هم

 دو



جواب مثبت است . همه  تیدر نها نهایا ی... همه ی؟! آر بدن

زیچ  

 رانهیو این نباشد! دالن که هست ، دندال یاست ... تا وقت خوب

 است

تر رانهیرفاقت هم و یایدن ...  ! 

: با جفتتونم ... اگر به میگویکنم و م یم رونیب نیرا سنگ نفسم  

... خدمت  ونیهستم! آقا نیرجیکه من و نیقول داد گهیهمد

یهردو  

!!!!!!!!! دست از  ستی، باکره ن یلیعرض کنم که دالن گرا شما

 سرش

کثافت یحرومزاده ها نی... گهمو بخور دیریبم دی! بر نیبردار  

!!!!!!!!!!! 
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بارند  یم می. اشکها زندیر یم میمانم .... اشکها ینم گرید و

میاشکها  

ندارند یتمام  . 

توان نینفس... با آخر نیدوم .با آخر یم ابانیسمت خ به  ... 

دیراپ کی...  ستمیا یم ابانی. درست وسط خ بندمیرا م میچشمها  



روم ی. کنار نم زندی... نورش چشمم را م دیشا بود  . 

ندینشیهردومرد به گوشم م یصدا  . 

: دالندیگو یم پاشا  ... 

: دالنکشدیم ادیبلندتر فر اصالن ! 

بوق و ترمز و خون و یو صدا ردیگیصورتم م یرا جلو میدستها  

امثال من باشد یبرا یبهتر یجا ای، آن دن دوارمی.... ام خاک  . 

] ۲4:۰۱   ]۲۱,4۰,5۰  
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چهارم فصل  : 

یقره قاشل یروستا  

95۱۳ بهشتیارد 9۱:  مورخ  

خودم زل بزنم ، از  ریتوانم به تصو یمانده ، نم نهیبه آ میچشمها

 من

امده ! چطور  نییاز آسمان پا یبهشت یحور کی،  دیآ ینم بر

توانمیم  



ه است، نشست یمبل چرم یرو ی... کنج رمیاز او برگ چشم

شیپاها  

از  یاست ، دسته ا نییو سرش پا چاندهیملکه وار در هم پ را

یموها  

 یرو گرید یرنگش ، پشت گوشش است و دسته  ییطال

 صورتش را

گرفته است فرا  . 

 ییتاب دار و چشمها یهمچون قرص ماهش ، با آن مژه ها یرو

 که

دختر  کیاست ، به عنوان  امدهیرنگشان دستم ن یو حساب درست

، 

و آنقدر که باستی... آنقدر ز کشمیتماشا کردنش خجالت م از  

از دختر بودن یاست که گاه یسیانگل یبه مثابه ملکه ها درونش  

کشمیخجالت م خودم . 

به یاش که گاه یقهوه ا یچشمها فهمد،ینگاهم را م ینیسنگ  

یلبخند نرم رو کی،  دیآ ی، باال م زدیتند م یبه عسل یگاه یشمی  
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 یم یو لوند فیظر یو با صدا ندینش یرجسته اش مب یلبها

دیگو : 

شهینمونده االن تموم م یزیچ ! 

است و  میها نهیبه س میام ، هرچند که دستها ستادهیا برهنه

 شورت

. از ماه  کشمیبه تن دارم ، اما خجالت م یرنگ دیسف یتور

یگرفتگ  

 انیعر یخجالت زده ام، او پاها یرانم کم یبر کشاله  نشسته

دهیکش  

 یروس یدو رگه  کیباشد...  دیهم نبا نیدارد ! جز ا ییبایز و

یرانیا  

آورد که مداوم  یآنقدر من را به وجد م شی... چشمها است

 دوست

از بهشت  یسلطان امروز گفته بود: حور ینگاهش کنم . آ دارم

 آمده

 ؟!

سرخ  شیو گونه ها دیخجالت کش فیتعر نیدخترک چقدر از ا و

 شد

شتریاش باعث شد ب ییحجم از دلربا نیان شد و اپشت مرد پنه ،  



تنها فقط سه مرتبه او را تا به  دیکه شا یبدارم درحال دوستش

 امروز

ام دهید  . 

، مقابلم زدیخ یکند از جا برم یرنگ را قطع م دینخ سف یچیق با  

زمی: راحت باش عزدیگو یو م ستدیا یم  . 

اس را مقابلم باز دارم، لب یبرم میها نهیس یرا از رو میدستها و

یم  

 کشدیکنم، لباس را محتاط باال م یدامن فرو م یرا تو میپاها کند،

، 
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 خواهمیدارد، م یفیتور لط نشییاست و پا ریاش حر باالتنه

 برگردم

نگه شیدندان ها انیخودم را تماشا کنم، چند سوزن م نهیآ در  

ال با شیانگشتها انیرا م ریکند، حر ی، من را نگاه م داشته

کشد،یم  

 یو دگمه ها کشدیلباس را باال م پیزند ، ز یسوزن م چند

دیمروار  

گام به عقب کیبندد ،  یپشتم را باحوصله و سر صبر که م نشان  



من نگاهم به  ستد،یا یکه دست به کمر م یدارد و در حال یبرم

 اندام

 د،یگو یسلطان راست م ی! ا باستینقصش است ، واقعا ز یب

 خدا

است دهیهم آفر یرا برادو نفر  نیا  . 

: چشمهاتو ببند بعد بچرخدیگویکند و م یگل م طنتشیش ! 

ی، به حرفش گوش م زنمیاست ... لبخند م فیچقدر لط شیصدا  

چرخم ، نفس یم نهیبندم و به سمت آ یرا م میچشمها کنم،  

. تنها ده روز مانده است تا من کشمیم یقیعم  ... 

ه َرم کرده استک یاسب ی ههیو ش دیآ یم نیه یصدا  . 

به تنم است  یرنگ دیسف زیچ نمیب یشوند، م یفورا باز م میپلکها

 اما

او در اتاق یوحشت زده  غیج یکنم ، صدا یفوکوس نم شیرو  

چدیپیم  . 
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یکه او نگران است ، پا نمیب یاندازم اما م یم نهینگاه در آ کی  

گرفته مشت  انیرنگ را م دیسف ریو من دامن حر ستادهیا پنجره

 ام و



کنمیردش م میپا یجلو از . 

و کمک دیآ یداد م ی..... صدا چدیپیمردها در محوطه م یصدا  

 .... خواستن

خواهند که اگر پاشا یجدا کمک م فهممیم دیآ یپاشا که م ادیفر  

کنم و با یتواند ، تعلل نم یکس نم چیه یعنیحلش کند  نتواند  

: دالندیگو یمدوم ، دخترک  یپله ها م یلباس به سو همان  ... 

رم کرده چاووش  ! 

خواهد یدانستم ، حدسش ساده بود، چاووش فقط من را م یم  

کند یکه رم م یوقت  . 
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دم ، وحشت زده  یدر م یکه به سو ندیب یسلطان من را م یآ

غیج  

: دالن لباست زندیم  .... 

یست ... چاووش سابقه گذارم ، چاووش آدم کشته ا ینم محلش  



آن یرا هم بکشد چطور در چشمها یکی نیبار ا نیدارد، ا کشتن  

نگاه کنم ؟ دختر ! 

کنم و ترکه وشالق را  یرا به پا م یباغبان یمردانه  یها چکمه

 که

دارم ، به سمت یداده شده اند برم هیرنگ تک دیسف ینرده ها به  

در ندینش یم شانادی، فر نندیب یدوم ، مردها من را م یم دانیم  

نی: چاووش رم کرده، سوار و زده زم گوشم  ... 

کلمه  کی، فقط  رمیگ یدامن را باال م شوند،یسسست م میها گام

 به

به داد  ای: سوار خوب است؟ زنده است ؟! خدا ندیبگو من

 ....برس

: دالن .... نرو...... دالن  شنومیپاشا را م یعربده  یصدا

 دالن.... دال

تو نرو... جون پاشا ..... نرو زنمشیرو... .م.... نرو نن ... 

رومیم  ! 

خواهم از  یمانم . پاشا جانم هست اما ... چاووش را نم ینم

 دست

 . بدهم
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که تند ستیکاف میدستش برا ینشسته تو یشکار یاسلحه  همان  

چاووش را از من  خواهدینرو.... م دیگویم یبدوم ، وقت تر

ی! نمردیبگ  

تندتر  دانیم یاسب با من متولد شده است . به سو نی... ا گذارم

یم  

 .دوم

: دالنکشدیداد م پاشا  !!!! 

آمدم .فقط سوار زنده  یکنم من از پس چاووش برم ینم گوش

 بماند

... 

اند ،  دهیرا نرده کش یاسب دوان دانیدور تادور م دم،یدو یم

 مردها

 یگلوله حرامش کند ب کی یلعنت یپاشا با آن شکار منتظرند

 عرضه

طرف هستند یدادم که با چه کس ی! من نشانشان م چارهیب یها  

زدمیرا آتش م دانیم نیمن ا شد،یچاووش کم م الیتار مو از  کی  

. 

است، نفس نفس ستادهیچاوش ا نمیب یشوم م یتر که م کینزد  



می. سوار افتاده است ... با چشمها ستین نشیبر ز یسوار زندیم  

سوار نمیب یو م کشمیگردن جلو م یم، ک کنمیرا تماشا م دانیم  

و مرد ها  میگو یم یدر رکاب مانده . وا شیاست وپا نیزم یرو

 را

 رانی، ح روندیافتد ، وا م ینگاهشان که به من م زنم،یم کنار

شوندیم  
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 یکنم؟! ،سوار افتاده رو یچه م نجایمن با لباس عروس .... ا .

نیزم  

خورد یشد . تکان نملرزاند . اگر مرده با یدلم را م ،  . 

یصدارا م ی، اسب قهوه ا کشمیم نیینرده را که پا ی رهیدستگ  

: نرو تو دیآ یمرد م یدهد ، صدا یگوشش را تکان م شنود،  

ستی. نرو خطرناکه! رم کرده بار اولش هم ن دخترم  .... 

من امروز به دست  ایروم .  یم دانیگذارم و به م ینم محلش

 پاشا

ا به دست منپاش ایمردم ،  یم  ... 

دیآ یبه سمتم م ورتمهیروم ، چاووش  یجلو م یآرام یگام ها با  

. 



شود یم دهیکش نیزم یرو شیدنبال رو نیزم یافتاده رو سوار  . 

 شیخورد ، مرده است؟ ... پا یزده ام ، سوار تکان نم وحشت

یتو  

دیآ یم غیج ی.... صدا ندینش ی... بغض ته حلقم م دهیچیپ رکاب  

، به رومیتازد .... به سمتش م یسمتم چهار نعل م به چاووش  

: بروکنار دالن ... برو کنار دیآ یپاشا م ی، صدا دیآ یکه م سمتم  

...... برو کنار دالن بزنمش  !!!! 

کشد ، نفس  یم ههی... ش کشمیرا به صورت چاوو ش م دستم

 نفس

 یدهد ، شالق و ترکه را که م یر اتکان م شی، گوشها زندیم

، اندازم  

دومش را که ی ههیاست ، ش یاش زخم ینیسمت ب نمیبیم تازه  
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اش را خراش داده است ، به ینیب یتکه چوب رو کی،  کشدیم  

، آرام  کنمیرا نوازش م شیها الی کشم،یپوزه اش دست م سمت

یم  

 یزخم یچوبه! ک کهیت هی. ستین یزی... چ ستین یزی: چمیگو

یشد  



کرده پسر ؟ تیزخم یک ؟ ! 

پوست صورتش رفته را یکه تو یا یچوب یتراشه  اطیاحتبا  و  

، زندی. نفس نفس م چدیپیگوشم م یتو شی، صدا کشمیم رونیب  

و رکاب را نیز اطیبه سمتش آمده اند، با احت نمیب یرا م مردها  

 رونیافتاده را ب ریسوار را که به رکاب گ یآورند ، پا یم نییپا

یم  

: زنده استدیگو یم شنوم .... یپاشا را م یصدا کشند،  ! 

 لینگاهم را ما یمورب چاووش است ، کم یبه چشمها نگاهم

کنم،یم  

کند ، با حرص ... با خشم یمن را نگاه م پاشا  ! 

 ایببرمت اصطبل... ب ای: بمیگو یو م رمیگ یچاووش را م افسار

 پسر

نتتیب ی... دامپزشک امروز حتما م میبر ای... ب خوب  ... 

زنده  ترسمیور سوار حلقه زده اند ... مچرخم ، د یعقب م به

 . نماند

پرسد یاز من م دیآ یدختر م ی! صدا مارستانیبه ب دنیرس تا : 

است دالن ؟ زنده ! 
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: اصالنزندیم غیدود و ج یماند جواب بدهم به سمت سوار م ینم  

...... 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 9۳_ یلیگرا  

شود یچه م نمیمانم که بب ینم  . 

خورد یبهم م میبهار دندان ها ی، از سرما ستیتنم ن یتو جان  . 

ی. مرگ وقت دمیچشمم د شیفشارم افتاده باشد . مرگ را پ دیشا  

دندیکشیبه خون م میچشمها یکه چاووش را جلو بود . 

 یآرام است ، آن تراشه بود که عاص وانیح کشمیرا م افسارش

 اش

افسارش را ،  کنمیم تیاصطبل هدا یبود ... او را به سو کرده

یم  

نیماش یکنم، صدا یکه فراهم م ونجهیسطل آب و  شی، برا بندم  

چه شده  یاست ، صدا دهیشنوم . تازه رس یرا م ییرجا دکتر

شیها  

دهد یم حیپاشا توض دیآ یم که  . 
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 ی، جور گرددی، نگاه دکتر به من بر م زنمیم رونیاصطبل ب از

 خجالت

دو ماه  نیا یها تیزیو اندازم تمام یم نییکه سر پا کشمیم

رشیاخ  

که بد  یچاووش است ! چاووش یخاطر افتادن سوار ها از رو به

 قلق

و اسب من است است  ! 

 یهوا نیدر ا میبرند ، سردم است شانه ها یرا م ییرجا دکتر

یبهار  

 فیکه به تن دارم ، مورمور شده اند ، لباسم کث یریحر نیا ریز

 شده

کشد تو بروم ینم میبرده اند ، پااصالن را به داخل ساختمان  ،  ... 

،  زنمیاصطبل ، به دوساختمان زل م یمانم در ورود یجام همان

 هر

و یاسب دوان دانیبه م شانیبا صفا وانی، دو طبقه بودند و ا دو  

و دشت مشرف بود اصطبل  . 

داد  یآب م دیبودند را آقا رش ییجلو یکه در محوطه  ییها درخت

، 



عصر ،  یبرا میداشت میهم بود ، تصم بالیسو تر ، تور وال آن

بالیوال  

یلیمن و پاشا ، اصالن و ل یچهار نفره  می. ت میکن یباز ! 

اصطبل افتاده بودم ، تکه چوب برآمده  یجان چهارچوب چوب به

 را با

اصطبل که دو یتق تق ناخنم در فضا یکندم . صدا یم ناخن  

چدیپیداشت م یورود . 

؟یشد میجا قا نیچرا ا پاشا از پشت سرم آمد: یصدا  
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ر ابا  امیکند و سر تاپا یزده به عقب برگشتم ، نگاهم م وحشت

 دقت

گذراند ینظر م از  . 

شانه اش سوار کرده ،  یرا رو یشکار یاسلحه  د،یآ یم جلو

 دستش

کند یقنداقش است و من را تماشا م به  . 

:  دیآ یم شیبروم که صدا خواهمیاندازم ، م یم نییرا پا سرم

 وقت

؟ یلباستو عوض کن ینداشت  



- مردیم دمیرسینم  ! 

پر استهزاست : اصالن ؟ شیصدا ! 

 ! اسبم-

اسب فقط نیمن برات مهم نبود نه ؟! ا قی: جون رفکشدیم یپوف  

نداشت یتیمهمه ؟! منم بودم برات اهم برات  ... 

 شهیم یهرچ ی: حق ندار میگو یدارم و م یگام به عقب برم کی

نیا  

یببر نیدستت که چاووش و از ب یریرو بگ یلعنت  ! 

- یاسب برا نیا یکله پا بشن که تو بفهم دیبا گهیچند تا جوون د  

شهینم تواسب  ! 
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-  ی! اسب دشته ! هست کار رمیگینم ینشه ! من که ازش سوار

 به

بهش نداشته باشه یهم کار ینداره .کس یکس  ... 

- رهیاصالن بم دالن . ممکن بود یرحم باش یانقدر ب کنمیباور نم  

 ! دختر

 ... حاال که زنده است-



- ابروش شکافته .  یکتفش در رفته ! مچ پاش ورم کرده ! باال

گهید  

. به  نجاستی؟ اصالن به خاطر ما ا ادیسرش ب ییچه بال دیبا

 خاطر

وتو من  ... 

نه نجاستی: ساقدوش داماده ! به خاطر تو ا میگو یم دهیبرچ لب  

 . من
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عروس اخمو نیداماد قربون ا نی: ادیگویم مهربان  ! 
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ام ی: پاشا از دستت عصبان زنمیم غر  ... 

- نیمن فقط نگرانتم هم  ! 

- یداشتیدست از سرچاووش برم ینگرانم بود  . 

- اسب به درد  نیاون بگه ا یئه ! وقت یاصالن سوار کار ماهر

خورهینم  



دالن؟ خرهیم یش هم کمشخصه . اسم چمو فشیتکل گهید ، ! 

- ؟ شیبکش دیبا ! 

- ؟ یچ ارهیسر تو ب ییبال  

رندهیگ میتاحاال شده دستور بده و تصم ی: اصالن از ک زنمیم غر  

 ی؟! برا شهیم دهیما بر یاز زندگ یاسب من ؟! اصال پاش ک یبرا

یچ  

؟ نجاستیا ! 

- منه ... انقدر  قیبه خاطر جفتمون دالن ! اصالن برادر منه . رف

 سر

من  یرفاقت یاصالن هم از زندگ یبا من بحث نکن . پا الناص

دهیبر  

دختر اریدرن یدالن .انقدر سرتق باز شهینم ! 

دارد  قشیکه نسبت به رف یحجم عشق نیاز ا یبغض و حسود با

یم  

میگو : 
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-  ارمیلباسمو درب یخوایپاشا ؟ م یبا اصالن ازدواج کن یخوایم

 بدم به



گهیاصالن اصالن ... بسه د میداوم یبپوشه ؟! از وقت اصالن  . 

و باز آن نگاه حق  دیآ یدهد ، جلو تر م یدهانش را قورت م اب

 به

. بس کن ستی: بس ندیگو یدوزد و م یرا به من م جانبش  . 

مگه  نجانیبه خاطر ما ا یلیبکش... اصالن و ل خجالت

یخواستینم  

خودت بود ی دهی؟! ا میداشته باش ساقدوش  . 

و من از فرو ندینش یقدر که دستش به شانه ام مآن دیآ یم جلوتر  

زنمیم غیسوزن به شانه ام ج رفتن . 

،  دهیسوزن شانه ام را خراش زندیزده دستش را پس م وحشت

یاخم  

: برو دیگو یاندازد و م یبه سر و ظاهرم م یو باز نگاه کندیم

 ...داخل

 یکه رو یریآورد . به حر یرنگش را در م یاور کت مشک و

 شکمم را

: دیگویاندازد و م یم ینگاه میونافم مشخص است ن پوشانده

 واقعا

اجازه  تونمیخرج نشده دالن ! من نم یباال تنه ات پارچه ا یبرا

 بدم



و عکاس  لمبرداریاصالن و اسامه و ف یسر و شکل جلو نیباا

یبرا  

یراه بر خودت  ! 
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یوبا انگشت اشاره دور نافم را خط کشدیاش را به شکمم م پنجه  

دیگو یم میها نهیس انیچاک م یتماشا نیکند ح یرسم م ُمَدور  : 

حال و روزت مال خودمه دالن نیا  ! 

 لباسم قشنگه؟-

یشد رینظی: تو بدیگو یم باالخره  ! 

- از من بهتره افشیق نیکه برام جور کرد یساقدوش دختر ! 

-  نهیس یرو ذارهیسرمو م ایبه اصالن بگم بدون دوست دخترت ب

 . ام

یشیباهاش اخت م هیختر مهربوند یلیل ! 

از مال من بهتر  شیکه چشم و ابرو یصد سال با کس خواستمینم

 بود

اندازد ، یبه من م یکنم و پاشا هم باز نگاه یشوم ! اخم م اخت  

غرد: من خوش  یوضع م نیاز ا یباد کرده است کفر خشتکش

 ندارم



ننتیبب ریس گهید یمردا  ! 

- نجایا نمیبینم یمن که مرد  ! 

: اصالن هم که خط خورد میگو یاندازد و م یم بروباالا  . 

درصد ! اصالن داداشمه دالن !  کی: فکر کن  زندیم یشخندین

یلیل  

بچه جون اریدرن ی! انقدر چموش باز تهیجار هم  . 
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کرده بود ، از  ی!!! چاووش من را زخم زارمیاز اصالن ب میبگو

 دست

پاشا . نخواستم  داردیرنمام. چرا دست از سر من ب یعصبان پاشا

لمی،ف  

نخواستم! کاش راحتم بگذارد تهیوفرمال یعروس پیوکل  !!! 
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یاز ادم ها یخبر چیگردم، ه یلباس آلوده ، به ساختمان برم با  

هستند ییچون و چرا یب یبنده ها یلیگرا ی، آدم ها ستین یلیگرا  



باشد. منفعت در حال حاضر کجا بودکه منفعت  روندیم ییهرجا که  

َدِم اصالن خان دنِ ی! د؟  ! 

برگزار کند یاسب دوان یداشت مسابقه  میکه تصم یسوارکار  . 

جشن بود  یاهال یبود، برا دیروستا مف یبرا نی. ا ردیبگ اسپانسر

 و

من خاِر چشم یبرا  ! 

کند یسلطان من را با دهان باز نگاه م یآ  . 
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که حرف بزند ، ستین یاجیاست ، احت یستم شاکچقدر از د دانمیم  

تمام  ریدل س کی،  رومیم شیاز اشک به سو سیخ یچشمها با

 قد و

.  فشاردیکند و بعد من را محکم در آغوشش م یرا نگاه م میباال

 ما

میما هم قد تیبلندترم اما درنها ی. کم میقد هم  ! 

زن یاه ریگ یبه سان کشت شیدارم، شانه ها یقد بلند ی خاله  

 یتو نیخوش فرمش ، ا یو پاها کیپهن است اما کمر بار یکم

 ذوق



هفت  قهیبلوز  ی. وقت کندیپهن را جبران م یسرشانه ها زدن

 بپوشد،

باستیز اندامش  . 

شیموها شهی! هم یاست، بلوط دهیکوتاه وسشوار کش شیموها  

بوده است یبلوط  . 

یاب کرد: دالن لباستو خردیگو یدوزد و م یدر چشم من م چشم ! 

، من قهرم ! از ستیمهم ن میبرا گرید زیچ چی. ه ستیمهم ن میبرا  

که  یی... از جشن ... از پاشا ! از ساقدوش هایعروس

چکدامشانیه  

ستندیمن ن انتخاب ! 

: خاله دیگویاندازد و با ماشاهللا م یسلطان چشم در چشمم م یآ  

یقد وباالت بره که انقدر ماه شد قربون ! 

- و بس ! ماه ساقدوش عروسه و بسئه  یلیماه ل  ! 
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خنددیم ریدل س کیشود اما  یدارم عصبان توقع  ! 

 نهیشوم یآور م و لنگه به لنگه جلو یها را از پا درم چکمه

 پرتشان



، دست  دیآ یم میروم، خاله جلو یمبل وا م یو خودم رو کنمیم

 به

 به تن دارد و من را یشمی، بلوز سبز و شلوار  ستدیا یم کمر

ریس  

کندیم نگاه . 

مچاله میچسباند لبها یرا به دو طرف صورتم م شیدستها کف  

یخندیم ی! ه هی: چ میگو یم یپر حرص یبا چشمها شوندیم  

؟ یپاشا رو دعوا کن یری... چرا نمیخوشحال  

- ریز زنمی. م دمیپاشا بخواد دل دختر منو بلرزونه ! دختر بهش نم  

کنمی... تمومش مزیچ همه  . 

هستم اما نه آنقدر که دلم یافتد . حاال عصبان ینم مبه جا ترس  

 یشوم به تمام شدن ! راض یباشد .. نه انقدر که راض دهیلرز

 شوم به

زیهمه چ ریز زدن ... 

: استرس قبل دیگو یو م ردیگ یرا م می، دستها شودیدوال م خاله

 از

ادیم شیدخترها پ یهمه  ی! برامراسمه  . 

- دنکریم یداشتن چاووش رو قربون  ! 
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؟ی: گذاشت دیخند خاله  

: معلومه که نهمیگو یزده م رتیح  ! 

دختر قشنگم؟ هیاندازد : پس غصه ات چ یشانه باال م خاله ! 

گفتم . کل  یبودند از کدامشان م شماریب میام؟! غصه ها غصه

 غصه

نه به ساقدوش خودم که از من یبود . حسود یحسود شتریب ام  

داماد ! که هم جنس داماد بود و آنقدربود ... به ساقدوش  باتریز  

 یجا کردمیقلب پاشا ، بزرگ که حس م یتو شیبود و جا قیرف

 من

کیباشد !  یلیقلب پاشا مطلق به نام دالن گرا خواستمیاست م کم  

دالن؟! در یگیدر همسا کرد؟یم یعرب زاده آنجا چه غلط عربِ   

پاشا یچون و چرا یمعشوق ب یگیهمسا  ! 

نوازش کرد: برو لباستو عوض کن . برو جان و  گونه ام را خاله

 دلم برو

 ایسرت بگردم من . برو براتون اسپند دود کنم . بلند شو  دور

 ...هللا

دست خاله کند،یگل م طنتمیو ش خندمیکند . م یبلندم م انیگو هللا  



سالن با هم چرخ  ی انهیدر م ریکشم و دو سه دور س یم را

میزنیم . 

دختر رهیم جیگ : دالن سرم کشدیم غیج ... 

 

197 

میگو یچرخانم سرم را عقب رانده ام و م یاو را تند تر م من : 

ی.... برقصیبچرخ دیمنه ! با یعروس ... 

زند یسلطان از ته دل قهقهه م یا  . 

اندازم و دست یدست به دور کمرش م شود،یتمام م دنیچرخ  

والت  یکه به سان شاهزاده ها یو درحال رم،یگیرا م گرشید

ینزید  

واز  گذاردیسرشانه ام م یبا ا وبرقصم ، دستش را رو خواهمیم

 فرو

رود یبه هوا م غمیسوزن ها در پوستم ، ج رفتن  . 

رونیاز شانه ام خون ب کشد،یو تنه اش را عقب م کندیم وحشت  

شود یو لباس آلوده به خون م زندیم  . 

لباس عروس به  ست،ین منی: خوش دیگو یو م گزدیلب م خاله

 خون

بشه ودهال  ! 



!!! خرافات است خرافات زهایچه حرفها ... چه چ کنمیم فکر  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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 میپا یدوم نشسته ام ، لپ تاپ رو یتخت در اتاق طبقه  یرو

 است ،

خودم فرصت  ی، برا گرانید یعروس یها پیاز کل خواهمیم

یساز  

ن اجرا شود. منهما نیع دیذهنم هست با یکه تو یزی. چ کنم  

شدمیخاندان مهراز م عروس  . 

ها شامل نیبهتر خواستیام و دلم م یلیگرا لیدختر اص کی من  

کردن زیشب گذشته است .تم مهیشود ، ساعت از دوازده ن حالم  

سلطان به عهده یحاضر شده بود را آ تهیفرمال یکه برا یلباس  

خواهد بود به من قول داده بود تا فردا لباس مثل روز اول داشت،  

لباس هم قطع  یاتو شدمیو تا من حاضر م خواستیاتو م کی فقط

 به



 نیدغدغه ها را دوست دارم . ا نیا دیرس یبه اتمام م نیقی

 دغدغه

یشود و آن روز خاص کم یم یروز خاص منته کیکه به  ییها  

 یآور است . هنوز حت جانیه میاز من قرار دارد برا جلوتر

 سفارش

. مقدمات عقد را لعبت جان به عهده گرفته  میها را نداد کارت

 است ،

خان در لیباغ عق یندارم ، تو یزود است ... من عجله ا دیگویم  

 یشود و من به عقد پاشا مهراز در م یفراهم م فاتیتشر تهران،

میآ  

درخشان به نظر برسم خواهمیرود ، م یم میبایچشمم به لباس ز ؛  

. 

خنک میپنجره باز است ، نس یالشده و  ختهیبه در کمد آو راهنیپ  

 

199 

دامن ریحر یتنم را خبردار کرده و باد ال یماه ، موها بهشتیارد  

دیچیپیم . 

 نی، از ا دیتاب یلپ تاپ به صورتم نم تورینور کمرنگ مان اگر

 تکانه



کردم ی، وحشت م دیسف راهنیپ یها  . 

برم یدست به تلفن م شود،یتلفن در اتاق که پخش م جیمس یصدا  

پاشاست که هرچه عشق نمیب یگذارم و م یم یلپ تاپ را کنار ،  

و در جواب آن متن  دیآ ینثار من کرده ... لبخند به لبم م است

 شور

؟ی: در چه حال سمینو یعاشقانه م زیانگ  

 ی. خوب بیعج ادی... خوابم میحال یکند : درحاِل ب یم پیتا فورا

 تو

؟ ناز ! 

- میکار دار یکل یشخوبم . استراحت کن فردا خسته نبا  . 

- یدلم . خوب بخواب زیعز بوسمتیچشم ناز . م . 

ماچ آب دار  کی،  یصوت غامیپ کیو در  میگو یم ریبخ شب

شیبرا  

، با  دیآ یم غامیپ یگذارم که صدا یرا کنار م ی، گوش فرستمیم

 چند

 نمیبیرود و م یباال م میمواجه شده ام ابروها یعصبان شکلک

پیتا  

شوم ایرا جو تشیت عصبانمنتظرم عل کند،یم  . 
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فرستادنه ؟ سی: االن وقت وُ دیآ یم غامیپ ! 

پرسم: چطور؟ یم رانیح  

- دیاتاقه ! صداتو شن یاصالن تو  . 

سر و یب تونمیکه نم دی: ببخش سمینویو در جوابش م خندمیم زیر  

ببوسمت پاشاجان جان جانم صدا  . 

- عجبا جان جان جان قربون تو بره خب نکن با دلم . نیا  ! 

پرده را کنار ی، کم گذارمیم یپاتخت یو تلفن را رو خندمیم باز  

دوم ساختمان مجاور روشن است ، اتاق پاشا  یطبقه  کشم،یم

 امشب

نامزد اصالن!  زبانیم نییپا یاصالن است و اتاق طبقه  زبانیم

یلیل ... 

بود ، دختر و پسر در  دهیند بیاس یسوار کار نیکتفش در ا اگر

کی  

یزیبرسد اگر امشب چ ادشیماندند .پاشا ماند تا به فر یم اتاق  

 . خواست

گذارم ، امشب از آن  یبالش م یاندازم و سر رو یرا م پرده

 شبهاست



 یکم میرود ... پلکها یخواب ندارم، فکرم به مراسم عقد م که

نیسنگ  

یافتد که چند کار مهم انجام نداده دارم! برا یم ادمیشود،  یم  

لبم  یوقت نگرفته بودم . رو شگاهینوز از اراپوست ه یپاکساز

 زبان
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که هنوز حاضر ییها ادبودیداشتم و  یجزئ دی، چند خر دمیکش  

 یقسمتش که در واقع اصل کار بود، لباس نیبودند و بدتر نشده

 بود

تنم را یجا یجا یبار هم پروش نکرده بودم . نگران کی یحت که  

بود گرفته  . 

کردم بخوابم ،  یم ی، سع شودیموش مساختمان مجاور خا برق

 تالش

پهلو به آن پهلو... دست آخر ، ساعت سه  نیبود، از ا هودهیب

 صبح بود

بودم که قصد خواب نداشت یمن مانندجغد و  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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 نیآخر یبندم ، برا یرا م میساعت را نگاه نکردم ، چشمها گرید

 بار

از  ههیش یبه بخواب بروم ، صدا کنم تا یکه تالش م است

 اصطبل

دیآ یم  . 
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پنجره  نیرود ، ا ینگاهم به پنجره م می، ن شومیدستم بلند م یرو

 به

یشود ، تشنگ یبهانه م ههیش یندارد ، صدا دیاسب ها د اصطبل  

بهانه ام است تا از  شتریاز همه ب یخواب یشود ، ب یبهانه م هم

 اتاق

بروم رونیب  . 

لرزم،  یگذارم ، از سرما به خودم م یبه رو که پا م اتاق رو به

 پنجره

اتاق به اصطبل مشرف است ، سرم را  یکی نی، ا کنمیباز م را

رونیب  

یدهانم باز م ستادهیمرد که مقابل اصطبل ا کی دنی، از د کشمیم  



 . شود

پرسد: من ینفر را مخاطب قرار داده و م کیدارد ،  یکلفت یصدا  

گفته بودم؟ یچ بهت ! 

؟! چرا ولم یخوا یاز جونم م ی: چ دیآ یدختر م فیظر یصدا  

؟ یکنینم ! 

تاب  یب ندیبب بهی. چاووش غر دیآ یاسب ها م ی ههیش یصدا

شویم  

کرد یمهمان را بازخواست م یرو بایداشت دختر ز بهیوغر د  . 

 ستادهیا نیبلوز و شلوار ج کی، با  کشمیم رونیب شتریرا ب سرم

 ، از

و رنگ یمرد کت چرم به تن دارد ، شلوار مشک لرزد ، یم سرما  

 یتا پنجره  گارشیدود س ست،ین صیقابل تشخ میبرا راهنشیپ

 اتاق
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حاال گورتو گم  نی: هم دیگو ی، پر حرص رو به او م دیا یم باال

 کن

! 



- ... که به  ستمین نجای! به خواست تو ا نجایا یاوردیتو منو ن

 خواست

برم نجایاز ا تو  . 

باعث رسدیوبه گوش من م زندیگوشش م یکه تو یلیس یصدا  

بکشم فیخف نیه کی شودیم  ! 

شود ، در اصطبل را با صدا یاسب ها گم م ی هیشه انیم میصدا  

نمیبب ای: بدیگو یکه م یکند ،دختر را به زور وقت یم باز .... 

نالد: ولم یکند و خفه م یبرد ، تقال م یکشان به داخل م کشان  

.... دست از سرم بردار کهیکن مرت ... ولمیعوض کن  ! 

: تو دست از سِر اصالن بردار فاحشه !!!  دیآ یمرد م یصدا

یدختره   

ستین مونیما حال یکنیم الیخ یدوخت سهیاصالن ک ی! برا هرزه  

. 

کنم یخوف م دیایب یلیسر ل ییبال نکهیا از . 

 یدوم . گوش یفهمم چطور به سمت اتاق م یگزم و نم یم لب

 تلفن

 شهی... مثل هم رمیگیپاشا را م یدارم ، شماره  یرا برم اههمر

 پاشا



از خواب تلفن را به حالت پرواز گذاشته است، ساختمان  قبل

 مجاور

ندارد تلفن  . 
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سلطان چه  یپناه ببرم... ا ی.... چه کار کنم! به ک کنمیم فکر

یکار  

د؟یآ یدستش برم از ! 

و صدا زندیم غیطان جسل ی، آ دیآ یشده که م کیشل رِ یت یصدا  

بود ریت ی؟ صدا یدی: دالن .... دالن شن کندیم  .... 

را نداشتم نییپا یآمد و من جان و توان رفتن به طبقه  ریت یصدا  

. 

، چراغ ساختمان مجاور روشن شده  نمیب یرا م ییروشنا فقط

 است

 !مرد اسلحه داشت ؟ ...

 یم کنمیزده فکر م رتیو ح شودیمثل چوب خشک م دهانم

 توانستم

یلیبزدل.... دالن گرا یلیببرم و نبردم ؟! دالن گرا شیاز پ یکار  



! همه شود؟ینزاع که به قتل ختم م کیشاهد  یلی... دالن گراترسو

 ی

 ی ههیش یصدا زندیو منحوس در سرم دور م اهیس افکار

 چاووش که

برم ...  یهجوم م نییپا یفهمم چطور به طبقه  ینم دیآ یم

 رخسارم

شده است دیسان سنگ نمک سف به حتما . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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# 44_ یلیگرا  

دانم کجا بروم ینم  ! 

نفس  کی،  ندیب یپله هاست که من را م ی انهیسلطان م یا

کشدیم  

، دوان ستیکاف شیکه من در خانه کنار خودش هستم برا نیهم ،  

؟ یدیوشن ریت ی: صدا دیآ یم نییپا دوان ! 

دمی: شنزنمیم لب ! 



 یرعد وبرق است که م یشود و صدا یلحظه خانه روشن م کی

دیآ  . 

 کشمیبرق م یها دیچراغ گرد سوز به دست دارد پنجه به کل کی

، 

شوند یکدام روشن نم چیه  . 

: باز بارون گرفته برق رفتهدیگو یسلطان وحشت زده م یآ  ! 

تق تق یو کم کم صدا دیآ یباال رانبسته ام ، باد م یپنجره  در  

دارد یخورد همه جا را برم یم شهیکه به ش یباران  . 

شنوم از  یپاشا را م یسلطان شنل به دوش انداخته ، صدا یآ

رونیب  

: اصالن زندیم داد  ... 
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 یم میکند دست به بازوها یمن را نگاه م خوابیسلطان ب یآ

 نشاند

شوم و به یدست و بالش رد م ریفهمم چطور از ز یمن نم و  

ومر یم زیرخت آو سمت . 

... نرویریدر گوشم : کجا م ندینش یسلطان م یگرفته  یصدا  



ستیاومد برق ن ریت ی. نرو پاشا و اصالن هستن ... صدا دخترم  

. 

- سلطان یروشنه آ رونیب  ! 

نمیب ینم یزی: چدیگویم رانیرود ، ح یدر م یسلطان به سو یآ  

. 

شد ؟ یمرتبه چ کی ! 

 یبرم یپزخانه ساطورام ... از آش دهیچه د میچطور بگو دانمینم

 دارم

 یکنیم کاری: تو رو روح اتابک چکشدیرا م میسلطان بازو یآ و

 ؟

- اصطبل بود خاله یمرد جلو هی  ! 

زنمیکند : زنگ م یدرشت شده نگاهم م یسلطان با چشمها یآ  

سیپل .... 

 .... زنگ بزن-

: تو  کشدیم غیاز در خارج شوم ج نکهیقبل از ا زندیم غیج

 ....نرو

: دالن دیآ یپاشا م ی، صدا میگشا ی. در را که مکنمینم گوش  .... 
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کشدی. پاشا داد م میآ یم نییاصطبل است ، از پله ها پا یجلو  : 

این دالن  ... 

دارد ، هم به دیکه هم به ساختمان د ییجا ستاده،یا ییجا کی  

: بمون کشدیساختمان را دور بزنم ، پاشا داد م دی... بااصطبل  

دالن سرجات  ! 

ستندیبدهکار ن میتوانم گوش ها ینم  . 

اصالن است که  نمیب یم میدو ی... ده گام که جلو م نگرانم

ستادهیا  ! 

درشت  شیکوبد، دانه ها یشالق وارانه به سر و صورتم م باران

 است

چاک و  یب شه،یتر از هم انیو ابرها گر زندیم گریرعد د کی .

 دهان

بارند یم شهیاز هم تر  . 

یالن است ، در اصطبل باز مانده و اصالن رو به روبه اص نگاهم  

دوشش و دستش آماده یرو یشکار یو اسلحه  ستادهیا اصطبل  

ماشه است دنیکش ی  ! 

مرد است که کی ی نهی، به سمت س یتفنگ شکار یلوله  سر  

است رهینگاه پر از طعنه به اصالن خ کیاصطبل با  درچهارچوب  

! 



پیآزار دهنده است، باز بودن ز که ستیمرد ن یپر از طعنه  نگاه  
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مردانه اش از شلوار راهنی.پ کندیمردانه اش من را مات م شلوار  

روزمندانهیلبخند پ کی. زندیآمده و لبخند م رونیب  ! 

ساطور  یدسته  لرزم،یاست که به خودم م هیآنقدر کر لبخندش

انیم  

ت. دست مرد پشت کمرش اس نمیب یرا نم یلیاست . ل میها پنجه  . 

مثل روز روشن است می. برا کندیرا پنهان م یزیچ . 

گلوله حرومت نکردم هیغرد : برو تا  یم اصالن  ! 

خندد یم مرد  : 

- تا به حال ی؟! از ک یبرادر ، برادر ُکش شد  ... 

نالد : دالن ی، پاشا خفه م رومیم جلوتر  ! 

، نگاه  نمیمرد را بب یخواهم تا چهره  یعقب بمانم و م خواهدیم

دمر  

: به به ... خانم  دیگویدهد و م یچرخد ، سر تکان م یمن م به

 ! دالن

... فتبارک هللا ماشاهلل  ! 



اصالن کل فضارا پر  یعربده  یصدا دیآ یگام که جلو م کی

کندیم  : 

آل  هیات! برو اسامه برو ؛ دست منو به خون  نهیس یتو زنمیم

فیس  

نکن آلوده  ! 
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] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 45 _یلیگرا  

- فرار نکن اصالن فیاز خون ال س  ! 

- یما ... جا نیماست نه زم ینه خونه  نجایبرو اسامه ! برو که ا  

ستین نجایو کتاب ما ا حساب  ! 

، به ردیگیمن م یاست ، چشم از رو نهیمرد پر از طعنه و ک نگاه  

دیگو یکه دارد م ینیسنگ یدوزد و با همان لهجه  یم اصالن  : 

اش و  غهی! ص سندینو یواز نو م لیوقاب لیهاب ی! قصه  برادر

 باطل

، از حساب کتابش هم یبر ی، حداقل دست به مال برادر م کردم  



بود . حاال هم مال  نجایاما مال من ا ستین نجایما ا نی! زم بپرس

 بد

صاحبش شیر خیب  ! 

یراهش را کج م یحرف چیه یدهد و ب یبلند سر م یخنده  کی و  

، گرددیبرود ، برم نشیبه سمت ماش نکهیا. قبل از  رودیو م کند  

به  یزنانه ا یهنوز او را نشانه گرفته است ، لباس ها اصالن

 سمتش
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نییاصالن پا یچشمها نمیبیو م خوردیم یکند . پاشا تکان یم پرت  

رسد ، هر سه نفرمان به  ی، نگاه خودم به همان سو م رودیم

 لباس

! بلوز... میفتاده زل زده ااصالن ا یپاها یکه جلو یزنانه ا ریز

 ... شلوار

اصالن  یپاها یپوشد جلو یدو م نیا ریز یهر آنچه که زن و

یرو  

افتاده است نیزم  . 

 یشود ، چراغ ها یم لشیبلند سوار اتومب یبا قهقهه ها مرد

نیماش  



که نمیبیاست ، م دهیکند ، اصالن مثل موش آب کش یروشن م را  

چکد یآب م شیاز سرو رو چطور  . 

گاز یرود که صدا یدهد و م یو چنان گاز م ردیگیعقب م دنده  

شود یسرم اکو م یتو راژشیو و دادن  . 

: اصالن ... اون اسلحه  کندیم شیرود ، صدا یبه سمتش م پاشا

 رو

به من بدش  ... 

دهد ینم  . 

ترساندیتعلل من را م نیا  . 

رسدیبه اصطبل م چشمش  . 

: اصالن جان کندیباز اصرار م پاشا  ... 
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رعد دوباره  یگذارد او بشنود ، صدا یشنود ! باران اصال نم ینم

 که

به دو شیاست . دستها انیشود ، عر ی، در اصطبل باز م دیآ یم  

آن نگاهش به سمت او کیاصطبل مانده . پاشا  یدر چوب طرف  

گرداند یو بعد رو برم رودیم  . 



سوزاند یرا م میباز است و باران زبان ولبها دهانم  . 

بار او را نشانه گرفته،  نیاست ا امدهین نییپا یتفنگ شکار سر

 ترس

شکار را به مهراز ها آموخته که آداب یرا پر کرده ! چه کس جانم  

شکار شده  یرسم لعنت نیبه آنها که ا اموختهیداشتن را ن تفنگ

 وبال

شده است خیتنم س یامشب... موها ما  . 

از استب یول شیچشمها ستیتنش ن یجان تو یلیل  . 

کشدینفس م یول ستیاش ن نهیدر س قلب  ... 

در اصطبل مانده و انیآنجا م ییبایز یحرکت مثل مجسمه  یب  

را یلیل ی نهیتفنگ س یاش خار چشم من است . لوله  یبرهنگ  

نالد : اصالن یرفته است . پاشا م نشانه  ! 

یبه سمت چانه  یلی، سر تفنگ را از ل کندیوقت م یک فهممینم  

پاشا هفت ند،ینش یم نی، قنداق سالح به زم ردینشانه بگ خودش  

سه چهار قدم دیقدم فاصله دارد ومن شا هشت  ! 
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: اصالن نه کشدیداد م پاشا  ..... 



دوم جلو وبا تمام یدود و من م یم رونیاز چهارچوب به ب یلیل  

 ی.... گلوله ا یشکار یقنداق اسلحه  ریبه ز زنمیبا لگد م قدرتم

 که

 شیرود، صدا یاست چانه ومغزش را بشکافد به آسمان م قرار

یتو  

رود: اصالن یش به هوا م ادیو پاشاست که فر زندیزنگ م گوشم  

!!! 

یخوریم یچه گه کهیمرت  ! 

اش  یشانیپ یلیل یلباس ها ی.... رو فتدیم نیدو زانو به زم مرد

 را

. شانه چدیپ یهق هق مردانه اش در فضا م یگذارد و صدا یم  

زیچ چی. ه رودیم رونیجان از تنم ب کنمیحس م لرزدیکه م شیها  

 یو منگم .... انگار از فضا امده ام از حال و هوا جیدانم . گ ینم

 انسان

کار دانستمینم یکه حت ارمیناظر تمام ع کیخبرم .  یب نیو زم ها  

ایکردم  یدرست  ... 

کشد : دالن یم غیسلطان ج یرمق است ....آ یب میپاها  .... 

نگاهش ستدیا یشود م یمات م یلیل دنیدود از د یمتمان مس به  

رود اصالن یم یلیل یچشمش به لباسها شودیما رد و بدل م نیب  



یلیل یلباسها یکه رو دنشیرا مشت کرده است ، از د نیزم گل  

سلطان یزند هاج و واجم و هاج واجتر از من آ یضجه م مردانه  
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،  چدیپ یم یلیرا دور ل پتو دورش دارد .... پتو کی... است

دو یصدا  

اصالن !  خورمی: من که گفتم به دردت نم دیآ یم یلیل ی رگه

 نگفتم

 ؟!

مین یلیرود . ل یم نیزم یافتاده رو یاسلحه  یاراده رو یب میپا  

حالش  نیآنقدر رنگ به رو ندارد که از ا کندیبه من م ینگاه

 وحشت

دارد ریتوف ایدن ایاش دن یانی. لبخندش با عر کنمیم  . 

سوال و  یحساب و کتاب ... برا یبرا میاست و ما آمده ا برزخ

 ! جواب

ایدانم از عدل خدا بپرسم  یعادل... نم یدارم و خدا یحال نیچن  

آدم ها ؟ عقل ! 

اصالن  یبرد ... پاشا سرشانه ها یرا به داخل م یلیسلطان ل یا

 را



است گرفته  . 

جمیگمرد ، ماتم ! مبهوتم ...  نیشکستن ا از  . 

و انگار حاال دیبگو خواهمیحال پاشا زل زده ام م یب یچشمها در  

راز کیتا ابد  دی... شا چوقتیه دیبعد ... شا دی. شا ستین وقتش  

ما بماند انیم  . 
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آورم یم یلیل یدست لباس برا کیدهم ،  یم نهیبه دل شوم زمیه  

قدرتمند است ،  نیکه چن ستیجنس چدانم از  یاو ... نم و

 نگاهش

ستین دهی، خم ستیدارد ، توان دارد ... جانش شکسته ن قدرت  

... 

 ی! مانده ام از چه ساخته شده ! زن است ؟ جد ستین رانهیو

یجد  

دیوسف فیبودم ، اندام ظر دهیرا ند شیها نهیاست ؟! اگر س زن  



ه چشمم نظر ب کیاش در  یبودم ، شرمگاه دهیرا ند شیبایز

امدهین  

، جن است ستین انی! از جنس آدم ستیاو زن ن گفتمیم بود،  ... 

که انوشه بودند ... و  ییآنها رایموجودات نام نیاست ! از ا یپر

 در

و .... غسل داده شده بودند حیو مس لیکنار آش دانیجاو ی چشمه  

. 

لرزد و من ی، نم کنمیکند ، نگاهش م یبه جانم رسوخ م ترس  

مردم یلرز م از داشتم  . 

نشسته است و من سرپا ، مشوشم او ... 
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تنم  یزل زده و نگرانم ، جان تو نهیآتش شوم یشعله ها به

، ستین  

، پارچ را  یسلطان از آب کتر ی، آ میآ یفرود م یمبل یرو من

 پر

آب اتی، محتو کندیم یخال شیو وحشت زده قندان را تو کندیم  

دیآ یو به حال م زندیرا هم م قندش  . 

که نمیب یو م کندیرا پر م یلیل وانی، ل ندینش یم یلیل یبه رو رو  



: من به شما دیگو یگذارد و م یسلطان م یدست به دست آ یلیل  

گفته بودم ؟ ی... خاطرتون هست که چ گفتم  

 رانیپارچ داشت ، ح اتیسلطان دست از هم زدن محتو یآ

 نگاهشان

است یر وقولآنها چه قرا انیم کنمیکنم و فکر م یم  . 

کشد ، یدست جلو م یلیپهن شده است ، ل نیزم یسلطان رو یا  

برم دی:من با دیگو یو م ردیگ یسلطان را م یا ی پنجه  ... 

من  یافتد ، لباس ها یبه عقب م شیشانه ها یپتو از رو و

 اندازه اش

است ،  سیخ شیاو دوخته شده اند ، موها ی، انگار برا است

یرو  

سلطان  یبرخاستن داشته باشد ، ا یضا براتا ف خزدیم نیزم

 دستش

یلیل کنهیاصالن بدون تو دق م ی: بردیگو یو م ردیگ یم را  ! 

زند  یسلطان زل م یبه آ سیخ یماند ، با چشمها یم نیزم یرو

 و

! اصالن تا ابد  ستمی: من آدم اصالن نخورندیتکان م شیلبها

 امشب و
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مونهی... مثل پتک م رهینم ادشیلحظه رو  نی. ا کنهینم فراموش  

.... 

... جونشو ووجودشوشوی. زندگ کنمیم اهیاصالن و س من .... 

- ؟ یلیل یمگه دوستش ندار ! 

- منه یسلطان ! لنگه  یسر و پاست آ یعشق من ب  . 

دهد ، بس که خوب است و خوش لحن یدارد آزارم م شیصدا  ... 

ایدن نمکیشوند، حس م یکلمات ادا م یچرخد و وقت یکه م زبانش  

باشد تا حرف بزند ، مثل شهیدارد . کاش هم یگریو لعاب د رنگ  

حرف  گرهایباز یکه جا یزن یماند همان دوبلورها یها م دوبلور

یم  

چقدر زنده اند ، جسارت دارند و عاشق  یکنیو باور م زنند

 !هستن

که من  یونانی ری، با شکوه ... به مانند اساط فیاندازه لط همان

 نه

 یبرا یلیشناسم اما ل یرا م شانیدانم نه صدا یرا مشان  چهره

 من

بارز همان هاست مصداق  . 

یلیل یکشد به گونه  یسلطان مهربان دست م یآ .... 



کن مارشی.... بمون ت ستی: اصالن حالش خوش ندیگو یم ارام . 

- برم نیسلطان جان ! بذار شهیبدتر م نهیاصالن منو بب  ... 
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یصورت من م یگردد و رو یردد و مگ یم شیبار چشمها نیا و  

ماجرا نیبه ا نمیربط تر یو ب نیکه هاج و واج تر ی، من ندینش  ! 

ما شد محفل عشاق  ییام چه شد که اصطبل خانه باغ روستا مانده

 و

متجاوز مامن  ! 

... مانده ام نییحالت ممکن است وفشارم پا نیدر خشک تر میگلو  

چه خبر هست و من نمیکه بب فتمیبه جان سلطان ب ایبخوابم ،  که  

شهر نیخبرم در ا یب  ! 

عمر  کیبود : من بودم و پاشا ... و  نیشهر من ، قصه ا در

یخوشبخت  

! 

قصه منتها فرق داشت : او بود و اصالن ، و برادر  یلیشهر ل در

 اصالن

ی، نگون بخت یبخت اهی، س یعمر بدبخت کی... یمتعرِض جان کی  

! 



 میسقف کی ریا قصه فرق دارد ما زشهر ذهن هر زن ، قصه ب در

 در

ناخوش او ، هزاران  یایخوش من از دن یایاما ، دن میشهر کی

 هزاران

از هم دور است کهکشان  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  
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وقت کرده یدانم ک یکشد ، نم یاو م یسلطان دست به موها یآ  

از او بداند و بپرسد است  ... 

شود، بغلش یم کشیسلطان نزد یود که آش یدانم چطور م ینم  

گذارد یاو م ی نهیسر به س یلیو ل زندیم  . 

خودم غرقم یمن آنقدر در خودم و زندگ ایو منگم .  جیو گ دانمینم  

هست که نخواستند من ییزهایچ ایفهمم ،  یرا نم زیچ چیه که  

 ... بفهمم



و  داردیبرم یلیل یدست از نوازش موها کند،یسلطان نگاهم م یآ

یم  

: برو بخواب دالن جاندیگو  ! 

بروم بخوابم دیگویم راست ! 

، اسامه هم که  نجاستیا یلیبسته شد ، اصالن نمرد ، ل ماجرا

 . رفت

سلطان حق داشت به من تعارف بزند بخوابم... آن هم  یآ واقعا

 چه
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سلطان یشود ؛ آ یذهنم مدام آن لحظه تکرار م ی! تو یخواب  

کند یم میتماشا  . 

، کشندیم ریت میها قهیاست شق دهیفا یشوم ، ماندنم ب یم ندبل  

: دالن جان ؟ زندیصدا م یلیل ستمیا یکه م راست  

دانم نگاهم به  ی، نم ستدیا یم می، رو به رو زدیخیمانم ، برم یم

 او

زن کی بیباشد که از آس یباشد . نگاهم مثل زن یچه نگاه دیبا  

ایباشد  زیترحم برانگ ؟انهیدلجو ایاست ؟ دردمند باشد  یعاص  

؟ دوستانه ! 



تعرض شود  یکه شب به زن دیآ یم شیکدام خانه و خانواده پ در

 و

نباشد ... بغض نکند ، زار نزند  چینباشد . ه الشیزن به خ آن

هیگر  

دالن ممکنم نی. منگ تر ستین یلیل ی! اشک به چشمها چیه هم  

لحظه ان  ! 

بخش: ب دیگو یگذارد و م یبه شانه ام م دست  ... 

را ؟ زیچ چه ! 

پرسم ینم  . 

 !ممنونم ؟-
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؟ یکند تا بپرسم: بابت چ یام م یاریبار مغزم  نیا  

: اصالنزندیم لب  ! 

خرج کنم ،  یدانم چه حس یاو م ی. برا چارهیاصالن! مرد ب هان

 او

گرمابه و یمیرا دوست صم انشیاست که زن عر یا چارهیب مرد  

سلطان  یمزد دوستش و خاله آ! حاال نا دید یقیدقا گلستانش

چیه ... 



پاشا یول  ! 

خار چشمم است ، اعصاب خرد کن یلیل ییایح یدانم چرا ب ینم  

ی: من سع دیگو یم یلیکماکان و ل فمی. بالتکل نیسنگ میوبرا است  

نیا دمیقول م کنمیباشم! مراسمتو خراب نم یساقدوش خوب کنمیم  

... تموم شد ماجرا  . 

کنم ینم باور  ! 

یم یلیکشد و ل یسلطان اه م یدهم ، ا یه سکوت ادامه مب یول  

: شرمنده ام دالن دیگو ! 

 یآغوش نا بهنگام شوکه م نی، از ا زندیو بغلم م دیآ یم جلو

 شوم ،

برو کنمی: خواهش ممیگو یگذارم و م یپشتش م یرا با تعلل دستم  

کن استراحت  ! 
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بمونم ،  : اصالن بذاره دیگو یکشد و م یاش را عقب م تنه

 دوست

یشی. مطمئنم ماه م نمیلباس عروس بب یتو رو تو دارم  ! 

رانمیح  ! 



حد خونسرد و نیافتاده تا ا شیکه برا یتواند با اتفاق یم چطور  

نشده ! ماتم ... گنگ و مبهمم چیرفتار کند انگار ه یعیطب  . 

از حد باز ؟ شیاو ب ای کنمیاز حد بسته فکر م ادیز من ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# 48_ یلیگرا  

یباال م یبرد من به طبقه  یرا به اتاق خودش م یلیسلطان ل یآ  

تخت دو زانو ام وپرده را  یرو کنمیرا عوض م میلباس ها دوم،

 کنار

و به ساختمان مجاور که چراغش  کنمی، پنجره را باز م کشمیم

 روشن

؟ دیایسر اصالن ب ییدوزم . نکند بال یچشم م است ! 

کشمیم آه  . 
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اش کند  چارهیجنون ب گریپاشا به خواب برود و اصالن بار د نکند

 !؟

است ، نگرانم ... نگران فردا ! اصالن چطور در نیسنگ نفسم  



؟ کندیما نگاه م یچشمها ! 

به صورت  میمستق دیپاشا ... کاش پاشا بداند و بفهمد که نبا و

 اصالن

شود یامشب در سرش تداع یبزند تا خاطره  زل  . 

 یم یکشت . وا ی. داشت خودش را م میآ یت فرود متخ یرو

میگو  

دانم چقدر به همان  یدارم ، نم ینگه م میدستها انیسرم را م و

 حالم

شنوم: دالن جانم؟ یسلطان را از پشت در م یآ یصدا که  

 ... خاله-

کند ، ی، محکم وسخت بغلم م دیآ یم میو به سو دیگشا یرا م در  

، هق کنمیم هیبرم ، گر یپناه م ، به آغوشش دهیطفل ترس مثل  

کنم ... از دست گرگ ها ،  ی... ناله میلیل ی. من جا زنمیم

نیاطیش  

ها یاهیها ... س دی... پل وهاید  ! 

کردمیزنم : خاله داشتم سکته م یم ناله . 

دالنم ! اتابک کنمی: بهت افتخار مدیگو یگوشم م ریسلطان ز یا  

بود .  نجایا نیتک یود ... اگر آب نجایبود ... آخ اگر اتابک ا نجایا

 کاش



کاش کاش  .... 

 

223 

سلطان یکنم آ یبوسد ، فکر م یام را م یشانیپ کشدیعقب م سر  

یداند . از چه راز یتواند به خودش مسلط باشد چه م یم چطور  

دارد خبر  . 

دمیتو د ی: امشب مادرتو ، تودیگو یو م کشدیبه صورتم م دست  

کردم . حظ بردم فی!ک دالن  ... 

 ! خاله-

 !جون خاله ؟-

- ؟ هیو اصالن چ یلیل ی هیقض  

- دو نفر خونه نیا یآخ خاله دست رو دلم نذار که برا  . 

- نبود الشیخ نی..... ع یدیشده مگه ؟! امشب تو د یچ  . 

یهست ... برا الشیخ نیکند : هست خاله ! ع یسلطان اخم م یآ  

دست اصالن  دیخاطر اسامه ... ترس ی! برا دیاصالن ترس خاطر

 به

الوده بشه خون  ! 

 !چرا ؟-



- چه حرف  یو خوش یبخواب دور سرت بگردم ، موقع عروس

یناخوش  

ئه یبخواب . فردا روز بهتر ری؟! بگ ئه  ! 
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اندازم و یسلطان چنگ م یشوم ؛ قبل از بلند شدن آ یم رانیح  

اون لحظه رو از تو  تونمی: خاله .... واقعا نم رمیگیرا م دستش

 ذهنم

کنم پاک  . 

 زادی: آدمدیگو یگذارد و م یم میرا دو طرف گونه ها شیدستها

 اگر

بلد باشه  یرازدار دی، با گهی، اگر راز م کنهیاعتماد م زادیآدم به

، 

رهیبگ ادی دیاگر بلد نباشه با یحت ! 

- رازه ؟ نیا ! 

: خودتودیگو یو م زندیزل م میبه چشمها هی، چند ثان زندیم لبخند  

را نکنماج نیا ریدرگ  ! 

- هیاصطبل ما ، به  ی... امشب تو اههیس قتیحق هی نیماجرا ؟! ا  

تجاوز شد دختر  ! 



- ئه یلیاسامه شوهر ل  ! 

رومیم وا  . 

ازاده یلیامشب باطل شد ! ل غهیکند : ص یسلطان اخم م یآ  ... 

نه بگو نه  خودیب ثیهم حرف و حد گهیمن بعد مراقبشه .د اصالن

 از
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یببند کار وزندگ زیوش کن! چشمتو رو همه چدر و اون در گ نیا  

به ماچه مردم  ... 

: آخه میگویحرفش م انیم  ... 

- شمرهیو نم گرانیدالن! آدم زخم د سیه  ! 

خاله امشب یروم : ول یم وا .... 

نه یدی! تو نه د سیکند : ه یاش قائم م ینیاشاره به ب انگشت  

دست یا گهی! با مرد د ستیبود حاال ن یبا مرد یزن هی!  یدیشن  

خب ؟ ندهیتو آ شنی، عهد کرده ! خدا رو شکر رو به راه م داده ! 

سلطان ی. همانطور زل زده ام به آ میچه داشتم بگو گفتم؟یم چه ! 

اهی، س کیذهن من همه تار یام چقدر روشن فکر ! داالن ها خاله  

... 



بود  د،ید یفام ! همانطور چشم، چشم را نم یب یقول دوست به

 داالن

سرم یتو  ! 

 یگفت نم یکه خاله م ییروشنا نی، به ا یو خم چیهر پ از

میدیرس  . 

: بخواب جان و  دیگو یکشد و م یسلطان دست به گونه ام م یآ

 دلم

ریبخواب شب بخ ! . 
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ام او چه  دهی،انگار نه انگار من چه د رودیم یسادگ نیبه هم و

دهید  

هنه است ! بر یلیمرگ رفته است ل یقدم کی... اصالن تا  است

 پاشا

است ... اسامه آتش به دل اصالن زده است .... وا  دهیرا د یلیل

 رفته

وا رفته ام نطوری. هم ستیگفتن ن یبرا چی! هام ! 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 



# 49_ یلیگرا  

کشم ، هربار یم یداریاست و تمام شب گذشته ب شیگرگ وم هوا  

، ندینش یم مادیدر اصطبل به  انیم یلیل یبندم ، چهره  یم پلک  

بندم اصالن است که شکسته است که غم دارد یبار که پلک م هر  

تفنگ به چانه اش نشانه رفته  یتن ندارد و لوله  یجان تو که

 . است

 سیسرو یبه سو رومیبه جانم تکررادرار انداخته و م وحشت

یبهداشت  

، یبهداشت سیسرو یتازم به سو یشود و م یعلت م دیمز سرما  

یبهداشت سیسرو کیدر  کی یاز منم و فضااست و ب ترس  ! 
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ی... جاهابیعج یکشد، به جاها یمختلف پر م یبه جاها ذهنم  

ایخواهم رفت  ایدانم قبال رفته ام ؟ آ یکه نم یی! جاها ناشناخته  

... 

در سالن به یکس میآ یم نیی؛ از پله ها پا ستیبه چشمم ن خواب  

 کشمیکاله بافت به سر مپوشم ،  یخورد ، شنلم را م ینم چشمم

 و

راست به کی،  زنمیم رونیاز ساختمان که ب کنمیبه پا م چکمه  



ام کرده است ، یعاص ی، دل نگران رومیساختمان مجاور م سمت  

دهد به داخل یم ژیق ی، صدا کشمیم نییرا به سمت پا رهیدستگ  

 یروشن است ، نه پاشا را م نهیروم، فضا گرم است ، شوم یم

نه نمیب  

ناصال  . 

باز هستند ، به مهیباال ن یروم، در اتاق ها یسمت پله ها م به  

که هرکدام  یافتد به دو مرد ی، چشمم م رسمیباال که م منینش

ریز  

 یدنینوش یبطر شهیدو ش یکرس یاز هوش رفته اند ، رو یکرس

یم  

گزم یو لب م نمیب  . 

است نفس راحت دهیپاشا که دمر خواب دنی، از د رومیم جلوتر  

تنفسش مثل قرص مسکن است یصدا کشمیم  . 
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مچاله است ، دنبال سر یروم ، پتو یکه م یکرس گریسمت د به  

که باال و یا نهیس یگردم دنبال تنفسش... قفسه  یم وصورتش  

بشود اما نییپا  ... 



ستیپتو ن ریز یزنم و کس یرا چنگ م پتو  . 

من  : دنبال چدیپ یباال م منیمردانه در نش یگرفته  یصدا

یگردیم  

 ؟!

حمام است ،  ی، با حوله  گردمیبه سمتش برم کشمیم نیه

شیموها  

داغ به دست  یماگ قهوه  کیکند ،  یاست من را نگاه م سیخ

 دارد

کند یپنجه اش به نرده است و من را تماشا م ، . 

؟ اما اللم یبپرسم خوب خواهمیدهم م یدهانم را قورت م اب  . 

؟ اما یبپرسم بهتر خواهمیم  ... 

... و باز  میاورین تیبه رو میدار میما تصم میبگو خواهمیم

 سکوت

 . است

کند یگردن کج م کشدیماگش بو م یتو یاز قهوه  یکم  

اش را به من دوخته و منتظر واکنش است ینافذ قهوه ا یچشمها  

. 

؟ میبگو چه  
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است که توپ اگر در دهیخواب ی، جور دیکش یخرناس م پاشا  

شود ینم داریهرگز ب میبترکان گوشش  . 

 یعذرخواه کیاست ،  ستادهیا می، جلو میآ یسمت پله ها م به

 کوتاه

دی: ببخش میگو یم  ... 

پرسد: کجا ؟ یم متحکم ! 

- به ساختمون گردمیبرم  . 

: قهوه دیگویو م ردیگ یرا به سمتم م قهوه  ... 

دهم یرا به عالمت نه تکان م سرم  . 

: دالن ؟ کندیم میروم که صدا یم نییپله پا کی ! 

و  زندیزل م هیچند ثان میکند در چشمها یمانم ، نگاهم م یم

دیگویم  

 . ممنون :

؟ یپرسم : بابت چ یپرتم ، خنگ م حواس  

زده  رونیسرخ و از حدقه ب یو با همان چشمها زندیم یپوزخند

 چند

ینجات داد مویزندگ نکهی: بابت ا دیگویو م کندیم میتماشا هیثان  ! 



 کندیام م یقهوه حال یاهیس کندیش مزه مزه ماز قهوه ا یکم

 چقدر

است تلخ  . 
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میآ یم نییپا گرید یپله  کیزنم  ینم حرف  . 

وجود نداره یبعد ی: دفعه  دیگویدهد و م یتکان م یسر ! 

تو و پاشا یخوشبخت ی: به سالمت دیگویکشد و م یرا باال م ماگ  

! 

یم نییها شده ، پااز چله ر رینوشد و من ، پله ها را مثل ت یم و  

خورد و فکر  یباد به صورتم م م،یآ یم رونی. از خانه که ب دوم

کنمیم  

انقدر داغم! انگار تب دارم ... خدا کند سرما نخورده باشم چرا  . 

] ۲4:۱۰   ]۲۱,4۰,5۰  

 

# ۰5_ یلیگرا  

سلطان یشود ، آ ی، صبحانه در سکوت صرف م رمیگیم دوش  

نوشد ... لب از  ی، نم خوردینم چیه یلیاست ، ل یلیبه ل حواسش

 لب



کندینم باز . 

دورش را  یکماکان شالق شیاست ، موها دهیرنگ پر صورتش

 احاطه

ی، آ کنمیم ینیو عقب نش خورمینون و مربا م یاست ، کم کرده  

بخور نیزند: چرا انقدر زود ؟ بش یتشرم م سلطان  . 
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- دارم دیچند قلم خر میبر میخوایشدم سلطان . با پاشا م ریس  . 

نیدهد: لباس گرم بپوش یسلطان سر تکان م یآ . 

 . افتابه-

 .باشه با خودت شنل ببر-

ینگاهم م هیچند ثان زندیصورتم زل م یتو یلیو ل میگو یم چشم  

: خوش بگذرهدیگو یو م کند ! 

مبل از قبل آماده یکه رو یخداحافظ ، بساط کیو با کنمیم تشکر  

باشد دهیاز سرپاشا پر یمست کنمی، خدا خدا م زنمیبغل م است  . 

یهللا مراد خان جا م نیماش دنیروم ، از د یساختمان مجاور م به  

 یکس دانستمی. حداقل ازمردها ... م دیایب یقرار نبود کس خورم،

ینم  



ی.... فقط آ دیایآمد، هللا مراد هم بنا نبود که ب یخان نم لی. عق دیآ  

باشد ما یها یآمده بود که مراقب جوانک باز سلطان  . 

در خشک ی رهیدستگ یهللا مراد که آمد دستم رو یعربده  یصدا  

ماند یم  . 

: نرو تو! دعواستدیگو یکه از پشت سرم م یلحن مردانه ا با  ! 

چرخمیسمت او م به  . 
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بود، چهره  شیشانه ها یبه دست داشت و پالتو رو گاریس کی

 اش با

قرمز تر بود شیچشمها ینکرده بود، حدقه  یتفاوت چندان صبح  

. 

؟یکشی: م ردیگیم میرا به سو گاریس  

دهم یرا به عالمت نه تکان م سرم . 

خوبه ؟ یلیپرسد: ل یدهد و م یم هیستون تک به  

به من زل  هیکنم و چند ثان یرا به باال پرت م دمیالق ی شانه

زند،یم  

نباش ، به تهی: نگران فرمالدیگو یو م ردیگ یم گاریاز س یکام  



شهیبرگزار مشکل  نیبهتر  . 

است نیغمگ شیگرفته است ، چشمها شیصدا  . 

 یو آنقدر محکم است که صدا ردیگیم گاریکام از س کیلذت  با

 جرق

شنوم یرا م گاریسوختن سر س جرق . 

دهد که هللا  یم رونیب شیلبها انیکند دود را از م یباز م دهان

 مراد

 یره ها در ننداز پاشا ! پس فی: ما رو با ال سکشدیم عربده

 قرمساق

؟ وونهیدست اون د ی؟ عقلتو داد یکرد الیخ یچ  

زند: شماها یم ادیرود و هللا مراد است که باز فر یبه در م چشمم  

روز روشن ؟ یتو نیکنیم یناموس دزد نیکشینم خجالت ! 
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گهید شبی. ناموسش بود از د ستی: ناموسش نکشدیداد م پاشا  

ستین ! 

-  یخوایم نویپاشا ... تو ا دهید مما رو به با زیاُسامه همه چ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مال اصالن بود یلی: ل دیآ یپاشاست که م ادیوفر  ! 



یتو ی، دستتو کرد زیهمه چ یکشد : تخم سگ ب یمراد داد م هللا  

زنبور ی لونه  ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  

 

# ۱5_ یلیگرا  

کندیم زیو زیو اصالن . 

شده من را نگاهکج  یلبخند و گردن کیدارم با  یاز در برم چشم  

تانیکاپ ستی: استراق سمع خوب ندیگویو م کندیم ! 

خشک شده است دهانم  . 
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حد جنون بََرش نیبه سرمان آمده که هللا مراد خان مهراز تا ا چه  

که  یی. سر پاشا کندیم یسر پاشا عربده کش نیچن نیو ا داشته

 جان

نفسش است و  . 

؟ ستیچ هیدعواست ؟ قض یلیمانده ام. سر ل رانیح  

: کندو منمدیگویو م زندیم یزل زده ام به اصالن که لبخند منگ  . 

زیو زیمنم ... و زنبور  ... 



، مست است ؟ کندیوحشتم را دوبل م زشیو زیو یصدا و ! 

کاسه است ، تاب و مین ریز یخون آلود است . کاسه ا شیچشمها  

ستین ستادنمیا توان  . 

رمیگ ینم که از در فاصله م: پاشا ، مکشدیمراد که باز داد م هللا  . 

شده ؟ یپرسم : چ یوم ستمیا یبه دوش او م دوش  

زیو زی: ودیگویو م کندیم ینوچ ! 

؟ هیچ هی: قضکنمیزمزمه م یو عصب کنمیم واه  

- بحث  یئه ! ما و اخو یمال بحثه . بحث مال دو تا اخو هیسر 

میکرد  

ستنین یکاره ا هیبق گهیوهللا که د ... ! 
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، شودیجمع م شمیکه ن دیگویم یعرب یچنان با لهجه را  وهللا  

 قیدانم رف یندارم ، م ی. شناخت چندان ترسمی، از او م ترسمیم

 جان

 لیپاشاجانم است، سالها نبود دوباره برگشته است . فام یجان

یمادر  

پاشاست یمادر لی، فام اش  ... 



و  زندیبه در زل م هیتکاند و چند ثان یرا م گاریس خاکستر

دیوگیم  : 

رهیگیمنو م ی قهی کنهیدر وباز م االن  ! 

کیشمارد :  یم ... 

شمارد : دو یم ... 

شمارد : سه یم .... 

 یبرد و صدا یم ورشی، هللا مراد به سمتش  شودیدر باز م و

 قهقهه

اش  قهی، هللا مراد خان  چدیپ یاصالن در فضا م کیستریه یها

 را

 کهی........... مرت : اصالن کشدیگرفته و داد م شیچنگال ها انیم

یب ی  

یدیکجاست که ناموس برادرتو دزد نجایا یکرد الی! خ ناموس  

؟ یکن فیآل س یما رو شرمنده  یخوایم ! 

خنددیم  . 

زیو زی: ودیگو یخنده م انیم و .... 
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همه  یب ی کهی.... مرتی: هادیگو یو م کندیمراد دهان باز م هللا

زیچ  

!!!!! 

. بابا ولش کن: بابا .. زندیداد م پاشا  !!! 

 یمحکم یلیبرد و هللا مراد س یبه دهان م یرا به آرام گاریس او

 به

! ما سر  زیهمه چ یصفت ب ی: بدیگویزند و م یاش م گونه

 ناموس

میجوون داد میجون داد میداد خون ! 

چند ؟ ییلوی: ناموس ک دیگو یو م خنددیم ! 

صورت او، شود و قبل از فرود مشتش به یتر م یهللا مراد آتش و  

: بابا .. بابا تو رو دیگویو م کشدیکه هللا مراد را عقب م پاشاست

 ! خدا

کن ولش  ! 

 یکشد و سر باال م یرا م گارشی، س زندیمراد نفس نفس م هللا

 آورد

لطفا دخالت  ستیکه به شما مربوط ن ی: شما تو کاردیگویم و

 نکن

یلیرا... گ میفهمیها زبون همو خوب م فیجان . ما آل س مراد  



دیندارن پس دخالت نکن ییبحث جا نیا یتو ومهراز  . 

نی: ا دیگو یدهد و اصالن م یهللا مراد را مالش م یشانه ها پاشا  

مال منه یلیتمومه ! ل یلیل یوچهار ساعت بگذره ، عده  ستیب  . 

کنمیدست بذاره دستشو از جا م یدادم ! رو مال من کس پولشو  . 
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کند و لنگ زنان به ینوک کفش لهش مبا  کندیرا پرت م گاریس  

رود یساختمان م یسو  . 

شده است مرد وانهی، اصالن د کنمیبا دهان باز نگاهش م من  

از دهانش یگریحرف د کیکه به جز سالم و عل یو ساکت جنتلمن  

بود ؟ بابتش دهیرا خر یلیل دیکشیآمد حاال خط و نشان م ینم در  

داده بود؟ پول ! 

و از اخمم پاشا بود  دمیکرد ابرو درهم کش یمن را تماشا م پاشا

 که

شد نگران  ! 

که  فتدیب یمراسم ما ، اتفاق بدتر کیبه روزگارش ، که نزد یوا

 آن



را با هم به آتش  فیومهراز و آل س یلیبود من گرا موقع

دمیکشیم  . 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  

 

# ۲5_ یلیگرا  

نه گرفته استسلطان را نشا یهللا مراد ، آ یها ادیفر شیبار ن نیا  

. 
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، پاشا من  کشندیمدام سوت م میعربده پشت عربده ، گوشها یه

 را

پدرش و خاله ام را خاموش کند نیبرد، مانده آتش ب ینم رونیب . 

ستون یمانده ام پا من  ... 

 یکه دعوا بر سر آنهاست ، در طبقه  یو اصالن ، دو نفر یلیل و

 باال

آزار دهنده  میبرا شانیهاخنده  یصدا میبرند . بگو یسر م به

 است ؟

رم؟یدهم تا جانشان را نگ یدارم جان م میبگو  

ندیخان زاده اش را بب یخواهد عروس یخاندان م نیا یناسالمت  ... 



را پر از نور کند نیو زم ی... آسمان را چراغانردیبگ جشن ! 

کیباال ،  یبه طبقه  یمنته یپله ها یرو نجاینه انگار ، ا انگار  

غم بغل زده به نزاع خاله و شوهرخاله اش  یزانو لیذل عروس

 زل زده

زدم  ی، من م دیایاحوال کش ب نیا گرید یبه خدا قسم ، کم ....

ریز  

زیچ همه  ! 

پاشا هجوم آورده اند . بدتر از  یسرخ به گونه ها یها گلبول

 پدرش

 یها در انداخت فینالد: ما رو با آل س یاست و هللا مراد م کبود

 پاشا

!!! 

کند پاشا یم وچن  ... 
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وانیقندان در ل یتو یکردن قند ها یسلطان کارش شده ، خال یآ  

پهلو اماده دارد رینه دو تا ... سه چهار تا ز یکیآب. نه  یها . 

معجون شفا کیبال و پرش  ریسلطان از ز ی، آ زندیداد م یکس  

کشدیم رونیب بخش  . 



: بخور فدات دیگو یو م زندیسلطان هم م یزند ، آ یزار م یکس

 بشم

! 

 یو تو خواندیسلطان ال حول وال م یکوبد ، آ یسر م یتو یکس

 آب

کند یفوت م نیریش  ... 

 یسلطان م یکرد و ا یبار هللا مراد بود که داشت سکته م نیا

 :گفت

آب قند بخور!  نیکم از ا هی یخوریبرم ، چرا حرص م قربونت

 بحث

اخه؟ هیچ سر  

دانستم یمبود که من ن یزیچ کیسر  بحث  . 

دانست ، پاشا  ینم ییبود که پاشا هم خودش تنها یزیسر چ بحث

 به

اصالن نبود یشد و وقت یاصالن هست دانا م یآمد وقت یم نظر ... 

فهایعرضه نداشت . حداقل در مورد احوال آل س یبرا زیچ چیه  

گفتن نداشت یبرا یزیچ  . 
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ی: پسره  دیگو یزند و عربده کشان م یرا پس م وانیمراد ل هللا  

 ....قرمساق

: مراد جان کندیسلطان ناله م یآ ! 

دوزد ینگاه به من م کیسلطان و  ینگاه به آ کیجانش  مراد  . 

نکنند ؟من خودم منتظر وقتم ریخواهند پاشا را تحق یمن م یجلو  

کردن پاشا ریتحق یبرا  ! 

 نیاحمق... تو با ا یآورد : پسره  یم نییرا پا شیمراد صدا هللا

نز  

ن؟یمنو ببر یآبرو نیکرد یکیبه  دست  

سلطان زل یآمده به آ رونیاز حدقه ب یو با چشمها میگو یم هان  

زنمیم . 

من  یآن به سو کی شیپرد ، چشمها یرنگ از رخش م چارهیب

یم  

مراد زل یبه سو کشدی، خجالت م کنمیکه نگاهش م ندیبی، م دیآ  

باز : مراد جان دیگو یو م زندیم  . 

که پاشا نفس نفس زنان  کنندیم زیند خودشان را تدار میگوشها

یم  

بابا ستین یکنیاونطور که شما فکر م هی: قض دیگو  ! 
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کشد و یم قیبزند نفس عم غیخواهد از دست پاشا ج یمراد م هللا  

من پاشا یبه آبرو یزنیم شهیت ی:دار دیگو یم  .... 

داشت و : بابا اصالن کمک الزم  دیآ یتر به حرف م میمال پاشا

 من

میسلطان هم کمکش کرد یآ  . 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  

 

# ۳5_ یلیگرا  

مبل خودش را ، تن  کی ی، رو رودیمراد عقب عقب م هللا

 رنجورش را

ندینش یمبل م یدسته ها یرو شیکند و دستها یم پرت . 

است یاز دست پسرش عاص چارهیب  . 

 نهیرید ی... به آبرو یکنی: به من فکر نم دیگو یمراد خفه م هللا

 ی

.... به  یکنیمرحوم مادرت فکر نم ی... به آبرویکن یفکر نم من

نیا  

زبون نفهم افتاده فکر کن یتو ریبدبخت که گ دختر  ! 



و من دیآ یمن م ینگاهش به سو هیپاشا چند ثان نم،ینشیم خیس  

... 

نمیرا مظلوم کنم ولب برچ میچطور چشمها بلدم  . 
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من رونیلوله شده به ب یحال لبها نیبه ا شهیخندد ، هم یم پاشا  

به لب یخندد و حاال هم جز همان وقت ها بود که لبخند کمرنگ یم  

 ... آورد

لوله شده ام هوس کرده بود ، او دندان بزند به نیریز ی چهیماه  

میلبها  . 

: بابا من به دیگو یم ستیدر کالمش جار شهیکه هم یعشق با

یآبرو  

سلطان ... دالن فکر  یآ یآبرو مادرم... به ی... به آبرو شما

 کردم . به

ستین یکنیکه شما فکر م یاون هیقض خدا  . 

را روشن کرده اند دوباره به غلغل زدن  رشیمراد را انگار ز هللا

فتدیم  

، پسره با زن برادرش فرار  زیهمه چ ی: توله سگ بدیگو یم و

 کرده



من یابر یخوایم وی! چ دیشماها هم بهش پناه داد نجایاومده ا !  

کهیتار اهیشب س نیع زیهمه چ یوقت یکن روشن ! 

یچالند و پاشا مستاصل م یرا در هم م شیسلطان دارد دستها یآ  

: بابا نالد  ... 

- .... اومدن  فی، اونم از قوم آل س یبابا و زهرمار ! دو تا فرار

نجایا  ... 

یکه عقل نداره من از چشم تو م نیسلطان ا ی! آ یپناه داد بهش  

نمیب . 
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: آروم دیگو یو م کندی، نفسش را فوت م دیآ یسلطان جلو م یآ  

یکنیاالن سکته م رمردیبگ . 

-  شیفرار یکنه بفهمه به ته تغار یم شهیش یاُم آل خون منو تو

 جا

بفهمن به  زننیم شیها منو ، پسرمو آت فی. آل س میمکان داد و

هی  

... میداد .... مامن میدزد تف شده از خاندان سرپناه داد ناموس

 اجازه



صورت هم نگاه کنن و ...ال اله  یراست راست راه برن تو میداد

 اال هللا

! 

دیبه ران پا کوب ومشت  . 

 یگفت و خاله که حرف نم یقلبم تند شده بود، هللا مراد م ضربان

 زد

پاشا بد تر . الل مرده بود ،  . 

دمید یرفتم .ملک الموت را م یهم رو به موت م من  . 

 ی، و پاشا را ... از وقت شناسمیها را دورادور م فیس آل خاندان

ادیبه   

منِ  کیدست چپ و راستم را فرا گرفتم پاشا بود.  یاز وقت دارم  

کردن ... مهربان و  هیبود با غرور و جذاب . قابل تک مردانه

 عاشق ! از

دانم پاشا عاشق من است و من عاشق پاشا ... اصال  یکه م یوقت

 وقت

سلطان مثل ی. آ میکنار هم بود یوقت میشیندیب رانگیما به د نشد  

تا پاشا دمیکش شتریرا من ب یمادر یبزرگش کرد . درد ب دهید نور  

. 
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سلطان را داشت و من ... من هم لعبت جان بود اما قدر  یآ پاشا

یآ  

نه سلطان  ! 

اصال  کنمی... فکر م یسلطان به رفعت معروف بود، به مهربان یآ

یاز آ  

یو آ نجایا دیای، مثال اصالن با زن برادرش ب ستین دیبع سلطان  

، ی.مثال دو کوچه پشت دیجا بمان نی. هم دی: بمان دیبگو سلطان  

اصالن را  کردیرا جهاز م یلی، ل دیخر یخانه م شانیبرا رفتیم

 ! داماد

خواند یگذاشت ، خطبه شان هم خودش م یو اسالم م دیکشیم کل  

کرد یکار را تمام م و  . 

کرد یبخت راه یسلطان به خانه  یچند تا دختر وپسر را آ میگوب  

کارم زل زده ام، در افتادن  یمهربان و ب یاست . به خاله  خوب

 با آل

هللا مراد به  یزده  رونیرا رگ ب نیعاقبت است ، ا یها ب فیس

 من

دانم  یکه نم یحجم از مهربان نیبار خاله ام با ا نیا کندیم یحال

 از



کند ، اشتباه کرده یا خودش کشان کشان حملش مب شهیهم کجا  

!  ستین یحجم از مهربان نیا قی، اصال ال فی. اصالن آل س است

 اصال

: ندیگو یبه قول هللا مراد م یمهربان ندیگو ینم نیبه ا گرید

 ناموس

یدزد  ! 
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سلطان چه کرده است ، یخان بفهمد ، برادرزاده اش آ لیعق یعنی  

که زن  رانمیکشد . ح یه خاک و خون موقت همه جا را ب آن

یحساب  

زن برادرش  یکه دست رو یعقلت کجا رفته ؟! به جوانک ،

 گذاشته

 میچله گذاشته بود برا نجایا نکهیا تی؟! حاال حکا یداده ا جا

 روشن

ها نان وآب بدهد ی! مانده بود به فرار شد  . 

،  تسینفس ن گری، د زدیخ یو هللا مراد از جا برم میگو یم یوا

 رمق

را در هم شیسلطان دست ها یعرق است و آ سی، پاشا خ ستین  



اشو باطل  غهیبود ... ص نجایا شبی: اسامه ددیگو یچالند و م یم

 کرد

پسر گناه  نیتو با ام آل حرف بزن. ا ستیناموس برادر ن گهید !

 داره ،

که نکرده عاشق شده گناه  ! 

؟ یعاشق ک یفهمی:م کشدیمراد عربده م هللا ! 

: عاشق زِن برادرش !!! وا اسفا ، چه میگویدل م یتو نم

 نجس... چه

فیپ فی... اه اه ... پفیکث  ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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# 54_ یلیگرا  

 ریغ ریمن و پاشا ، ز یعروس یاستاندارد ها کنمیم فکر

 استاندارد

، خاندان فیو اصالن ، خاندان مهراز ، خاندان آل س یلیل یها  

در حال جان دادن است نیریو سا یلیگرا  . 



اش ، نگران و وحشت  یهشت روز مانده به عروس یعروس کدام

 زده

 جهیزند ؟! آن هم بابت نت یدهان خاله و شوهرخاله اش زل م به

 ی

ستمین یهمه آشفتگ نی؟ من مستحق ا یبحث چه . 

دوستِ  نیتر یمیبفهمم دوسِت نامزدم ... حاال صم نکهیا مستحق  

: اصالِن برادر دیگویم ... اصال پاشا نامزدم  ! 

برادرش فرار کرده ،  ی غهیخور ، برادِر نامزدم ، با ص سگ

ستمین ! 

یهچل م یخودمان را تو خودیداشت ؟! ب یبه ما چه ربط اصال  

به کار ما نداشتند یها سال ها بود کار فی. آل س میانداخت . 

خواستند حواسشان به ناموس و پسِر دزدشان  یها م فیس آل

 باشد

نکند در روز روشن یناموس دزد که  . 
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گفتند  ی؟ مردم چه م میچه بود ریداشت ؟! ما اس یما چه ربط به

 اگر

خورد و آن یو درشت به هم م زیاتفاقات ر نیمن بنا به ا یعروس  



شودیم خی... از فکرش مو بر تنم س وقت  . 

شود یگرفت دوخته م یکه شعله م یبه بحث چشمم  . 

کیکند به هرحال هرچه باشد ، او  یت مسلطان دارد مراعا یآ  

تواند همه را سرجا بنشاند یاست و به وقتش م یلیگرا  . 

دیآ یپاشا به سمت من م نگاه  . 

نگاهم ، سپاه سپاه پشت دژ معطِل فرصت است که هللا مراد اگر در  

یکف دستش م ییداد ، من حساب پسرش را به تنها یم رخصت  

با میته شده ام . تمام برنامه هاو کالفه ام . خس ی. کفر گذاشتم  

به ما یکه کال ربط ییاهویگره خورده ! ه یپوچ و تو خال یاهویه  

 . ندارد

است .  یکس یاز درد ب نهایا یآن ! همه  یکی،  گفتیم نیا یکی

 پدر

 یو اتابک زنده بودند ، کس نیتک یسرم بودند ، آ یباال ومادر

 جرات

غوغا راه  نیچن نیمن ا یکرد هشت روز مانده به عروس یم

ندازدیب  

 ؟!
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رمق از  یاست و هللا مراد ب نییکنم . سرش پا یپاشا نگاه م به

 دست

دونم با تو چه کار کنم ی: من نم دیگو یم پسرش ! 

: تو عقلت و دیگو یتر است که م یسلطان شاک یاز دست آ و

یداد  

؟ یک دست ! 

. چند دیآ یمن شانیبرم ، صدا یباال پناه م یمانم ، به طبقه  ینم  

نمیبی، م دیآ یکه م نییپا یدر طبقه  یکنم ، صدا یمعطل م هیثان  

یآ شوم،یدوال م یبرد .کم یپاشا پدرش را کشان کشان م که  

ردیگیم شیدستها انیو سرش را م ندینشیم ییجا سلطان  . 

پاسخگو  دیدر چاه انداخته ، خاندان من با یاحمق سنگ کی

 باشند؟

شوم، ُدمِ  یجگوار م ِش ی، ن شومیم ی افعمنصفانه است ؟ زهرِ  نیا  

شومیکوسه از آب م یزده  رونیب  ... 

دیآ یم یاطیچرخ خ ینعره ام که صدا ی آماده  . 

 ی، او رو کنمیدر اتاق مجاور را با شدت باز م کنم،یتند م پا

یصندل  



 یجلو و عقب م یبه آرام یکنج اتاق نشسته است ، صندل راک

 شود ،

یمیقد یاطیچرخ خ یپا یلیاست و ل یلصند یبه دسته  آرنجش  

دست وبالش مانده و اشک یسلطان است ، لباس عروسم تو یا  

روان شیچشمها  ! 

 

249 

کند و اشک یلباس را چرخ م یدانم کجا ینم سیخ یگونه ها با  

لغزند یصورتش م یآرام ارام رو ها  . 

 ینیاندازم . چه هم نش یبه زوجِ مهماِن خانه م ینگاه مین

و دوستانه  

ینیریش  ! 

راک ، یصندل یکنار پنجره رو یو مرد یاطیپشت چرخ خ یزن  

؟ وهیآبم ایقهوه مناسب بود  ییرایپذ یبرا ! 

هست ،  یچکد هرچه دق ودل یتور لباس م یکه رو شیاشکها

 سر او

نکن هیلباس من گر ی: رومیگویو م کنمیم یخال  . 

برد ، نگاهش با  یسرش را عقب م کشد،یاز کار م دست

یدگشرمن  



و دور از  بهیمن غر یبرا تیحجم از مظلوم نی، ا دیآ یم باال

 انتظار

 رونیب لهیما، از طو یچشم همه  یکه برهنه جلو یی، او است

زند،یم  

کند . من خودم سر میمظلوم و غم زده تماشا نیچن نیتواند ا ینم  

 یتوانستم مار باشم ، هم موش ! هم جوجه  یهم م موقعش

 سرمازده

دیطلب یا را مآغوش پاش که  ! 

نمونده ، االن یلی: خدیگو یم ی، به آرام کنمیحرص نگاهش م با  

کهیکوچ رییتغ هی!  شهیم تموم  . 
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به حرف پاشا گوش نداده ام ، حمد پروردگار  کنمیرا شکر م خدا

یم  

لباس  نیکه لباس عروسم را به دست او نداده ام ! هم میگو

تهیفرمال  

بود ادیاز سرش ز هم  . 

رودیراک کماکان جلو و عقب م یصندل  . 



اندازم و  یکند م یمن را تماشا م مینگاه به او که مستق مین

میگویم : 

انگار یکار شکن نجایا یراحت شد اصالن خان ؟! اومد التیخ  ! 

منو ؟ یخاله  ای؟!  یهللا مراد و سکته بد یخوایم  ! 

گفت: دوست کردیم میکه تماشا یبه لب نشاند و در حال یلبخند  

میاتو چطور برگزار کن تهیفرمال پیکل یدار ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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زنم یحرف نم یا هیثان  . 
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یها افهیبا ق یشمار یمن را دست انداخته است ؟! سواالت ب او  

شوند یم داریدر سرم پد بیو غر بیعج  . 

! اگر کردمیقبول م دی: از اول هم نبامیگو یو تند م زنمیم شخندین  

پاشا نبود صرارا  ... 

دارم یعکاس یبرا یخوب یها دهی: من ا دیآ یحرفم م انیم  ! 



دانم از کجا  یکه نم یساکت است و او با اعتماد به نفس یلیل

 همواره

:مطمئنم عکسدیگو یم زندیدست و پا م شیلحن و صحبت ها در  

 یو کدروت جزئ یدلخور نیبخش هست که ا تیاونقدر رضا هات

 به

بره نیاز ب یزود  ! 

کنمیم نگاهش . 

 چیه میتوانم بگو یبه من زل زده است و در نگاهش م میمستق

یحس  

او سالها قبل ، تمام احساساتش را کشته کنمیفکر م ی! گاه ستین  

هستند شهیاحوال را دارد. انگار ش نیهم شیچشمها شهیهم است  

. 

ستین زیچ چیکه پشتشان ه ییها شهیش  . 

دهم یدهانم را قورت م اب  : 
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- که هشت روز مونده به  کنمیمن فراموش م یکنیواقعا فکر م

 مراسم

؟ یبه پا کرد یماجرا و آشوب نیچن عقدم  



:  دیگو یبرد و م یلنگه ابرو باال م کی کندیرا متوقف م یصندل

 من

نبود نیجز ا یدالن ! چاره ا متاسفم  . 

: چاره  میگو یم یتواند من را ساکت نگه دارد ، عاص ینم گرید

تو؟!   

چه  یخوای.... م یگند زد ینیبی؟ م یزنیچاره با من حرف م از

 کار

یمنو به جون هم بنداز ی؟ خانواده  یکن  ! 

کشدیآه م یلیل . 

توپم یشود و رو به او م یم دهیکش یلیل یبه سو یا هیثان نگاهم  

: 

،  فیهمه جا ... اصالن آل س نی؟ ا یخوایاز جون ما م یچ

تونستیم  

پنهان بشه! چرا  گهیهزار سوراخ موش د ، تو گهید یجا هزار

؟ نجایا ! 

؟ فیآل س یو مهراز و فدا یمهراز کرد یرو فدا یلیگرا هی چرا  

شده قتیطر یو فدا فی: آل س دیآ یحرف م به  ! 

کنمیم نگاهش  . 



ها ومهراز ها  یلیها و گرا فی: کل آل س دیگویباال داده و م ابرو

یفدا  

نباشد نی! چن قتیطر  
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؟ قتیطر ! 

لبخند کمرنگ به لب دارد و  کیگردد ،  یبرم یلیبه ل نگاهم

یصدا  

دیآ یم اصالن  : 

ها  یلیپدرت . گرا ی، نه جوانمرد ینه رفعت مادرتو به ارث برد -

 ذاتا

هستن یخود خواه و فراموش کار یها آدم  . 

دوزم یطلبکارش م ینو چشم در چشمها از  . 

- یدیدبود ... تو ن ادیپناه گرفتن تو ز یجا برا  ! 

- که قبال بهشون لطف کردم تا حاال  ییعادت دارم برم سراغ اونها

 بهم

 یرخواهیهستم . از سر خ یجبران کنن . من ذاتا آدم متوقع لطفمو

 و

دارمیبرنم یقدم یکس یبرا یشناس خدا . 



غرا و بم ، تُن  یدهد ؟ او با آن صدا یلحنش آزارم م کنمیم فکر

 یدستور بدهد ... اما جور اگر نخواهد ی، حت یکوبند و دستور

 حرف

گوش  توانستیکه کائنات فرمان بردارش باشند ، چطور م زندیم

یها  

ازاردیرا ب من  . 

نجایا یلی:به هرحال ما خدیگو یخورند و م یلبش تکان م عضالت  

 تهی، من عکاس فرمال ری. انقدر سخت نگ تانیکاپ میستین موندگار

 ی
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به آلبومت نگاه ی، روز رمیگیازت م یخوب یهستم ! عکسها تو  

، سخت نگذشته یکردیم الیاونقدرها هم که خ ینیبیو م یکنیم ! 

به تو حداقل  . 

زند ، نگاهش  یلنگ م ی، کم زدیخ یزنم ، از جا بر م ینم حرف

 را

زند یصورتم شمرده لب م یتو یکندو به ارام یم کیبار  : 

- ان کنتو جبر یاهل رفاقت باش ... کم یمهربون باش ! کم یکم  

! 



- یجبران کنم ؟ شب گذشته تو به من طلبکار شد ویچ  ! 

به آل  نیاز ا شتریها ب یلی: هنوز نه ! گرا دیگو یخندد و م یم

فیس  

! موعدش سر اومده ، من اومدم طلبمو وصول کنم .  بدهکارن

 حاال

. من رخت میروز و دوروز کیمهمون  یلیوقتشه ! من و ل هم  

. تا حاال اگر موندم ،  رمیم یلیبا ل،  نمیبه تن پاشا بب یداماد

 محض

برادرم پاشاست خاطرِ   . 

، او عادت دارد ،  ستیگفتن ن یبرا یزیزنم ، چ ینم حرف

یحرفها  

، مخاطب را در جا به خاک بنشاند و  دیرا کوبنده بگو ساده

 خودش را

متصور شود دانیم روزیپ . 

ِس در پ شیاست حرف زدن ها دهیفا یمانم ، جدال با او ب ینم

 طعنه

 یپ شیحرفها قیدق یخواست به معن یو من هرگز دلم نم است

 ببرم
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یاجیبدهد، احت یحیتوض دیدینم ینداشتم او هم لزوم یاجیاحت ،  

چندان میدید ینم ی، که لزوم می، ما دو آدم دور بود نداشت  

بود ریامر بود ؟ قطعا جوابش خ نیبه ا ی، اشکال میکن معاشرت  ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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پنجم فصل  : 

یقره قاشل یروستا  

95۱۳ بهشتیارد ۲۲:  مورخ  

،  زیسحر انگ یبایو بکر ... ز عی، وس بایز یگفتند جلگه ا یم

یجان  

تازه به  یهوا یحرفها . کم نیو از ا دید م یتازه به روح م که

نهیس  

کرده  شی، امروز آفتاِب خالص بود . خودم صورتم را آرا بردم

 بودم و

گل به سرم بود  ی رهیدا کیرا حلقه حلقه کرده بود .  میموها یلیل

 و



آن طرف تر از ما  یزحمتش با پاشا بود کم یوحش یگل ها دسته

، 

کندیم میاش را تنظ هیبودند او سه پا ستادهیا . 
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دشت را  یمردانه شان فضا یقهقهه ها یکشد که صدا ینم قهیدق

 پر

کندیم  . 

بندند ، یاصالن م اهیس پیاسب ها را به جو ماشاهللا افسار  حجت  

یصندل یاست ، رو شیکه در پ ییاهویه یبه همه  تیاهم یب من  

یقیموس کیگوشم است و به  یتو ینشسته ام هندزفر پیج  

کنمیآرام گوش م کیکالس . 

آهنگ در نیکنم با ا یبسته ام و تصور م یرا تاحدود میچشمها  

کنم یرکت مرقص ، با پاشا همگام و موزون ح ستیپ  . 

میرا درست بردار مانیاست که گام ها مهم  . 

خواهد ، پاشا ی... دلم م میکه باعث مضحکه و خنده نباش یطور  

نیکشد و ا یخجالت م یکند ؛ کم ادهیکه آموخته را پ یحرکات تمام  



را  شی. محال است پاشا دستها کنمیهم حس م ایرو یتو یحت را

 دور

از پاشا مهراز  نیببرد و بچرخاند . احلقه کند و من ر اباال  کمرم

دیبع  

 . است

شود قامت الغر اندام پاشاست و یمطرح م نجایکه ا یاول ی نکته  

عبوس هللا مراد است و مطمئنم  شهیهم یدوم ...چشمها ی نکته

 آن

خان از لیعق یپاشا هستم ، چشمها یکه من بر فراز دستها لحظه  
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تند من مطابق آداب و سننهس لیزند . آنها ما یم رونیب حدقه  

 ییاروپا یدهم به سان دخترها یم حیکنم ومن ... من ترج ازدواج

، 

حضار  یرا به سالمت نمیو شامپا نمیبنش نیزر یکالسکه  بر

 !بنوشم

 کی یها وانیها در ل یدنیقسم نوش نیکه در مراسم ما ، ا هرچند

 بار

رونبود سِ  یآب معدن شانیکه تو یا یو ظروف آب معدن مصرف  



ستین بیاما ... آرزو برجوانان ع شدیم  . 

کنم ، پاشاست .  یرا باز م میکنارم، پلکها یحس حضور کس از

 من را

قهر ، به میروز ون کی... بعد از  رهی.... خقیکند ، دق یم تماشا  

نمیو پاشا ... من با پاشا سر سنگ مینجایسلطان ا یآ التماس ! 

توانم آن  یاشد ، من نمدانم ، هرچه ب یاو م ریرا تقص زیچ همه

یلیل  

در چهارچوب را فراموش کنم ستادهیا  . 

اصالن را نشانه رفته از خاطر ببرم و  یکه چانه  یدو لول آن

 ... اسامه

مهر شیاسامه تو ی، حرفها دمیاسامه را شن یاز حرفها یمین من  

دور کند و  یلیاصالن را از ل خواستیداشت ، م انیجر یبرادر

را یلیل  

خواند یم یارزش یب ی مهره  . 

 ینم رونیاز ذهنم ب نیدستم را نوازش کرد ، افکار سنگ پاشا

 روند ،

ی: خوشگل شددیگو یم متیو با مال ردیگ یام را م پنجه  ! 
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فر شده ام  یبه موها تیاهم یدهم، ب یم هیرا به عقب تک سرم

 رو به

بره شیپ یشکل نیاوضاع ا کنمیوقت فکر نم چی: ه میگو یم او  . 

- که یدونیخوام ، تو خودت م یمتاسفم دالن ! من واقعا معذرت م  

من لحظه یدونیچقدر دوستت دارم تو م یزیمن عز یبرا چقدر  

روزها و حاال نیا یبرا کردمیم یشمار  ... 

- ... جو کامال  نی؟! اوضاع رو بب یپاشا ؟ حاال چ یحاال چ

 !متشنجه

- ستین ینطوریتهران ا یتو  . 

 یهران لعبت جان، جو من را، به اندازه ت یتو میبگو خواستم

 هزار

 شیتادر آسا نجای! من آمدم ا کندیمتشنج م یلیول فیآل س اصالن

 و

رمی،چند عکس بگ آرامش  !!! 

ویحاضره مادام موس زی: همه چدیآ یاصالن م یصدا ! 

 یشوم ، لباسم به جرات م ادهیپ کندی، کمک م ردیگیرا م دستم

 توانم

از  یخبر گریشده است ، د باتریبهتر وزاول  یاز مرتبه  میبگو

 آن



نشان دیدو بند نازک مروار شیو به جا ستین نیآست یرهایحر  

کند یپشت لباس را به هم متصل م جلوو  . 
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کی،  نیدشت مقابل لنز دورب انیدر م یچوب یصندل کی دنید از  

 یدر عکاس یمرد هنر نیدانم ا یم دیبرم .بع یابرو باال م لنگه

 داشته

اشدب  . 

!  یعروس یباز فرصت دارم ، برا دیایعکسها خوشم ن نیاز ا اگر

 ان

نیبندم و بهتر یخوب قرار داد م تینها یب ی هیآتل کیبا  موقع  

کنم یم یعکاس رانیا ی نقطه  . 

: دیگویبرد و م یاصالن دست جلو م ستمیا یکه م یصندل کنار

نیبش  

 . عروس

کنار یلینشسته ام، ل کند ، شق و رق ی، پاشا را صدا م نمینشیم  

اصالن من را با لبخند و مهِر  گرید یاست و پاشا آن سو اصالن

یب  

کند یتماشا م حد  . 



نی: فروتنانه بش دیگو یم نیاز پشت دورب اصالن  ! 

 میپا یاندازم دسته گل رو یپا م ی، پا رو زندیآتشم م پوزخندش

یم  

کند : دالن یکه صدا م ماند  ! 

؟ ی: چرا عاشق پاشا شد دیگو یکنم و م یم نگاهش ! 
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مرد  نی: ا دیگو یو م ردیگ یفاصله م نیام از دورب رهیاو خ به

یچ  

که تو رو جذب خودش کرد ؟ داشت ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱.۱۲,4۰  
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، ردیگیم لمی، ف کنمینگاه م نیدورب یچراغ چشمک زن رو به  

زم و بعداندا یبه لنز م یاست ، نگاه میتنظ هیسه پا یرو نیدورب  

کندی، منتظر من را تماشا م رودیپاشا م یبه سو میچشمها  . 

 ی قهیاتو خورده اش مناسب اندامش است ، جل دیسف راهنیپ

یمشک  



ساخته یتازه داماد دوست داشتن کیاز او  اهشیو شلوار س رنگ  

 . است

است و  یو استخوان دهیمردانه است ، صورتش کش لبخندش

شیموها  

که به باال شانه شده اند و از دو طرف ییوهادوست دارم فرم م را  
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یاز حجم موها کاسته شده است و به حجم آنچه باال یکم گوشها  

اصالح کرده است غیت شیاش است افزوده . ش یشانیپ  . 

میگو یو م ندینش یم نی، نگاهم به دورب دیآ یکه کش م سکوتم  : 

من یبرارو  یکار چیپاشا مهراز و دوست دارم چون ه تانیکاپ  

خوشم  دهیاش که بهم قدرت م هیروح نی. از ا دونهینم ناممکن

ادیم  

. تو  ی... برا ی، چون تو دختر یدالن چون تو زن گهینم نکهیا

کار نیا  

ستین ممکن  ! 

 یبار ک نیپرسد: اول یو م ندینش یاش م هیسه پا یپا اصالن

 بهش

؟ یدوستش دار یگفت  



خندم یم  . 

ها خارج شده است یآشفتگآن  یذهنم از همه  کنمیم حس  ... 

دیآ یبه لبم م یآورم ، لبخند یم ادیو به  کشمیم یقیعم نفس  : 

و نهینباشه ! دوره بب یسالم بود . قرار بود مدت ستیب کنمیم فکر  

بره بهش گفتم که دوستش دارم نکهی... قبل از ا برگرده ! 

پر از آب  یهم کنار دست اصالن نشست پاشا با چشمها یلیل

 نگاهم

کردیم  . 
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پرسد: از کدوم  یو اصالن م نمینش یم یصندل یتر رو راحت

 بخش

؟ ادیخوشت م تشیشخص ! 

- که  کنهیتالش م یلیصبوره ... خ یلیمهربونه ، خ یلیپاشا خ

 همه

 زیاگر همه چ یرو برات به نحو احسن جلو ببره ! حت زیچ

 اونقدرها

رو زیهمه چ کنهیم ینباشه! اما پاشا سع یعال ادیکه به نظر م هم  

فتادهین یکه انگار اتفاق یجلوه بده طور یعال  . 



 نیخصلت پاشا ا نی: مهمترمیگو یو م کندیم یمکث اصالن

یمهربون  

 ! هاشه

- ده یپاشا تو رو آزار م تیکدوم بخش از شخص ! 

شیباز قی: رفمیگویزنم و م یزل م نیدر لنز دورب میمستق  ! 

اراده قهقهه ین بشود ، م یاصالن که بلند م یخنده ها یصدا  

یموضوع بلند بلند م نیهر چهار نفر ما به ا نمیب یو بعد م زنمیم  

را پشت سر  ی، انگار نه انگار چه شب و روز وحشتناک میخند

 گذاشته

میا  . 

ی: فکر کنم برا دیگو یو م زدیخی، از جا برم کندیرا قطع م ضبط  

رمیگیازتون م ایکه لب در ییخوب باشه ! با سکانس ها پتونیکل  

.پاشا برو نوبت توئه کنمیم تشیاد . 
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نی، هنوز خنده به لب دارد ، ا ندینشیم یصندل یبار پاشا رو نیا  

ما بپرسد ... و ما  یاز هردو نکهیبودم ، ا دهیاصالن را پسند فکر

 جواب



 میباشد برا شودیپخش م یکه روز عروس یلمیدر ف نیو ا میبده

 دل

است زیانگ  . 

کنم یو پاشا را نگاه م شودیهمه جانم چشم م و من ندینشیم پاشا  

. 

داماد ... از  ی: خب آقا پرسدیکند و م یضبط را آغاز م اصالن

 حس و

بگو حالت  . 

دوست یگذاشته لبخند شیپاها یران ها یرا رو شیدستها کف  

رسمیام . باالخره دارم بهش م یآورد: عال یبه لب م یداشتن  . 

- ؟یچقدر دوستش دار  

دیگو یاندازد و بعد در جواب اصالن م یه به من منگا مین پاشا : 

یلیخ ... 

- چقدر پاشا ؟ یعنی یلیخ ! 

- یلیخ یعنی یلیخ . 

یلیخ یگی: چقدر ماست مدیگو یبا طعنه م اصالن  ! 

یلیخندد: خ یم پاشا  ! 
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دالن تانیبه درد کاپ یلیخ نی: ا دیگو یکند و م ینوچ م اصالن  

خورهینم یلیگرا ! 

یلی... خیلی: خ زندیاد مو پاشا د خندمیم ... 

نیاندازد ، پوست تنم از شدت ا یم نیطن میکه در گوشها شیصدا  

شود یرساند مور مور م یم میکه او به گوش ها یحس . 

 نیبه درد ا یلیخ نی: ادیگو یو باز م دیآ یکوتاه نم اصالن

 عروس

خوره ینم ! 

یلی: خکشدیبار پاشا عربده م نیا .......... 

. من بلند کشدیم ههیو چاووش ش چدیپ یدر دشت م شیصدا  

که دوستش یگفت یبار بهش ک نیپرسد: اول یو اصالن م خندمیم  

؟ یدار  

- کارت پستال نوشتم که دالن هی ی! براش تو شیتولد هجده سالگ  

یهست یدوست داشتن یلیخ تو  ! 

که هنوز نگهش داشته بودم را  یپاشا متن کارت پستال همراه

 تکرار

 . کردم



اد؟یدالن خوشت م تیالن آمد : از کدوم بخش از شخصاص یصدا  
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- اوردنشیجسارتش... صداقتش... کم ن  ! 

- ؟ ادیو از کدوم بخش بدت م  

- تنها دیشا ستیمعتمد دالن ن یدالن معتمد همه هست و کس  

شهیاما خب بهش سخت م ادیبگم ازش بدم م تونمیکه نم یبخش  

و محتاطه کنهینه رفتار ممحافظه کارا یلیکه دالن خ نهیکرد ا نفوذ  

. 

تنها  دیکنه ! شا ینم یشرویپ شتریخانواده ب ی رهیدا نیا از

یزیچ  

نیباشه و البته ا نیهم امیباهاش کنار ب تونمینم یلیمن خ که  

همون ینداره ول یادیز یچون دالن دوست ها تهیجذاب هی خودش  

هستند یامن یکه داره به شدت براش آدم ها یتعداد  . 

- ت امنه ؟دالن برا  

هر یئه که برا یاندازد : دالن اونقدر قو ینگاه به من م مین پاشا  

امن باشه تونهیم یآدم  . 

- کنه پاشا؟ کاریدالن برات حاضره چ  



کند یفرق م شیها سوال  . 

که از یی: فکر کنم تا جادیگو یام که م ستادهیدهان پاشا ا مشتاق  

کنه یالزم باشه م یهرکار ادیبر ب دستش  . 
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- ؟ یریدالن بم یبرا یحاضر  

رمیمیم یلی... خ رمیمیدالن م ی: برادیگویخندد و م یم پاشا  ... 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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: کاتدیگو یکه اصالن م ندینش یم میخجالت زده به لبها یلبخند  ! 

بخش عکس ها یبرا می. بر نیاز ا نیا خب  .... 

: دستت  دیآ یم یلیل یبرد صدا یاش را باال م هیسه پا یوقت

 قرمز

اصالن شده  ... 

پوست ساعدش  خواستندیکه رگ ها م شیبه دستها رودیم نگاهم

 را

که به تن داشت تا یخاکستر ی رهیت راهنیپ یها نی،آست بشکافند  



پوستش ابرو باال بردم وگفتم:  یتا خورده بودند ، از قرمز آرنج

 به

؟ یدار تیحساس یزیچ ! 

شده ریکه هی: شبدیگو یو م کشدیدست اصالن م یرو یدست یلیل  

. 

 

267 

 ستین یخاص زی: چدیگو یاندازد و م یرا دورگردنش م نیدورب

 به

می.بر ستین یمشکل یدارم ول تیکم حساس هی زهایچ نیو ا چمن  

اون سمت و دوست دارم . تو آفتاب عکسها  یور منظره  اون

 جالب

ادینم در  . 

رسد: لباستو دوستپ یلب م ریز دیآ یکنار دست من راه م یلیل  

؟یدار  

و در جوابش چدینپ میپا یتا جلو رمیگ یمشت م یتور را تو دامن  

: بله . ممنون از شمامیگو یم  . 

از من سوال نکهیا یاجازه  گریدهم که د یجواب م یآنقدرجد  

بپرسد را به خودش ندهد یگرید  . 



یاست و آن را م یزیدهانش چ ی، تو کشدیمن را بو م چاووش  

نداد به ی: اسبت به من سوار دیگو یالن رو به من م، اص جود  

ده؟یم یسوار شوهرت  

دهیم ی: به آشنا سوارمیگویو م خندمیم ! 

 ... منو باهاش آشنا کن-

 

268 

دهم دست از سر چاووش یو من سر تکان م ستدیا یم وعقب  

داشتیبرنم  ! 

طرفه کی دیشود ، من اما با یاصالن ، پاشا ، سوار م شنهادیپ به  

، ستینفر ن کی یکند ، جابرا یم تمیدانم اذ یاسب م ریز نم،یبنش  

سوار بر  میتوان ی، هر دو م اوردیدر ن یاگر چموش باز چاووش

 اسب

یم میپا ریآورد ، ز یم هیچهارپا کی پیج ی. اصالن از تو میباش  

: برو باالدیگویو م گذارد  ! 

 یوقتدارد ،  ی. افسار چاووش را اصالن نگه م کندیکمکم م پاشا

کی  



بوسد و  یم یپاشا گونه ام را فور نمینش یم نیز یرو طرفه

دیگویم : 

ازم دالن یبود دور ! 

ستمیقهر ن گری. د خندمیم . 

: نگاه ها به هم دیگو یکند و م یافسار را رها م اصالن  ... 

دیآ یعکس م کیلیچ یصدا و . 

 یم میاش را تنظ هیکند ، از نو دوباره ... زاو یچک م اصالن

 ...کنم

دیگو یگوشم م یخندم ... پاشا تو ی. م ردیگ یم یگرید عکس  

 !دخترک بد اخالق:
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زنمیقهقهه م ومن  . 

یمنو ببوس دی: بادیگو یباز م پاشا ... 

: عمرامیگو یم  ! 

 یبوسه برا هیدهد :  یاست که نجاتش م قشیهمان لحظه رف و

 هم

رمیعکس و بگ نیبر  ! 



ی: فکر کرددیگو یکند و م یحق به جانب و طلبکار نگاهم م پاشا  

خوشگل؟ مخصوصا حاال .. مخصوصا  یدربر رشیاز ز یتونیم

 ...امروز

متفاوت چپ و راست عکس  یدر حالت ها نییاز همان پا اصالن

یم  

ردیگ  . 

کند تا به یرا محکم دور کمرم حلقه م شیخندم و پاشا دستها یم  

ستین کسی، ف ستیمناسب ن میجا کنمینخورم . حس م نیزم .... 

خورمیم زیدارم ل کنمیحس م ری: منو بگمیگو یپاشا م به  . 

: حواسم بهت هست دیگو یدارد و م یرا محکم نگه م من

 .خوشگل

ایرو ب بوسه  ..... 

: با شمارش من ... سه ... دودیگو یم اصالن  ... 

: غنچه کندیگو یام گرفته است ... پاشا م خنده  ! 
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و از همان پشت ردیگ یم را شیخندم اصالن عکسها یتر م بلند  

بوسه است ؟ نیبدم؟! ا ادتونیو  دنیبوس امی: بدیگو یم نیدورب  



یم یلیل ی، صدا دیآ یدر م میکه اشک از چشمها خندمیم آنقدر  

شهیاالن خراب م شتی: آرا دیآ ! 

بعد از آن ستی. دست خودم ن زنمیرا عقب داده ام و قهقهه م سرم  

ا بود . حق من وپاشاحق م یسرخوش یکم نی، ا شیتشو همه  ... 

پشتش دو  یرو نکهیخندد ، چاووش از ا یبلند ترا ز من م پاشا

 نفر

: زود کشدیم ی. اصالن پوف رودیجلو م یقرار کم یاند ب نشسته  

نیبوسه بر هی نیباش  ! 

کنم یرا جمع م دهانم  . 

ی: ماه شددیگو یکند و م یام م دهیپوش دیبه جان سف ینگاه پاشا  

یشیم یچ یعروس یشد نی! االن ادالن  ! 

 یبوسه  هی: با شمارش من ... دیگو یخندم.... و اصالن م یم

یطوالن  

کیسه ... دو ....  ! ..... 

کنم یخنده را کنترل م ندینشیمن م یلبها یمردانه اش رو یلبها  

. 
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، دالن چشماتو ببند حس  نی: لب از لب برنداردیگو یم اصالن

ریبگ  ! 

دیآ یعکس م کیلیچ کیلیچ یدوباره صدا و  . 

- قورت نده خوامینم سیگردن کج تر... پاشا فرنچ ک کمیدالن   

نیرو ! لب رو لب . مماس هم دختره ! 

 هیکند ، زاو یرا عوض م شیخندد و اصالن دوباره جا یم پاشا

رییتغ  

است و  میلبها یپاشا رو یرا بسته ام ، لبها می. پلکها دهدیم

 عطرش

 یاست و من م یصبرش طوالن. عکاس چدیپ یشامه ام م یتو

 توانم

اش شدم . مطمئنم اصالن چشمش ییبایشک نیهم ی فتهیش میبگو  

پر است ! عکاس باحوصله  یادیزنان و مردان ز یبوسه  از

 نعمت

لحظه ،  نیا ادآوریخوب است ...  ی. عکس خوب خاطره  است

نیا  

همه عشق نی... احال . 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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دیآ یعکس م کیلیچ کیلیچ یباره صدادو و  . 

- قورت نده خوامینم سیگردن کج تر... پاشا فرنچ ک کمیدالن   

نیرو ! لب رو لب . مماس هم دختره ! 

 هیکند ، زاو یرا عوض م شیخندد و اصالن دوباره جا یم پاشا

رییتغ  

است و  میلبها یپاشا رو یرا بسته ام ، لبها می. پلکها دهدیم

 عطرش

 یاست و من م ی. عکاس صبرش طوالنچدیپ یم مشامه ا یتو

 توانم

اش شدم . مطمئنم اصالن چشمش ییبایشک نیهم ی فتهیش میبگو  

پر است ! عکاس باحوصله  یادیزنان و مردان ز یبوسه  از

 نعمت

لحظه ،  نیا ادآوریخوب است ...  ی. عکس خوب خاطره  است

نیا  

همه عشق نی... احال . 

به نظرم ردیگ یکه م ییعکس ها میتن چاووش هست یرو هنوز  



دوست داشتم، پاشا کمرم را تینها یژست را ب کیهستند،  یعال  

کنم و پاشا به سمت یبود و من به سمت مغرب نگاه م گرفته  

از ما  هیزاو نی... چاووش سر باال گرفته بود و اصالن از امشرق

 عکس

 .گرفت
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 ریز دمیمختلف بودند ، ناگهان د یایدر زوا یبعد یها عکس

 چاووش

نشست ،  نیزم یفاصله . سرش که رو نیبا اندکتر د،یکش دراز

یلیل  

گفت: اصالن دراز نکش ... دستهات قرمز تر شده دهیترس ! 

اسب ریصورتش ، از ز یکرد رو میرا تنظ نینداد دورب یتیاهم  

چاووش بودم که پاشا  ی. نگران سرکش ردیعکس بگ خواستیم

 به

شهیم تیزیچ هی کنهیلگدت م نیو بابا اافتاد: اصالن پاش التماس . 

نگذاشت چکدامشانیه محل  . 

کرد: دالن نگاه بده به پاشا میکنم که صدا یدخالت خواستم  ... 



 شیعکس چطور شد صدا دانمیکه خواست انجام دادم ،نم یکار

یول  

دالن ... دالن  یسرشونه  ی: پاشا چشمها بسته بوسه روآمد

 چشمات

ن بدهلبخند به م هیآسمون  به  ! 

مانم، یم رهیخ یاز آسمان آب یبه نقطه ا رودیبه آسمان م نگاهم  

داغ پاشا به سرشانه  یزد. لبها یچشمم را م یهوا کم ییروشنا

 ام که

در  یلیتوانستم خ یشوم . نم ی، متوجه تکان چاووش م نشست

 آن

راه برود ... که  خواهدی: چاووش ممیبگو خواستمیبمانم . م حال

 همان

در آمد و یلیل غیج یصدا نیدورب کیلیچ یاز صدا بعد لحظه  

به حرکت افتاد چاووش  . 
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داد زد: اصالن یلیکند ، ل یسقوط م نیینگاهم به پا یفهمم ک ینم  

! 



چند گام جلو رفت و من چشمم به اصالن افتاد، چشمش  چاووش

 را

مانده است دهیبه پهلو غلت نیزم یو رو گرفته  . 

دهد نگرانم ، قلبم  ید جواب نمکن یم شیمضطرب صدا پاشا

 درحال

پاشا باز به فکر مرگ چاووش  نکهیشدن است فکر ا یمتالش

فتدیب  

آمدم و پاشا هراسان به نییپا نیز ی. ، من اول ازروزندیم آتشم  

دود، افسار چاووش را نگه داشتم پاشا رو به  یاصالن م یسو

یرو  

اصالن نمتینشست و گفت: دستتو بردار ... لگدت زد؟! بب اصالن  

. 

ستین یزیگفت : چ یم مدام  . 

اصالن  پیاز ج یا لهی، بندش را به م کشمیچاووش را م افسار

یم  

دی: با میگو یروم و م یم شیبرداشتم و به سو یآب ی؛ بطر بندم  

یبشور چشمتو .... 

- ستین یزیچ  .... 



رد  کی،  کشدیم نییچشمش پا یبه زور دستش را ازرو پاشا

 قرمز

خورد  یبه چشم م یچشم چپ و همان حوال یصورتش باال یرو

 ، به

کبود زنمیروز افتاده حدس م نیچاووش به ا ینعِل کف پا خاطر  

ستین یاما مشکل حادتر بشود  . 
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چشمش یرا محکم به سو یبطر یکند بدنه  یرا باز نم چشمش  

: آخدیگو یخورد و م یدهم آب با فشار به صورتش م یم فشار  

... 

- ستین یخاص زی. چ نی! هم یشستشو بد یکن چشمتو باز دیبا  . 

که  کنمی، دوباره کارم را تکرار م اوردیدود تا دستمال ب یم یلیل

 پاشا

دارم ی: بذار من چشمشو باز نگه م دیگو یم  . 

آب به کنمیکنم حس م یرا نگاه م یقهوه ا ی رهیآن دا یوقت  

شیدهد چشمها یرطب م یاست ... بو دهیرس نخلستان  . 

پاشم و  یبه صورتش م شتریو قدرت ب یبار با بدجنس نیرا ا آب

نیا  



عمل از جانب  نیقساوت قلب در ا ی: اگر ذره ادیگو یم بار

 جفتتون

! چشممو از کنمیعکس ازتون گرفته باشم پاک م یهرچ نمیبب

 کاسه

نیدرآورد ! 

من را که انگار شتریخنداند و ب یاست که من و پاشا را م لحنش  

دارم یسداند چه ح یم دهیند  . 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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# ۰6_ یلیگرا  

رودیم شینشسته به لباس ها یبه خاک وبرگ و چمن ها دستم  . 

یزیچ هی نیایکم بسه ! ب هی: دیگویو م دیا یبا دستمال م یلیل  

... اصالن جانممیبخور ! 

دادیم یگند یکند . بو یجاِن بسته به اسم اصالن حالم را بد م آن  

یلیجان گفتِن ل نیا ... 

کشد . پاشا یزحمت خشک کردن صورت اصالن را م یلیل خود  



بودم و نیز یکه رو یلحظه فکر کردم پاشا من کیاست .  نگران  

برد و  یم ادیپرت شوم را از  نییاسب به پا یبود از باال کینزد

 !من

دم پر ما هست ، هم حواسم  فیکه اصالن آل س یهر وقت دیبا من

 به

اصالن است  دِ یه پاشا ! که انقدر پاشا مرباشد هم حواسم ب خودم

 که

گریمرد به مرد د کیحجم از محبت  نیکند ا یم نگرانم ! 

فراهم کرده مانیسلطان برا یکه ا یکیکنیسبد پ یلیل شنهادیپ به  

اندازد و اصالن چهار زانو  یانداز م ری، پاشا ز میکنیباز م را

چمن یرو  

است نیدورب یو سرش تو نشسته  . 

پرسم: عکس ها چطور شدن؟ یروم و م یم دستش کنار  
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چشم چپش سرخ است ، احتمال یدارد حدقه  یرا برم نگاهش  

کرده  یمفصل آب در چشمش خال یبطر کیباشد .  دیشا عفونت

 ام

شتریتا ب میندار یدسترس یکه به آب درست و حساب نیهم و  



 : من زندیم یحال لبخند نیکند .با ا ینگرانم م دیرا بشو چشمش

 از

ام یکارم راض تیفیک ! 

بدون پاشنه ام را که تمام دیسف یکفشها نمینش یم لویز یرو  

 یرنگ است را جلو یکوچک نقره ا یپروانه  کی شیرو نییتز

لویز  

نمینش یم لویز یکشم و رو یآوردم دامنم را باال م یم در . 

نیعکس وبب نی: ادیگو یکند و م یبه من م ینگاه  ... 

 یب ریآن تصو دنیچرخانم از د یم نیربرا به سمت دو صورتم

تینها  

شوم یمات م نیکوچک دورب شگریدر نما بایز  . 

به  میچاووش است که مستق میاسب نشسته ا یوپاشا رو من

نیدورب  

 یعکس ب کی. میزده و من و پاشا در حال قهقهه زدن هست زل

 هوا ،

مورب چاووش! من  یاش دشت و چشمها نهی... پس زم بایز

دیسف  

خنده رو یو پاشا پوش  ... 

 . قشنگ شده-
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پاشا گذاشته ام  یکه به لبها یگرم ی. بوسه  یعکس بعد زندیم

 را

محو و تار است ... دسته گلم مشخص  یکم ریدهد تصو یم نشانم

 تر

 یهستند که دلم م بایخاص و ز شیها هی... آنقدر زاو است

 خواست

به عکس ها زل بزنم یطوالن یا قهیدق چند  . 

باشه موقع شی: باق دیگویو م کشدیخودش م یرا به سو نیدورب  

نیکارا بب یو باق تیاد  . 

شوم ، ساکت است به  یافکارم غرق م یزنم ، تو ینم یحرف

 قاعده

شهیزند . هم یهم اصال حرف نم ی... گاه ازیبه حد ن زندیم حرف  

و در بسته بود رفتندیاتاق م کیبود با پاشا به  یوقت  . 

که من نبودم پاشا استفاده  یید از فرصت هاهم که نبو یوقت

کردیم  

زدیبه او زنگ م و  . 

اگر دیزند ، فقط در حد همان چند کلمه . شا یحرف نم یلیخ ذاتا  



یکردم حس یبودم باور نم یشب گذشته شاهد آن صحنه ها نم دو  

سر دو لول را به چانه اش نگه دارد !  ایکند  هیباشد ، گر داشته

 از فکرِ 

کنمینگاهش م دهیترس یعمل کم نیا تکرار . 

زیپرسد: همه چ یم ندیب یکشد من را که م یرا باال م شیچشمها  

؟ مرتبه  
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کنم که به سمت  یبه پاشا نگاه م گردمیدهم و برم یتکان م یسر

 ما

لویز یپاشا رو ی... اما وقت ستیک یلیبپرسم ل خواهمی. م دیآ یم  

گرید شودیچهار زانو م یو خوراک وهیبا ظرف م یلیو ل ندینش یم  

کنم یسوال نا به جا تلخ نم نیکس را با ا چیه کام . 

 نیمن را به بهتر یعکس ها دیداشت! او فقط با یما چه ربط به

 شکل

کس و کارشان چه اتفاق ی. حاال تو نیکرد ! هم یثبت م ممکن  

به پا شده بود ، مارا َسنَن یشوم  ! 

دهد و اصالن  یم یخورم پاشا به دستم چا ینان ومربا م یکم

 بدون



یخورده باشد رو به من م یگرید زیتلخ چ یجز همان چا نکهیا  

رمیازت بگ یکم اون طرف تر ، چند تا تک هی ای: بدیگو  . 

بخوره شویی: بذار چادیگو یرا نخورده بودم پاشا م میچا ! 

 ی: چادیگویدهد و م یرنگش را باال م یطوس یکتان ی پاشنه

 سرد

خورهینم  ! 

را ازاو وانیچسباند و من ل یم وانیرا به ل شیانگشتهاسر  پاشا  

در هم  میزده است! ابرو ها خی یچا کنمیمزه مزه م یکم رمیگیم

 فرو

داغه! توش سرد شده یالک وانشی: لمیگو یرود و م یم . 

- دمیداغ تر بهت م یکی ایب ریبرو عکساتو بگ . 
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میپوش یرا م میو کفشها زنمیبه پاشا م یلبخند  . 

دارد و به  ینگذاشت ببندم را برم میکه به موها یتور ناصال

یسو  

رود ، چند درخت چه کوتاه و بلند در آن  یاز دشت م یگرید

یحوال  

و عکس ستدیا یسرم م یکند دراز بکشم باال ی، وادارم م است  



 یرا ببندم و دسته گلم را رو میچشمها خواهدیمن م ردازیگیم

نهیس  

بگذارم ام  . 

دمی: مگه توتابوت خوابمیگویمو  کنمیم نگاهش ! 

و بکن  گمیکه بهت م ی: کاردیگویو م زندیم یکمرنگ لبخند

تانیکاپ ! 

منم عکاس ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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از من  یسخت ی. کارهاکشمیو پوف م کنمیم یدهان کج شیبرا

یم  

اما گوش دیگو یتا به دادم برسد ، هرچه م ستی، پاشا ن خواهد  

کنمیم . 

 یاست کم ریدرخت چسبانده ام و او با لنزش درگ کیبه  نهت

میجلو  

یمعذبم ، بند لباس را از رو میها نهیاز چاک س ستد،یا یم  



و کندیرا انتخاب م ییمو یاندازد و حلقه  یم میبه بازو سرشانه  

کند یشانه ام پرتش م یرو . 

کشد یرا جلو م شیدست ها یکند ناراض ینگاهم م هیثان چند  

و من کماکان نگاهش  زندیحلقه شده هم م یموها به یچنگ

کنمیم . 

شود یم دایباالخره سر و کله اش پ پاشا  . 

گذارد یکند . اصالن محلش نم یو لبخند تماشا م اقیرا با اشت من  

و او ، با من مثل عروسکش رفتار  ستادهیا یپاشا کنار نمیبیم

کندیم  

میآورد ،صدا یسرم را جلو م یاو باشم تور رو یلیانگار من ل ،  

: دالن؟ کندیم  

: چشمها بسته زندیو لب م میگو یم ها  ! 

دیآ یعکس م یصدا کیلیچ . 
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: دالنکندیم صدا ! 

: چشمها باز دیگویو م میگویم ها  ... 



و  زندیم ییرنگش دست و پا ینگاه قهوه ا یدر اندرون میچشمها

یکم  

دیآ یم نشیدورب کیلیچ یبعد صدا یشود، لحظه ا یغرق م بعد  . 

: دالندیگویم باز ... 

نگاه عاشقانه به من بده هی: دیگویو م کنمیم نگاهش  ! 

کنمینگاهش م دارم . 

 ی... از اون نگاه هانای: نه از ادیگو یو بعد م ردیگیعکس م دو

 ... ناب

یدیبه پاشا م که  ! 

جدا شود . در  کرمیاز پ خواهدی، م زدیخ یتنم برم پوست

میچشمها  

تور ریتور ، او ز ریمن ز کشدیاست ، تور را م رهیخ ... 

لبخند ناز هی: دیگو یاندازد و م یدر صورتم م چشم  ! 

و من دیآ یاست که م نشیدورب کیلیچ یخندم صدا یزور م به  

یکنم ک یبه راه افتاده است و دل دل م ی، در قلبم فتنه ا کماکان  

کنم داینجات پ یمردک منحوس تاز نیتا از دست ا شودیم تمام ! 

یاز اسبها یگله ا هیشب شیام کرده ! چشمها یعاص شیچشمها  
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دانند نه یم مینه حر ندیآ یم شیاست که به تاخت پ یعرب  

شناسند یم حرمت ! 

میدراز بکشم ، به موها دیگو یدوباره م دیآ یم رونیتور ب ریز از  

، شومیکه پهن م نیزم یرو ستین یخورده است ، چاره ا گنده  

. دسته  کندیچمن پخش م یرا رو میموها زندیسرم زانو م یباال

 گل

، با  کشدیم رونیگل سرخ رز از آن ب کیگذارد ،  یم یکنار را

کی  

، گلو... و نهیس یگل را رو یو گلبرگ ها کندیپرپرش م حرکت  

پاشد یم شکمم  ... 

ی، گلبرگ ها دیآ یارام باال م رودیم نییام ارام پا نهیس ی قفسه  

دچار کنند،یم دایرا پ شانیجا میها نهیس انیدر م یبه ارام سرخ  

به من  ینگاه میشده ام ، شدت تنفسم باال رفته است ، ن شیتشو

یم  

؟یپرسد: مضطرب یو م اندازد  

دهم: نه یجواب م فورا ! 

 . پس آروم نفس بکش-

آورد یاست جلو م نیدستش را که به دورب ستدیا یم میپا نییپا  



دو طرف شیاهاانقدر که پ دیآ یجلو م ستیاش خوب ن هیزاو  
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ام او سرپاست دهیدراز کش نیزم ی.رو ردیگ یقرار م میپهلوها  . 

ام است نهیس انیگل سرخ م گلبرگ  . 

گذارم و طبق درخواستش، به آسمان  یشکمم م یرا رو میدستها

 زل

زنم یم  . 

لبهات یگلبرگ رو هی:  دیگو یم دیآ یعکس گرفتن که م یصدا  

 !بذار

بکشم که  رونیخواهم ب یکرده را م ریگام  نهیس انیکه م یهمان

یم  

: اون نهدیگو  ! 

یم میلبها یدهد رو یرا به دستم م یکی شودیخودش خم م و  

 یبار خودش رو نیو ا داردیبرم گرید یکیماند.  ی... نم گذارم

میلبها  

زل بزنم نیبه لنز دورب میتا من مستق خواهدیگذاردو م یم ! 

کنم یکار را م نیا . 



دهد تا یم تی... باالخره رضا ردیگیهم که م عکس پشت سر چند  

زمیبرخ  . 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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کند، سرپا  ی، بلندم م ردیگیو دستم را م ستدیا یکنار م خودش

یم  

 یم نییرز قرمز از سر و کولم پا یگلبرگ ها ی، همه  شوم

به زندیر  

یکنم و م یبه اصالن م یام است نگاه نهیس انیکه م یکیآن  جز  

: تموم شد ؟پرسم  

- تمومه . هنوز هوا خوبه نورم میریبا تور بگ ییآره . چند تا دوتا  

 . خوبه

بار سرپا ،  نی. ا میمان یدرخت م یکند ، حوال یرا صدا م پاشا

 بدون

... چاووش کنار ماست افسارش به دست یژست به خصوص چیه  



رود یم یلینگاهم به ل ستدیا ی.... پشت لنز که م پاشاست  

گرددینگران به جاده است ، نگاهم به جاده برم شیچشمها  . 

: دالن زندیتشر م اصالن ! 
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 فیخف یصدا کی.  دیآ یم یفیخف ی، صدا ردیگیرا که م عکس

 که

است .... اما  زیصدا که ت کیکنم .  رشیدانم به چه تعب ینم

 کمرنگ

دیآ یمثل "ه" از دهان اصالن در م زیچ کی.  است . 

هه خواست تا آن را یکه با صدا یدرد کیکه .... مثل سکس مثل  

کند هضم  . 

چشمم به صورت اصالن است ، دست به  دیآ یم نییپا نیدورب

 پشت

ژست چطوره نی: اصالن ادیآ یپاشا به حرف م بردیم کمرش  ... 

اما نگاهم به اصالن  خندمی. م کشدیمحکم من را به آغوش م و

یم  

دانم یکه نم یزیده است چکر رییدر چهره اش تغ یزیچ رود  

ستیچ  . 



تواند  ینم گرید کنمیهنوز پشت کمرش است ؛ حس م دستش

 صاف

به دست نی... دوربشودیم دهیدوال شده و پشتش خم ستدیبا  

: شودی. پاشا نگرانش م لرزندیم شیماند ، زانوها یم گرشید

 اصالن

؟یخوب  

زدینم حرف  . 
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 نمیبیشده است ماش متورم  یشانیملتهب است و رگ پ صورتش

 که

دیآ یزانو فرود م یندارد و همان لحظه رو ستادنیتاِب ا گرید  . 

شنوم یرا م یلیل غیج یصدا  . 

دود یم ییکه به سمت ناکجا نمشیبیرود ... م یم یلیل یپ چشمم  

. 

 کیدر جاده است ...  اهیس یپژو کی.  گرددیبه جاده برم نگاهم

 مرد

کند یا تند م، کاله به سرش هست ، پ دیآ یم جلو  . 

: اصالنزندیم ادیفر پاشا  . 



چاوش ول شده است اما چاووش هنوز سرجا مانده و تکان  افسار

ینم  

 . خورد

شود ، یپرت م نیام . دسته گل از دستم به زم ستادهیآنجا ا هنوز  

شیهوا کرده اند ! اما صدا ریفهمم ت یم دیآ یدوم که م یصدا  

شکار ممنوع  ی! منطقه ؟ نجای؟ ا یانداز ریاست ... ت فیخف

 !است

زنبور ها پر  زیو زیو یشود ! جز صدا ینم دایپ یشکار اصال

 زدن

یگرید زیچ عتیطب یها بال زدن شاپرکها ! جز صدا سنجاقک  

ستین  . 
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.  دیگویآخ م رودیو جلو نم ستادهیکه ا ییرود به پاشا یم نگاهم

 قبل

ه چمن فرود و با صورت ب ندینشیم نیبه اصالن به زم دنیرس از

یم  

دیآ . 

من در خون یشنوم . دو مرد جلو یرا نم یلیل یها غیج یصدا  



 کنواختیسوت  کیممتد  یغلتند و من .... من صدا یم خودشان

 در

چدیپ یم سرم  . 

جلو بروم توانمینم یحت  . 

در دشت شیخش خش گام ها یمرد است که صدا کی یپاها فقط  

دهیر دو مرد در خون غلتس یبا فاصله باال می. جلو چدیپ یم یخال  

ردیگینشانه م میرا به سو یرنگ اهیس ی، اسلحه  ستدیا یم . 

: من  دیگو یکند و م یافتاده م نیزم ینگاه به اصالن رو مین

 بهت

ستیتو ن یلقمه  یلیل گفتم  ! 

. گونه زندیقلبم نم ردیگی. من را نشانه م کندیرا مسلح م سالحش  

شود یمنجمد م میخون در رگهاداغ است و تمام تنم سرد ...  میها  

. 

کرده است رونیو حنجره ام صدا را از خانه ب کشدیم ریت میگلو  . 

نندیب یکنند و م یکار م میچشمها تنها : 
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پاشا خون آلود شده است دیسف راهنیپ  ... 



] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  

 

# ۳6_ یلیگرا  

خوش شانس است  کندینگاهش پر از پوزخند است . حس م مرد

، 

.  دیصدف شا دی.... مروار میلعل گران بها کیمن  کندیم حس

 نگاه

کارد . نفرت توامان با  یدلم م یتو یبیاش نفرت عج مردانه

 !ترس

است ،  شیاست ... چهره اش پر از ر بهیمرد نا آشنا و غر یصدا

 سبزه

 شیخورد . چشمها یاست ... لحنش به عرب ها م رهی... ت است

 خشن

مورب دارد و قیرد بزرگ و عم کیاش  یشانیپ ی، رو است  

شیاست و موها یجوگندم ششیر شتریکلفت است . ب شیابروها  

و مجعد دهیژول  . 

لمس  نم؟یبیم کنم؟یکند و من .... من چه کار م یرا نگاه م من

 شده

ی. سرخوردنش ازرو کنمیرا حس م میپاها انیادرار م زشی. ر ام  
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یادرارم شامه  ی... بو... و فرودش به کفشم  میران پا ی کشاله  

ام چه خبر  یدامن تور ریفهمد ز یآزارد . مرد نم یرا م خودم

 است

... یفیمردن ح ی: تو برادیگویکند و م یفقط من را تماشا م  ! 

برد . کمرش را به یدست به کمربندش م کشد،یم نییکلت را پا و  

، ستی، رمق ن ستیجان فرار در من ن یحت کشد،یم رونیب یراحت  

 یزنده ماندن وقت ی... عطش برا ستیراه است . نفس ن انیپا

 پاشا در

غی! ج ستی. مبهوت و الل مانده ام ... صدا ن ستینباشد ن ایدن نیا  

ستین  ... 

کند ، شورت پادار یآورد با خنده نگاهم م یرا که در م شلوارش  

است ، صدا ندارم .  قیپارادوکس عم کی اهشیبه تن س دیسف

 جان

یلیل : میدهم بگو یم ... 

ندارم جان  . 

که نمیبی، دست اصالن را م دیایخواهد که با همان خنده جلو ب یم  



مرد  یکند، عربده  یفرو م شیساق پا یضامن دار را تو یچاقو

 در

شوند دوان دوان  یم ادهیپ لیاز اتومب گری، دو مرد د چدیپیم دشت

 از

ندیآ یما م یبه سو جاده . 
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ناله  ی، صدا چدیپ یتک به سرم مکه مثل پ یمرد زخم ی عربده

 ی

: برو دالندیآ یم اصالن !!! 

رونیب شیکند ، کلت از دستش افتاده ، خون از پا ینگاهم م مرد  

: بروکندیزند ، اصالن ناله م یم .... 

تمام تنم  گرداندی، توان را به من برم دیآ یکه در م شیصدا

 ...نبضم

پاشا هم دنینفس کشبه  دی.... ان وقت همان ذره ام رمیمیم بمانم  

! کردم؟یچه م ای... آن وقت... خدا ردیمی. آن وقت پاشا م ردیمیم

 وقت

: برودیآ یاصالن م ینداشتم... صدا داشتم؟ .... 

جان در تنم دیکند ، به خواسته اش نرس ینگاهم م یبا نکبت مرد  



خواهد من  یکه م یاصالن ، مثل فرمانده ا ی! اما صداستین

نیآخر  

 یمن را بر م ییحس جنگجو کندیشم عمل مسپاهش با کِ یپ

زدیانگ  

فهمم یو من تب دارم و نم زندیام دست و پا م یگر یحس ناج ...  

رمیگ یاندازم ، افساررا به دست م یپادر رکاب چاووش م چطور  

چرخد یدور دور خودش م کیاست و  جیگ چاووش  . 

حیحرام من کند ترج گرید یگلوله  کیمانم تا مرد  یم معطل  

بکند من را بکشد من را مثل پاشا و اصالن ... در خون  همدیم

 خودم
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نجات  دیبا کنمیفکر م رسدیکند سر انگشتش که به کلت م رها

 بدهم

کجاست ؟! پاشا مرده ؟! اصالن یلی! ل؟  .... 

و یو نا سوزدیمعده ام است م یدهانم خشک است هرچه تو من  

اشک است . من  پر از میسوزاند ... من چشمها یام را م یمر

ینم  

چه برمن گذشته است فهمم  ... 



را که به سمت ما گریدو مرد د یو من وقت کشدیم ههیش چاووش  

توانم تجسم کنم انها انگشت ینم کنمیفکر م نمیب یدوند م یم  

 یبه من بخورد، افسار چاووش را محکم تو دشانیو پل فیکث

 دست

یو به سو کنم یبه تاخت دشت را ترک م زنمیو دور م رمیگیم  

تازم . چاووش اسب مسابقه است ..... باد به صورتم  یم جاده

یم  

 میشود . اشکها یبه عقب پرت م میگل موها ی، حلقه  خورد

 روان

! دهی... مبهوت و ترس جمی... گ فهممیام ... نم دهیاند . نفهم شده

 فقط

ام جا مانده ! پاشا مرده ...  نهیدور شوم . نفس در س خواهمیم

 پاشا

دمر  !!! 

اند  دهیمرد ضارب رس نیکنم ، دو مرد به بال یعقب که نگاه م به

، 

و ردیگ یاصالن م ی نهیبلند شود ، کلتش را به س کنندیم کمکش  

زند ... از  یم رونیکه ازتنش ب یاز تکاِن تِن اصالن .. از جان من

 آن

 



293 

زنده ماندن اصالن ... در بهت و  یتپش و تالطم برا نیآخر

یناباور  

کنم ، تنها  یبه عقب هم نگاه نم یحت گریچرخانم د یرا م رمس

 دور

اورمیکمک ب دیتازم ... با ی. چهار نعل م شومیدور تر م و  ! 

کنم یرا صدا م خدا  . 

پدر و ... 

مادر و ... 

: خدا میگو یکنم با عجز و البه ... پر تکرار فقط م یناله م و

 ... ...خدا

 .... خدا

نیتک ی. به روح آ ندیب یفردا را نم گریپاشا نماند ، دالن د اگر  

ماند  ی... قسم ، که دالن زنده نمیلی... به روح اتابک گرا یلیگرا

 اگر

ردیبم پاشا  ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  

 

# 64_ یلیگرا  



ششم فصل  : 
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اُزگل - تهران  

95۱۳مهر  ۳۰:  مورخ  

- کارت ی... برو ! برو پ زارمیازت متنفرم دالن ! ازت ب  ... 

ی، حرف کنمی. تنها نگاهش م کنمینگاهش م دیگو یرا که م نهایا  

که خشونت َدِرش ییکه او با چشمها نمیب یگفتن ندارم و م یبرا  

کند و من یم میکند تماشا یم دادیب  ... 

متنفر نباش ؟ می؟ بگو زارینباش ب میچه کار کنم ؟ بگو من ! 

: چرا دیگو یبار م نیدهد و ا یبالش فرو م یرا تو سرش

یتادسیا  ... 

شود یحواسم پرت در م دیآ یسلطان به در م یآ یتقه ها یصدا  

یخوایم ی. چ گهی: برو د کشدیمالحظه داد م یب او ... 

کنمیبود نگاه م میدستها انیکه م ییغذا ینیس به  . 

رونیاتاق برو ب نی: گمشو از ا کشدیم عربده  .... 

تند تراز  بار نی، اما ا ستیبار اولش ن نیلمس شدن دارم ، ا حِس 

 هر



کند یم یتاز کهی ینیبار بدون عقب نش نیاست ، ا گرید ی مرتبه  

. 

ام و ستادهینبرد ا دانیو تنها در م کهیسالحم ... یب کندیم حمله  

شوم یاو م نیزهرآگ یرهایتک تک ت آماج  . 
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دالن ستمی: مگه با تو ن کشدیم داد  . 

زند یسلطان به در مشت م یآ  . 

ماه گذشته ، یهفته  نیامروز مثل آخر کردمیر مچرا ، فک دانمینم  

را ببوسم .فکر کردم شیو لبها میایتختش ب یرو خواهدیمن م از  

مثل آن روز است دوش گرفته ام ، رژ سرخ زده ام، تاپ  امروز

 قرمز

 میشانه ها یرو میبه تن دارم و موها دیسف نیبا شلوار ج رنگ

ختهیر  

صرف کرده ام . به  وقت میسشوار موها یبرا ی. ساعت است

میموها  

که داشتم ، یتیال ومینشان زده ام ... با پرف دیمروار ی رهیگ کی  

گرفته ام دوش ! 



خوب  یزده بودم و آنقدر ونیمام زده ام ... لوس میبغل ها ریز به

 بودم

نتواند من را پس بزند یمرد چیه که  ! 

زندیرا پس م من  ... 

افتاد اتفاق نیچه به سرمان آمده؟! چطور ا یوا . 

 نیشده ؟ پاشا ... دالن ... باز کن یکند: چ یم هیسلطان گر یا

 ... درو

سکوت مطلق زل زده ام به او در  ... 
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 یخوای: دالن ! چرا نم دیگو یم یبا لحن خشک و درشت پاشا

یبفهم  

من وتو تموم شده نیب زیهمه چ ، ! 

زنم ینم حرف  . 

است دهیش را درشکمش ، سر یشده ! گلوله به جا وانهید پاشا  

... 

 ینشسته به جانش ، به عشق یرا ربوده است ... گلوله  عقلش

 که در

اش نسبت به من داشت خورده است ... مرده است نهیس ! 



؟ دیتواند بگو یم چطور ! 

دیگو یم و  .... 

دیگو یم باز  . 

: ازت متنفرم دالن دیگو یدوزد و م یدر چشمم م چشم  ! 

: حاال ؟ زنمیم لب ! 

- نمتیبب گهید خوامیگمشو دالن! نم رونی . االن ... برو بآره حاال  

... 

؟! چرا یذاری؟ چرا منو به حال خودم نم یخوایاز جون من م یچ  

یکنینم ولم  ... 

او همان پاشاست؟! هست ؟ کنمیکنم و فکر م یرا نگاه م پاشا ! 

عوضش کرده باشند مارستانی؟! نکند درب ستین  ... 
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 رونی: گمشو برو بکشدیشود و عربده م یتر م یماندنم عاص از

نیازا   

 ...اتاق

حک  شیکه عکس من رو ییبایمن ، ماگ ز یدر اوج ناباور و

 شده



ناخوداگاه یدادنم از رو یخال یجا کند،یپرتاب م میرا به سو است  

.  شودیخورد و هزار تکه م یپشت سر م واری... ماگ به د است

 چشمم

و پاشا رودیپاشا م به  ... 

: دالنزندیم غیسلطان ج یبار آ نیو ا کشدیسرش م یباال را پتو  

... 

در وامونده رو باز کن نی.... ا پاشا  !!! 

سلطان یآ نی: اجازه بددیآ یمردانه م یصدا  ... 

یم نییغذا را به عمد از دست پا ینی، س شنومیاو را که م یصدا  

من وپاشا ، هر هفته راه  یاست که از سو یبشکن بشکن اندازم،

یم  

چرخانم از یرود، قفل در را م یم غمایسلطان به  ی. جهاز آ افتد  

، شومیشود ، م یمن دوخته م یکه به سو ینخلستان دنید  

او حمله  یکه موتورش اتش گرفته، از دماغه به سو ییمایهواپ

یم  

: خدا لعنتت کنهزنمیم غیو ج رمیگیاش ر ا م قهیو  کنم ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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# 65_ یلیگرا  

ام یخورد و من حال یصدا م یتق شیافتد ، عصا یم نیزم یرو  

دارد ی، که او کمر آش و الش ستین  ... 

 یرو دیتواند آنطور که با یکه او هنوز نم ستیام ن یحال من

شیپاها  

ستدیبا  ... 

است یهم زخم نهیس یسو نیاز ا یکه او حت ستیام ن یحال من  

.... 

ه تاراج رفته ام! جز آنچهب یجز زندگ ستیام ن یحال چکدامیه من  

بود دهیاز قفس پر ی... مثل پرنده  ستیدر دستم بود و حاال ن که  

... 

لرزم  ی. من م دیگو یم یوا یکشد ، وا یسلطان من را باال م یآ

 و

 یاو از شدت درد ، چهره در هم فرو کرده است ، آ نمیب یم

 سلطان

ا را آرنج باال آمده است ، عص ی، رو ندینش یدستش م کنار

کشینزد  

پسرم؟ ی: خوبدیگو یکند و م یم  



دانم پشتش  یاش است و م نهی، دستش به س زندینفس م نفس

 است

صورتش ملتهب شود شودیباعث م که  ... 
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اش عرق زده است  یشانیپ ستد،یا یدر چهارچوب م دیآ یم پاشا

، 

مانده است ...چند ماه گذشته است ؟ شیاز پهلو ییبه جا دستش ! 

گردد یآب بر م وانین با لسلطا یآ  .. 

 ایپسرم ب ایزند: ب یکشد و مهربانانه لب م یاو م یبه شانه  دست

هی  

اب بخور نیاز ا قلپ ... 

رود یمن م ینگاه خط ونشان کشش به سو و  . 

ام دهیترس ! 

 یو ب یمعن یب میبرا ایام، باز وا رفته ام ... باز دن دهیترس باز

 رنگ و رو

که در دلم ساخته ام  ی...باز سقف خانه ا. باز آوار شده ام  است

، 

... در دلم آسمان دیآ یتگرگ م دیآ یشرحه است باران م شرحه  



است غرنبه  . 

یکشد و آ یرا جلو م شیرود ، دستها یبه جان کندن جلو م پاشا  

کار دستمون  یخوایکند: برو سرجات پسر .... م یناله م سلطان

یبد  

 ؟

از مبل ردیگیاند و کمک منش یمبل م یرا به لبه  شیدستها ... 

براند ییمایهواپ چیتواند ه یهرگز نم گریگذرد او د یذهنم م از  ! 
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کند و  یم ینگاه میمبل نشسته است ن نییاو که پا یچشمها در

یم  

خوام اصالن ی: بابت رفتار دالن معذرت م دیگو  ! 

شودیباز م دهانم  . 

و  مایو با ا اندازد یبه من م ی. نگاه زدیخ یسلطان برم یآ

یاشاره م  

آنها  یساکتم کند . اوضاع رو به راه است رنگ هردو خواهد

 مساعد

زنمی. پوزخند م است . 

التماس است شیسلطان در چشمها یآ  . 



بمانم؟ سکوت کنم؟! دهانم را ببندم ؟ ساکت  

بمانم ،  دیسکوت کنم ؟! با دیاست ! با ختهیام به هم ر یزندگ

ستمیبا  

است ؟ زاریچقدر از من ب دیپاشا به من بگو که ! 

نشسته است به من است ، دست نیزم یآن که رو یمردانه  نگاه  

عصا را راست کند و  خواهدیدارد .م یکشد عصا را برم یم جلو

 بلند

 یرا م شیبازو ریاو ، ز یرود به سو یسلطان م یکه آ شود

، ردیگ  

در یبه سو رومیشود ، من م یکه م بلند  ... 

الن جانکند : د یم میصدا ... 
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زنم  یم رونیتهوع اور است . از خانه ب میبه صدا دهیچسب جان

 که

: چه خبرته  دیگو یمواخذه گر است انگار به پاشا م شیصدا

 پاشا؟

خبرته چه  ! 

به خاطر من پاشا را خواهمیمن باشد . نم یخواهم ناج ینم  



به او ربط داشته باشد خواهمیکند ! نم بازخواست  . 

کند یکنم و لعبت جان واه م یدوم ، در را باز م یاال مها را ب پله  

: 

خبره دالن ؟ چه ! 

کوبم یروم و در را م یاتاق م یدوان به سو دوان  . 

ییکنم و تا جا یتخت پرت م یکنم ، خودم را رو یاش م دوقفله  

کنم یرا در بالش خفه م میها غیج یتوانم صدا یم که  . 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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، اتاق من  کنمیرود اتاق من دو دهانه دارد ، فراموش م یم ادمی

 دو

تواند از ان سو  یدارد ... دو نبش است ... ولعبت فضول ، م در

 وارد

اتاق به داخل  ی، از انتها دیگشا یشود . در را م یشود و م اتاق

یم  

کنمیو کنار تختم حضورش را حس م دیا . 



 هیها چ یباز یوحش نی: ادیوگیو با حرص م ندینشیتخت م ی لبه

 ؟

رو سرت یخبرته؟ خونه رو گذاشت چه  .... 

: ولم کنکشمیم غیج ! 

کم درک کن هی: اروم باش ! دیگویماند و م یرود ، م ینم لعبت  . 

به سرمون اومده یچ نیرو درک کن بب خانواده  .. 

. لعبت دست به  زنمیو به او زل م کشمیبالش باال م یاز رو سر

 کمرم

داره یعاطف تیبه حما اجی: پاشا االن احتدیگویم و کشدیم ! 

 خوادی!!! م خوادیمنو نم گهیبه من م ؟یعاطف تی: حمازنمیم داد

 تموم

میکن  ... 

کنمیو من هق هق م کشدیم یقینفس عم لعبت  . 
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 یصورتم م یرو میکند و من اشکها ینگاهم م هیچند ثان لعبت

 چکد

کم به خودت و پاشا فرصت  هی: دیگویکند و م یلعبت نوازشم م ،

 بده



. 

- بهم ی؟! همه چ یفرصت گهی؟ د ینابود شد . چه فرصت میزندگ  

 یبودم! تو خونه  یخودم م یسر زندگ دی... من االن با ختیر

 خودم

!!! 

شده ؟ ی: چ چدیپیمردانه در اتاق م یصدا ! 

 یقفلش کنم نگاه م کنمیفراموش م شهیکه هم یهمان در به

 اندازم ،

به تن دارد ، کوله به دوش ... و  یاست . لباس سرباز آمده درود

 من

 شناسمشیاست که م یساله ا ستیپسر ب نیاو جذابتر کنمیم فکر

 !؟

، ماتش برده ... انتظار بازگشت  کندیزده نگاهش م جانیه لعبت

 درود

نداشت را  . 

یکنیم هی: تو چرا گردیگو یکشد و م یپا م نییکوله را به پا درود  

؟ قورباغه ! 

قورباغه غصه  دیگو یکه به من م نی. هم دیآ یبند م میها هیگر

میها  



: درود زندیم غی، لعبت ج کندیم فروکش  !!!! 
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ماه به خانه  کیو  ستیو پسرش را که پس از ب زدیخ یبرم

 بازگشته

شود  یکه غصه ام م ردیگیاو را بغل م یجور رد،یگیآغوش م به

 و

که  ستمیرم! چرا من پسر نکه چرا من مادر ندا رتمیگیم غمباد

 سرباز

 نیماه از خانه دور باشم و ... چرا من را چن کیو  ستیوب باشم

 تنگ

رندیگ یآغوش نم در  . 

 یو درود سر خم کرده ، چانه اش به شانه  کندیم هیگر لعبت

 لعبت

من یو زل زده به چشمها است  . 

کنمیرا پاک م میاشکها  . 

ی، لبه  دیا یمن م یسوبه  شودیم ریاز آغوش لعبت که س درود  

شیکه به تن دارد ، دستها یبا همان رخت و لباس ندینش یم تختم  

کند یباز م را  . 



حد و  یب شیاتابک است .. و چشمها هیشب شیقد وباال درود

 اندازه

اندازد یاتابک م ادیرا  من  ... 

افتد یم ادمیمن آغوش گشوده ...  یاتابک است که به سو انگار  

و درود  کندیاش سرم سقوط م نهیبه سمت س ...میتنها چقدر

یجور  

قلب  نیتسک یبرا یقیکه انگار پدر دقا کشدیرا در آغوش م من

 آزرده
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من از خدا مجوز گرفته است ، بازگشته است نفسش ،  ی

 اغوشش

داد یاتابک م یبو  ! 

درود زار  ی نهیس یرا بستم و تا جان در تنم بود تو میچشمها

 . زدم

نشده بود فیهمه سال تعر نیمن در ا یتن برارا نداش پاشا  ! 

خورشت غوره بادمجان که در یبو ست،یمن ن ریدرگ گرید لعبت  

رستوران ها شکم من  ستیقرار ن گریکه د فهممی، م چدیپیم خانه

 و



کنند ! لعبت باالخره در آشپزخانه مشاهده شد!  ریام را س ینامادر

 و

ها به خاطر بازگشت درود است نیا ی همه  . 

خالف  یپوشد ، سرباز ی، لباس مرتب ومردانه م ردیگیم دوش

 تصور

کند اما  یوزن کم م لویک ستیاز ب شیحتما ب کردمیم الیخ که

 انگار

کوتاه است ، یبه حالت مرتب شیاو ساخته است، موها به  

که از  یچند سال ی. درود با همه  کندیمن را نگاه م شیچشمها

 من

اتابک و برادر بزرگتر را پر  یالخ یجا میاست اما برا کوچکتر

کند یم  

. 

مبل مچاله شده ام، جلو  یخان است .رو لیعق یپرورده  دست

یم  

یمن م یتاشده  یزانو یو دست رو ندینش یکنار دستم م دیآ  

؟ کنهی: قورباغه چطوره؟ قور قور نم دیگویو م گذارد ! 
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؟ چرا یاومد ی: درود دورت بگردم چه خبر ؟ کدیگویبلند م لعبت  

؟ یخبر؟ چرا نگفت یب ! 

شده دالن ؟!  ی: چدیگو یدهد و رو به من م یلعبت را نم جواب

نیا  

تازه عروسه ؟ هی ی، چشمها چشمها ! 

: دیگو یاندازد و م یم میو او دست دور شانه ها زنمیم پوزخند

 پاشا

؟ چطوره  

- شهیداره تموم م ! 

 !عمرش ؟-

: خدا نکنهگزمیم لب ! 

دهد  یبه خودش فشار م شتریمن را ببوسد  یام را م یشانیپ

 لعبت

دست به کمر کندیم یدهد ، حسود یام م یدرود دلدار ندیب یم  

دختر ما رو که کشت با نی! ا یها ی: ها دیگو یو م دیآ یم جلو  

کن درود حتشیهاش ! تو نص یزار هیگر نیا  ! 

 ردیگیبلند شوم که درود دستم را م خواهمیم کشمیرا کنار م خودم

 و

؟ خورهیمن به درد پاشا نم ی هی: کل دیگویم  



درود ؟؟؟ یگیم یکشد: خدا مرگم بده ؟! چ یم غیج لعبت  
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چقدر سرخوش شده ام ؟!  تشیدانه برادرم و حما کیاز  میبگو

میبگو  

 خواستیاست ؟! دلم م دهیعمر دوباره به جان مرده ام دم انگار

 چنگ

لعبت به صورت زدمیم ! 

 نی: ا دیبگو خواستی. م کردیآن نگاه خصمانه من را تماشا م با

رهیخ  

اش یافکار مسموم باعث و بان نیتوست . ا ریها تقص یباز سر  

هیجان کرا دیآن تخت است و با یتوست ... اگر پاشا رو یاشکها  

و آن نیاز ا کند  ... 

لیاست ، فام قشیشف قیرف ری، تقص ستیمن ن ریتقص یکی نیا  

یادرم  !!! 



رود، درود دستم را یسر زدن به غذا م یجان به بهانه  لعبت  

کند ، کسلم ... پر از رخوتم ... ُمرده ام ! من  یبلندم م رد،یگیم

یزندگ  
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که نمیبیم یی... و شبها کابوس هاترسمیو روشده است . م ریز ام  

دینبا  ... 

ت بدهممراجعه به مشاوره هراسانم، اگر من پرواز را از دس از  

... 

، همان  رمیمی! من م میایکنار ب ستمی... عمرم... من پاشا نمیایرو

 دم

خاک یسپارم رو یگذر در ابرها ، جان م یب ...  . 

نشاندم ... خودش  یتخت م یبرد، لبه  یمن را به اتاقم م درود

 کنار

: بگودیگویو فقط م دیآ یفرود م دستم  ... 

زنمیزل م میسر انگشتها به . 

کند : بگو دالن یم تر در گوشم زمزمه مآرا درود  ! 

 یکیکند . آن  ی، در را قفل م شودی، بلند م کنمیدر نگاه م به

 دهانه



کند . حاال فقط منم و او ... لعبت هم در یاتاق را هم دو قفله م ی  

و  شودیمحبوبش پخش م است ، راس ساعت سلایر آشپزخانه

 درود

: دالنکند  یم میکشد و صدا یمن م یبه پا دست  ... 

خواهر ؟ هی: چدیگو یو آرام م زنمیزل م شیچشمها به ! 

کنند یسقوط م میاشکها  . 
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، به  ردیگ یفشارم و درود سرم را م یم میبه چشمها میدستها

نهیس  

: بگو دالن دیگو یدارد و م یفشارد ، سخت و تنگ نگهم م یم  ! 

شده یبزن با من ... چ حرف !!! 

بود ... نابه نهی... هرچه بغض بود ... ک؛ هرچه در دلم بود  گفتم  

بود ... ناله کردم یو تلخ یسامان  . 

 انمیپا یب یگرفته ام ، از اشکها ی، از حنجره  میناله ها یصدا از

، 

شدند ، جمله یبه هم قالب م شتریب شیبه لحظه ابروها لحظه  

دوام آورد یا هیبغضم ثان دندیبه آخر رس میها . 



ردیگیم شیدستها انیگذارد و سر م یآرنج بر ران پا م درود  . 

اشو  هیگلوله کبد و کل یکی:  میگویکشم و م یام را باال م ینیب

 ازش

راه رفتنشو ینا یکی... اون گرفت  ... 

یآورد و نگاهش به صورت ملتهب من دوخته م یسر باال م درود  

 . شود

: به خدا دردشه که دردمه ! وگرنه اصال تا ابدمیگویو م کشمیم آه  

کرد شهیم گهینکنه به جهنم ... هزار تا کار د روازپ  ... 

پرسد: اصالن خوبه ؟ یم درود  
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میگویم هان  . 

نیا ی، اهال کنمیو فکر م شودیدرود دوخته م یبه چشمها نگاهم  

اصالن؟!  ایاست  زتریخواهند از اصالن ؟! پاشا عز یچه م خانه

 پاشا

.... که آن زن پدر  هست یلینباشد ، زن پدرش که گرا یلیگرا اگر

 از

سلطان  یتر است مادر تر است ... که آ ی، تن یمادر تن هزار

یبرا  



کم نگذاشته است و آن وقت ... پاشا کمتر از اصالن است؟ پاشا ! 

درود ؟ دیگویعرب است ؟! چه م کی نجایا یچشم نور ! 

یموهوم م یاش را با افکار یسالگ ستیفهمد درود ؟! ب یم چه  

 ! گذراند

ها یلیگرا یتوپم: اصالن ، شده دردونه  یو م زمیخیبرم جا از  

!!! 

اصالن کمر  دمی: شندیگویکند و م ینگاه به من م مین درود

 شکسته

 . است

ناموس برادر ندزده که کمر شکسته خواستیزنم: م یم زهرخند  

؟!  یبه دفاع اون نشست ی.. اومدیزنیم یی! درود حرفها نباشه

 هنوز

خوش به سعادتت ی! تازه نفس دهیاز راه نرس ومدهین  ! 
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، به من  یدوزد ، طلبکار و عاص یچشم در چشم من م درود

یعاص  

: میگویوم کنمیزند ... هان م یو طلبکار تر از خودش زل م تر

؟ هیچ ! 

رفت برادر ... به فنا رفت نیمن از ب یزندگ ! 

- یدونیخودت هم م دالن ادهیتو و پاشا وقت ز یبرا  ! 

: وقت ؟ درود وقت ؟ من میگو یحالت ممکنم که م نیمنطق تر یب

 و

؛ آرزوهاش  ستی؟ پاشا جون تو تنش ن گهید میوقت دار پاشا

 مردن

آدم آش  هیمرد خلبان کارآمد ازدواج کنم نه  هیمن قرار بود با  ...

 و

ناکارآمد !!! کدوم وقت درود ؟! کدوم وقت... وقِت ما رو  الش

 اصالن

... سالمت ما رو اصالن گرفت ، آرزوهامون مردن کشت  ... 

کند :  ینگاهم م رهی، چشم در چشم من خ زدیخ یاز جا برم درود

 تو

یبه نفهم یدالن! خودتو زد یفهمینم انگار ... 
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- به ما گذشته ؟! تو یچندماه چ نیتو ا یدونیبفهمم؟ تو م یچ  

مراد خان داره از داغ ! هللا م؟یشد یچه مشکالت ریاس یدونیم

 دردونه

سلطان کمرش راست نشده از درِد  ی... آ کنهی، سکته م اش

 !!!پاشا

ها رو هم نگم که اونا هم حق دارن ، جوون دارن ... من  فیس آل

 بگم

مدت ؟ بگم چقدر سرم پره از درد ..  نیا دمیشن یزار و زار چقدر

 از

بهت درود ؟ تو! بگم  یحت میاز گله ... بگم از خدا برد تیشکا  

؟ ییعشق کذا هیبفهمم ؟  ویچ یخوایم !! 

،  ستیحس اسمش عشق ن نی: اکشمیزنم و آه م یم پوزخند

 تعفنه

درود ... تاب و توانم کنهیهامو آلوده م هیگندش ر یتعفن ... بو !  

 یآب شده رفته تو یلی... اصال کدوم عشق ، چهار ماهه ل رفته

نیزم ... 

پاشا ...چهار ماهه من  یاز غصه  میشد ریگ نیماهه ما زم چهار

گهید  



؟! بسه  یو رو شد درود ... سر چ ریز میدرود ... زندگ خندمینم

گهید  

؟ ستیبس ن . ! 

- یدار تیشکا نطوریا نهیدالن بابت هم یدونینم یزیتو چ  ! 

؟! خب بفرما من گوشم یدونی: تو ممیگویخندم و تخس م یم  

که بودم و با پوست  یناز م یتو که نبود ادی. به نظر م باشماست

 و

یدونیم شتریو حس کردم ب زیو استخون همه چ گوشت  . 
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زده است رونیگردنش ب رگ  . 

که  یدونیم یپس ؟ تو چ یزنیدهم : چرا حرف نم یتکان م سر

 انقدر

 ی؟هوادار اصالن هی... حرف حساب تو چیبال یدونسته هات م به

 ؟

م خوردم که تا روزم... دشمنم. قسم ستمیبه حالت ... من ن خوش  

 هی یرو به رو کشم،یو شبم شب ، تا نفس دارم و نفس م روزه

 نفر



 یزیباختم درود همه چ موینفرم اصالنه ! من زندگ هیاون  باشم

 که

... پاشا .... ولم کن تو روخدااهامیام... رو ندهی... آ داشتم ! 

ردیگ یاندازد و پنجه ام را م یخواهم بروم دست م یم  . 

کنم یم بمانم، تقال مخواه ینم  . 

دارد یم نگهم  . 

اندازد دور  یدر اتاق گام بردارم دست م یبه سو کنمیم تالش

 کمرم ،

که هوس غلت زدن و فرار به  یدیکند . مثال مروار یم حفظم

 سرش

دارد یمشت نگهم م ی... تو نزند  . 

زنمیام و نفس نفس م مانده . 

ی چهیاز شتاِب ماه و ردیام ، آرام بگ نهیتا س کندیتحمل م یقدر  

کم شود یهوا ، کم دنیبلع یبرا قلب  . 
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اندازد در صورتم یچشم م ستدیا یم میرو شی، پ دیآ یم دورد  ... 

دانمی، نم زندیحرف نم رد،یگیکند ، نفس م یم میبه چشمها نگاه  



. وصفش نمیب یم یبیشوِق عج شی، اما در پس چشمها چرا

 ناممکن

در شهیکه هم ی... و عشقینگران توأمان با ترس ، یشوق است  

پدر مابانه  ی. عشق برادرانه اش که گاه ستیبه من جار نگاهش

 است

. 

است که درود من را مثل خواهرش نه،  نیگل یخاطر حرفها به

یگاه  

آورد، هر پنجه یم شیرا پ شیدخترش دوستم دارد . دستها مثل  

شودیم میاز گونه ها یکی بینص  . 

چقدر  دونهی: خدا مدیگویو م زندیدر صورتم دور م نگاهش

 خوشحالم

! تو ی... حداقل تو سالمیبیتو حالت خوبه ... بدون گزند و آس که  

یدار اهاتوی.. روییسرپا .... 

که  ییبه چشمها رهیهمانطور خ هیکنم ، چند ثان یکج م سر

شانیتو  

بود یگرید زیکنم بحث ما چ یمانم وفکر م یحلقه زده م اشک  . 

 نی: چهارماهه منتظرم ا کشدیز نو به آغوش ممن را ا یناگهان

 روزها



نشده تی... که طوریکه سالم نمتیبشه ، تا برگردم وبب تموم  . 
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آورم، همانطور گنگ و مبهمم یدرود سردرنم یحرفها از  ... 

 کشم،یعقب م یوخودم را کم چرخدیاتاق م یدر فضا میچشمها

کی  

تاسف یبه نشانه  شیبرا یسر رون،یاز دهانم ب کنمیمپرت  نفس  

! همتوندیشد وونهیشما د ی: همه میگو یدهم و م یم تکان  ! 

شود، لعبت در  یمانعم نم گریبار د نیزنم، ا یم رونیاز اتاق ب و

 سالن

سرتاسر یکه حس بد کندیمن را تماشا م یطور ستاده،یا راست  

تخت پرت  یرا رو میسهالبا روم،یبه اتاق م رد،یگ یرا م جانم

کنمیم  

آزاد دارم یبه هوا اجی. احت شومیچطور حاضر م فهممیونم  . 

و دار مشکالت خودشان هستند که من ریآنقدر درگ یلیگرا خاندان  



ندارم شانیافکار یزباله ها انهیدر م دنینفس کش یبرا یوقت  . 

شال خودشان را  ریز میکنم، موها یبه تن م یجلوباز یمانتو

 پخش

یبه اتاق رفته صدا رد،یگیرا نم میکنند ، لعبت جان جلو یم الوپ  
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لعبت یدارد که برا یجالب ی. درود حتما ماجراهادیآ یاش م خنده  

کند و او را بخنداند فیتعر  . 

گریکه د نیهم ستیکاف میکه با پسرش مشغول است برا نیهم  

زنمیم رونیبس است، از خانه ب شودیرفت و آمد من نم مزاحم . 

سلطان و هللا مراد  یمنزل آ یروم، در ورود یم نییها را پا پله

 باز

هللا مراد است  دیآ یسلطان که م یآ فیضع ی هیگر ی.صدااست

 که

شهی: آروم باش سلطان ! اروم باش ... درست مدیگو یم . 

مانم. تاب ندارم .. طاقت ندارم ... شکسته دلم ... بند بند  ینم

 وجودم

است شکسته  . 



 گری. دشودیخواهم رد شوم، در باز م یاول که م ید طبقه پاگر از

رید  

سرعت بدهم .... نه  میاست نه آن قدر جان دارم که به پاها شده

 آن

نیفاصله که خودم را در پاگرد گم و گور کنم. به هرحال گل قدر  

ندیب یکه من را م است . 

تو ای: بدیگویدوزد و م یدر چشم من م چشم  ! 

یب ی: بکنمیم ناله .... 

نمیبب ایداخل .ب ای: بزندیم تشرم .... 
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کوبم،  یم نیپا به زم رود،یدر، کنار م یلنگ زنان از جلو و

 انگار توپم

نداده اند ستیگرفته اند ... انگار نوزده و هفتاد و پنج من را ب را  

... 

ام  یبغل دست بیسر صف، نص ی هیمداد خوش رنگ هد انگار،

 شده

جرات هست، عشق و ستیرات مخالفت نکوبم و ج ی... پا م است  

داخل خانه شوم کندیمن را وادار م احترام . 



به  لیو م کندی. معده ام غرش مخوردیخانه به صورتم م یگرما

یغذا  

یروم، جلو یاش م یآشپزخانه، پ یتو رودیم یب یدارد. ب نیگل  

خورشت آلو بار گذاشته شوم،یم نهیآشپزخانه دست به س یورود  

کند یکوچه را پر م هفت شیبو است،  . 

شده ، به تنه  سیاجاق است، سر انگشت خ یاش رو یمس سید

 ی

نی: بشدیگو یم نیکند و گل یم یزیکوبد، قابلمه ج یم قابله ! 

 می... که نگو نی: بش دیگو یم ی... طوری... دستوریامر کامال،

 ! : نه

 نمیو اگر ننش نیبش دیگوینه ... چه وقت نشستن است ... م حاال

آناز   

کند یوارش نثارم م نیگل یغره ها چشم  . 

کند :  ی، نگاهم م نمینشیم زیپشت م کشم،یرا جلو م خودم

 چشمات

! درود برگشته روشن  . 
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گذارم و یم زیم یو آرنج به لبه  رمیگیدست م یام را تو چانه  



میکه برم سر زندگ شهیروشن م ی: چشمام وقت میگویم  . 

: انشاهللدیآ یم من یبه دست نگاهش سو ریگ کف  ! 

- کننیبخت نم یخونه  یبا انشاهللا و ماشاهللا دختر روونه   ... 

دست از نیگل نم،ینشیم نهیکنم و دست به س یصاف م کمر  

: چه کنم برات دیگویو م کشدیم یمس سید یبرنج تو دنیکش

 مادر

 ! شده ...

؟!  دیشنویعربده هاشو نم ی؟ شده ؟! صدا نی: همکنمیم واه

خوادینم  

نه گهیمن نه ... دالن نه .. پاشا م گهیمنو.... م گهید !!! 

 ! جوونه ! غرور داره . کار و بارشو از دست داده-

- من غرور ندارم ؟ من عشق تو دلم از رونق  ستم؟یمن جوون ن

 داره

یب ی...مفت شده ب نییپا دهی! شده بازار ارز و دالر... کشفتهیم  

... 

من که مفت نبود، بود عشق ! 

- ؟یزنیتو م هیچه حرف نیعشق گرونت بشم.... اقربون   

- . شما هم  شنومیروزا من کم نم نی! به خدا ااوهیحرف مفت و 

 ... بگو



گنی! همه م گهی... هللا جان م گهی. بابا بزرگ م گهیجان م لعبت  

. 
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: هللا جان !  دیگویکند و م یم یدهد ها یسرش را تکان م یب یب

یا  

جان هللا  ... 

 یکوبم. معده ام از گرسنگ یه به کف آشپزخانه پا منوک پنج با

ریت  

کشدیم  . 

 یبرنج ، کاسه  سیگذارد، با د یسر به سرم نم گرید نیگل

 خورشت،

ند،ینشیم زیکنار دستم پشت م ،یآب یپارچ سفال یتو یینعنا دوغ  

کی کنم،یدارد تا خرتناق پرش م یبرم میرا از جلو ینیچ بشقاب  

ندیچ یآسمان ، کنج بشقابم م یهالل توماه  نیدرسته، ع بادمجان  

و  کلیدرشت ه یآب انداخته ، سه چهار تا آلو یگوجه  کیبا  ،

 ران

نشسته اند،  یسرخ شده خالل یازهایپ شیمرغ که رو ی برشته

یرو  



اندازد ینقش م دمیسف برنج  . 

نازخاتون که خودش گذاشته را به دم یترش یآب یسفال ی کاسه  

خوردنش پر از تره و ترب  یرف سبزکند و ظ یم کینزد دستم

 است

دوزد و  یهمانطور که دوست دارم ... چشم در چشم من م ،

دیگویم : 

مادر ! بخور رنگ به روت نمونده بخور  . 

- ؟ یب یاز من ب یخریم یبشقاب خورشت آلو ، چ هیبا   

 

320 

-  ینکن ! َکسبه  یغصه هاتو ... بفروش مادر ، دندون گرد

 دندون

رهیم کشهیکونش پر مرونق از د گرد، ! 

یمردم حتم یجان نبود ، م نی، گل کنمیو فکر م خنددیم  ! 
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دارد، هرچه  نتیجان هرچه در تاقچه و کاب نیگل خورم،یم ریس

هیادو  

پاشم، روغن یبادمجانم نمک م یگذارد، رو یجلو دستم م هست،  

 یکند. پرخور یم یبرنجم را نارنج یخورشت رو یداده  پس

کنم،یم  

و کشدیم ریاز حد است که ت شیب یریبار از س نیکه دلم ا آنقدر  

را هضم کند نهایا خواهدیم ی! بس است ... ک ستی: کافزندیم غیج  

! 

که یا یریاز شدت س یآخ کشم،ینفس سر م کیدوغ را  وانیل  

یبه لب ها یکند، لبخند ینگاهم م نیکشم ، گل یامده م حاصل  

؟ ی: دوست داشتدیگو یو م دیآ یه اش مخورد چروک  

کنمیشده ام را پاک م یدوغ دوردهان . 
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پوستش مچاله است،  رم،یگیدهم و دستش را م یتکان م سر

 ناخن

پرسم: آقاجون  یو م کنمیحنا خورده اش را نوازش م یها

 کجاست؟

 !رفته پاسگاه-



بانداره  تی: خوبدیگو یو م ردیگیدستم را م نیو گل کنمیم هان  

که شرمنده باشه از بودنش... اونم  یرفتار کن ی، طور مهمون

یاصالن  

قد تو ، قد پرهام ، قد درود ، قد پاشا دوستش دارم که ! 

شودیم نیخشمگ میچشمها حال  . 

لطفش فی: آل س دیگویو م زندیبا دست به پشت دست من م نیگل  

سر اومده، وقت مونیموعد بدهکار گهیحال ما بوده. ما د شامل  

برانهج  ! 

 یاصال چه بدهکار ن؟یگل میجبران کن ویروم: چ یکوره در م از

یا  

با زِن برادرش  گهید یکیسر من؟  یتو دشیکوبیم یکه ه هست

 فرار

کاریچ دیبا گهیمن ... د یما!!! پناه آورده به خاله  یالیو کرده  

یب یشد ب کونیکن ف میمن زندگ م؟؟؟یبراش که نکرد میکردیم ... 

- یزنیحرفو م نیگرده چرا ادورت ب یب یب ... 

- رهیمیپاشا داره م یب یب ! 
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ارهیگزد: خدا اون روز و ن یم لب  ... 

- ارهیخدا اون روزو... داره به سرمون م ارهیداره م  ! 

بروم که  خواهمیبحثها خسته ام ، م نی، از ا زمیخ یجا برم از

میصدا  

نجاستی: اصالن مهمون ماست. به خاطر پاشا ا کندیم  ... 

 نطوریاونو نداره ! ا ی: پاشاهم حوصله میگویو م زنمیم پوزخند

نیزم  

کرده رشیگ  ... 

 .... دورت بگردم ... دالنم ... دختر قشنگم-

دختر فاحشه  هیعاشق  خواستی: م زنمیو داد م خورمیم حرص

 نباشه

با خواستی... م رهیفساد دستشو نگ یاز اون خونه  خواستیم ..  

بال رو  نی... ا ادیبال سرمون ن نیکه ابرادرش نباشه !  ی غهیص

 اون

آورده سرمون  .... 

شودیسرخ م شیگونه ها کشد،یدست به صورتش م نیگل  . 

کنم یسکوت م یشوم ... کم یم میمال یکم رم،یگیآرام م یکم  . 

و  شودیم رهیخ میدر چشمها کشد،یم شیدست لرزانش راپ نیگل

یم  



ریکم آروم بگ هی: دیگو . 
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: از دیگو یم نیکه گل زنمیم رونینم، از آشپزخانه بز یم زهرخند  

...  نهیبودن سراغ شما دالن .... درد من ا ومدهین یلیل بابت

یبدبخت  

نهیا من  ... 

گردمی، برم رمیگیم واریرا به د دستم  . 

... من یعل یمرتض ایبختم دالن ...  اهیزند : من س یهق م نیگل

 رو

اهمیس  ... 

کند و من ...  یم هیو زار زار ، گر گذاردیم زیم یرا رو سرش

 شانه

؟!  یب یب دیگوی.چه م نیبه گل کنمی... نگاه م واریام به د دهیکوب

 چه

؟ یب یب ییگو یم ! 

زنم  یزانو م نیگل یصندل یپا گردم،یبه آشپزخانه بر م باز

 دستش را

کنمیم شیصدا رمیگ یم  . 



: دیگو ینشاند و م یشود ، دو دستش را به گونه ام م یم خم

 دختر

 ....خوشگلم

بوسد یرا م میرو و  . 

تو یجلو اهمی: من رو س دیگو یو م ردیگ یرا به بغل م سرم  .... 
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اهی: روس میگویم  .. 

زندیهق م واو  . 

یب ی: ب کنمیم شیصدا .... 

تکانم  ردیگیسرم را در بغل م شودیبلند م کهوی،  زندیهق م شتریب

یم  

. انگار با  شودیتر م یآرامم کند و خودش کول خواهدیو م دده

 ناخن

کی یقد وقواره  ی چهیماه شودیکشند . زخم م یقلبم م یرو  



گره خورده مشت  .... 

زند : دالن یم میصدا  ! 

روزها مراقب خودت باش نی: ا زندیو او لب م میگویم جان  .... 

محکم به دسترا  میمانده ام . دستها نیو واج نشسته بر زم هاج  

 نیاز ا گهیخان گفتم ، چند مدت د لی: به عقدیگویو م ردیگیم

 شهر

فتنیب ابیکم بگذره آبا از آس هی.... یریم ارید و  .... 
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؟ یب یب دیگوی.... چه میابی... چه آسی: چه آبرومیم وا  

: باشه  دیگویو م کشدیکه ملتهب شده است م یبه گونه ا دست

 مادر

 ؟

: دالن کندیصدا م د،یآ یزنگ در م یصدا ! 

ماند که من  ی. نم شودی... بلند م جیمنگ و گ کنمیم نگاهش

یزیچ  

. تمام ذهنم پر از گره میندارم که بگو یزی.... من اصال چ میبگو

 . است

لیسلطان است انگار آمده ظرف پس بدهد که تحو ی، آ زمیخیبرم  



پرسدیاز پاشا م نیدهد و گل یم نیگل  . 

می: چه بگودیگویسلطان م یآ ... 

، خودم را جمع  شنومیرا که م شیگام ها ی. صدا رودیزود هم م و

 و

خانه  نیبه ا یتازه دارم... وقت یبه هوا اجی. احت کنمیم جور

 برگردم

سر و ذهنم سبک تر است یآرام ترم ... کم یترم... کم یقو یکم  

. 

و ظروف به دست است ، ینی. س دیآ یمن م یجان به سو نیگل  

دوزد یمن م یگذارد و چشم به چشمها یم نتیکاب یرو را همه  . 

تنگ است ، گرفته است میخانه برا یمانم هوا ینم نیاز ا شیب  . 

جان و دلم؟ ی: خوبدیگو یم نیگل  
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آشپزخانه به صورت نکیس ریاب از ش یدهم و مشت یتکان م سر  

 گردمیبه سمتش برم یو وقت نوشمیپاشم . دو سه جرعه م یم

نیگل  

یماند هم نم ی. انگار فرارکرده باشد تا من نپرسم . م ستین  

تنم بود؟! بغض ی... من جان تویچه سوال ؟یچه پرسش دمیپرس  



شده بود سرطان کردیام م چارهیب داشت ! 

و  کنمیکند در را که باز م یبدرقه ام نم یکس رومیدر م یسو به

 از

قفس است میهم برا اطی.ح رومیم نییها پا پله  . 
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 یاصل ابانیبه خ کنمی... کوچه را رد م زنمیم رونیخانه ب از

رسمیم  . 

، ابانی... پارک سرچهارراه دست راست خ رومیرو راه م ادهیپ در  

که  یباز لیوسا یاست . به محض ورودم به پارک از جلو هدفم

 رد

سر به فلک  یمقابل کاج ها یخال مکتین نیاول یشوم رو یم

دهیکش  

زل  میپا شیپ یدوچرخه سوار ریو به خط سبز مس نمینشیم

زنمیم . 
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؟ تانی: اجازه هست کاپندینشیمردانه اش در گوشم م یصدا ! 



کندیو من را نگاه م ستادهیعصا ، ا کی. با  رمیگیرا باال م سرم  . 

مرد چنان  نیافکند ، من نسبت به ا یم هیبر جانم سا خشونت

یشاک  

و اصالتم  یهمچون چاووش... وحش شومیم ختهیافسار گس و

 انگار

قاعده یو همان سرشت ب نیبه جنگل است ! با همان قوان متعلق  . 

یجنبد : چ یاندازم و فکم م یاو م یقهوه ا یدر چشمها چشم  

؟ یخوایم  

 ! اومدم به سواالتت جواب بدم-

مرگ است که قبل از مرگ ، از من نحوه اش را  یفرشته  چونان

یم  

ربطه  یبه تو ب یلی: مسائل خاندان گرا زنمیزهرخند م . پرسد

 اصالن

یکه بهت ربط نداره نکن ییماجراها ی! بهتره خودتو قاطفیس آل  

. 

 ندینشیمن کنار دستم م یبه طعنه  تیاهم یاندازد ب یباال م شانه

، 

: من گرفتار دیگو یو م گذاردیخودم و خودش م انیرا م عصا

یلیگرا  



میباش گهیمراقب همد دیما با ستین یشدم ! چاره ا ها  . 

 مراقبت؟-
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گذارد و یم شیلبها انیم ینخ کشدیم رونیرا ب گارشیس پاکت  

! کاش تانیتو کاپ یحجم از نادان نیبه ا برمی: من رشک م دیگویم  

حد کبک بود نیمثل تو تا ا شدیم ! 

شومیآتش م ی. گلوله  زندیاست که آتشم م شیجمله ها نیهم با  

را با  گارشیو دود س زدیفوران ... در نگاهم زل م ی آماده ...

 آرامش از

نکهی: منو متاسف نکن از بابت ادیگویو م کندیم رونیلبها ب انیم  

.  تانیکاپ یقراره باش یکنم آدم مهم الینجاتت دادم . بذار خ بارها

 نه

به درد نخور یزرزرو فیدختر ضع هی  ! 

پرت شدن از حدقه هستند یآماده  میچشمها  . 

یلی: کاش مثل لدیگویآورد و م یبه لب م یلبخند کمرنگ اصالن  

... به درد یلی! افسوس ، زنان گرایجربزه و جسارت داشت یکم

یزندگ  



و الزم  یکاف یحضور در جامعه آمادگ ی... برا خورنیپستو م در

 رو

 ! ندارن

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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# ۳7_ یلیگرا  

 یم ... اما فورا پنجه جلو مبلند شوم، بروم ... دور شو خواهمیم

 آورد و

زل شیکند در چشمها یوادارم م ردیگ یرا سخت به دست م دستم  

 .بزنم

شوم یاز خصومت و غضب مواجه م ییاینگاهش با دن در . 

کند تا بمانم یم وادارم  . 

 یم ینیبلند بودم را ناچار به عقب نش زیخ کی یکه آماده  یمن

 .کند

بابت رفتن و فرار یقصد گرید ندیب یم ی... وقت نمینش یم یوقت  

کج، رو  یکم ششین ندیب یمن را م ریناگز یچشمها یوقت ستین

 به



: دیگو یلب م ریکنند و ز یحرکت م شیشود. گونه ها یم باال

 بهت

یانقدر ساده باش ادینم ! 

- ستمیمن ساده ن . 

- دور و اطرافت چه خبره یدون یتو نم  ... 

- امزدم باعث شده تا دوست ن نیتر یمیدور و اطرافم؟ صم

یآرزوها  

 یبره. برا یجوون پرپر بشه. حسرت پرواز و تا ابد به گور م هی

شهیهم  
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تا مراقب باشه و دارو مصرف کنه، طول عمرش کم شده  مجبوره

 و تو

گوشه نظاره گر  کیموضوع  نیقساوت نسبت به ا تینها در

یهست ! 

بودن ندارم  یجز تماشاچ ی: من چاره ا ردیگ یم گاریاز س یکام

 در

من آزاردهنده است یحاضر. هرچند مطمئنم صبور حال  . 

زد؟یحرف م یاز کدام صبور ؟یصبور  



کرده است.  ریاست که من را درگ نیا تیواقع کنمیم نگاهش

ریدرگ  

هیواضح ندارند فرض میترس کیکدام در سرم  چیکه ه یاحتماالت  

کننده  مانند و نگران یم بیعج یمحو که به مانند اوهام ییها

 .است

شاوندانمیو خو انیکه در اعتماد کامل نسبت به اطراف یمن یبرا  

 ریغ یحجم از سردرگم نیا میکنم ... برا یکردم و و م یم یزندگ

 قابل

کند  یمن را وادار م شیاست. او قاطع است، صالبت صدا هضم

شتریب  

شود تا نگران باشم یباعث م نیکنم و هم فکر . 

ی هیدانم وفرض یاز آن نم یزیچ چیه هک یدرمورد مسائل ینگران  

ستیدر کار ن یروشن . 

: بابت به هم خوردندیگو یکند و رو به من م یرا فوت م نفسش  

نیبه ا ،یلیمن ل یکه معشوقه  یبدون خوامیمتاسفم و م تیعروس  

ربطه یکامال ب موضوع ! 
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- به ما حمله کردند یلیاونا به خاطر ل . 



- ببرن ... متاسفانه نیتا پاشا رو از ب نه. اونا به ما حمله کردند  

گرفتند و شخص اشتباه رو مصدوم میو عجوالنه تصم یاحساسات  

 .کردند

کند  یصحبت م ی. اصالن طوریگریتر از هر وقت د جی. گرانمیح

 که

رفته است یمتوار نیشب گذشته به مصاف آن گروه خائن انگار . 

وحشت و گرداندند و یانگشت م کی یرا رو سیکه پل ینیخائن  

وسط چه نیا فیکردند. آل س یم لیرا به خاندان ما تحم اضطراب  

متصل کننده؟ ایدار؟ دو به هم زن بود  انهیبود؟ م کاره  

خواست؟ یکرد؟ چه م یم چه  

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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نشانه  کینگاهش دنبال  ین یدوزم، در ن یم شیدر چشمها چشم

 ی



 شیچشمها میبگو ست؟ین میبگو گردم یم تیاز انسان واضح

از یعار  

هست، نه شبه انس  هیموجود بالتشب کیاست؟ او  یحس هرگونه

 نه

که یبر من ! من یداره و حت طرهی! بر نگاهش سمنینه اهر جن  

 یماندم و چه م رهیخ شیاو هستم ... در مردمک ها ی نندهیب

نم؟یب  

که سرکش  یخود ایام؟ خود جسورم  دهیرا؟ خود ترس خودم

 است؟

ستیبحث ن یکند و باالخره او شروع کننده  ینگاهم م رهیخ رهیخ  

 یفروشنده  کیقهار است  یفروشنده  کیاو به شکل  چون

 ...قابل

 یا رهیاست دا زیخزانه دار... او مخاطب من است و پشت م کی

 از

از متعلقات  ییایآگاه با دن یاسرار... ذهن یصندوقچه  اطالعات،

 است

خواسته. تشنه ... و  کیارباب رجوع. با  کیچه هستم؟ من  من

 نگاهم

... او  دیپر از التماس باشد تا او لطف کند و به من بگو دیبا

توانستیم  



ندیرا خدا بب یزیباشد و ذات انسان است که آن طرف م ریمد  . 

تا بدانم دیبگو خواستمیاطالعات بود و من تشنه ... م یخدا او  . 

دیآ یما کش م انیزده ام به او ... سکوت م زل . 

پرسم یعزم رفتن کند م نکهیاز ا قبل : 

بود ؟ یاونها چ هدف  
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 ! خون در برابر خون-

 دیگو ینم یگرید زیچ چیزل زده است، باز ه میچشمها در

ینیسنگ  

به اجیاحت یقیهضمش دقا یهست که من هم برا یآنقدر کالمش  

داشته باشم سکوت  . 

؟یزنیحرف م ی: از چمیگو یام قوز کرده است رو به او م تنه  

رنگش است  یقهوه ا ی هیقرن یچون و چرا یپادشاه ب منیاهر

 رک

دیگو یم  : 

 ! خون-

- ؟یخون ک  



- شده ختهیکه ر یخون ! 

- ؟یچه زمان  

- شیسال پ یسالها ... 

دانم او  یکنم من م یم رونیب نهیکشد نفس از س یم ریام ت نهیس

 از

دانم  ین آگاهم. ماز رسومشا یدانم تا حد یاست، م یخاندان چه

 ... و

 یاو م یسوزاند. چشم در چشمها یدانستن مغز من را م نیا

 دوزم و

اسامه هم به اون ینگرفت، حت یمنو جد ی: پاشا حرفهادیگویم  
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اون  تیکرد و با وجود اختالف من وبرادرم، اما در نها گوشزد

 حسن

ان همخ لیبود ... عق انیبه شما ثابت کرد مراد خان در جر تشوین  

اتفاقات پشت سر هم رخ داد و متاسفم که تو ی. سلسله نطوریهم  

در  یلیگرا یو از خانواده  یرو نداشت یطیشرا نیچن یآمادگ

 تعجبم



 ینشون دهنده  نیرها کرده! ا ریهنوز هم تو رو در دهان ش که

نهیا  

ساخته است ییاونها باور نکردن که از ما چه کارها که  . 

پرسم: ما ؟ شما ؟ یلرز داشت مکه  ییرفته با صدا وا  

- ... جدم رهیما... من و خانواده ام ... عش ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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ییام ؟! از انتها دهینفهم چیکه ه فهمدی؟ م کنمینگاهش م چطور  

من  یکه چه بر سر داده ها ابدی یدر م میسلول چشمها نیتر

 آورده

یامروز ؟ به غصه هاشد تا  یمن به چه ختم م ی؟ داده ها است  
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؟ به  یمادر یب یخودم برا ی؟ به غصه ها یمادر یب یبرا پاشا

 غصه

مرگ پدر  یخودم برا یتولد پرهام ؟ به غصه ها یپاشا برا یها

 ؟ به



حد و مرز من  یب یواضح پاشا به پرهام ؟ به عالقه  یها حسادت

 به

شدند ؟ یمن به چه ختم م ی؟! داده ها درود ! 

رو از زندیام . لبخند م دهینفهم چیفهمد که ه یمن م یچشمها از  

... من تشنه باشم و چشمه کنارحشیشده تفر نیو ا ردیگیم من  

جوشدی! اما دستم نرسد به آنچه که در درونش م دستم ! 

کند ...  یکه م دانمیم کندیاز داده ها را از من پنهان م یحجم

دانمیم  

دم گم و گور باشم وبرد من سردرگم باشم ... در خو یلذت م که  

... 

برف برده ام ریسر به ز ی... مثل کبک نمیو نب نفهمم ! 

ساعتش نگاهم را جذب یکشد ،بند چرم یچپش را باال م دست  

: خب دیگو یماند و م یم رهیبه عقربه ها خ هی، چند ثان کندیم .... 

اطالعات دور شوم یبرود و من از چشمه  ترسمیم  . 

که یمن کامل نگفت ی:تو برا میگو یمانم و م یم لیسمتش ما به  

؟ کنهیم دیما رو تهد یافتاده ! چه خطر یاتفاق چه  

 خطر ؟-

 



336 

: دیگو یبرد و م یلنگه ابرو باال م کیمن است  یبه سو نگاهش

چیه  

کنه ینم دیتو ر وتهد یخطر ! 

بود یکه اگر هزار سپاه و لشگر کنار من م دیگو یقاطعانه م چنان  

کند را  یکه او با جمله اش به من القا م یا یدلگرم زانیم نیا

ینم  

کند یدر قلب و روح من جار توانست  . 

پس مشکل کجاست ؟ ؟ی: پس چ میگویم  

- بود یمیقد یبده هیدالن!  ستین یمشکل  ... 

کند که دو پهلو یرا مصرف م ییبه عمد واژه ها سوزدیم مغزم  

نمیب یاش نم یدر کلمات مصرف یمیصراط مستق چیو من ه هستند  

زده خیکوه! همه  زشیخطر ر ی... همه با تابلو چیدر پ چیپ همه ! 

به دره ی... همه منتهزیل همه  ... 

؟ یدهم : کدوم بده یدهانم را قورت م آب  

- یمیقد یبده هی  ... 

- ؟ یو ک یک نیب  

 ! ما و شما-



: حاال صاف شد ؟میگویو م کشمیم پوف  
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ل شد به بعد: موکو دیگویاندازد و م یباال م یا شانه  . 

- ؟یچ یعنیبه بعد ؟   

- یبه بعدش به شما ربط نجایبه هرحال از ا میهست یزنیدرحال را  

ما هم دخالت  یئه! بهتره تو مسائل خانوادگ ی! خانوادگ نداره

ینکن  . 

- ؟ کس و کار تو به ما حمله کردن یخانوادگ  ... 

دیگویبه جانب و طلبکار م حق : 

- له کرده بودندکس و کار تو هم قبال به ما حم  ! 

نوک زبانش بود که تا من گفتم ، او هم  ینه رو نیدر آست جوابش

 در

من ماند و گفت: متاسفم همه یبه چشمها رهیام گذاشت . خ کاسه  

یسع یبعد یتو . تو پروژه  یمصادف شد با جشن عروس زیچ  

وبهم گرانیکه جشن و بزم د میکن یزیتر برنامه ر قیدق میکنیم  

مینزن ! 

به شما دی: ما چرا بامیگویکه م زدیبرخ خواهدیو م زندیم لبخند  



هست از شمال تا جنوب ؟ یتیاصال چه حکا م؟یکن حمله  

دیگویکند و م ینگاهم م هیچند ثان ستدیا یکمک عصا م به  : 

؟ یتو متولد جنوب یدونستیم  
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که  ی: شب دیگویآورد و م یبه لب م ی، لبخند رودیباال م میابروها

یا  

آورد من اونجا بودم ایرو به دن تو نیتک  . 

یم رهیبه صورت من خ یکه با لبخند کنمیم شیتماشا همانطور  

... قابلهیکرد ینم هیگر یاومد ایبه دن ی: وقت دیگو یو م ماند  

کرده بود ، چندضربه به پا و پشت کمرت زد و بعد... تو  وحشت

هی  

یداد رونیآدم بزرگ نفستو ب هیو مثل  یدیکش غیج  ! 

داده ،  هی، چانه به عصا تک ستادهیا میرا درآورد رو به رو میادا

کی  

"هاه" پس زد  کیو همه را با  دیکش شیها هیر یهوا تو عالم

رونیب  

... 



آدم بزرگ  هی: درست مثل دیگو یآورد و م یم شیبه لبها یلبخند

 ؛

ایدن نیدوباره ا یوا یآه بلند باال ! که ا کینفس مثل آه ...  هی  

... 

نداشته  یو آدم هاش خاطرات خوب ایدن نیکه انگار از ا یمآد هیشب

 و

یجهان فان نیبه زور پرتش کردن تو ا دوباره  ! 

پر از یایدن نی: به هرحال به ا زندیدهد و لب م یتکان م یسر  

یلیدالن گرا یخوش اومد کابوس  ! 
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مانم و  یرود. من م یو م ردیگ یراهش را م یگریحرف د یب و

کی  

ت سوال! من متولد جنوب بودم؟ در شناسنامه ام واضح عالم عالم

دیق  

بود " تهران شده " ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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پارک نشسته ام ، به  مکتین یلرزد ، رو یم بمیدر ج تلفن

نیعابر  

 روندیشوند ، م یمن رد م یکه از جلو ینیزده ام ... به عابر زل

 ... با

 ایفرزندشان! با همسر! با دوچرخه شان ... با  سگشان

 ... پارتنرشان

آسفالت پشت سر هم  یکه رو ییشوم به صف مورچه ها یم دوال

، 

من  ی، چه به سر زندگ کنمیو فکر م کنمیدارند نگاه م یبرم گام

 آمده

؟یکیآن  ایاست  الیخ نیو رو شد ؟! ا ریچطور ز ایدن ... ! 

به  یاو من عالقه  دیآ یتلفن م ی، صدا کشدیم ریام ت یشانیپ

نکهیا  

مخاطب را بدهم ندارم پاسخ  . 
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را  ی، گوش ستیحرفهاست ، دست بردار ن نیسمج تر از ا مخاطب

 به

کنمی، فکر م کشمینام ترنم ابرو درهم م دنی، از د رمیگ یم چنگ  



صحبت کردن با او را دارم؟ ندارم ؟ ی حوصله  

 میور شیپ یها هیدنج پناه ببرم و فرض یگوشه  کیبه  دیبا دیشا

 را

بزنم تا  یالیخیخودم را به ب دیهم ... با دینو مرور کنم ، شا از

 اوضاع

خود درست شود ! اوضاع مثل سابق شود یبه خود خودش ! 

 ... سابق

دور و دراز یآرزو کیمن شده  یبرا سابق  ! 

 زیر یاز آرزوها ییایبودم با دن یبود ؟ من دختر یچه شکل سابق

 و

بعد از  یه ، سابق ... من برا... پر از هدف و برنام درشت

، ماه یعروس  

انیرا م یدختر ی... سابق من تن برهنه  دمیکش ینقشه م عسل  

ام دهیچوب اصطبل ند چهار  ! 

نشاند  یبه چانه اش م یشکار یمرد عرب که اسلحه  کی سابق

 در

چشم من ظاهر نشده است شیپ ... 

ه اندپرت نشد نیغرق خون به زم می، دو مرد مقابل چشمها سابق  

.. 
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یفرق داشت ، چه خاطرات ب میبا حاال شیایمن چقدر دن سابق  

دارم یداشتم و حاال چه خاطرات یتیاهم ! 

یدهم ، جواب م یم تی، باالخره رضا ردیگیبند تماس م کی ترنم  

تر از من  یو او عصبان میگو یم یعصبان یالو کی.  دهم

دیگویم : 

؟ کهیزن یدیجواب نم چرا ! 

آروم  یذاریاز جون من ؟ چرا نم یخوایم ی: چ زنمیم پوزخند

رم؟یبگ  

- ؟یخبر دار  

دهم ، حس یسوال واکنش نشان م نی، نسبت به ا نمینشیم خیس  

بوده است ،  یخبر یام در ب یزندگ یسالها نیتمام ا کنمیم

میگوشها  

: فخر امروز سولو داشتدیگو یو ترنم م شودیم زیت ! 

دست اول را دارد یخبرها شهیهم ترنم  ! 

: فخر ؟ کنمیم تکرار  

- فرشته ! هممون  ابونی... خ الشیجشن مفصل گرفته! تو و هی

 رو



یِ لیکرده ، به من گفت بهت زنگ بزنم . گفت به خانم گرا دعوت  

ارنیب فیداشتن با نامزدشون تشر لیم دییبفرما زیعز ! 

ندینشیمن م یبه لبها یبه چه بزرگ پوزخند  . 
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- ترنم؟ نامزد رو رسما گفت یواژه   

- دمیآره ! از پشت تلفن ... به من ! خند  ... 

؟ یدی: خند میگو یو م زنمیم میبه موها یچنگ  

 ! آره-

- ؟یدیخند یبه چ  

- تو ینامزد یبه ب  ! 

یم دایفخر در مغزم هو یچشم و ابرو ردیگ یشدت م پوزخندم  

 ... شود

؟یای: م دیآ یترنم م یصدا  

رفتن هست ؟ یبروم؟ االن وقت مهمان کنمی؟! فکر م بروم ! 

جشن هی! قراره با بچه ها ، ما هم میخندیم ای:ب کندیاصرار م ترنم  

میریبراش بگ سولو ! 

، میرج طانیش کیشود و ترنم مثل  یام حبس م نهیس یتو نفس  



کند :  یم کیمن را تحر یونفس اماره  کندیگوشم وز وز م در

 فکر

ی افهیق دخوایبهم خورده! انقدر دلم م تیفخر بفهمه تو نامزد کن  

ئه یدنید ذیپان  ! 
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یمن نقش م یچشمها یهم جلو ذیپان یبه جز فخر ، چهره  حاال  

 . بندد

پس  یکیبا حذف پاشا ، مهره ها  نی: ببدیگو یوسوسه گر م ترنم

 از

... فخر به نویدوم هیدرست مثل  کننیبه هم برخورد م یگرید

ذیپان  

به عادل... عادل به کمند ذیپان ....  ! 

یام تو دهیکه از خانواده ام شن یو من خطوط اخبار زندیم قهقهه  

یگری. خطوط د شوندیدهند و محو م یکم کم رنگ پس م ذهنم  

که متعلق به سن و سالم بود ... حال و  یزنند ، خطوط یم برق

میهوا  

! 

؟ یای: م دیگو یزده م جانیه ترنم  



م؟یخریم هی: براش هدکشمیزبان م میلبها یرو  

- شهسبد گل بس هی  ! 

 !فخره ترنم-

- که هست گل بسه یهر گه  ! 

 ای... ب ای: بدیگو یرود ، ترنم م یخنده ام به هوا م کیبار شل نیا

ای... ب  

ایب میخندی! م شهی... امشب نما ایدالن تو رو خدا ب ...  ... 
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....  ذیپان ینی... به سوختن بحیدارم، به زنگ تفر اجیخنده احت به

 به

یعادل.... به دل دل کردن ها یله له زدن ها فخر ... به یچشمها  

ترنم ! به قضاوت ها ... به نقشه ها ... به  ی... به پچ پچ ها کمند

اهایرو  

من را به مثال ژاندارک آتش زدند .  یایدارم! رو اجیاحت ...

خواستمیم  

سوزانند چرا یمال من را م ی. وقت ردیهم آتش بگ گرانید یایرو  

باشند ؟ عاشق و معشوق باشند؟ من بدم در آرامش خاطر  گرانید

، 



د یرا ندارم! من حسودم ... طاقت خوش گرانیحال خوب د طاقت  

عشق باخته ام طاقت عشقِ  یرا ندارم ... من پاک باخته  گرانی  

من رابه تخت بند کردند  یرا ندارم! پاشا گرانیوقبراق د تندرست

 و

 یبه لبش ملبخند مکروه  ذی؟! حاال پان شودیفخر سولو م حاال

 آورد

 ؟!

چیکه بدانند که ه رومیچه بدبخت شده ام ... م کنندیفکر م نروم  

را سرنگون سازد یلیگرا کیتواند ینم زیچ  . 
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گذشته ، یشب ها یکه مانند همه  یمامور گردم،یخانه بر م به  

است ، در حال چرت زدن  لشیخاندان ماست ، در اتومب مراقب

 پرده

رفته است، درود در  نیگل یکشم ، لعبت جان به خانه  یم را

 اتاقش



 رومیرا خشک کرده ام ، به اتاق م می، دوش گرفته ام ، موها است

، 

اتو  یرا شالق میداغ است ، موها یکاف یمو به اندازه  یاتو

و کشمیم  

 زندیم یام که به مشک ییخرما ی رهیت یکنم . موها یم صافشان

 را

به تارشان نباشد .  یو شکن نیچ چیکه ه کنمیصاف م یرطو

راهنیپ  

تخت افتاده است ، یرو ریحر یها نیساده ام با است یا سورمه  

ی، کفشها کنمیو مانتو را حاضر م فیک شود،یتمام م میکارموها  

و سر وکله  زنمیبه پا م یرنگ یسورمه ا یدار پوست مار پاشنه

 ی

 یزده م رتیح شود،یم دایپمن  یاز سر و صدا کردن ها درود

 :پرسد

؟یریم ییجا  

- دوستانه یدورهم هی ! 

؟یبه پاشا سر نزد گهیبرد: د یباال م ابرو  

شوند و  یمتوقف م شمیآرا زیاز جمع و جور کردن م میدستها

 نگاهم



پشت چشمم ، به  ی... به خط نقره امیبه چشمها رودیم نهیآ به

 مژه
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... به رژ لب یگلبه یونه ها.... به گملیبلند آغشته به ر یها

یسرخاب  

: چطور؟پرسمیو م کنمیم ینگاه میچشم به درود ن یاز گوشه  !  

- ؟یمهمون یریم یدار دونهی... پاشا میطور نیهم  

یو مرد ساالر یزن ساالر کیمرز بار انیما م یخانه  یباورها  

در رفت و آمد است مداوم  ! 

مدیپرس ینطوری:هم دیگویو م کنمیچپ نگاهش م چپ ! 

 یامازود خاموش م شودیاش روشن م یباور زن ساالر چراغ

 گردد و

دیبا پاشا بر ای... یبهتر بود به پاشا بگ ی: ولدیگو یم باز ! 

- ستیپاشا مساعد ن  ! 

- دالن یول . ... 

آن همه مرد سوخته  انیم یدرود در سرباز یزن ساالر چراغ

 !است



ه !!! کم سو شد یچراغ هست کم کنمیم الیچه خوش باور خ من

 کال

! از رده خارج شدهسوخته ! 

: شوهرمم بود ، بهش  میگو یو م شیدر چشمها زنمیم زل

گفتمینم  

مال خودم باشم؟ تونمیشب نم هی رمیم کجا  
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به  ی... تابمی، مانتو فمیرنگم ، ک یبه رژ سرخاب زنمیچنگ م و

 گردن

که  زنمیرانم ، درود را کنار م یرا به عقب م میدهم و موها یم

یم  

کنم؟ تیهمراه یخوای: مدیگو  

یخاراند و م یکه کله اش را م کنمینگاهش م یسرشانه جور از  

:خوش بگذرهدیگو ! 

شومیاز خانه خارج م و . 

دهم ، دست به نرده  یپاشنه دارم را باال م یکفشها ی پاشنه

رمیگیم  

سلطان باز یآ یدر خانه  م،یآ یم نییاز پله ها تق تق کنان پا و  



 . است

... هللا مراد است و اصالن و پاشا ... پرهام  دیآ ید ها ممر یصدا

 هم

دیگو یم یزهایچ ی! خروسک انشانیم . 

ری... شب بخمیبگو ری، سالم کنم... سالم نکنم ... شب بخ مرددم  

...  ندازمیب نییمثل گاو سرم را پا نطوری... بروم ... هممینگو

ندازمین  !!! 

دمیخانه را نفهم نیا اریباشم... گاو نباشم!!! من مع گاو ! 

که اگر باشد  ستیکارش به پشت بام ن ی، کس میسوم یطبقه  ما

 به

ندیگو یم ما  !!! 
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با ما کار دارد پس صالح در مایمستق دیآ یهرکس به سوم م پس  

 میباشد ... ما اگر از پاگرد دوم رد شو یکیاست که سالم عل نیا

دیبا  

 نیا ی. ندارند ؟ درهادارند .. یخصوص میآنها حر م؟ییبگو سالم

 خانه

دانم باز یدو لنگه اش باز است ... نم شهیباز هستند! هم شهیهم  



... باز ایکه مثل مفتشان از چند و چون راهرو مطلع باشند  است  

ایکنند  یکه احوال پرس است  ... 

 یدوم صدا یم نییو پله ها را پا چمیپیو م رمیگیبه نرده م دست

 تق

خانه  یاز جلو ندینشیتما به گوش پاشا م، ح دیآ یم میکفشها تق

 ی

کاش سالم داده بودم میگوی، م شومیکه رد م نیگل ! 

پوشم ، شال یخانه م یجلو اطیدهم ، مانتو را در ح یتکان م سر  

 نییپا نیکنم مامور محافظ از ماش یو در راباز م کشمیسرم م به

یم  

است دهی، آژانس هنوز نرس کندی، من را نگاه م پرد  . 

کندیو صدا م دیآ یکه جلو م شومیمحتاط رد م یپل فلز یرو از : 

؟یلیگرا خانم  

- سروان ریسالم شب بخ ! 

- د؟یبر یم فیتشر ییجا ریشب شما هم بخ  
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شال ُسر است از  زنمیچشمم را پس م یلخت آمده جلو یمو

 فرصت



یافتد دور گردنم . چشم به چشمها یکند ، از عقب م یم استفاده  

رنگ  یمشک یها شیبا آن ر یجیپسرک بس دوخته ام سروان

 مرتب

دوزد و  یم نی، چشم به زم شودیسر لختم سرخ م دنیاز د ،

یپاها  

 یبرد و م یاست . نگاه به کج م انیعر نییاز زانو به پا من

نی: ادیگو  

شب موقع ... 

- فتهینم یاتفاق دی. نگران نباش رمیم یدورهم هی ! 

. آدرس  ستیامکانش ن،  یلیخانم گرا شهی: نم کندیو من م من

دیبد  

مرکز اطالع بدم به  ... 

رمیگیازش فاصله م گذارمینم محلش . 
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. آدرس  ستی، امکانش ن یلیخانم گرا شهی: نم کندیو من م من

دیبد  

مرکز اطالع بدم به  ... 

رمیگیازش فاصله م گذارمینم محلش . 

 ی فهی.. محافظت از جان شما وظ.یلی: خانم گرا دیآ یم دنبالم

 !منه

- ستیهم ن یکه سالمم مشکل نینیبیم  .... 

- داخل دیبرگرد کنمیکرد خواهش م سکیر دینبا ادیب شیپ دیشا ! 

- رمیاز شما اجازه بگ دیرفتن نبا رونیب یبرگردم داخل؟ من برا ! 

- د؟یبر یم فیکجا تشر  

فتهیب یاتفاق خواستیمدت م نیسروان! تو ا الیخی: بکنمیم پوف  

ریشما هم .... شب بخ دیای! کوتاه بفتادیم . 

به او که دارد غرغر  تیاهم یاست ، ب ستادهیسر کوچه ا آژانس

کندیم  

یعقب سمند نقره ا یصندل یمن را مجاب کند بمانم ، رو تا  

:برو بابا میگو یدلم م یتو ییو باصدا نمینشیم  ! 

و قاطع نشان  یرا جد میبا هزار ترفند صدا رمیگ یترنم را م تلفن

یم  

چیفخر نگذارد ! به ه یالیعنوان پا و چیکه بدون من به ه دهم  



حرف گوش بدهد دوارمی. ام کنمیموکد م دیرا سه بارتاک عنوان ! 
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، ترنم  شومیم ادهی، پ کنمیدارد ، حساب م ینگه م ینقره ا سمند

 به

 یدروازه  یسبد گل ، جلو کیمن گوش داده است ، با  حرف

مهین  

کندیاخم م ندیب یاست ، من را که م ستادهیا باز . 

 نتالی، اور ومیلیل یاز گل ها یبیبه دست دارد ترک ینیگل وز سبد

، 

فخر است ی ستهی، همانطور که انتظار دارم شا ایاسترز  . 

: به به چه عجب ،دیگویبوسد و م یرا م می، ترنم رو زنمیم لبخند  

خرس گنده رو نیا ری. بگلیسه ی ستاره  ... 

: تو بگو از  دیگویدهد و م یسبد است ، به دستم م منظورش

 طرف

 ! جفتمونه

- هستن؟ ایباشه ! ک  

- دونمینم  . 

- فخر؟ لیفک و فام  



- دیشا ! 

 ننه باباش؟-

 !!! احتماال-

ذیپان ی: ننه باباکشمیم یقیعم نفس  ! 
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 ! قطعا نه-

یچقدرم خوشگل شد زیهمه چ یبه من : پدر سگ ب زندیم زل  ! 

: واقعا؟ میگویو م کنمیم نگاهش  

- . من خوبم؟ کنهیسکته م نتتیفخر بب  

،  یاست با آن لباس نقره ا رینظی، اندامش ب کنمیم نگاهش

یکفشها  

پرسم یدهم و م یسر تکان م باستیو ز کی، ش ینقره ا جلوباز  

: 

؟یچ من  

- خانم گهید ینباشه خان زاده ا ی... هرچیرینظ ی! بیتو عال  ! 

، درست است من خان ندینش یم میلبها یروپر از غرورم  لبخند  



پر از اصالتم ! پس از مدتها ، شور  یلیگرا کیام !  زاده

یچشمها  

سابق ! آه  ی.زندگ کندیسابق وصل م یترنم من رابه زندگ طانیش

 که

که در آن یا یسابق تنگ است . زندگ یآن زندگ یدلم برا چقدر  

بود وفخر فروختن دنیبال فقط  ... 

استخر مقابل یفخر.. آنجاست . پا یپ گردمی، مفخر  میگویم  

به دست  نیشامپا السیگ کیدو طبقه شان ...  یالیو ساختمان

 دارد

است ،  دهیپوش قهیجل کی...  اهی، شلوار س دیسف راهنیپ ،

 کراوات زده
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،  الیو یها ینور افشان ریاش ، ز یقهوه ا تیجذاب ال یموها و

 چشم

نوازد یم  . 

، به عمد مقابل مردها ، از خود شودی، محوم م ندیب یرا که م من  

دست من  نیروم . ا ی، خرامان خرامان جلو م شومیم خودیب

ستین  ... 



فخر بفروشد، به  نیبه زم دیخان زاده به اعتقاد من با کی

 اسمان... به

آدم ها یینایب ی... به ذره ذره سلول ها هوا  ! 

ییرایکه مشغول پذ ییاز آن آدم ها یکی ینیس یجامش را تو فخر  

ستبر ، سر باال نهی، س دیآ یجلو م یگذارد و با لبخند یم هستند  

... 

! هرچند کهفروشدیو زمان همچون اسمش فخر م نیهم به زم او  

تیرع کیچون من باشد هرچه که هست او به هرحال  تواندینم  

کجا و  تیاست اما ... رع دهیرس ییبه نان و نوا دی! حاال شا است

 خان

 !کجا

کندیم ینیسنگ میدستها یگل تو سبد  . 

ی، ترنم به عمد عقب م ندیکنم تا او من را بب یکج م یرا کم سرم  

یمن را م یتازد .. همچون چاووش که بو یفخر به سمتم م ماند  

پراکند و فراخ چهار  یبه هوا م یو کوپال الی میو به سو شنود

 نعل

دیآ یم . 

 

354 



نجاستیا یک نی: بب زندیلند لب مو بلند ب دیگو یبه به بلند م کی  

... 

دوست امسال آشنا پارسال  ! 

یمیصم چقدر  ! 

کننده است منزجر  ! 

ما ، چقدر زی: به به به شما ... فخر عز میگویو م زنمیم لبخند  

که تونستم پس از مدتها شما رو مالقات کنم خوشحالم  . 

دلم زی: عزدیگویم ... 

دالن ی: تو خودت گلدیگویزده م جانی، ه کنمیم مشیرا تقد سبد  

تو زحمت ی! چرا افتادجان  . 

- فخر. قابلتو نداره یزنده باش  ! 

زمی: عزدیگویم . 

: چقدر خوشحالم برات ! واقعا میگویم  ... 

، تنگ مرا در آغوش  شودیسپارد و خم م یم یرا به کس گل

کشدیم  

اندازد  یم ریت میبه سو ذی، نگاه پان الیو وانیافتد به ا یچشمم م .

 و

، چه دلتنگم  کنمیو کتف فخر را نوازش م کشمیدست باال م نم

 شده



 لی! پاشا خان ... تحو یمن ، چه دوست داشتن زمی! چه عز فخر

ریبگ  
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هستند که بخواهند دالن  گری، هزار هزار د یمن را نخواه تو

شانیبرا  

 ! باشد

 تاچهارشنبه#
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بوسد و ترنم با  یاو را م ی، رو ندیب یهم م باالخره ترنم را فخر

 چشم

: چه عجب ! باالخره چشمت به ما هم افتاددیگو یابرو م و  . 

و  ناری... پیخوش اومد زمیعز یدار اری: اخت خنددیم فخر

؟ یاوردین ! 

یکه تو وقت داشته باش ارمیو م ناریپ یوقت هیخندد :  یم ترنم  

یکن یباز باهاش  ! 

الیما را به داخل و تیخندد و در نها یر مسگش بود ، فخ نریپ  



هی، عادل ، کمند و بق ذیتا با پان کنمیم دای، فرصت پ کندیم تیهدا  

از ی. مدتهاست خبر میا دهیرا ند گریکنم ، مدتهاست همد صحبت  

نگرفته ام ... مدتهاست آن ها من را کنار گذاشته اند آنها  . 
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میا ستادهیور هم نشسته و اد وانیبه دستم است در ا یدنینوش جام  

را که باال نشی، جام شامپا میماست ، دورش حلقه زد انیفخر م ،  

را درخشان  السی، معجون داخل گ الیو یرونیب یبرد ، نور ها یم

 تر

دهند یم نشان  . 

آداب ، شش ی... مباد شهیما ، خنده رو همچون هم انیم ستادهیا  

یو م زندیم یلبخنداست  یچکمه ا شیها شیکرده و بغل ر غهیت  

که امشب دعوت من رو قبول  زمیدوستان عز ی: از همه دیگو

 کردند

ازتون متشکرم تینها یب تینها یب تینها یممنونم ... ب خالصانه  

... 

که دوارمیداشتم ... و ام یسالها خاطرات خوش نیا یشما ط کنار  

خودم دست و پا  یقلب و ذهن شما برا یتو ییباشم جا تونسته

 کنم



. 

زی: جات تو خشتک ماست عز دیگو یاز پشت سرم م عادل ! 

توانم خودم را کنترل کنم ، لب  یزند و من نم یقهقهه م ترنم

گزمیم  

خنده ام به آسمان نرود یصدا تا . 

گفتم مگه ی: چدیگویم عادل ! 

دهد . فخر عاشق یو فخر سخنانش را ادامه م کندیم سیه کمند  

کند ،  شیجذب حرفها همه را نکهیاست ... عاشق ا یسخنور

یصدا  
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دارد ، کلمات را یخوب یخوب ، فقط صدا یلیدارد ، نه خ یخوب  

اما ستیمشخص ن یلیخ زندیم نشیس ی، کم کندیادا م درست  

است زیمن ت یگوشها  . 

که  کردیصحبت م یگفت و از احوال سولو شدن طور یم فخر

 انگار

رفته و برگشته است خیتا مر ییتنها به  ! 

یم کنمیسهم پاشا بود ... فکر که م نی، فقط ، ا ستمیده نز رتیح  



پاشا ... نه فخر یبرا میدور هم باش میتوانستیما م نمیب  ! 

: بهدیگویکند و م ینگاهم م هیچند ثان کشدیجامش را باال م فخر  

نیبعد از ا یها تانیکاپ یسالمت  ! 

شان را  یجمع دوستانه مان کل باغ خانوادگ یو هورا غیج یصدا

 پر

هوا از یب خی، دو سطل آب  لشیفام یکند ، دو تا از پسرها یم  

کیموز ی... صدا میزنیم غی، ج کنندیم یخال شیسر به رو پشت  

اندازم و با یپا م ی، پا رو نمینشیم یصندل یشود ، رو یم پخش  

، ترنم من را به حال خود رها کرده ،  شومیام سرگرم م یدنینوش

یم  

ندارد سرگرم رقص و یاجیبه من احت رگیوقت ها د نجوریا دانم  

، نگاهم به کنمینفر را کنارم حس م کیاست ، حضور  یکوبیپا  
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ی: چطوردیگو یم یبا لبخند دوستانه ا ذی، پان ندینشیم صورتش  

؟ دالن  

 . خوبم-

- بهم خورده به شدت تینامزد دمیشن ی... وقتیخوشحالم که خوب  



شدم ناراحت  . 

کشمیال ماو با یبرا یراکم جامم  : 

- تیممنون از ناراحت  ! 

: چرا بهم خورد ؟ زندیفر بلوندش را پشت گوش م یموها  

- حادثه هی  ! 

- پاشا ؟ یبرا  

 یکس خواهدیدانم پاشا دلش نم یدهم و چون م یتکان م سر

یزیچ  

: از خودت بگو چه خبرمیگو یم بداند ... 

ستین ی: خبر کندیم یمکث ذیپان  . 

:  دیگویکند و م یم میبه ساق پاها یهاندازم ، نگا یپا م یرو پا

 فخر

خوشحال شد یلیاومدنت خ از  . 
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 . لطف داره به من-

دعوتمون تیتو عروس می: انتظار داشت دیگو یو م زندیم زهرخند  

یکن ! 



 !هنوز که عروس نشدم-

- میهم دعوت نداشت تینامزد یتو  . 

ذی: بهم خورد پان خندمیم ! 

- میشتبه هرحال .... ما انتظارشو دا  ! 

دعوتتون کنم ،  یعروس یبرا خواستمیاندازم : م یباال م شانه

 عقدم

مراسم ساده بود هی  . 

- ؟ نیعقد کرد یمحضر  

: نه دمیداد نوش یکه طعم زهر م عیاز ما یکم  ! 

هیکند: دالن جان  یم میبپرسد که فخر صدا یگرید  زیچ خواهدیم  

لطفا؟ یایم لحظه  

، از نمیب یرا م ذیپان یرفته  در هم فرو یابروها شومیکه م بلند  

آدم ها به نفع خودم یخبر یحس خطر کرده خوشحالم! از ب نکهیا  

برم یلذت م واقعا  . 
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دور  الیو وانیباغ ، از ا ی انهیم یی، جا کشدیم یمن را کنار فخر

 ، به



 ردیگیکند که دستم را م رونمیب خواهدیم کنمی... فکر م کینزد در

 و

زم؟یعز یشناسیقا رو مآ نی: شما ادیگویم  

؟ آقا ! 

، نگهبان باغ در را گشوده ،مانع  زنمینگاهش زل م ریمس به

کیورود   

یصورتش افتاده م یدر رو ی هیاست ، چشم به مرد که سا مرد  

رو شونی: ادیگویبرد و م یجلوتر م ی. فخر من را کم دوزم  

 انمونیدور و اطراف یدالن ؟ چون من تا به حال تو یشناسیم

دهیند  

 ! بودمش

کی، سر باال گرفته و با شودیمرد دوخته م یبه چشمها نگاهم  

دهم وفکر  ی. آب دهانم را قورت م کندیمن را نگاه م پوزخند

کنمیم  

شناسمی: نه نم میخواهد بگو یدلم م چقدر ! 
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شده من مانده ، من قفل شده رانیمن مات شده من ح یجا فخر  

شما ؟ کنمیم یپرسد: عذر خواه یاو م بهرو  

هستم یلیخانم گرا ی: راننده دیگویو م زندینگاه من زل م در  ! 

دیآ یحواس از دهانم در م ی"نه" ب کی  . 

برد واو رابه داخل دعوت  یدر نگهبانش را کنار م یاز جلو فخر

یم  

ماند ی، ظاهرش به راننده ها نم کند  . 

شلوارش است ، عصا بیدر ج شیداخل دستها دیآ یم یکم  

دیگو یورو به فخر م ندازدیبه من م ینگاه می، ن ستین همراهش : 

ممنون مونمیجا م نیهم  . 

حد خودش را خار کند ؟ نیتا ا یبود ، کس شده  

راننده ؟ کیحد  در ! 

لبخند ندینش یمالم ، نگاه فخر به صورت من م یلبم م یرو لب  

داخل دیرایب فیتشر کنمی: خواهش مدیگو یو م زندیم . 

. سپاس قربان مونمیجا م نیماند: هم یم سرحرفش  . 

لرزدیم ی، ته دلم کم دقربانیگویبه فخر م نکهیا از . 
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: جسارت من رو دیگویو او م کندیتعارفش م گریبار د فخر

دیببخش  

شما رو ندارم .  یخصوص یمهمان نی. قصد دخالت در مواز قربان

 صرفا

 شیاندان نسبت به موضوعات پخ یقرار یب نجایحضورم ا لیدل

 آمده

 . است

داند ...  یآمده را که نم شیو گنگ است . موضوعات پ جیگ فخر

 چه

داند یداند چه خبر است . چه م یم  ... 

به من است شیسر خم کرده است و چشمها او  . 

نگرد یدر مانده و او را م یمات شده پا فخر  . 

 دهید یو فروتن یخضوع زانیم نیبا ا یاش راننده ا یزندگ در

 است ؟

 دیکنار ما باش شمی. خوشحال م کنمی: خواهش مدهدیجواب م فخر

، 

میسن و سال هست هم  . 



شومیکه مردد م کندیخاکسرانه برخورد م یکند ، طور یخم م سر  

. 

کنم یام و با آنچه که امروز مشاهده م افتهیکه از او در آنچه  

دارد رتیمغا . 

رخ یبداند چه موضوعات خواهدیکند م یکنجکاوانه نگاهم م فخر  

یدورهم کیدارم به حضور راننده ام در  ازیاست که من ن داده ! 
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یجیانداخته است ، کار کار پسرک بس ریمن را گ یتیچه موقع در  

رو دارد با دالن رو به رو شود جز او ی. چه کس است  ! 

کندینم یریگیپ شتریب فخر  . 

یجلو ییجا یهمان حوال دیگویم شودیهرحال به داخل دعوت م به  

ماند یم در  . 

 دهدیدستور م دارشیکند و رو به سرا یحواله اش م یلبخند فخر

 تا

: میگوینگرد و م یشود . فخر به من م ییرایمن پذ یراننده  از

 چند

امیم گهید قهیدق . 



پشت  واریعصا ولنگان به د یدهد و رو به او که ب یتکان م سر

 سر

از جون من ی: چمیگو یآمده مداده است و داخل باغ  هیتک  

؟یخوایم  

- ایو دن ییمرکز تمام کائنات تو یکنیم الی. چرا خ یچیاز تو ؟ ه  

تانیکاپ نیبعد از ا گردهیمحور تو م حول  ! 

دهد یم حیکنم و خودش توض یاخم م تانشیکاپ نیلفظ بعد از ا از  

: 

- فتهیشناس از نون خوردن ن فهیمامور وظ هی کنمیدارم کمک م  

ها روشن نشه یچشمهاش به ناپاک نکهیا ضمن  ! 
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 یدهد و نگاه یآورد ابرو باال م یرا به لب م یلفظ نا پاک یوقت و

 به

اندازد یمن م یپا سرتا  . 
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یرو ی، وقت گردمیدوستانم برم یدهم ، به سو یرا نم جوابش  

اقا نی: اپرسدیم مگوش ریو ز دیآ ی، ترنم کنارم م نمینشیم یصندل  

باشن؟ یک  

دهد : راننده اشون هستن یمن پاسخ م یجا فخر ! 

،  کشندیرود ، سوت م یما ، باال م یجمع دوستانه  یصدا

به یالفاظ  

 یاست که باالخره باعث خنده ام م شانیبرند و خنده ها یم کار

 شود

. 

برد ، سکوت کرده است ، فخر همانطور که جام یابرو باال م ترنم  

داخل ومدی: چرا زودتر ن دیگو یبه دست است م یدنینوش  ! 
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 نکهیا ی:برا میگو یو م کشمیم یافتم ، نفس یمن و من م به

یاومدن  

درست شده و حاال نکهیخراب بود ، مثل ا نیآژانس اومدم ماش با  

اطالع بده که هست اومده  ... 

نهیبش نی: بهتر نبود تو ماش دیگو یم انهیموذ ترنم  ! 



: جوونه اونم به هرحال ! احتماال دوست دیگو یلصانه مخا فخر  

چه خبره نجایا نهیکه بب داشته  ! 

یشود رو یم دهیکش شانیالیو یورود یدروازه  یبه حوال نگاهم  

اش ینشسته است ، از امدنش ، از دور اطیاز ح یکنج یسکو  

، تمام ذهنم معطوف به اوست. به  شومیجا بند نم ی. رو معذبم

 احوال

متعدد یها یوتراپیزیدانستم با ف یکه م ی... ستون فقراتکمرش  

کندیم ریگ نهیس یتو ییدردش ساکت شده است . نفسم جا یکم  . 

رسم خواستیم رفت،یخدمتش به سمت او م شیبه همراه پ فخر  

اوردیرا به جا ب ینواز مهمان  . 

، زدیخیکه نشسته ، سخت برم ییکه به احترام فخر از جا نمیبیم  

آورد ، از  یم نییوار پا میسرش را تعظ یکم شودیمکه  سرپا

یرو  

دست  ینیریو ش وهیو به ظرف م داردیبرم یدنینوش کی ینیس

ینم  
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، تمام حواسم آنجاست ترنم  کشدیصحبتشان طول م ی، کم برد

ریز  



؟ هیگوالخ ک نی: راستشو بگو ، ادیگویم گوشم  

ادتینم : ک یلب زمزمه م ریدوزم و ز یترنم م یدر چشمها چشم  

مادرش لیداره ، فام یمیدوست صم هیگفتم پاشا  ادیم . 

در ییآن گرد آشنا کیو  ردیگیم یبگیلحظه نگاهش رنگ غر کی  

عربه ی: گفتدیگویو م کشدیم یافکند ، هان یم هیسا شیچشمها  ! 

- سیه .... 

اسمش ترکه یعربه ! ول یپرسد: گفت یتر م واشی  ! 

 ! اصالن=

؟ نهی: اصالن ادیگویو م دکنیگردن دراز م جانیه با  

دیگو یدوزم و ترنم م یکه من هم به او چشم م پرسدیم یجور  : 

اری... چه دلرباست  یوا یوا  ! 

: کجاش دلرباست ؟ زنمیم غر  

- ،  بهیدالن ؟ صورتش چه خوش ترک ینگاهش کن ، واقعا کور

 فرم

. چهارشونه و  نیبدنشو بب کیزی! ف یاستخون ی... گونه هاشینیب

 قد

دبلن  . 
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بلندتر است یفخر چند سانت از  . 

 یجنسش را به من بفروشد م خواهدیکه انگار م یبا لحن ترنم

دیگو  : 

مردها هستن ؟ نطوریا ی فتهیش یلیبرز یزن ها یدونستیم  

؟ییپرسم: چطور مردها یو م کشمیسر م یدنیاز نوش یکم  

- بپوست آفتا هیو  رهیت ی، چشم و ابرو رهیت یبا موها ییمردها  

 ! سوخته

- دوست داشته یچشم رنگ یلیبرز یزن ها کنمیفکر م ؟یمطمئن  

 !باشن

 ایدن ی: نود درصد زن هادیگویزند و م یم میبه پهلو سقلمه

 دوست

داشته باشن رهیت یمرد ها چشم و ابرو دارن ! 

- ه؟یاون ده درصد بق  

- مجبورن با ادینم رشونیگ رهیت یمشت احمقن که چشم و ابرو هی  

ازدواج کنن بیبد ترک یبور ها نیا  . 

- نظر توئه نیا ! 

- ارزش داره ایدن ینظر من به همه   ! 
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قدش کنمی: فکر مدیگو یباز مثل گزارشگر فوتبال در گوشم م و  

و نود باشه نه ؟ کی یباال  

شینی: از فرم چونه ولب و بزندیو او لب م کنمیرا فوت م نفسم  

یو نافذ زیت یلیه خنگا هیالبته من دوست دارم مردها  ادیم خوشم  

هیمدل نگاهش چطور نیا دونمیباشن . نم داشته ! 

من تسلطم کندیم یفاصله که ترنم چهره نگار نیاز ا کنمیم فکر  

زانیام دچار اختالل شده است ، آن م یادآوری،  ستین یکاف  

 یونیزیمن همچون تلو یبرا زندیکه ترنم از آن حرف م یتیجذاب

 که

شده یرا کنده اند ، برفک آنتنش  ! 

- ، برنزه؟ آفتاب سوخته است؟ ادیپوستش به نظر خوش رنگ م  

رمیگیخاطراتم کمک م از : 

- ترنم ستیپوستش چندان آفتاب سوخته ن ! 

- خوام یکه م یهمون شهیم سوزهیبا خودم سوالر ! م برمشیم  . 

اهل مد و ترند باشه  ادیخوش مدل کوتاه شده ، به نظر م موهاشم

 . از



ادیم به روز خوشم یمردها  . 
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کیج کیوار دم گوشم ج طنتیاز دست ترنم ، ترنم ش خندمیم  

هم داره ؟ یعرب ی: لهجه  کندیم  

 ی... ترنم تکانم م دیآ ینم ادمیلهجه دارد ،  شیصدا کنمیم فکر

 :دهد

گهید بگو  . 

خورهی: ملخ پلخ که نمدیگویو ترنم م کنمیم نگاهش  ! 

خورهب دی! شا دونمیاندازم باال : نم یم شانه  ! 

- ملخ منو یبه جا تونهینظر کنه ، م دیتجد شییغذا میرژ یتو دیبا  

 ! بخوره

واقعا ؟ ستمی: من از ملخ جذاب تر ن دیگویو م زنمیم لبخند  

، برق از سرت  ینی: دوست دخترشو بب کنمیرا راحت م الشیخ

یم  

 !پره

- من دو ساعته یگیمادر قحبه ، دوست دختر داره ؟ چرا نم وثید  

کنمیم زشیلآنا دارم ! 



، دوستانم ، لشیکل فام کنمیخنده که حس م ریز زنمیم چنان  

و راننده ام ، به من زل زده اند شکارانی، پ خودش  . 
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به هم د  گنیم یپرسد: چ یحوصله م یهنوز آنجاست ترنم ب فخر

 و

اهاش ب نجایا ادیب ی! خوش سر زبونه نه ؟ چرا نگفت ساعته

 معاشرت

مونهیم ییایتالیا ی. واقعا شکل مدل ها میکن  . 

کرده است ، چارهیمن را ب شیها یندارم ، ترنم و پر حرف حوصله  

کند: دالن یم صدا ! 

- ترنم ریآروم بگ یکنیچقدر ورجه وورجه م گهیبسه د . 

 . منو باهاش اشنا کن-

 !دوست دختر داره-

- ستیمنزل که ن یوحخب داشته باشه منو هم باهاش آشنا کن .   



زنت هم ی... حت یعوضش کن یتونی؟ دوست دختر و م هست  

یعوضش کن یتونیم  ! 

نوشد : دوست یم نیشامپا یو کم دیآ یافکار ترنم خوشم م از  

؟ هییکجا دخترش  
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- یرانیروس و ا یدو رگه   ! 

یتونی: باهاش نم میگو یو م زنمیم یشود ، لبخند یمات م ترنم  

یکن مقابله  . 

- ز تو هم خوشگلتره ؟ا  

نه .... اما جواب  میدارم بگو لیکوبم ، م یرا بر هم م میها پلک

یم  

: آره دهم  ! 

- ل؟یاص  

 ی:اصالت رو تو میگو یو م ندینش یترنم م یدر چشمها نگاهم

یچ  

؟ ینیبیم  

 خانواده داره؟-



نه یعنیدهم  یتکان م سر  ! 

- ه؟یاسمش چ  

- یلیل ! 

باشد ...  بایباشد ، ز یلیل خالص است که اسمش ری، ت رودیم وا

باتریز  

 یمدل ها هیمن ... و مال او باشد او که از نظر ترنم شب از

ییایتالیا  

ماند یم  . 
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 عقد کردن ؟-

 !هنوز نه-

- ؟ یتو مراسمشون تو دعوت  

: دختره چه کاره است ؟ دیگو یو ترنم م زنمیم یلبخند  

هم است ؟ قطعا م میاو برا یدروغ ... آبرو ای میدلم راست بگو دو

 ... نه

ماجرا را به کل متوجه یمن را نابود کرده است ، تا وقت یزندگ او  

زاستیهمه چ یچون و چرا یاز نظرم او مقصر ب نشوم  . 



ایدن میدارم بگو لیبا آنچه م میگویزنم ، آنچه م یبه ترنم زل م رو  

اطی: خدیآ یواژه از دهانم در م کیمنافات دارد،  ایدن ! 

- طراح لباس ؟ یعنی؟  اطیخ  

دیآ یوجودم دارد کش وقوس م یمنیاهر ی، وجهه  زنمیم پوزخند  

میبگو تا  . 

! فکر کنم هیاطیاز شغلهاش خ یکی: میگویدهم وم یتکان م یسر  

لباس عروسه یتو کار طراح یحیتفر  . 

 مدلم البد هست ؟-

اون وقت؟ هیاش چ گهی: شغل د دیگویو ترنم م کنمیم هوم  
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،  دارمیگذاشته اند را برم میبرا زیم یکه رو یومد نیشامپا جام

مین  

شوم ،  یم رهیترنم خ یاندازم و در چشمها یبه اصالن م نگاه

یمکث  

وارد صنعت پورن شده ی: دوستمون به تازگ میگویو م کنمیم ! 

 ی: تو زنمیلب م یماند و با زهرخند مست یدهانش باز م ترنم

یدب ! 



: چطور پرسدیو م کندیم فکر هیمات مات است ، چند ثان ترنم

 ممکنه

 ؟

-  یدونیشده که مهمون دو شِب برادرش بوده ! م یعاشق دختر

 که

گمیم یچ  ... 

از چه حرف  دهیکنم و قطعا ترنم فهم یم کیرا بار میچشمها

زنمیم  . 

؟ی: دبزندیلب م ییاستهزا چیو بدون ه یجد یو واج ، کم هاج ! 

یبه آبرو تیماه یکنم و در تکرار حرفش قاطع و ب یم دییتا  

ی: دب میگویم یگرید  ! 
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که به او دادم ، ذهنش را یعیساکت شده است ، اطالعات وس ترنم  

یوادارم م یدهد ، گرسنگ یرا مدام تکان م شیکرده ، پا سردرگم  



 میرا از وسط دو ن یببرم ، با چاقو رولت ینیریتا دست به ش کند

یم  

؟ خهیپرسد: خودشم ش یم ریم درگوترن کنم  

- زاده است خیش  . 

- پاتوق نداره جونم یدب یتو یرانیا یزاده  خیش ! 

من چندان مهم یداشته باشد ، نداشته باشد ، برا زنمیم زهرخند  

ذهنش مشغول شده است ، کنم،یترنم نگاه م یدر چشمها ستین  

 یو از جامش جرعه ا شودیم دهینگاهش به آن سو کش یهرازگاه

 سر

نوشد یآخر م یاست که دارد تا قطره  یسوم نی، ا کشدیم  . 

 یسرگرمم که ترنم م یبه کارش ندارم ، خودم هم با دوم یکار

 پرسد

؟یدیرو از کجا فهم نایتو ا :  

- مونیآبا و اجداد یها نیما پناه آوردن، زم یالیبه و  ... 

پرسد: پناه؟ یخشک م ترنم  
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 یزیکه چ یحرف بزنم ، کس یبا کس خواهمیماه است که م چند

ینم  



... از انچه که به سرم میو من فقط متکلم وحده باشم و بگو داند

 آمده

. از انچه که به سرم آورده اند ... ترنم قابل اعتماد است؟  است

لیاص  

است که من دارم ...  ی؟ خانواده دار است ؟ او تنها دوست است

 تنها

ه من ... به خانواده، نسبت ب ستیدر جانش ن یکه حسادت یدوست  

 دیام ی کدانهی یکی، دختر  ی... ثروتم ! ترنم ملک تمی... موقعام

یملک  

است ، پدرش فوق تخصص مغز و اعصاب ،  یفرزانه ملک و

 مادرش

پرواز ...  ی فتهی... برادرش داروساز و خودش ش دندانپزشک

یانصراف  

سه سال...  ی! از من بزرگتر بود، دو ال یپزشک ی دانشکده

وستشد  

؟ دارم  

 یکند ، مجذوب زندگ یمثبت است ، ترنم همانطور نگاهم م جواب

 او

مردانه اش... سر و لیاش... استا افهینه ، ق یاست ، زندگ شده  

ختشیر ... 



، برادرش اونو  شهیبرادرش م ی غهی: دختره ، ص میگو یم آرام

ارهیم  

به، باهاش  غهیقبل از اتمام موعد ص شه،ی... عاشقش م رانیا به  

دنی. خاله ام و پاشا بهشون پناه م کنهیما فرار م یروستا . 

تا هضم کند کنمیم مکث  . 
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کشمیام را سر م یدنینفس و الجرعه نوش یبار من ب نیا  . 

؟ ی: حاال چدیگو یآرام م ترنم  

ییجا هی رانیرو تو ا یلی: ل میگویو م زنمیترنم زل م یچشمها در  

بهت گفتم دونستمیم ی، هرچندارم  یکردن ... من خبر مشیقا  . 

شیو خاطره آن شب پ شودیم دهیاصالن کش ینگاهش به سو ترنم  

بندد ینقش م میچشمها  . 

کند: چقدر احمقه! آخه آدم عاشق  یشروع به قضاوت م ترنم

نیچن  

خواب برادرشه؟ ریکه ز ی... اونم زن شهیم یزن  

خندمیم  ... 



انقدر  ادیم: بهش ندیگو یدهد و م یمتاسف سر تکان م ترنم

 احمق

 !باشه

- زمیعز کنهیعشق آدمو کور م ! 

- ؟یندار یلیاز ل یعکس  

- فرستمیبرات م کنمیم دایپ . 

: واقعا االن گم و گوره ؟ کندیم ینوچ ترنم  
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- فرصت فکر کردن به دوست  گهیسر دارم هزار سودا د هیمن 

 دختر

یبخوا قتشویاصالن و ندارم حق ی فاحشه  ! 

فاحشه شده هی: واقعا عاشق دیوگ یناباورانه م ترنم  ... 

که انگار ، سالها منتظر عشق پرسدیسوال م ی، طور زنمیم لبخند  

هرزه  کی ی فتهیاو ، ش یبوده است و حاال اصالن به جا اصالن

 ی

است ییهرجا  . 

- سوخت شیعقل یحجم از ب نیا یدلم برا  ... 



دختره براش ارزش  دی: شا میگو یآورم و م یبه لب م یلبخند

ارهد ! 

- که  یکنه ... دختر یتا ابد زندگ یزن نیحاضره با چن یکدوم مرد

 با

 تیسا یهم تو لمشیبوده ... ف گهید یاز مردها یلیو خ برادرش

 ها

؟ هست  

؟یدید یزی: تو چ دیگویلب م ریاندازم و ترنم ز یباال م شانه  

- دمینه! ند  . 

دیگو یکننده م هیو ترنم توج شودیما سکوت م انیم هیثان چند  : 

، برم مخشو بزنم گهیدوست دختر نداره د پس  ... 
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من یو باز توجه ها به سو زنمیلحن شوخش ، بلندتر قهقهه م به  

شودیم جلب  . 
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ها ، دسرها  یدنیکه پر است از انواع نوش یو بلند یطوالن زیم به

، 

یلی، م کنمیم ینگاه میمتعدد ، ن یفود ها نگری، کباب و ف ساالدها  

غذا  یدر صف باشم ، تا نوبتم شود سهم نکهیغذا ندارم ، از ا به

یبرا  

زارمیبکشم ، ب خود  ... 

 یلقمه ا ی، برا ستندیا یم یطوالن یصف ها نیدر ا یوقت مردم

 از

که صف یی، تمام آدم ها شودیم ی، بر من حس شرم مستول غذا  

اهویه نیو ا رسدیم اند ، همه شان دستشان به دهنشان دهیکش  

قابل فهم است ریغ میو ازدحام ، برا کردن . 
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ام مشغولم یتوت فرنگ ینشسته ام ، با اسموت زیم یجا رو همان  

. 

زل تیخاص یب یهم مانند من ، با انزجار به آن تجمع مغزها ترنم  

حالت ، جز  نیقشر در ا نیا یتماشا کنمیاست ، فکر م زده

نیبهتر  



ها ...  نیدرد تر یها ، ب نیست ، مرفه ترممکن ا یها حالت

ستادهیا  

، باعث ینیچ یکوبش قاشق و چنگال به بشقاب ها ی، صدا اند  

کشندیام سمباده م یمغز یسلولها یحس کنم رو شودیم  . 

حسابش از دستم در رفته است  گری، د زنمیتلفن همراهم زل م به

، 

ییکجا پرسدیمن ی؟! حت دهیحالم را نپرس شودیم یپاشا چند بار که  

...  یزنیحرف م ی... با چه کس یکنیچه م دیگوینم یحت ...

یحت !!! 

در سر داشتم و چه ینیری. چه افکار ش ندینش یم میگلو خیب بغض  

گذراندمیم یزهرآلود یروزها  . 

پر از تناقض است ایدن  . 

به لب  یفخر ، لبخند دنی، از د دیآ یم زیم یظرف غذا رو کی

یم  

درونم هستم یپنهان کردن حال و هوا، من استاد  آورم  . 

کند : دالن یم میو صدا ندینش یم میرو به رو فخر  ! 

یلی: دالن گرا دیگویدهم و او م ینم جواب  !!! 
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بود دالن ییدهد : چه روزها یو سر تکان م شودیم قیعم لبخندم  

،  میرو با هم گذروند ی!!! زود تموم شد . اوقات خوش یلیگرا

نطوریا  

ست؟ین  

بود نطوریا  ! 

هات باشم تیشاهد موفق تونمیدهم : خوشحالم که م یتکان م سر  

 !فخر

باغ یدر فضا کیکالس یقیموس زند،یبه صورتم زل م هیثان چند  

: دالن ؟زندیم می، صدا کندیرا نوازش م می، گوشها شودیم پخش  

تانی: جانم کاپ میگویم ! 

یپرده م ید بده یدوستانه اش را سخاوتمندانه حواله ام م لبخند  

افتاده ؟ یتو و پاشا چه اتفاق نی: ب پرسد ! 

کندیم یاش باالخره پرده بردار یکنجکاو از  . 

که یشگیهمان اتفاقات هم میبگو دیگفتن ندارم ، با یبرا یزیچ  

من و پاشا  یزندگ یرانیو ی هیافتد ... اما قض یم یهر زوج انیم

، 

افتد یم یزوج هر انیکه م یشگیاز "همان اتفاقات هم فرسنگها " 

است دور  ! 
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، در پاسخ دادن مرددم که فخر نگران  دهمیدهانم را قورت م آب

 لب

ادیزند: دوست دارم کمکتون کنم . اگر از دست من برم یم  . 

فخر ستین یدهم : مشکل یبه عالمت نه تکان م یسر  . 

- ؟ یداره که ازش جدا شد تیواقع نیا  

شهیوقت ... آنها هم چی، هپخش کن ها را دوست نداشتم  عهیشا  

 تیدانند اما درواقع یرا م زیکه انگار همه چ کنندیرفتار م یطور

 از

ستندیمطلع ن زیچ چیه  . 

کرده؟ ی: پاشا کار اشتباهدیگو یآرام م فخر  

منم که رابطه را تمام کرده ام ،  کنندیم الیهمه خ نکهیا از

 خوشحالم

را با جان و  عهیشا نیرادوست ندارم . البته ا عاتیهرچند که شا ،

 دل

رمیپذیم  . 

بازپرس سمج هیکند تا شب ی، مدارا م زنمیفخر زل م یچشمها در  

دهد که یموجه جلوه م ی. خودش را جور دیایبه نظر ن یکالنتر  



 یکه در ذهنش چه افکار دانمیقصدش کمک است ، من م انگار

یم  

 میرا، از همان روز اول ، طعم نگاهش ب خواهدی. من را م پروراند

ذیلذ  

 یکه تشنه  ییطعم نگاه پاشا ... اما مردها ی. نه به اندازه  بود

 من

شدیبودند که م یراحت الحلقوم یبه شکل طعمه ها می، برا بودند  
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 یصرفشان کرد . همان قدر در دسترس ! تو ینیدارچ یباچا

 قندان

زیم یپهن شده رو یترمه  انیدر م نشسته  ! 

دهانم یبرش دارم نگاهش کنم و تو بود دست دراز کنم ، یکاف  

داغ و خوش عطرم را سر بکشم ی! و سپس چا بگذارم  . 

دیگو یدهم م یکه جواب نم ندیب یفخر م د،یآ یکه کش م سکوتم  

هیتوست؟ شب یراننده  ستادهیاون شازده که اونجا ا یمطمئن :  

راننده هیهست اال  یزیهرچ  ! 

،  تیاز مهمون یکنیمن ی: چرا سع زنمیفخر م یبه چهره  یلبخند

 از



هیفخر ! سوال جواب کاف یلذت ببر یدورهم نی... از ا ارتقات  ... 

دهد یهل م میجذابش به سو یمردانه  یغذا را با قهقهه  ظرف  

: امان از تو دالن! امان از تو دیگویوم  ... 
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- ؟یکشیراننده ات غذا نم یبرا  

برم : من ؟ یباال م ابرو ! 

: سپردم زندی، لب م خندمیفخر م یو من از خنده  خنددیم فخر  

که ستین یخبر یالکل یدنیکنن فقط ازنوش ییرایازش پذ یحساب  

و سالم به مقصد برسونه حیجان ما رو صح دالن  ! 

کندیم مانیکه تماشا ذیبه نگاه پان رودیچشمم م خندمیم  . 

 یداند مرد یمزن  کیچطور کنمینشسته است ، فکر م فخر

 دوستش

دهد یاو قرار م دید دانیاما خود را در م ندارد  . 

تواند احمق باشد و خودش را خار کند ، تا به یزن چقدر م کی  



دیایب چشم  . 

شما چه وقته ؟ ی: نوبت عروس میگو یبه فخر م رو  

:  دیگویاندازد و با پوزخند م یابرو باال م یلنگه ا فخر

یعروس .... 

 خواهدیام را به هم زدم و او م یل بدهد من نامزداحتما نکهیا از

چیه  

شودیلذت بخش م یاز دست ندهد ، تمام جانم غرق غرور یفرصت  

. 

من التماس کنند تا نگاهشان کنم، جوابشان  یمردها به پا نکهیا از

 را
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 میاز متعلقاتم بدانم ، برا ی، تا آن ها را بخش کوچک بدهم

ندیخوشا  

 . است

زمیعز میهست ییدهد : فعال در دوران آشنا یمسر تکان  فخر  . 

و  کشمیم ی، هوم کندیم کینگاهم را بار د،یگویکه م یزمیعز

یکم  



پسره که  نیپرسد : ا ی، فخر آرام م نوشمیم یاز اسموت گرید

انایاح  

 شیزنیبه عنوان راننده جا م ی... نکنه دار ستین دتیجد نامزد

 که

مینش شوکه ! 

 کنمیدرنگ م یخوانم ، کم یرا که م شینشسته در چشمها ترس

 در

دادن پاسخ ! 

شودیتصور خودم کنار اصالن ، قلبم از انزجار فشرده م از  . 

: بهتره به مهمون هات میگویکند و م یفخر نگاهم م گزمیم لب  

یبرس . 

دالن ی: جوابمو ندادشودیم یشاک  ! 

- که چقدر فکرت یبدون ای ینیباشه که بب یکاف دنشیفکر کنم د  

 یباشم که در حد و اندازه  یبا مرد تونمیاست ! چطور م نهابلها

 من

ستین ! 
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گفتم کنمیاست و همانطور که نگاش م میبه چشمها رهیخ فخر : 



فخر ! من  ینیدارن تا تو در جوارشون بنش اجیهم احت گرانید

 مهمان

ستمیتو ن یاختصاص  . 

-  ... که یای! همه رو دعوت کردم به خاطر تو ... که ب یهست

یباش  ! 

یبهانه نداشته باش که ... 

، ستدیا یدهد و باالخره راست م یو او سر تکان م زنمیم یلبخند  

و کشدیو وقت م کشدی، وقت م کندینگاه م میدر چشمها یا هیثان  

فاصله  زیم ی. باالخره از پا شودیم بشیکردن من نص تماشا

و ردیگیم  

کماکان ذیانکند . پ یگرسنه اش ، سرکش یکه به مهمان ها رودیم  

آورم و بعد یباال م یاش کم یرا به سالمت ی، اسموت کندیم نگاهم  

نوشمیم  ! 

دارم یالکل یدنیبه نوش اجی، احت کندیحال دلم را خوش نم نیا  . 

 ستیدست خودم ن میکنترل رفتارها گریکرده ام ، آنقدر که د مست

، 

و هایآن افکار س خواستمیام ، م دهینوش تمیاز ظرف شتریب دانمیم  

، ترنم دستم را گرفته است ،  جمیرا از ذهنم حذف کنم ، گ مسموم

 او



یدستش است ، حس بد یتو میبازو نکهیدارد ، از ا یبدتر وضع  
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تخت گرم و کیبه  اجیکند ، احت میزودتر رها خواهدی، دلم م دارم  

دارم نرم  ... 

عالمه آدم اطرافم هستند که نگاهشان به کیاست ،  نیسنگ سرم  

است  میپا ریز نی، زم توانمیصاف راه بروم اما نم دیاست ، با نم

 که

 کی ی، رو نمیب ی. از آن فاصله اصالن را م کندینم یهمکار

 سکو

 یاست و شعله  شیانگشتها انیم گاریس کیاست ،  نشسته

ینارنج  

نمیب یرا واضحا م گاریس  . 

قدم ازتا دم دروازه هم بتوانم  یحت دانمیم دیشده ام ، بع مستاصل  

بردارم قدم  . 

تو استخر میفتی: ن دیگویم یبا لحن کشدار ترنم  ! 

ستیهمراهم ن وی: ما میگویو م خندمیم ! 

رهنمیرپیهم نبستم ز نیسوت ی: من حت زندیقهقهه م ترنم ! 



دمیشورت هم نپوش راهنمی: به خاطر پدیگوی، ترنم م خندمیم  . 

: به خاطر رد ِکش ؟خندمیم بلندتر  
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 ستیمست ن یاما هنوز آنقدر رسدیم غیبه ج شیها خنده یصدا

 که

باز کنه و پمویفقط ز هی: فاعل کافدیگویگوشم م ریز یبزند ول غیج  

 !!! خالص

شدت خنده به سکسکه افتاده ام ، فشارم باال رفته ، حس  از

کنمیم  

ام که دهیسرخ است ، انقدر خند میاست سکته کنم . چشمها قرار  

دیآ یدر م میاز چشمها اشک  . 

میکن ی، که از فخر خداحافظ رسدینوبت ما هم م باالخره  . 

: هزاران میگویو م بوسمیاش را م غهیسه ت یگونه  کنمیم بغلش

 بار

زمیعز گمیم کیتبر بهت . 

فشارد : ممنونم  ی، چانه به سر شانه ام م کندیبغلم م اقیاشت با

 دالن

زمیعز  ... 



او یسنگ یه شانه دارم کماکان ب اجی، احت ستمیحال خودم ن یتو  

دیگویو م کشدیم نییکنم . فخر دستش را پشتم باال و پا هیتک  : 

دالن جان ، محبت ی. ممنون که اومد زمیخودت باش عز مراقب  

یکرد ... 
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ام از مماس ی،شرم گاه کنمیباسنم حس م یدستش را رو تماس  

که نیافتد ، هم یبض زدن مشلوارش ، به ن انیم یبرجستگ شدن  

کلفت  یماند ، صدا یم یا هیباسنم رسما ثان یدستش رو کف

 اصالن

؟ دیاریم فی، تشر یلی: بانو گراندینشیدر گوشم م فیس آل ! 

، ندیب یهمه جا را کج و معوج م می، چشمها کندیم میرها فخر  

، دستم را خودش خورمیم یا وبروم که سکندر یبه سو خواهمیم  

و ردیگیام را م یدست فی، ک ستمیصاف با کندیوادارم م ، ردیگیم  

: شما چطور خانم؟پرسدیترنم م روبه  



وباالخره  کندیاز بچه ها برگردد ، تشکر م یکیقرار است با  ترنم

، 

کندینثار همه م یخداحافظ کل کیسرپا بمانم ،  یلیخ گذاردینم  . 

: باهات در تماسم دالندیگویبلند م فخر ! 
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!  تونیدهد: ممنون از مهمان نواز ین اصالن جواب مم یجا به

 شب

 .خوش

 یکه رو نیبرد ، هم یم نیماش یکشان من را به سو کشان

یصندل  

دهم و فکر  یم هیتک یصندل ی، سرم را به پشت نمینشیم جلو

کنمیم  

یرذل! پاشا ینداده است ! پاشا غامیبار هم به من پ کی یحت پاشا  

کنم ، اما هیگر خواهمیگه !!! نم یگند !!! پاشا ی! پاشا یجان  

پر از اشک است میچشمها  . 

، پا ندینش یاندازد، پشت فرمان م یعقب م یرا به صندل شیعصا  

رودیفشارد و در سکوت به جلو م یپدال گاز م یرو  . 

کنم یرا تماشا م رونیپنجره ب از  . 



تازد  یکند ، در اتوبان با سرعت به جلو م یام م یعاص سکوتش

، 

هرچه زودتر  دیاست که با نیارزش درون ماش یب یش کی انگار

 به

اشغال روانه اش کند سطل  . 

؟یبر یسر م ی: چته دار میگویم یخش دار یصدا با  

زودتر بخوابم خوامی: خسته ام ! م دیگویبه من م تیاهم یب  . 

- یدیمنو به کشتن م یدار  ... 
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برات خوبه یری: بمزندیم لبخند  ! 

دارد،  ی، چشم از رو به رو برم کنمیگاهش محرفش مبهوت ن از

چیه  

نرسانده است ، اصوال آنها ییمن را به جا یسرعت نیبا چن یمرد  

هستند تا وقت را کش بدهند تا با من حرف بزنند تا از لیما  

با من لذت ببرند تا مصاحبت  ... 

: گفتم آروم تر برو میگویم ستین ارمیکه کنترلش در اخت ینفرت با  

! 



- تحت کنترل منه ، و البته سرعتش... اتوبان خلوته ،  نیماش

 نگران

 . نباش

- نه ؟ یمنم ناقص کن یخوایم  

: گفتم که فقط مرگ جوابه ، متاسفانه لَِش  زندیم یزهرخند

 ناقصت

برهیم شیکار و پ هم  . 

دیگویچه م فهممیچقدر نم کشمیدرهم م ابرو  . 
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:  میگو یفشارم و م یم میابروها انیبابه ام را به مانگشت س سر

 تو به

لش ؟ یگفت من  

: لَش ناقصت منظورم بود  دیگویاندازد و م یبه من م ینگاه مین

 به

اگر یحت خورهیو تنت به درد م کرهیپ شهیکه تنت م یکل طور  



بهش وارد باشه ینقص  ! 

 ی: واقعا دار میگویبا حرص م کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

 بهم

؟ نویا یگیم  

- که گفتم نهیا تیواقع  ! 

 یدهد : ازت نم یوسر تکان م زندیزل م یا هیثان میچشمها در

 پرسم

دالن گمیدلم بخواد بهت م ینگم ! هرچ یبگم چ یبهت چ که  ! 

تو کننیم الیکه خ ییمن رو در حد اون احمق ها کنمیم خواهش  

شهیمن م ینکش ، باعث شرمندگ نییپا یهست یافتنین دست  . 

دارم نیدر آست یاما جواب خوب یدر عوالم مست زنمیم پوزخند : 

- یلیمثل ل یخود فروش یفاحشه  هیمنو در حد  شمیمنم ناراحت م  

یافتنی! همونقدر دست  یبکش نییپا  ! 
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، آنقدر من را کشدیطول نم یلیاما خ شومی، ساکت م خنددیم  

بگذارم بزنم. داغ به دلش ادیفر خواهدیکه دلم م سوزانده  .. 

بکشم رونیرا از حدقه وزبانش را از حلق ب شیچشمها . 



 یدونی؟ م یهست یک یکنیم الی: خ میگویوم کنمیرا فوت م نفسم

 با

کننی؟ من اشاره کنم پدربزرگم نسل تو رو منقرض م یطرف یک  

... 

- ! چه قدر خطرناک زمیاوه عز  ! 

رزنیپ یخانه  اطیتوپم در ح نیباتریانگار ز ستنمیگر ی آماده  

...  شیکوچه افتاده است همانقدر نه راه پس دارم نه راه پ بدجنس

 نه

دارم ییگذرم نه توان رو به رو یم رشیخ از  . 

نی؟ هم ینسل منو منقرض کن یخوایو گفت: خب م کندیم نگاهم  

یتونیهم م حاال  ! 

 یضربه  هی:  دیگو یاندازد و م یبه خشتکش م ینگاه مین و

 مهلک

دمیبهت قول م کنهیم م! کارمو تمو دالن  . 

یهست یزی: تو واقعا انسان نفرت انگ زنمیانزجار لب م با ! 

- ؟ یببر نینسل ما رو از ب یخوایتو که م ایمن  ! 
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-  هیفقط چند ثان یکه آرزو کن کنهیم یبه پدربزرگم بگم ، کار

شتریب  

نیحاال بب کنهی! زنده به گورت م یبکش نفس  ... 

مال دخترهاست گِل من : زنده به گور که خنددیم  ! 

دیگو یم شودیباعث حرص و جوشم م شتریکه ب یبا لحن خاص و  

: 

بگم حاضره تو رو  تونمیاونقدر به ما بدهکاره که م پدربزرگت

یتو  

داشت تا به یرو خواه نیما کنه ! و تو افتخار ا میبذاره تقد ینیس  

نی! البته ا یاز ما سه نفر باش یکیهر مرتبه با  یتصادف صورت  

خان کیکه تو  نیهوشمندانه و سودمندانه رو به افتخار ا فیتخف  

میریگیبرات درنظر م یهست زاده  . 

تنم در حال کش آمدن و وا رفتن ه ستند یبه سلول ها سلول  . 

به چه یدون ی: م دیگویم یشخندیو با ن زندیزل م میچشمها در  

؟ ینحو  

آغاز شده است ؟ یجنگ نا برابر ک نیا ! 

در برابرش؟ شومیالل م چطور  

: اسم ما  دیگو یبارد م یکه صالبت از آن م یهمان لحن با

 برادرها رو



یقرعه کش یداخل گردونه  میسینو یرنگارنگ م یتوپ ها یرو  
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 جانی... فکرشو بکن چقدر ه میچرخون یو گردونه رو م میذاریم

زیانگ  

خلبان هم جذاب تر کیسولو شدن  یاز دورهم دمیبهت قول م !  

و  یما باش یسال با هرسه  کیظرف  یتونیبود . م هدخوا

 پدربزرگت

و  ستهیا یبکنه دالن ! از دور م تونهینم یغلط چی، ه زمیعز

 تماشا

... و متاسفه که چرا زودتر زنده به گورت نکرده ! ما رسم کنهیم  

... تاسف آوره کردندیازش استفاده م دیبا گرانی، د میداشت یخوب  

! 

آور تاسف .... 

فشارد یپدال گاز م یرو شتریرا ب شیپا و  . 

 میهزار است ! زبانم مثل چوب است و چشمها یقلبم رو ضربان

 دو

پرت شوند . قلبم را در  رونیو کم مانده از حدقه به ب زنندیم دو

یوان  



 دنیتنم در حال جوش یاجزا یآب جوش انداخته اند ، همه  از

 است

جوشند و  ی! همه م می... تا امعا و احشامیرگ ها یاز خون تو !

 ... او

از عرق سیاش خ یشانیو پ دییسا یدندان م یداشت دندان رو او  

را رد  لومتریو سرعتش صد و چهل ک دیکشیم ییبود ، ال شده

 کرده

 . بود
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 خواهدی، که م لشیآشغال مانده و بو گرفته در اتومب کیمثال  به

 به

کندیام م ادهیدر خانه پ یرت کند ، جلوپ زهیمکان سطل  . 

ماند که بروم داخل یدارم ، نم دیکل ... 

که شودیاز کوچه خارج م یفشارد و طور یپا بر پدال گاز م فقط  

به اهیبر تخته س دنی، مثل ناخن کش شیها کیالست غیج یصدا  



اندازه آزاردهنده است همان  . 

 نیها نشان از اگذارم ، سکوت در راهرو  یبه داخل خانه م پا

 است

، در  رومیاند ، سالنه سالنه پله ها ر اباال م دهیاهل خانه خواب که

 واحد

دوم باز است ی طبقه . 

 میبه ترم ازیکنم اما غرور له شده ام ن یبه داخل سرکش خوامیم

 دارد

. 

در تختم زار بزنم خواهمیفقط م امشب  . 

اند و من که به سر من آورده  یزیآن چ ی! همه  زیهمه چ بابت

یب  

و انگار  ستی... رنگ به رو ندارم ، حال در جانم ن نمیتر خبر

 خون
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مانم یم یا هیاند. در پاگرد ثان دهیته کش میرگ ها یتو یها  ... 

یآ رومیباال م یو پله ا کنمیدوم م یپشت به در واحد طبقه  یوقت  

: دالن کندیم میاز ته چاه صدا سلطان  ... 



است سیتر از من خ، نگاهش بد گردمیبرم  . 

شومی، دارم خفه م شودیام گم م نهیدر س نفس  . 

 زندیم رونیکه از خانه ب رومیباال م یدوم را با لجباز ی پله

راهنیپ  

 یبه تن دارد ، پا برهنه به راهرو م یرنگ گل دار دیسف خواب

دیآ : 

به سرت اومده دخترم؟ یچ دالن  

ستمین یدختر کس من ! 

کنند یبا من تا م نیچن نیام که ا یسر راه کی من  . 

چه خبر است چه رامونمیپ گفتندیاز خونشان بودم ، به من م من  

در راه است ... همه بر دهانشان مهر سکوت زده اند تا  یاتفاق

ندینگو  ! 

کنم ؟ یریجلوگ زیدانم از چه چ ینم یوقت  

خواند و من ... من رمق ندارم تا ینامم را م گریسلطان بار د یآ  

نمک یمخالفت  . 
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و زندیمادرانه .... بغلم م یخواهد . کم ی، دلم آغوش م گردمیبرم  



ستی: الکل راهش ندیگویم ! 

راهش بود اتفاقا الکل  . 

آش و الشم که از حرفها رنجور و درمانده است ، به داخل ی تنه  

برد ، از نبودن هللا مراد  ی، من را به اتاق خواب م کشدیم خانه

 تعجب

به ی، دست نمینش یتخت دو نفره م یلبه  نکهیا، به محض  کنمیم  

: چرا انقدر حالت بده ؟ دیگویو م کشدیم صورتم  

- سلطان یآ رمیگیم شیدارم آت ! 

- کن یقربونت برم صبور  . 

 ی؟ از چه بابت ؟ حت یکند : چطور یتنم را پر م یجا یجا نفرت

 به

از چه قراره هیقض دیگینم من  ... 

آتش جلز وولز یو مثل اسپند روبندد  ی، در را م کندیم یشیه  

... پاشا هم مثل تو ریدختر ! آروم بگ ری: آروم بگ دیگو یم کنان

 از

ستیمطلع ن زیچ چیه  . 

- بدونم ؟ دیاومده ! نبا میبه سر زندگ یبدونم چ دیمن با  

- بکش دالن قینفس عم  ... 
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جا چه  نیکنه خاله ؟! ا یچه چاره م قی: نفس عم زمیخیم بر

 خبره ؟

دهیمن بمب ترک یزندگ تو  ... 

؟ چه ایترس به جانش نشسته . چه بکنم خدا نمیب یو م لرزدیم  

من کنمیم  ... 

ام را چنگ  ی، خونسرد میآ یتخت فرود م یلبه  شومیم آرام

زنمیم  

وانمود  خواهمیقرار است اما م یشود ... دلم ب داریاز خواب ب تا

 کنم

رو به راه است زیهمه چ ستین یطور . 

و کندیم رونیب نی، نفسش را سنگ ندینشیان کنار دستم مسلط یآ  

قرار داد هیمعامله است دالن !  هی: بحث سر  دیگویم  ... 

- ؟ پول ؟ یچ یمعامله   

که روحشان  یی، مثل مرده ها ... مثل آنها زندیزل م میچشمها در

 را

: خون زندیکنند لب م یمرگ م یفرشته  میتقد  ! 

] 9۱۳:۰   ]۲۱,4۱۲,۰  
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لی: عق دیگویو م کندیم میسلطان تماشا یداغ کرده است ، آ مغزم  

 خیها سر کار بُر خورد . اتابک و هللا مراد و ش فیبا آل س خان

 فاتح

 یتهران ... تو یبود . تو ادیپدر اصالن ! مراودات ما ز ...

 ترکمن

... اون موقع زن هللا  میومدیم میرفتیاهواز ! م ی... تو صحرا

د زندهمرا  

هنوز بود  ... 

نشسته ام خیس همانطور  . 

زندیسلطان دو دو م یآ یچشمها  . 

رو  رهی: قانون عش دیگویو م کندینوازشم م ردیگیرا م دستم

؟ یدونیم  

؟ ی... نخوند یور و اون ور خوند نیا حتما  

دونمیدهم : م یتکان م سر  . 

- ؟ یدینشن یدیاز خون بس شن  



شودیقفل م دهانم  . 

رنیدختر بدن پسر بگ نکهی: از ا دیگو یرحمانه م یسلطان ب یآ  

؟ یندار یجنگ بشه خبر دار ختم  

! خبر داشتم داشتم  ! 
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 زدیریصورت اشک م یگذارد نفس بکشم، به پهنا یسلطان نم یآ

 و

یوقت بد به دلت راه ند هی... یوقت غصه نخور هی: تو  دیگو یم  

... 

تو  یریو عاقبت بخ یخوش یوقت ترس برت نداره دالنم ! برا هی

، 

. دختر ذارمیجون تو تن دارم خون تو رگ دارم وسط م یهرچ  

 زی... تو عز یپسر عموم ادگاری... یخواهرم ادگاری.. تو  قشنگم

یدلم  ! 

تو دلت غم باشه ... حزن ذارمی... نم فتهیخط به آبروت ب ذارمینم  

دالن یاون روز که تو غصه بخور رمی! مگر بم رهیبگ چشماتو  

... 

کنمیم بغلش  . 



 ردیگیروم ، سفت و سخت من را بغل م یآغوشش فرو م در

میموها  

یاپیبوسد چند بار پ یم را  ... 

با من  ذارمیمالد: نم یو کمرم را م کندیرا نوازش م میموها

تا نطوریا  

 ... کنن

راهنشیبه پ زنمیم چنگ ... 

؟ سر من ؟ با اصالن ؟ هیخش گرفته است : معامله سر ک میصدا ! 

با اصالن ازدواج کنم دیاب  . 

دیآ یاش در م نهیآه از س کی .... 
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فشارد یتر و سخت تر من را به خودش م محکم  . 

دهدینم جواب  . 

: خاله زنمیم صدا  ... 

توانم خودم را  ینم نیاز ا شی، ب رومیجان دارد از تنم م گرید

 نگه

 . دارم



درست  دختر . ری: قرار بگدیگویسلطان م یدهم و آ یم تکانش

شهیم  

خان  لی... عق دیبر میفرستیمن و هللا مراد تو و پاشا رو م .

 شاهرگشو

... غصه نخور میدیتو م یپا مونویزندگ یگذاشته . ما همه  وسط  

 ...نترس

مرگ رفته بودم . سر عقب  ینترسم ! من تا پا گفتیم چگونه

کشمیم  

اند دهیگنگم ... با پتک بارها و بارها به سرم کوب ،  . 

دینه ؟ من با گمی: درست ممیگویماند و خفه م یم نهیدر س منفس  

اصالن بشم ؟ زن ! 

ماند در  یدهد ... نفس جا م یرا به عالمت نه تکان م سرش

ام نهیس  

. 

سلطان ی: آ کنمیم ناله .... 
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- نهیجان سلطان .... دالن بخواب دخترم .بخواب سرت سنگ  ! 

ترکدیم بغضم  . 



دیگویسلطان م ی. آ شودیبلند م هق هقم ی، صدا کنمیم هیگر  : 

شهینکن درست م هی... جانم دخترم... گرزمیعز جانم  .... 

و شودیام لحظه به لحظه انگار بزرگتر م نهیس یتو ی چهیماه  

سلطان کمک  یرا بترکاند . فلجم ... ا میاستخوان ها خواهدیم

کندیم  

یدهد سرم که رو ی.من را به عقب هل م شودیلباسم سبک م ،  

انقدر صورتم را شودی، خودش هم کنارم به پهلو م ندینشیم لشبا  

مغزم یتا الکل به همه  خواندیم ییو در گوشم الال کندیم نوازش  

برود غمایشود و هوش و عقل به  رهیچ  . 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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سلطان یآ یهمانند فرشته  یکنم ، چهره  یرا که باز م میپلکها  

کند  ی، سرم درد م کشدینفس م قیست ، آرام و عمنگاهم ا شیپ

 اما

ایدن ستمیا ی، سرپا م شومیمثانه هشدار گونه است ، بلند م فشار  



تا رمیگیم واریگردد ، دست به د یم اهیآن س کیچشمم  شیپ  

، به سمت  کندیم یکه جانم همکار ینشوم ... قدر واژگون

سیسرو  

نشسته  ی هیهان شوو از د میشوی، دست و رو م رومیم یبهداشت

 در

کاهم یحلقم ، م خیاز شدت زهرماِر نشسته ب ی، کم قفسه  . 

است ، ساعت دهی، خواب از سرم پر میآ یم رونیکه ب سیسرو از  

هللا مراد که دنیاز د رومیرا رد کرده ، به آشپزخانه که م هشت  

در هم فرو  میصبحانه عبوس نشسته است، اخم ها زیم پشت

رودیم  . 

بابا جان مرادم بود و حاال ... حاال  یرود ، روز یو نمبه جل میپا

ینم  

خان لیچه بود! شوهر خاله ! پدر پاشا ... داماد عق دانم  ! 

نجایا ای: ب دیگو یم ندینشی، چشمش که به من م ردیگیباال م سر  

... 

آب  میکه برا ستی، در قامت آن پدر شوهر مهربان ن رومیم جلو

 نبات

 میشی... قوم و خومیلی، اما هنوز فام رنگارنگ بخرد یچوب یها

 ... هنوز



سلطان است یسِر جان من آ ی هیسا او  . 
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آورد  یرا به جا م یزبانیم شود،ی، از جابلند م نمینشیم زیم پشت

 و

 یدستم م شیظرف مربا و نان سنگک را پ زد،یریم یچا میبرا

 گذارد

ندینش یم میرو به رو و . 

بارد یچهره اش م یجا یاز جا یاست ، خستگ خسته  . 

: پاشا آخر دیگو یکنم و م یداغ گره م یچا وانیرا دور ل دستم

 هفته

مارستانیب شهیم یبستر  . 

داغ است عیبه ما نگاهم  . 

انجام وندیهم انشاهللا عمل پ ندهیآ یگرفته است : تا هفته  شیصدا  

شهیم  ... 

: متاسفم کنمیو نگاهش م رمیگ یباال م سر  .... 

کندیاهم ممراد نگ هللا  . 

: متاسفم میگویکنم و م یحبس م نهیرا در س نفسم  ! 



- . از پس  امیمن متاسفم دخترم . من متاسفم که از پسش برنم

 غرور

امی! از پس لجاجتش برنم امیبرنم شیسرکش و  . 

دست و پا دراز کرده است میگلو خیب بغض  . 
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 هی که نی: غصه نخور ، همدیگو یو هللا مراد م ردیگیم نفسم

 مورد

شده خدا رو شکر دایپ وندیپ . 

یماجرا ب نیا ی: تو تو دیگو یگزم ، هللا مراد آرام م یرا م لبم  

زهیهمه چ یمردک ب نیسر ا ریز زیدخترم . همه چ یریتقص  ... 

آورم یباال م سر  . 

: همون موقع دیگویکبود شده از حرص م یمراد با گونه ها هللا

دیبا  

کند یرو م هیقض قال  . 

: کدوم  شودیم کیبار میدهم و چشمها یهانم را قورت مد آب

هیقض  

 ؟



نگاهش به من نبوده  نکهی. نه ا گرددیبه سمت من برم نگاهش

 است ،

چشم و  یکرد به جا یرا تماشا م یداشت نقاط دور ی... ول بود

یابرو  

یرو گاریچشمش آمد ، پاکت س ی. انگار تمام گذشته جلو من  

یدهد و م یقرار م شیلبها انیم یرگایدارد ، س یرا بر م زشیم  

ستی: مهم ن دیگو  . 

. تو روز پرسمیکشم: مهمه که دارم از شما م یرا به جلو م خودم  

که تو  یسی، پل کننیم یراندازیبه دو تا جوون ت انیم روشن

نستایا  

، گوش به زنگه و تا ده  شهیپست خارج از عرف منتشر م هی

 نسل قبل
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که  یدو نفر تونهی... چطور نم کنهیو مبعد ، خاندان و جستج و

 چهره

؟ رهیشدن رو بگ ینگار  

 ! فرار کردن-

: فرار نکردن ! هستن ... فقط انگار اونقدر میگو یو م رمیپذ ینم  



ستنین یریها قابل دستگ یراحت نیکلفته که به ا دمشون  ... 

گاریپک از س کیو  نوشدیم یچا ی، کم زندیرا آتش م گارشیس  

کارا کار نداشته باش نی: تو به ادیگو یو م ردیگیم  . 

- نداشته باشم ، ما  یکار نیگی... چطور م مهیبود . زندگ میزندگ

 چند

؟ یچ یبرا م؟یتحت نظر وقته  

بحث خونه ! اما دونمی: م میگویدهم و م یکند ، جان م یم نگاهم  

میجوابشو بد میکه بخوا میختینر ی... ما که خون یک خون  . 

: تو و دیگو یو م ردیگیم گاریاز س یگریکام د،  زندیم یپوزخند

 پاشا

کم دندون سر  هی. وضعش رو به راه بشه ...  دیبر فرستمیم رو

گریج  

ایهاش کنار ب یبا بد قلق بذار  . 

شهیم درست  . 

 کار پدربزرگمه ؟-
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همه نیکه ا یا رهی: عش میگو یدوزد و م یم میدر چشمها چشم  



؟ هیه ... زمانش مال کهمه حرفش نیکه ا ی، خون حرفشه  

نمیشیساکت نم گریمراد ساکت است ومنم که د هللا  . 

، شما  ستیسخت ن دنشیبوده ؟فهم ی: معامله سر چ زنمیم لب

 همه

 یکه مال منه ... خون یو کنار هم بذار .... تعرض به مجلس زیچ

 که رو

... اونا داماد من  خورهیمن که بهم م ی! عروسنهیشیمن م لباس

 و تا

رگ بردنم دم  ... 

کن خودتو ،  یداره ، سع اجی: دالن پاشا به تو احت گزدیم لب

هیروح  

ینگه دار یوقو یکنار اون موندن حفظ کن ی... برا اتو  ! 

دیگویو او چه م میگویچه م من  . 

، از  یشنوی: مراقب خودت باش ؛ از من م زدیخ یجا برم از

 اصالن

دشمن ایدوسته  نیا دمی. من هنوز نفهمریبگ فاصله  ! 

. راستش من هم هنوز زندیم رونیو از آشپزخانه ب کندیپا تند م و  

دمینفهم  ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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با چشم و ابرو  ندیب یلعبت جان من را که م گردمیخانه برم به

 خط و

و نیخان و گل لی... به همه ! عق دیگو یم یعنیکشد که  یم نشان  

صاحب من  کندیم الیکه خ یصاحب ی بو آدم و ... هر خرِ  عالم

 ! است

؟ انهی! کدام خانه ؟ کدام آشمیآ یکه شب به خانه نم دیگویم ! 

یشده است و چشمها داریکنم ، درود تازه از خواب ب یکه م حمام  

 داریب یلحظه ا طنتیش یکرده و مردانه اش هوس من را برا پف

یم  

اورمیاز عزا در ب یحرفها هستم که دل نیاما ... کرخت تر از ا کند  

. 

در دهان  یلقمه ا زندیپوشم و هرچه لعبت چانه م یم لباس

 بگذارم

یدانم او در حد نامادر یاست ! م یزن خوب دانمی. م رمیپذ ینم  

دوستم دارد ... اما یتا حد دانمی! م ستین هیخانم تنارد ای ندرالیس  



است روزیپ الیام یبه باق شهیسرکش بودن هم لیکنم که م چه  . 

به پر یهست که کس میراستش آنقدر حالم وخ دیآ یدر نم غشیج  

رونی: ب میگویپرسد : کجا و من م یدرود م یو وقت چدینپ میپا و  

... 

است ؟ تیکجاست ؟! چشمها قایتو دق رونِ یب شودینم یپا پ یکس  
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تو متاثر از درونت  رونِ یبه هم دوخته شده ات است ؟ ب یلبها

 !است ؟

ست جنگ است اتش بس است ؟ چه خبر است؟درونت غوغا در ! 

یها یشیها و دور اند تیاز حما ی، خبر زنمیرو قدم م ادهیپ در  

گاردی. باد ستین یانتظام یروین یها یخان و مسخره باز لیعق  

جنگ نا برابر ، ما نیدر ا رسدیتمام شده است . به نظر م یباز  

ما از  ... میعرضه نداشت یبرا یزیچ چی. ما ه میخورد شکست

دانیم  

میبه َدر شد یسادگ به  . 

. کافه ها را دوست دارم شومیکافه به محل م نیتر کینزد وارد  

با گچ اهیو تخته س نیچاپل یو چارل لیچرچ یاگر عکس ها یحت  



و کاسکو در دکورشان نباشد، اما من کافه ها را  یرنگ یها

 دوست

! از زارمی. هرچقدر ساده تر ... بهتر ... از زرق و برق ب دارم

 آنچه که

... از انچه که به نظر خوب زارمیاست ب چیدرونش ه یول هست

یم  

ساده  یکافه ها یاست نفرت دارم... و نما یاما از درون سم دیآ

 به

ترند کیمن نزد یداشتن ها دوست  . 

یصندل یکه پشت یکنج نم،یگزیکافه را برم یاز سالن مربع یکنج  

مشرف به پنجره و شیزیم یاست و ضلع کنار اهیس واریبه د اش  

کنمی، منو را باز م نمینشیچهارنفره م زیپشت م یرو ! وقت ادهیپ  

... 
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... در  کنمیدهم ، تلفن همراهم را روشن م یقهوه م کی سفارش

 تمام

 یاست : چه به سرم م زیچ کیلحظات فقط ذهنم مشغول  نیا

د؟یآ ! 



گوش به هشیبود . من هم یبودم ؟ جواب منف یدختر نافرمان من  

باشم نیباشم ! برتر نیبودم تا بهتر زنگ  ... 

 فتهیخان ش لیها ! عق یلیارشد گرا یارشد بودم ! نوه  ینوه  من

 ام

 ی... پدر مفتون و مادر... مادر را به خاطر نم دایش نی... گل بود

 ! آورم

بودم ، مغز بادام ... نوبرانه یگرید یطور لیعق یبرا شهیهم من  

... 

 یوقت ! قرص ماِه دِم صبح !!! به وقتش قنار اول ی شکوفه

 خوش

بروم  یمردان یبودم تا به جنگ همه  ریو به وقتش ماده ش صدا

 که

درود کیداشته باشد و نداشت. به جز  دیکشیحسرتش را م لیعق  

... 

بودم شینداشته ها یهمه  ی! من جا رمردیرانداشت پ یکس گرید  

به زعم خودم البته ! 
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یدستم م یخدمت جلو شیکه پ یاز قهوه ا یکم نکهیمحض ا به  

بندم...  یرا م میچشمها ینوشم ، و طبق عادت لحظات یم گذارد

یبو  

کندیشامه ام را نوازش م یمردانه ا عطر  . 

که به لباسش زده  یعطر ینت ها بی. ترککنمیرا فوت م نفسم

 است

در و چوب و چرم ! با پوست ازس یاست ، مخلوط یبیعج مخلوط

 انار

 !!! سوخته

 می... رو به رو خورمیجا م دنشیاز د کنمیرا که باز م میپلکها

 نشسته ،

هم  یا بانهیدارد به طرز غر شیاست ته ر دهیژول شیموها

 نگاهش

ته نگاهش  کنمیبار است که حس م نیاست . اول یاز کالفگ پر

یکم  

جور  شیُمدل چشمها یدگیکه با در یزیزندچیموج م تیمظلوم

ینم  



دیآ  . 

میگو ینم چیو ه میدر چشم هم دوخته ا چشم  . 

نوشمیقهوه م گرید یکم  . 

کامال تن به تن است نبرد  . 

تا هرچه هست را سر کنمیعمود م میفنجان را برلبها گریبار د و  

شده ، نیته نش زیر یآن دانه ها یته مانده اش... حت یحت بکشم،  

نندیبنش میلبها یرو  . 
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کشمیم نییرا پا فنجان . 

 ریگذارم و او باالخره ت یکنار فنجان قهوه م زیم یرا رو میدستها

 اول

یکند : حلقه ننداخت یپرت م را  ! 

شودیدست چپم پرت م یبه سو شیاز چشمها حواسم  . 

. ننداخته ام دیگویم راست ! 

 نی؟ ا کنمی... کجا بود اصال ؟! چرا فراموشش م زیعز یش آن

 روزها

رود انگشت دوم یم ادمیشده ام که  ینامربوط یزهایچه چ ریدرگ  



که من را به  یزیچپم را پر کنم از حلقه ! از تعهد ... از چ دست

ادی  

ندازد؟یب پاشا ! 

دارد و به محض  یآورد، فنجان وقهوه را برم یجلو م دست

نکهیا  

یهم ننداخت روزی: ددیگویکند م یراسر وته م فنجانم  ! 

رود و او به آنچه که در ته فنجان من است زل  یباال م میابروها

زندیم  

تو  هیماریکه پاشا در بستر ب ییروزها نی: و تمام ا دیگو یم و

 حلقه

یننداخت  ! 

- نداره . چرا گورتو گم  یکه به تو اصال ربط هیزیچ قایدق نیا

یکنینم  

سگ نگهبان من ؟ یشد ؟  
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سرنوشت  یبگ یخوای: م دیگو یآورد و م یبه لب م یلبخند

 شومتو

؟ تانیکاپ نیبعد از ا یرفتیپذ  



- ... البد یعرب ؟! اونم ک هی؟ ازدواج با  هیسرنوشت شوم من چ

 از

... چه شود ! به به ... خوشا به سعادت ما ... که فیآل س خاندان

با دیبا  

تو خاندان میاریب بیمونده خون غر نی! هممیها وصلت کن یتاز  . 

 ب؟ی: خون غر دیگو یاست و م رهیبه ته فنجان من خ همانطور

 به

!  وتی؟! واقعا ؟! چه ک یبه سکس و بچه فکر کرد یزود نیا

 فکر

تا یحرفها باشه ! انگار منتظر رخصت نیذهنت باز تر از ا کنمیم  

ریخط ی فهیوظ نی.... ایکار و تموم کن ینالیو فا یکن دایپ یفرصت  

و ت یزنانگ فیو وظا یبد لیبچه تحو هیبه دوشت هست !  که

 کامل

شهیدالن! هم یکنیزده ام م رتیح شهیتو هم ،یاریجا ب به ! 
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مانعم یزیبزنم اما ... اما چ ادیفر خواهمیم کشم،یرا جلو م خودم  

را به حال خود  ی. اگر داد بزنم ، او را برانم ... مِن زخم شودیم

 رها

 دیآ یا خالص شوم! از او بر مت کشدی... من را نم رمیتا بم کندیم

 ... از

کند و میتقد یجیتدر یتا به من مرگ دیآ یبرم زیهمه چ یب یاو  

!!! و چه خوش رمیکنم تا بم یکند تا هر روز لحظه شمار یکار  

مرگ کنم و به التماسش  یشود ... که آرزو نیاگر چن شودیم

و فتمیب  

کندیم یاش را خال نهیوقت ... آن لحظه ک آن . 

از او دارم ... جز  ی؟ من چه شناخت نهیک میگو یچرا م نه؟یک

نکهیا  

و ... من را نجات ؟ دهدیپاشا جان م یدانم برا یم ! 

، حساب کتاب کندیم افتیمغزم داده ها را در کنمیرا حبس م نفسم  

چیه یناقص هست ... که برا زی... و باز هم انگار هزار چ کندیم  

یراه حل در دست دارم ، نه ینه جواب کدامشان  !!! 

خودم را ی، کم تیخاص یفنجانم سرگرم است و من ... من ب با  

بار به او عفو نی، ا شیها نیتوه یکنم و بابت همه  یم کنترل  

فتهیب ی: بهم بگو قراره چه اتفاق میگویوم دهمیم  ... 
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برد ...  یلذت را م تینها یباز نیآورد ، از ا یبه لب م یلبخند

یم  

یبه انتها رهیو همانطور که خ زندیم یچه برق شیکه چشمها نمیب  

دیگویمن است م فنجان : 

- یکنیتو ازدواج م  ! 

. مهره ها را به حرکت در آورده است و من هم ...  کنمیم یباز

 من

 ژهیو یاز جلوه ها شهیکه هم یلعنت یهم مثل آن جومانج یلعنت

 اش

یجعبه  کیروز من هم  کیکه  شتری! از عاقبتش ب دمیترس یم  

 شومیم یواقع یباز ریو درگ کنمیم دایپ یبه مانند جومانج یچوب

 و

هم از آنچه که وحشت داشتم به سرم آمد آخرش  ... 

؟ یپرسم : با ک یم  

سال از عمر  کیآورد که انگار  یآنقدر حرصم را در م جوابش

 من

کندیم کم  . 



مرد کیبا  -  !!! 

- ؟ فهیاز کدوم طا  

نگاهم انهیبرد ، موذ یباال م لنگه ابرو کیو  کندیمچاله م چانه  

ام به او رهیو من خ کندینم  ... 
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یتعلل و وقت کش یکم ... 

یکنیعرب ازدواج م کی: با  دیگو یم وباالخره  ! 

برم ، نگاهش از فنجان باال  یمضطربم را در هم فرو م یها پنجه

یم  

: من فروخته شدم ؟ میگو یو م زنمیزل م شیو در چشمها دیآ  

اندازد یسوال است که به جانم لرز م نیبعد از ادرست  وحشتم  . 

کرده  دایسوال را پ نیکنم که چطور جسارت ا یخودم تعجب م از

 ام

بار ، نگاه  نیکه ا نمیب یو م شودیحبس م نهینفسم در س ...

 مظلوم

یهست هی: تو هد دهدیو جواب م شودیاش غالب م مردانه  ! 

یاز جانب ک هی؟! هد هی: هدزنمیم پوزخند  ... 



- فیها به آل س یلیاز جانب گرا  ! 

می... چشمها کشدیم ریام ت نهی، س شودیام حبس م نهیدر س نفس  

دیرو یهزاران هزار خار م می... در گلو سوزدیم  ... 

دالن یشکشی: تو پ دیگو یم جسورانه  !!! 
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شکشیپ  ! 

شکشی... پشکشیپ...  شکشی... پ کنمیبار تکرارش م چند ... 

کنم : تحفه ... ارمغان !  یها را پشت سرهم سوار م مترادف

 ...تعارف

صفات لغت  انی... میمعان انیمترادف ها ... م انیم شومیم گم

 ...ها

یخانزاده  کی! من چه بودم حاال چه هستم ؟! من یلعنت یها لغت  

...  ختهیبودم و حاال ... حاال دودمان بر باد رفته ... فرو ر لیاص

یبه آن  



 ! منفجر شده ام ...

شکشی: پکنمیتکرار م باز  ! 

کردن  یکردن سهم داشتند ؟! در زخم یها انقدر در زخم واژه

 جان

... سر نهیس ...  ! 

ام را دوره  چارهیسرم مترادف ها مغز ب ی... تویلعنت یها واژه

 کرده

. ام را دوره کرده اند ... تحفه ! تحفه .. یتی... صفات شخص اند

 ... تحفه

یب میدهند . واژه ها برا یشان را از دست م یواقع یکلمات معان !  
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شوند ... واژه ها انگار هرگز وجود نداشتند ... انگار  یم مفهوم

چیه  

وجود ندارند وقت  ! 

یتو گاریبه پاکت س زندیدهد ، چنگ م یم هیتک یصندل یپشت به  

بیج ... 

و دهیورز یانگشتها انیاکت م،پ نییدهد ، به باال به پا یم تکانش  



شمار باالخره  یب یدرحال له شده است، از تکان ها درشتش

یاتفاق  

زن کی یپاها انینوزاد از م کیافتد مثل تولد  یم  ! 

 رونیرا ب یو فندک نقره ا زندیم رونینخ از ان پاکت ب کی

، کشدیم  

کوچک  یبرد شعله  ی، دست باال م کندیپرت م زیم یرا رو پاکت

، 

کام  قیکه آنقدر عم نمیب ی، م کندیرا که روشن م گاریس سر

ردیگیم  

شوندیمن هم پر دود م یها هیر که  . 

... و  کندیآورند ، درخواست آب م یم یگاریرسیز شیبرا

از شیصدا  

کی:  دیگویم یوقت شودیم دهیانگار شن نیزم ینقطه  نیتر نییپا  

اب لطفا وانیل  ! 

من زل  یان برعکس شده رود ، به فنج ی، مرد م شنودیم چشم

 زده

که  کندیدعوت م شیلبها یبه عشق باز یرا طور گاریو س است

 اگر
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با او هرگز زنده از بستر  یزن بود از همخواب کی ینخ لعنت آن

رونیب  

آمد ینم  ! 

نمیب یدندان ها برده است ... م انیلبها م یرا به جا گاریس لتریف  

... 

کام ها را ازآن  نیقتریو عمانداخته ،  ینیبه ب نیچطور چ که

ردیگیم  

که با او هم آغوش شده یتجسمش کنم که چطور به زن توانمیم ...  

زندیم ضربه  . 

ندارم . بغض امانم را  دنیبلع یتکه تکه شده است هوا برا نفسم

یم  

 . برد

: اصالن کنمیم شیصدا  ! 

دوستانه یکم  ... 

رنج یاز رو یکم  ... 

با عجز یکم  ! 

ام  ینه ، من به زندگ دیاگر او بگو کنمی. حس مبا التماس.. یکم

 ... به



رسم ... به  یعاشقانه ام م یگه خورده  ی... به ماجراعشقم

 ... پروازم

 دیبود بگو ی.... کاف شومیم کی... به آن دالن سابقم! نزدمیایدن به

 !نه

خواهدیرا نم من  . 
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رده بودفرار ک یلیبا ل ی، وقت خواستی! قطعا من را نمخواستینم  

... 

سلطان به او پناه داده است یچرا آ دانمی.. حاال مفهممیم حاال  ... 

که چقدر نمیب یرا دوست دارد ... حاال م یلیفهمم چرا ل یم حاال  

سر او ... مثل دیشده و شا رانیبا هم سرم آوار شده ، و زیچ همه  

 ریخورده ... او ت ریحاال . من بازنده او بازنده ... من ت میهم

وردهخ  

 ....و

کنم دایخودم و او پ نیتوانم ب یوجه تشابه م ایدن ایدن حاال  ... 

او حق  انیکنم ... حاال به عص یبا او دوست یتوانم قدر یم حاال

یم  



 اری نکهی... به ا نکهی... به تالشش.... به بودنش... به ا دهم

اریماست .  

؟ ماست  

انم تا به حال د یم شیحرفها ی... همه  ایخودشان است ؟!  اری ای

 از

از  ی... کم شومیدالن متواضع م یبوده است . کم یلجباز یرو

 موضع

تا مبادا ... مبادا...  فتمیبه التماس م ی... کممیا یم نییپا خودم

یباق  

به کرنش گرفته ام می. در لحظه تصم شودیچه م دانمینم اش  ! 

خم کرده ام سر ... 

شدم؟ میتقد یکپرسم : به  یدهم و م یدهانم را قورت م آب  

باال دیآ یمن م یبه سو نگاهش  ... 
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که  ینور یبند ؟ آن بارقه  یم میرا در چشمها یدواریام ی تتمه

 در

ند؟یب یهست را م میچشمها  

،  نمیب ینم یزیمن چ شی؟ چرا در چشمها ندیب ینم ای ندیبیم

 انگار

َسر هستند ینخل ها ب یشب شده است ... همه  نخلستان  ... 

ندیشیبه بار نم گرینخل مثل آدم است ، سرش را بزنند د ندیگویم . 

: اصالن کنمیم شیصدا  ... 

صداکردنش راحت تر از دفعات قبل است . وهضم سکوتش  و

 سخت

از دفعات قبل تر . 

! اگر طرف حسابم ستی: حاال وقت الل شدن تو ن میبگو خواهمیم  

میکن ی... بگو فکرییتو ... 
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به  دمی: پرسمیگو یو باز م کندیصورتم فوت م یرا تو گاریس دود

یک  

شدم ؟ میتقد  

دهدینم جواب . 



پرسم : به تو ؟ یم مردد ! 

- من باشم ؟ یدوست داشت ! 

 هیبودم ! خوب است گر یصاحب یب ی... چه تحفه  رومیم وا

کنمینم  

. 

یبگ تا آخرش دی، با یگفت نجای: اصالن ... تا ا زنمیم شیصدا .... 

: اصالن میگوی، به التماس م کشدیم قیعم نفس  ... 

باز : اصالن کنمیم وصدا  ............ ! 

دهد یرا کش م سکوتش  . 

التماست کنم ؟ یخوای: ممیگویم  

ندارم یاجیدهد: به التماست احت یتکان م یسر  ... 

- ؟؟؟ یدار اجیاحت یبه چ  

- نان وشراب یکم  ! 
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است وانهید کنمیم الیوخ ردیگیم گاریساز  یگریبا لذت کام د و  

... 

است وانهی، د ستیواقع المیخ و  . 



: بهم  میگویکوبم وم یم زیبه م یآرام یو ضربه  کنمیم مشت

 ... بگو

کنمی! دارم ازت خواهش م یبگو لعنت بهم  . 

- یپرسشت خواهش یو تو یپرسیفقط ازم م یآنچه که مسلمه دار  

قتایحق ستین  ! 

پرسش خواهشمو مطرح یتو دی: چطور با زنمیمو ناله  کشمیم آه  

 . کنم

 . اول بپرس و بعد خواهش کن تا جواب بدم-

از خواهندیم میاست و چشمها ریکو میخشک شده اند گلو میلبها  

خارج شده است تنفسم  تمیبزنند ، ضربان قلبم از ر رونیب حدقه

 رو

 نیاتا  یزن یوقت کندیمختل شدن است و او... او به چه فکر م به

 حد

شودیم کسانی شیرو شیخاک پ با  ! 

شما ی فهیدر طا ی: اسم من به نام ک میگو یم یخشک یصدا با  

جوابمو بده اصالن کنمیشده ؟ خواهش م ثبت  ! 

- ؟ یشد میتقد یبه ک یبدون یخوایم یعنی  
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و او کشندیم ری. عضالتم ت ستیدست خودم ن کمیریستیه لبخند  

بار  کیبرد .  یم یادن چه لذتزجر د نی. از ا کندیم نگاهم

 جسارت

بار  کیاز پرسش او !  شومیم ریتحق گریو بار د پرسمیوم کنمیم

 خودم

او گریکوبم و بار د یرا م خودم  .... 

دو  شیر ابرا یباز نیلذت ا نکهیا یدهم و برا یتکان م سر

 چندان

شدم؟ میتقد یبدونم به ک خوامی: درسته! م میگویم کنم ! 

زندیخ و خفه لب مکلمه ، تل کی در  : 

 ! به برادرم-

 یم زیم یرو می... دستهایصندل یرو شومیخشک م همانطور

 . ماند

ماند یقوز دار م یماند . کمرم کم یام همان جا م قهیشق عرق  ... 

ماند ... بغض  یدهانم م یماند نفس تو یباز ... م مهین میپلکها

خیب  

نفس  وردخی! تکان م کندیماند و ... او حرکت م یم میگلو

کشد،یم  



جا  یرا تو گارشی. س ردیگیو نگاه از من م کندیصاف م کمر

یگاریس  

چموش  یقراره ! حاال ه نیاز ا هی: قض دیگویو م کندیم نصف

یباز  

.... یرسیبه کجا م نمیرام نشو ... بدو ... بتاز ... بب ی، ه اریدرب

یتا ک  

قابل ریغ یمدت هیها بعد از  انهیدالن؟! درد تاز یتحمل کن یتونیم  

یبد یسوار دی... با شنیم تحمل  .... ! 
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: زن داداشزندیو طعنه رو به من لب م یبا تان و  ! 

شودیم یکم کم در خونم جار زهرش  . 

رمقم یب  ... 

بُرد است . من  یبه معن انهیخندان است و آن پوزخند موذ نگاهش

 را

 !!! بُرد

راند ،  یب مرا عق یو او با حرص صندل شودیپر از آب م نگاهم

یصدا  

کندیکافه ، مو به تنم راست م نیبه زم یصندل یها هیپا برخورد  



ی... به نخلستان مرده  هی... چند ثانکندی. نگاهم م شودیم ،بلند  

... از من ... از آن سر زیاز م یو او با لبخند زنمیزل م نگاهش

 پر

 را از آنچه که بود ، ای... و دن رودیم ردیگی... فاصله ماهویه

 برسرم

کندیم رانیو شتریب  . 
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رو... از ادهی، از پ دمید دانیاز م نکهی.. قبل از ا زمیخیجا برم از  

برم یم ورشیعبور کند ، به سمت صندوق دار کافه  ابانیخ  . 

قبل از یای... دن شودیم میبه دو بخش تقس میلحظه برا نیاز ا ایدن  

شدن هیبعد از هد یایدن شدن ... هیهد  ! 

است که  یزینفرت انگ تیزن بودن چه جنس نکهیقبل از ا یایدن

 سر

 تیزن بودن چه جنس نکهیبعد از ا یایکنند ، دن یمعامله م تو

 نفرت



است یزیانگ  ! 

... مانند  کشمیخود را به آتش م یدر لحظه مانند ققنوس من

یعقاب  

کنم و بال ی. منقار مکوبم .. یم زیت یرا به صخره ها میها پنجه  

اندازم یپوست م ی... در لحظه به مانند مار زنمیم  ... 

قهیدق کی یبرا یآدم زانو بغل گرفتن زار زدن نبودم حت من  ! 

قیعم یاست ، اشکها دم چشم... اما با نفس ها میگلو خیب بغض  

بفهمد بر سر من چه آمده است! من یکس خواهمی. نم زنمیم پسش  

 ایدن ایبا دن یمن خوشبخت بودم ... من دختر عروس بودم ... نو

 آرزو

بودم ... خان بودم !  بایداشتم ... لوند بودم ز ی. دخترانگبودم

 خانِ 

یلیگرا  ! 

ی... من لعنت من  ! 
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: اصالن کنمیم شیصدا  ... 

رودیبه جلو م نطوریشلوار فرو برده و هم بیرا در ج دستها  . 



الناص ی: ه کشمیاش ، داد م یدوم پ یم  !!! 

که  یکنم . مثل نطفه ا یعرب را در دهان خفه م ی کهیمرت

 کورتاژ

خورد بس که یعرب در دهانم چرخ م ی کهی... خوِن مرت شودیم  

را کر نکند شیفشارم تا عربده ام گوشها یدندان م ریز زبان . 

: با تو اممیگویو م زنمیرا چنگ م شی، بازو ستدیا ینم  !!! 

ها رو گفتم ی: من گفتن دهد یحواله ام م یشخندین . 

 کنمیرو خلوت است ، نگاهش م ادهیپ رم،یگ یراهش را م یجلو

 و با

؟ یسادگ نی؟ به هم نی؟ هم یها رو گفت یتوپم : گفتن یم حرص ! 

، تو نون و نمک ما رو یشد نیمن عج یبا خانواده  نجایا تو  

! حاال سر زن  یداد یمن دست برادر ی... تو با پاشایخورد

قتیرف  

؟ یکنیم املهمع  

چنده ؟! من  ییلویزل زد: معامله ک یا هیو در صورتم ثان دیخند

 اصال

ستمین یا کاره  ! 

کنمیم هان  . 
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فی؛ آل س یفقط منم ؟! پاپت فیآل س یکرد الی: خ زندیم شخندین  

 ! گردانه

که نثارم کرد ناراحت نشدم ، شدم ... وقت یا یاز پاپت میگوینم  

قت نداشتم !!! آنقدر نگفته بود آنقدر درد کنم! و یناراحت نداشتم

 دل

 یتوانستم زمان با ارزشم را برا ی... آنقدر غصه بود که نم بود

یادب یب  

بود خرج کنم ستادهیا میرو شیکه پ یعرب بینانج یها  . 

آس و پاس و عاطل وباطل جلو  یبه مانند انسان ها همانطور

میرو  

بود یناشناخته ا یای. نگاهش دن کردیبود و نگاهم م ستادهیا  . 

حبس کردم ... سنگ به گلو چسباندم ، پنجه مشت نهیدر س نفس  

 یما م یو گفتم: تو اگر َدم پر خانواده  ستادمیراست ا کردم

یپر ... 

پس ؟ هیچ قصدت  

پرسد: قصدم؟ یو م کندیو فکر م ردیگینفس از هوا م کی  

... چطور  کندیمسخ است که مانده ام او چطور فکر م یطور

یدگزن  



!!! خدا امور  ای. مردک پرت از دن کشدی... چطور نفس مکندیم

یزندگ  

 ینا توان ب زیهمه چ یب کیسپرده است ؟  یرا به چه کس من

 عرضه

اش ر اباال بکشد هم ندارد ؟ ینیب نکهیا یعرضه  که ! 

- ؟ هیبهت بگم قصدت چ دیالبد من با  
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نجامیا یطورنی: من خانواده امو گذاشتم کنار ! من هم خنددیم  . 

 ی... از بخت بد ، تو افتاد لمیبا پاشا ... فام قمیپاشا... رف کنار

 ...وسط

ام را از من ی، آسودگ دینشن یخسته اش م یبه چشمها نگاهم  

شودیام ؟! مگر م ینطوری: من همدیگوی، حاال راحت م گرفته  ... 

بود ! فقط بود ؟ ینطوریهم ! 

- ؟ هی؟ منظورت چ ینطوریهم  

- رفته؟ من به  ادتیانواده طرد شدم ... فرار کردم . من از خ

ها یلیگرا  

کمکت کنم ؟  یکاره ام ... از من توقع دار چیآوردم ! من ه پناه

 من



 تونمیرو ببرم ... بار اضافه نم یلیل دیمحتاج کمکم ! با خودم

 دنبال

بکشم خودم  ... 

یپرد ...به آن یماند ، آب دهانم هم مثل استون م یخشک م میلبها  

است ... هرچه سلول زنده در من ی، انگار عذاب اله شومیم ریکو  

نر ی! سلول هاکندیساختن نم ی، نوح وقت کشت ردیمی، م است  

یسرم را هم صف کش یتو واناتی... ح کندیام را جدا نم وماده  

کندینم  ... 

؟ یچ یعنی: میگویبرود که م خواهدیم  

- یخوش اومد فیبه خاندان آل س نکهیا یعنی  ! 
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یزنیکه ازش حرف م یبرادر نی: ا رومیم دنبالش  .... 

ِسلوا یهوو یبش دی: اسامه ! با کندیم نگاهم  ... 

: زن اسامهخنددیم  ! 

 ینیب یم یای: به خودت م فتدیم شیچشمها یبه کناره ها نیچ و

، 



... قراره ، عهده ...  یسادگ نی! به هم یبچه هم بغل دار هی

مانیپ  

مانی! پ دالن  !!! 

 خوردیاش م قهیدو انگشت وسط وسبابه رفت و برگشت به شق و

 و

کارش یرود پ یم ... 

لرزد  یم می. آنقدر که زانوها شومیم رانیرو و ادهیدر پ گرید بار

، 

یفهمم ک یو نم نمینشیساختمان م کی یجا مقابل پله ها همان  

 یظهور نم یامبری. در من چرا پ شودیم سیاز اشک خ صورتم

 کند تا

رفتم یکند ... ! من داشتم به قهقرا م تیه راه راست هدارا ب من ! 
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هفتم فصل  : 

95۱۳/8 5اُزگل  –تهران  /  



که یلعبت جان نشسته ام .تراس یخانه  یمانیتراس س یلبه  بر  

... یلیخاِن گرا کی یسه طبقه  یخانه  اطیاست به ح مشرف

لیعق  

یلیگرا  ! 

است ، قفس دو یمانیس واریام بر د هیا شده است، تکزانو ت کی  

 یمانیس یلبه  ینصب است، پا واریبه د میرو به رو یقنار

 تراس،

ماهواره که فقط شی... د وسفیو حسن  یاست ، شمعدان چکیپ  

گرفتند،  یاز لعبت جان م را atv اگر کانال ردیگیترک َست را م !  

تراس  یها کییموزانم  کشمیم ی. نفسشدیبر سرش آوار م ایدن

 به

 مانیس یپا دراز به دراز لبه  کیشوند،  یمهمان م میها هیر

 است و

زل زده ام میسرخ رنگ پا یناخن ها به  . 

یها مانیس یال میرا بغل زده ام ، موها میاماهای کِ یکالس تاریگ  

پشت سرم گره خورده اند وارید  . 

رقصند یها م میس یرو میها ناخن  . 
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دنیبار یزادو ولد کرده است، شهر آماده هیرو یب میدر گلو بغض  

است ،  ی... تهران باران چدیپیزمزمه ام در تراس م ی، صدا است

 نم نم

لعبت جان است یچرت یها ی. نگاهم به قنار دیآ یم باران  ... 

از طبقه  یرسد ... صدا حت یبه گوش نم نییپا یاز طبقه  ییصدا

 ی

تراس هم صدا ،  یا شهیدر ش رسد ... و از یهم به گوش نم اول

 از آن

رسدیخانه به گوش نم یسو  . 

 شدیم یاش ... مرده اند ... چند وقت ی، اهال شیما آدم ها ی خانه

 که

کیآوردند . بغضم مثل  یزنده بودن را در م یبودند و ادا مرده  

خواهد ابراز وجود کند ... شعار یکشد ، م یم ادیمبارز فر یانقالب  

 یمانم که نم یم یی... مثل ساواک تندخو دهد یسر م یآزاد

 گذارم

کند دایپ رونیبه ب راه . 

به  یدواریام ی... روزنه ها دیآ یمغمومم از ته چاه در م یصدا

میرو  

شده اند بسته  . 



" از خاک خونه رو باز سیمن راه خ دمیمن دو دمیدو " 

دست در دست هم نمیب یبندم، خودم و پاشا را م یرا م میپلکها  

 م،یدو یغروب م یدشت، کنار هم، به سو انی. در م مینهاد

 چاووش

تازد ینعل پشت سر ما م چهار  . 
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" بال پرواز یزنگ خورد و بعد از شاد یزنگ صدا یصدا  

اومد باز دراومد باز در " 

بار دهیدهم تا دو مرد در خونشان غلت یرا محکم فشار م میپلکها  

نشوند انینما میچشمها یجلو گرید  . 

ایق اون کوچه و شوق دراز شو "  " 

 یبه دو کنم . م کهیبا بغض  توانمینم گریبارند ... د یم میچشمها

 بارم

نظرم گرفته است ریز یکس ستیو حواسم ن ...  . 

 لبم خندون سرم سرمست"

اشک و آه و غم ستین ادمی هیگر " 



شنوم و  یکوچک را م یبا جعبه  تیاصطکاک چوب کبر یصدا

 آتش

یپلک م کنم،یحس م دهیرا ند تیکبر نوک چوب یقرمز گرفتن  

دهم یبه خواندنم ادامه م وارید یتاب پا یرو دنشی. از د میگشا  : 
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" خونست نیکوچه دور از نیدور از  

ناودون گرم یرو یاز شوق بارون از شوق برفا دالمون  

ایو بارون در باد  

یآروم کرس موج  

و شاتوتا تو باغ داغ  

 دراومد

ما خوب حال  

شیتدور آ ییچا  

گهیشاخه م یرو غنچه  

بهار اومد... الال الال الال الال باز  ... " 

کنمیم شیکند و تماشا یم میتماشا رهیخ رهیخ . 



دهد به  ینهاده است، فرمان م اطیح یکییموزا نیپا به زم کی

 تاب،

 رونیرا حلقه حلقه از دهان ب گاریجلو... به عقب ! و دود س به

کند یم  

. 

خوانمیم  : 
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دمید یمن از خواِب خاطرات کودک دمیمن پر دمیپر  

هست یهست نه رنگ یزنگ نه  

هست یباغ و بوم برف یبو نه  

سرگرم شهر پر قدم خونه ها سردن همه  

ستین یشاد شوق  

. چونان نمیب یم زیفاصله ت نیاش را از هم ینخلستان یچشمها  

شوده استاش بال گ انهیکه بر فراز آش یعقاب  . 



ستین یبهار  

ریج یبه من چشم دوخته است ، صدا اطیح یروشن مهیهمان ن در  

یرنگ کهنه ، در فضا م دیتاب سف یزنگ زده  یرهایزنج ریج  

چدیپ . 
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ستین یماه تنگ  

یبرا یچپش را گشوده است ، و دست راستش هر ازگاه دست  

دکنیابراز وجود م گارشیخاکستر جمع شده در نوک س تکاندن  . 

ستین یو آرامش تو خونه جار عشق  

شدت گرفته است شتریب یباران کم کنمیو نگاهش م کندیم نگاهم  

. 

کشمیم تاریگ یها میرا به س میتر ناخن ها محکم  : 

داغ و شاتوتا تو باغ دراومد یموج آروم کرس ایو بارون در باد  

باز بهار  گهیشاخه م یغنچه رو شیدور آت ییما خوب چا حال

 اومد

الال الال الال الال  

مردنشسته  ینگاهم از چشمها رسد،یزنگ در به گوشم م یصدا

 بر



را به گارشیکه با افسوس س نمیب یرو د وم یدر م یبه سو تاب  

زنگ بوده  یصدا نیانگار معطل هم زدیخیبرم کند،یپرت م ناکجا

، 

نییدر را به پا یآهن ری، زنج ستدیا یدر م یرود ، جلو یم که  

شودیکنان باز م ژیلوال ، ق یدر رو کند،یم یکی، ت کشدیم  . 

چرا ...  ینیریاما ... دسته گل چرا ... ش نمیب یمرد را نم صورت

 قلبم

کندیم خی  . 
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یو عقال بر سر دارد ... عبا هیبر تن دارد ، چف دیسف ی دشداشه  

فاصله  نیاست و نگاهش... من از ا دهیدشداشه پوش یرو یمشک

یم  

... نگاهش چه خندان است ندیب یکه من را م نمیب  ... 

تاریگ یباال یها میبه س زنمیم چنگ  ... 

دارد : برو گمشو  یسلطان کل خانه ، نه ... کوچه را برم یآ غیج

 از

داخل .... با  ادی... اصالن نذار ب رونی!!! برو ب رونیما ب ی خونه

 چه



یی.... با چه رویاومد ییرو  .... 

کشد : اصالن یم ادیفر و  !!!! 

مرد زل زده  یتراس... به چشمها مانیس یمن مانده بر رو و

 ...ام

من دمیکنم : پر یلب زمزمه م ریاند. ز دهیها از خواب پر یقنار  

دمید یمن از خواِب خاطرات کودک دمیپر  !!! 

شوم یپا م سر  . 

ندینش یمرد م ی نهیاصالن به س دست  ... 

داخل دیاینگذارد ب خواهدیم  ! 

ستین یرامش تو خونه جار: عشق و آ خوانمیم  ... 

]۱۲:۰۳ ...  ]۲۱,4۲۱,۰  
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# 99_ یلیگرا  

آتش ، یلعبت مثال اسپند رو کنمیرا به داخل خانه پرت م خودم  

کند ، رنگ به یدانم چه م یرقصد نم یچرخد م یخودش م دور  



و  زندیچرخ م یگل دار حلقه ا راهنیندارد ، همانطور با پ رخسار

 به

رها هستند . درود در خانه شی، موها شودیم دهیکوب واریو د در  

ستین  ... 

اومده؟ یک یدونی: دالن ! دالن ... م دیگو یوحشت زده م لعبت  

کنمیم نگاهش  . 

افتاده  یچه اتفاق ستیام ن یآنقدر مرده ام که اصال حال راستش

 است

. 

تا سرشانه اش را  یکش موها کی، با  دیآ یم میبه سو لعبت

 پشت

هنوز دهیمال شیکه به دور چشمها ی، کرم شب ندکیم یدم اسب سر  

جذب پوستش نشده است یو حساب درست  . 

 

439 

محبوبش را از ماهواره مسواک نکرده است ... هنوز سلایر هنوز  

است دهیند ! 

خیدورت بگردم چرا  ی: الهدیگو یو با ناله م ردیگیرا م میبازوها  



یکرد ! 

میگویو م کنمیس مرا لم میکشم ، گونه ها یراباال م میدستها  : 

 !خوبم

خانه اطی، در ح میکشی، هر دو سر به عقب م دیآ یم غیج یصدا  

سلطان محل را برداشته بود: مگر از  یآ ادِ یغوغا شده و فر مان

یرو  

! دیمن رد بش یجنازه  ی.... مگر از رو دیمن رد بش ی جنازه

 اصالن

کن رونیخونه ب نیبرادر پست فطرتتو از ا نیا  ! 

رمی: من م کشدیدست به صورتم م کندینگاهم م گردد،یبرم لعبت  

جا بمون ... باشه ؟ نیتو هم نییپا  

دهد: باشه ؟ یم تکانم  

نه ؟ میبگو م؟یبگو چه ! 
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:  زندیدود غر م یاتاق م یدارد، به سو یدست از سرم برم لعبت

 درود

نی... دالن زنگ بزن بب گردهیموقع شب ! چرا برنم نیرفته ا کجا  



جاست ... دالن زنگ بزنک درود  .... 

دانم به کجا برخورد کرده است ،  ی، نم دیآ یناله اش م یصدا و

 تنه

سرشانه ام افتاده  یرو یکیبند شلوار مکان کشم،یرا جلو م ام

 است ،

فرق باز شده اند ، به  میرنگم لکه شده است ... موها یآب بافت

یسو  

کشم یپرده را کنار م رومیم اشپزخانه  ... 

هستند ، لعبت باالخره مانتو و شال به سر کرده  اطیدر ح همه

 است

... از  شنومیتق تق کفشهاش را م یزند وصدا یم رونیخانه ب از

 پله

به جلو خم شده است شیخان شانه ها لی. عق رودیم نییپا ها ... 

،  زیهمه چ ی. اصالن ب کشدیسلطان را عقب م یجان آ نیگل

یکنار  

مرد داخل شده است ، در را بسته و است  یو ناظر باز ستادهیا

 رو به

دیگو یشنوم چه م یو نم ستادهیا لیعق یرو . 

یآ یجلو خواهدی، م کندیشتابان حرکت م نیگل یبه سو لعبت  



که به مرد حمله نکند ردیرا بگ سلطان  . 

را کنار زده ام پرده ... 

دیآ ینگاهش باال م مرد  ... 
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بغضم را بترکانم توانمینم یتر شده اند . حت میچشمها  . 

یسر تکان م لیعق نمیب یچسبانم که م یم خی ی شهیبه ش یشانیپ  

 . دهد

یکنیکار م ی: بابا ... بابا چکشدیم غیسلطان ج یا .... 

یشود با تا شدن و ب یدهد مصادف م یتکان م لیکه عق یسر و  

من یشدن و نا توان شدن زانوها جان  ... 

رهپنج یپا کنمیخندد سقوط م یکه م مرد  ... 

به  نهیبه من زل زده است دست به س نمیب یاصالن را م نگاه

 ستون

که به یزده است ، مرد دسته گل هیتک اطیکنار در ح وارید یمانیس  

سلطان دو یدهد .آ یدست تکان م می، برا کشدیدارد باال م دست  

: بابا ... بابا ! بابا کوبدیبه صورتش م یدست  ...... 

: بابا دیگویم فقط . ... 



تواند آرامش کند ینه لعبت نم نینه گل و  ... 

کنند ؟! امشب من یپنجره ! امشبم عقدم م یاز جلو دارمیبرم زیخ  

زن  کی یآورند ؟! امشب هوو یبه عقد مرد عرب در م را

؟ شومیم ! 
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چهار دست و پا از پنجره  رانی! حشوم؟یمادر م دهیینزا امشب

 خودم

کشمیکنار م را . 

اندازد ومن دلم یو به صورتش ناخن م کشدیم غیسلطان که ج یآ  

یآمد که برا یدلم م یسوختگ یکردند .بو یداشتند ُسرخ م را  

که من بودنم فخرم بود و  یمن ی. براگرفتیداشت آتش م خودم

 حاال

خورد؟یبه چه دردم م َمنم ! 

ممیمن را گذاشتند و تقد ینیس یکه انگار تو دیرسیبه دادم م که  

به مرد کردند  ... 

بود یبرد .... و راض یمرد با افتخار دسته گل به هوا باال م هک . 

سرم  یتو دم،یشنیرا نم شیصدا گرید دیکشیم غیسلطان ج یا

کی  



بود ... تمام تنم به لرزه افتاده بود، کشان  کنواختیزنگ  یصدا

 کشان

مردانه  یپاها دنیآشپزخانه رساندم، از د یورود یرا تا پا خودم

 که

بود، سر عقب  ستادهیا میرو شیشپزخانه پآ یورود یجلو در

دمیکش . 

بود ستادهیا میزرد و نزار رو به رو پاشا . 

زانو زد ... به  نیزم یمن به آن حال ، با افسوس رو دنید از

یسخت  

زد: دالن میدادو صدا هیتک واریرا به د من  ... 
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را بستم . از شدت ضعف، لرز به جانم افتاده بود میپلکها  . 

دهد : نترس... نترس یم هیاش تک نهی، سرم را به س کندیم بغلم  

شهینم یچی. هزمیعز  ! 

شیبه بازو زنمیم چنگ ... 

حاال .. خدا نیحاال! هم رمیتوانم بم یدهم ... م یرا تاب م خودم  

تو برنامه اش نبود اما دی... شا دیبگو فیباشد خف کیبود  یکاف  



مرگ! من  یبود وفرشته  یامضا کاف کیباشد ...  توانستیم

 مرگ را

... لمس کردم دمید کیاز نزد قایعم  ... 

گوشم گفت: نترس ریمحکمتر من را به آغوش گرفت و ز پاشا ... 

فقط اومده حرف بزنه ستین یچیه ! 

 !حرف؟

یحرف چه ... 

: دیگو یگوشم م ریدارد ... ز ی. پاشا نگهم م خورمیم تکان

تیفرار  

جون خودت دالن ! به  ! به فتهیاتفاق برات ب نیا ذارمی! نمدمیم

 جون

ذارمیقسم... نم خودت ... 
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# ۱۰۰_ یلیگرا  

باشه ؟ دمیبهت قول م شهینم یچیبوسد: ه یرا م میموها پاشا  



نمتی.... ببزمی.. دالنم! عز شهینم یچیه  ... 

انیمن را به م یرنگ و رو ی، صورت ب کشدیرا عقب م خودش  

یکند و ناله م یم میبا دقت تماشا هینو چند ثا ردیگیم شیدستها  

. نکن زمی: آخ دالن ... نکن عزکند  ... 

ی: ولم کرددیا یاز ته چاه در م میصدا زنمیاش را چنگ م قهی .... 

نجامی: نکردم . من ا کندیناله م پاشا  ... 

ی: ولم کرد میگویم باز ... 

- ووننید ناینکردم! ا  ... 

قتهی: رفمیگویم  ! 
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- ... رسم  شونی؟ باق یدی... دالن گوش م شونیباق به جز اون ،

لهیقب  

رو گرفته، زشونی. خون در برابر خون ... دالن ، بابات عز است  

نعش من رد  یمگر از رو ی... ول رنیتو رو از ما بگ خوانیم

 !بشن

نعش تو هم  یپاشا ... از رو شنی... رد م شنی: رد ممیگویم خفه

 رد



شنیم  ... 

به من ... که انقدر مهمم؟! از  دنیرس یبرا : میخواهم بگو یم و

یرو  

شوند یرد م یهرکس نعش  ! 

که  واریدر به د رهیشدن دستگ دهیکوب یصدا شود،یخانه باز م در

 در

که یتا غر بزند سر آدم ستیلعبت چرا ن کنمیفکر م چدیپیم خانه  

دیگشا یدر را م انهیوحش نطوریا  . 

گریزند د ینم غیسلطان ج یکجا مانده ؟ چرا آ لعبت ... 

و نگاهم زندیزل م میچشمها ی، تو کندیصورتم را نوازش م پاشا  

توان است یاش... چقدر ب یبه صورت زرد والغر مردن ندینشیم  

. . خدا به من ، به او ... به ما رحم  ستیتنش ن یچقدر جان تو

 .کند

دهد .  یچند وقته م یعرق مردانه  یآغوششم ... تنش بو دلتنگ

 ته

نشسته،  میرو شیکه پ نیمن را کشتند ! ا ی.. پاشادارد . شیر

یحت  
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من را ی! پاشا ستین شناختمیکه م ییاز پاشا یکوچک ناخن  

... بردند ... نابود کردند گرفتند  . 

: بلند شودیآ یمرد م یصدا  ! 

زندیحرف م امرانه . 

ام ، با  یپدر یخانه  انیدر م دنشی، از د رودیبه باال م نگاهم

 نفرت

رنگ فرو برده  یمشک یباران بیدستها را در ج کنم،یم نگاهش

 است

کندیتماشا م رهیخ رهیمن را خ و  . 

اپن داده و من را  ی وارهیبر د هینشسته ، تک نیزم یرو پاشا

 نگاه

دستم را  تواندینم ی. حت دیآ یاز او برنم یبا عجز . کار کندیم

ردیبگ  

میبدو یتا سر کوچه دو نفر و  ... 

و ینیشیم نییپا یری:فقط م دیگو یرو به من م ، شودیخم م مرد  

کلمه کی یحت یزنینم حرف  ! 

او ؟! که  یا لهیدر کنار هم قب نمیاست؟ بنش وانهید د؟یگویم چه

 چه

؟ بشود ! 



را  می، بازوها شودیخم م کنم،یم شیحرص و انزجار تماشا با

، ردیگیم  

حرکت ، زور مردانه اش را کیتاب دخالت هم ندارم ، با  یحت  
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 یباز نگهم م خورمی، تلو تلو م شومیسرپا که م کند،یم خرجم

 دارد

و  زندیزل م میکوبد در چشمها یپشت سرم م واریرا به د من

دیگویم  

 ی! پس قو ارهیعاقد م زنهیامشب زنگ م نی، هم یخودتو بباز :

 باش

 ... رو پا !

آب قند بهش بده اصالن هی: دیآ یپاشا م یصدا ! 

وقت خرج  هیکند ، چند ثان یم قیمن تزرنگاهش را به  خشم

کندیم  

و خشم فروخورده است به  یهرچه توان و انرژ کندیم میتماشا ،

 من

کندیم مینگاهم سخاوتمندانه تقد و  . 



آب  وانیل کی رود،یم نکیس یبه سو کند،یرا رها م میدستها

 حاضر

اندازد ، با قاشق قندها را باال و  یم شیچند حبه قند تو کندیم

نییپا  

شنوم:  یپاشا را م یگذارد وصدا یم زیم یرا رو وانیکند ، ل یم

 تو

اتفاق  نی... ایاصالن! تو نبود ومدیبالها سر ما نم نی، ا ینبود

یبرا  

فتادینم من  . 

 ادیتا دردمشترک خودم و خودش را فر کندیدهن باز م باالخره

 بزند؟

کند یم یدهد... باالخره مردانگ یجربزه نشان م باالخره  !!! 
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# ۱۰۱_ یلیگرا  

دارد ، با وقاحت هرچه تمام تر یدست از هم زدن بر م اصالن  



باش ... وگرنه من و به  ی: من که خواستم برم ، تو گفتدیگویم

 شما

مربوط ؟ چه ! 

نبود ؟ مگر برادر نبود قیروم ! مگر رف یم وا  ... 

کند  یبه من م یهنگا مین گذارد،یم زیم یرا رو نیریآب ش وانیل

 و

یقی.... رفیلیکردم تو فام الی: خدیگویم پاشا . 

- استعفا دادم خاطرت یکه گفت یینهایا یاز همه  ستمین یچیمن ه  

نگفتم ؟یگذاشت یپاشا؟ من بهت نگفتم دست رو بد کس ستین  

رو ی، مال ماست ... تو انگشت گذاشت نی؟ نگفتم ا ستین یشدن  

که قبال فروخته شده است یجنس  ! 
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 یاما ارام حرف م تیرود در اوج عصبان ینگاهش به پاشا م و

 : زند

؟ مال ماست ؟ گفتم بهت پاشا ...  میداد عانهینگفتم بابتش ب مگه

 حاال

اتوی... هم خودتو ، هم کارتو... هم دن یاز دست داد یچ نیبب ... 

بلند شدن ندارد، یکوبد، نا یم نیبه زم نم،یب یپاشا را م مشت  



که تا نیطبقه باال آمده ، هم کیکه  نیاش رفته است... هم یانرژ  

اش تمام شده است و او خنجر یآمده ... بغلم کرده ... انرژ نجایا  

زندیم  . 

ی! باق رهی: حاال هم اومده ، جنسشو بگندینشیبه من م نگاهش  

؟ رسهیبه توافق م یانجام بده ... پدربزرگت سر چ شویپرداخت ! 

 نیحروم زاده! ا ی کهی: خفه شو... مرتدیآ یپاشا م ادیفر یصدا

 همه

قت؟یزن رف یرو یخدمت کردم حاال دست گذاشت بهت  

من چه کاره  یکرد الیهستم ؟ خ ی: من اصال کاره اکندیم ینوچ

 ام

 یمهره  هیداماد سابق.... من  قیرف ای؟  ی! برادر داماد فعل؟

ام یاضاف  

ه دارهخواست هیپدر زن پدرت ، درمواجهه با من فقط  که . 

هست که به دست تو ی:بمون اصالن! حاجت کندیکلفت م صدا  

! بمونشهیم برآورده  ! 
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 ی قهی: برم دیگویدهد و م یوسر تکان م زندیم شخندین و

 برادرمو



رسه؟یبه من م یبگم عقب بکش... چ رمیبگ  

نالد یم پاشا : 

- زیهمه چ یپدرسگ ب ... 

مجنون یمثل آدم ها خنددیم  ... 

 یکردی: اگر اون شب خدمت نم دیگویو م ندینشیم به من نگاهش

 و

من بودند ، کار به یعزا و سوگوار ری، درگ یدادینجات نم جونمو  

! به من چهیتو! خودت کرد یخواستگار ادیکه ب دیرسینم نجایا  

... 

... تو  دیری... سرتون رو باال بگ دیهم لش تون رو جمع کن حاال

 برو

 یتحفه ا نهیتو نشون بده ! بببخواب... تو هم برو خود سرجات

یستین  

ان ... خبر به یزنش ، هوچ ی فهی! طادارهیاز سرت برم دست  

...  میخری. غوغا که بشه ، زمان م شهیبرسه ، غوغا م گوششون

 دالن و

که بره ... و تمام میکنیم یراه  . 

ایبخور .ب ایزند: ب یاشاره م نیریآب ش وانیبه ل شیبا چشمها و  

... که بلهیکه نفهم ختمینر یچینترس... توش ه ای! ب دخترجون  



هم  ی، فکر کن خواستگاره! خواستگار بد ای! ب ی... عقد کنیبد

ستین  
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و پرتقال ،  بیظرف س هیداره اما در کل...  یگند یاخالق ها هی ،

هی  

؟ خورهی، برم خورهیبرنم ییبه جا ییچا ینیس  

زندیت حرف مبه نفس نفس افتاده و او... او چقدر راح پاشا  . 

دچار موج وانیل یتو عیکوبم، ما یم زیمشتم را به م روم،یم جلو  

: اگر تو  میگویدوزم و م یاو م ی، نگاهم را به چشمها شودیم

 رو

 ... بکشم

خنددیم  : 

- بعد از  تانیکاپ کنهیروشن م دیمرگ من برات سه تا چراغ سف

نیا  . 

جات ، ی. دخالت ب دمیرسیکه خودم داشتم حساب خودمو م من  

میفتیروز ب نیشده به ا باعث  ! 

یشد وونهینالد : تو د یم پاشا ... 

دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهی: دخنددیم  ! 



کند و پاشا یاشپزخانه ، هراسانم م یقهقهه اش ، در فضا و  ... 

خندد زل زده است یم الیخیزده تر از من ، به او که ب وحشت  . 
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به شودیمسلط م شود،یه تمام مک شی، خنده ها کنمیم نگاهش  

... فقط فتهینم یاتفاق چی: امشب هدیگو یآرام تر م ی... کمخودش  

حرف بزنه اومده  . 

،  کندینگاهش م یواضح یپاشا با سرکش رود،یپاشا م یسو به

 دوال

کند، کمک یخودش حلقه م یدست پاشا را دور شانه  شود،یم  

اهللی:  دیگو یازد و ماند یبه من م ینگاه میتابلند شود . ن کندیم  

 کنهیمن کار م یرو جمع وجور کن ! زبون درازت فقط برا خودت

 !؟

 زیپشت م یصندل یبرد ، رو یدر م یرا کشان کشان به سو پاشا

 نهار

نمینشیم یخور  ... 

گذارم ، یم زیم ی، سرم را رو دیآ یبسته شدن در که م یصدا  

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  



 

# ۱۰۲_ یلیگرا  
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گذارم ،  یم زیم ی، سرم را رو دیآ یته شدن در که مبس یصدا

 مغزم

ییکنم ، باز جا یم فیکار افتاده است . هرچه ادله کنار هم رد از  

خبر باشم... هرچه  یهست که ازش ب یزیکه ندانم ، باز چ هست

 فکر

،مغزم هرچه کشمیم یقی.نفس عم کنمیم دایپ لی، کمتر دل کنمیم  

یپاسخگو یرسم ونقش چی... ه شودیهمان دم آوار م ند،یچیم  

ستین سواالتم  . 

کنمیو فکر م کشمیم یناموزون یطرح ها زیم یسرانگشت رو با  

: 

رسمی؟ به جواب نم خواهدیما چه م یدر خانواده  اصالن ... 

رسمیخواهد ؟ به جواب نم یچه م یلیوسط است ... ل یلیل یپا ... 

ون بسمو من خ ختهیر یام... پدرم خون نهیرید یمعامله  من  ... 

ندارم... و هنگام تولد، اصالن شاهد  یمرده است... مادر پدرم

 وناظر



بوده است! تمام اطالعات من از آنچه که به سرم  ایبه دن ورودم

 آمده

شود یسر وته ختم م یب یچند جمله  به  . 

... آنها به برادر ستیاصالن حالل مشکالت من باشد که ن اگر  

رحم نکردند خودشان . 

 نیگلوله زدند ، اصالن از دو گلوله به زم کیداماد من ، به  اگر

 افتاد

کجا بود ؟ یلیزدم... ل میبه موها یچنگ ! ! 
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برم ، یم ورشیتلفن ، من را از جا پراند ، به سمت اپن  یصدا  

در یلیگرا لیپر صالبت عق یرا که برداشتم ،صدا میسیب یگوش  

: دالنچدیپ یم گوشم .... 

روم یم وا  . 

: دالن دخترم کندیم میاز نو صدا لیعق .... 

شودیحبس م نهیس یتو نفسم  . 

می... منتظرت ایدخترم . ب نییپا ایکند : ب ینجوا م آرام ! 

باور کشم،یم قی، چند نفس عم کنمیکانتر رها م یرا رو تلفن  



کنمیداشته باشند ... باور نم یدرخواست نیخانواده ام چن کنمینم  

... 

...  کنمیام قمار کرده باشند. باور نم یسر زندگ یسادگ نیهم به

 به

شیکرده باشند ! آن هم از پ رانیرا و میایدن یراحت نیهم .... 

بلعم یرا جرعه جرعه م نیریش عیما ... 

 کی، تون کنمیبه تن م یاهیبرم ... لباس س یاتاق پناه م به

و یمشک  

نکهیو بدون ا کشمیم میموها یبه رو یری، شال حر یمشک نیج  

 یروم . اما ناگهان م یدر اتاق م یداشته باشم به سو یشیآرا

ستمیا  

.... 
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 کنمیم یرا پر از لباسها یچمدان گردم،یسمت کمد لباسها برم به

 که

را زهییپا میضخ یباشد، مانتو یازیبهشان ن ستمیمطمئن ن یحت  

.چتر ورمیگیام را به دست م یچرم اهیس یها نیدارم و پوت یبرم  

دارم یبرم نانیض اطمرا مح میها دستکش . 



 رسمیاول که م یدوم چراغش خاموش است ، به طبقه  ی طبقه

 ... از

بند دار ، با حالت تهوع ، بدون در زدن ، یمردانه  یکفشها دنید  

کشمیم نییرا پا یلیگرا لیعق یدر خانه  ی رهیدستگ . 

کشمیچمدان را به داخل م یها چرخ  . 

نفر چشم به نیو اولنشسته است  یصندل یمرد که رو دنید از  

دوزد یمن م یچشمها  ... 

شودیام حبس م نهیدر س نفس  . 

کندیم میتماشا رهیخ رهیخ مرد . 

ستین یپاشا و اصالن خبر از  . 

ستندیسلطان ولعبت هم ن ی، ا نیگل یحت . 

جلو ایجلو بابا جان .... ب ای: بدیگویو م کندینگاهم م لیعق .... 
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است ...مرد ترسناک یواب منفج ترسم؟ی. از مرد م رومیم جلو  

من هستند که به من نگفته اند چه ی! ترسناک خانواده ستین  

تولد ... پدر من چند سال  نی! حشیآورده اند ... سالها پ برسرم

 است



دانستم که چه کرده ... و چه  یم دیمرده است و من حاال با که

 برسر

آورده ؟ من ! 

 یلیاست ... گرا یترسم؟ جواب منف یم فیآل س ی فهیاز طا من

 ها

ترند ترسناک  ! 

نیبش ایباباجان . ب ای: بدیگویم لیعق  ... 

رومیم  ... 

نمینش یم  ... 

از مبل  یکنج کی. مثل عزادارها ... کندیم میبا دقت تماشا مرد

 فرود

دیگو یدست به عصا گذاشته و دست به عصا م لی... عقمیآ یم  : 

ماست یدالن ! دردونه  دخترم  ... 

: دخترم دالندیگوی. همان که م تسیمن ن با  ! 

ستیفهمم که با من ن یم  . 

کندیمن را تماشا م مرد . 
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پسرم اتابک ی کدونهی یکی: دختر  دیگویم لیعق ... 

زند: فتبارک هللا ! فتبارک هللا یلب م مرد  !!! 

رمیگیم زیشکند و من ... من چشم از م یکه م نمیب یرا م لیعق  

... 

کندیم میباز ، تماشا شیبا نکه  زنمیمرد زل م به  . 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# ۱۰۳_ یلیگرا  

زن ها به  یماند ، صدا یم رهیخ هیدر نگاهم چند ثان نگاهش

 گوشم

دیرس ینم . 

بر چکسیاز دست ه یکار چیکند پس ؟ چرا ه یسلطان چه م یآ  

گل باران یمانده ، من را کنار دو کله قند ، با سر نیهم د؟یآ ینم  

تواند خطبه بخواند؟!  یم لیو عق اورندید مرد در ب، به عق شده

 من

یذهنم لنگ واضح یدتیبخش عق شهیپرسم و هم یسوال را م نیا  

رمیگینم ادی.  زندیم  ... 
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! حفظم دیآ یاز دستشان بر م یی... مرد ها چه کارها رمیگینم ادی  

توانند فقط انجام یتوانم از بر کنم که مردها م یشود ... نم ینم  

ام  یشخص تیکه مخالف رضا ردیانجام گ یزیو بر من چ هندد

 است

. 

ی، چا کشدیدارد . دست جلو م یدست از تماشا کردن برم اسامه  

ریکند . ز یبلند م ینعلبک یآورده اند ، از رو شیکه برا یکمرنگ  

 یرا م یند و آرام آرام چا زیبه من زل م رهیخ رهیخ یچشم

 .نوشد

ناق شده استحرف بزنم ، بغض ح خواهمیم  ... 

! ما شمال و شما میده یما به عرب دختر نم میبگو خواهمیم  

و  ی... ما کجا و شما کجا ... اصال برابر ! ما بر اصل برابرجنوب

انتید  

از  یدختر یمرد زن دار چه به خواستگار کنی...ل میاستوار

 جنس من

 ؟

یآوردم به زود یدر سرها در م یخودم سر یکه برا یمن  ... 



.  میبودم ... آبرو داشت بیبودم نج لیکه خان زاده بودم ، اص یمن

 ما

تنم نبود ی؟! جان تو میها وصلت کن نیبا ا میخواست یم چطور  . 

بلند شد شیبه پا لیاز جا برخاست عق مرد  . 
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آغشته به لهجه  یمن انداخت و بالبخند و فارس یبه سو ینگاه

یا  

... سرت سالمتگفته  ادیتو ز ی: برادرم ، از خوبگفت  !!! 

تکرار کرد: سرت سالمت و  ! 

او با همان یپ لیعق رفت،یم رونیبر لب داشت و از خانه ب لبخند  

چه  دمیشنیداشت ، نم یزوار در رفته ، قدم از قدم برم یزانوها

یم  

ندیگو . 

بودند دنینا توان از شن میدر کار بود و من گوشها یپچ پچ . 

دنیا توان از جنبناتوان از برخاستن و دهانم ن تنم  ... 

بود، رعشه در من همچون  دهیدو میبه زانوها وبه ساق پا رعشه

 طفل



و  دیپلک یسو به آن سو م نیو کنجکاو از ا گوشیباز یساله  ده

یم  

که طبق عادت بر یمانند خزه ا کردم؟یو من ... من چه م دیجنب  

 د،ییرو یتحرک ها م یب یجسم و جان و درخت و تنه  یرو

 انگار

مبل یبودم رو دهییرو  ! 

که نشسته بودم یمبل  ... 

گفتم؟ یچه م و  

من حمله کرد یسلطان به سو یاتاق باز شد ، آ در  ... 
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زمزمه  دیبوس یرا م میرا در بغل گرفت و همانطور که موها سرم

 :کرد

نعش من رد بشن یذارم . مگر از رو ینم  ... 

هم نبود دنیعقب کش یبرا یتوان  . 

یبودم که زمان و مکان را در پ نیم انیدر م ستادهیسرباز ا مثال  

 نیشده بودم ... موجِ ا یبرده بود . موج ادی، از  میعظ یانفجار

 ازدواج

شده ، عقل و جانم را به تاراج برده بود نییتع شیاز پ نامبارک  . 



کارساز نبود شی، نوازش ها کردیسلطان کمرم را لمس م یآ  . 

شدیحل م گریمن ، به دست کس د ی چاره  . 

جان نیکه پا در سالن گذاشت ، گل نیبه خانه آمد ، هم لیعق  

 لیما ببر عق یرو از خونه  نهایا یبه او به او لب زد: پا خطاب

 .ما

می.... ندار یدی!!! شن بهیدست غر میبد میندار دختر ! 

دیلرز یم شیجانم صدا نیگل  ... 

سلطان بغلم زده بود یآ  . 

نداشتم چرا من ؟ مادر ! 

کجا بود درمما  ... 
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جلو آمد، لبه  شیرو شیپ یمبل یو غم زده ، به سو دینوم لیعق

 ی

زدیجان داد م نیگرفت و گل شیدستها انینشست ، سر م مبل : 

دمینامسلمون نم نی.... من دختر دسته گلمو به ا یحاج یدیشن ! 

حرفهاست که بشه هوو ! بشه زن دوم  نیتر از ا قیمن ال دختر

ای...   



... تو به داد ما برس هللا ... 

دهد یسلطان تکانم م یآ . 

دیگو ینم چیه لیعق  . 

که نی... هملیعق یکند : تو به من قول داد یجان لب تر م نیگل  

گوشش تموم یکه اذان تو نیبغلم ، هم یمعصوم و گذاشت طفلک  

 لیعق یهواشو دارم ! مگه نگفت ی..... گفتلیعق ی، قول داد شد

 چرا

یزنینم حرف ..... 

جان حرف زدن نداشت رمردیپ  . 

 نهیدهد ، سر از س یاش اخطار م یکه هوش مصنوع یربات مثل

 ی

دارم یسلطان برم یا  . 

کم مانده خودش را بزند نیگل  ... 
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هر آن خودم جهیقائله تمام شود ، از شدت سرگ نیا خواستمیم من  

شدم  یهوش م ی... و اگر ب دمید یم یهوش یدر معرض ب را

 امکان



که دست کم  اورندیدر ب یمرا به عقد مرد یخبر یدر ب شتدا

 پانزده

از من بزرگتر بود ، زن داشت ... و صاحب فرزند بود ؟ سال  

دیکشیم ریت مغزم . 

که مچاله شده  یرمردیپ یسلطان از جا برخاست ، رو به رو یآ

یرو  

بال و پر تو  ریو گفت: من و خواهرم ز ستادینشسته بود ا مبل

 بزرگ

نشون بده که  گهیبار د هیبرامون ...  یکرد یو پدر،ت میشد

یبزرگ .... 

نرفته بابا !!! من  ادمیاتابک  ی!!! من ضجه ها یبلد یبزرگتر که

ادمی  

 ... نرفته

رسدیم ادمیبه فر لعبت . 

و  گذاردیشکالت در دهانم م یکند و تکه ا یرا باز م دهانم

دیگویم : 

دختر نیو آفربخور... بجو ... بج نوی... ایفتیپس م االن  ... 

گرددیحواسش سمت من برم نیگل  . 

شی، پا دیآ یمن م یکه به سو نیکند ، هم یسلطان وحشت م یآ  



ندینش یپدربزرگم م ی، نگاهم در چشمها کندیم ریگ زیم یلبه  به  

. 
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]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

... انگار نه ی... خال چی! ه یمیقد یشرم... نه غم ... نه حزن نه

 انگار من

حاال  ستین الشیخ نیبرند و او ... او اصال ع یبه تاراج م را

 هرکس

شده است و من ، نییتع شیاز پ زیکند ، انگار همه چ التماسش  

رمیهمانگونه که هست بپذ دیرا با سرنوشتم  ! 

با خون بس یشده ، دالن مساو فیتعر میکه برا همانگونه  ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# 4۱۰_ یلیگرا  

هشتم فصل  : 

 "اکنون"
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یمهتاب دیسف یشوند، نور موذ یاز هم باز م یبه سخت میپلکها  

خواهد مردمکم را بسوزاند ی، با سماجت م یسقف  ... 

خواهم یخواهم چشم باز کنم، نم ینم ... 

که بودم برگردم ییبه همان جا خواهمیم  . 

توانستم  یاش را قرن ها م ییبایکه ز ییبایشفاف و ز ینقطه  به

 در

حفظ کنم خاطرم  . 

آزارد یرا م میگوش ها یمردانه ا فیضع یصدا  . 

یها واری... از د یموذ یشود . از مهتاب یاز سقف جدا م نگاهم  

 یشود کنده م یاتاق ختم م نیآنچه که به ا ی... از همه دیسف

 شود

چسبد یاو م سیبه نگاه مردانه و خ و  . 

خواهد کنارم باشد ینم دلم  . 

زدیر یصورت اشک م یپهنا به  ... 

: من  دیگو یو م ردیگیاورد ، پنجه ام را م یرا جلو م دستش

 کمکت



کنمیدالن ! به خدا کمکت م کنمیم  . 
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است . اما ی... تمام جانم پر از زخم وکوفتگ کندیتنم درد م تمام  

چرخ گوشتش انداخته بودند  یکه تو یقلب یبه اندازه  زیچ چیه

 درد

کرد ینم  . 

؟ یاری: دالن .... هوش ندینش یگوشم ممرد دوباره در  یصدا  

؟ اریهوش ! 

چه سوال نینبودم ... و حاال ! ا اریسال هوش یو اند ستیب من  

بود یا احمقانه  . 

: دالن جاندیگویبندم مرد م یرا که م میپلکها  ... 

دیا یجان به اسمم نم چقدر  . 

دالن یکرد کاریدهد : با خودت چ یرا محکم تر فشار م دستم ... 

... قند عسلمنمیری... شمزکیعز ! 

شودیخام م یالفاظ زن نیکند با ا یم الیکه خ یبر مرد نینفر آخ  

.. 



کنم !  نیتوه دی! به خرها نباشودی... گوش دراز م شودیم خر

 خرها از

خاندان من ، با وجدان ترند امثال  . 

چسباند یم شیکه به لبها نیکشد ، هم یرا باال م دستم  .... 

دشو یاتاق باز م در  . 
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دهد یم صیجان است اما او را تشخ یب نگاهم  . 

و نگاه مرد تازه وارد به صورت من  دهیمرد چسب یبه لبها دستم

یم  

یرو شیاست ؟ عمر ته ر دهی. چند وقت است که نخواب ندینش  

 کندیکه فقط درد م یزمان ... و جان ی، حت ستین یلیخ صورتش

 و

کند ... زخم است یرد ماست ، اما د امدهیبرسرش ن یگرید یبال  

... 

هستند یاز زخم است و زخم ها از نظر من کار پر  . 

دیآ یجلو م مرد  . 

کند ینشسته ام ، برخورد م نیمرد بر بال سیخ یبه لبها دستم  . 

که کامل بر تنم اشراف داشته باشد شودیم کیانقدر نزد مرد  . 



جدا شیکنار تختم، دستم را لحظه از لبها ینشسته بر صندل مرد  

کند ، بوسه ها صدا دارند ینم  . 

و من  دییسا یرا محکم بر هم م شیاست ، آرواره ها ستادهیا مرد

 را

کرد . قدرت پس گرفتن دستم را ندارم یم تماشا  . 

که به  ییداروها ی سهیکند ، ک ینفسش را فوت م ستادهیا مرد

 دست

بزند یحرف خواهدیدهد . م یتخت قرار م نییپا زیم یرا رو دارد  

... 

خواهد ی... مدیبگو یجمله ا خواهدیم ... 
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شهیفهمم ناگفته ها را مانند هم یمن م کشد،یگام عقب م کی اما  

دهد یم قورت  . 

رود . پاشا دستم را محکم  یم رونیاز اتاق ب یجمله ا چیه بدون

 تر

چسباند و من هرچه جان در تنم هست ، در دستم  یلبانش م به

یم  

خواهم ی. بوسه بر دست نم شمکی، پنجه عقب م زمیر ! 



، به  نی: برگردد .... حاال که من به زمدییرفته ... به او بگو مرد

اتیح  

سمینو یبار سرنوشتم را خودم م نیبازگشتم ! ا ایبه دن ...  ... 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# 5۱۰_ یلیگرا  

، نشسته ام... مرد با  کنمیباز م یبندم، وقت یرا م میپلکها

یچشمها  

یلباس بر تنم م کند،ی، کمک م یپر رنگ تر شیو ته ر یا قهوه  

هست، دهیضرب د ی. حواسش به دست شکسته ام و پا پوشاند  

چرب و تن حمام نکرده ام خوب در  یموها نکهیبه ا حواسش

 لباس

شود هست چفت  ... 
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شود ،  یتمام م صیترخ یکارها دیآ یبه شانه ام راه م شانه

یحرف  

کلمه کی ید، حتپرس ینم یزی، چ ستین  ! 

که آزار دهنده ستندین قیعم یسر و صورتم آنقدر یها رو زخم  



زخم یخارند ... همه  یسوزند ، م یزخم ها م یاما همه  باشند  

هستند، چه آنها که تیکه بر تنم هست ، چه آنها که قابل رو ییها  

ستندین تیرو قابل  . 

ست و ام آل، شب شده ا کنمیباز م یبندم ... وقت یرا م میپلکها  

از یاند، خبر دهیبار گذاشته است . همه فهم چهیسوپ ماه میبرا  

شود، اتاق تمام و  ینم دایسلوا پ ی، سر وکله  ستیاول ن شکم

 کمال

به من شده است متعلق  . 

ستیهم ن پاشا  . 

، تلفن را خاموش کرده ام ستین چکسی... ه ستیهم ن اصالن  ... 

خوابمی. م، بدون اب... با آب.. خورمیم مسکن  ! 

، صبح است ... مجمع  کنمیباز م یبندم ... وقت یرا م میپلکها

 بزرگ

و  ریعسل ، مربا پن یو نان تازه است ... حاو ریسرش یحاو

یخامه   

زنمی! پوزخند م یشکالت  . 
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 یخارد که اشکم را در م یگچ سبز رنگ ، آنقدر م یتو دستم

 آورد ،

که به کارم لطمه  ستندین یها آنقدر یآورده ام ، شکستگ شانس

یا  

لحظه خواستم  کی.  ستین یکند ... زخم صورت هم کار وارد

رمیبم  

دارد یخدا هم با من سر ناسازگار ی. حت نی... نمردم! فقط هم و  . 

اراده در هم فرو  یب می، ابروها دنشیشود ، از د یاتاق باز م در

یم  

 چیه ی. دست راستم در گچ است ، با دست چپ از عهده  روند

یکار  

میآ یبرنم . 

یمجمع مفصل است ، صبحانه آنقدر زندیمجمع مقابلم زانو م یپا  

خوب شوم  یهست که به زود شیو درشت تو زیهست و ر خوب

، 

چقدر به  راهنیشود، نگاهم به شکمش است ... پ یزانو م چهار

 تنش

زند یم زار  . 

خوش یرا کمرنگ کرده است ، موها ششی، ر دیآ یباال م نگاهم  

آورد ، تکه یانداخته است ، دست جلو م هیسا یشانیپ یرو حالت  



را  شی، همانطور که دوست دارم، رو داردیسنگک را برم نان

یحساب  

... دو سه پر گردو ... لوله  گذاردیم یمحل ری، پن کندیم یمال کره

 اش

کند یم  . 

دهد یمجمع مقابلم قرارش م یتو  . 
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کنم ینم دایپ یاما کالم میبگو یزیچ خواهمیگرفته است ، م میصدا  

ی. سه سال زندگ ستین یحرف مشترک چیندارم ... ه یحرف ،  

حاال نباشد ؟ یشد حرف مشترک یم مشترک  

دارم یها را بر نم لقمه  ... 

دهد و  یآنقدر گود رفته که دلم زبانم را تکان م شیچشمها ریز

یم  

: خودت هم بخورمیگو ... 

یشکالت یو پنجم ... خامه چهارم  ی، لقمه ها زندینم یحرف  ... 

ریسرش  ! 

وگردو ریو هفتم ، مربا و کره ... پن ششم  ! 



 ینگاهش باال م رمیگیبرم و پنجه اش را م یآزاد را جلو م دست

دیآ  

کنم یم شیکند ، آرام صدا یتعلل م یا هیمن ، ثان یمایدر س .  : 

 ... اصالن

ضر پس فردا از مح ی: برا دیگو یمالد و م یلب م یرو لب

 تهران

گرفتم وقت  . 

؟ دیگو ی؟ چرا نم میری: طالق نگ دیگو ینم چرا  

 

471 

دستش را به هزار  ینان تو رود،یم شیاز چشمها به دستها نگاهم

 تکه

زیر یکرده است . انگار قلب من را به هزار تکه  میتقس زیر ی  

بخش کرده اند بخش ! 

برود خواهدیم  .... 

ستیفمن کا یهفت هشت لقمه برا الشیخ به  . 

ام ... زنده ماندنم یمعده ام، گرسنگ یبرا  ... 

می، دنده ها کنمیکشد ، خودم را به جلو خم م یاش را عقب م تنه  



کند یکشند، نگاهم م یم ریت  . 

 یکند و پنجه جلو م یم یدرهم شده ام را با دقت وارس صورت

 برم ،

یدست بلند م یکشد ، رو ی... دستش را پس م رمیگیرا م دستش  

ستی: پاشا گفته براش مهم ن دیگویم ستدیا ی، سر پا که م شود  

ینباش ای یباش باکره  ! 

ندینش یبه خون نشسته اش م یدر چشمها نگاهم  . 

منافات دارد ایدن ایبا نگاهش دن لبخندش  . 

به پاشا بگو ، من  ی: فقط بعدا خواستدیگو یو م کشدیم ینفس

 رسم

و به جا اوردم رفاقت  . 
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اما گفت :  دیکردم نگو الیآمدخ رونیاز ته چاه بگرفت  شیصدا

 بهش

سه سال انگشتم بهت نخورده ... چه برسه به نیکه من تو ا بگو  

نکهیا  ... 

یم ریت دمیفهم دهیند دیکش ریاش ت نهیس یکم آورد ، قفسه  نفس  



حرفش را به سر انجام رساند: به پاشا بگو حتما که من  کشد

 باهات

دمینخواب  ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4,۰۲۱  

 

# 6۱۰_ یلیگرا  

 یکنیآورد : بهش افتخار م یم رونیام ازدرونم سر ب یعاص دالن

 ؟

اش را تماشا کردم و سر تکان دادم : بهش دهیدر هم تن یابروها  

؟ یدینخواب تی، شرع یکه با زن قانون یکنیم افتخار  

- کنمیقولم نزدم افتخار م ریز نکهیبه ا  ... 

: قول ؟زنمیم پوزخند  

کرده اماش  کالفه  . 
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: قول اصالن ؟ کنمیم تکرار ! 

به قول هات افتخار شهی: هم میگویشود و م یم دهیدر نگاهش  

؟ یکنیم  



پرسد یم یخش دار یصدا با : 

 نکنم ؟-

- ؟ یکنی... بهش افتخار م یسر من تاخت زد  

از هم ایدن ایدن رونمیبه من زل زده است ، درون و ب رهیخ رهیخ  

.از نگاهش  دمیکشیرا داشتم به آتش م نشروی.... درون وب دورند

یم  

سوزانم یچه قدر دارم م خواندم  ! 

جان به تنم برگشته و دیرا از نو شروع کرده ام ، فهم یباز دیفهم  

 یبه گلو ... عقل به مغز آمده و حس به دل... که شانه  صدا

یدیالق  

سر حرفم موندم کنمی: افتخار م دیگویو م کندیبه باال پرت م میبرا  

. 

قولم سر  ... 

- قوله  قتی؟ باد هواست ... قوالت به رف ستیقوالت به من قول ن

 فقط

 ؟

زند ینم حرف  . 
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شود یکالم به کجا ختم م نیداند عاقبت ا ینم  . 

زنم . درد  یبه قواره اش م یشخندیر نیهم یدانم . برا یم من

کی  

هدانند ک یالمذهب ، چه م یفهمد ، مرد ها یزن فقط م کیرا  زن  

رندیبگ یزن عاشق را به باز کیغرور  دینبا  ! 

زیآمد . همه چ یبرم زیمن همه چ از ... 

ندینش یخنده بر لبم م نمیب یمشت کرده اش را که م یها پنجه  . 

و  یکنم، گرسنه ام... شکمم از شدت گرسنگ یرا فوت م نفسم

 ضعف

به دو کنم ندارم .... پشتم  کهی نکهیا ینا گری. د چدیپ یهم م به

 را به

دهم یم هیپشت سر تک بالش  ... 

واریرا به د سرم ... 

عهد یخوای: م ندینش یدر گوشم م شیبندم و صدا یرا م میپلکها  

تان؟یباشم کاپ شکن  

ی: آر میبگو خواهمیته دل م از ... 

اش را ی. قامتش را ... بلند کنمیو نگاهش م کنمیباز م پلک  ... 

 یاز آن چشمها ای میبگو شیرا . از صدا تشیو جذاب یمردانگ

 ... نافذ
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نجواها از آن  نیتر نیریخورند و ش یتکان م یکه وقت ییلبها

 عبور

دیکه هرگز من را نبوس یی... لبها کردیم  ! 

- . بگو تانیبگو کاپ  .... 

زنم ینم یحرف . 

زندیم پوزخند  . 

؟ آخرش که یاصالن؟ آخرش چ یدهم : اخرش چ یتکان م لب  

 نیدونم چقدر از ا ی؟من که م یقع چفهمن ... اون مو یم همه

 بابت

از شر  یخوای... که حاال م ی! که سه سال خاموش موند یسوخت

 من

بود و هست نیدردت هم ی... که همه یبش خالص  ... 

 !خفه شو دالن-

- نه ؟ یترسیم رهیاز عش  

 ! خفه شو-

- نه ؟ یترسیاز مادرت م  



 !دهنتو ببند-

؟ حاال داد بزنم نیهم یخوای: م خندمیم  
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 یم شیپنجه ها انیآورد ، چنان حلقم را م یم ورشی میسو به

ردیگ  

شود یم ایکار دن نیسخت تر میبرا دنینفس کش که  . 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# 7۱۰_ یلیگرا  

 یدوزم . نگاهم تار و تار تر م یم شیرا به چشمها میچشمها

 شود،

س، نف یجد یجد خواهدیدستانش ، سخت و تنگ تر... م ی حلقه  

هوا رادارم .  دنیبلع یکند . آرزو یآرزو کند . م میرا برا دنیکش

ینم  

 . گذارد

 کنمیدهد که حس م یفشار م یرا طور میپنجه اش ، گلو زور

نیآخر  



زن درمانده به  کینگاه  نیآخر کنم،یاست که نگاهش م بار

 همسر

اش درمانده ... 

میایسرنوشت کنار ب نیبا ا خواهمیبندم، م یم پلک . 

ترم ی... راض رمیت اصالن بمدس به ! 

 

477 

 میپلک ها رید وقطره اشک از ز نکهیدستش به محض ا ی پنجه

 به

کند، هوا در  یکه م میشود ، رها یخورند ، شل م یُسر م نییپا

 جانم

خشن و خشک زنم،یکند، سرفه م یم دایپ انیجر ... 

رونیکشد: ب یشود ، عربده م یاتاق ناگهان بازم در  ! 

اذِن خان یداخل شده بود ، ب یکسچه  نمیب ینم  ! 

 یدر را م عیدهد و سر یواکنش نشان م یآن ادشیفر یصدا به

 کوبد

باز منم و او ،  ... 

ام  ینشده است، گفتم راض یبر من مستول یام؟ نه ! هراس دهیترس

 به



و کاش من را نابود کند و بکشد ، اما ... اما  رمیاو بم دست

را یزندگ  

فرصت! عاجزم کرده است من را  کیند ، کام جفتمان تلخ نک به

 به

فرصت کی:  کنمیرسانده که التماس م کجا  ! 

 شود،یباز م میدهد پلکها یم رونیب نهینفسش را خشن از س و

 تنفسم

نشسته زانو را  میبرگشته است ، اصالن جلو یروال عاد به

 تاکرده ،

 شیرا دور ساق پا شیزانو چسبانده دستها یبه کاسه  یشانیپ

 حلقه

کنمیاش را نگاه م یعضالن یو من بازوها زده  . 

اش  یمقابل کل زندگ نیها، که در کوچه بر زم چارهیب مثل

 نشسته،

کرده ، رونشیب یابا و اجداد یکه صاحب خانه، از خانه  انگار  
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چاره و درمانده مقابلم چمباتمه زده ... و انگار  یب همانطور

 ودستش



ستیکجا بند ن چیه به  . 

دهم یم رونیب نیا سنگر نفسم  . 

بغلش کنم خواهمیم  . 

یو کس شودیذره ذره دارد اب م میچشمها یجلو کنمیم حس  

شیام که برا یقلب لعنت نیمن ... و ا ی. حت ستیرا چاره ن دردش  

مسکن باشد ایبخش  امیالت توانستیهم نم دیتپ یم  . 

 میبه فغان دنده ها تیاهم یب رومیدردناکم جلو م یزانو یرو

یانشیپ  

:  میگویچسبانم و م یحلقه شده دور ساقش م یرا به دستها ام

 برات

کار کنم اصالن؟ چه  

دیگوینم چیه  . 

جلو شتری، ب کنمیجدا م شیدستان دور ساق پا یرا از حلقه  سرم  

نالم  ی، خفه م کنمیرا نوازش م شیبا دست آزاد موها رومیم

 :اصالن

... 

دهد ی، عذابم م سکوتش  . 

ته خط است شینقطه برا نیاست، ا دهیبر رگیدانم که د یم  ... 
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ما ته خط است یهردو ینقطه برا نیا  . 

دهم : اصالنم یم تکانش  ... 

سر  کندیکنم، باالخره وادارش م یکه نثار اسمش م یتیمالک میم

 باال

از خون است ... ثمره اش لخته  ینخلستان شی. چشمها ردیبگ

یها  

است عوض رطب یخون . 

نمیب یم یرا انقدر عاص شیچشمها یقتو دهمیم جان . 

ای: خدازنمیو ناله م کشمیم نفس  ... 

ی، سرانگشت ها کندیآورد صورتم را لمس م یرا جلو م دستش  

یم رونیب نهیخورد ، نفسم تکه تکه از س یکه به پوستم م داغش  

... نفسمالمیام .. ام زهیشود . غر یم اریام هوش ی، زنانگ زند ! 

 یم رونیب نهیاز س قینفس عم کیدارد و  یاز صورتم برم پنجه

 دهد

. 

دالن یشی: از شر من راحت م دیگویدوزد و م یدر چشمم م چشم  

! 



- اصالن یهمه عمر ی... ناج یتو برام شر یکن الیتوهمه اگر خ  ! 

بودم نه ؟ ینم یناج دی: با خنددیم  
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اصالن ... اون یزد یوقت بغلم نم چیدهم : کاش ه یتکان م سر  

بودم ... نه تو نجای، نه من ا وقت  ... 

- تیزندگ یبرو پ  . 

- ؟ یشیم یتو بعدش چ  

 ! من بعِد تو ، بعد ندارم-

شود و تمام پوستم از جمله اش مور مور یم رانیح میچشمها  ... 

،  نیزم یخزد ، زانو زده رو یم نیزم ی، رو کشدیعقب م تنه

 به

ست ... ، برخاستن ندارد . خشکم زده ا یرود ، نا یدر م یسو

 بعد من

اند؟ مغزم درست دهیدرست شن می... گوشها پرسمیندارد ؟! م بعد  

؟ کندیم لیتحل  

کند،ی، پشت قوز کرده اش را که صاف م ردیگیم واریبه د دست  

شنوم یرا م قشینفس عم یصدا  . 



 ریو هرگز کمر ز زدیتوقع را دارم، بلند شود، برخ نیاصالن هم از

 بار

ش آمده است، خم نکند .... اصالن را بر سرمان ، بر سر آنچه

 ... الگو نه

، سرخم نکنم و درد را  زمیکرده ام ! تا مثل او باشم ... برخ بَر

 انکار

 !کنم
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یدنیوقت هم خر یوقت بخرم ... حت خواهمیحرف بزنم م خواهمیم  

ستین  ! 

 دایپ یواژه ا چیکنم. اما ه یلغت بر زبان جار کی خواهمیم

شودینم  

نجایکه در ا یقبل ی، مراسم سالگرد مشابه تمام سال ها میبگو تا  

رسدیم انیداشته ام به پا حضور  . 



.  دیآ ی. سلوا همراه ما نم میبه تهران برگرد میخواهیصبح م فردا

 از

 قهیچند دق خواهمیداند که چقدر خشنودم... م یبابت خدا م نیا

 کنار

مطلقا متعلق به من باشد باشم و او ... او  . 

 یرابطه  نیبه ا یمهر و تهمت چیهمسر من باشد ... و ه مطلق

یکوفت  

جرات نکند تا بچسباند یکس  . 

چشم میشد زمان را به عقب برگرداند . من از خطاها یکاش م یا  

تا چه حد گناهکارم و او دانمی... من م کنمینم یپوش  ... 
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نهار به مصاف من آمده  ینیر با سبا نیشود . ا یاتاق باز م در

 . است

دانم چه یکه نم یی. او با آن چشمها ستیاز لطف ن یخال دنشید  

که  یدارد ... با چهره ا ینگه م یدر آن ها مخف شهیرا هم زیچ

 نسبت

 یراهنیشانه شده ... پ یدو روز گذشته مرتب تر است و موها به

 که



نشسته که به قامتش خوش یتنش است و شلوار ی قواره  ... 

 یچرم ی، با صندل ها کنمیرنگش را تماشا م یمشک یجورابها

 در

از پس جمع کردن چمدانم بر یدست کیزند ،  یقدم م یکم اتاق  

کند یآمدم . دخالت م ینم  ... 

که آنجاست را صرفا تا یوبا حوصله شال ندینش یچمدانم م یپا  

زند یشدن غذا تا م خنک  . 

از ختهیر رونیب یک لباس هاکه با وسواس تک ت یمدت تمام  

... تا لباس خواب ، با دقت ریکند ، از لباس ز یرا تا م چمدانم  

، دو روز می.از موعد آنچه که با هم قرار داشت کنمیم شیتماشا  

است گذشته  . 

ما تمام شود و حاال ....  انیم زیقرار بود ... همه چ شیروز پ دو

 حاال

گرفتمیم کیبه فال ن دیتصادف را با نیا دیشا  . 

یما رد و بدل بشود . کم انیتلخ م یکمتر حرفها یکم دیبا دیشا  

... 

 

483 



از خودمان میو حرف بزن میبه خودمان برس شتریب یکم  ... 

داند که من ...  یو م دیکش یبرنجم م یگوشه  هیخورشت قل یکم

 از

! چرا هرچه زارمیچقدر ب زمیبرنج بر ی انهیخورشت را م نکهیا  

داند یهان دارم مدر ج یزاریب . 

ماند ؟ یآورم نم یتا اسم ماندن م یبعد من بعد ندارد ول چرا  

کمم ؟ مقابلش  

؟ زمیناچ  

ارزشم ؟ یب  

؟ ستمین یپرسم : من خواستن یخودم م از  

را از استخوان  شیها یپلو و خورشت را که ماه یحاو قاشق

زیر یها  

. چشم در چشمش ردیگیدهانم م یدرشت پاک کرده به سو و  

آورد نگاهش به یدست جلو م کنمیباز م یو دهانم را کم دوزمیم  

 گرشیگذارد ، با دست د یاست ... غذا را که در دهانم م میلبها

وانمیل  

از دوغ کندیپر م را  ... 

اضافه اورده است یپاشد و نعنا یدوغم نمک م یتو  . 
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 نیاما ا گرمید یجا یزاده  لیکه اص یخورند و منِ  ینم آنها

بیترک  

ام کند ،  یاگر سرد یدانم و دوستش دارم ، حت یم ییاستثنا را

 مزاج

کند ... نابود کند میتیرا  بدبختم  . 

بار ؟ و  کی یافتد ؟ سال ی... مگر چقدر اتفاق م نهایا یهمه  و

گرید  

بار در سال کیهمان  یافتد... حت ینم  ! 

داند یم او  ... 

تر از منداند ... به یعالقه دارم در جهان ... م هرچه ! 

کند ؟ من دست  یم یدلبر نطورینهار اخر است که ا افتیض

 شکسته

 یکند ؟ حرف نم یسر شکسته را ... چطور دل شکسته تر م ی

 زند و

دیآ یمن هم در نم یصدا . 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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را ینیبندد س یچمدانم را که م پیخورد و او ... ز یزنگ م تلفن  

در دل ینگفته ا یمن چه حرفها ندیماند تا بب ینم رگیبرد و د یم  

 . دارم

یشماره رو ی... وقت ندینش ینقش بسته م یشماره  یرو نگاهم  

ترسم . از اتفاق... از حادثه ... از  یافتد م یتلفنم م ی صفحه

 رنج ! و

تر بیعج ی... معامله ها بیعج یماتیتصم  ! 

: دالنچدیپ یخشکش در گوشم م یدهم، صدا یرا جواب م یگوش  

! 

، عصر است کنمیساعت نگاه م به ... 

باز : دالن زندیم صدا  ... 

: جاِن دالن... عمِر  میگو یوجودم که نم یچه ب کنمیفکر م من

 دالن

 ! نفِس دالن ...

خط مانده ام، او از هزار ی... صمم بکم پازیهمه چ یپست ب منِ   

ن در من را گرفته است و جا یآن طرف تر ، شماره  لومتریک

شیصدا  



اصالن؟ ایپرسم : او  یو من خاموشم . از خودم م کندیم قیتزر ! 

ندارم ایدارم  جواب  ... 

پاشا ای: او  کندیعرض اندام م قلبم  ... 

 

486 

دهم: او یم جواب ... 

اصالن ای: پاشا  خوردیم یتکان قلبم  ! 

میگو یکه پشت خط است و باز نم ییفرستم به صدا یلعنت م و  : 

... عمر دالن ... نفس دالندالن  جانِ  ! 

زبانم خشک اصال انگار که سوزدیام م نهیس زندیسرفه م ناخوش  

انباشته ییساقه طال تییسکویاست ، ته حلقم هزاران هزار ب چوب  

بودند . همانقدر خشک همانقد سخت و فرو دادن ممکن نبود شده . 

: حرف بزن دیگویم  ... 

! نابودگر ییان تو... ه یمسبب بدبخت گفتمیگفتم ؟ م یم چه  

؟!  یی.... محبوب ُکش ... تو ری؟ معشوق گ یی... هان توآرامش

 هنوز

 نیجان؟ از ا میدالن ... بگو ییگوی... میکشی... نفس م یا زنده

 خبرها



دایخواهر پ کیگردم نام  یم خیدل خواهر ! و در تار زِ یعز ستین  

.. . ستی. ن ابمی یچون من داشته است و نم ی... که رحم کنم

 وجود

 . ندارد

 دونمی... من م نی: دالن تو رو خدا گوش بده ... بب کندیم صدا

یچ  

دونمی... من م شده  ... 

 

487 

قطع کنم هم ندارم . تک تک  نکهی، اما توان ا زنمینم حرف

میسلولها  

درود بفرست یدرود ناقابل برا کی...  می: دلتنگندیگویم  . 

یسم خورده چه درودهمه مرده اند ... به دشمن ق میها درود  

 بفرستم؟

 رونیب امی: دالن ، به جون خودت قسم ... من نمکندیم میصدا

 .شده

رگ بزنم نجای... ا باشه  ... 

کندی. ناله م چدیپیخنده ام ، در گوشش م یبار صدا نیوا خندمیم  : 

 ...دالن



! قطع کن ... سرم  یرگ زدن هم ندار ی: تو عرضه  میگویم

نهیسنگ  

... 

اش کرده است ناله یمثل بچه ها ... زندان احساسات کندیم هیگر  

: دالن... تو رو روح بابازندیم  ... 

: کدام بابا کنمیو فکر م خندمیم  ! 

وقت ندارم . دو یلی: من خ دیگویو م دیآ یاش بند م هیگر درود  

قهیگوش بده به من ... دو دق قهیدق  . 

رودد شمیکنم : دارم جدا م یفوالدزره درونم را خفه م زن  ... 
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- یهنوز نشد  ! 

- شمیدارم م  . 

- ... یمن جدا بش ی. قرا ر بود قبل آزادیآمار دارم ازت ... نشد

یچ  

هم مال توئه ی... اون زندگ یتیپس ؟ هنوزسر زندگ شد  . 

بود..  یبود ... الک یبود ... کشک هیمن نبود ... عار یزندگ نیا

تهی.فرمال  



تهیما انداختند . لباس فرمال دهان یکه تو تهیفرمال نیلعنت به ا !  

... 

...! داماد تهی... عقد فرمال تهیفرمال یعروس تهیفرمال لمیف

تهیفرمال ... 

تهیفرمال یزندگ  ! 

 یرسم خواستمیاز همان وقت شروع شد ! من م زیهمه چ اصال

 بروم

تهی....نه فرمال یواقع یزندگ کی سر  ! 

: من زندیام م شهیبه ر شهیت شتریبندم و درود ب یرا م میها چشم  

نده  تی. راهشو بلدم... به مادرم اهمکنمیزندان ... دعوا م مونمیم

 ... به

... تومونمینده ... کون لق همشون ! من م تیخان هم اهم لیعق  

دالن یری.. به خدا طالق بگ تیسر زندگ بمون  ... 

است ، حاضر و آماده میرو شیاصالن پ کنمیرا که باز م میپلکها  

کندیمن را تماشا م میو مستق کشدیرا باال م چمدان ی دسته  . 
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یریطالق بگ خوامی: نم کندیناله م درود  ! 



طالق  خوامی: نم شودیم لیبه نعره تبد یا هیناله اش به ثان و

یریبگ .... 

تلفن همراه من بلند کری... آنقدر هم اسپدیآ یم ادشیفر یصدا  

درم از و دشمن هست که به گوش اصالن برساند که برا هست

 پشت

. زندان صاحب ندارد؟ نگهبان ندارد؟ کشدیچه طور عربده م خط  

تخم سگ ندارد تا دهان او را  کی...  فهی، سرباز وظ افسر

 ...ببندد

تویزندگ یخوایم یچ ی: برا دیگویو م شودینفسش تازه م دوباره  

؟ یکن حروم  

ام حرام شد . سالها قبل یزندگ .... 

... تو جونمو نجات یستش داردو دونمی: من م دیگویم درود

یداد ... 

دمینوبت منه ... من جونتو نجات م حاال  . 

دیآ یم شیاصالن پ دست . 

اش به تلفن همراه است اشاره  . 

، انگار در قلبم چاه کنده  ستیام هست اما ن نهیتو س ییجا نفسم

 اند

. 



 

490 

را ندهم .. دستم جان ندارد ، پنجه ام یکه گوش کشمیعقب م سر  

وهمانطور که ردیگ یرا م ی، گوش شودیخنک است ... خم م یلیخ  

رابطه به آخرش  نی: ادیگو یمن زل زده است م یچشمها به

دهیرس  

تیازاد ی. سالمت درود  ! 

: بلند شو وقت رفتنه دیگویو رو به من م کندیرا قطع م یگوش و  

! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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 یقت رفتن است، اما بلند مو نکهیشوم... نه به خاطر ا یم بلند

 ...شوم

کنم هیو بگذارد به او تک ستدیکنم. کاش با هیخواهم به او تک یم . 

گذارد. سنگ است سنگ یو نم ستدیا ینم ! 

 چیاز عشق ما ه شیکجا چیکه ه ی... خانه امیگردیخانه برم به

 نشان

ثبت نکرده است وارشیدر ود ،یرو یخاطره ا و . 



: فردا ده صبحدیگویمو  کندیم ینگاه میمن ن به . 
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گام به  کیام  دهیمنظورش را نفهم نکهیاز ا یو کفر کنمیم هان

میسو  

ت؟یبه خر ی: خودتو زددیگویآورد و م یم هجوم  

است... من که دست مادرش هم موقع وداع یاز چه شاک دانمینم  

 ی. ماوردمیخم به ابرو ن نیآن همه نگاه سنگ ریز ی! حتدمیبوس

 دانم

 نیکت کرده است و من را نه... از پس زبان من در ارا سا همه

 سه

امدیبرن سال . 

- خر باشم؟ یدوست دار  

- طالق یفردا،محضر! برا ... 

- ... باشهیگیآها اونو م . 

کشم... که یکه بفهمد من هم درد م ردیلبخند زدم تا دردش بگ و  

یقیگذارد حداقل دقا یخواهم فراموش کنم و نم یم ... 

: مدارکم حاضره. میگو یو م کشمیم مبه دست بسته ا یدست

 خودمم



 یخوایم ؟یچ گهیساعت ده... چشم! د یو حاضر وزنده! برا یح

 به

دمیسلوا؟ شا ایمحضر حاضر بشه؟  یبگم به عنوان شاهد تو پاشا  

ادیاونم ب میبگ یلیبه ل میبزن زنگ ... 

کند یم نگاهم . 
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جشن  تی: واسه آزاددیگو یآوردو م یبه لب م یزهرخند

؟یریگینم  

؟یسفارش بد کیک یخوایم  

زنمیم شین : 

-  یکرد یم ی... که لحظه شمارمیریجشن بگ دیتو با یواسه آزاد

 تا به

یروز برس نیا ... 

کندیم نوچ : 

- شد؟ نظرت یپاشا. چ شیپ ی. برگردیخواستینم نویمگه هم  

هوی... یدگرگون شد هوی... یداد رییو تغ زیهمه چ هوی د؟یچرخ  

اصال شما یوقت کرد یک .تانیکاپ یشد عاشق ! 



و وقت  شدیوقت سرش م ی... مگر عاشقگریکرده بودم د وقت

 شناس

 شد؟یاخم دلبر م نیهم کرده بود! حاال مثال با ا یچه اخم بود؟

 خاک

که جوابم مثبت بود برسرم . 

کنم. برو خوش باش...  یتو امضا م یحرص گفت: فردا آزاد با

گهید  

و قانوناش ایدن لایخی. راحت راحت ... بیراحت رسما ! 

خندد و خنده اش کالفه کننده است یم . 
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بدبودنش نیهم ی فتهیشده بود که بد شوم... خبر نداشت که ش بد  

ام شده ! 

به کام جفتمان زهر کنم خواستمینزدم. روز آخر را نم حرف . 

 دیآ یاز او در نم ییکوبم. صدا یگردم ... در را م یاتاق برم به

 ... فکر

کنم  یکند... فکر م یدم م یرود. چا یآشپزخانه مکنم به  یم

 دوش

نیکند ا ینگرانم م ی... ولایبخوابد...  یساعت کی دی... شاردیگیم  



کند یتابم م یخانه ب سکوت . 

کنمی... در اتاق را که باز مزمیخ یاز جا برم دلواپس . 

شود به صورتم... نبودنش چنگ  یم یمحکم یلی... سنبودنش

شودیم  

. چهچدیپ یام م ینیخون در ب یماند... بو ی.. ردش مگونه ام. به  

ام از دهیکه به صورت کش یبرم... از ناخن یپناه م نهیبه آ کنم؟یم  

مرد نی. من تا چه اندازه به ا کنمی...کرده ام... وحشت م خودم  

 یحس... حس نیآورد ا یام؟ دل بسته ام؟ چه برسر من م وابسته

 که

شتریکه به جانم ن یلش کنم. حسکنتر توانمیقلبم است و نم در  

کند یخودش را پر پر م میچشمها یو جانم ... جلو زندیم . 
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چرخم... و  یدور خود م یخال یام... در خانه  یو عاص رانیح

یفکر م  

اصالن از نو  یتوانم... ب یاصالن م ی. بشودیاصالن م ی... بکنم

 سرپا

شومیم ... 



اصالن  ی... بنمینش یمتا به تا  یفرش ها یخانه رو نیزم یرو

 چگونه

 ریبخوابم... س ریشوم... س ریاصالن چگونه س یبکشم... ب نفس

 آب

برند به  یاصالن چطور پرواز کنم؟ من را م ی... ببنوشم

نیدارالمجان ... 

چرا رفت... چرا گذاشتم برود. من بد حرف زدم؟ اصالن  

کشم یم غیج ... 

شودیم دهیصورتم کوب یشود و تو یبلند م دستم ... 

...  یدرد وابستگ نیعادت. از ا نیحال... از ا نیبر من از ا یوا

 چه

با خودم؟ کنمیبا خودم؟ چه م کردم ! 

زنمیم ناله  ... 

عرب کی مارِ یشده ام. ب ماریب ست،یخودم ن دست ... 

گفتم ملخ خوار یبه او م یروز  ... 
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 یآن عرِب ملخ خوار شده بود و بال جانم. شده بود همه  حاال

نمجا ... 



 الیکه خ دیبر من. خدا در من چه د یاز من و وا ی... واعمرم

 کرد

بتیمص نیتوانمندم در تحمل ا انقدر ! 

کشم یم غیج ... 

کنم یم هیگر و ... 

زنم یزار م و ... 

و زمان داد نیمثل نعره است... به خدا وزم میو صدا زنمیم زار  

رددگ یباز نم گری... اصالن رفت و دکنمیکشم ... ناله م یم . 

است  زانیدستش آو یکه رو ینان یشود... با بسته  یباز م در

رتیح  

نگرد یبه من سوگواِر خودش م زده . 

تنه اش  می... به سو خوردیسر م نینان از دستش به زم ی بسته

 را پرت

برخورد استخوان  ی. صداندینش یم نیزم یدو زانو رو کندیم

یها  

رندیگ یه مرا نشان میاست که گوشها نیبا زم شیزانوها . 

شده؟ ی: چدیگویکشد و م یرا به صورتم م شیدستها  

اش از نان وام گرفته است  یداغش، که داغ یپنجه  یرو دست

یم  



 .گذارم
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کنمیباز م دهان ... 

کند: دالن یم میصدا  ... 

ام...  یوابستگ یام... برا یبدبخت یبرا زنمی... هق مزنمیم هق

نیا یبرا  

کشد یود مکه مرگ به همراه خ یعادت . 

شده؟ چرا صورتتو چنگ ی: دالن... چدیگو یاست و م نگرانم  

یانداخت ... 

زده ام یلیداند به خودم س ینم  ... 

کند: دالن حرف بزن یم میصدا . 

از خودم  شتریاو ب ی! و براشتریخودم ... ب ی...برا نگرانم

 .نگرانم

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# ۱۱۱_ یلیگرا  
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مانده است ، تپش رهیخ می... به چشمها زنمیزل م شیچشمها به  

که نفس  ییروزها یمن به اندازه  یچون و چرا برا یب قلبش

دهیکش  

دارد ی، معن ام  . 

، آن انگشت گرم که به گونه و لُپم  دیآ یانگشتش باال م سر

خوردیم  

رفتار انگشتش نیشود ا یم دهیکش نییبه پا یبا اصطکاک نرم و  

یتو یقهوه ا ی لهیم در آن تفهم ی؟ چرا نم ستیچ ی نشانه  

فهمد؟یچه خبر است . او م نگاهش  

است ؟ ییدر درون من چه غوغا فهمدیم  

نیمن ، آخر یسکوت برا نی. ا کنمیم شیو تماشا کندیم میتماشا  

من و خودش را  یاست ... فردا ، درست فردا ... زندگ فرصت

 خاتمه

به قول  یخاتمه بدهد . نه به خاطر وفادار خواهمیدهد . نم یم

 وقرار

اش است . به خاطر خودم به خاطر یکه مدع یگریهر کوفت د و  

و حاال ... من  میکه سوزاند ی... به خاطر آن همه فرصتخودش

یکی  



خواهم یفرصت م گرید . 

کندیم یاست که با گونه ام باز انگشتش  . 

بگو یزیچ هی: دالن  زندیم میصدا  ... 

گذارد ینم بغض  . 
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گرفته است خش دارد . شیصدا  ... 

و  کندیرا نوازش م میکشد . موها یاش م نهیس یرا به سو سرم

 آرام

یدوباره دست به کارها ستی: تو که قرار ن دیگو یوار م زمزمه  

دالن یبزن احمقانه  ... 

کشمیرا نفس م عطرش . 

سالها بغلم کرده است ؟ نیمرتبه در ا چند  

ستین شتریهم کمتر... قطعا ب دیبار ؟ شا پنج  . 

. به نوازش  میگو ینم یزیآورد ، چ ینامم را به زبان م دوباره

میموها  

لشویدالن ... تو دل یدون یم لشوی: تو دلدیگویدهد و م یم ادامه  

یدونیم  ! 



کند، یتماشا م شتریآورد و من را از نو با دقت ب یعقب م سر  

تر من ، که َدم  یلعنت یاش ... و گوشها یلعنت ی... صدا شیصدا

 به

از خون سیکه آواره شده است ... خ یدهند . قلب یاو م یداص َدم  

کرده است یخود زن شی... بس که با چنگالها است  . 

دوستت ندارم یدون یکند : دالن م یم میصدا ! 
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انقدر  دیآ یهم قشنگ است به خدا انقدر خوشم م شیها دروغ

 خوب

حرفه .  خواهدیم ی. بلد است ... دروغ گفتن وارد دیگو یم دروغ

یا  

 کیزند.  یآن نم کی کندیکه قلبم شک م یطور دیگو یم دروغ

 آن

نیآخر یبرا نی: ادامه نده دالن ! هم دیگو یآن م کیو  ستدیا یم  

ستیکاف تپش  . 

کند یرا باز یآورد چقدر بلد است که نقش مرد یبه لبش م لبخند  

شیخواهد در کمال قساوت رها یکرده و حاال م فتهیرا ش یزن که  



جذاب بودن  یبرا یتالش چیه میگو یم دی. واگر از من بپرس کند

 از

 یکرده است ... و م فتهیش لیدل یبروز نداده است اما مرا ب خود

 رود

دیآ یبپرسد بعد از او چه برسر من م نکهیا بدون  ! 

ینام را م کی، تنها  یسبب مشخص چیه یکه ب یدل نیسر ا بر  

فی: اصالن ! اصالن آل س خواند  . 

سه نیکه پاشا منتظرته . تمام ا یدونی: تو خودت مزندیلب م آرام  

 ...سال

کنم یم اخم . 
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رنگارنگ دسته دسته ، دانه دانه با  یمنتظرم بود و دخترها پاشا

 آن

گشت ینشاند و دور چشمانشان م یخودش م یپهلو بیو ترت نظم  

رود یدر مغزم فرو نم یحجم از مردانگ نی! ا؟  . 

نیا یکه همه  یدونی: تو خودت م دیگو یمکث م یاز کم بعد  

با همه  ی... بتونیبود که تو راحت باش نیخاطر ا یبرا اتفاقات

زیچ  



یایکنارب ... 

 کنار اومدم ؟-

از  ایکند  ینا هنجارم اخم م یپرسم از صدا یسوال را که م نیا

 کنار

تو دونمی: من م دیگو یکند و م یدانم ... فقط اخم م ینم امدنمین  

یایبرم زی!از پس همه چ یهست یو با عرضه ا یقو دختر . 

... به غمبریبه پ ریامدم به خدا ... به پ یاز پس نبودن او بر نم نه

 جان

اش ... به جان  یلیها ... به جان ل فیها به جان آل س یلیگرا

 ... پاشا

آمدم یبرنم  . 

گاه هم من یگاه و ب یلمس ها نیداند ا ی، و نم کشدیجلو م دست  

که سه سال در حسرت نوازش و هم ی. من کشدین مبه جنو را  

تخت ی... ماندم در خنکا یو مردم گاه یتب کردم گاه یآغوش  

و دست دمی... و دست به جانم کشی... ماندم در خلوت گاه یگاه  
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از جانم که مبادا ... خطا کار شوم که ترس دارم از آن  دمیکش

یعالم  



ستین ایدانم هست  یآخرش نم که  ! 

: دالنزندیم میصدا  ... 

از چشمام از دلم یخونی.... م یدونی: اصالن حرف منو م میگویم  

... 

بگم ؟ چقدر ؟ چقدر  

یکشد پوستم م یرد صورتم انگشتش را م یرو زندیم شخندین  

مردانه اش در  یو نجوا رمیگ یاَلو م رونی، از درون و ب سوزد

 گوشم

 یختر صبوردالن . صبور باش تود گذرهیهم م نی: اندینش یم

یهست . 

. ما ، ما می... ما فرق داریدونیخودت هم م ستمیآدم تو ن من  

میشینم . 

زند ! زر مفت ی. زر مفت م دیگو یدروغ م باز  !!! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# ۱۱۲_ یلیگرا  
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را نگاه شدیکه به زحمت سرپا م یبا نگاهم قامت زدیخ یجا برم از  

نیو جور کن .بلند شو ا و لب زد : بلند شو خودتو جمع کردم  

بود ؟ نیکه من شناخته بودم ا ی... دالن هیها چ ادااطوار  

بود دالن ؟ چه  

چه  یکه شناخت یبود دالن ... بگو اصالن ! خجالت نکش .دالن چه

 بود

... بگو چه بودم چه اورمی... بگو به خاطر ب دیایب ادمیبگو  ؟

 ... هستم

 دی! خورش ستین یآب گریخواهم شد ! پس ازتو. آسمان د چه

ینور  

دهد یمفهومش را از دست م میو مهتاب ! مهتاب برا ندارد  . 

پوزخند زدن هم ندارم جان . 

و یباز نیکند : بلند شو دالن ! بلند شو... ا یکمر خم م اصالن  

... بهتر از قبل. مطمئنم. عاشقیکنیم تویکن . تو زندگ تمومش  

... و بعدیشیم  ... 

؟ ی؟ بعد چ ی؟ بعد چ یعد چ: بزنمیزل م شیچشمها در  

؟یباز : بعد چ کنمیتکرار م و  

نان را بغل  ی. بسته  کندی. بعد را به بعد موکول م دیگو ینم

و زندیم  



: اصالن زنمیم شیبرود که صدا خواهدیم  ... 
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دهد: بله ... من را  یگرم و کلفتش که متحکم جواب م یصدا

 وادار

 یاز آن داشتم به پرز ها کنم . قبل شیتماشا میتا مستق کندیم

 فرش

 ایبپرسم  دمیپرس یم میپا ریز یقال یکردم و از پرزها یم نگاه

 !نه

گذارم بزند ...  یگوشم بزند بابتش... و م یتواند تو یاصالن م که

نیا  

هست ؟  یاو باشد ... چه اشکال یها یلیمن ، آماج س صورت

 مگر قبال

نخورده ام؟ یلیس  

منتظر است همانطور  . 

یماند و بعد ، نگاه گرم قهوه ا یم رهیخ میبه چشمها هیثان چند  

ندینش یکند م یتاک م کیکه ت یواریبه ساعت د رنگش  . 

پرسم: من اگر یم خفه  ... 

شومیم خفه . 



 یمن دوخته م یبه درون چشمها گرددیاز ساعت برم نگاهش

 شود

.  یقهوه ا یها لهیت یآن صاعقه  ینفسش و سپس صدا یصدا

 اش

است زاریتمام بگذارم ب مهیحرف ن نکهی. از ا چدیپ یسرم م یتو . 

؟ ی: اگر چدیگو یمالم و م یلب م یرو لب  

جنجال ندارم یحوصله  شومیم الشیخیزنم ب ینم حرف . 
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؟ یشد مونیشد ؟ پش ی: دالن ... چدیگو یکه م زمیبرخ خواهمیم  

- بود یحرفم تکرار  . 

- ؟ یبگ یخواست یم ینبود !!! دالن با تو ام چ یحرفت تکرار  

نشسته ام نگاهش  یگل قال ی انهیدرست م زنمیرا تا م میزانوها

یم  

سبک  نیدانم چقدر به ا یشده م ی... عاص شخندیر کیبا  کنم

 نگاه

کیشناختن  ی. سه سال برا دیآ یحساس است و لجش در م من  

شناخت به دست  ینه ... اما تا حدود میگو ی؟من م ستیکاف نفر

یم  



دیآ  . 

متحکم تر پر صالبت تر ، قدرتمند تر ... در مواجهه با زندیم صدا  

شوم یم میکالمش من تسل یتو قدرت  . 

شکند یسکوتم را م ی شهیدالن پر تحکمش ، ش آن  . 

 !!! دالن-

- ... واقعا مال من بود ... یزنیکه منو باهاش صدا م یاسم نیاگر ا

 اون

؟ یچ موقع  

 یم لیبه جلو ما شیکه شانه ها خوردیم کهی یسوالم طور از

 . شود
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گفتن ندارد یبرا یشود ، حرف یباز م یرینفس گ یبرا دهانش  . 

 زنمیم هیلبم ... به کف دست تک یرو ندینش یتر م یقو پوزخندم

، 

ستمیا یاش م نهیبه س نهیلرزند س یم می، زانوها میآ یم باال ... 

بودم ... بازم  یلی: اگر گرا میگو یو م زنمیصورتش زل م در

 جرات

؟ یوبکن نکاریبا من ا یداشت  



چسباند یم وارید ی غهیرا به ت پشتش  . 

اش تار  ینیو در برابر توقفش ، در برابر عقب نش زنمیم زهرخند

 و

بار هم که شده ، منم که از موضع  کیکنم حداقل  یم مارش

 قدرت

بودم ... اگر دختر  یلی: اگر از خون گرامیگو یوم زنمیم حرف

 اتابک

نیو گل لیعق یسلطان بودم... اگر نوه  یگر خواهرزاده ... ابودم  

؟ یکرد ی.... منو رها مفیاصالن آل س ی.... بازم تو... توبودم  

او ی رهیبه چشمان من است و نگاهم خ نگاهش ... 

چانه و فکش  ی هیاست . زاو رادیا یصورت مردانه اش ب چقدر

یرا م  

... آنجا تا به حال بوسه نکاشته ام پسندم  ! 

کنج لبش که به سر سوزن  کیبار اریاش ... آن ش ینیب ی غهیت

یم  

 زی... آن دو چشم مردانه وت ستیمن پنهان ن ی دهیو از د ماند

 قهوه

پسندم یرا م یپوست گندم نیمرد با ا نیرنگش... چقدر من ا یا  

... 
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مردانه اش را  ینگاه و ابروها نی.... و اشتریرا ب شیصدا و

! و شتریب  

یظاهر هم داشت ... باز او را م نیکه بدتر ستیظاهر ن زیچ همه  

 ی... به خاطر وجناتش. قدرتش... غرورش.... مردانگ دمیپسند

 ... اش

دست چپش یزرد مزخرف تو ی... آن حلقه  نجابتش  ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# ۱۱۳_ یلیگرا  

کنمیکند و نگاهش م یم نگاهم . 

.فردا کنمینم ینیعقب نش رگی... دفتمیاز تک و تا نم گریبار د نیا  

زنده ماندم شومیتمام م رمیم یم کردمیم الیروز است خ نیآخر  

. به من زل زده و من نمیب یم شتنیشدنم را با چشم خو تمام  

 یمردانه اش تمام وقت م یاز نگاهش ، به آن چشمها زانیگر

 نگرم

نیگذرد؟ در تمام ا یاز ذهنش نم ی؟! حت دیآ یچه بر سر من م ...  
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بود . پرنسس  دهیآخر رس یسال ؟ حاال به غول مرحله  سه

شیبایز  

بکشد رونیاز قصر ب خواستیم را  . 

به چشمان من است رهیدارم . هنوز خ یبرم شیگام به سو کی  

او را  دیبا یزیاست ... اسکورس یاز هرگونه حس یته وچشمانش

 به

نشده  برد انقدر که با استعداد بود چطور کشف یم وودیهال دانیم

 بود

 دیظاهر و صدا ... چطور از د نیبر و رو ... با ا نیبا ا ؟او

 هنرمندان

را  شیاش گرفتند ؟ چطور صدا دهیماند ؟ چطور ناد یمخف

ندندینشن  

 ؟

دور زیکند : دالن افکار احمقانه رو بر یم میصدا ... 

سخت  ی. آن بازو رمیگ یرا به دست م شیبرود که بازو خواهدیم

 و

 میگو یفشارم و م ینا توان و الجانم م یانگشتها انیرا م یسنگ

 : تو



اصالن ؟ انیافکار احمقانه از کجا م یدونیم  

زندیموج م شیدر پس چشمها یمالد چه اضطراب یلب م یرو لب . 

حاال عطر متِن تنش است که مثل کنمیتر م کیرا نزد خودم  

شودیدر ذهنم پخش م یوالدیو یقیموس  . 

: تو گوش به فرمان  میگویآورم و م یبه لب م یا یزورک لبخند

لیعق  

... که اگر من یکنیونم نکاریا یلیگرا هیبا  ی... ولیهست یلیگرا

یلیگرا  

 

508 

... تو جرات و جسارت پس زدن من و دور انداختن من بودم

یونداشت  

اوج  ی... توستمی... خان زاده نستمین لی! درسته اص یو ندار ...

ستمین  

 یستی... نگران ن دیاریبه سرم م یچ نمیبهستم که ب یاونقدر اما

 که

ارم؟یبه سر شما م یمرتبه من چ نیاز ا بعد  

نگاهش کماکان در چشمان من رونیکشد ب یاز چنگالم م دست  

یدرون من را برافراشته م یکه آن حس موذ یو با پوزخند است  



از خودت بروز ییچه خشم اژدها نمیکه بب ستمی: من ندیگو یم کند  

یدیم ... 

- ؟ یدیاژدها ند  

-  ششیآت یکن دارشیتو خونته اژدها بودن فقط خفته است ... ب

 همه

چه یایاز پس خودت برب ینگران نباش... تو بلد دارهیرو برم جا  

یچه نباش یباش یلیگرا ! 

هرچند که در درون آتش گرفته ام ، آن  کنمینفرت نگاهش م با

 حس

که نفرتم به هست یوآنقدر قو ردیگ یمن را در بر م یهمه  هنوز  

فروکش کند سرعت . 
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عقرب و زهر  شی: تو ن دیگویکند و م یمن م یحواله  یچشمک

 مار

من  زمیتو هست عز یکه بده تو یاژدها ! هرچ شی... آتیدار

 غصه

نه تو رو خورمیخودمو م ی  ... 



- ... غصه خوردن  بهی؟ اصالن ؟ عج یغصه هم بخور یپس بلد

دمیند  

یبوده و خونسرد یلایخ یبوده ب ی. هرچ ازت ... 

 یهست ی: نگران چ دیگو یوم کندیخانه را پر م یاش فضا قهقهه

 ؟

وار دوستت داره ... بعد از من  وانهیاز من پاشا هست که د بعد

لیعق  

از کجا تا کجا ... فرش قرمز و هزار  کنهیبرات سفره پهن م خان

 هزار

یاریکه منتظرن تا تو به دستشون ب یاسکناس  ! 

- که منتظرن به  یهزار هزار اسکناس نیکه ا یمونیمتو چرا ن

 دست

کنم ؟ میبرسن و با تو تقس من  

از غم آن  یرود . هاله ا یزند و م یلبش پر م یرو لبخند

 نخلستان

تی: من بابت پول... رضا دیگویکند و م ینگاهش را پر م مطبوع  

روم یباشم که سه سال وقت تلف کنم که تو تو نجایکه ا ندادم  

یکن میبا من تقس یخوای... هزار هزار اسکناستو میو بگ یستیبا  

. 



 نهیبه س شی... آنقدر که نفس ها کشمینزد شومیم نهیبه س دست

 ام

؟ ی؟ دب ی: کجا قراره بر میگو یخورد و م یم  
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- خودت ی؟ به کار و زندگ یاریسر درب زیاز همه چ دیتو چرا با  

 ...برس

- ؟ یلیل شیپ یریم  

: میگو یرود و م یباال م میبرود که صدا خواهدیو م کندیم یپوف

نیا  

... که یبار طالقم بد کی یاز کجاست که سه مرتبه ، سال دستور

 مهر

... که هرگز به تو نرسم... که تو یبزن میشونیطالقه به پ سه

یدونیم  

بزرگ شدم ... پس  یلیگرا هینباشم ، اما مثل  یلیمن اگر گرا که

نیا  

... که فردا تمومه و اون وقت تورمیپذ یمتعفن محلل رو نم راه  

؟ یهست یچ ی! تو ... تو پ اصالن  

یچ ی: پ زنمیداد م و ... 



خودم ی: پکشدیم عربده  !!!!!!!!!!!! 

... که چون  انیپا یَشر ب نیاز ا زندینگاهش هم نفس نفس م و

یمار  

ندارد ... مار  دنیپا پس کش الیو خ مانیگلوها یزده رو چنبره

یافع  

یلعنت ی،سم  ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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# 4۱۱_ یلیگرا  

... که چون  انیپا یَشر ب نیاز ا زندینگاهش هم نفس نفس م و

یمار  

ندارد ... مار دنیپا پس کش الی. و خ مانیگلوها یزده رو چنبره  

یلعنت ی،سم یافع  ! 

 یپشت آشپزخانه م یصندل یرود ... رو یبرود و م خواهدیم

و ندینش  

که  یی.آن شانه ها رومی، جلو م ردیگیم شیدستها انیرا م سرش

 باال



آرام  کندیم یآورند . چه تالش یدرد به دلم م شوندیم نییپا و

 بماند و

فرصت من است نیآخر نیکه آرام بمانم . ا کنمیم یتالش چه  ... 

گذارم با شکست مواجه کند یتالش مذبوحانه ام را نم نیآخر  . 

....  نمینشیم یلصند یروم ، مقابلش رو یم زیم یسو به

شیآرنجها  

به همان رو  هیدستها ، چند ثان انیاست ، سرش م زیم ی لبه

یزیم  

هرچه  هیقض نی: بهتره که ادیگو یکند و دست آخر م یم نگاه

عیسر  

تموم بشه تر  ! 
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 شیآورد. چقدر برا یازدواج را به زبان نم نیراحت اسم ا چه

 ساده

وقت که به عقد هم در و انگار هضمش کرده بود از همان  بود

و میامد  

دادم به آنچه  یم تیهمان وقت که من در سکوت مطلق رضا از

 که



خودش حل کرده بود یرا برا زیهمه چ شدیگوشم زمزمه م در  . 

کرده بود  یرا در ذهن نگه داشته بود ، سپرده گذار چهارچوبش

 و

یضرر چیه ی. ب کردیبه وقت مناسب ، خرج م حاال ! 

دانستم ی! نم یتیخاص یودم چه جواب مثبت بب یَچشم مطلق چه  

ینم نیچن نیا دانستمیکه اگر م دانستمیشود ... نم یچه م عاقبتم  

کنند یبا من باز گذاشتم  . 

، همانطور شکسته و خموده است هرچند که  کنمیم نگاهش

 صورتش

 هیاش نبود . صورتش شب یکدام از آن احوال درون چیه یایگو

یمرد  

دهیبه تفاهم نرس یبا شخص یکار یمعامله  کیکه فقط سر  بود  

بهتر ی! روز گرید ی... شخص یبعد یو خب... معامله  است ... 

سخن  چیبه ه شیآنچنان در هم فرو نرفته بود لبها شیابروها

یتلخ  

شد ینم باز  . 

نبود  الشیخ نیکردم و او ع یم میتسل نیجان به جان آفر داشتم

 که

 ...فردا
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تسیکنارش ن یمن گرید  ! 

درک کنم توانستمیکدام ا ز آن حس ها را نم چیمن ه و  ! 

نمینشیم زیم پشت  ... 

خواهد به قول خودش هرچه زودتر تمام شود ، یکه م یا هیقض  

 یم یفهمم چه راحت از زندگ یمن . من نم یاست برا حناق

 گذرند

کج  یساخته  مین یما نیخودش ! ا یمن ... از زندگ یاز زندگ ...

 و

... اما مال من و خودش بود .  داریهرچند ناقص و ناپا...  معوج

هیشب  

وجودم گره خورده بود یجا یکه بند نافش به جا یمعصوم طفل  

... 

طفلک معلول و نا توان ، مال ما بود .  نیمن بودم و ا سرمنشا

یثمره   

میبود ستهیبود که هر دو کنار هم ز یسه سال نیا  . 

 میتوان یچگونه م میهم... تا بف میکه دق مرگ شد یسال سه

گریکدی  



میبفهم را ! 

... و او نگاهش  زنمی، به او زل م کشمیجلو م زیم یرا رو دستم

 را از

: اصالن کنمیم شیبندد و صدا یرا م شیپلکها کندیم غیدر من  ! 

دهد یرا نم جوابم . 
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خروشانِ  ی، عاقبت من از ان چشمها کندیم یقدر خوددار هرچه  

سواد بودم نه اهل یکشد ... من نه ب یدرد مفهمم که  یم شانیپر  

سواد  ی! هرچند که جد و اجدادم همه ب دهی... نه مردم ند خانه

 بودند

دهیاهل خانه و مردم ند و  ... 

وار یلیبودم ... گرا یلیها بزرگ شده بودم ! گرا یلینزد گرا من  

کرده بودم یزندگ . 

از نو : اصالن کنمیم شیصدا  ... 

میبه چشم ها زندیل مو ز دیگشا یم پلک ... 

 نی: ا میگو یکشم و م یبه لب م یجان یکمرنگ ب لبخند

یخودخور  



بره ...دست از من نکش ! تو هم مثل من ینم ییراه به جا ها  

یتونینم  ! 

یدهد: چه اعتمادبه نفس یم یو جوابم را با تلخ زندیم یزهرخند  

؟ کنمینم یبعد از تو زندگ یکنیم الی! خ تانیکاپ  

فقط یکنینم ی: بعد از من زندگشودیم یجار قیلبم عم بر خنده  

یا زنده  ... 
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دوزد  یماند و چشم در چشم من م یهمانطور کنج لب م لبخندش

 و

همش وهمه ... از  نی! ا االتهی... خ تانیکاپ االتهی: خ دیگو یم

 آثار

طالقه یمرتبه  نیآخر  ! 

 یپ یری؟ م یشیم ی: تو بعد من چ میگو یو م کشمیجلو م سر

یلیل  

دمی؟ شا رهیگیم یمیخاندان برات چه تصم ینیبب یکنیصبر م ای ؟  

 یبرم. بچه ها یم ادیاونو از  شهی... چرا هم یمون یسلوا م شیپ

 سلوا



.... و کم کمیشیبرادر زاده هات پدر م ی... برا یکنیبزرگ م رو  

... 

مال... فرزند سوم حاال  یکنیم دای... قطعا به سلوا پ یاقیاشت یلیم  

 گهید یخوایم ی! چ یجیمه ی! از خون توئه ... چه زندگ خودته

 ؟

آرامش  تیفراهم... عشقت فراهم... بچه فراهم ... امن کارت

 پول... هوم

 ؟

دهنت ی: اگر دندون هاتو تودیگویو م دیسا یدندان م یرو دندان  

!  شمیخالص م یکیکه فردا از شر تو  نهیا ی... برا کنمینم خرد

 پس

کنمینم فیوکثخودم خون  . 

خورم یاست اما تکان نم ینشسته ام ضربه اش کار خیس  . 
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اراده مشت یاست دستش ب ریاما انگار نفسش گ زدیبرخ خواهدیم  

ام که در ی. نگران آن درد کشنده ا ندینش یاش م نهیبه س شودیم  

شکافد یاش را م نهیشود و س یاش پخش م هیر اعماق . 



در رگ  دیآنطور که با ژنیباز اکس ترسمیو مرددم ... م نگران

شیها  

از آن  ترسمیخون به مغزش نرسد ... م ترسمینشود ... م پخش

 تراشه

به یکند و آن وقت حت یاش حرکت نهیس انینازک کوچک که م ی  

دیهم نرس فردا . 

برود که خواهدیاندازد ، م یم رونیمثل هو از دهان ب یزیچ کی  

: اصالن کنمیم شیصدا  ... 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

: دست از  دیگو یاسمش را به زبان آورده ام م نکهیاز ا یعاص

 سر من

به  یبه خاطر درود ... گفت ی! دست از سر من بردار... گفت بردار

 خاطر

 ی... به خاطر اون ... گفت نیبه خاطر ا یات ... گفت خانواده

 التماس

... حاالیفتیبه پام م ی... گفتیکنیخواهش م ی... گفت یکنیم  

ول کن منو تان؟یکاپ فتمی؟ من به پات ب فتمیمن به پات ب یخوایم  
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... اصالنو.... اصالن و ول کن  فوی... خودمو... آل سمویزندگ ...

نی! ا  

!  شهیسر نم ی هی.... سا شهیعشق نم شهیتو مرد نم یبرا اصالن

نیع  

... یخوریم رونیمنو از درون و ب یدار کهیت کهیجگرخوار ت هند

 ولم

که  یو ... نه هرچ یلعنت یزندگ نی... نه تو رو نه اخوامی! نم نک

 به تو

 یلیکه از کنار گرا یکه به توربطه.... نه هرچ ی... نه هرچوصله

 رد

طال خوامی؟ من تو رو نم یفهمیم خوامی. نم خوامی! نم شهیم  ! 

خوامینم  !!! 

ندیآ یم رونیدارند از حدقه ب چشمانش . 

شیه هابه گون دهیخون دو نیا از ... 

هوا دنیبلع یاش برا نهیس یشتاب قفسه  نیا از  ... 

درد نیگردن ... از ا یزده  رونیکبود شده ... رگ ب یلبها نیا از  

حنجره ... وحشت کرده بودم یبه صدا ، گرفتگ نشسته . 

به کنار ... حاالتش من را کشت شیحرفها  ! 



سوخت شیبه کنار... مغزم از آتش نهفته در صدا شیحرفها  ! 

نفرت را زانیآن م یبه کنار... جانم پر زد و رفت ، وقت شیحرفها  

دمیبه خودم در نگاهش د نسبت  ! 
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 یبه کنار ... اسمم را صدا زد پس از سه سال ، برا شیحرفها

نیاول  

.... و چه خوش آهنگ بودم میشد یجدا م می... حاال که داشتبار

 من

دانم ینم آمدم؟! ی! م شیآمدم به صدا یطال ! نم ...  . 

# 4۱۱_ یلیگرا  

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# 5۱۱_ یلیگرا  

نهم فصل  : 

95۱۳/9 6 -ازگل  –تهران  /  

حال غرق شدنم در  ... 

ایدر کیاز  نیموج بلند و سهمگ کیدر  غرق  ... 



 

519 

است ... من تا خرتناقم پر از آب شور تی، واقع ستین ایرو نیا  

زبانم  یرو یهاپرز  یرا با ذره ذره  یشور نیو ا استیدر

 حسش

کنمیم  . 

ندارم ، توان چنگ زدن ... دست و پا زدن ...  دنیکش غیج توان

 تقال

... دارم جان  سوزدیآب م یاز شور می! نا ندارم... چشمها کردن

یم  

شودیم نییموج هاش باال و پا ایآخراست ... در ی. نفس هادهم  

... 

ستین یناست ... توا میزندگ یلحظه  نی. آخررمیمیدارم م من  . 

شوم ی... تمام م شودی. تمام م ستی... جان ن ستین یجان  ... 

میچشمها شیهراسان لعبت پ ی... و ناگهان چهره  زنمیم پلک  

شودیم داریپد  . 

چکد ، لعبت خاک برسرم ی... آب از سر و کله ام مزنمیم سرفه  

آورد و با حرص  یکشد ، تنه ام را باال م یمن را باال م انیگو

غیج  



یمنو بدبخت کن یخوای: مندزیم  ... 

زنمی، عق م زنمیم سرفه  ... 

کنم یآب در دهانم فرورفته است تف م هرچه  . 
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، زندیمن را پس م یکوبد و با حرص موها یسرش م یتو لعبت  

تو ؟ دالن ... با  یکرد ی: چه غلطزندیکند و کالفه داد م یم نگاهم

 تو

از وان رونیب ای... بام  ! 

فس هم نه ... جان نه ... رمق نهندارم . ن نا  ... 

 دهیاز آن را نوش یمیکه کنار وان ن یا یو آن بطر کشدیم یپوف

 ام را

به پا یشیچه آت یدار گمیخان م لی: به عقدیگو یکشد و م یم باال  

یکن یم .... 

به پا کرد گریرا من نه ، کس د آتش  . 

یمدوخته  میسرخ زن بابا یزده  جانیخمارم به چشمان ه نگاه  

یمین کند،ی. لعبت باالخره کمر راست م کنمینفسم را حبس م شود  



 یناخوش نیحال من ، از ا نیاست . کالفه از ا سیلباسش خ از

 من ،

کند: من گناه نکردم  یمن ، ناله م یو سردرگم یجیگ نی ازا

 عروس

خانواده شدما ! من گناه نکردم نیا  ... 

زنمیم زهرخند . 

من رونیب ایوان خراب شده ب نیاز اکند: دالن  یحرص ناله م با  

جواب پس دادن ندارم یدرد سر ندارم ... حوصله  ی حوصله  ! 
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دامن گل دار  ی، پارچه  کشمیم شیبرود که دستم را پ خواهدیم

یب  

: لعبت جان دمیو نال دمیاش را به چنگ کش قواره  ... 

چرخد: لعبت جان و کوفت... لعبت جان و مرگ...  یم میسو به

لیعق  

یوجود ب یکه من و تو و اون پسر ب یدیباال کش یزهرمار بفهمه  

و سر بکشه  یخواهرش تا خرخره نصف بطر ذارهیکه م رتمویغ

شیآت  

زنهیم ! 



ذارمیلعبت ... من رگ گردن گرو م زنهینم شینالم: آت یم  ... 

نیا یزند : به جا یکند و رو به من غر م یحواله ام م یپوزخند  

 هیبشور ...  تویالکل یسر و کله  ریشتو بگها ، دو یباز مسخره

 قهوه

یباهاش حرف بزن نییپا یبر یکنم بخور درست ! 

برم حرف دیرس یی: پس باالخره اون موعد طالمیگو یدار م کش  

خان ! وقت داد ؟ لیبا عق بزنم ! 

و کشدیم سمیخ ی، دست به موها ندینش یزانو م یرو لعبت  

اراک نی: پاشو خودتو بشور زشته ادیگویم  ... 

- که زن  یعرب بدن! اونم عرب هیبه  خوانیکه منو م نهیزشت ا

 ... داره

که  نهی... زشت امیکه اون عرب اومده خواستگار نهیا زشت

 نامزدمو

یمیتی... زشت کارشماست! زشت رنیگیاز دستم م یدو دست دارن  
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 یرتیغ ی! زشت ب مهیپدر ی... زشت ب مهیمادر ی... زشت ب منه

 دروده

یکرد تیترب هیچ نیلعبت... ا یدییزا هیچ نیا !  ! 



شود یدرود هوار در م مشت . 

چرخد یدو نگاهمان به عقب م هر  . 

کند . چشمانش به یو ما را نگاه م ستادهیدر حمام ا یجلو آمده  

نشسته است خون  . 

و من دیگویخاک برسرم م لعبت  ... 

ل... به کف و آب ... برهنه ام! به خون نشسته ام! به گ انیم من

 درد

انیپا یکشمکش ب نیحاصل ! به ا یزوِر ب نیبه ا ...  ... 

یزنیم شمیمنو دالن آت یزنیم شی: آتدیگو یرو به من م درود ... 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# 6۱۱_ یلیگرا  

که خودم آتش گرفته ام میبگو چه ! 
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آنکه بدانم یکنند ب یام قمار م یزندگ سر  .... 

نشو ندیگویشوم ... نم یم عاشق ... 



افتاده ،  رونیاز تنگ ب ی... کاش بفهمند مثل ماه زنمیدل م دل

ازین  

پر !!!  الهیپ کیخواهم!  یندارم... آب م گرانیاب دهان د به

یم میگلو  

سوزدیام م نهی... تشنه ام ... و س سوزد  . 

، لعبت از پس جوانک  دیچیپیدرود در خانه م یعربده ها یصدا

 الغر

بود ...  دهیفرق سر خودش کوب یو سه بار توآمد د یبر نم اندام

 من

نداشت، چکسیدرود بودم کار به ه یجسارت حنجره  نیا عاشق  

مهم چکسیه شی... برا دیکشیم ادیانداخت وفر یسر م یتو صدا  

مهم نبود زیچ چیبودن مهم نبود... ه یلی. گرا نبود ! 

 چندم است یآورد مرتبه  یاو هجوم م یآب به سو وانیبا ل لعبت

 که

نگاه  سیدرود ؟ اول.... دوم... به فرش خ زندیرا پس م وانیل

به کنمیم  

دوم است  یمرتبه  نی... خب ازیم ی هیغش کرده کنار پا وانیل

 !؟

دانمینم  . 



عرب  هیبه  یخواهرمو دو دست ذارمی: من نم دیآ یم شیصدا

میتقد  

ذارم ی... نم نیکن ... 
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 یدی: بابا بزرگ.... شنکشدیکند و عربده م یدر واحد را باز م و

 ! من

نیذارم رو دالن معامله کن ینم .... 

زندیچنگ به صورت م لعبت  ... 

دیگو یبرسرم م خاک . 

: تو فتنه دیگو یدوزد و م یمن م یاش را به سو یکفر نگاه

یگر .... 

دورت بگردم...  یکنی.... درود مادر سکته میبه پا کرد شیآت

دور یاله  

خودت ... برو عقب... برو بذار در و بگردم... نکن با  چشمات

 .ببندم

یبندد و نم یافتد ، در را م یچندم است که لعبت جلو م ی مرتبه  

را تمام کند شیدرود حرفها گذارد . 



 انیخارج از گود نشسته ام و به نزاع م زندیسرم نبض م یتو

 مادر و

کنمینگاه م پسر  . 

 ستدیا یدر م یکشد، لعبت از نو جلو یلعبت را کنار م درود

بیعج  

... واحد ما به  شودینم دایواحد ما پ یکس در حوال چیکه ه است

 نظر

به غمخوار  ازی.. ن میستین یلی، انگار ما گرا دیآ یم متروک

میندار ... 

کیج گرید یبه آرامش نداشت ؟ دو صاحب خانه  ازین درودمان  

... لشگر میکرد یاست ما سابقا عطسه که م بیزنند عج ینم

یجلو  

زدیم یان حاضرم در  . 
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سلطان کجا بود؟ یآ  

خان؟ لیعق  

من یگرفته است . خدا یهللا مراد هم اللمان یجان... حت نیگل ... 

و سکوت کشندیم ینابود یچه شد ؟! من را به ورطه  ناگهان  



درود را  رتیغ یجسته  رونی! چطور ممکن است؟! رگ ب کنندیم

یم  

زند یدر چشمانم حلقه م ی... چه اشکبوسم  ... 

کشدیم غیج لعبت  .... 

 یرود، بازوها یجلو م شیاست ، دست ها یعاص گرید درود

 الغر

تعادل یکند لعبت ب یدر پرت م ی، و او را جلو ردیگ یرا م لعبت  

... لعبتزمیخ یافتد ... از جا برم یم نیشود، از پهلو به زم یم  

با ارزش درود است دیمروار  . 

از گل نازک تر  دانمیست ... ماو حساس ا یدرود چقدر رو دانمیم

 به

پرت شدن ... من را هم  نیدانم و ... ا ی... م دیگو ینم مادرش

 بلند

کند یم . 

 میافتد . درود ن یم نییپا می... پتو از دور شانه هازمیخیبرم

به ینگاه  

ندارم؟  رتی: من غدیگو یاندازد و م یافتاده م نیزم یرو لعبت

 من

معامله کنن ذارمی؟ من رو خواهرم نم ستمین آدم ... 
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دست کی ی.رو کندیپر اشک و خون نگاهش م یبا چشمها لعبت  

ینشسته است ... کم یدراز است ... کم شیآمده است... پاها باال  

سکوت  نیاست ... نگاهش به چشمان درود است و ا دراز

اش، یناگهان  

نشاند یرا سر جا م درود  ... 

با ستادهیزده ... و من ... ا رود مانده و به مادرش زل ینم رونیب  

، یکاش در نوجوان کنمی... فکر مسیخ ی، با پلکها سیخ یموها  

نیچن نیدوستم دارند و دوستم ندارند ها رگ زده بودم و ا انیم  

شدم یبرادر نم ی شرمنده ! 

کشد به بغل... نگهش  یرا م شیخواهد برود که لعبت پا یم

و داردیم  

فقط حرف بزنم خوامی: مدیگو یآرام تر م یقدر درود  ... 

- و بهت  زیبا من حرف بزن پسرم بامن حرف بزن ... من همه چ

گمیم  

مونینزن به زندگ شیآت  ... 

بدم ... ول  یکار دست کس خوامیکند : بذار برم... نم یناله م درود

 کن



! ول کن مامانمنو  ... 

- ماجرا  یدونیمامان فدات بشه درودم.. پسرم... جانم... تو نم

هیچ ... 

دانست و من نه یم میچه بود که زن بابا ماجرا ! 
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جدا کند که شیخواهد لعبت را از پا یم کشد،یدست جلو م درود  

: درود ... بس  زندیم غیشود ، ج یدست لعبت تنگتر م ی حلقه

 کن

یبر ذارمینم .... 

به  یدر پله ها .. کس چدیپ یضجه اش ، در راهرو ، م یصدا

 ضجه

ندکینم یلعبت توجه یها  . 

کفش ها را که به  کشد،یبا زور مردانه اش لعبت را عقب م درود

 پا

ستی: دالن خواهر تو نزندیکند، لعبت نعره م یم  !!! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 



# 7۱۱_ یلیگرا  

فشارد ، چه برسر لعبت آمده که سر  یرا م میگلو یسخت بغض

 خون

چه  نی... استمین ایهستم  یلیگرا نکهیکند ؟! سر ا یم معامله

 حرف

با  میشکستن تمام استخوان ها یاست ؟! دردش به اندازه  یزشت

 هم

د؟یگو یفهمد چه م ی... لعبت م است  
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و من ... من کندیبه خون نشسته نگاه مادرش م یبا چشمان درود  

خاندان است !  نیجنون عروس ا نیام چطور لعبت با ا مانده

 عروس

... عروس ما !!! زن پدرمپدرم ... 

ممکن  یزیچ نیداند ؟! چطور چن یا خواهر پسرش نممن ر و

 است؟

مشت گره خورده ام را  خواهمیشود ... م یاز جا کنده م میپاها

یتو  

درود کندیروم ... لعبت هق هق م یلعبت بکوبم... جلو تر م دهان  



کرده است ، مانده است مادرش چه گفت ! مانده است ینینش عقب  

کرد یبر دهان جار یچه پرت مادرش ... 

... من را از آن  دیاست که من را کنترل کند ... من را بپا مانده

یجنون  

باعث شده خون به صورتم بدود ، رها کند که  . 

مادرش... و  انیرود که چه در سر داشته و حاال م یم ادشی اصال

 من

مانیو نگران است . نگران هردو ستادهیا ...  ! 

از اشک است سیخ شیشود ، رو به او که چشمها یباز م دهانم  

... تو خجالت یکشی؟ تو خجالت نم یگیم یچ تهی: حالمیگویم  

خواهر و  نی... بومدمین رونیچون من از رحم تو ب یکشینم

ما یبرادر  

یندازیم شک ... 
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 یرو به من م کندیراپاک م شیشود ، اشکها یزانو بلند م یرو

دیگو  : 

 میکشیم یهرچ نکن .... کیبچه رو تحر نیببر... انقدر ا صداتو

 از



 یتوئه! اتابک به خاطر تو مرد... من به خاطر تو اول جوون دست

وهیب  

یبس نبود... زندگ یمنو گرفت ی... حاال نوبت پسرمه ؟! زندگشدم  

از جونمون  ی... چ گهیبس نبود ؟! بسه د ینابود کرد منو

؟ یخوایم ! 

ت زن مظلوم در آورده اس کی، خود را به سان  کندیو هوار م داد

 و

که رتیبدجنس و زشت س یجادوگرها هی... من شده ام شب من  

کنند یبه زهر آغشته مسموم م بیشهر را با س انیبارویز  . 

اند دهیاز عزلت را برگز یمظلوم و درمانده که کنج انیرو بایز  ... 

کردم یبر من که لعبت را جان خطاب م یوا  ! 

بود که جان از من گرفت یجان چه ... 

یتوانستم از آن چشم پوش یکه نم یو من با خشم زدیهق م لعبت  

یهست ی: تو چه جور آدممیگوی، م کنم ... 

... که به  یهست یرود : تو چه جور زن یاراده باال م یب میصدا

 رابطه

؟ یزنیمن ودرود ، مهر انکار م یخون ی ! 

: بس کن دالن . بسه خستمدیگو یو متورم م سیخ یچشمها با  

گرم نیبه زم ینحسه ! اله یدست تو از کشمیم ی... هرچیکرد  
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درد به جونت  ی... الهیگرفتار بش بیغ ریبه ت ی.... الهیبخور

فتهیب  

درود  یکشی... تو خجالت نمیکنیم کیپسر منو تحر نطوریا که

 کار

دهیجواب منو م یخودش بده ک دست  ... 

خندمیم . 

بندند و او ...  یعرب م کی شیاست؟ من را به ر وانهید لعبت

 نگران

به  یپناه شدم؟ چرا کس یانقدر ب یدرود است ؟! ک یجوان غرور

ادیفر  

رسدینم من  . 

کنمیخودم بغض م ییتنها از . 

: ماماندیگو یکالفه م درود  ... 

: خجالت دیگو یبه قامت درود رو به من م تیاهم یب لعبت

 ...بکش

که  یونیخانواده انقدر مد نیدهنتو آب بکش ... تو به ا برو

یهرکار  



که خودتو  یونی... بازم کمه! انقدر به اتابک مدیبکن براشون

شیپ  

هم بازم کمه ... ازدواج که سهله یکن مرگ  ! 

تنم را حراج بزنم خواهندیم  ... 

!  ستیاسامه سهل ن ریز دنی... اما خوابیسهل است آر ازدواج

 چرا

زده اند یفهمند ... چرا خودشان را به نفهم ینم  . 
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چرخد یرود مد یبه سو نگاهم . 

... من  گهی: مامان لعبت ... بس کن ! بسه دکندیناله م درود

ذارمینم  

... دالن عاشق پاشاست... عاشق پسر هللا مراد دیو شوهر بد دالن

 مهراز

ذارمیمن نم ! .... 

! خفه شو درود خفه شو یکنی: تو غلط مکشدیم غیج لعبت .... 

، جلو  ردیگ یبرود که لعبت از نو دستش را م خواهدیم درود

و رومیم  

رونیپدرم برو ب ی: از خونه میگو یم  ! 



 یچرخد ، لبخند یمن م یدرود به سو یاز سو سشیخ نگاه

زندیم  

یم رهیفرصت است در چشمانم خ نیسالهاست که منتظر ا انگار  

... دختر طلعت  رونیخونه برو ب نی: تو گمشو از ادیگویو م شود

 رمال

اهیس دیَ عاصف  !  ! 

لرزند یم میزانوها  . 

یاسام نیا  ... 

نیتک یچرخد: آ یذهنم م یتو  ... 

یاسام نیا ... 

یلیگرا نیتک ی... آیلی: اتابک گرا دیآ یم تریذهنم ت یتو  ! 
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یاسام نیا ... 

، دالن کنمیم یجنبند ... خود م را معرف یمغزم کلمات م یتو  

یلیگرا نیتک ی... آیلی... دختر اتابک گرایلیگرا  ! 

یاسام نیا ... 



 شانیذهنم هرگز برا یچرا تو یاسام نیکند : ا یتف م مغزم

 خاطره

هستند؟! چه  یچه کسان نهایا ست؟ین یا یگانی؟! با ستین یا

 وصف

درود گرد است. عقب یکنار اسمشان دارند ... چرا چشمها یزشت  

رومیم ... 

به خانه هجوم یک دمیلعبت را گرفته است نفهم ی قهیسلطان  یآ  

به صورت یلیکند، با س یپرت م نیبت را به زماست ... لع آورده  

کوبد یم لعبت . 

کند یحمله م نیگل  ... 

کمر خواهدی، پاشا جان ندارد اما م ندیآ یو پرهام به داخل م پاشا  

لعبت بلند کند یاو را از رو خواهدیسلطان را بغل کند .... م یآ  . 

شنوم یرا از دور م صداها  ... 

: دالنکند  یم میناله وار صدا درود  ... 
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]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 



سوت کی.  زنندیگوشم سوت م یشنوم ، تو یرا نم شیصدا چرا  

 دیآ یجلو م نیاست ، گل نیام از عرق سنگ یشانی. پ کنواختی

 دستم

افتم... پاشا دست از  یدو زانو م ی... روردیبگ خواهدیکه م را

یکمر آ  

کند یم میکشد ، صدا یم سلطان ... 

لعبت با  ی، صورت به خون نشسته  شودیمع مزن ها ج حواس

 نفرت

چرخد یمن م یسو به  . 

میسلطان به سو یزنند ... ز آ یم غیج رانیسلطان ح یو آ نیگل  

که  می... به سو داردیباالخره دست از سر لعبت برم کندیم حمله

یم  

 یزی... چمیبگو یزی... حرف بزنم... چ کنمی... دهان باز مدیآ

 .. .بشنوم

: دالن ! دالن جان دیگوی.. م کندیم میرم... صداندا صدا ... 

خواهر ادگاری: دیگو یشده ام چرا نم حساس  !!! 
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کنند ینم تمیکنند؟! چرا ... حما یم شکشیمن را پ یبه سادگ چرا  

! 

دهند یعرب م کیگذاشته اند ... چرا به  ینیس یمن را تو چرا  

... 

؟! چرا چرا  ... 

! نبودم... ستمین یلیچون من گرا: شودیدر سرم پخش م جواب

 هرگز

! از همان ابتدا نبودم  ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  

 

# 8۱۱_ یلیگرا  

. در اتاق بسته  ستیکس دور واطرافم ن چی، ه کنمیباز م پلک

 است و

تابد یدر به داخل م ریاز ز یفیخف نور  ... 

 خوردیم یتکان کند،یدرز پنجره ورود م یکه از ال یمیاز نس پرده

 و

هرگز کنمیام که حس م دهیتخت دراز کش یرو ی... من طور من  

کنند یحرکت مینبوده که اندام ها نیبه ا قرار  . 

خشک خشک شده اند میجان ندارند و دستها میپاها  . 
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توانم یزار بزنم و نم خواهمیتوانم .. م یو نم زمیخواهم برخ یم  

... 

جانم حس یجا یکه در جا یدرد نیا یحنجره هم برا گرید یحت  

که  ی، ماه زنمیماه زل م یکند . به تاللو یام نم یاری،  کنمیم

 پشت

 میبه سو اهیس ییدرخشان در فضا ی، سکه  ستین ابرها

 سخاوتمندانه

ماند یتابد و ... ماه پشت ابر نم یم . 

داشتم...  یکند، چه پدر ینگاهم ، قد علم م یاتابک جلو ریتصو

 چه

که هرگز فرو  یار ! همچون کوه... مهربان و استو یا پشتوانه

ینم  

ستم؟ین یلیگرا ندیتوانند به من بگو یو حاال ... چطور م دیپاش ! 

صورتم بکوبند که از آنها یتو نیسهمگ نطوریتوانند ا یم چطور  

لیاص یترکمن ها یلیگرا یخان زاده ها نی... از خون رنگستمین  

... 

ستم؟ین من ! 



کند یچشمم سقوط م یاز گوشه  اشک  . 

شیپ زیکنم . همه چ ینم دایخودم پ یدلدار یبرا یواژه ا من  

شود، نگاهم  یدر که باز م یشده است ... ال دیوسف اهیس چشمم

یب  

در شود،یکنده م ستیسرم که متعلق به من ن یاز سقف باال اراده  

کند . نگاهش یدر من را تماشا م یزن ال کی،  کندیم یژیق ... 

آورد یچقدر دردم م نگاهش  ... 
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 یمن را حکم ورود م یبرد ، باز بودن چشمها یم دیبه کل دست

ندیب  

و من چه  ردیگیشود اجازه نم یپرسد ... داخل م یاز من نم و

یطلب  

مستاجر کوتاه مدت بودم کیباشم از صاحب خانه؟! من  داشته  ... 

! به شدمیم شکشیحساب بود و من ... من پ هیوقت تسو حاال

نیهم  

بدهد یحیخواهد به من توض یمن چکسی... و هیسادگ . 

 یتخت رو ی، پا ندینشی. نگاهش در نگاه من م دیآ یم جلوتر

نیزم  



: فقطدیگویو م ردیگیزند و دستم را محکم به دست م یم چنبره  

یگوش بد خوامیم  ! 

سلطان یکنم : آ یم ناله ... 

به من یگوش بد خوامی: من از تو مدیگو یم متحکم  ! 

دوزم ید چشم در چشم او ماست ، اشک آلو سیخ نگاهم  ... 

- آره ؟ رهیبار حرف زور نم ریوقت ز چیه یلیگرا هی ! 

غم ییمن که بار معنا یجمله  نیبا هم زندیسلطان هق م یآ  

زندیندارد هق م یزیانگ  ... 

سلطان یکارش وآ یرود پ یم شود،یدود م یآن تحکم به آن انگار  

ترکند و به یچنان م شیدستم و شانه ها یگذارد رو یم یشانیپ  
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رنج  نیکه مبادا قلبش از ا کنمیافتد که من وحشت م یم لرزه

 طاقت

ستدیمن ناگهان با یفرسا  . 

 یشده ، رنج م رهیکه بر من چ یدرد نی... من به ای! آر رنج

میگو  

. ی... و طوفانبی... عجانیپا یب یرنج  ! 



 نیاکرده ام...  زشیاما ر ختمیسست شده اند ... فرو نر میها هیپا

 خانه

را  یام نمانده ... آباد یرانیبه و یزیاست چ رانیبست و یپا از

 از من

میشود! بلوط ها یسوزم ... و تمام نم ی... سوختم ... م گرفتند ... 

که صف به صف از مغز من  یپناه درختان تنومند یب یها وانیح

 را

یشوند و ذغال یخشک م کیبه  کیداده اند  شکل  ! 

چدیپ یسرم م یگوشت سوخته تو یبو . 

 نیتک یو آ رودیکنار نم میرو شیاز پ یاتابک لحظه ا ی چهره

 ... زن

کیهستم؟  یچه کس ی دهییآورم! من زا یرا به خاطر نم اتابک  

؟ رمال ! 

دیآ یجان داخل م نیندارد، گل یسلطان هق هقش تمام یآ ... 

ی.... آیبچه رو آروم کن نیا یسلطان تو اومد ی: آزندیم صدا  

! به زحمت  فهمهیم لیسلطان ... عق یه ... بسه آبس سلطان

یجلو  

و گرفتم درود ! 

 



538 

من حساب کرده است یخواهر یدرود! چقدر رو چارهیب  . 

درود حساب کرده ام یبرادر یمن ... چقدر رو چارهیب ! 

ندینش یتخت م یجان لبه  نیکشد ، گل یسلطان سر باال م یآ  

مادر یبخور ارمیت ببرا ی: چدیگویو م کشدیم میبه پاها دست  ... 

چت شد ؟ هوی... چشمم کف پات یبه رخسار ندار رنگ ! 

شد دیناگهان ناپد میپا ریاستوار ز نیزم  ! 

 یجان خجالت زده م نیو گل کنمیتنها نگاهش م زنمینم حرف

دیگو : 

بخونم؟ تونمیسرت بگردم... ته چشماتو چرا نم دور  

همانطور که شما با اند ...  بهیغر ستندیآشنا ن گریچشمانم د چون

 من

دیشد بهیغر  ! 

هنوز ساکتم و . 

جون به لبم  یکند: دختر دار یناله م ردیگیجان دستم را م نیگل

یم  

به سرت اومده؟ ی... چیکن  

میچه به سرش آورد دیگی: چرا نممیگو یاز ته چاه م ییباصدا  ... 



: من تو دیگویسلطان با بغض م یو آ کنمیسلطان نگاه م یبه آ و

 رو

دختر خودم بزرگت کردم ! خجالت بکش نیع ... 
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است رمال  نیدختر طلعت رمال باشم پس زبان تندم بابت هم اگر

 ها

کوبند  یرا بر فرق سر مخاطب م قتیزنند حق یتند حرف م اصوال

، 

ترم نمره  نی! انشاهللا ا دی: خجالت و که شما بکش میگو یم خشک

 ی

شهیکارنامه هاتون ثبت م یهم تو ستشیب  ! 

نگاه نیاز ا زنمیماند ومن ... زهرخند م یهاج و واج م نیگل  

.... جواب مثبت است . عقلم را یشده ام ؟ آر وانهی! درانشانیح

 از

داده ام دست  . 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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کشم یها م هیجان گرفته ام ، هوا را به ر یکنم ، کم یم نگاهشان  

... 

بمب مواجه است ،  کیکه با  یکنم، مثل سرباز یتازه م نفس

انیم  

و معلق مانده، با همان حال تماشا فیرنگارنگ بالتکل یها میس  
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گرید میس کیجان  نیاست و گل میس کیسلطان  ی... آ کنمیم ... 

است یرا به اشتباه قطع کنم ، انفجار حتم یکی  ! 

د؟یآ یوقت چه برسرم م آن  

 یجا کیدانستم  یعرب شوم؟ از اول هم م کیزن  دیبا کماکان

 کار

و  یلیکاسه است ... خاندان گرا مین ریز یلنگد ، کاسه ا یم

 وصلت با

و آن عقبه و یلیحرف؟! خاندان گرا نی؟! از کجا آمد ا یتاز کی  

... 

 میو رسوم و کوفت و هزاران هزار زهرمار ! نا گه ما شد رسم

 تف سر

نیهم دق ... و خواستند مرگ مارا ؟! به ی نهیآ می؟! شد باال  



ی؟! تکه تکه ام کردند و گذاشتند تو یراحت الیو خ یآسودگ  

... روبانم زدند وگفتند : بفرماینیس  ! 

ستم؟ین یلیداند من گرا یم الیعرب خوش خ آن  

خواهد ؟ یبداند، باز هم من را م اگر ! 

، ته  یا هیثان یکه برا کندیسوال آنقدر ذهنم را مشغول م نیا و

 دلم

 فهینبودن .... از دالن نبودن... از هم طا یلیاز گرا کنمیم ذوق

 نبودن

نبودن نیاز خان نبودن ! از ا ... ! 

 شی، صدا دیگو یدالن م کیشکند  یسلطان سکوت را م یآ

یحال  

دنیفرو پاش یتلنبار شده است ، آماده  شیبغض ته گلو کندیم ام  

 

541 

شیدر رگ ها لیهنوز زن هست ، آن خون اص یاما آنقدر است  

دارد یام او اما به امور اشراف کاف طهیمن سل ستیجار  . 

سلطان جانم یوقت نتوانستم مثل آ چیفهمم چرا من ه یم حاال  

بودم که همه  یا دهی... آنقدر مغرور و مقتدر ! من پاچه درباشم

 به



 کنمیموضوع آگاه بودند و حاال ... حاال که به گذشته نگاه م نیا

یم  

که آنها توقع داشتند یلیاص یآن خانزاده  هیمن اصال شب نمیب  

 ...نبودم

اخم ندینش یمن م یناگه که به لبها یخنده  نیو ا زنمیم پوزخند  

کندیم کیرا تحر نیگل  . 

یبه حرفام گوش بد خوامی: مدیگویسلطان با آرامش م یآ  ! 

شیبه چشمها زنمیو زل م کنمیکج م گردن  . 

 ینیآورد گونه ام را با وجود عقب نش یسلطان دست جلو م یآ

 سرم

یخودم ی: تو بچه  دیگو یو م کندیلمس م اما ... 

زنمیم زهرخند  . 

زندیو خدا را صدا م کندیم ینوچ نیگل  . 

زنمیحرف م لی: من با عقدیگو یسلطان خفه م یآ  . 
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کند یدخترش را صدا م نیگل  . 

سلطان چشم دوخته ام یبه دهان آ من  ... 



دیگویکند و م یوت مدع شیدستها انیسلطان پنجه ام را به م یا : 

رهیوصلت سر بگ نیا ذارمینم دمیقول م بهت  ! 

فشارد یرا م میگلو بغض  .... 

یبهش عمل کن یبده که بتون ی: قولمیگویو م کنمیم نگاهش  ! 

اراده به آن سو یاست نگاهم ب نینفسش سنگ کشد،یآه م نیگل  

ستیمطمئن باشم که در مرز سکته ن خواهمیشود ... م یم دهیکش  

. 

دی: با پاشا عقد کن ... بعد هم بردیگو یدهد و م یرا فشار م تمدس  

. 

: سلطان زندیصدا م نیگل ! 

رو  زهایچ ی: باقدیگو یتشر باز م نیبه ا تیاهم یسلطان ب یا

 بسپار

من به  ... 

دختر ؟ یگیم یهست چ تی: حالکندیناله م نیگل ! 

: من انقدر دوست دارم که نتونم دیگو یسلطان با بغض م یآ

هدشا  

 ی.... چیباشم ... پاشا دوستت داره... تو دوستش دار تیبدبخت

 بهتر از

نیا  ! 
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به  خواهدیمن ! عاجز است . درمانده است ؛ م یچاره  یب ی خاله

 هر

؟ میچه بگو د؟یکه وجود دارد چنگ بزند .. چه بگو یسمانیر ! 

گل انداخته اند شیگونه ها کنمینگاه م نیگل به  . 

را از تخت  می... پاها نمیکه بنش ی... طور زمیخیاز جا برم آرام

زانیآو  

است به  نینگاهش به زم نیو بهتر نگاهشان کنم .گل کنم

یالنگوها  

زنم یدستش زل م یتو زرد  . 

دستم را به گونه اش  گرددیسلطان برم یبه صورت آ نگاهم

کشمیم  

کنمیرا پاک م چکدیم نییکه از چشمش به پا یقطره اشک و  . 

ام را به  یشانیاندازد ، پ یست به پشت سرم مسلطان د یآ

یشانیپ  

ذارم آب تو دلت تکون  ی: نم دیگو یکند و م یم کینزد اش

 بخوره



ذارمی... از حاال به بعد هم نمیدی؟ نفهم یدیهمه سال فهم نیا ...  

... 

- دی... با دمیفهم دمیفهم یم دیکه نبا یزیباطله سلطان ! چ الیخ  

اصلم یپ برم  ... 

:  دیگویکند و م یبه من م ینگاه زدیخ یجا برم از نیگل

 ...سلطان

شو بلند  ! 
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که انگار کنمیم یمعن یکند نگاهش را طور یسلطان نگاهم م یا  

.... من یول رمیگی. حرفم را پس نمرمیحرفم را پس بگ خواهدیم

دیبا  

دارم ! چه  ی... از کجا آمده ام ... چه خانواده ا ستمیک بدانم

یاسم ... 

؟ کنمیچه کار م نجای! اصال ا ی... چه پدریادرم چه  

یهست یلی: تو دالن گرادیگو یسلطان خفه م یآ  ! 

: اگر دالنمیگویو م کشمیسلطان م یلرزان آ یبه پنجه  دست  

؟! اونم به  کردمیعرب ازدواج م هیبا  دیبودم ... بازم با یلیگرا

 !زور ؟



خوِن درود ؟ یخون بس ؟! برا یبرا اونم ! 

: گرگدیگو یم نیبندد و گل یدهد چشم م یجواب نم سلطان یآ  

بزرگ شود یگرگ شود گرچه با آدم زاده ! 

]۱۲:۰۳  ]۲۱,4۲۱,۰  
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آمده خنک شده ، هنوز  رونیکه تازه از کوره ب یمثل بلور دلم

 جان

شیشود تکه ها ی. هزار تکه م شکندیوم زدیری... فرو م نگرفته  

 یشود وصدا یشک در حدقه ام جمع مدرد ... ا یرا م چشمم

 سلطان

بسپارش  کنمی: غصه نخور... من درستش مندینش یگوشم م در

 به

 . من

کوبد یدر را م رود؛یم رونیاز اتاق ب نیگل  . 

شبه شد کیاز جان...  زتریعز نیگل یب یزار بزنم... ب خواهمیم  



رحم  یب نطوریا شودیقسم خورده؟ آدم ها را چه م یخون دشمن

یم  

نبودم  زی... من عزیقبل می... بدون تصم ی؟انقدر ناگهان ندشو

 مگر؟ من

کیشناختند مگر ...  ینبودم مگر ؟ من را به دختر اتابک نم نوه  

 نیشد آوار شد بر سرم. من جان گل رانیو ایچه شد؟ دن مرتبه

 بودم و

لیعق جانان ... 

با پوست و خون واستخوانم کردمیخدا بودم ... حس م به  ! 

کند  یرا پاک م میبرد اشکها یرا پشت گوشم م میان موهاسلط یا

 پا

: دالندیگو یو م زندیمن زار م یپا به  ... 

- ستمیمن ... دالن ن ستمیدالن ن  . 
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 یسرشانه اش م یرا رو میکند ، چشمها یسلطان بغلم م یآ

 فشارم

یفهمم ... ب یرا م ندیگویکه آدم ها م یا یکس یب یحاال معن ...  

دمیحاال فهم نی! همه را با هم هم یپناه ی... بیینها... تیکس . 



بودم و گرگ زاده یکه ناگهان گرگ حاال  ! 

با خوبان بزرگ شده بودم و کماکان گرگ زاده مانده بودم که  ... 

گفتن داشتم؟ یبرا زیچ چه ! 

میهق هق ها یدهد تا کم یسلطان نوازشش را آنقدر ادامه م یآ  

 یکند و م ی، بلندم م کندیک مرا پا می، اشکها شوندیم ساکت

دیگو : 

ایمن ب همراه  ... 

کنم: نه یم ناله ! 

نه ؟ یچ یعنینه ؟!  یچ یعنی: کشدیدرهم م ابرو  

ساک  دیبا او بروم ... با خواهمیدهم نم یرا محکم تکان م سرم

 جمع

رفتمیم دیبا کردمیم  . 

دوستم یخونه  رمی: ممیگویکند ، مصر م یم میسلطان تماشا یآ ! 

؟ یچ یعنیدوستت ؟!  ی: خونه کندیم وحشت  
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درود  یوحشت نشسته در چشمانش... برا زندیرا کنار م میموها

 است



یلیجان درود ! تنها ذکور گرا یبرا ... 

نداشت یپسر گرید لیعق  ! 

داشت که مرد یکی  ... 

به یلینسل گرا مردیپسر داشت ... و آن هم اگر م کیکه مرد  یآن  

زنمیرفت ! زهرخند م یم فاک  ... 

بودم چه یلیشدم ... چه گرا یدرود م یدختر بودم من فدا کی من  

توانستند من را فدا کنند ینبودم .... اما به زور که نم یلیگرا  ! 

کند: دالن عاقالنه فکر کن یم میصدا  ... 

مقطع از من بخواهد ؟  نیرا در ا یزیچ نیچن توانستیم چطور

 عقل

لعبت  یها غیج یبودم ... صدا ! من عقل و هوشم را به فنا داده؟

 در

سلطان چه  یزند . بغض دارم هنوز ... و آ یچنگ م گوشم

 توقعات

ستی؟ کار من ن طیشرا نیدارد . عاقل بودن در ا یمنطق یب  . 

کنم یسلطان رها م یآ یرا از شر پنجه ها خودم  . 

زیبروم ... خفقان آور شده است همه چ رونیاز اتاق ب خواهمیم  

... 

اتاق نیا یدم کرده  یمکان ... هوا ... فضا  ! 
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تونم نفس بکشم یکنم : نم یم ناله ... 

...  کنمی... من کمکت میگوش بد دی: دالن بادیگویسلطان م یآ

یول  

یبه من گوش بد دیبا  .... 

 رونیاز اتاق ب گذاردینم یبروم ، من را نگه داشته حت خواهمیم

 بروم

کنم یم را گرفته است ... تقال میدستها ...  . 

: گوش بده دالن زندیم غیج  .. 

کشد: آروم یرا م میسلطان با زو یکنم ... آ یدر حمله م یسو به  

اریدرن یباز ی... وحشریبگ ... 

بروم ،  رونینگذارند من از خانه ب یحت نکهی... فکر ا زنمیم غیج

 مو بر

کند یم خیس تنم  . 
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آمده خنک شده ، هنوز  رونیکه تازه از کوره ب یرمثل بلو دلم

 جان

شیشود تکه ها ی. هزار تکه م شکندیوم زدیری... فرو م نگرفته  

 یشود وصدا یدرد ... اشک در حدقه ام جمع م یرا م چشمم

 سلطان

بسپارش  کنمی: غصه نخور... من درستش مندینش یگوشم م در

 به

 . من

کوبد یدر را م رود؛یم رونیاز اتاق ب نیگل  . 

شبه شد کیاز جان...  زتریعز نیگل یب یزار بزنم... ب خواهمیم  

رحم  یب نطوریا شودیقسم خورده؟ آدم ها را چه م یخون دشمن

یم  

نبودم  زی... من عزیقبل می... بدون تصم ی؟انقدر ناگهان شوند

 مگر؟ من

کیشناختند مگر ...  ینبودم مگر ؟ من را به دختر اتابک نم نوه  

 نیشد آوار شد بر سرم. من جان گل رانیو ایشد؟ دن چه مرتبه

 بودم و



لیعق جانان ... 

با پوست و خون واستخوانم کردمیخدا بودم ... حس م به  ! 

کند  یرا پاک م میبرد اشکها یرا پشت گوشم م میسلطان موها یا

 پا

: دالندیگو یو م زندیمن زار م یپا به  ... 

- ستمیمن ... دالن ن ستمیدالن ن  . 
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 یسرشانه اش م یرا رو میکند ، چشمها یسلطان بغلم م یآ

 فشارم

یفهمم ... ب یرا م ندیگویکه آدم ها م یا یکس یب یحاال معن ...  

دمیحاال فهم نی! همه را با هم هم یپناه ی... بیی... تنهایکس . 

بودم و گرگ زاده یکه ناگهان گرگ حاال  ! 

ده مانده بودمبا خوبان بزرگ شده بودم و کماکان گرگ زا که  ... 

گفتن داشتم؟ یبرا زیچ چه ! 

میهق هق ها یدهد تا کم یسلطان نوازشش را آنقدر ادامه م یآ  

 یکند و م ی، بلندم م کندیرا پاک م می، اشکها شوندیم ساکت

دیگو : 



ایمن ب همراه  ... 

کنم: نه یم ناله ! 

نه ؟ یچ یعنینه ؟!  یچ یعنی: کشدیدرهم م ابرو  

ساک  دیبا او بروم ... با خواهمیدهم نم یرا محکم تکان م سرم

 جمع

رفتمیم دیبا کردمیم  . 

دوستم یخونه  رمی: ممیگویکند ، مصر م یم میسلطان تماشا یآ ! 

؟ یچ یعنیدوستت ؟!  ی: خونه کندیم وحشت  
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درود  یوحشت نشسته در چشمانش... برا زندیرا کنار م میموها

 است

یلیجان درود ! تنها ذکور گرا یبرا ... 

نداشت یپسر گرید لیعق  ! 

داشت که مرد یکی  ... 

به یلینسل گرا مردیپسر داشت ... و آن هم اگر م کیکه مرد  یآن  

زنمیرفت ! زهرخند م یم فاک  ... 

بودم چه یلیشدم ... چه گرا یدرود م یدختر بودم من فدا کی من  



توانستند من را فدا کنند ینبودم .... اما به زور که نم یلیگرا  ! 

کند: دالن عاقالنه فکر کن یم میداص  ... 

مقطع از من بخواهد ؟  نیرا در ا یزیچ نیچن توانستیم چطور

 عقل

لعبت  یها غیج ی! من عقل و هوشم را به فنا داده بودم ... صدا؟

 در

سلطان چه  یزند . بغض دارم هنوز ... و آ یچنگ م گوشم

 توقعات

ستیار من ن؟ ک طیشرا نیدارد . عاقل بودن در ا یمنطق یب  . 

کنم یسلطان رها م یآ یرا از شر پنجه ها خودم  . 

زیبروم ... خفقان آور شده است همه چ رونیاز اتاق ب خواهمیم  

... 

اتاق نیا یدم کرده  ی... مکان ... هوا فضا  ! 
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تونم نفس بکشم یکنم : نم یم ناله ... 

. .. کنمی... من کمکت میگوش بد دی: دالن بادیگویسلطان م یآ

یول  

یبه من گوش بد دیبا  .... 



 رونیاز اتاق ب گذاردینم یبروم ، من را نگه داشته حت خواهمیم

 بروم

کنم یرا گرفته است ... تقال م میدستها ...  . 

: گوش بده دالن زندیم غیج  .. 

کشد: آروم یرا م میسلطان با زو یکنم ... آ یدر حمله م یسو به  

اریدرن یباز ی... وحشریبگ ... 

بروم ،  رونینگذارند من از خانه ب یحت نکهی... فکر ا زنمیم غیج

 مو بر

کند یم خیس تنم  . 
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راند، در  یزور و قوتش من را به عقب م یسلطان با همه  یآ

 اتاق باز

... به اتاق نمیب یهللا مراد و لعبت را م میپلک ها یال شود،یم

 ورود

کشمیم غیکجاست . جکنند، درود  یم  ... 



من ... زور  یدانم چرا اما هجوم لعبت و هللا مراد ، به سو ینم

یآ  

فهممی... نم دیچرب یجان من م یکه به جاِن ب سلطان ... 

کندیمراد ساکت نگاهم م هللا  . 

:عمومیگویالتماس م با  .... 

دیآ یپشت سلطان در م لعبت  ... 

برم خوامی: من مزنمیم غیج .... 

آروم باش دالن سی: هکندیم هیگر سلطان  ! 

جرات  نیفهمد ...آخر یم یخانه ببرند چه کس نیسرم را در ا اگر

 و

از در خارج شوم که هللا مراد  خواهمی؛ م کنمیرا خرج م جسارتم

 از

: آروم باش دختر جون! انقدردیگویکشد و م یرا م میبازو پشت  

اریدرن یباز چموش  !!!! 

شده اند ... همه  وانهیتوانم . د یتوانم چموش نباشم... نم ینم

 ... شان

اورندیعرب درب کیمن را به عقد  خواهندیزور م به ! 
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: درود کشمیم غیج  .... 

: درود ...  زنمیم غی... ج ردیگ یدهانم را م یمردانه جلو دست

 کمک

 ........ کمک .... درود .....

بغل یت تورا لعب میپاها ند،ینشیم میها نهیس یمراد دستش رو هللا  

نکنم یکه لگد پران ردیگیم  . 

، محکم به سرش کندیو هق هق م ندینشیسلطان کف اتاق م یآ  

کوبدیم  .... 

: درودکنمیهللا مراد صدا م یانگشتها ی... از الکنمیم تقال  ..... 

: درود کشمیم عربده .... 

: درود زنمیم نعره  .... 

: به دادم برس.... داداش کشمیم هوار  ....... 

زنمیم غیبه من فکر کند . ج یاندک دیشا دانمیکه م یکس اتنه ... 

کند یم سیام دست هللا مراد را خ ینیب زشیآبر زنم،ینفس م نفس  

. 

یخواستی.... مییسلطان تو دروغگو یتواند ببندد: ا یرا نم دهانم  

.... داداشی!!! درود ... داداش یکن خامم .... 

پناه ببرم یچه کس به ... 
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قالب پنجه ریلعبت است . تنه ام ز نیسنگ یدستها ریگ میپاها  

: پاشا کشمیداد م دیآ یهللا مراد ... نفسم باال نم نیسنگ یها .... 

چه رسد که من را کمک کند زدیاو جان ندارد برخ دانمیم و . 

شمی.... دارم خفه می: پاشا ... درود ... آ زنمیم هق ... 

میاشکها نی.. آخر.میتقالها نی... آخرمیها یلگد پران نیآخر .... 

 یجا ختم نم چی.... به همی.... و عجز در صدامیضجه ها نیآخر

 شود و

یپوچ است و خال همه ! 

کشندیرا به تخت م من  . 

دهانم گرفته است یهللا مراد دستش را جلو کنند،یرا خفه م میصدا  

: دیگو یگذارد و بلند م یام م نهیس یقفسه  یرارو شیزانو ...

یچ  

.. بتول خانم ! بجنب مسکن نیا شد  .... 

 شودیم شتریدهم.... تقالها ب یرا به چپ وراست تکان م سرم

نیآخر  

دمیام نی... آخرتالشم ... 



: درود زنمیم غی، ج شودیلحظه دستش شل م کی  ... 

دختر اریدرن یکوبد : سرتق باز یصورتم م یتو یلیس کی  !!! 

شداو قرار بود پدر شوهر من با کنمیزده نگاهش م رتیح  . 
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آنچه  یپاشا ... با همه  یبار به جا نیو ا زندیزل م میچشمها به

 که

: اصالن کشمیم غیجانم هست ، ج در  !!!!!!!!! 

که چه  رانمی... ومن ... خودم ح رانیماند و لعبت ح یم خودش

 شد

برم یساعت از دوست به دشمن پناه م کی در  ! 

ر بود خلبان شود ... که قرا ی... کسیلیکه من .. دالن گرا رانمیح

 پرواز

ابرها به جلو بتازد ... ناگهان ... دست و پا بسته در  انی... م کند

 اتاق

 شنودیم نی... توه خوردیم یلی، س یلیو منحوس خاندان گرا نمور

 و

چشم... که ساکت باشد و دیباشد ! که بگو عیاطاعت کند ومط دیبا  



ا نجات دهد ... تا ذکور ر کیچشم... تا  دیرا ببندد و بگو دهانش

 نسل

یوحش یمشت توله  کیمثل کند !  دیباشد و بماند... تول برقرار  

... 

خان و نیو تف به ا میکند و ببالد به خود که ما خان ایدن نیا میتقد  

یزادگ خان  ! 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 

# ۱۲۲_ یلیگرا  

 

557 

از  سینبود، خ گریتنم د یکردم ... جان تو یکشان ، تقال م رینف

 عرق

، در اتاق  دهیفا یب یتنم بلند شده بود از دست تقالها یو بو بودم

 باز

که ییآنها نمیبب خواستمینم گری، چشمانم را بسته بودم ... د شد  

را میو دست و پا کنندیدارم چطور من را خاموش م دوستشان  

رندیگیم . 

: تو دخالت نکن دیگو یمراد م هللا  ... 



: مراد خان زندیم صدا  ! 

که بر یدست ینیصالبت دارد که هللا مراد از سنگ شیقدر صداآن و  

است و  میلبها یرو شینهاده را بکاهد ، اما هنوز پنجه ها دهانم

 باز

: مراد خان ولش کندیگویم  ! 

دیگویترس م یوب امرانه  . 

فهمم یرا نم نجایحضور او ا تیحکا  . 

صورتش غرق اخم و خشم شود،یباز م یلحظه ا سمیخ چشمان  

کنمیم شیاش را ستا ی، خودکنترل است  . 
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: ولشدیگو یراند وم یکشد، دست مراد را عقب م یجلو م پنجه  

؟ ادی... عروس ناقص به چه کار ما م نیکن ! 

مانم یحرفش مبهوت م از ! 

را  میبرد و لعبت که هنوز پاها یمراد فورا دست به عقب م هللا

 گرفته

و فورا  دیآ یدستش مکه لعبت حساب کار  یطور کند،ینگاه م را

 از



کند یم میکه احتماال به من روا دارد، رها ینقص ترس  . 

با دالن حرف  دیبا رونیب دی: همه بر دیآ یسلطان م یآ یصدا

 .بزنم

- زنمیسلطان ! من حرف م رونیشما برو ب  . 

: آب که از سر گذشتدیگو یو اصالن م کندیسلطان نگاهش م یآ  

وجب چه صد وجب کی چه  ! 

... می... دستها می، ساق پاها دیکشیم ریاعمال زور ت نیا از بدنم

نهیس  

برخاستن نبود ، هق  یبرا یخراش خورده ام ! جان ی... گلو ام

 هق

تخت به یحال و کم جان رو یتوانستم کنترل کنم . ب یرا نم میها  

سر بر بالش بگذارم نبود  نکهیتوان ا یافتاده بودم و حت پهلو

 ستون

 یرا م میترق و تروقشان گوشها ید و صداکر یناله م فقراتم

 . آزرد

در تنم نبود جان  . 
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که دچارش بودم یزیوضع رقت انگ نی... از ا رمیبم خواستمیم  . 



اصالن موجب موحش من بود یصدا  . 

رونیزند : سلطان برو ب یلب م متحکم  ... 

هی: دیگو یآکنده از حرص م یو با نگاه زدیخ یاز جا برم سلطان  

یکه هست خراب تر کن ینیکن وضع و از ان یکار  ! 

؟ خرابتر  

نبود اما یخوب یداشت ، لبخندش نشانه  یاصالن حس خوب لبخند  

شود؟یخراب تر هم م نیبود که مگر از ا یمعن نیمن به ا یبرا ! 

را دمیدیکه سابقا م ینگاهش آن عشق یتو کندینگاهم م سلطان  

نمیبینم  . 

ستمین میرو شیخانان پ نیمال اخون  نیخانواده مال ا نیمال ا من  

من شود ؟! از مردن بدتر  بیشد نص یباالتر هم م نیدرد از ا ...

 ... بود

یبدتر بود ! هرچه که بود ، هنوز داغ بودم . هنوز نم یمیتی از  

زبانم نرفته بود ریز یهنوز طعمش درست وحساب دمیفهم  . 

کند : دالن یم میصدا  ! 

؟جان دالن  می... بگو میبگو چه ! 
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کشد  یالغرم م یاست ، دست به بازو ستادهیا نمیسلطان بر بال یآ

 و

: من طرف تو ام به قرآن دیگو یم  ! 

 ... قرآن

...  دیبه ناگهان پر کش مانمیباور دارم به قرآن ؟! من تمام ا من

 اصال

؟ ی... چه قرآن ییچه خدا یمانیا چه ! 

: دالنمدیگویو م کشدیبه سرم م دست .... 

رونی: سلطان ! برو بکندیمرتبه خشونت بار صدا م نیا اصالن  ! 

چشمانم شیرا پ یآسمان یماند تا کتاب ها ینم گریسلطان د و  

...  اوردیرا آزرده کند و قلبم را به درد ب میکند و گوشها فیرد

 دست

رود یم رونیچسباند و هق هق کنان از اتاق ب یصورت م به . 

داند با  یسلطان ... که نم یآتر  چارهیب ایدالن ؟!  چارهیب میبگو

یمن  

خاندان بودم چطور باشد ؟  نیناجوِر جور شده به ا یوصله  که

 در

در مقابل من ایمن  میت  ... 

یکتان سورمه ا بی، دستها را در ج دیآ یتخت م یبه سو اصالن  



 بایکه تقر یو رو به من دیآ یم نییزانو پا یفرو برده ، رو رنگش

 مرده

؟یزم دارال یزی: چدیگو یم ام  
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کند. تک یآنقدر خراش برداشته است که ناخودآگاه اخم م میصدا  

دهد یم هیتک واریکه به دستش هست را به د ییعصا  . 

میگویم : 

- کفن! نه هیاز دو متر جا و  شتریب  ! 

یندارد . نفس یتیسنخ چیکه با اخمش ه زندیم یزیغم انگ لبخند  

بخواب میزنیحرف م ی: بهتر شد دیگویو م کشدیم  . 

قبل از کشم،یم شیجان و سردم را پ یبرود که دست ب خواهدیم  

به سر من اومده ی: چمیگو یم زدیبرخ نکهیا  ... 

 یرسد ، با صدا یرا چنگ زده ام، نگاهش به مشتم م راهنشیپ

 خفه

معلومه ! تو چه  فمی؟ من تکل یچه کاره ا نجای: تو ا پرسمیم یا

 کاره

؟ یهست ی... تو کیهست ی.... تو چیا ! 



دیگو یاندازد و م یم میبه پنجه ام و سپس به چشمها ینگاه مین  : 

فیآل س یذکور زنده  نی... آخرفیاصالنم ! اصالن آل س من  ! 

من به یوگرافی؟! ب یبدون یدوست دار التممیشغل وتحص درمورد  

ستمیمن ن یکه قراره باهاش ازدواج کن یخوره ! اون ینم دردت ! 
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# ۱۲۲_ یلیگرا  

رفتن  یبه رحمت اله تونیذکوِر زنده باق نی: آخر کنمیم نگاهش

 !؟

ذکور زنده نی: آخردیگو یاندازد و م یو ابرو باال م زندیم یلبخند  

بابابزرگ ترسمیمثل داره هنوز ... البته هنوز ! م دیتول ییتوانا که  

رهیاستعداد هم ازم بگ نیا تیقالب ! 

توانم لرز  یکه نم زمیریبهم م یطور یبلفظ بابا بزرگ قال از

 نشسته

شوند یم دهیبه هم کوب میجانم را کنترل کنم دندان ها به  . 



رو  ییتوانا نی: اسامه ا زنمیپر از پوزخند است و لب م نگاهش

 !نداره ؟

 ! اسامه دختر زاست-

و کیریستیه چدیپیقهقهه اش در اتاق م یجمله صدا نیاز ا و  

شودیوحشتم دو چندان م خندد . یوار م وانهید  . 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  
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# ۱۲۳_ یلیگرا  

که  ی، درد ستیجار یدر چشمانش درد واضح کنم،یم نگاهش

ینم  

اش کنم یمعن توانمیحسش کنم ... نم توانمیترجمه کنم ... نم توانم  

. 

ابمیتوانم ب یدر ذهنم نم بینگاه عج نیا یبرا یریتفس . 

: اصالن کنمیم شیصدا  ... 

نگاهش رنگ ترحم به  سوزدی.دلش م دیآ یاز ته چاه م میاصد

 خود



دهد یم رونیکه خسته نفسش را ب نمیب یو م ردیگ یم  . 

و کندیرا به زور تحمل م ی، درد جان کاه ندینش یتختم م نییپا  

 یبه من م ینگاه می، ن دیایدهد تا نفسش جا ب یزمان م یقدر

 اندازد

ی: بهتره بخواب دیگو یم و ... 

- ابم؟بخو  

بخوابم؟ ی: چطور کنمیم هیگر و  

افتادم ریگ نجای: من اکنمیم ناله  . 

- نطوریمنم هم ... 
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 یاز کلمه م یشود و دهانم خال یباز م یزیگفتن چ یبرا دهانم

 شود

نطوری: منم هم دیگویم شنومیم یوقت  ! 

گنیم یهرچ دیآورد : با یبه لب م ی... لبخند تلخکنمیم نگاهش  

رونیب یبر یتونینم گهیخونه د نیه از ا... وگرنیبد گوش ! 

شد ... چه سرد  رانیمرتبه ! چه و کیشد  نیخانه چه نفر نیا

 ... شد



 ندینش یاصالن م یشد . نگاهم به چشمها اهیرو به س یخاکستر

 و

رو گرفتن دالن یلی: لدیگویم یگرفته ا یبا صدا اصالن ! 

ت ک هس زیخبر آنقدر غم انگ نی. ا میآ یدستم باال م یرو

شیصدا  

یآورد ... من هم دلم م یرا به زبان م یلیاسم ل یلرزد ... وقت یم  

 ی: دارمیگویو م ندینش یاش م ی. نگاهم به چشمان قهوه ا لرزد

 از

؟یزنیحرف م یچ  

- میزنی! بخواب... حرف میندار دنیطاقت شن . 

 . دارم-

- خون  نیکه از ا یدیامشب فهم نی... هم یایمحکم به نظر م

یستین  

یرو به راه یادیز .  ... 
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دلم  زندیام م قهیعرق سرد کرده ام ، نبض شق کشدیم ریام ت نهیس

 پر

سوزد و چشمانم یم میاست نا دیمعده ام پر از اس شودیم یوخال  



 ی... من در هر صورت ب کندیم یبارش... اما چه فرق ی آماده

 پدر و

باشم چه نباشم یلی! چه گرامادرم ! 

حالم بهتر از حاال  دیباشد شا یو خانواده ا نباشم یلیاگر گرا که

 بشود

گرفتم ادیخانواده  نیرا از هم نیبود . ا نیخوش ب دیبا ندهیبه آ ...  

. 

که داشته ام... هرچه  یکه رفته ام... از معاشرت یمدارس خوب از

 که

! بد هست ... ستیعرب بد ن کیازدواجم با  یبه اندازه  باشد

 بدتر

نبودن یلیک است و وحشتناک تر ازگرا! همانقدر وحشتناستین  

... 

اسامه است موضوع  . 

رک کنم ادیتوانم هضم کنم حل کنم و  یرا نم اسامه  ! 

: بگو بهمزنمیو لب م کنمیم نگاهش  . 

 االن؟-

: االنمیگویم قاطع ! 

دیگو یو م زندیو در چشمانم زل م ردیگیم ینفس : 



- دپا یما رو م یچهارچشم کیکه بعد از شل یاون مامور  ... 
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: خبمیگویم  ... 

- ستیاون مامور ن  ! 

: من دیگویو م کشدیزبان م شیلبها یاصالن رو کنم،یم سکوت

 اگر

به خاطر دروده ! تا با  یینجایئه! تو اگر ا یلیبه خاطر ل نجامیا

 اسامه

دور باطل تکرار  نی... ایمنو نبند یو دهن خانواده  ینکن عقد

شهیم  

شهیتکرار م و ! 

کنندیز مقو میها شانه  . 

کنم یهر حرکت اشتباه ایبزنم  ی: هر حرفدیگویو م کشدیم ینفس  

یکن یهر حرکت اشتباه ای یبزن ی. هر حرف دمیرو از دست م یلیل  

و بعد ... تو دنیدرود و از دست م اونا  ! 

- ؟یمن چ  

: اسامه نه .. اسد ... ما سه تا دیگویاندازد و م یباال م شانه

میبرادر  ! 



شده رو جواب پس بده ختهیخون ر نیا دی. باآدم کشته  پدرت  ... 

د؟ینبا ! 

ستی: اتابک که پدر من نزنمیم لب  . 

درود و بپوش اهی: پس س زندیم شخندین  ! 
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رسمیمن در انتها به بن بست م ی... از هر راه رومیم وا  . 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 

# 4۱۲_ یلیگرا  

،  دیگویه راحت مدرود را به تن کنم ... چ اهیس دیگویراحت م چه

 به

بافد ی... چه ساده م زندی... چه راحت حرف ممیایاسامه در ب عقد  

. 

من را یعنی...  دیپا یکه ما را م یمامور نیرا گرفته اند ؟! ا یلیل  

از همه ... گماشته است؟! نفسم منقطع است ... تکه تکه  شتریب

 از

زندیم رونیام ب نهیس  . 



. انقدر عاشق  کندیم میتماشااز حس  یخشک و عار یبا نگاه او

یلیل  

ا زخود نیچن نیرا دارد ا ی... که کسیلی؟! خوش به حال ل است  

ام که پاشا را ندارم! چه  چارهیکند و من ... من چه ب یگذشتگ

چارهیب  

ستیسرم ن یباال یکه مرد ام  ! 
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لفظ انمانیندارم ... و برادر... درودم کجاست ؟ چه زود م پدر  

یو خانوادگ یوابستگ یرشته  نیشد . چه زود ا یجار خداحافظ  

مانده؟ یگسسته شد و من را چه چاره ا انیشد . بندش ازم قطع  

نیچن نیو حاال ... ا دندیقوم ... که من را به دندان کش نیا یبرا  

خودشان انیو آواره ام ... م رانیو  . 

ماجراست؟ یهمه  نی: ا میگویو م کندیم میتماشا اصالن  

کند ، چرا آنچه در چشمانش لحاظ شده یباال پرت م دیقال یا شانه  

کی کندیملعون است نه معلوم م کندیفهمم ... نه معلوم م ینم را  

بال یب ی فرشته  ! 

رنگش من را آخر سر به جنون  یرمز و رموز نگاه قهوه ا نیا

یم  



لرزند و سرم به دوران افتاده یم می... پاهازمیخی. از جا برم دیکش  

 دهیبه هم چسب یبه موها یام ... دست ستادهیاتاق ا ی هانی. م است

 ام

 نیاز زم یدور یرود به نقطه  یکشم و نگاهم به اصالن م یم

رهیخ  

است مانده . 

 یگرفته ا ی... و با صدا کنمی... نگاهش م چرخمیم شیسو به

میگویم : 

ستیماجرا ن یهمه  نیا دونمیم من  . 

- که برات قصه بگم؟ ینیتو دنبال ا  
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: قصه ؟زنمیم لب  

تا سرپا شود نفس نفس ستدیا یم یبه کمک پاتخت زند،یم زهرخند  

ردیگیمردانه اش کل اتاق را فرا م ینفس ها یوصدا زندیم  . 

یکه برام قصه بگ ستمین نی: من منتظر ا میگویحرص م با ... 

- ریبگ متویپس تصم . 

شاهزاده بودم و حاال روزیمن تا د زندیمن چقدرتلخ حرف م یخدا  



آدم یکاسه  یتو نطوریدارد سرنوشت که ا یشدم چه قدرت گدا  

 ! بگذارد

تازه یام را پر از هوا نهیکنم و س یم رونیرا به زحمت ب نفسم  

... 

: میگو یم کنمیصورتش را درک نم یایبه او که مفهوم زوا رو

با دیبا  

ازدواج کنم؟ اسامه  

یکنی: لطف م زندیم یزهرخند  ! 

- ؟ شهیما م دیعا یچ لطف.... نیا یو در ازا  

- مونهیدرودتون سالم م  ... 

کاشانه  نیدر ا رسدی... به تو چه م زندیم شیسرم ن یتو یزیچ

 !؟
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 یاما کیبپرسم... حضورش اما ... اما ...  خواهمینم کنمیم اخم

یلعنت  

... نگاهش... حضورش... شیدهد . صدا ی، ازارم م نجاهستیا

 نفس



 یکه از وقت یکنیم یچه غلط قایقد نجای: تو امیگو یو م کشمیم

 که

به یدیاجرا شد ، تو مثل کنه چسب شیاون دشت اون نما یتو  

یبر یاز هر دو طرف سود م ادیما ! به نظر م ی خانواده ... 

هوش  نی: پس باالخره ادیگو یآورد و م یبه لب م یلبخند

تیخلبان  

یدار یزیت یاومد . شامه  یکار هی به ! 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 

# 5۱۲_ یلیراگ  

کنمیم نگاهش  . 

از یکی ی: خدا رحم کرده که تو تودیگو یبرد و م یباال م ابرو  

 نگی... خوشحالم قراره بوئ یخونیمعتبر درس م یها دانشکده

یها  

مثل تو ندن ییما رو به دست احمق ها یبر مسافر  ! 
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- ی! فارس فیاشتباهه جناب آل س تی... جمله بند دنیبدن ! و م  



تسخ یلیخ  !!! 

 ایکنم ؟  شیو ستا تیهوش ی: بهره  دیگو یو م زندیم پوزخند

یپول  

یداشته باش یعنوان هیتا  ختهیخان به پات ر لیعق که ... 

 ... اونقدر باهوش هستم که-

آورم ... پا یماند، اما کم نم یمن نصفه م یو جمله  زندیم قهقهه  

میگویم شخندیکشم و با ن ینم پس : 

- .  ستیحاال سرم تو برف ن کردمیو حس نمسرم تو برف بود بو ر

 بو

هم  لایر کی ی... هوشم و به کار انداختم . حت کنمیحس م رو

 خرج

! از بدو تولد هیحسن ذات هی نینشده ! ا من ! 

کشد یم یهوم : 

- یزود خودتو سر پا کرد  ! 

- بودنه یلیگرا تیخاص ! 

- یستین یلیگرا یول ... 

تر و استوار تر از  نیمگمن را بلرزاند؟ من سه یها هیپا خواهدیم

نیا  

نجای: تو امیگو یو م کشمیم یقیرشد کرده بودم . نفس عم حرفها  
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هللا  قی... نه رفییپاشا قیاصالن ! تو نه رف یکنیم یغلط چه

 مراد... نه

ما یوسط خونه زندگ قایخان ! تو دق لیگوش به فرمان عق ی بنده  

؟ یخوریم یگه چه  

کنمیم تتونیدارم هدا دی: شا دیگو یو با حفظ لبخندش م دیخند  . 

- کنه؟ تیعرب جاهل ما رو هدا هیکه  میما انقدر بدبخت شد  

-  یکس رونیکه نرفته اون ب ادتیحرف دهنتو بفهم عروس ! 

 سنگ تو

زنهینم نهیبه س رو  ... 

- دونم که هنوز سنگشون رو به  یانقدر خودمو از خودشون م

نهیس  

که دور  هیحسابت چحرف  ه؟یاصالن . حرف حسابت چ بزنم

 انداخته

ها ... مهراز به خون  یلیناجور گرا ی... وصله ییها فیال س ی

دیتو با  

طرف رو  نیکه ا یهست یباشه اما گوش به فرمانته ... تو ک تشنه

 آروم



 هیئه که  یگهواره ا تیحکا تتیو اون طرفو آروم... حکا یکنیم

 نوزاد

کنهیچه به چپ تکون بده چه راست ... آرومش م و  ... 

 بده انقدر خوبم ؟-

- هیالک تیخوب  ! 
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- هامو الک کردم ی... من بد نیخلبان بعد از ا یکنیاشتباه م  ! 

نی. چشماتو باز کن با دقت بب هیمونده خوب یهرچ  ... 

؟ پول...  یلی؟! ل رسهیبهت م ی: چمیگویوم کنمیگرد م چشم

 ثروت ؟

خانواده ؟ نیبه دشت و دمن ا یچشم دوخت نکنه ! 

یتو دختر ب کردمیم الی: من خدیگویآورد و م یبه لب م یلبخند  

هیکه  کنمیم یدارم باز ی... خوشحالم با کس یباش ییو پا دست  

اشتباه نکن خانم خلبانه ی! ول شهیحال یاز باز یزیچ  ! 

ردیگ یکند لجم م یلفظ خانم خلبانه که پر استهزا ادا م از . 

یلی. ل خوامیمو م یلیل کند : من فقط یرا دندان نما م لبخندش  

کنمیپشت سرمم نگاه نم رمی... منیبهم بد مو  . 



- اسامه ... همون که تو بخاطرش اسلحه ی غهی؟ همون ص تیلیل  

 هی... عاشق  یرو چونه ات ؟! آخ یکنیرو نشون م یشکار

 فاحشه

؟ یشد ! 

کنم اما ینیکه انتظار دارد عقب نش کندیحمله م میبه سو چنان  

خورم یتکان نم چیو ه دوزمیشم در چشمش مچ ستمیا یم راست  

. 

افتد  یکه به جان صورتش م یو او ... با خشم ترسمیاز او نم من

یم  

نیتوه یلیبه ل یمرتبه بخوا نینگو فاحشه ! که ا یلی: به ل دیگو  
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ها ... نه فیها نه آل س یلیکه نه گرا ارمیبه سرت م یی... بالیکن  

صورتت تف  ینباشن تو خودت حاضر یگره گور ی خانواده

 ! بندازن

بکشد ریهست که تمام جانم ت یآنقدر جد دشیروم . تهد یم وا  ... 

هرچند که  ستیبودن کاف عیمط یبرا دیگو یکه م یا یگور گره

 من

اطاعت است اموختم،یکه ن یزیخانواده تنها چ نیا در ! 
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# 6۱۲_ یلیگرا  

************* 

************* 

یدر ذهن م یخاطرات زندگ ایداند که پس از مرگ آ یکس نم چیه  

دانم یدر ذهن من بود وهست ... نم شهیسوال هم نینه ! ا ای ماند  

را به خاطر  یزندگ نیا ایفرو روم ، آ یبه خواب ابد نکهیاز ا پس

یم  
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خورم ... بابت آنچه  یغصه م ایکنم  ی؟! بابتش ذوق م آورم

 اندوختم

از دست دادم ؟ ایوردم به دست آ ... ! 

را بغل کرده ام ... خود  مینوا یرا بغل کرده ام ... خوِد ب خودم

 مهجور

افتاده ام ... در  بیغر انیآشنا انیافتاده ام را که م بیغر و

 آغوش

که با آجر به آجرش خاطره یپشت بام خانه ا یام از لبه  گرفته  



، به شهر چشم دوخته ام داشتم  ! 

شن است . آسمان هم مثل دل من گرفته استرو مهیکه ن یشهر  

... 

... لعنت به  قتیستاره است ... ماه پشت هزار ابر است و حق یب

 هرچه

اند .... و دهیکه به دهان من کوب یمشت محکم نیاست ، ا قتیحق  

دهم نیدانم چطور تسک یوآتش گرفته ام ... را نم چارهیب قلب  . 

 نیبعد از ا میچشمها شیپرو به رو زل زده ام . به آنچه که  به

 خواهد

 کیکه آراسته به نامم است ...  یخاک سرد... سنگ ی. مشت بود

 نام

 یمن سوگوار یخانواده برا نیهم نکهیا ی هی! با فرض یقرض

رندیبگ  

یلی: دالن گراسندینو یسنگ م یرو ...  ! 

 دنیبودن ... خلبان بودن ... و آسمان در نورد تانیکاپ یآرزو و

 را به

برم یم گور  ! 
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و چهار ساعت گذشته ستیب یط چکد،یم نییاز چشمم پا اشک  

 یشده است ... من آواره شده ام ... در خانه ا رانیمن و یزندگ

 که

 یرا م می! بغض گلو نمیتر بهیپنداشتم ، حاال غر یخود م مال

 شکافد

.. 

نوازد یم انویجنگ ، پ یخرابه ها انیم وستهینفر پ کیسرم  در  

... 

 یها م هیکالو یحالت ممکن ! انگشتانش رو نیتر نیگغم به

 رقصد

 یصدا نیدانم چطور خفه اش کنم ... چطور ا یمن ... نم و

 مضحک

است ...  اهیدر سرم خاموش کنم و از همه بدتر آن افکار س را

 چطور

توانم آنها را به درک واصل کنم یم ! 

ندینش یبه جانم م لرز  . 

برسم یدرجه از پوچ نیبه ا یکردم که روز یفکرش را نم هرگز  

! 

... کار من از  کشدیم ری، مغزم ت کنمیدر سرم حس م یبیغر درد

 لرز



معنا وجود دارد کیمن  یو هق زدن گذشته است . برا کردن  ... 

با مرگم یفقط مساو گرید  ! 

شومیخم م یکم  ... 

 ! ارتفاع
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انبودم ... عاشق باال ... عاشق ابرها ... آسم یعاشق بلند من  

... 

تو را  ی افهیدوزم ... اتابک ... ق یرا به آسمان م سمیخ چشمان

 به

... من را در آغوش یبود یآورم ، تو پدر مهربان یم خاطر

یگرفتیم ... 

 نیو هرگز ا یخنداند ی... من را میکرد یرا به باال پرت م من

 تصور

 نیکه ا کنمی! اتابک... باور نمستمیمن نبود که از خون تو ن در

 قوم

بال و پر  ریکه من را ز کنمیمن نباشند ... اتابک... باور نم مال

یگرفت  

یات را امروز با من معامله کن ختهیخون ر تا ! 



یلی... اتابک گرا اتابک  ! 

 ی... طور کنمیرد م یمانیس یرا از لبه  می، پا کنمیرا باز م دهانم

 که

 یبه لبه  میچاووش نشسته ام... کف دستها نیز یرو انگار

یمانیس  

قرار  گری. که دکنمیچسبد... سرد و خشن است ! باور نم یم

ستین  

 کنمی... باور نمکشمینرم چاووش را لمس کنم... نفس م یها الی

 که

 یگونه م یرو ی... اشکم به آرامنمیدرود را بب ستیقرار ن گرید

 لغزد

... و کشمیبه آغوش نم گریسلطان را د یکه آ کنمیباور نم ...

نیگل  ... 

که  یزیشگفت انگ ی قهی... با جللیاو .... و عق یذاهاغ عطر

 سال نو

طال  یپر از گوشواره ها و پالک ها شیها بیو ج کندیتن م به

 ! بود

کنمیباور نم من  ... 
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 یکف پشت بام است به سو زوگامیا یرا که رو میپا خواهمیم

 معلق

دینشن یدر گوشم م یمردانه ا یکنم اما صدا تیهدا بودن  . 

: از دیگو یم زندیکه در لحنش موج م یانیو عص یهمان تلخ با

نیا  

 نیکم دست و پات بشکنه ! بدتر هی دی... فقط شایفتیب ارتفاع

 حالت

! ستیاسامه چندان مهم ن یهم قطع نخاع بودنه که برا ممکن

 اتفاقا

تره راحت  ! 

کنمیم نگاهش  . 

...  میدش انهیروزها ... که با هم ، هم آش نیاست ! تمام ا وانهید

 به

 یوانگیبر د ییاست و ادعا وانهیکه او واقعا د دمیرس جهینت نیا

 ! ندارد

چون و چرا ، مجنون است یب . 

است، عصا را کنار بشیو دستها در ج زندی، لنگ م دیآ یم جلوتر  

ی: برادیگویپاشد و م یم میبه رو یاست ... لبخند گذاشته  



جلب  ی! برا یریرو مد نظر بگ یشتریارتفاع ب دیبا یخودکش

 توجه

نکته رو  هی! البته  یریرو مد نظر بگ یارتفاع کمتر دیبا هم

 فراموش

از تو آزمون  یبه لحاظ روان یبش تانیکاپ ی... تو اگر بخوا نکن

یها  

پشت سرتو خراب نکن!  ی! تمام پل ها شهیگرفته م یمتعدد

 اسامه
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بت نگرانبا نی! از ا یادامه بد التتویکرده که تو حتما تحص شرط  

 .نباش

و چدیپیعقرب است ... زهرش در خونم م شیمثل ن شخندشین  

آورد یرا به جوش م خونم  . 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 

# 7۱۲_ یلیگرا  

ارتفاع  نی: واقعا ا دیگویو م شودیخم م ی، کم دیآ یم جلو

یاونقدر  



 یطور دوارمیکنه ! ام دتیتهد یا یکه بخواد خطر جد ستین

یفتیب  

کارت تموم بشه یو اونطور یبش یضربه مغز که  . 

کنمینگاهش م رانیح  . 

دیگو یو رو به من م ندینش یپشت بام م یو لبه  زندیم یلبخند : 

شدم ؟ تیخودکش مزاحم  
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یخودکش خواستمیگفته من م ی: کمیگو یلرزد اما م یم میصدا  

 کنم؟

من مهمه تو یبرا یکنیم الی: خدیگویاندازد و م یباال م یا شانه  

؟ گذرهیم یچ سرت  

مهمه؟ یتو چ ی:برا شودیم کیبار نگاهم  

 ی، نخ رونیب کشدیم بیاز ج ی گاریآورد ، س یبه لب م یلبخند

 را

پراند و  ی، باال م گاریس ینوک انگشت به بسته  یضربه  با

دیگویم : 

یلیل  ! 



- ؟ هیمنوط به چ یلیتصاحب ل  

 ! به عقد تو و اسامه-

 شیلبها انیرا م گاری. س که ازجوابش آگاهم پرسمیم یسوال چرا

یم  

: تو  میگویو م ردیگیاز آن م یقی، کام عم زندیو فندکش م گذارد

 کار

ییما یتو دست و پا یی؟ از اون روز کذا یندار یزندگ و ! 

می:کار وزندگ دیگو یدهد باال و در جواب م یلنگه ابرو م کی  

نجاستیا  . 

- ؟یارینون درم یچطور  
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- ستی. وضعم بد ن ارمیدرم  ... 

- ه؟یشغلت چ  

 ! من ملوانم-

 ملوان؟-

اد؟ی: بهم نمدیگو یو م شودیبه چشمانم م رهیخ میمستق  

ملوان یاقا یعنوان ری: گ میگویو م زنمیم یشخندین  ... 



نیبعد از ا تانیکاپ یستیشما ن نکهی: نه ادهدیم لیتحو یکج لبخند  

! ... نقطه اشتراک اهایدر ی... من تویکنیم ریآسمونا س یتو تو  

هیدروغ یآب هیهم  جفتشون  ! 

-  یچه غلط نجای... پس ایاریآب بودن نون درم یاگر از رو

؟ یکنیم  

- موج بلندم هیاالن رو   ! 

را قورت دهم راهیتا بد وب گزمیم لب  . 

و پررو ... از دور که  یموجِ موذ هی: دیگو یو م زندیم شخندین

ومدیم  

 ی... هرچ چپ کن بود قیبود ... شتابش تند بود ... قا بلند

تر کینزد  

تر شد... ذره شد... سرعتش تموم شد! به تن  کی... کوچ شد

 وبدن

لر ز هم ننداخت هی یمن حت قیقا ! 

 

582 

- رو راه تیلعنت قیقا نی؟ موج فروکش کرده ... چرا ا یخب که چ  

؟ یوبر یندازینم  

- بگو بدن بهم برم مویلی... ل رمینم میلیل یب  ! 



 ییابا چیو من ،ه ماندیبه خشتکم م نگاهش کشم،یرا جلو م خودم

 از

باز مقابلش نشستم ندارم نطوریا نکهیا ... 

صورتم  یرا تو گاریو دود س شدیبه چشمانم دوخته م نگاهش

 پرت

نیپرسم : ا یو م کشمیم یمن است ، نفس ی رهیکند . خ یم  

دونن؟یم یزیمعامله چ نیعرب تو ... از ا ی خانواده  

کندیچ مآورد و نو یبه لب م یلبخند  . 

 یرا پشت گوش م شودیجلو وعقب م میکه با نس یمزاحم یمو

 رانم

 نی... ا ستمین یلی: اگر من برم بهشون بگم که از گرامیگویوم

 وصلت

درسته ؟ رهیگینم صورت  

پاشد یمن م یخروشانش را به سو نگاه  . 

پان یمنو م ی: چهار چشممیگویدهم و م یدهانم را قورت م آب  

! که اون موقع که اتابکستمین یلیگم ... گرا! که ن نیهم بابت  

 دنیشکم مادر خر یبه خون آلوده شد ... من و از تو دستش

 واسه
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خون  یوصلت ! برا ینبود برا یروز ! که اون زمان دختر نیا

 بس و

هست ... داغ شما هنوز داغه ؟ حاال  

: داغه خانم ! داغه دیگوید و م خندیم !!! 

- همه سال داغتون داغه نیکه بعد ا دیریدرمون بگ یدرد ب  ... 

خاک  گنی:مگه نم کنمیناله م یلبش هست و کفر یرو خنده

 سرده

اتابک  دیکه مرده چند سالش بوده موقع مرگ ؟ شا یاصال اون ...

 نه

.. دونه؟یم یچ ی... ک داشتیبرم نیاونو از زم گهید یکی  

م را. نفس کندیام م یاش عاص یدیکند باال ... الق یپرت م شانه  

مروت ها ... من  ی: آخه بمیگویکنم و م یم رونیب نیسنگ

م،یزندگ  

چشم  دیسر خم کنم ... چرا با دیام... برنامه هام... چرا با ندهیآ

 بگم

... چرا ؟امیکنم به عقد اون مرد درب اطاعت ! 

- میگیچون ما م . 

- ... حروم لقمه ها نیخوریشما گه م  ! 



- ؟  یگ یکه م یدونیممنبعشو  ای؟  یما رو شمرد یلقمه ها

 حرومه

 ؟!
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 نی: بب زنمیکمتر لب م یدوستانه تر... آرام تر ... با خشم یکم

 اصالن

... 

 ! آقا اصالن-

یاز رفتارها کنمیم یرتی، چه ح خنددیماند و م یوا م دهانم  

 ...آنرمالش

 سی: آقا اصالن ... رئ میگویو م کشمیخشکم زبان م یلبها یرو

نیا  

؟ هیک لهیقب  

دهد و دودش را  یگذارد و بعد فاصله م یلبها م انیرا م رگایس

یتو  

: من دیگویکند و م یفوت م صورتم  ! 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 



# 8۱۲_ یلیگرا  
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- تو گرفتن... دست رو دست یلی؟! بعد ل یا لهیقب سیتو رئ  

دست و پا  یب سی.. چه رئ ادیهم ازت برنم یکار چی؟! ه یگذاشت

 و

یعرضه ا یب ! 

؟ یتو برام مهم ی: چرا فکر کرددیگویو م زندیم یلبخند ! 

که موجب لبخند فاتحم شده بود ، کوچ یحرفش آن طعنه ا از  

رود یو م کشدیو از ذهنم پر م کندیم  . 

: موضوع تو  دیگویکند و م یرنگش نگاهم م ینگاه قهوه ا با

یستین  

از بابت جون  المیئه ! مطمئن باش.... اگر خ یلی! موضوع ل دالن

یلیل  

! من کردمیپاره م کهیرو ت یلیگرا یبود ... تک تک اعضا راحت

 اگر

بد لی. عق کنمیلحظه هم وقت و تلف نم کیکنم ...  دایرو پ یلیل  

نجات درود ... تو رو  یبرا لیرو شروع کرده ! عق یا یباز

 واسطه کرده



به من ، شرط گذاشته یلیپس دادن ل یو برا ...  ! 

کنند یقوز م میها شانه . 

ردیگیوزن م قتیحق رباره  ... 

، به وزن نوزاد کج و  مانیشده ام که موقع زا ییزن زائو هیشب

 کوله

... مهره  کشدیم ریاضافه شده است . تمام جانم ت لوی، صد ک اش

یها  
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خودم  شودی... باعث مشیکنند و حرفها یفقراتم ناله م ستون

یبرا  

در درونم زار بزنم خودم  . 

: دیگویم یا روزمندانهیرو به من با نگاه پ ، زدیخیجا بر م از

کی یحت  

 ی... شماها برا نیخانواده ات مهم هست ایهم فکر نکن تو  لحظه

 من

 مویلی! لمهیلی... به خاطر ل نجامی... من اگر انیارزش ندار یزیپش

 پس

نشونمیم اهیوبه خاک س لی... عقرمیبگ  . 



گذارم ینم کنند ومحلشان یگشوده ماندن درد م نیاز ا میپاها  . 

کنمینگاه م ستادهیبه او که ا رو  ... 

 یکه سر به آسمان گرفته است ، پ ییبه اوست ... به او چشمم

یلیل  

پشت کرده است، کاش پاشا هم.. مثل او بود ای... به تمام دن اش  . 

ماند یمعشوق م یمردانه پا نطوریاو ... هم مثل  . 

یپاشا بود قی: تو که رفمیگویم یفیضع یصدا با  ! 

- ... رفاقتم با پاشا سرجاشهلمیهستم!من دشمن عق ... 

- ی... درست و حساب یلیل یپ یری، چرا نم رهیتو که انقدر خرت م  

؟یبگرد ! 

احمق ای؟  ی: تو ساده ادیگویو م کندینگاهم م زندیم زهرخند ... 
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 ی... اگر ملوان زبلیسینگو ! اگر رئ راهی: بهم بد و بگزمیم لب

 !!! اگر رو

؟ یتو گم کرد یلی... پس چرا لیسوار موج ! 

-  یقصه  دنیشن قیتو هم ال یمفصله ... گوشها تشیحکا میلیل

یلیل  



ستین من  ... 

ترکم یحس حسادت دارم م از ! 

چقدر دوستش نی. بب شدیم یحس نیمن بود دچار چن یجا یزن هر  

 ! دارد

از  یلیهزار ل دیگویم یلیل کی... ردیم یم شیچقدر برا نیبب

 دهانش

دیآ یم در  ! 

الینگشتم؟ نرفتم ... خ یکنیم الی: خ زندیو لب م کشدیم ینفس  

مردک کفتار نیا ستیدست گذاشتم؟! معلوم ن یدست رو یکنیم  

کرده کاریچ یلیبا ل صفت،  ... 

زنده است؟ یآورم: مطمئن یرا به زبان م حدسم  

... ساعت و  شنومیبار صداشو م کی ی: هفته اکشدیم نفس

و خیتار  

تیبشه هست! به روز هست ... آپد می... تا حال کنهیم اعالم  ! 
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رو به  یلی... لی: با اسامه عقد کندیگویدهد و م یسر تکان م و

 من



خودت یس یریخودم .... تو هم م یس رمی.. من م دهیم پس  ... 

 شومیدارم، بلند م یبرم زیدهم، خ یرا ازمعلق بودن نجات م میپا

 و

؟ من برم با  یسادگ نی: به هممیگویو م ستمیا یم شیبه رو رو

 برادر

سال ازم بزرگتره ازدواج کنم ؟ زدهیدار تو که س زن ! 

که سر نوشت تو  نی: ادیگو یبرد و م یفرو م بیرا در ج دستها

یچ  

... از میکردیفرار م میچه مربوط ؟! ما داشت یلیبه من و ل شهیم

نیا  

مملکت نیاز ا شهر  ... 

میکردیعقد م میداشت: من و پاشا هم زنمیم ناله .... 

خوردی: هرجور بود اون عقد به هم مزندیم یلبخند ... 

- دایرو پ یلیتا ل کنمیاصالن ! بهم کمک کن ... منم به تو کمک م  

یکن  ! 

رسمیم یلی: من بدون کمک تو به ل زندیم زهرخند ! 

 نیبه نظر من از ا ی: ولدیگویدار دو م یگام به عقب برم کی

 ارتفاع

از دست یبرات برا شهیم نهیشیپ هیفقط  ادیسرت نم ییبال چیه تو  



پرواز دادن  ! 
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 نیکجاست ... هم یلی: اگر بگم ل میگویرو برگرداند و م خواهدیم

 حاال

؟ یشیازدواج م نیمانع ا ؟یرسیبگم ... به دادم م بهت ! 

کندیماند و نگاهم م یرفتن ونرفتن م انیم همانطور  . 

یگی... ماتهیدن یگی.... میلیل یگیم:  میگویو م کشمیباال م چانه  

یکه بدون گهیبهت م خیکه روز و تار دهیم سیو یگی... م عشقته  

کجاست یدونینم یهست و زنده است ول هنوز  ... 

حاال بگم نی: من بهت بگم کجاست . هم میگویوم کوبمیم نهیس به  

دالن نه !  یگیمنو بزنه ؟! م دیق یگی... به برادرت م کجاست

؟ یگیم  

؟ یکنی... منو آزاد م لهیقب سیعنوان رئ به ! 

- بود یدروغ قشنگ ! 

و رمیگیرا م شیبازو کنم،یحمله م شیبرود که به سو خواهدیم  

: به خدا ..... به جان پاشا.... به جون خودم .... کنمیم التماسش

هیمن   



خوب دارم حدس  ! 

: حدس ؟کندیم اخم  

-  یام..... ال خانواده نی... من مال ایلیل یحدس خوب از جا هی

نایا  

 یلیشبه فقط گرا هیشدم ... دست آموز خودشونم! من  بزرگ

ستمین  
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و بش روزگار شیبودم خان زاده بودم... ش یلیعمرم گرا ی همه  

دادن ادیبهم  وخودشون  !!! 

: کجاست ؟ شودیم کیبار نگاهش  

نالم: از کجا بدونم اگر بگم به  یوخفه م کنمیرا ول م شیبازو

 دادم

یرسیم ... 

 !بُلُفه-

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 

# 9۱۲_ یلیگرا  



دهم یتکان م سر  : 

- آسه واسه یخوب باشه که هرچ میکه بلف زن ستمیمن پوکر باز ن  

... نجاتم بدهخوامیم یچ هیدرو کنم... من فقط  خودم  ... 

 !بگو حدستو-
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- ! از کجا بدونم  یرسیم ادمی... به فریکنیاز کجا بدونم کمکم م

 مانع

.... از کجا بدونم ؟یشیم واری... د یشیم ! 

که یو با چشمان زندیبه لباسم م یآورد ، چنگ یهجوم م میسو به  

: حرف بزندیگو یشده است م قرمز  ! 

- میبا هم نذاشت یقول وقرار چیبهت بگم... ه دیچرا با ... 

! اگر  یگی: دروغ مدیگویکند و م یم میحرص رها با

... چرایدونستیم  

یز نکردزبون با زودتر  ! 

- رو  یزود نیزبون باز کنم؟! آدم مگه آسشو به هم یچ یبرا

کنهیم  

... 



 !!! چرت نگو-

- کجاست یلیل دونمیم گمی. دارم بهت م ستیچرت ن  ! 

- یستیپوکر باز ن یتو که گفت  ! 

- وشاه هم بلدم ! من  یبیآس و ب ی... معنیول کنمیم یحکم باز

 بهت

شهیم دمیعا یچ یکجاست ... ول یلیل گمیم ! 

- اونجا نبود؟ یلیو اگر ل  
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از ی؟! چ یدیاز دست م ی: چزنمیو در جواب لب م کشمیم یپوف  

...  کنمیشانسم معامله م نیتو؟!!! من دارم رو آخر یدیم دست

یحت  

یدیهم وعده نم یدروغ ی.... حت یدیوعده هم نم بهم ! 

و سر کشدیبه پوست گردنش م یدست کشد،یزبان م شیلبها یرو  

که  داشیکجاست . پ یلی: بهم بگو لدیگویدهد و م یم تکان

 ...کردم

تو رو دیق گهیبدونن ... د ی... وقتگمیو به خانواده ام م زیچ همه  

زننیم  ... 



؟ کننیرهام م ستمین یلیافتد : بدونن من گرا یبه جانم م رعشه ! 

 !حتما-

- فتن؟یبه جون درود م ! 

یول نخواست: درمورد درود ازم قدیگویو با حرص م کندیم اخم ... 

یخودت قول گرفت درمورد ! 

- قول بود؟ نیا  

 ....قول بود! مردونه ... حاال حرف بزن-
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درود هم نجات  دی: نه ... با میگویو م کشمیگام عقب م کی

یبد ... 

جون  ری... از خیمن در آورد ی لهیاون قب سیبه عنوان رئ دیبا

 درود

یبگذر هم  ! 

یدونی: تو نمدیگو یم یارخش د یسرخ است . با صدا چشمانش  

کجاست یلیل  ... 

! من و درود دونمیبه خدا م دونمیکوبم : م یم میبه پا یمشت  .... 

شهیازت کم نم یزیچ ! 



- ! خون در برابر خون گذرهیشده نم ختهیام آل از خون ر  ... 

 خون در برابر خون و بذار کنار ... زمونه عوض شده فرق کرده-

... 

پرسد:  یمن را ندارد و م حینصاطاقت  شودیخشک م شیصدا

 نشونه

رو بده یلیل ی  ... 

- من ! قول بده اصالن ! اصالن قول  تیدرود ... مصون تیمصون

 بده و

کجاست و اون  یلیل گمیعهدت وفادار باش... من بهت م به

 وقت... تو

ریاز خ نکهیا یمطمئنم به اندازه  یلیل ی! جا یپاداش منو بد دیبا  

... یازدواج من با برادرت بگذر ریز خ... ایدرود بگذر جون

 ارزش داره

! 
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- نکن یعصبان نیازا شتریرو بده منو ب یلیل ینشونه  ! 

: رو هوا حرف میگو یشکستن است م یکه آماده  یبغض با

هی... یزد  



.... انگشت بزن... من جز تو چاره ندارم اصالنسیبنو جا ! 

- شب قسم... به نیا... به شمیبه خدا م شمی... مشمیمن چاره ات م  

قسم سرت  ! 

گذارد  یسرم م یرا رو نشیسنگ یآورد و پنجه  یجلو م ودست

 و

قسم.... فقط بگو کجاست یلی: به جان لدیگویم ! 

] 6:49۱   ]۲۱,5۰,7۰  

 

# ۱۳۰_ یلیگرا  

من  دیدارد ... ترد یلیمرد به ل نیاست که ا یچه عشق نی... ا آخ

 را

چاره ام است .  نیآخر نیو ا زمیکرده است ، دنبال راه گر یعاص

چیه  

... تعهدش به لفظ است و لفظ را همه منکر  ستین ینوشتار

شوندیم  

وقت هست شهیمرگ هم ی...برا و  . 
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اعتماد کردن و نکردن ... دو دل مانده ام! چه کنم ... به  انیم

 عشقش

عشق نی.... ا کنمیاش.... باور م یلیخورده است . به جان ل قسم  

کنمی! نفسم را فوت مکنمیمرد را باور م نین ادر چشما نشسته . 

من است یرو شیراه پ تنها  . 

ام گره خورده  نهی. نفس در س رسمیم چستانیهر سو به ه از

 . است

را خودش پاک کندیکه چکه م یو اشک کنمیبغض نگاهش م با  

کجاست یلی: حرف بزن .... بگو .... بگو لدیگویو م کندیم  . 

م؟یبگو چه  

کند یناجوانمردو میبگو اگر ... 

شکند، یاصرار و التماس نشسته در چشمانش... سکوتم را م نیا  

کند؟یو تکرار م شنودیانگار او م یشنوم ول ینم خودم ! 

یقره قاشل یروستا -  ! 

افتد ، نفسم را به یم نییو از سرم به پا شودیوزن م یب دستش  

ستی: اونجا ندیگویم یتلخ یو با صدا دهمیم رونیب یسخت . 

- سته  .... 

! گشتم ستیدالن ن ستی: نزندیم ناله  .... 
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- یخوب نگشت  ! 

ی: هست ... تو درست نگشت میگویو م کندیم اخم  ! 

من اون دشت و تک تک خونه ها رو ... تک تک عمارت ها و -

الهایو  

و رو کردم ریز رو  ! 

- اصالن ؟ یاصطبل ها هم ُجست ! 

: میگویو م نمزیم یماند . لبخند یدر نگاهم ثابت م نگاهش

 پدربزرگ

وفروش اسبه .... اما  دیاسبه ... عاشق خر یعاشق معامله  من

چیه  

.... امسال تمام اسب  فرستهیخوبشو به مسابقه نم یاسب ها وقت

 ها

!  هی... اصطبل خالیشهر یمسابقه ... استان یاجاره داده برا رو

یتو  

که چاووش با  ییها ونجهی ریآغل چاووش... ز ری، ز اصطبل

یبدقلق  

سلطان یپنجاه در پنجاهه! آ یدر چوب هی...  کنهیجا پخش م همه  



....  نیتک یبا آ دارید ی، اونجا رو اتابک ساخت.... برا گفتیم

یبرا  

 یترش یشدن غوره ها ! برا زیمو یکردن انگور... برا شراب

یها  

از اونجا خبر نداره اصالن ! اسب ها رو  یشکیساله ! ه هفت

 ... بردن

 ی نهیسقف شوم یتو دشیپوشوندن! کل ونجهیو با در  یرو

 عمارت

اونجاست دمیاونجاست ... بهت قول م یلیسلطانه ! ل یآ  ! 

زندیبرق م چشمانش . 
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بدوز... نه اسلحه  یلی: چشمتو فقط به لمیگویو م زنمیم یلبخند

یها  

بردار...  تویلیها نه گاوصندوق ...فقط ل یدرم ینه تاکس شکار

رونیب  

منم آزاد کن ...اریب  ! 

- ی... اگر درست گفته باشیدالن اگر درست گفته باش ... 

- رعد یکه برات ضبط کرده ... صدا ییها سیو یدرست گفتم! تو  



؟ یدینشن ! 

دمی: شن نالدیم خفه ! 

االن فصل بارونه ! چاووش رو بردن ... که اگر چاووش بود -

امون یلیل  

تو آغل خودش رهیبگقرار  ایبدوئه !  دیبا ای.... چاووش گرفتینم  

... 

اصالن ... زبون بسته  تازهینفس م هیچند ماهه داره  چاووش

 خسته

پشت سر هم یاز مسابقه ها شده  !!! 

 میزانوها یزار بزنم ... رو خواهمی... م رمیگیم نییرا پا سرم

، نمینشیم  

پاشا اسم  ی: وقتدیگو یو م زندیبغلم م ند،ینش یمقابلم م اصالن

 تو

رو شونه اش گفتم دست  دمیوان معشوق.... کوبآورد به عن رو

 ...خوش

زن ینیخودش ! حرفم حرفه دالن ! تو خواب بب یئه برا یرزنیش  

یعرب بش هیکه زن  ینی... اصال تو خواب ببیبش اسامه  ! 
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را خودش پاک میاشک ها زند،یصورتم کنار م یرا از رو میموها  

 یرود! طور یم و به تاخت زندیام م یشانیبوسه به پ کند،یم

میجلو  

الیخ کیخواب است ...  کی نیا کنمیم الیکه خ شودیم یخال  

کلمه اش  ی... حتشیای... روشینجوا ی... حتی! ازاد نیریش

، باستیز  

باستیز یدور... با فرسنگ ها فاصله ... آزاد یلیدور... خ از  ! 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# ۱۳۱_ یلیگرا  

** 

مشت گرگ ! گرگ ؟ کی یچنگال ها ریشده ام . اس ریاس ! 

نه ... هرچه که ایدانم. گرگ خطاب کردنشان درست است  ینم  

سکوت توامان با اعتصاب غذا یسکوت کرده ام . روزه  هست ... 

حیترج شهیدهم . هم یم حیترج شهیرا به خوردن هم نخوردن  
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بماند یمعده ام خال دهمیم حیترج شهیدهانم نجنبد ... هم دهمیم  



. بودن را دوست دارمسبک  نیا  . 

 نیاست . گل امدهیخوش ن یام به مزاج کس یالل شدن ناگهان نیا

 به

و من ستیگریم یها یسلطان ها یافتاد تا حرف بزنم و آ میپا  ... 

سنگ شدم ! تمام آنچه در درونم عشق بود سوخت من . 

سوخته بودم یمزرعه  کی  . 

شکوفه ... . آن همه گل و کردیبر فراز من پرواز نم یکالغ چیه

 قو و

 یمردند ! سنگ شدند . آن زندگ ی... قوچ و بره ... به آنیماه

نیریش  

خاکستر برخاسته  انیو من ... من از م دیرس انی... به پا بایز و

 . بودم

اکنون  تمی. و هو تیهو یآدم نامعلوم ... نامشخص ... ب کی

یرشته ا  

چه دمیرسیو به آن م کردمیکه با چنگ و دندان حفظش م بود  

؟ ستدیمقابل خلبان شدن من و پرواز کردنم با خواستیم یکس ! 

؟ گرفتندیافتخار را از من م نی؟! ا کدامشان ! 

شود یباز م ژیاتاق با ق در  . 

و چشمش به کندیکه به بغل زده نگاهم م یبا آن مجمع بزرگ لعبت  



دست نخورده مانده ! دروغ چرا نیزم یهست که رو یمجمع  ... 

است ... مقاله به دست به  سیام... اعتصابم خ دهیآب نوش یکم

 تاج
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 میزده ام نگاهم به خطوط مقاله است و لعبت صدا هیتک تخت

کندیم : 

 ... دالن

دنی. خودم را به نشن کنمیفرار م ستیکه مال من ن یاسم نیا از  

رمیهم ندارم . فعال اس یان ا ید شیفرصت آزما ی... حت زنمیم ... 

نگذاشته اند .  میبرا رونیبه ب یا یدسترس راه چیام. ه یزندان

نترنتیا  

ندارم کبوتر...  کی... تلفن ندارم... خبر رسان ندارم . پندارم

 ! ندارم

که در یزیکنم ... کل چ یشود و وح یکه نبودم به من وح امبریپ  

ینمردنم قانون ی! برا نیبه پشت بام بود و هم دنیداشتم رس چنته  

 . نگذاشتند

نکنم . از  جادین است . از من خواسته تا سوتفاهم ابه اصال دمیام

 من



و از  ردیگیکند دست من را م دایرا پ یلیبمانم. ل یکم خواسته

انیم  

که من را به تخت بستند تا نیدهد . قوم الظالم یقوم نجاتم م نیا  

درود؛ آن جنس ذکور،  ی! نگهبان دارم ... تا نروم... به پا نروم

 من را

تا نروم کردند نینش خانه  . 

بستم ... دل بستم یواه یدیدل به ام انیم نینرفتم وماندم در ا و  

ایقولش قول است  دانمیمرد عرب و قولش ! نم کی به  ... 
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. کسلم ... کسالت جانم را گرفته است کندی. ذهنم کار نمکشمیم آه  

. 

است ...  دهیرس یحساب کتاب من ، تا االن اصالن به قره قاشل به

 تا

کیاند و  ستهیرا در بر گرفته است ... در آغوش هم گر یلیل ناال  

جذاب سیک فرنچ  ... 

گذارم یتخت م ریو ورق ورق مقاله را ز کنمیرا بغل م میزانوها  . 

است که من دوست دارم یخورشت آلو اسفناج یحاو دیجد ینیس  . 

که دوست دارم بپزد ... من خر ییاگر غذاها کندیم الیخ لعبت  



 حانیبرنج و ماست پر از ر ی؟! زعفران رو شومیم خام شوم؟یم

 وگل

مال شوهرش ستمیخانه ن نیکه مال ا ی! چه احمقانه از من سرخ  

کندیم ییرایپذ ستمین یلیگرا ی... از تخم وترکه  ستمین  . 

گذارم  یگونه ام م ریرا ز میغلتم ... دستها یتخت به پهلو م یرو

 و

شود؟ ی... بعد چه م کنمیم فکر  

ام دهیماجرا را د یهاانت تا  .... 

شومیاسامه م زن ... 

رسدیهم نم وندیبه پ ی... حت کندیاز نبودن من دق م پاشا  .... 

ردیمیم  ... 

کندیسر م یلیعمر عاشقانه با ل کیاصالن  و  . 
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یلیل ... 

یمهم است . کاش من هم برا یلیمهم بود ... چقدر ل یلیل چقدر  

دیآ ینم شیام .صدا دهیا ندحد مهم بودم ! پاشا ر نیتا ا یکس ... 

اهیس دیدختر طلعت رمالم من را رها کرد ؟! عاصف  دهیفهم چون ! 



خودم هنوز یوحشت زده  یچه بود نامم ؟! چه هستم ؟! صدا من  

سرم هست یتو  .... 

پنداشتمشان یبودند و من آشنا م گانهیکه ب ییاز ادم ها وحشت  . 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# ۱۳۲_ یلیگرا  

شدم هوشیب یحال یب از  ... 

ایخواب بود  دمیشده بود که نفهم رهیبه من چ یجور یگرسنگ  

ترکمن رفته یبایز ی... من به دشت هادی، اما جسمم را بلع ضعف  

رقصاند  یُدم م می. او برا کردمیچاووش را نوازش م الی...  بودم

 و من
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دارتاب  یها لیبیکردم . اتابک با همان س یو افسار حاضر م نیز  

مثالش یب یاش به آن چهره  یجوگندم یموها کردیم میتماشا  

نیچن نیتواند مانند او ا ینم چکسیاست که ه دهیبخش یجبروت  

پدر باشد جذاب  . 

نیاست ... نور چشم گل لیسر عق تاج  ... 



 یخواهر زنش آ یدانم که چقدر همه دوستش دارند . حت یم

 سلطان

... 

بغلش خواهدی... چقدر دلم میر، با آن لباس سوارکا دیآ یم جلو  

کشد و :  یدست به افسار م رمیگی... از چاووش فاصله م کنم

یطال  

من پاک  ... . 

شنوم متحکم پسرش  یسرم م یرا خوب تو یلیگرا لیعق یصدا

 را

خواندیم فرا . 

بوسد ... پنجه  یرا م میموها یکشد ... رو یبه صورتم م دست

 بر

 یگذارد، خودش را که باال م یکشد و پا در رکاب م یام م شانه

 کشد

: مراقب برادرت باش خانم طال دیگویبه من م رو  ! 

طال خانم  ... 
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کند یمن را صدا م نطوریا یلیدهد ... اتابک گرا یم یفیک چه  . 



زندیوبرق م رعد  ... 

یم نهایا یدانیاتابک خان ... مسلمان ... مومن م میبگو خواهمیم  

 اهی... دشت س ستین نمیب یگهان مبا من چه کنند ؟ نا خواهند

 است

عروس به تنم سراسر دیپرتگاهم... لباس سف یمن انگار لبه  و  

 یخواهد من رابه انتها یبه خون آلوده شده است ... باد م دامنش

 دره

کند پرت  ... 

 غی... ج زدیخ یشود ... طوفان از خاک برم یفهمم چه م ینم

زنمیم  

 لیجان ... عق نیسلطان ... گل ی: اتابک.... آ کنمیم شیصدا ...

 ! خان

و  کنمیچربد... از پرتگاه سقوط م یدر انتها زور باد به من م و

 ناگهان

جانم را به تقال ی، حس خفگ چدیپ یم میافسار چاووش به گلو بند  

نمیب ی... سقف اتاق را تار مزنمیاندازد ... دست و پا م یم . 

کنمیم یلگدپران ... 

دهمیم صیتشخ سرم یلعبت باال ی چهره ... 

زنمیو دست وپا م کنمیم تقال . 
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کس چیصدا ندارم... ه یخفه ام کند... حت خواهدیندارم ... م نفس  

رسدیبه صوت نم یبه دادم برسد درخواست کمکم حت ستین ... 

اخر است لحظات  . 

کاش لعبت دل نسوزاند ستین یرمق شوندیکم جان م میتقالها  ... 

نشسته به یم که ناگهان آن پنجه هابند یکند و پلک م تمامش  

وسرفه  شودیشود ... راه نفسم باز م ی، از وزنشان کم م میگلو

 امانم را

برد یم  . 

کنواختیزنگ  کی.  زنندیزنگ م میگوشها  ... 

فهممی... نم کشدیم غیسلطان ج یآ  ... 

مرد کیدهد ... نفس ندارم ...  یسرم هاتیکند و ه یناله م نیگل  

دهیزهله اش ترک دیب بد: بهش آدیگو یم  ! 

:  کندیم می... صدا ندینش یسلطان به گونه ام م یخنک ا دست

 دالن

 ... دالن ...

خسته اند ... گرسنه ام... کاش تمام میدهم ... پلکها ینم جواب  



دل وجرات یلعبت ب کردی... کاش تمامم م شدمیم  . 
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نفس  کشد ، یم میاندازد ، باال یگردنم م ریسلطان دست ز یا

 ندارم

است ...  یزخم میخواهند گلو یهوا م میها هی... رکنمیسرفه م ...

یتو  

خواهمی. آب م شنومیم یبیو مه بیغر یصداها سرم ... 

: حرف بزن با مندیگو یم ارام  ... 

 یمانده بود که به دست زن مرد نمی؟! هم می... چه بگومیبگو چه

 که

پنداشت کشته شوم ؟ یرا دختر خود م من  

گریچشم باز کنم و د خواهدیفشارد .... م یپلکم م یباال انگشت  

: حرف بزن قربونت  دیگو یو م میگشایندارم... پلک م چاره

هیبرم...   

تو بشم.... دالن جانم یبگو دور سرت بگردم... آخه فدا یزیچ ... 

روز و نیا نمیمرگ تو بشم که نب شیمن پ ی... الهدالنم  .... 

؟ یشوم تی. چه فدا..ی؟! چه دور سر یقربان چه ! 

بود ؟ یشومم ! زهرم... سمم ! چه سرنوشت من ! 



 ارهی؟ هوش دارهی: ب دیگو یو هللا مراد م کندیسلطان نوازشم م یا

 !؟

زیهمه چ ی: ب کشدیم غیج لعبت .......... 

... چه برسر او  شودیم دهیاو کش ینگاه وحشت زده ام به سو و

 آمده

... خورشت آلو اسفناجش در است یجلو شیغذا ینیاو که س ...  
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یپا یچه زحمت کندیام م یاست و روغن پس داده اش حال دهیماس  

است دهیکش آن  . 

و هق  کندیم میدارد ... هللا مراد با نفرت تماشا ینگهش م نیگل

 هق

ندارد یسلطان تمام یآ  . 

... تنها دو ساعت است که از زمان و مکان  کنمیرا نگاه م ساعت

 غافل

ام شده  ! 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# ۱۳۳_ یلیگرا  



؟یپرسد: خوب یوم ردیگیدست م انیسلطان صورتم را م یآ  

.... آخر زهر خودتوزیهمه چ ی: پست فطرت ب کشدیم رینف لعبت  

ی.... اخر کار خودتو کرد یختیر .... 

ام خس خس نهیزده ام.. س هی... به تاج تخت تک ستیام با ک مانده  

ایاز بغض است  دانمیشده است ... نم یام دو زار نهی. س کندیم  
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 یبرا یامان به حنجره ام فشار آورده که راه یکه ب ییدستها

 نفس

ستین دنیکش . 

 ینشوند اهیمنو ... به خاک س یکرد چارهیکند :ب یناله م لعبت

 ... منو

کوبد یسر م یتو یدو دست و  . 

 یکشتنشسته ... زانو زده ... مانند  نیزم یرو شیپا به پا نیگل

 به ِگل

لرزد که نفس  یشانه اش م یجور رزنی. پ زندی... هق م نشسته

 من

 نییافتد . فشارم پا یلرزاند . رعشه به جانم م یهم م را

عیاست....ما  



 یمعده ام طوفان به پا کرده ... تا دم حنجره ام باال م یتو یمذاب

دیآ  . 

کنمیم یعق بزنم ... خوددار خواهمیم . 

انداخت و عبوس است ... ابرو به هم دوخته و  نییمراد سر پا هللا

 نگاه

کند یام م وانهید نگرونش  . 

 ینگران انیمن ... م یاش برا ینگران انیم کیریستیسلطان ه یا

 اش

زندیلعبت ... چشمانش دو دو م یبرا  . 

شده  رانینه آن کنج اتاق که زن ها و کندینگاه م ریمن را س نه

 ... اند

ام دارد  نهینفسم... س یو ب لرزمی... م مکنیرا جمع و جور م خودم

یم  

من را بکشند ! ان هم خواستندیاست ... م میگلو خی. بغض ب ترکد  
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آلو اسفناج لعاب دار و برنج  مینجات پسرش برا یکه برا یزن

ییطال  



را فشار  میگلو خیخواب ب یآورد ... چطور دستانش ناگهان تو یم

 داد

 ؟!

کند ؟! دو ساعت  یاعت چه مشود؟! دو س یساعت چه م دو

یزندگ  

بگذرد ؟ شیبه خواب و آسا دی... نبا من ! 

ردیگیدستها م انیسر م داردیسلطان دست از نوازش من برم یا  

است ... نگاهش به  دهیاشک چشمش خشک یچشمه  ولعبت

 ستون

به سرم کنم مادر... من چه کنم  ی: من چه خاکدیگو یو م رودیم

 با

نیم .... خدا به من بگدرد .... من چه کن نیا ... 

داردیخش برم ادیاز فر شیصدا و  ... 

کوبد که  ی... چنان بر سر م زندیم ی.... دو دست زندیرا م خودش

 سرم

 یم نی... گل زدیخیسلطان برم یو ا ردیگیترکد مغزم درد م یم

دیگو : 

مادر ... نکن نکن  ... 



لق و تخم  نیآبرو ا یب ی.... تو طهیسل ی: تو کشدیم غیج لعبت

یتو  

آبرو.... تف به تو یب ی! ا یکاشت دهنش  .... 

ندیب یچشمان باز من را م یوقت ردیگیجان م و . 
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،  کندیپرت م میو آب دهانش را به سو کندیحمله م میسو به

 صورتم

دهم یو واکنش نشان نم شودیبزاقش لزج م از  . 

تخت چنبره زده ام کنج ... 

شرفت.... تف  یبه ذات ب : تف کشدیم غیخم شده است و ج لعبت

 به

یعمر تا آرنج تو حلقوم تو و اون خانواده  هیشرفت که  یب ذات  

.... عاقبت شد  نیو عاقبت شد ا میماجوجت عسل فرو کرد اجوجی

نیا  

 یصفت.... ا یب یپسرمو فرو کنم تو خاک ؟! ا یمن دو دست که

 دزد

آبرو ی..... ب آبرو  .... 

ام چه کرده ام مانده ! 



زن  انی.... م ربودمیاس روزیدالن بودن و نبودن تا د انیم که

 عرب

یبودم و حاال ... حاال شدم دزد آبرو ؟ شدم ب ریو نشدن اس شدن  

؟ صفت  

و خون  زندیواز چشمان سرخ لعبت اشک فواره م کنمیم نگاهش

هیگر  

کندیم . 

افتاده ....  شیبه پا نیسلطان دستش را گرفته است ... گل یآ

 نگاهم

دانم چه مرگش است ینماوست که  به  . 

 

611 

عمر خدمتتو  هی؟ یخوایاز جون ما م ی: تو چ کشدیم غیج

 ....کردم

... به وقتش ُکرنش ی... آدمیدست ما بزرگ شد ریز گفتم

یکنیم .... 

... تف به  ادیب رتتیاصل ونسب.... تف به غ ی.... بیشیم رام

 شرفت

یدونیبود ؟ م مادرت چه کاره یدونی... می... پدر سگ الاوبال ادیب  



چه کاره بود ؟ پدرت ! 

دیگویپراند و م یو او سر م کشدیسلطان دست به دهان او م یا : 

بگم ییاز طلعت رمال هرجا دیبگم .... بذار دیبذار .... 

سست و کبود مانده است  وارید یرود ... پا یبه هللا مراد م نگاهم

 و

رود یکجا نم چیه  . 

شود یمن پرت م یه سوب شتریآب دهانش ب دیگویهرچه م لعبت  . 

حال شده است یب نیسلطان جان نگه داشتنش را ندارد . گل یا  ... 

و حرف خورمیمانده ام و حرف م یباال رفته .... من کنج فشارش  

! و بزاق دهان لعبت به سرو صورتم  خورمیو حرف م خورمیم

 پرت

شودیم  ! 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  
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# 4۱۳_ یلیگرا  

است دهید بیتتر میبرا یجهنم چه  ... 



تازد و من ساکت و ینفس به من م کیو منگم ، لعبت  جیگ  

کنم سیرخت خوابم... کم مانده خودم را خ انینشسته م خاموش  . 

را تمام کند  شیها و ناسزاها نیکه توه ی... از وقتترسمیم

ترسمیم . 

ترسم که ی... ممیایبزند و من از پس آن حرف برن یحرف ترسمیم  

اما فقط خاموشم تا بفهمم ستیتم از ضعف و ناچارکند سکو الیخ  

! 

حرف بپرانم و او ... او را از گفتن شیها راهیبد و ب انیم ترسمیم  

بشنوم دیکنم . گفتن آنچه که با مانیپش  ... 

 وارید ی... پا کشدیم وارید یاو را به پا زندیسلطان زور م یا

یرو  

دهد یم.... سرش را به چپ و راست تکان  ندینش یم نیزم  . 

کفرم را در آورده است هاتشیو ه کندیم یو وا یا . 

 

613 

نیاتابک هم هم یکوبد .... عزا یجان با کف دست به سر م نیگل  

 ریز ی... خاک برسر شدن ها دندیکوب یبود . همه به سر م وضع

 لب

اندازد یترس را به جانم م لعبت  . 



کجاست ؟ درود ! 

شود یم سوال است که در ذهنم روشن نیاول نیا  . 

یتخت م یلبه  یبه سو یرا به جان کندن با ضعف و سست خودم  

دیآ ینفسم باال نم کشم  . 

دیبگو مینفر از حال درود برا کی کاش  ... 

رسد یبه لبم م جان  ... 

ندارد ... حالش مثال حال  یتوان گری. دزدیریاشک م لعبت

ستیمادر  

نمیاغ برادر نبتا د کردیاست ... کاش خفه ام م دهیداغ فرزند د که  

.... 

 یبه چشمان هللا مراد ... من را با نفرت و انزجار م کنمیم نگاه

ندیب . 

سلطان  ی... ا کندیم یه یکوبد و ه یهنوز به سر م نیگل

 صورتش

ستی... حالش سرجا ن کنمیاشک است . لعبت را نگاه م سیخ  . 

دهم: درود کجاست یتکان م لب ... 

شنودینم یکس . 
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سم : درود کجاستپر ینو م از ... 

کشدیم ریت میگلو  . 

دهم تا صدا به گوششان برسد : درود کجاست یم جان .... 

: درودم ... پسرم.... پسرم دیگویدهند و لعبت م یجواب نم و  .... 

 ....پسرم

 یکند و صدا یراه افتاده اش را پاک م ینیب یبا پرروسر نیگل و

 هق

ردیگیخوب جانم را م رزنیرنجور پ هق  . 

: درود زنمی... هق م کشدیم ری... معده ام ت شومیجلو خم م به  

 ! کجاست

هی. چقدر شب نمیب یرا م شیچهارچوب در قد و قامت رعنا انیم  

 یکبود است . کنج لبش زخم یاست . دور چشمانش هاله ا اتابک

 و

به دست مقابل من با چند قدم فاصله خی ی سهیکرده است ، ک باد  

اش  قهیو  شانیپر شیمن است . موها... نگاهش به  ستادهیا

دهیدر  

است شده  . 



 یدوزم ... لبها یجذاب وجسور مردانه اش م یبه چشما چشم

 خشک

راحت التی: خ دیگویکند و م یچاک چاکش را باز م و  ! 
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کشدیم غیج لعبت  .... 

کوبدیسر وصورتش م به . 

مردانه وکلفتش  یو درود صدا ردیگ یرا م شیسلطان دستها یا

 را

و  یها خودینکن ب هینکن مادر .... گر هیَچراند : گر یاتاق م در

یهو  

که خواهرم و بدم دست عرب ستمین رتیغ یننداز ! من ب راه ! 

مسخره رو یباز نیکن ا تمومش  ... 

انقدر بزرگ شده بود ؟ یک ! 

کردیآتش جلز و ولز م یمثل اسپند رو لعبت  . 

ب براند و عقب درود رفت، خواست او را عق یمراد به سو هللا

 نرفت ،

چهارچوب ماند و گفت:  یستون بدنش قرص همان جا تو چهار

 دالن



 ی. من پ ذارمیبدبخت کنن! نم یدست یتو رو دست ذارمیمن نم ...

 دار

تخت التی. خاطرت قرص باشه !!! خ دمیبه تنم مال و  ... 

دهد یمراد او را هل م هللا  . 

رود یاز حال م لعبت  ... 

ستیکاف میدار برا یت انداخته و همان واژه خنج به صور نیگل  ... 

شود یبر سر من هم آوار م ایدن  . 
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مرده ... بچه جون مادرت یدونی: از کجا م دیآ یهللا مراد م یصدا  

آدم حرف نیکلمه ع هیرو!  فیاراج نیکرده ! تمومش کن ا خوف  

؟ یخورد یچه گه مینی! بب بزن ! 

....  یدیکشتمش ! دالن شن : چدیپ یدرود در خانه م ی عربده

 اسامه

 یکشتم .... خاطرت جمع خواهر... دلت قرص.... تا منو دار رو

 ... فکر

نباش بتیمص  !!! 

کوبم یبه سرم م یدست دو  . 



روند یم یاهیمحکم که چشمانم س آنقدر  ... 

: من کشتمش ! من اسامه رو کشتم دیآ یدرود م یصدا .... 

ریبسه . آروم بگ: بسه پسر کندیمراد آرامش م هللا .... 

یکنم . اومدم خداحافظ یخودمو معرف خوامی: م زندیداد م درود .... 

جان غش کرده بود لعبت  . 

 یبه پتو میجهم... پا یبرخاستن نداشت ... از جا م ینا نیگل

 مچاله

 یشانیخورم محل درد پ یکمد م واریبا صورت به د کند،یم ریگ

ینم  

حال نشسته است  یمبل ب یروپاشا  رسمی... به سالن که مگذارم

 سر

دست نگه داشته و درود سرخ است ... کبود است ... سالن  انیم

 بهم
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 ریخان ... عصا به دست مسکوت به تصو لیاست و عق ختهیر

 اتابک

است رهیخ  ! 



 انی، زخم دهانش نبسته است ... خون م ندیب یمن را م درود

 دندان

: خالصت دیگو یمکند و لبخند به لب  یم یخوش رقص شیها  

دالن ! خالصت کردم ! اسامه رو کشتم کردم  ! 

لرزد یم تینها یب یبا سرعت میپا ریز نیزم  ... 

بودم نگاه کردم....  انشانیکه م یخانواده ا یتک تک اعضا به

 چه

آوردم ؟! چه برسرم آوردند ؟ برسرشان  ! 
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# 5۱۳_ یلیگرا  

دهم : اکنون فصل  

از اشکم زل زده ام سیخ یچشم ها به . 
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از اشک وسرخ رنگم زل زده ام سیخ یچشمها به  ... 

چکد، زل زده ام یکه خون از آنها م یاز اشک سیخ یچشمها به . 

که آماده است و یکه بسته ام ... به لباس اتو خورده ا یچمدان به  



پرواز حاضر  یپرواز! نه احساس من برا یمن برا احساس

ستین . 

ذهنم یتو یزیشده است .. مدت هاست. من چ بیمن غا احساس  

است. پوچ ی. ذهن من خالستیذهن من ن یتو زیچ چی... ه ستین  

... 

حفره مانند است! حفره در حفره و ! 

شودیاتاق گشوده م در  . 

اش در چهارچوب در شگفت زده دهیو نخواب شانیپر لیشما از  

رش خوابد؟! چه برس ی! چرا نمخواهد؟ی. چه م کنمیم نگاهش

 آمده

... چه برسر ما آمده است است  . 

؟یداری: بپرسدیم یکند و سوال احمقانه ا یم نگاهم  

 یشد تا جلو یصورت بهانه ا یسه صبح است ... خشک ساعت

نهیآ  

کردم یم هیکه گر شدیم یو مدت ستمیبا  . 

 یو ر وبه او که درچهارچوب در است م دارمیبرم نهیاز آ چشم

میگو : 

دارمیکه ب ینیبیم  ... 
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سرخود نیگل دار آست راهنیشود، پ یصورت تمام م یمال کرم  

وقت فکر نکردم که  چی... ه زانیبه تن کرده ام دستم آو یگشاد

دیبا  

یسکس یوقت لباس ها چیبه تن کنم! ه یمناسب یها لباس  

زیآم کیتحر ی... لباسها زیشهوت انگ ی. لباسهادمینپوش ... 

د! حداقل از جانب منشدن نبو کیمرد عرب قابل تحر نیا  . 

کالفه است  ستادنیاما انگار از ا داردیمن برم یگام به سو کی

 عقب

یم واریرا به د شیخروج از اتاق فقط شانه ها یو به جا رودیم  

 .چسباند

: دیگویبرد و م یرنگ فرو م یشلوار مشک بیرا در ج شیدستها

 من

؟یکن یزندگ نجایا یتونیگفتم م بهت  

یگفتم: اره ... گفت زدمیکه کنارش م یضکردم و با بغ نگاهش ... 

- یجمع کرد لتویوسا ... 

نبود یزینداشتم ... چ یزیجمع شده! چ لیبه وسا کنمیم نگاه ! 

ستین یزیچ  ... 



خواب است هیشب . 

- ؟یپرواز دار  
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- دست؟ نیبا ا ! 

- حاضره نایا . 

- برام آوردنش ییفقط از خشک شو ... 

ندارم یرا فوت کرد: احساس خوب نفسش  . 

 یرو کندیرود. ناگهان سقوط م یاش م نهیس یبه سو دستش

نیزم  

روم یم شیدر چشمانم زل زده است و من به سو ند،ینش یم  

: میگویو م میآ یفرود م شیدو زانو انیم کنم،یم نگاهش

 اصالن... تو

یحاضرم تمام عمر باهات زندگ ی! وقت یطالقم بد یستین مجبور  

 !کنم

- یزن دوم هیتو  ! 

کشد یچشمانش... من را م ی! اما برق اشک توزندیم لبخند ! 

اشک یهست شناخته ام، که به راحت یمرد نیتر ی...عوضاصالن  



دهد یمزخرف گهش را بروز م یو احساسات لعنت زدیر یم ! 

هیمن گر یبرا ی: دارمیگو یو م کنمیحبس م نهیس یرا تو نفسم  

؟یکنیم  
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یمنو برا یها هیگر ی: تو همه دیگو یو م زندیم میبه رو یلبخند  

یدید یلیل ! 

 دهی... که انگار هرگز نخندمیخندیم یحرف طور نیهر دو از ا و

! ومیا  

میکنیبار است که خنده را کشف م نیاول ... 
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# 6۱۳_ یلیگرا  

زود تر از من ساکت شده  نمیب یشود م یتمام که م میها خنده

 است

 یتماشا م یند . من را جورک ینگاه م یو طوالن قیمن را عم ،

 کند

... هزار رمیم یشوم . هزار بار م یاز نگاهش هزار بار آب م که

 بار



شوم یم متولد  ... 

گونه اش را لمس کنم که پنجه خواهمیکشم ، م یرا جلو م دستم  

 انیبه صورتش م دنیرا قبل از رس میآورد جلو ، انگشتها یم

 دست

م؟یری: شنبه طالق بگ دیگو یو م ردیگیم  
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زنمیبه لب م یلبخند  . 

؟ گرید یهفته  کی ! 

ی: جواب رفاقتت ، عهد وقولتو چ میگو یو م کشمیم یقیعم نفس  

؟ یدیم ! 

 ... جواب پاشا با من-

- ؟ یجواب سلوا چ  

 . اونم با من-

ازت نکهیوقت ا دیشنبه شا گهید ی:هفته  زنمیم یا انهیموذ لبخند  

بشم و نداشته باشم ؟ جدا ! 

- میشیجدا م هکشنبیخب  . 



با دوستام  دیشا کشنبهی:  میگویبرم و م یلنگه ابرو باال م کی

 برم

تیدِ   ! 

؟ رانیبرگشته ا ی: فخرکشدیدرهم م ابرو ! 

: فخرمیگویخندم و م یم یلفظ فخر از  ! 

- ... خلف وعده کنم ادیم شی! کم پ یکنیم تیمنو اذ ! 
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- گهید یته قرار فردا رو به هف ی... دار گهید یخلف وعده کرد  

یکنیم موکول  ! 

دهیخبر بد بهم رس هی:  دیگو یو م کشدیم یقیعم نفس  ... 

- ؟ یخبر بد ؟! چه خبر بد ! 

؟ ی: خوشحالدیگویو م کندیچشمانم نگاه م به  

میریگیفردا طالق نم دونستمی: ممیگویکنم و م یباال پرت م شانه  . 

 از کجا ؟-

میهم بود ام . سه سال با یوگفتم: من معشوق جذاب دمیخند ... 

یدل بکن یازم به راحت یتونینم  ! 

شده یسخت می: تصم دیگویوم زندیچشمانم زل م در  . 



-  شی... به سخت یدادیاز اولم سخت بود . اون موقع که قول م

 فکر

ینکرد  ! 

کمکت  تونمیمن بهتر م طیشرا نی: تو ا دیگویو م کشدیم ینفس

 کنم

 . تا پاشا ...

- ؟ فهیچرا ؟ پاشا ضع  
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یتو اندازه  ی: پاشا از گذشته  دیگویآورد و م یبه لب م یبخندل  

دونهینم یزیچ من  . 

ماند ؟!  یماسد . به خاطر من نم یم میلبها یرو اقیو اشت لبخند

 به

اندازد... به خاطر  یرا عقب نم زیهفته همه چ کیمن  خاطر

 گذشته

! کدام گذشته؟؟ ! 

دیگو یم میهانوازش انگشت نیو ح گذاردیم شیپا یرا رو دستم  : 

یباش یقو دیبا  . 

زارمیجمله چقدر ب نیا از  . 



بودن یدهم از قو یاستعفا م من  ! 

یبهت چ یبهت زنگ زده؟ ک ی: کمیگویو م کشمیرا عقب م دستم  

 یخوایمن و تو ؟! چرا نم یباز سنگ انداخته تو ماجرا یک گفته؟

 فردا

قراره عوض بشه؟ یهفته چ هیتو  ؟یکن تمومش  

: اوضاع از دیگو یو خسته م کشدیشکش زبان مخ یلبها یرو

 کنترل

خارجه من  . 

- اصالن؟ یقراره کنترل کن ویکنترل ؟ چ  

: اصالنزنمیم شیبندد و صدا یرا م شیپلکها ... 
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- تنهات بذارم یاشفتگ نیا یتو خوامینم . 

- یزنیحرف م ی! از کدوم آشفتگ؟یآشفتگ ... 

 خانواده ات؟-

- شفته اندساله آ انیمن سال یخانواده  ... 

خانواده ، دیگویم یوقت کندیام م یو نگاهش حال کندیم نگاهم  

ستندیها ن یلیگرا منظورش  ! 
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# 7۱۳_ یلیگرا  

زمیخ یجا برم از  ... 

شده اند ...  خیس شی، تمام تنم موها کنمیدهان باز نگاهش م با

 نبض

کوبد یتابانه م یوجودم ب یجا یجا در  . 

 یکرد دایو پ نبی: ز میگو یگردانم و م یبرم شیورا به س سرم

 !؟
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یکرد داشینه ؟!!!! پ یکرد داشی: پ نالمیم یسکوتش عاص از  

هی یپ زدمیکه من داشتم بال بال م یمدت نی... تمام ایگینم یچیوه  

روزها نیمدت .... تمام ا نی.... تمام ا ینشون  ... 

رو گهید ینه ... کسا نبی: زدیگو یحرفم م انیم  ... 

؟ ایک گه؟ید ی: کساکنمیگرد نگاهش م یچشمان با  

کوچه ان ی: تودیگویکوبد و م یم یشانیدستش را به پ کف  ! 



فهمم چطور  یشود که نم یم نییباال و پا میپا ریز نیزم یطور

یرو  

میآ یم نییپا میزانو  دو . 

یمن حرکت م ی. به سو دیآ یچهار دست و پا جلو م نیزم یرو  

کشد و  یباال م یچانه ام ، سرم را کم ریاندازد ز یو دست م کند

 در

دیگویو م زندیبزنند زل م رونیخواهند از حدقه ب یکه م یچشمان  

: 

باش آروم . 

کوچه ان ؟ یتو ایزند : ک یم رونیاز ته چاه ب میصدا  

ساکت است اصالن . 

تو کوچه ان اصالن ای: کزنمیم غیج  ! 
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... بدون  یباز یدون هوچ: بدیگویو با آرامش م کندیم نگاهم

انیعص  

و هوار ... اروم ! آروم دالن غیبدون ج ...  ... 

: شب قبل از  زنمیولبخند م کنمینگاهش م سیخ یچشمان با

 ...طالق



اصالن .  یضیبشه ؟! تو مر ی... که چ یجنجال وراه انداخت نیا

 تو

!!! از من؟! ؟ی... از کیلیاز گرا ه؟یاز ک تی.... دق ودلیا وونهید

ز پاشاا  

 ؟

برم : تو چه مرگته اصالن؟ چه یاش م قهی یرا به سو میدستها  

.... چرا دست از سرم  یخوایاز جون ما م ی؟ چ مرگته

یداریبرنم ... 

 یذاری... چرا نم ستین ی... سه سال کم زمان فهممتینم چرا

 بفهمم

؟ گذرهیم یسرت چ یتو ! 

- یدونیخودتم م ستمین یمن کاره ا ... 

- یا لهیقب ریتو ام  !!! 

- افتادم ریدالن ! من گ ستمین یگه چیمن ه .... 

- ؟ یک نیب ! 

- شما نیب  ... 

 !ما ؟-
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یلی. نفسم خ دیآ یحلقم کش م یکشند ، بغض تو یم ریت چشمانم  

است تنگ  . 

: لباساتو بپوش... خودت دیآ یم شیو صدا کنمینگاهش م خسته  

! بلند شو یفهمیو م زیچ همه ... 

:  دیگویو م کندی، بلندم م ردیگ یم میارا به بازوه شیدستها

 مطمئنم

ستیسخت ن اونقدر  . 

دانست یاش چه م یسخت از  . 

همان اندازه سخت بود که گذرانده بود و من شاهد بودم ...  به

یحت  

تر سخت  ! 

هم هست ؟ نبی: ز میگو یچشمانش زل زده ام و م در ! 

 ! نه-

- ؟ یپس ک  

- ریُزبِ   ! 

: برادر بزرگترتدیگویو م زندیم یواصالن لبخند کنمیم نگاهش  ! 

منتظرته نییپا  ! 

شدم یپرت م نیاگر نگهم نداشته بود مجدد به زم شومیم یخال ! 
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شود . نفس یم دهیاو کش یچشمان مردانه  یبه سو سمیخ نگاه  

خواهد آن آتش درونش را  یاست که م نیاز ا یحاک قشیعم یها

 به

گذارند  یدانم رو به فوران است. نم یخاموش نگه دارد . م ینوع

 ما

برود نییپا مانیآب خوش از گلو کی  . 

دیجد ی لهیقوم و قب نیها ... نه ا فیها ، نه آل س یلیگرا نه  ... 

باهاش  ای: ب دیگویکشد و با آرامش م یم میدست به بازو اصالن

 حرف

هیدردش چ نیبب بزن  . 

مال من بود درد  . 

؟ خوادیاز جون من م ی: چمیگویو م زنمیان اصالن زل مچشم به  

 . من هوات رو دارم-
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- هفته است ...  هی... محدوده ! ته تهش یکه تو دار ییهوا نیا

 بعدش

؟یچ ! 

دهد یرا فشار م می. بغض گلو دیسا یهم م یرا رو شیها آرواره  

. 

 یایگذارم . ته ته چشمانش دن ینم شیگفتن برا یبرا یزیچ

یبیعج  

رنگیماند. پ یمن ناشناخته م یبرا شهیکه هم ییای. دن است  

من نامفهوم است . ماندنش... رفتنش یبرا میرو شیپ نخلستان ... 

من است یحالت ممکن برا نی... در گنگ ترنگاهش  ! 

کند : دالن یم میصدا  ... 

یَدِکش کن یری: چرا نم میگویدوزم و م یدر چشمان او م چشم ... 

 یبهش بگ یری... چرا نمشناسمشیمن نم یگبهش ب یرینم چرا

 که

یلیگرا هیدالنم !  من ... 

چکد  یکه از چشمم م یا دهیکشد ، اشک َرم یبه صورتم م یدست

 را



قهیدو دق تونمیکه من م ی: بشو همون دالندیگویو م کندیم پاک  

دیکشیو چنگال م نداختیحرف بزنم ! همون که چنگ م باهاش . 

قهیچند دق فقط . 

نمکیهق م هق  . 
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 یو رو ردیگیو سخت و تنگ من را در آغوش م کندیم بغلم

را میموها  

هستم .  قتیعاشقت نباشم اما رف دی: شادیگویبوسد و م یم

خوامینم  

نمونده داور یزی! چ میانیخط پا کی... اونم حاال که نزدیاریب کم  

و بزنه و خالص سوت  .... 

مکنیاز اشکم را پنهان م سیاش صورت خ نهیس یتو . 

ندارد یهقم تمام هق  . 

حالم یکم یبوسد و وقت یرا م میموها کندینوازش م کندیم صبر  

نشاند یتخت م یمن را لبه  دیآ یم جا  . 

، گرددیبرم یوقت کشدیطول م قهیرود ، چند دق یم رونیاتاق ب از  

گرم ریش وانیل کیبه تن دارد و  رونیب لباس  ... 



کم جون هیبخور...  نوی: ا دیگویدوزد و م یدر چشم من م چشم  

یریبگ ... 

ییمو یچند سنجاق وشانه  رمیگ یرا که از دستش م ریش وانیل  

دارد و کنار یرا به همراه بُرس برم یرنگ یبه سنگ ها نیمز  

، فرق از وسط زندیرا شانه م میبا آرامش موها ند،ینش یم دستم  

را در جهت  میموها ییرا کار ندارد، با دو شانه مو میموها

انخودش  
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سمت چپ ... با  یکیشانه سمت راست  کیبرد ،  یم عقب

 سنجاق

برد یها را پشت گوشم م یاضاف  . 

 ستدیا یم می، رو به رو ردیگیرا از دستم م یخال ریش وانیل

یکشو  

را کیکند و پن ک یاست را باز م شیکه پر از لوازم ارا کنسول  

و صورتم و به گونه  کندیابرش رابه پودر آغشته م دارد،یبرم

کشدیم . 

 شود،ی... در سکوت مطلق... کارش که تمام م کنمیم نگاهش

 براش را



 یم نیرا رنگ میو گونه ها کندیرژگونه آغشته م یرنگ گلبه به

 . کند

 یی، قلم مو ردیگیرا به دست م هیتعلل و سپس پالت سا یا هیثان

 را از

آغشته ییطال ی هینوک قلم مو را به سا کشد،ین م رویب ماگ  

: چشماتو ببنددیگویو م کندیم  ... 

دلم هزار دختر یو از حرکت قلم مو بر پشت پلکم تو کنمیم گوش  

ندیآ یرقص در م به  . 

سیتنگ و خ یشده در چاله ا یدختر زندان هزار  ! 

است دهیبه آنها نورتاب انگار  ... 

 !چشماتو باز کن-
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چدیپ یام م ینیب یشکالت رژ لب قرمز تو یلرزند بو یم میپلکها  

. 

... با دقت... بایجد کندیانگشتانش است من را تماشا م انیم رژم  

است شیقابل ستا میبرا شهیکه هم یا یمردانگ  . 

لباستو بپوش نی: بهتردیگویو م کشدیم ینفس  ! 



کندینم یاریچشم ... زبانم  میبگو خواهمیم . 

که دارد من را خام ییجادو نی، با هم نطوریسه سال هم نیا تمام  

میگویو من .... من تا ابد گوش به فرمانم و م کندیم شیها مانفر  

اورمیاگر به زبان ن ی... حتچشم  . 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# 9۱۳_ یلیگرا  

لنگه  کیتا  شودیاندازد تا بپوشم باعث م یتخت م یکه رو آنچه

 ابرو

باال ببرم را  . 
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یمیکه طرح اسل یو شال یآب نیرنگ ، ج یمخمل سورمه ا کت  

 یکه م ینیخودم را نشان دهم ... بهتر نیبهتر خواهدی. م دارد

 توانم

 .باشم

 فیرنگ ... و ک یپاشنه دار سورمه ا یپوست مار یها کفش

یدست  



کندیبا همان طرح... مدارکم را خودش حاضر م یا  . 

م؟یبر دیبا یدور ییلرزد: جا یم میصدا  

طلعت شیببرتت پ خوادی: مدیگویکند و م یبه من م ینگاه مین  ! 

- ؟ یایتو هم م  

- امیم یبخوا  . 

را  زیهمه چ یآورد، وقت یرا از تنم در م راهنی، پ کنمیم سکوت

 با

 یم میموها یپوشاند شال رارو یو آرامش به تنم م وسواس

 نشاند ،

 یکارش تمام م یوقت تیمدت مراقب دستم است و در نها تمام

 شود

؟ یخوایپرسد: م یم  

شهیم ی: کارم چ میوگیو در جواب م کنمیم نگاهش . 

- تموم  زیهمه چ ی... و بعدوقتیریگیم یدست ؟! استعالج نیبا ا

 شد

سرکارت یگردیبرم ! 

 

635 

- شه؟یتموم م زیهمه چ  



: دیگویو م کندیشانه ام پرت م یشال را به سو ی دسته

دوارمیام . 

 کندیرا انقدر تا م نیگذارد و شلوار ج یم میپا یها را جلو کفش

 تا

راه دستم را  ی انهیآن را باال بکشد و م مید از پابتوان باالخره

یرو  

یرسی: چرا به دادم ممیگویگذارم و م یم دستش ... 

زندیو به چشمانم زل م دیآ یاز دستم باال م نگاهش . 

؟ یکنی... پس چرا تالش میدهم: تو که دوستم ندار یتکان م سر  

خوردیم کهیسوالم  از  . 

: من شوهرتم دیگوید و مکن یکند ، نفسش را فوت م یم نگاهم  

دو هفته! سه ساله ایهفته  هیباشه شوهرتم ... نه  ی! هرچ دالن  

! 

- یمراقبم باش یستیمجبور ن ... 

- خوره یهم هست که داره ضربه م گهید یکیبه جز تو   ... 

رمیگیرا م دستش  . 

شود ... نگاهم هزار عالمت سوال...  یسوال م کی چشمانم

خواهمیم  

کندیودش زودتر اقدام م... خیچه کس بپرسم  . 
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کنهیداره کار و خراب م ری: زب دیآ یاز ته چاه در م شیصدا  . 

- ؟یچه کار ! 

بار درخواست تو رو هی: من  دیگویکند و م یبه چشمانم م ینگاه  

کردم ... حاال نوبت توئه اجابت ! 

را به علت نشستن یباال آمده و باق میران پا ی انهیکه م ینیج به  

ماه یسرا نگشتش را به لکه  کنمیباال بکشد نگاه م تواند ینم  

کندیگذارد و نوازش م یم میپا یرو یگرفتگ  . 

آل  یعنی: ام آل...  دیگو یکند و سپس م یتعلل م هیثان چند

فیس ... 

دالن یستین یلیتو گرا دوننینم  ! 

دوزم یدر چشم او م چشم  . 

بزنه یبخواد حرف ری: زبدیگویدهد و م یدهانش را قورت م آب  

... 

ینیب یم یکه دار شهیم ینیتر از ا دهیچیپ یلیخ ماجرا  ... 

 میگوینگرم و م یزند م یکه در چشمانش موج م یا یخستگ به

 : تو



کرده دایدالن و پ ریزب یبگ یخواینم که  ! 
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: هوش تو دالن... هوش تو ... کاش دیگویو م زندیم یزهرخند

یهمه   

یمرد چیش بودن ! اون وقت هاندازه باهو نیها مثل تو تا ا زن  

بهشون درو غ بگه تونستینم ! 

 دهیسلطان بس نبود ... حاال رس ی: ا میگویو م زمیخیجا برم از

 نوبت

 ! دالن

کمر شلوار را باال کندیاز برخاستنم سو استفاده م کشدیم یهوف  

یبندد و انگشتانش را رو یرا م نیج یدگمه  دیآ یجلو م کشدیم  

: دالن خط دیگویو م ستدیا یم میه رورقصاند رو ب یم شکمم

خورهیم  

شهیاضافه م دالن ! 

! ام آل بفهمه ... آل یدیطالقم نم نیهم ی: برامیگویو م رومیم وا  

بفهمه فیس  ... 

- کنند اما تیاز تو حما خوانی. م کنهیداره حماقت م ریزب  ... 



پاشنه دار وبلند یبه کفش ها زنمیچنگ م شومیحرص خم م با  

شناسمشیخانواده که نم نی! لعنت به ا اریب وفمی: کمیگویم  ! 

: میگویلبخند کج به لب دارد و با حرص م کی،  کندیم نگاهم

یکر ... 

اریب فمویک گفتم  ! 
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نکش  غی! چشم... ج تانی: چشم کاپدیگویو م زندیم یشخندین

 ساعت

صبحه چهار  ! 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# ۰4۱_ یلیگرا  

پشت نکهیافتند، با ا یبه لرز م میاهاپ ستمیا یکوچه که م ی انهیم  

دم یاز فرط سرما میلرزم، دندان ها یم دیاست اما من مثل ب سرم  

است خانواده ام است  یکه مدع بهیمرد غر کیو حضور  صبح

یجور  

وحشت میدندان ها یصدا دنیکه خودم از شن شودیم دهیهم کوب به  



شوم یم زده . 

گوشم زمزمه وار ریز ندینش یاصالن به پشت کمرم م انگشت  

: برو جلو... نترسدیگویم ! 

 یکه در من جوالن م یچرخم ، با ان همه اضطراب یعقب م به

 دهد

بترسم؟ از  ی: از چ میگو یشوم و م یبه خودم مسلط م اما

 !برادرم؟
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 هیرنگ قراضه تک دیسف کانیپ کی یکه به کاپوت جلو یمرد به

 داده

 یبه تن دارد و بند ها یکاپشن چرم بد رنگ عسل کنم،یم نگاه

یکتان  

که به پا دارد  یرنگش باز هستند، شلوار دیسف یمردانه  یها

نیج  

گذاشته و  رونیرا از کمر ب راهنشیاست و پ یو رو رفته ا رنگ

 من را

کند یتماشا م گاریدود کردن س نیح  . 

چدیپیکفشم در سکوت کوچه م یپاشنه ها یصدا . 



است دهیام چسب یکت مخمل یودستم به لبه  رومیم جلو  . 

بند  یی... ناچارم آن را جا رمیلرزش دستم را بگ یجلو خواهمیم

 کنم

. 

به  یزنم ، مرد لبخند کم جان یرنگ مرد زل م یچشمان عسل به

 لب

چه بزرگ نی: طال خانم ما رو بب دیگو یم یشخندیآورد و با ن یم  

بغل خان داداش ایواسه خودت !!! ب یشد ی! خانمشده ... 

نه ایم بروم دان ینم  . 

کنمیو فقط نگاهش م کنمیم نگاهش . 

 ! طال
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پرسد:  یاست . مغزم از من م بهینام غر نیا میبه گوشها چقدر

 طال؟

ی... چه کشکیی... چرا طال؟! چه طال ستیک گرید طال ... 

 یپرت م ییرا به ناکجا گاریس لتریف داردیاز کاپوت برم هیتک ریزب

 کند

شما یهم دار یی: چه بر و رودیگویم و دیآ یگام جلو م مین و  ! 



از ما که از شاه راه زده  یکیچشممون روشن .... حداقل  ماشاال

رونیب  

که  یزیبا چ کردمیم یالبافیکه خ یزی! چرزهیبه تنش م سرش

 جلو

رو کجاوه  میداره ! تو رو بذار ریتوف ایدن ایدن نمیب یم چشمام

میببر  

با زیچ نیهمچ تونهیهم مکه تخم و ترکه ما  میشهر نشون بد تو  

باشه یوجود  ! 

رود ینفسم به شماره م دیگویم هرچه . 

فشارد یرا م میگلو بغض  . 

با خودم در جدلم دنشیو در آغوش نکش دنیدر اغوش کش انیم  ! 

: همون خوب شد مثل دیگو یآورد و م یلبخند به لب م کی ریزب

 ما

قد ...ی... دست و پات و خوب کش دادینکرد یبقچه زندگ ال  

! چشمم کف پاتکهیکوچ ی.... چشمم کف پات آبجیدیکش ! 

 یسوزاند که ب یام را چنان م نهیاشک در چشمانش ، س وبرق

 اراده

زنم یم هق  . 
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ام افتاده نهیس یکاستن آن درد مضحک که به جان قفسه  یبرا  

 . است

و  ندیب یچرخاند و صورتم را م یکامل چشم م دیآ یم شیپ ریزب

یم  

برات فرش قرمز  یستیکه تو ... با یمونیل قرص ماه م: مثدیگو

 پهن

سر تا اون سر نی... از ا میکن  ! 

ترکاند یچشمان مرد ، بغضم را رسما م برق  . 

کنم یگذارم و هق هق م یفهمم چطور دست به صورت م ینم  . 

من را به یگذارد و طور یدست پشت من م د،یآ یجلو م خودش  

ام دهیطعم برادر داشتن را نچشفشارد که انگار هرگز  یم خود  . 

. اندام بدنم شل  ستیتنم ن یبوسد . جان تو یرا م میموها یرو

یم  

بوسد یرا م میموها یدارد . چند بار رو ینگهم م شود . 

 ازهیخم یصدا کندیرا که پاک م میاشکها کندیام را لمس م گونه

 ی

دیآ یاصالن م بلند  . 



من  یبه شانه ها ریزب یچرخم ، هنوز دستها یعقب که م به

 ... است

 یدوسه تا هورت الت هی: دیگو یو م دیا یم یکش وقوس اصالن

 ته

ریبذار برا ما بمونه زب فنجونشم  ! 
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ناخوانده یکشد، چشم و چارش را از اشک ها یباال م ینیب ریزب  

من چند  یدونیتو که م ری: امدیگو یرو به اصالن م کندیم پاک

 ساله

رمیخواهم بغلش بگ یم  ... 

- یساعت چهار صبح آخه ؟روز و ازت گرفتن ؟مرد حساب  .... 

دیآ یم جلو  . 

نکن هی... گر نی: اشکهاشو ببدیگویو م زندیبه صورتم زل م ریزب  

خم به ذارمینکن ... نم هی. گر یسوزونیات دل م هی.... با گریآبج  

اول  ی! از همون نوبه م؟یما مرد یکرد الی. خ گهید ادیب ابروت

دیبا  

یکردیم مونخبر ... 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  



 

# ۱4۱_ یلیگرا  

دیگو یبا طعنه م اصالن : 

- اول وجودت مثمر ثمر بود؟ ینوبه  نکهیحاال نه ا ! 

دیآ یبند نم اشکم . 

 

643 

کنمینگاهش م فقط . 

ری: چه خبر شده زبدیگویو م دیآ یجلوتر م اصالن .... 

ون بده امون ما رو سر به راه نش هی: جلو صب دیگو یتلخ م ریزب

ریام  ! 

روز  نیاز هم تی: آبجدیگویآورد و در جواب م یبه لب م یلبخند

 اول

داد .  شیباز شهیبذار بدونه... نم ریزب یستیکه سر به راه ن بدونه

هیصب  

نهیاز زم ارهیبلند کردن ط کارش ! 

خواهد من را از  یمن است ، نم یشانه ها یرو ریزب دست

 خودش

شودیشود دلم قرص م یفشرده م میکند . پنجه اش که به بازو جدا  



میکه رها ی! مرددیایتواند از پس مشکالت من برب یمرد م کی  

ردیگیسخت و تنگ به اغوشم م کندینم . 

؟ کنمی: غلط عرض م دیگویرو به من م اصالن  

در آن لحظه از  یحرکت چیو منگم . ه جی... گ میدانم چه بگو ینم

 من

 ومدمی: من ندیگو یم ریکنم و زب ی. نفسم را فوت م دیآ یبرنم

نجایا  

میهم خوش و بش کن با  . 

 خورهیبرنم ییخوش و بش به جا هی ونیم نی: حاال ازندیم لبخند

ایب  

ریببوسم زب روتو .... 
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دیگویو او م زندیم شخندین ریزب : 

- ای... ریزب کننیرو با دندون باز نم شهیکه با دست باز م یگره ا  

باال . تو  ایتو بخوابون وبپاشنه کفش ای... میکن بر شیآت

ی هیسرجهاز  

! صبح هم درخدمت شهیم دایدو تا پتو و بالش پ یکیات  رهیهمش  

هوس دونمیدست کله پاچه ! نشون به اون نشون که م هی میباش  



و وقت نه یکرد  ! 

: قرار  دیگویو م کندی، در عقب را باز م زندیم یشخندین ریزب

ستین  

ریام یدونیل ما مکه خودتو هم محف یایبا ما ب تو ... 

- اصالنم ! شوهر طال .  نجای... من اریزب ستمین ریام نجایمن ا

یواسه   

؟! حس طال رو یدی... نظر طال رو پرسیدوزیم یبر یم خودت  

؟یکنیدوخته نخکش م یهرچ ی؟ رو چه حساب و کتاب یدونیم ! 

دستت ... نچ نچ ! خبر یدستت ؟! پاک کن گرفت یگرفت بشکاف  

که نقشه هاشو نقش بر آب کنه چه ها یات با هرک رهیهمش یندار  

ریزب سوزونتشی... م کنهینم که  ! 

دیگویدهد و م یجلو م نهیس ریزب : 

-  اضیبود به ف نیام ازش.... جز ا یخوب سوزونده انگار . راض

 بودنش

کردمیم شک  ! 
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- ام یمن خود ریاز سوختن من ذوق نکن زب ! 



- به ما نداره یهست دخل که یمن هرچ ی رهیتو با همش تیحکا ! 

... خودتو از دور و اطراف طال بکش کنار گمیم یکه چ تهیحال  . 

ریام انهیتمومه! سوت پا وقتت  ! 

- میبا تو حرف بزن می. االنم اومد میمنو طال حرفامون وزد  . 

- رینگذاشتم ام گریهمه سال دندو ن سر ج نیمن ا .... 

حرفشم زهیاگر عز : طالدیگو یآورد و م یبه لب م یلبخند اصالن  

! اگر ادعاته که تاج سره ... حرفشو بذار رو تخم چشمت  زهیعز

ریزب  ! 

 نی: ادیگویکند و م یم رونیب ینینفسش را با حرص از ب ریزب

یچ  

طال ؟ گهیم ! 

ستیدهانم ن یتته پته افتاده ام ... حرف تو به  . 

: نترس ... بگو بهش. بگو دیگویو م شودیدست به کمر م اصالن

 که

که  یستین ی... بگو که راض ادیسر دالن ب ییکه بال یستین یاضر

 خار

 یهفته  میدرود بره ! بگو که من و تو توافق کرد یکف پا به

گهید  



 ری! نترس طال ... سرتو بگ میبا هم ندار ینسبت چیساعت ه نیهم

 باال

 ! رک و پوست کنده بهش بگو و والسالم. ..
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رسد  یرود و به والسالم که م یرفته رفته باالتر م شیصدا و

 انگار

است دهیکش عربده . 

؟! چه  میکرد یساکت است و من ... من و او چه توافق ریزب

یتوافق  

و  دمیکش یمثل او عربده م شدی!!! کدام توافق.... کاش م؟

گفتمیم : 

! کدام قول یتوافق مرد حساب کدام ... 

دیگویو م کندینگاهش م ریزب : 

- ؟ یستیه تو با اونا نباور کنم ک یرو چه حساب ! 

... من وزیپوف ی کهی... آخه مرتری: کدوم اونا زبدیگویو م خنددیم

 اگه

... که  کردمی! تو رو آزاد نم ومدمیتو نم یاونا بودم که پ با

نطوریا  



... که تف به ذاتت که ییبا اونا یو بگ یکن یکفتر نهیس جلوم

 جون

له دارهفاص ایبا من هزار دن اتیجونت کنم... تهش دن به ! 

... ری: زب دیگویشده و او م یفکر ریکند زب یرا فوت م نفسش

 خوب

... من ... اصالن ...آل  گمیبار بهت م کیباز کن ؛ فقط  گوشاتو

فیس ... 

که هم عقلش سرجاست هم فی... ذکوِر به حق آل سفیآل س ریام  

و پوچ دلشو چیکننده اش سرجا ! بفهمم سر ه دیتول آلت  

... یکرد سی... چشمشو خیابروش آورد.... خم به یشکوند

وونهید  
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که به کجامه !  یدونی... ماضی... ففی، آل س یلی... گراشمیم

وونمید  

دینکن وونمی! خالصه که مخلص کلوم ... د دینکن  !!! 

 یلی... چه فام اضی؟! ف اضی... فدیگوی.چه م کنمیم نگاهش

یبیغر ... 

من بود؟! چه یکجاذهن من بود؟  یکجا اضی... فیبیاسم عج چه  



... چه بودم من ؟بود ! 

ام .مثل او .. که نگاهش  ستادهیشوم اما ا نیپخش زم خواهمیم

 وادارم

. چون اگر زانو بلرزانم هرچه ادعا کرده است  ستمیکند که با یم

 را به

چیکرده ام! ه چیبه باد هوا سپرده ام . ه یآن ! 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# ۲4۱_ یلیگرا  

: سوار شودیگویم یکند و امر یسر خم م لیبه اتومب ریزب  ! 

 ی... سرو شکل یچرخد . چشمان جد یبه چشمان او م نگاهم

یجد  

دیشا یچند سال از من بزرگتر است؟ در مرز چهل سالگ ...  ... 
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اصالن و  ! 

دیگویکند و م یم ریبه زب ینگاه میجلو داده ن نهی. س دیآ یم شیپ  

: 



گذرهی! بد نم ریزب دوماد صبح کن یو تو خونه  شب  ... 

- که قسم یری... امیهم بستر با دوماد بشه ؟! اونم ک ادیم ریبه زب  

یاریاسمشو ن یخورد  ! 

که تو قسم یریام دکیگویو م ندینش یبه لب اصالن م یلبخند  

 ریبا من ! زب یکنی... بد تا م ی... شده ناجیاریاسمشو ن یخورد

نیا  

ستین یشاوندیخو رسم  . 

- !  یتو هلفدون ی! منو انداخت یرو تو خوب بلد یشاوندیرسم خو

 که

 شمیهاتو غرق نکنم ! آخ اصالن ... آت یوا نکنم ... کشت لب

یزد ... 

زنمیم شتیآت  . 

لبخند به لب دارد هنوز  . 

 یبرد رو به من باز م یکه م نیماش ی رهیدست به دستگ ریزب

دیگو : 

سوار شو گمی؟! م یشنفیم ... 

لرزانم: کجا؟ یم لب  
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است . پر از نترس.... پر از  نانیاصالن به من پر از اطم نگاه

 ...جلو برو

کنارت نباشم . و ستمیاگر ن یکن! حت هینباش .به من تک نگران  

نوشمیم ریس ی.... من از نخلستان سالهاست که دلگرمیدلگرم  ! 

طال ی: هودیگویکوبد و م یم نیبه سقف ماش ریدستش را زب کف  

! 

- ن! کپت ریکپتن زب  !!! 

خندد و یدانم چرا قلبم است که م ینم ظشیغل یبه لهجه  و  

تپد یم نطوریا  . 

 یفرو م بیاصالن دستها را در ج جنباندیاو م یسر به سو ریزب

 برد و

 اینکن !  یو ها ی:طال نه اوال .... دالن ! دوما ... هو دیگو یم

 ... خانم

! تانیکاپ نو پرابلم ! بانو ... یبگ یستیبلد ن سیمادام ! م ای

 سرکار

!!! من سه ساله از گل نازکتر نگفتم بهش... گوشاش عادت خانم  

تیجنم ی.ب ادیجور حرف بزن که جنمت به چشمش ب هی...  نداره  



روز و زمونه نیتو ا کنهیتن نم ی... هرکس ییرسوا راهنیپ شده  

! 

یور یدر نیو ... هم ی... عاقبت دله دزد گمیم یکه چ یفهمیم  

که مردم گفتن  یبافن ! نشو اون یتو م یپ که مردم ییها

یهست .... 

کاره  نی... ایری! تو خودت ام اضیف ری! زب یستین یبد نشون

... بهیا  

 

650 

... گل بگو ... گل بشنو ... بذار دردشو  یدرشت بگ دیها نبا زن

زهیبر  

رونیب یزی... سبک که شد کمکت کنه تو هم دردتو بر رونیب  ! 

و دست به کندیاش را مرتب م قهی ستد،یا یم ریزب یرو به رو و  

یکه چندان با او اختالف قد ندارد لبخند کشدیم ریزب یها سرشانه  

و یراه و تا تهش رفتم. ها نی: من ادیگویپاشد و م یم شیرو به  

یباتر یمونیم فیبالتکل شهیخاموش م هوی.  ستیجوابش ن یهو  

هوا ارهیط یکه اگر کالس ها یاریب ریکردنشو از کجا گ روشن  

دهنشو وا  شهیچطور م دونستمینبود ... تا امروِز روز نم کردنش

 کرد



 گهی... مریزب یدونی. که تو نم رونیب دیکلوم از حلقش کش چهار

مروین  

 گهیبا کنجد ... م یگی! م یبربر گهی... میبا چه نون یپرسیم !

 ! هان

 ایدن نی. مرده شور ا ایبه دن رزهیهانش چقدر م هی یدونینم ریزب

 رو

نداشته ام یوقتش کمه ... وگرنه که من با هانش برا نوه ها ببرن  

... 

کردمیم ییسرا قصه  . 

نگاه به من  میون ریزب یسرشانه  یکوباند رو یضربه م کی و

کند یم  

تانیکاپ ری: شب بخ دیگویم و  ! 

ری: در واقع صبح بخزندیلب م یبا تعلل و  ! 

کشدیطول م یکم نگاهش  . 
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کرد ... پا  یرا که با دقت وارس میسرتاپا کند،یتماشا م ریرا س من

 تند



 یلحظه ا ی.. حت یلحظه ا نکهیخانه ... و بدون ا یبه سو کندیم

 به

 شودیم دهیکوب یو در طور شودیبنگرد... وارد ساختمان م عقب

 که

زبانم را نگفته است و  شیکوچه ... راز گشا انیهرگز در م انگار

 فقط

 نینداشته ام... از امشب از ا ینوه ها یبراداند که من  یم خدا

 راز از

ارزد و یکه م ییایکنجد نشسته بر تن نان و دن نیهان... از ا نیا  

خواهم کرد فیشورش را ببرند.... چند بار تعر مرده  ! 

نی: بشدیگویم ریزب ... 

پشت ریزب نم،ینش یشاگرد م یصندل ی... روریمن ناچار و ناگز و  

. به آن طبقه ... به  زنمیبه ساختمان زل م و من ندینش یم فرمان

 آن

تا کنون روشن نشده است دلم  یچراغ چیچرا ه نکهی... و اخانه

 را

نبود و ریزب یکند که اگر سرعت باال یوحشت زده م یطور  

... زدمیشد ، کماکان به ساختمان زل م ینم نیگزیتازه جا وحشت

 به



 یچراغ چیچرا ه دمکریطبقه... به آن خانه ... و تا ابد فکرم آن

 را

نور  ی فتهیکه ش یمرد ی... برایکینکرده است ! وتار روشن

 .. است

 یمرِگ خودخواسته  کی یعنی.. غروب... و مهتاب ! طلوع

یجیتدر  ! 
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] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# ۳4۱_ یلیگرا  

 ینگاه میشود، ن یمتوقف م عصریچراغ قرمز چهارراه ول پشت

 به

تاس یاندازم جد یاش م چهره  . 

؟ یخوایم ی: چدیگو یم یکلفت یصدا با  

شروع گفتگو ...  ی: برامیگویو م کنمیحواله اش م یشخندین

 دنبال

 ! سوالم

و کندیبه صورتم نگاه م هیچند ثان دارد،یاز رو به رو برم چشم  



سوخته اهیس ی: خوشگل شددیگویم  ! 

سوخته؟ اهیس ! 

اهیس دیگوی... چطور به من میو برف دیپوست کامال سف نیبا ا من  

 سوخته؟

؟ ی: چرا زندان بودمیگویبرم و م یفرو م ابرودرهم  
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- کهیکوچ یآبج یرو انتخاب نکرد یگفتگو سوال خوب یبرا  ! 

آورد گوشم نا آشناست ، نفسم را فوت یکه به زبان م یلغات به  

؟ی؟ بچه دار ی: ازدواج کردمیگویو م کنمیم  

- و چک زندون بودم یبه خاطر بده  ! 

 هی: زنمم طالق گرفته ...  زندیلب م ریو زب میگویم یفیخف آهان

 پسر

نمشیب یبار م کی یبا زنه است . هفته ا دارم ... 

بودم عمه  ! 

داشتنش در انیکه م یداشتم . حس یبی... چه حس غربیعج چه  

نداشتنش گرفتار شده چوقتی... و نداشتنش ه دنشیکش آغوش  

 .بودم



یستی: حامله که ن دیگو یم ریزب ..... 

شود یقفل م دهانم  . 

؟ یدییزا یزی؟ چ ی: هستکندیم میبا اخم تماشا ریزب  

که هرگز  یمرد کیبود .  بهیمرد غر کیمن او  یبرا گزم،یم لب

 او را

نشناخته ام .  کیکه هرگز او را از نزد یام ... مرد دهیند

خواستمینم  

... فرزند داشتن با او حرف بزنمدنیی... زامانیزا درمورد . 
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که به جلو حرکت نیپدال گاز گذاشت، هم یسبز شد، پا رو چراغ  

... ازا ون حروم زاده ی: نگفتدیچیکلفتش در گوشم پ ی، صدا کرد

 توله

؟ یدییهم زا یا  

دهانم را قورت دادم: منظورت کدوم حروم زاده است ؟ اب  

کردم هر آن احتمال چپ شدن یکه حس م ردیگیسرعت م یطور  

شوم و  یم زانیب شده به سقف اونص ی رهیاز دستگ هست

شیصدا  

کار نکرده تتیکس رو ترب چیه ادی: به نظر مآمد  ! 



کنمیم سکوت  . 

: جواب منو بدهدیگو یم ریزب ! 

- اوردمین ایبه دن یبچه ا چیمن ه  . 

روزا طالقتو نی: خوبه !هم دیگوینشاند و م یبه لب م یلبخند  

کنه تتیذا یکس میذارینم گهی. خاطرت جمع باشه . دمیریگیم  . 

دهم یدهانم را قورت م آب  . 

من را آسان کند ییراه جدا خواستیفقط م دیرس یبه من م هرکس  

! 

تا لرزشش را مهار کنم دمیباال کش چانه . 
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: غم به دلت راه ندهدیگو یآهسته م ریزب  ! 

- یا گانهیبا مفهوم غم ب قایغم ؟! تو عم  .... 

و  بی.. آن مفهوم عجدوختم ،غم . ابانیاز پنجره به خ وچشم

 نفرت

با روح و  نیکه با تولد من ، با من متولد شده بود . عج زیانگ

 .جانم



شود،  یمتوقف م یآجر یساختمان پنج طبقه با نما کی مقابل

 چشم

؟یبش ادهیپ یخوای: نمدیگو یدوزد و م یصورت من م به  

... شینگاهم به ساختمان است هوا گرگ وم کنمیرا باز م کمربند

 دلم

کجاست؟ نجایپرسم: ا یکوبد و م یم نهیس یتو دجورب  

- خانواده آشنات کنم یبا باق خوامیم . 

 ! خانواده

بکراند  هی یتونی: م میگویکشم و م یخشکم زبان م یلبها یرو

یبد  

 ؟

که  یی! از آدم ها نهیزم شی: پزنمیو لب م دیگو یم یبلند هان

 قراره

رو به رو بشم باهاشون  . 

 ! خواهر و مادر-

- قط؟ف  
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- نایفعال هم  ! 



است  دهیچسب یبه صندل یکند و من ، جسمم طور یرا باز م در

 که

نمیب یجدا کردنش در خودم نم یبرا یتوان . 

] 9۰۲:۰   ]۲۱,5۱۱,۰  

 

# 44۱_ یلیگرا  

، چرا آمدم شمیاند یشود ، من م یم ادهیکه پ ریزب  ... 

هستند بهیغر نهای... اشمیاند یو م دیگشا یسمت من را م در  . 

دوزد و با نگاهش  یچشم در چشم من م شود،یخم م یکم

خواهندیم  

یبرا یبکشم . جان نییجسم کرخت و سرخورده ام را پا نیا که  

یایموقع از روز ، با دن نی.ا ستیکردن و مباحثه کردن ن مداخله  

که  دمید یرو به رو شدن .... مجادله کردن در وجودم نم یبیغر

 از

میایبرب پسش . 

؟یهست ی: معطل چدیگو یم ریزب  

معجزه راستش  ! 
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تا کمر صاف کند، کندیدهم . اما نگاهم وادارش م یرا نم پاسخش  

وبه رو به رو  ستدیکاپوت با یبردارد از اصرار... برود جلو دست

رهیخ  

رو به رو  یبا کس خواهمیبه تمرکز دارم . نم اجی، من احت شود

 . شوم

 یان را بکشد به سو... که ممکن است خونم خونش یکسان با

 ! خودش

یاست دوست داشتن ! دلبستگ یقابل کنترل ریغ یچه مسئله  و  

... 

خودم یآن را تو دیچطور با دانمینم یعشق که حت نی... و ا توجه  

که هر دو خانواده خواستار اتمام آن هستند . بنا  یکنم ! عشق حل

 به

خاِص خودشان لیدال  ! 

یتق پاشنه  یذارم ، صداگ یکف آسفالت م یرا رو میپا یوقت  

 ی هیمهلت دارم . چند ثان هی. چند ثانگرداندیرا برم ری، زب کفشم

گرید  

از کاپوت  هیتک شودیراست م ری. کمر زب کنمیطلب م مهلت

دارد،یبرم  



یام کند : هرچه تعلل کرد یحال خواهدیکه انگار م ستادهیا یطور  

د . سالهامنتظر تو هستن یکسان ای ی. کس میبرو ایاست ! ب بس ... 

! چشم و دلشان را به امروز خوش کرده  کریدر و پ یب یسالها

 .... اند

شود یبه خودشان وعده دادند که باالخره قسمت م سالها  . 

شود از آن  یاست که هرگز نم یخودیب یقسمت از آن واژه ها و

 فرار

اش دور بودم ، باورش نکرده بودم  یام از معن ی. تمام زندگ کرد

 و

ام کرده بود قهی... حاال ، قسمت  ناگهان  . 
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قدرتم بازگردد و قدرتم خواهمیکوبم. م یدومم را به آسفالت م یپا  

کند یم امتناع  . 

ستمیا ی. مزمیخیبرم ،یو ته یخال  ... 

ندارد ... از آنچه که  زیچ چیاز ه یحضور ذهن چیکه ه یطفل مثل

 قرار

.. با نیزارتری... ب نمیتجربه تر یبا آن رو به رو شود ... ب است

از ییایدن  



زنمیها به ساختمان زل م ناشناخته . 

نشاند  یم میکند ، دستش را به بازو یرا که قفل م نیدر ماش ریزب

، 

و پوچ است  یظاهر کامال پوشال کیکه ظاهر شق ورقم  داندیم

 من

توانم بشکنم یم یمینس به  ... 

ردیگیم مآنکه خواسته باش یدستم را ب ریخون است که زب بحث  . 

دمشانیکه هرگز ند ییها بهیغر نی، خون ا یخون لعنت نی، ا خون  

آهن ربا کیکشد . مثل  یم را  ! 

اندازد ، زمان یدر قفل م دیکل کشد،یساختمان م یرا به سو من  

مستاصل و متزلزل ، وارد  یدور تند است ، با گام ها یرو

 ساختمان

... در میرو یممن است، باال  یرو شیفقط ده پله پ م،یشو یم  

 یچرم یطب یزنانه ... کفش ها یباز است . کفش ها یورود

 ... زنانه

مادرانه یها کفش  ! 
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یجفت کفش زنانه  کیآن  خواهدیداند چقدر دلم م یخدا م فقط  



را بغل بزنم . مادر یچرم یطب  ! 

بودم و حاال دهیهرگز طعم داشتن مادر را نچش من  ... 

کند، باز  یم ژی، در ق فشاردیه در ممشت دست راستش را ب ریزب

یم  

 ی هیصورتش در همان ثان دنمیسالن از د ی انهی... زن در م شود

 اول

شود یاز اشک م سیخ  . 

 ... طلعت

 ! رمال

ستین رهایفالگ هیشب . 

 ... طلعت

که  ی... با زن مظلومکردمیکه در ذهنم ان را تصور م یا ساحره

شیپ  

داشت تفاوت ایدن ایبود ، چقدر دن میرو  . 

 ... طلعت

حتما دور تا دور چشمانش را  کردمیم الیکه خ ینیکاهِن کف ب آن

 با

است و  یآب یبعالوه  کیچانه اش  یخط انداخته، رو سرمه

 رشته



 نیبود اال ا یهرکس هیآمده ... شب یشانیپ یاش رو یروسر یها

یزن  
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حنا گذاشته  یآمد . موها یبود و جلو نم ستادهیا میرو شیپ که

 اش

صورت گردش... شباهتش با من ... شباهتم با او... چشمان  ،

 چروک

داشته اند و حاال  ییایزب یکه روز یکوچک یاش ... لبها خورده

 .... و

بودند و در  دهیکه حاال پالس ییخوش فرمش... گونه ها ینیب

یجوان  

دندیرس یبه نظر م بایز یلیخ  . 

بروم داخل خواهمیم ... 

گشاد گل راهنیمتوسط است ... پ کلشی، هکند یمن را نگاه م زن  

به چشمم دیروئیت یخط جراح کیگردنش  یبه تن دارد،رو یزیر  

زدیر یصدا و مظلومانه اشک م یب د،یگو ینم چیخورد . ه یم . 

شیکه صدا ی، زن چدیپیخانه م ی، در فضا گریزن د کی یصدا  

آشناست ... چشمان آشوب گرش میلحنش برا یرانی. و آشناست  



آشناست میبرا . 

: سالم دالن دیگویو م زندیبه من لبخند م رو  ! 

یلیآورم : ل ینامش رابه زبان م یشکند وقت یم سکوتم ..... 

ی: به خونه خوش اومددیگویکند و م یحواله ام م یلبخند  ! 
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ازدهمی فصل  : 

95۱۳/9 7 -ازگل  –تهران  /  

سوزد ، درود با مسکن به خواب یم یبخوا یاز شدت ب چشمانم  

. همه  میرا پشت سر گذاشته ا زیشب هراس انگ کیاست ،  رفته

 ی

سلطان به ضرب و زور دمنوش  یام.... و آ دهیرا ند لی... عق ما

یها  

لعبت جان را ساکت کرده است ی، قدر یاهیگ  . 

کم یقدر  ! 



کم یلیخ  ! 

من  ینش چشمهاکرده است که تورم چشما هیآنقدر گر چارهیب زن

 را

 میشنل به شانه ها کیآورد ، مانند ارواح سرگردان  یدرد م به

یم  

دم کرده  یخانه طور نیا ی. هوامیآ یم رونیو از اتاق ب افکنم

 است

توانم نفس بکشم ینم که . 

و من ندیب یسلطان من را م یآ  ... 
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 یخودم را به سو کشندیبه دوش م ینیکه بارسنگ ییشانه ها با

 در

کشانم یم یرودو  . 

دختر ؟ یری: کجا مدیآ یجان م نیگل یصدا ! 

کم نفس بکشم هی... اطیح ی: توزندیم رونیاز ته چاه ب میصدا  . 

شود و من یسلطان مانع م یبارم کند که آ یزیخواهد چ یم لعبت  

نیکنم ، هم یبه پا م یخاک گرفته ا یمانم ، کالج ها ینم گرید  



: دالندیآ یپاشا م فیضع ی، صدا دارمیپاگرد قدم برم یبه سو که  

! 

شوم یم ریاز پله ها سراز دهیو نپوش دهیوکفش پوش کنمیتند م پا  

. 

ما سرخ است .  یچشمان او بدتر از همه  ستاده،یدر ا یپا پاشا

 الغر

یچشمانش را احاطه کرده است نفس ریز یکبود ی... هاله  شده  

: حالت خوبه؟میگو یو م کشمیم  

از حد شیب یوسرما ینه است . نگران خنکپا بره دیآ یم جلو  

شومیها و تن رنجور او م یکاش . 

: برو داخل میگویوم کنمیرا لمس م شیبرم بازو یجلو م دست

 هوا

 . سرده

نگرانتم یلی: خدیگوینشاند و م یبه صورت من م دست . 
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نگرانم باشد  نکهیا یپاشم . چقدر دلم برا یم شیبه رو یلبخند

 تنگ

نییباال و پا ششیصورت زبر و پر از ته ر یتم رواست . دس شده  



: دالن مراقبتم ... به خدا مراقبتم دیگو یو م شودیم . 

پاشا دونمیچکد: م یاز چشمم م اشکم  ... 

- . غصه نخور مونهینم نطوریا  ... 

نداره یوجود خارج گهی: اسامه دزنمیم یلبخند  ... 

کشدیم ریپاشا ت نگاه  . 

 یقراره چ دونمی: نممیگو یو م شودیم یاز چشمانم جار اشک

شیپ  

ادیب  . 

 یام را م یشانیپ شود،یگذارد خم م یدست به شانه ام م پاشا

 بوسد و

: من نتونستم مراقبت باشمدیگو یم شرمنده  . 

چپانم  یدر اغوشش م یرا مثل گنجشک باران زده ا خودم

میگویوم : 

گرفت .درود منو نجات داد شهیاز اتفاقات و نم یلیخ یجلو  ... 

: حاال نوبت من است تا او را نجات دهممیگو ینم و  ! 

تر بودم ی: کاش قوزندیم میبه موها یچنگ پاشا . 

- یهست یتو قو .... 
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ستمی: نزندیهق م پاشا  . 

دهم یسر م هیو مرث کنمیپاشا ، ناله م یطاقت شده ام، پا به پا کم  

. 

سر  یلیبر سر خاندان گرا بتشیآشوب به پا شده که مص نیا از

 آمده

نیدانم ... من از ا یو وحشت زده ام ... خودم را جدا نم نادان  

کرده ام... کنارشان نفس یکه با آنها زندگ یمردم نی! از اخاندانم  

توانم از سر بگذرانم ؟ یام... و حاال ... چطور م دهیکش ! 

] ۰۲:9۰   ]۲۱,5۱۱,۰  
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حلقم دعوت شیپ تلخ دهانش زرداب را تا یشود، بو یخم م پاشا  

: دیگویبوسد و م یرا م می... لبهامیگوینم چیکند اما ه یم

 درستش

رنیتو رو از من بگ ذارمی... نم گهید ذارمی. من نم کنمیم ! 

کشمیپاشا م یبه گونه  یدست  . 
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بوسد ، بزاقش  یرا م میلبها شتریآورد ب یجلو م شتریرا ب سرش

 مزه

. حقم است میگوینم چیو هدهد و من ... مسکوتم  یزهرمار م ی  

بنوشم زهرمار  ! 

افتد، دست  یشود ، نفس او تنگ تر... به سرفه م یتنگ م نفسم

 به

شیدهم، آنقدر که کف پاها یگذارم به عقب هلش م یاش م نهیس  

ها  یکاش یبمانند حداقل است که از سرما و خنک یپادر یرو

 جانش

افتد یلرز نم به . 

لب  یرو یلبخند نم گرفته ا گذارد و یبه چهارچوب در م دست

یم  

 . آورد

بره .  دی: درودبا میگویکشم و م یزبرش م یبه چانه  یدست

 ... بمونه

کنم ی. پشتم را به پاشا م اورمیبعدش را به زبان ب خواهمینم و  

یتازه ... کم ژنیاکس ینفس بکشم... هوا الزم دارم . کم خواهمیم  

تازه یسرد ... ول ژنیاکس ! 



ام را متوقف  ستادهیپله ها ا ی انهیکه م ینزنگ در م یصدا

کندیم . 

شناسم ینگرم. فرد پشت در را نم یپنجره به کوچه م از . 
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 یباال م یبلند و کش دار لعبت جان ازطبقه  یهق هق ها یصدا

دیآ  

؟ هی: کدیگو یشود و پاشا م یم دهینگاهم به باال کش .  

نمشیبب تونمیلرزد: نم یم میصدا .... 

 رمردینرده ها ... پ یاز رو شومیشود خم م یباز م نییپاواحد  در

 را

وچروک خورده  ریدو دست پ ریو عرق گ ژامهیکه با پ نمیب یم

 اش را

سر نهاده است به  . 

: لعبت .... نرو ... لعبت جان دیآ یسلطان م یآ غیج یصدا  ..... 

اندازد یدانم که به صورت خنج م یم دهیرا ند نیگل  ... 

دود یاو م یسلطان پ یو آ زندیلو ماز من ج لعبت  . 

ما  یبه هرسه  لی... عقمیآ یم نییسر دو زن ، از پله ها پا پشت

 نگاه



یاست که ترمز لعبت را م لیاست ونگاه عق لیعق نی، هم کندیم  

 . کشد

لعبت یچسبد به بازو یسطان م یآ  .... 

خونه  نی... ا ادیبه سر پسر من ب یی: بالزندینفس نفس م لعبت

 ....رو

زنمیم شتونی! آت زنمیم شیرو ... خودمو آت شما ... 

ساکت است و من لیعق  ... 
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دانمیپناه ببرم. .. نم یبه چه کس دانمی. نم ستمیدانم کجا با ینم من  

 لیکنند . عق هیتا به من تک ستمیراست با ایکنم  هیتک وارید به

 نگاهم

کندیم . 

در و باز کن: برو دیگو یبه دست رو به من م گاریس پاکت  ! 

برم  یم ریگوش به فرمان است ، سر به ز شهیکه هم یخدم مثل

 و از

دیگو یکنم. لعبت م یکه سد راه کرده اند عبور م ییزن ها انیم : 

سر توئه ریز میکشیم یزاده ! هرچ حروم  ! 



:بس کن لعبت بس کن زندیسلطان تشرش م یآ ! 

مو ببرن.... : اگر اومده باشن پسردیگویم یجان یب یبا صدا لعبت

 اگر

برده باشن بو  ... 

است و آسمانش رو  یکه آفتابش خاکستر یصبح است ، صبح دم

 به

زندیم یاهیس  . 

 یکند، صدا یمو به تن من هم راست م دیگو یکه لعبت م نیهم

یا  

بود؟ سی: بابا پل دیآ یم سلطان  

شنوم یشود، نم یپرت م نیلعبت و ناگهان به زم کشدیم نیه و  

نیکنان بر بال هیسلطان که مو یآ یفقط صدا د،یوگ یچه م لیعق  
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ورشیدر  یکند تا پا تند کنم، به سو یوادارم م ندینش یم لعبت  

بندم یرا م میبرم . پلکها یم . 

کنم یتازه م نفس . 

که دارم...  یپناه نی. به آخر کنمیبه خدا التماس م انیگو صلوات

 که



کنم و در را  یحبس م نهیاما باورم است ... نفس در س نمیب ینم

یم  

میگشا  . 

... یلیروند به مصاف چشمان ل ی.... چشمانم م کنمیباز م پلک

 چقدر

یلیام ... در مقابل نگاه ل بازنده  ! 

ی... برادیجنباندن پرچم سف یانداخته و آماده به اهتزاز برا سپر  

باختن رفتنیپذ یشدن... برا میتسل  ! 
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یمناسب تیدانم موقع ی، نم کندیو نگاهم م ردیگ یچانه باال م یلیل  

دیدانم با ینه ... نم ایچه کار دارد  نجایبپرسم ا دینه ... با ای است  

رنگش زل زده ام. چشمانش  دینه ... به رخ سف ایکنم  دعوتش

 خون

 ریکمرنگ ز یکبود کیاست ، کنج لبش شکاف خورده ،  آلود

 گونه



درست آنجا که یشانیپ یدر باال هیبخ ید و جاراستش دار ی  

کند یم یشوند، به من دهن کج یموها متوقف م دنییرو  . 

که تا یاست ، در دهیرا به چنگ کش یلیل یدست مردانه بازو کی  

که آتش  یکنم . نگاهم به نخلستان یگشودم ، کامل باز م مهین

 گرفته

اروت است ومرد انبار ب نیا کنمیخورد ، احساس م یگره م است  

کند. نفس  یکه اورا به انفجار دعوت م یکوچک یجرقه  یلیل

 نفس

زنمیم . 

دالن ؟ هیپرسد : ک یسلطان م یآ ! 

نیا یکه چه کسان ندیخواهم بب یدارم ، م یگام به عقب بر م کی  

سلطان هم مثل من یها هستند . ا یلیاز صبح مهمان گرا موقع  

برادر مقتول با  ، ستیدرکار ن یگری. پرسش د شودیم خاموش

 نامزد

پناه اورده اند نجایاش ، به ا یفرار  . 
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داده ام .  یاست ... پس آدرس درست افتهیاش را  یفرار نامزد

 پس



را  رتشیشدم اگر ... اگر درود غ یاز شر اسامه راحت م من

یقدر  

شهیهم یبرد ان شرط و شروط برا یکرد و به خواب م یم ساکت  

شد یم ملغا  . 

 یرا به دست آوردم واز نو از دست دادم ب یروز زندگ شبانه کی

 آنکه

باشم مقصر  . 

که قالده اش به چنگ وانیح کیرا مثل  یلیدهد ، ل یجلو م نهیس  

تر واشیکشد : یم یفیخف غیج یلیکند ، ل یبه داخل پرت م اوست  

! 

دهد ، کشان کشان با خودش  یبه درخواستش هلش م تیاهم یب

 او

 یعشق سرخورده  کند،یکه جلب توجه م یزی،چ کشدیجلو م را

یتو  

از نخل ها به دار یکی یکه انگار به تنه  یاست . عشق نخلستان  

است ... همان اندازه  یشده است . همان اندازه عاص ختهیآو

 سرکش

 ... است

نگاه ریکشد، ساختمان را س ی، سر باال م ستدیا یم اطیح ی انهیم  



:  دیگو یشنل پوشانده ام مکه خودم را با  یکند و رو به من یم

 برو

ادیبزرگترت ب بگو  . 
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کندیم یخود دار یسلطان به سخت یآ  . 

... یتساو ی... و آن سو می، ما خاندان قاتل یطرف تساو نیا

یبرادر  

داند یرا وداع گفته است . نم یشب دار فان مهیبرادش ن که  . 

ورده داند درود چه برسر اسامه آ یاحد وو احد که نم یخدا به

 . است

زند ، الغر شده  یساده که به تنش زار م راهنیپ کیبا  اصالن

 . است

 کی میشب تا صبح نصف شده دروغ نگفته ام ... بگو کی میبگو

 شب

شب تا صبح با  کی میصبح ، اب شده دروغ نگفته ام . بگو تا

 تمام

رفته و نفر برگشته دروغ نگفته ام لشگر ! 



م ... کمرش راست است و خ شیسرش باالست وشانه ها اصالن

 من

نخاعش ، و آن تکه  ینشسته پهلو یدانم ، آن تکه گلوله  یم

 گلوله

مثل یگریاز هر وقت د شیاش ب نهیس یجا مانده در قفسه  ی  

آوردند یو به کمر و قلبش فشار م کنندیعمل م دشنه . 

یلیو دست در دست ل ستادهیتمام قد ا یلیمقابل گرا اصالن ... 

 نجای، را ا ستیخلوص ن شین نگاه خاصش... که تو... با آیلیل و

ینم  

تر بیاست ... آن سو غر بیغر میبرا یتساو یسو نی.ا فهمم  ! 
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ساکت است ، مانند ماده د،یآ یم اطیچادر به کمر بسته به ح لعبت  

اش در برابر ببر  یزخم یاز توله  خواهدیکه م یمادر ریش

 حفاظت

 ! کند

وا بدهد ... همه  ترسدیاندازد ، م یت منگاه به لعب میسلطان ن یآ

 ی

به نفع نیخبر است ا یکه اصالن از آنچه رخ داده ب میدان یم ما  



زمان دیبا ی. کم ستیکاف مانیدادن درود برا یفرار یبرا ماست  

نفس میخواهیم ی... کم میکه وقت بکش میدار ازین ی.... کم میبخر  

ساله مان ستیب یباجوان رعنا میچه کن مینیتا بب میکن تازه  ! 

به ناگه به خون آلوده شده است شیدست ها که  . 

یزیاندازد : چ یم نیطن اطیح یسلطان در فضا یلرزان آ یصدا  

نجایموقع صبح .... ا نیاصالن؟ ا شده  ... 

داشیرود: چشمت روشن... باالخره پ یم یلیل ینگاهش به سو و  

؟ یکرد ! 

کردم داشی: پدیگویو م زندیسلطان م یآ یلبخند به رو اصالن  . 

شکر...  ی: الهکشدیرا به صورتش م شیسلطان دست ها یآ

یاله  

 .شکر
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سور  دیبه ما اصالن . با یسور بد دیکند: با ینگاه به لعبت م و

یبد  

یکرد داشیرو باالخره پ یلیل که  ... 

ی. چه سور دمی: سور مکندیهوم م اصالن .... 



دانم چرا ، حال یچرخد ، نم یمن م یمردانه اش به سو نگاه  

دم دست یشکار یاست اگر اسلحه  بیاندازه غر یب چشمانش  

تفنگ بود یشک چانه اش هدف لوله  ی، ب داشت ! 

بودم دهید گریحال چشمانش را بار د من  ! 

خودش  یبرا یبار تا سکته راه نیبار بدتر از بار قبل بود . ا نیا

 و

نگذاشته بود یاش باق نهیس  . 
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خودش کندیرود، سکوت جمع وادارش م یجلو م یسلطان کم یآ  

 ی.... کجا بودی: خوش اومد دیگو یم یلیو بدوزد ، رو به ل ببرد

 ؟
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چقدر خودشو  یدونی! م شهیپسر چقدر دل نگرون تو م نیا ینگفت

 به

ما تو  دیمدت ُجم نخورد ... ترس نیما ا شیزد .... از پ شیو ات آب

 رو



میکرده باش میقا ییجا هی  ! 

برد و چانه باال تر و یجلو م نهیخندد و اصالن س یسلطان م یآ  

یلیگرا لیکشد: عق یم داد  !!!!!!!!!!!! 

پرد و یسلطان دو گام عقب م یآنقدر عربده اش بلند است که ا و  

کوبد یدست به سر م کی لعبت  . 

 یدهم ... در پهلو یاصالن ، جان م یرود با صدا یم نفسم

 عربده اش

.... یلیترسم .خ یدانستن مرگ اسامه لنگ انداخته است . م ،

 وحشت

وجودم رخنه کرده است یجا یجا در  . 

میما گوش به فرمان میبگو ایبه شکم به سکوت ادامه دهم...  دو  ! 

، خاندان آل ستین نی.... که جز ای... تو بخواهییتو بگو هرچه  

ت . او سکان دار است . ... حاال به دست او سپرده شده اسفیس

 او

... تا درودمان درود بماند میچه کن دیبگو  . 

داخل حرف  ایداخل پسرم... ب ای: بدیگو یسلطان ناله وار م یآ

میبزن . 

رونیب ادیکشد: برو بگو اون کفتار ب یعربده م گرید بار ... 
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شود یپله ها آوار م یرو لعبت . 

د؟یگو ی.... به درود م کفتار ! 

حجم از خشونت  نیماست . کفتار چرا... ا انیجوان ژ ریش درود

 چرا

... 

کم به خودت مسلط هی: پسرم آروم باش... زندیسلطان حرف م یآ  

 ...باش

؟یچه آرامش ؟یکشد : چه تسلط یداد م اصالن ! 

دهد و  یرا فشار م شیکه به چنگ دارد را محکم تر بازو یلیل و

ادیفر  

خائن یترسو ونریب ایبزدل ! ب رونیب ایکشد :ب یم  !!! 

: باور دیگو یرمق م یسلطان ب یافتد وآ یم هیجان به گر لعبت  

که  یسهم نی.... ایریدرگ نیکه رخ داده ... ا یاتفاقات نیا کن

بینص  

احد و واحد قسم اصالن جان  یتا خانواده شده ... به خدا دو

 ماجرا

ستین یکنیم الیکه تو خ اونطور  . 

دمید نیرا رو به ع: من ماجزندیم شخندین اصالن  ! 



کند یادا م ظیرا غل نیع  . 

دیگو یکه از آن آمده ... با همان لهجه م یهمان بستر از  . 
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،  داردیبه جلو برم یسست و خشک شده اند، اصالن گام میپاها

یلیل  

افتد ،چشم در چشم من یم یلی، نگاهم به ل کشدیخود م یپ را  

لبخندش را به چه دانمیدهد ، نم یحواله ام م ی، لبخند دوخته  

کنم ریتعب . 

خواهد ...  یزن چه م نی... ا دیگویزن چه م نیفهمم ا ینم چرا

نیا  

 یدارد و چرا درد م یو روح چه درد ییبایهمه ز نی، با ا زن

؟ دیافزا ! 

 یبه خاموش یقیدقا کشد،یبه صورتش م یسلطان دست یآ

گذراندیم  

:اصالن  دیگویدهد و م یم رونیب نهیاز س ینفسش را به سخت ،

 جان

میزنیباش... حرف م آروم  . 

- رسمش ؟ نهیسلطان ؟! ا یآ یچ م؟یبگ میدار ی؟! چ یچه حرف ! 



همه درد ... پس ُدز نیا ستیرسم شراکت ؟ رفاقت... بس ن نهیا  

؟ میاز پا افتاد ی؟ وقت ادیم یک درمونش ! 

 یدونی.... میفتی: خدا نکنه تو از پا بدیگویسلطان با بغض م یآ

 که

یزیپاشا ... پرهام ... برام عز ی ندازها ... 

- د؟یبال رو سرم آورد نیکه ا زمیمن عز ! 

درود چه کرده  داندیاست ... م دهی. فهم ستمیتوانم با ینم گرید

 است

... برادرش را از او میبرد نی... اسامه را از ب میاسامه را کشت ...

میگرفت  . 
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پس تخس یمان را ک! به قول او دز در ی... چه لطف یعزت چه  

؟ میکنیم ! 

بخور ... پسر تو  یزیچ هیتو ...  ای: بدیگو یسلطان خسته م یآ

 رنگ

یمونی... هنوز سخت رو پا میرو ندار به ... 

- مال اولش بود و حاال شیسلطان ! سخت مونمیمن سخت رو پا نم  

... 



ادی! بگو خودش ب ی... چه دردیا یماجرا ... چه سخت وسط  . 

کار درود  داندیود چه کار دارد . مانده ام از کجا مام بادر مانده

 است

... 

 یمداربسته نبود ... حرف نیاز دورب یدرود، حرف یها انیهذ در

 از

وذالک نبود رهیاز نگهبان و تلفن و غ ینبود ... حرف شاهد  ! 
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به خون چشمان  نیببر با ا نیرود، ا یجلو م یسلطان کم یآ

 نشسته

 شتری.... حمله کند ... ب ندازدیترا ز آن است که چنگ ب یزخم

 نعره

دو رگه شده  یبا ان صدا شتری.ب سوزاندیدل م شتری... ب زندیم

 اش ،

کشد یبه دل آدم م خط  . 



دیآ یاو بند م یبرا یشک لحظات یب نفسم  . 

به اوست و او نگاهش به چشمان سلطان مانده  رهیسلطان خ یآ

 است

هربار که به  م،یبگو ستیو دروغ ن گرددیدردش م یدنبال دوا ...

یکی  

زنند و  یم ادیانگار در چشمانش هزاران نفر فر زند،یما زل م از

 کمک

خواهند یم  . 

و ردیگیلرزانش م یدستها انیسلطان مادرانه صورتش را م یآ  

سخته ...  نهیما هم سنگ ی:پسرم .... باور کن... برا دیگویم

لهیصق  ! 

بدون کیرو تو دردت شر ام ! 

- ؟ یکیپس شر ! 

دیگویو م نییچکد پا یسلطان دو قطره اشک از چشمش م یآ  : 

. هم تو ... هم خانواده ات میغم و حزن تو هست کیشر ! 

غم و حزن  کی: به نظر من بهتره شر دیگویو م کشدیم ینوچ

 مادرت

سلطان یآ یباش  ! 
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: تولد عضو  دیگویمو  کندیسلطان پرت م یآ یرا به سو یلیول

دیجد  

گمیم کیشما تبر کیکایرو به  یلیگرا  ! 

.... تفنگ من ،یلیگرا لی: عقرودیگام عقب م کیعربده کشان  و  

حروم  ی کهی... مرت یدیتوئه ! شن یها ضهیبه ب کیشل ی آماده

 لقمه

زیهمه چ یب ی  !!! 

یو صاعقه به ا شومی، من خشک م کندیسر از زانو بلند م لعبت  

، اصالن دست ردیگیلبخندش حجم م یلی. ل کندیاصابت م سلطان  

یپرت م یلیصورت ل یمچاله را به سو یبرد ، برگه  یم بیج به  

 یعوض یهرزه  هی!  یرو ندار یچیه اقتی: تو ل دیگویو م کند

یهست  

... 

یبرد کم یآمده به چشمانش را به پشت گوش م یرشته مو یلیل  

دارد، هنوز کمر  یبرم شود ، برگه را یکند و خم م یم تعلل

 راست

خواهد با لگد به شکمش بکوبد که  یاست که اصالن م نکرده

یصدا  



... از خانواده  رونیمن ب ی: برو از خونه چدیپ یم اطیدر ح لیعق

 ام

ریبگ فاصله  ! 
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... همان لینشسته به دست عق یرود به دو لول شکار یم نگاهم

 که

انگار جوان رعنا  رمردیپ است و رمردیپ فینح یبه شانه  قنداقش

یم  

کرد یاش طعنه زن نگاه م یعشق بیبه رق نمود،  . 

برد و یم بیبه ج دیدستها را الق گرددیبه جا برم شیپا اصالن  

یواسه خودت کند ی... چه قبریلیگرا لیعق ی: هدیگویم  ! 

! گمشو رونی: برو گمشو ب دیگویو م دیآ یم نییپله پا کی لیعق  

... 

اهی: س دیگو یدهد بلند م یو سر تکان م ردیگیم یعمق لبخندش  

! همتون دیو بپوش درود  ..... 

دارد یدر تند گام برم یو به سو شودیجمله اش تمام م و  ! 
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رود ، دو لول را به یم لینگاهم به عق شود،یکه بسته م اطیح در  

که  یلیل یزوگذاشته ، کف دست به قنداق سالح است ، با نیزم

یرو  
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به زن ینگاه زد،یبرخ کندی، کمکش م ردیگیولو مانده را م نیزم  

؟ی: خوب دیگویاندازد وم یم جوان  

 هویآقا ...  لی: عقزندیدهد و در پاسخ لب م یتکان م یسر یلیل

یچ  

جام امنه ! به یهوار من شد ؟! شما که گفته بود کهیمرت نیا شد  

لرزه یم دیخت بدر نهویچهار ستون تنم ع خدا  ... 

سلطون  نی: خوب دیگویو م رودیسلطان م یآ ینگاهش به سو و

 خانم

 ...عرض ادب !

: احوال شما لعبت خانمدیگویجنباند رو به لعبت م یسر م و ! 

ما ی؟! با زحمت ها نی: شما چطور دیگویرو به من م و  ! 

کنمیباز نگاهش م مهین یدهان با  ... 



داخل .همتون .... وقت عمله !  دی:برگرد دیگویم یدستور لیعق

عیسر  

... سلطان... لعبت دیباش .... 

؟ یهست ی: با تو ام دختر ! معطل چ کندینگاهم م و ! 

از جانب خدا یمعطل معجزه ا احتماال  . 

دیآ یبه درد م دلم ... 
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گوشه  کی خواهمیاندازم... م یرا پشت گوش م دستورش

.... ونمیبنش  

 اطیحاضر در ح یدور تا دور باغچه  ینمایس ی... لبه  نمینش یم

، 

سلطان یآ ی.... هق هق هادیآ یم ادیفر ی. صدا شومیم پخش  ... 

کندیم خیکشد و مو به تنم س یکه لعبت م ییها غیج  . 

کندیارزش شمردن درود ، وحشتم را دو چندان م یب  . 

 بهیکه صد پشت غر یاو به هم خون خود رحم نداشت من یوقت

 بودم

فروخت یم یبه ارزن را ! 

بزرگ شده بودم شیزانوها یمن رو یلیگرا لیعق ... 



یرا ستاره باران تر م میشب ها شی... من با قصه هایلیگرا لیعق  

دمید .... 

جانم هنوز در  نیجانم بود و گل نیگل ی فتهی... شیلیگرا لیعق

نهیس  

بودند که از یدانست و چه کسان یو م دید یتاز م کهیاو را  اش  

بودم دهیقصه نبافته بودند و من نشن نیمرد به گل نیعشق ا وصف  

! 

که به  یمیتا خورده بود که به نس انینگاهم به آن کاغذ از م حاال

 آن

کرد یجنباند و سبک و زننده تا از وسط باز م یسر م دیوز یم  

... 
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شکافت ، یکه صخره از وسط م ینیهمچون موج سهمگ قتیحق  

ام را دو تکه کرده بود نهیس ! 

یجان ... درد آ نیفهمم. درد گل یدرد اصالن را م کردمیم حس  

لعبت یدرود ... درد ضجه ها یبی... درد غر سلطان  ! 

سیکاغذ ، همه جانم خ ینوشته ها نی... با هم کردمیحسش م من  



زجر را به چه  نیو ا کشدیم ریخون و اشک شد . معده ام ت از

یکس  

کلمات ... کاش هرگز ندیدادم؟ زجر بلد بودن لغات! فهم یم بسط  

مدرسه نرفته بودم به ! 

به آن تکه کاغذ گره نخورده بود نگاهم  ... 

اصالن ...  ی! و صدا یلیگرا لی... عق قتیطر یلیل ینامه  غهیص

 که

به تنم... جسمم ... و یگفت، آنقدر یم کیرا تبر دیعضو جد تولد  

، که طاقت هضمش را نداشتم کردیم ینی، سنگ روحم  . 

. و  کندیسوزد ... جانم درد م یام م نهیتتان کند! سلعن خدا

رانمیح ... 

ناچارم نیچن نیبه کدام گناه ناکرده ، متهم شده ام که ا دانمینم  

را بپردازم شیجزا سخت  ! 
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هق  زیر ی. صدا زنمی، زل م زندیکه از در سماور باال م یبخار به

 هق

از دوستان دانشجوست یخال ییمحقر دانشجو ی. خانه  دیآ یم  ... 

وارد  تیبه حد کفا یمانده ام، به اصول خانه دار نجایکه ا یمدت

 شده

 یبهداشت یها سیدم کنم . سرو یچا کی دیآ ی. از دستم برم ام

 را

که برق بزنند و البته ، خوراک مرغ حاضر کنم میبشو یطور  ! 

یتو گریها را بپزم که باعث نفخ نشوند . د ایلوب یطوربلدم  یحت  

توانم بلند ی... م خوردیتخم مرغ به چشم نم یپوسته  میمروهاین  

حرف  یطوالن یساعت ها شانیبرا رمیاخ یاز آموزش ها بلند

 .بزنم

که هرگز به انتها نرسند ییها ساعت  . 
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فنجان  دارم،یبرم یقور یرا از رو یدم کن کشد،یسوت م سماور

یها  



 یدانه گل سرخ تو کی یکی،  کنمیرا تا خرتناق پر م رنگارنگ

 هر

روم یسالن م یاندازم و به سو یم فنجان  . 

است ، سرم را باال  خکوبیمن م یزن ، نگاهشان به سو سه

رمیگیم  

مینداشت یکنم که انگار هرگز با هم دشمن یم شانیتماشا یطور  

... 

داشت می.... و نخواهمیندار . 

، دست چروکش را رمیگ یم نیگل یرا به سو یچا یحاو ینیس  

کند یرا باز م شیحناست ، لبها شیبه سر ناخن ها کشد،یم شیپ  

جانم هنوز زنده است!  نیشنوم . مانده ام چطور گل ینم ییاماصدا

 با

قتیطر یلیل تیبه جذاب ییهوو وجود  ! 

کل انگشت سبابه  یبه اندازه  شیلعبت است ، چشمها یبعد نفر

 ی

سر یبا ب شیتر ... لبها یاستخوان شیتو رفته شده ، گونه ها من  

.... یرنگ و رو، خسته ... عاص یبه هم چفت شدند ب یوسامان

دیناام ! 



شده است دیسف شیکند ، چقدر موها یرا رنگ نم شیموها گرید  

. 

یزائد رو یبعدتر از لعبت است ، موها کنم،یسلطان را نگاه م یا  

به مایکه مستق ییکه مدتهاست از کارها کندیمام  یاش ، حال چانه  

است دهیاش ارتباط دارد ، دست کش یظاهر ییبایز  . 
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... همه شان وزن از دست زیفقط آن ها .. که انگار از همه چ نه

 داده

...  دینا ام یبدبخت.... زن ها ی! زن ها چارهیب ی... زن ها اند

 به خانه

هستم پناه  کیشر گریدمن که با سه نفر  ییمحقر دانشجو ی

 آورده

یکه چمدانم را از دو دست لباس پر کردم و نا گهان ، ب ی! من اند  

شدم ... ناگهان شدم پدر خودم، مادر خودم .. خواهر  خانواده

 وبرادر

 ! خودم

نمانده بود یآنها باق انیمن در م یبرا ییجا و . 



 یرورا  ینیکنم به ظرف و س یدارم، اشاره م یقندان را بر م در

 پا

 یقائم با مبل دو نفره ا ی هیکاناپه که در زاو ی، رو گذارمیم

 است

نمینش یتنگ به تنگ هم نشسته اند، م شیهر سه رو که  . 

کنم یسکوت مطلق نگاهشان م در . 

که ترکشان یماه کی نیکند ، در ا یام م یچهره شان حال زیآنال  

بوده است پنداشتم افتضاح یهمان اندازه که م زیام ، همه چ کرده  

. 

قرمز است شیجانم چشمها نیگل . 

دار و ندارش که درود بود و حاال احتماال ی، همه  چارهیب لعبت  

تلف نشدن درود  یپدر شوهرش ، راه برا یشدن زن تازه  آبستن

 را

است بسته  ... 
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که به عنوان معشوق یسلطان از دوجا خورده است ... دختر یآ  

 یداده بود ، شد ناگهان هوو پسر شوهرش به او پناه دوستِ 

 ! مادرش



کم از مادر ندارد نی... هرچند که گلشیکه نه ... زن عمو مادر ! 

نجات جان طفل داماد خواهرش، دهان دختر یکه برا یا خاله  

دوخت ، حاال ... با  یرا به هم م اهیس دیرمال و آصف  طلعت

یکمر  

که به  ییدانشجو یاز مبل خانه  یشکسته ، کنج ی، ظاهر دوال

 زور

را درونش چپانده ام، نشسته و چشمش به من است خودم  . 

بکنم یاست تا من کار دواریام ! 

هستم؟ یچه کس ومن ! 

بهیغر کی  ! 

باشد بهیغر هیمحتاج  ینخواهد، کس خدا  . 

نخواهد یکس یبرا خدا  ... 

باشد ! که آن دور  ازتین یو فردا روز یندازیرا دور ب یعضو

 افتاده

بودن را با عمق وجود حس کرده است ، چطورزباله  یمعن که  

دوباره برگردد ؟ خواهدیم ! 
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] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲5۱_ یلیگرا  

یبازگشت به خانواده  یاز من تقاضا یکس زنم،یم بیخودم نه به  

را ندارد ! نخواهد داشت ... و خودم خودم را در خودم  یلیگرا

 خفه

کنم یم ! 

:  میگویدهم و م یول مط یگذرد ، کم یبه سکوت م قیدقا

تونیچا  

شد سرد  . 

از اشک  نیکند ، پلکش سنگ یبه من م ینگاه میسلطان ن یآ

 است،

دهم ،  یرا تکان م میمچ پا یپا انداخته ام، عصب یرا رو میپا

 جلوو

آش و الش بودن  زانیم نیاز ا یو کفر کیستری... ه عقب

، زانمیعز  

بودم دهیو به تنگنا رس نگران  . 

پرسد: حالت خوبه مادر ؟ یاز ته چاه م ییابا صد نیگل ! 

بستم سد راهم شد ، خوب آن شب را به خاطر یساکم را م یوقت  



به خانه مان ... من اسباب جمع یلیسه روز پس از آمدن ل دارم،  
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و دهیخواست . ترس تیرا گرفت... حالل میجلو نیورفتم . گل کردم  

و گفت: ببخشم دیبود ... بغلم کرد و من را بوس هراسان .... 

دمیبخش و ! 

از  یبغل کرد که انگار تکه ا یلحظه که من را طور همان

 وجودش

دمیبخش بودم  . 

آورم یرا خوب به خاطر م یسه روز جهنم آن  .... 

گذر از مرز یشدن درود ، برا یروز پس از راه سه  ! 

است یرسم یلیکرد ل یبه همه حال لیعق نکهیروز پس از ا سه  

... 

 یرسم یلیرا ! امال تشیرسم میاوریکه تاب ب میخواهاگر ن یحت

 است

است یلیخانم خان گرا یلیل . ! 

 مارستانیبود، هللا مراد پاشا را در ب ختهیرا ر شیاشکها لعبت

یبستر  

داد که همه یطور یلیگرا لیرا عق دیکبد جد کی دیبود و نو کرده  



یم توپس پاشا ه نیو ز ستیک اری، هللا مراد حاال  میدیما فهم ی  

که بزرگش کردند  یاوست ... من آنجا چه کاره بودم؟! دختر میت

 ... تا

بس شود؟ خون ! 
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... و  یلیل یحاال اسامه مرده بود ! درود رفته بود ... تو راه و

کی  

ذکور تازه یلیگرا  ! 

خواستند چه کار ؟ یآن خانواده من را م گرید ! 

را درود ، دور مبادا ... و مبادا  یزاپاس بودم ، برا کی من

 . انداخت

بودم شیصدا دنیمن ... چقدر دلتنگ شن ی چارهی... برادر ب درود  

. 

آورم یبه لب م یمحجوبانه ا لبخند . 

یعاد یمثل آدم ها کنمیم یروزها ... سع نیکرده ام، ا نیتمر  

طومار کی ستند،یکه خان ن ییو برخاست کنم . مثل آدم ها نشست  

ستیقابل اتکا نندارند و دودمانشان  نهیشیپ  . 

- خوبه زیهمه چ  . 



یزی.... چ یپول ؟یندار یپرسد: کم و کسر یسلطان م یآ .... 

... و خورمی... مپوشمیم کنم،یکه داشته ام خرج م یسود حساب از

 دنگ

یاست فقط خدا م دهیدهم . ترنم چقدر به دادم رس یخانه م اجاره  

تمسین یلیگرا کیو البته .... هنوز نگفته ام من  داند ! 

انیرا م یخواهد فنجان چا یم یکشد ، وقت یدست جلو م لعبت  

؟ یبلند کن مایهواپ یپرسد: تونست یسلطان م ی، ا ردیبگ انگشت  
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مونده تا برسه  گهیکم د هی: هنوز میگویوم زنمیم یکم جان لبخند

 اون

 ...روز

فاصله افتاده است انمانیچقدر فرسنگ ها م و  . 

ته حلقش  یریشود، بغض حق یشک مسلطان چشمانش پر ازا یا

 را

را به دست دارد یرنگ یا روزهیف حیجان تسب نی، گل دهیچسب  

درشت یقطره  نوشد،یم یچا یلرزد کم یکه م یبا دست ولبعت  

چکد به فنجان یازچشمش م یاشک  ! 



مرتبه ؟ زی: همه چمیگویکشم و م یلب خشکم زبان م یرو  

گرددیسه نگاهشان به من برم هر . 

کنند که خودم از سوالم یدرمانده نگاهم م یزن ، طورسه  نیا  

خودم را هم یکنم ، فنجان چا یتازه م یشوم . نفس یم مانیپش  

: چه خوش عطر ورنگهدیگو یم نیو گل دارمیبرم ! 

ام آمده اند یبه خواستگار انگار  . 

را وندیام بدنش پ دهیبپرسم. ... پاشا خوب است؟ شن خواهدیم دلم  

 چیاست.... مالقات ه فیا رنجور است ... ضعنزده است، ام پس

 کس را
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به تلفن یدهد... حت یمن ! تلفن هم جواب نم یحت ردیپذ ینم  

من یها  ! 

آمدم که یمن به دندانش خوش مزه م یهللا مراد انگار تا زمان و  

مرتبه که پا به اتاق پاشا گذاشتم، تو نیبودم ... که آخر یلیگرا  

بود سر نی، مفهوم دار بود . مفهومش اکه مهمانم کرد یا یگوش  

نشود دایپ یام آن حوال وکله  . 



 کی میموضوع برا نیطالب من نبود ! و کنار آمدن با ا یکس

 شکنجه

محض بود ی  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۳5۱_ یلیگرا  

که خوب  یکردند، طور یام م یوارس یمراسم خواستگار مثل

نندیبب  

که به تن داشتم  ینی، دامن ج بهشان نباشد یلک انمیعر یبازوها

 را

 اطی... که در حمیکرد، سر زانو ها یم یجان با دقت وارس نیگل

 همان
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یدانستند رو یو م کردندیم یشده بودند را بررس ی، زخم خانه  

دارم یتکه ماه گرفتگ کیرانم  ی کشاله ! 

 دیسف یکوتاه شده ام را با تل مخمل یانداختم موها نییرا پا سرم

 به

هل داده بودمشان البا  . 



معصومه را به  یسه دگمه به تن داشتم ، صندل ها دیتاپ سف کی

 پا

بودم ! هرچند که قصد دهیرا هم تازه خر نیبودم ... دامن ج کرده  

در کار نبود یدیخر  . 

آمد :  شیجان صدا نیو گل زنمیرنگم زل م دیسف یناخن ها به

 الغر

مادر یشد .... 

: نه چندان میگویو م کشمیبه صورتم م یدست  . 

حرفش ٌمصر است یکند رو ینگاهم م یشتریجان با دقت ب نیگل  : 

چشمات گود رفته دورت بگردم ریز . 

از شما شتری: نه ب میبگو خواهمیم  !!! 

دیجان تر یکه ب شماها ... 

دیرمق تر یب  ... 

دینفس تر یب ! 
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! من هنوز هرچه بودم سرپا  دیشکست خورده تر از من لشگر

 ....بودم



دیشده بود نیهم پخش زم یماندم ! شما که رو سرپا  . 

خونه متیببر می: اومدزندیسلطان لب م یآ  . 

شود یم خیمو به تنم س دیآ یخانه که م اسم  . 

بلبشو بود خودمون  لیکند: آره مادر... اون اوا یهان م نیگل

 خودمون

؟ یو بر یداد که تو شال وکاله کن تیرضا ی... کمیگم کرد رو  

؟یگفت اصال تو بر ی: کدیگو یم نیحرف گل یسلطان پ یآ  

هم  یکس ینگفت برم... ول ی: کسمیگویکشم و م یباال م چانه

 نگفت

 . بمونم

خوردیسلطان از حرفم جا م یآ . 

ستمین ی: حاال هم ناراضمیگو یو م میلبها یبه رو کشمیم یلبخند  

. 

تبههم مر زیسه تا دختر همخونه شدم . اوضاع خوبه . همه چ با  . 

نمیب ی. دوره هامو م خونمیم درسمو  . 

؟ی: بعدش چپرسدیم یخشک یبا صدا لعبت  
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ینیس یدهم و فنجان را تو یخودم را به جلو تاب م یکم  

که من بدونم .منتظر دونهیم یچ ی: از بعد کمیگویو م گردانمیبرم  

ادیم شیپ یچ نمیتا بب مونمیم  . 

توانم طاقت حفظ کنم ینم گرید و  . 

- افتاده ؟ یشده؟ اتفاق یرطو  

پرسم: سرد یگذارد و م یم ینیس ینخورده اش راتو یچا لعبت  

عوضش کنم شده . 

زندیلب م یکم جان نه . 

 یخودش را کم نیشود، گل یم رهیخ زیم ی هیسلطان به پا یا

 جلو

است نیکند حرف بزند اما انگار زبانش سنگ یدهان باز م کشدیم  

. 

دختره پاشو گذاشته  نیا یوقت : ازدیگو یسلطان عوض او م یآ

 اونجا

 نینتونستن ضارب یشده ! حت نینفر مونیانگار خونه زندگ ...

 پاشا و

به هم گره خورده دالن یکنن .... همه چ دایهم پ اصالن ! 

برگشته یزده بس که رفته و دست خال خچهیمراد پاهاش م هللا  . 

نیآب شدن رفتن تو زم یانگار  . 



گفتن ندارم یبرا یزیچ  . 
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یتو ییآوا چیکنم ... ه یخرج کنم که هم درد یصوت خواهمیم  

ستیام ن چنته  . 

؟ نیبهش بگ نیخوای؟ نم ستیبس ن هینالد :حاش یخسته م لعبت  

دیگو یدوزد و م یسلطان چشم به سقف م یکند وا یاخم م نیگل : 

هیقشنگ لوستر  ! 

ام دهیلعبت را شن یصدا . 

دست دوستمه : کارمیگویکنم و م یرا فوت م نفسم  ... 

: هنرمنده؟دوزدیمن م یسلطان چشم به چشمها یآ  

آره شونیکیدهم:  یتکان م یسر  . 

پرسم: درود خوبه ؟ ازش خبر  یرود و م ینگاهم به لعبت م و

؟ دیدار  

آورد یبر لب لعبت ، جانم را به لرزه در م خنده . 

.  میستیخبر ن ی: ب دیگویدهد و م یتاب م یرا عصب خودش

میدونیم  



باهاش  ی... تلفن پوشهیم ی... چ خورهیم ی... چ کجاست

 . درارتباطم

هللا الحمد  ! 

نمینش یم خیکه س دیگو یم یالحمد هللا را طور نیا و . 
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لبش ، هزار حرف دارد یگوشه  لبخند  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# 54۱_ یلیگرا  

که ادعا ییو لعبت با حفظ لبخندش گفت: از تو کندیم سیه نیگل  

یخبر یهمه ب نیا دهیبع یخواهرش یشتدا ... 

: من نخواستم ازش لعبت میگویو م کشمیام م یشانیبه پ یدست

 جان

! 

-  کشیمگه به خواستن و نخواستنه ؟ اون موقع که تحر

یکردیم .... 

منو یمن و بردن ... آ یآ یاوردیدرم یباز ارهیموقع که پت اون  



فالنم!  یمم ... آشناسنا یمنو دادن به عرب.... آ ی... آ فروختن

 اون

داره ؟! چقدر دوست  رتیکه چقدر روت غ یفکرشو نکرد موقع

 داره

یتو هم دوستش دار کردمیم الی! خ؟  ... 

: بسه لعبتدیگو یسلطان م یآ  ! 
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است مگه  هیخوبه . االن ترک دیگی: شما که م میآ یحرف م به

ستین  

 ؟

کشد یلعبت قلبم را ناخن م ی خنده  . 

شود، به ینا ممکن م میشود که نشستن برا یم ادیآنقدر ز تپشش  

: اوندیگو یشوم که لعبت م یبلند م یچا ینیبردن س ی بهانه  

قرمساق، فرستادش تهرون ی کهیمرت  ! 

لعبت  یکه به دستم بود به سو یرنگ یفنجان ها ینیس با

گردمیبرم . 

 هی: درود و از ترکدیگویکند و م یم نییسر باال وپا لعبت

 فرستادنش



 میاوردنش بندرعباس.... از بندرعباس هم مستق ی.... از دبیبد

 قزل

 ! حصار

کنمینگاهش م ندیآ یکه از حدقه دارند در م ییچشمها با  . 

قصاص کنه خوادیاصالن م گنی: مدیگو یبا همان خنده م لعبت  ! 

کوبد یجان مشت به ران پا م نیگل  . 

ی، مانتو دزیخ یکشد و لعبت از جا برم یم ریسلطان سر به ز یا  

به تنش کرده است اهیس  . 

پرسم یسوال را از خودم م نیدرود رفته است؟! ا اهیس شوازیپ  . 
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زند، انگار درحال غرق است که به هر یحلقم را چنگ م بغض  

یآب بترکد ... تا تو یتا زنده بماند ، تا رو زندیچنگ م یسمانیر  

ه به سکوتک ییمنفجر شود و هق هق کنم . هق هق روزها میگلو  

یچشمها نیبار کشته است . و ا کیکه من را  ی! سکوت گذراندم  

کشد یبار م نیدوم یمن را برا لعبت  . 

دارد یادیز رینگاه تعاب نیا  ! 

از چه کنم است پر  . 



پسرش که در زندان است ،  یداند برا یمادر است که نم کی نگاه

 به

یچه کس یچنگ بزند ... از کجا استشهاد جمع کند . به پا کجا  

شود ینقطه شروع م نیاز ا بتیتا او را ازاد کنند... و مص فتدیب ! 

اش منم یآنچه که رخ داده است؛ باعث و بان هر ! 

انیرا م کمیبار ی،بازوها ستدیا یمقابلم م دیآ یجلو م لعبت  

شود  یم قیو خوب به صورتم دق ردیگیزده اش م خی یانگشتها

 و

دیگویم : 

 ! اصالن-
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آورد ینام را به زبان م نیا یاست وقت زیجنون آملبخندش  و . 

دنیبه چک کندیم کیرا در چشمم تحر یقطره اشک جنونش  ! 

فی: اصالن ! آل سدیگویدهد و م یتکان م سر .... 

 یلیل لیعق ای: گفته  دیگویو لعبت م زندیم یغلت میگلو یتو بغض

 رو

بده طالق  ! ... 



شروع ایه ؟! چون با هم گذاشت یپرسم : راه حل دوم یتعلل م یب  

حرفتو یکرد  .... 

؟!  یچ ایپرسم:  یکنم و م یم گرید یبه دو زن درمانده  ینگاه

ای  

؟ یچ ! 

: درود به  دیگو یکشد و م یمن عقب م یپنجه از بازو لعبت

 خاطر

قبرستون ! تو به درود ، به پسر من  ی نهیاسامه رو فرستاد س تو

، 

... جونشوشویونعمر... جو هی.... یزندگ هی!  یبدهکار  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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زدیریصورت اشک م ی، به پهنا زدیخ یسلطان از جا برم یا  . 

هق  یصدا ند،ینش یم نیزم ی، لعبت رو دارمیعقب گام بر م به

 هق



من  اریاخت یآنقدر گرفته است ، آنقدر از ته دل است که ب شیها

 هم

 نکیس ی. فنجان ها را تو زنمیدر سکوت مطلق زار م شیبه پا پا

یم  

زمیآو یاز آب چکان م یرا به قالب ینیس ی. دسته  گذارم . 

کردم یوسواس فنجان ها را با اسکاچ اغشته به کف م با  . 

خواست با  ی، لعبت را به زور م دمیشن یسلطان را م یا یصدا

 خود

دانستم یو لعبت چنبره زده بود و دستش به دامنم نبود اما م ببرد  

دست به دامن یدهند . معن یرا م یهق هق ها ، همان معن نیا  

نه ؟!  گفتمیتوانستم؟! م ی؟ چطور م کردمی! مخالفت م شدن

 چطور

خودم  یگذاشته بودند ... به رو نیوتیگ ری. قلبم در ز توانستمیم

ینم  

؟ شدی؟ م آوردم ! 

را سمیخ یکه با حوله پنجه ها یکردم، درحال یرا آب کش میدستها  

با دستمال نم چشمانش نیکردم ، به سالن بازگشتم گل یم خشک  

گرفتیم را . 
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لعبت را ینشسته بود و شانه ها نیزم یسلطان که رو یبه آ رو  

پرسم : چه کار کنم ؟ یبود م گرفته ! 

: دخالت دیگو ی. با ته نگاهش م کندیم میتماشا زیسلطان ت یآ

 ! نکن

...  ندازیدرد سر ن یتو .... خودت راچی: ه دیگو یتهش نگاه م با

 با

گفت: دست بردار از  یو بزرگ شدن مردمک نگاهش م کوچک

نیا  

: سر  گفتیکه تو را دور انداخته اند ... با نگاهش م خانواده

یزندگ  

هم داشته باشد دیندارد ... نبا یاز تو توقع یباش ! کس خودت  . 

شد یتر م نیو سنگ نیسنگ بغض  . 

آمد یم رونیم با نهیسخت و سخت تر از س نفس . 

... برو با اصالن حرف  یخودش به حرف آمد : چه کار کن لعبت

 بزن

خوادیاز جون ما م یبرو بگو چ ...  ... 

 ی: بگو درود و آزاد کنه ! بگو درود برادر لش ب کشدیم ریونف

 همه



 یکه تو سرش چماق بزنه تا وقت ینکشته ! بگو از وقت زشویچ

 که

اومده گهید یکیت تلف شده ! بگو ... چند ساعت وق رهیبم فتهیب ! 

کشته ... بگو کار درود نبوده گهید یکی  ! 

لعبت ینعره ها یسوزد از صدا یام م نهیس و  ... 
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جان من را با نی. گل ردیگ یدرد لعبت ... همه جانم درد م از  

یزند ... خواسته  ینم میو صدا کندیم ایکند ، ح ینگاه م التماس  

. شرم نطوریآورد . سلطان هم هم ینمدلش را به زبان  یتو

کندیم  

برو سراغ اصالن دیبگو که  ! 

... برو بخواه از اصالنفتیاصالن ب یبه پا برو  ! 

منتش را بکش... برو جان درود را طلب کن ! برو عفو  برو

 . بخواه

یکنم به چشمها یلعبت را مرتب م یآشفته  ی، مو شومیم خم  

 یاگر اصالن قبول نکنه چ : میگو یو م زنمیاز اشکش زل م سیخ

 ؟

؟ یدلش رضا نده چ اگر ! 



شود یم لیما نیبه زم شیشانه ها لعبت  . 

به ندازنی... طناب دار م یچی: ه دیگو یدهد و م یتکان م یسر  

همه  ی! عوض اتابک ب دهیند ریپسرم... عوض اتابک خ یگلو

زیچ .... 

اتابک گور به گور شده عوض  !!! 

: عوض اتابک دیگویکشد و م یم و خنج به صورت زندیم غیج و  

... 

خاک !!! خدا لعنتتون کنه ...  ریز کشنیتو ... درود منو م عوض

 کاش

یم اهیشدم... کاش به خاک س یعروس شما نم شکستیپام م قلم  

یبودن جلو دهی... کاش زبونم رو بر شدمیعروس شما نم نشستم  
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.... اتابکگفتم  یاتابک بله نم یانداخته بودن که به همسر سگ  

هزار مرتبه برات کمه! اتابک  یروز یبسوز شیآت یتو انشاهلل

 روحت

یدرد کرد ریاس مویدرد باشه که زندگ ریاس .... 

کرد یم نینفر  . 

را مشت کرده بود نیگل یپنجه  شیها نینفر و . 



 یاخم ا یسوزد ، برا یدلم م نیمظلوم گل یآن چشمها یبرا

 سلطان

کنمیم یچقدر دلسوز میدم که نگوخو یسوزد . برا یدلم م شتریب  

. 

... با رمی: من ممیگویو م کشمیلعبت م فینح یشانه  یرو پنجه  

به ذهنتون  یباهاتون در تماسم . هر راه زنمیحرف م اصالن

رسهیم  

 ی... برا یشنهادی. هرپ دیبگ دیکه دار ی... هر فکر دیبگ بهم

 درود با

دم یو جون انجام م دل  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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را به او داده  خواستیکه م یزیشود . همان چ یساکت م لعبت

 بودم

چند جمله نیهم با  . 

دیآ یزنگ م یصدا  . 



در است . رو به زن ها که چونان  یکه جلو نمیب یرا م معصومه

 آواره

: خودتون رو جمع و  میگو یمانده از جنگ هستند م یباق یها

 جور

دیکن  . 

به احترام حرفم ، چند برگ دستمال زد؛یخیمالفور بر یف لعبت  

. دوستات هم اومدن میکنی: ما رفع زحمت مدیگو یو م داردیبرم . 

ندارن یبا ما کار دی: بمون میگو یو رو به لعبت م زنمیرا م در  ! 

سراغ اصالن ؟ یریم یکشد : ک یاش را باال م ینیب لعبت ! 

 . فردا اول وقت-

کند و یرفته من را تماشا م در هم فرو یسلطان با ابروها یآ  

 ی... ول کنمیتالشمو م ی. همه  زنمیزورمو م ی: همه میگویم

 اگر نشد

... 
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ادیدالن ب دی: خودش گفت بگدیگویو م دیآ یحرفم م انیم لعبت  

. حرف نشدن نزن . کمرم تا شده من !  شهیم یعنی! پس سراغم

 بسه



نمیببجهنم و  میخدا . بسمه ... چند بار تو زندگ به ! 

کنمیسوزد . سکوت م یباز م دلم . 

، تا به ردیگ یجان دستم را م نیاست و گل ریسلطان سر به ز یآ  

بوسد و باالخره سه زن از خانه یبجنبم پشت دستم را م خودم  

شوند یم خارج  . 

مهمون می: باز ما نبوددیگو ی، با تشر م ندیب یمن را م معصومه  

 اریو ن یکس میستیبهت ما ن می؟: چند هزار بار بگ نجایا یکشوند

 !؟

چرخد: خانواده ام بودن یم زبانم ! 

: دیگویو م رونیکشد ب یمقنعه را با حرص از سر م معصومه

 خانواده

نجا؟یا یچرا اومد یدار ! 

 ینیرا از سنگ نیآمد . ا یروز اول هم از من خوشش نم از

 نگاهش

فهمم یم  . 
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 ینکردم . دنگمو م تو رو که تنگ ی: جا میگویو م کشمیم ینفس

 .دم



هم یلیدم! خ ی... گوشت و مرغ و خوراکم وم دمیخونه م خرج  

گفتم که چند ماه ستمین موندگار  ! 

 نجایمونده ! اه ... ا یکف نکی: چرا س دیگویبا تشر م معصومه

یزیچ  

خشکش کن! نگاه کن ... تمام کف آشپزخونه رو  یشوریم

یبرداشت  

یکرد سیخ  ! 

زنمینم حرف  . 

دمیکه من خر یی: از چا دیگو یکنم و باالخره م یطل ممع یکم  

؟ یمهموناتو پر کرد کمیش دمیکه من خر یوقند ! 

: ماه  سدینو یکانتر است م یکه رو یمنحوس یدفترچه  یتو و

گهید  

یلیو قند با دالن گرا یچا سهم  !!! 

مینگو یزیگزم تا چ یرا م لبم . 

؟ یهم آورد وهیپرسد: م یبا اخم م معصومه ! 

- یه ! فقط چان . 

قانون ی... ول یدون یرو م نجای: قانون ادیگو یو م کندیم یهوم  

یکنیم یشکن  ! 
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- در و رو خانواده ام باز نکنم؟ ؟یا یچه قانون شکن  

خب ؟!  یکنیم یچه غلط نجایا ی: تو خانواده دارکندیم تکرار

 تازه با

؟ یمن هم شکمشون رو پر کن یو چا قند ! 

؟ کننیوقند شکم پر م ی: با چازنمیم زهرخند  

مانم تا با او بحث کنم، به یکند و نم یچپ چپ نگاهم م معصومه  

کوچک را هم  یکلبه  نیو هم فتدی! مبادا جنگ راه ب رومیم اتاق

 از

از یی! تنهامیآ یخانه بر نم یاز پس اجاره  ییبدهم ! تنها دست  

میآ یمخارج خانه بر نم پس  ! 

که اموختندی! به من نستمی.. بلد نشود . یتوانم... نم ینم ییتنها  

کنم یبودن ، زندگ یلیفاصله از گرا ییایبا دن ییتنها چطور ! 

گذارم یسرم م یرا رو می.دستها دیآ یمعصومه در م غیج یصدا  

! 

؟! تو سهیخ شییچرا دم پا یبهداشت سی: سروزندیداد م معصومه  

که آبش خشک بشه؟! از یرو عمود بذار ییرسه دم پا ینم عقلت  



ما؟ میکن کاریتو چ دست  

رو  یی. معصومه درحال خشک کردن دم پا میآ یم رونیاتاق ب از

 به

میخون ینماز م نجای: ما ادیگو یم من  . 
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 !نجس که نکردم-

- سهیخ سیسرو یجلو ی چهیقال  ! 

- خشک کنم یبود ! باچ سیپام خ ! 

گوش نده راینکن . سم رای: گفتم سمدیگو یبا نفرت م معصومه  . 

با تو روشن  فموی! تکل ادیگفتم تو گوشش نرفت . بذار ب یهرچ

کنمیم  

. 

ندهیکه ماه آ یوقند یپرسم: االن به جز چا یآرام تر م یلحن با  

 ییخودم تو دستشو یبرا خرمیهم م ییدم پا نکهی... و اخرمیم

ذارمیم  

حرص یچرا دار گهیشما نباشه ! د یشد، مزاحم پا سیاگر خ تا  

؟ یخوریم ! 



دیگو ینم یزیکند و چ ینگاهم م تیعصبان با معصومه . 

 نیقیبا من دارد ، قطع به  یچه رفتار میبگو رایاگر به سم داندیم

، 

است، دوستش را  نیکند . تمام دردش هم ا یبا او م یبد برخورد

 به

است نیجمع راه نداده اند ، اما مرا راه دادند ! غصه اش ا نیا . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

710 

 

# 57۱_ یلیگرا  

ینشسته ام، تو یاز هشت شب گذشته است ، در اتاق کنج ساعت  

زدم  هیتک ی... به بالش یا هیخوابم ... رخت خواب عار رخت

 کتاب

از کلمات سر  یزیچ یکنم ول یاست ، به خطوطش نگاه م مقابلم

 در

آورم ینم  . 

کند: دالن یم میصدا یبا لحن آرام و دوستانه ا رایسم  ! 

شود، رو به او که یم دهیکتاب باال کش خطوط یاز رو میچشمها  



: جانم میگو یکند م یم میتماشا منتظر  ! 

مرتبه ؟  زی: همه چدیگو یدهد و م یحواله ام م یلبخند رایسم

نجایا  

؟ یراحت  

- ستین یاره . مشکل  . 

- یداشته زندگ یسخت ینکن . زندگ یبه معصومه توجه یلیخ  

و  نیپره به ا یم گهید ادهیکم دغدغه هاش ز هیداره ...  یسخت

 . اون

نده یتیاهم تو  . 
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- کنمی. من درک میزنیحرفها رو م نیممنونم که ا  . 

 یو م کندیمن را نوازش م یاورد بازو یدستش را جلو م رایسم

دیگو  

کرد فکرشو ی. ترنم که تو ر ومعرف یهست یتو واقعا دختر جالب :  

یایب کنار طیو با همه شرا یحد آروم باش نیتا ا کردمینم . 

: من خودمم میگویو م زنمیکه نسبت به من دارد لبخند م یلطف به  

 ی... با زندگییهستم . آشنام با اصول دانشجو دانشجو

ییدانشجو ... 



دمید نستاتوی: من ادیگویکند و م یرا بغل م شیزانوها رایسم  ... 

باز بود جتیپ  . 

کنمیم شیتماشا هیثان چند  . 

نشون یگذاشت جتیکه تو پ یی: عکسهادیگویو م زندیم یلبخند  

رسهیکه دستت به دهنت م دهیم  . 

دیرس یم می: بهتره بگ میگو یدهم و م یتکان م یسر  . 

و  کنمیدر سکوت نگاهش م هیخورد ، چند ثان یم کهی رایسم

یبرا  

ی: اگر اجازه بد میگو یجا متوقف شود م نیبحث در هم نکهیا  

رو دارم شیرو پ ی. فردا روز سخت بخوابم  . 
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، پشتم را به دیگو یم یریآورد ، شب بخ یبه لب م یحتمن رایسم  

فردا در مواجهه با  کنمیو فکر م زنمیکنم کتاب را بغل م یم او

 اصالن

گفتن ی... چه دارم برا میچه بگو دیبا  ! 

برم یبالش فرو م یرا تو سرم . 

یپچ پچ دخترها را م یگذارم ، صدا یهم م یرا که رو میها پلک  



 . شنوم

دمیگفت: من کس و کارش رو د یم یبود که با لحن تند معصومه  

. 

 یندار به نظر نم نی... سر وظاهرشون وهللا همچ کفشهاشون

دنیرس  . 

در مقابلش  یبه کفشش هست تو هم که ه یگیر هیدختره  نیا

 کوتاه

که همه جا رفته و گشته یکس ؟یدیپرس نستاشی. در مورد ایایم  

... 

همه چونه بزنه نیقرون دو زار ا هیسر  تونهیم یچطور  ! 

گهی: بسه د کندیغرش م رایسم ! 

- ... االن میکرد میسه نفر تقس نیچرا بسه ؟! ما همه خرج ها رو ب

 نفر

بشه میچهار نفر تقس نیب دیبا یاومده همه چ چهارم  ! 

.  دهیشنوم : بابا اجاره خونه رو که داره م یالدن را م یصدا

 خرج

یگیم یچ گهی. د دهیو مرغ هم که م گوشت  ! 
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- م؟یدیبرنج و حبوبات پول نم یبرا م؟یدیپول نم ندهیمواد شو یبرا  

؟ کنهینم یچرا آشپز نیا بعدم ! 

خودت ستیخوب ن شیکه اشپز یدیبا حرص گفت: بابا د رایسم  

و حروم کنه خوشحال میکه دار یخوراک ادی... بیبخور یتونستینم  

؟! خجالت  میه خورد؟! کم برنج سوخته و گوشت جزغال یشیم

 بکش

گهید  . 

- ! فقط قد دراز کردهرهیبگ ادیخب   ... 

که ... کمتر از خورهیهم نم یچی، ه چارهی: بدیگو یباز م الدن  

 ! گنجشک

- دیهم که هست کار کنه! همش که من نبا ایبره .  ای دونمیمن نم  

و تراس و بشورم خچالیو حموم و  ییدستشو سیسرو  ! 

به ما چه یو وسواس دار: تدیآ یم رایسم یصدا  ! 

ها رمیم ذارمی: من مزندیغر م معصومه  ... 

هم قیدق یبرنامه  هی میگی: باشه فردا بهش مدیآ یکوتاه م الدن  

امتحان دارم اه ایکوتاه ب میسینویم  ! 
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را نشنوم شانیغر ولند ها گریگذارم تا د یسرم م یرا رو بالش  . 

تا با اصالن  رمیبم یفسن یدهم از ب یم حی، ترج ردیگیم نفسم

 مواجه

شکنم! مطمئنم یدانم که م یاست . م ی.فردا روز سخت نشوم ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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میقد امیمثل ا گری، لباس تنم ، د زدیام ، به تنم زار م دهیپوش آنچه  

که  یشود ... آن اصطکاک یبدنم چفت نم یها هیبا زاو خوب

 انتظار

پشتم یبا برآمدگ ایداشته باشد ،  میها نهیا سرود، تا مانتو ب یم  

... 

یپوچ شده اند و خال همه  ! 

... نه  ستیاز من ن یزی، فرق کرده است . چ انیم نیا یزیچ

نکهیا  

است . مشکل گرید یعضالتم گم شده اند نه . مشکل از جا میبگو  

 یپارچه  نی، مشکل تار و پود ا ستینزار بودن تن من ن نیا

 گران

تاس متیق  ! 
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ستمیلباس ن نیمال ا من ! 

ستیبَِرند ن نیمن مال ا تن  . 

چپاندم و  یوجب به وجب پارچه م نیبه زور خودم را در ا من

الیخ  

نبودم چکسیهستم . حاال ه یکس کردمیم  . 

میبود ، به رو فهیکه متعلق به خل یبرج یورود کیاتومات یدرها  

از ذهنم  ییجا چیزنم . ه یم ی! زهرخند فهیشوند . خل یم گشوده

، 

. مدتهاست! پس از دمی. من او را ند ستیاش ن یتسل یبرا یلغت

 آن

مینبود زبانشیهم ، هرگز م یبعد ی... وشب هاشب  . 

کند !به همان اندازه که انتظار دارم یدانم چه م یمدتهاست نم و  

دانم در سرش چه  یکه نم یاست ، رو به رو شدن با مرد سخت

یم  

 . گذرد

 دهیاو فهم کنمیکند، با خودم فکر م یام م یدقت وارسبا  نگهبان

 !؟



یها م یکول هی؟! من شب ستیلباس ن نیمن چقدر تنم مناسب ا که  

اصل ونسب!  یب یآدم ها یراه گم کرده ها ... شب هی! شب مانم

یعنی  

؟ زندیداد م صورتم ! 

: خانمکندیم میصدا ! 
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نرو؟ بمان ...  ؟دیچه بگو خواهدی. م ردیگ یرا م میسرتاپا وحشت

 اگر

دالن ؟! ذهنم  می! بگو م؟ی... چه بگو یهست یچه کس بپرسد

 سردرگم

 . است

سنگ یشوم دستم را به لبه  یخم م شخوانیروم مقابل پ یم جلو  

د؟یداشت یپرسم: با من امر یو م رمیگ یم یخاکستر سرد  

- د؟یکار دار یبا ک  

: اصالنمیگوی. اما مفهی: خل میخواهم بگو یم  ! 

دهم تا یو طولش نم گزمیکه لب م رندیگ یالو م شیچشمها انچن  

فی: آل سمیبگو  ! 



یپرسد: قرار قبل یکند و م یباره خشمش فروکش م کیاو  و  

؟ دیداشت ! 

حاضر باشم نجایا دیبا دانستمیدانم . من فقط م ی؟! نم یقبل قرار  

... 

ها پرت  یلیگرا یدادگاه حکم قصاص درود را جلو نکهیاز ا قبل

 کند

! پشت سرمان خراب شود یو تمام پل ها  . 
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دختر ! امروز هست ارهی: شانس باهات  دیگو یو م کشدیم ینفس  

سخت یول نشیشد برو بب یراض شیباال منش یبر فرستمتیم  

از ما گفتن بود دهیم مالقات  . 

یی: کارت شناسادیگویو م کشدیجلو م دست  ... 

 یتیردم، کارت هوب فیک یبخواهد ، دست تو یزیچ کردمیم فکر

 که

قراردادم و لب زد: به محض  شخوانیپ یمن نبود را رو مال

نکهیا  

یریحواست باشه کارتتو بگ یبر یخواست ! 

یآورم، فقط خودم را م یرا به خاطر نم میگوینم ای میگو یم چشم  



 یکه به کم یتاب دار یمژه ها ده،یرنگ پر ی.با گونه ها نمیب

 رنگ و

نیام کمک نکردند تا ظاهرم ا یکالباس یآغشته بودند .لبها لعاب  

زدیبود .لباس به تنم زار م شانینباشد . پر شانیپر اندازه  .... 

آمد مطمئن بودم . حتم داشتم ...  یبه من م یگریجور د قبلتر

المیخ  

بود راحت . 

 یم استیاتاق ر یبه سو چد،یپ یآسانسور م یزن در فضا یصدا

 روم

.درمورد ستیشغلش چ دانستمینم یچه؟! من حت استیر .  

اتاقش یبه سو شیپ نطوریاطالع بودم! من هم یب شنشیپوز  

رفتمیم . 
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 یراهرو خلوت بود، مجتمع تجار یجلودارم نبود، فضا چکسیه

 . بود

قرار داشتند تر وتازه  یتیگران یوارهایکه مقابل د ییها گلدان

 . بودند

شد و نیکه قلبم سنگ یوقت ینفس تازه پس انداز کردم برا چند  



کردند دنیشروع به تپ انیدر م یکی ضربانم  . 

و زیبود ، با چند م یعیداشت، داخل سالن وس دیدر به داخل د یال  

از هم سوا شده بودند ، هرکس پشت شنیودستک که با پارت دفتر  

خودش مشغول بود ستمیس  . 

در ، یکیکه نزد یگردد ، منش یبه فضا و اطراف م شتریب نگاهم  

: دیگو یدوزد و م یسته بود، چشم به صورتم منش زشیم پشت

یامر  

؟ دیداشت  

که به  ییخودم را ، آن تن نزارم را ... لباسها نکهیا یبرا گرید

یمن نم  

شود .  یم ریرا پنهان کنم د ستنیرو به گر یرا ... چشمها ندیآ

یلیخ  

رید  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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# 59۱_ یلیگرا  



: دیگو یو م زدیخیبرم زیپشت مافتم، زن از  یمن ومن که م به

 شما

که حراست االن درموردش با من صحبت نیهست یخانم همون  

؟ یلیخانم گرا کرد؟ ! 

نه ایهستم  میدانم بگو ینم ! 

آورم که با چشمان پر از اشکم  یاحمقانه به لب م شخندین کی

ایدن  

منافات دارد ایدن  . 

چقدر ترسوام من . 

بزدلم چقدر ! 

ناشناخته است .  میدهم برا یخودم بروز م که از یبُعد نهان نیا

 چقدر

سوال در  یاز چرا وعالمت ها ییای! چقدر پرتم ... و دن جمیگ

 سرم

زنند یم دور  . 

ن؟یهست یلیکند: شما خانم گرا یتکرار م زن ! 

ستمین  ! 
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 یلیاز خاندان گرا یخانزاده ا ایاست که من خانم  نیا تیواقع

ستمین  

زن  کی... ستمیزن هست که من ن کی... من ... من در درونم  .

 هست

 گرید ریشناسمش ! و چند زن دست و پا گ یمن هستم اما نم که

 که

دانم با آنها چه کنم ینم  . 

یبرا یشتریدقت ب نکهیکند ، قبل از ا یمن اخم م یاز معطل دختر  

رو  فیجناب آل س تونمی: ممیگو یصورتم خرج کند م یایزوا

 مالقات

 کنم؟

: همون وقت که حراست باهام دیگو یدهد و م یتکان م یسر

 تماس

اتاقشون منتظر شمان یبهشون اطالع دادم تو گرفت . 

نبود یکه منتظرم بود خبر خوش نیا ! 

نبود قتایحق  ! 

دو سه نفره یمبل ها نیهم یسالن، رو یچند لحظه تو خواستمیم  

 نکهی! ا نمیبنش یمنش زیبد رنگ مقابل م یقهوه ا یچرم ی

میمستق  



آسانسور تا در واحد شرکتش داخل یدرها ریکردن مس یاز ط پس  

 یهنوز آنقدر یسخت بود! من حت یکار میشوم برا استیر اتاق

 که

 خواستمیجمالتم فکر نکرده ام ! هنوز آنطور که م یرو دیبا

نیتمر  

ام نکرده . 
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را فیکند و باالخره آن سوال سخ یم میتماشا شتریب هیچند ثان زن  

آورد : شما حالتون مساعده یزبان م به ! 

ستمیمساعد ن گرینه! نبودم .مدتهاست که د یعنیبودم  مساعد  

.  یزن بغل دست یو برا میدر اتوبوس بود خواستیدلم م قتشیحق

 ام

درد دل کنم! از  ستیپندارم کاف یکه خودم م دیو شا دیبا آنطور

 تمام

میها بگو ناگفته  . 

 رعاملشیبه اتاق مد دهم و زن لبخند زنان من را یتکان م سر

یم  

 .برد



را  ییطال یکوبد، دسته  یم یخوش طرح یبه در چوب یا تقه

نییپا  

فیتشر یلیخانم گرا ف،ی: جناب آل س دیگو یکشد و بلند م یم  

 !آوردن

کن  شونیی: راهنماچدیپ یاتاق م یمردانه اش در فضا یصدا

 ! داخل

 بایرمن را تق گذارد،یدستش را پشت کمرم م د،یگو یچشم م زن

 به

دهد یکوچک هل م یبا فشار داخل  . 

 نیچسبند ! ا یم نیبه زم میاست که من پاها دهیاو هم فهم انگار

 از

 نی، سنگ یباش تیهو یب ینبودن است ... وقت یلیگرا خواص

یشویم  

ی... با خودت در جنگ یریگیسرت را باالنم ...  ! 

 

722 

رزش داشتمبزرگ بودم ، ا یاز آن خانواده  یکه عضو یتا وقت و  

.... 

بود ابیاما کم  ابینا میگو یبودم ! وجودم نم یگوهر  . 



گشودم وبر فراز ابرها پر  ی، بال م یافسانه ا یپرنده  کی مانند

یم  

و دمیشیاند یکهکشان ها م نیبه دورتر کردمی. آسمان فتح م زدم  

توانم  یبلوارها هم نم انیم یبه شمشاد ها ی... من حت حاال

شمیندیب  

خیرسد به کهکشان ! به ستاره ... به مرچه ب !  ! 

؟ ستین یپرسد: امر یم یمنش  

دیرو فراهم کن ییرایدهد : لطفا اسباب پذ یجواب م او  . 

: چشمدیگو یم یمنش  . 

دهد : ممنون یجواب م او  . 

شود یاز اتاق خارج م انیبا اجازه گو یمنش  . 

کند یمن را تماشا م او  . 

 یکشم ، سر انگشتانم رو یم میضخ یمانتو یرا به لبه  دستم

 پارچه

یبرا گریکنند ، آنقدر که د یسقوط م نییو پا نییکتان به پا ی  

یکار چندان جلوه  نیخم شوم و ا دیمانتو با یکردن لبه ها لمس  

ندارد یمناسب  . 
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کنم میتوانم مقابلش تعظ ینم ! 

خودکار کیاست،  زیم یکند . آرنجش لبه  یم میتماشا مسکوت  

محور کی یبه دست دارد، باپا رو یخوش مدل نقره ا یفشار  

یدرجه از چپ و راست ، م ستیب ی هیگردانش را تا زاو یصندل  

کند یام م یاش عاص یقرار یب ی. کم چرخاند  . 

را به داخل یشوم که مدام سر خودکار فشار یکالفه م یوقت و  

دهد یفشار م رونیب وسپس . 

و منگ همان جی، گ چدیپ یخودکار در اتاق م نیتق تق ا یصدا  

...  رمیاز در فاصله بگ یقدم نکهیام ، بدون ا ستادهیدر ا یحوال

 بدون

ادکلن یفاصله هم بو نیتر شوم . از هم کیدلم بخواهد نزد نکهیا  

اش قابل استشمام است یا ترانهیمد  ! 

به  یکم رنگ ، موها شیکه به تن دارد، ته ر یا یمشک راهنیپ

 چپ

انداخته است، هیسا یشانیپ یاز آن رو یشده که طره ا لیما  

من باشد یرایپذ دیآ ی... و نخلستان به نظر مشیابروها  ! 

پر طعنه اش وادارم شخندیکند، ن یم یآن خودکار کماکان باز با  



تا اخم کنم کندیم . 
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: به دیگو یشود و م یم یسکوت کفر نیکه باالخره از ا اوست

 من

؟ یگفت تیتسل ! 

از به ناگه گلوله خوردن است یمثال واضح میسوال ، برا نیا و  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۰6۱_ یلیگرا  

مالم . دنبال خودم  یکرد ، لب رو لب م یمن را تماشا م حیتفر با

یم  

 نیمرد ، با ا نیکه از پس ا ی، خود سخنورم .... خود گردم

یرگیخ  

آمد یم بر  . 

کنم ، همان مشیچانه باال بکشم ، آن نگاه سوزان را تقد خواهمیم  

... اما آن نگاه ندازمیتوانستم به زانو ب یرا م یکه هر مرد ینگاه

 را

آن را جا گذاشته ام ییکرده ام ... جا گم  . 



، سرش باالست ، چانه اش باالست زدیخ یبر م زیپشت م از  ... 

سوزان است . نخلستان را آتش زده اند ... امالبخند  چشمانش

یرو  
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شعله یشعله به اندازه  کی یاست که حت ی ،مثال برکه ا لبش  

تواند خاموش نگه دارد یرا هم نم تیکبر کیکوچک  ی  . 

که به تن دارد یرنگ اهیکتان س بی، دست ها را در ج دیآ یم جلو  

هم توان پنهان کردن  میتار وپود کتان ضخ نیبرد ، ا یم فرو

 عضالت

مشت  بیجرا ندارند . دستها را در  شیپاها یمردانه  یها ران

 نموده

 یم دنیترک یساعدش را آماده  یزده  رونیب یمن رنگ ها ،

نمیب . 

زده است ، لبخندش  رونیرود ، رگ گردنش ب یباال م چشمانم

یکم  

کند و با یسر خم م یدارد کم ی، برکه موج بر م ردیگ یم جان  

: حالت  دیگو یاست م یادیکه درونش جنب وجوش ز ینگاه

 چطوره



؟ یگذرون یم رو یسخت یروزها ؟  

روم: برادرمو  یراست سر اصل مطلب م کیاز ته چاه  ییصدا با

 آزاد

 !کن

آورد : برادر ؟!  یم میکند و با طعنه به رو ینگاهم م هیثان چند

نیب  

هست ؟ یا یو درود برادر تو  

و به  اهیرخت س نیکشم: اگر نبود ، که تو ا یبار چانه باال م نیا

 تنت

یکرد ینم  ! 

دارد یبر م اریچشمش ش یه هاجوابم کنار از  . 
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که از هر خانواده  یکنم به درود یدهم و افتخار م یتکان م یسر

یا  

خانواده تر است میبرا  . 

نیزند : بش یمبل اشاره م به  ! 

، ندینش یم زشیم نییمبل پا یروم . لبه  یکند . عقب م یم امر  

جلو ای: ب زندیدست اشاره م با  ! 



چرخم ، من هم به  یاتاقش م یپنجره  یروم ، به سو ینم جلو

یجا  

ندارم بیچون ج دیشدم، شا نهیبردن ، دست به س بیبه ج دست ! 

یخوایم ی: تو چ میگویزنم و م یزل م ابانیپنجره به خ از  ! 

- ، که بشه شروع کرد یزد یحرف هیحاال شد . باالخره ،   . 

را باز کرده است ، با لبخند  شیچرخم ، دستها یسمتش م به

اهمنگ  

کند یم . 

- ؟ ویشروع کرد ؟ چ ! 

- یستین هی؟ تو اهل حاش یخوایبرادرتو نم ی؟ مگه آزاد هیچ  ... 

 یزی! چ هیام... نه حاش یمثل من . من عاشق مطالب اصل درست

 که

 رمیم شهیمن هم یدونی! م شهیصفحه درج م کیوسط  درست

 سراغ
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است . اصل  هیکه وسط صفحه است . چون اولش حاش یمطالب

 ماجرا

 ! اون وسطه ...



شوند، نگاهش  یشل م میچرخم . دستها یبه سمتش م کامل

کنمیم  

. 

دهم تا مبادا  یم هیمبل تک نفره تک یرا به لبه ها میدستها کف

نیا  

موقع کار دستم دهد یب ی جهیسرگ  . 

که از من یخواسته ا ی: در ازا دیگو یبه چشمانم و م زندیم زل  

ازت دارم ی... خواسته ایدار  ! 

 معامله؟-

- ییمعامله آشنا یتو با معن  ! 

کند ، ی، نفسش را فوت م کنمیشده نگاهش م کیبار یچشمان با  

ی: چه نگاه دلبردیگویدهد وم یتکان م یسر  ! 

نی: فتبارک هللا احسن الخالق دیگو یم یعرب یبا لهجه  و  ! 

و نمینش یمبل م یزنم، رو یمبل را دور م ظیاز حرص و غ پر  

عزادار برادر ی: تو مطمئنمیگویشوم و م یخم م یکم مقابلش  

؟ یبزرگتر ! 
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- ؟ یکنیفکر م یتو چ  

پوشم اهی: من س دیاندازد که بگو یبه رخت به تنش م ینگاه و ! 

 یاز چشمانش م یدیپوش است . روحش... پل اهیذاتش س او

 !بارد

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۱6۱_ یلیگرا  

شود ،  یوارد م ییرایپذ ینیبا س یشود ، آبدارچ یاتاق باز م در

 تا

کند سکوت ییرایمقابل ما را پر از اسباب پذ یعسل زیکه م یزمان  

 تی، از حضور مرد نها کشمیم یما برقرار است ، نفس انیم

 استفاده را

یمعان ای یمعن خواهمیکنم . م زیاو را آنال خواهمیبرم ، م یم  

واهد؟ چهخ یدور با خودم مرور کنم . او چه م کیرا  شیحرفها  

د؟یخواهد بگو یچه م شیدارد؟ از حرفها یدارد؟ چه درد یمرگ ! 

:ممنون دیگو یبه مرد م رو  . 

میگوینم یزیچ  . 
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دارد  یبرم یشود فنجان یشود اصالن خم م یاتاق که بسته م در

 و

کی: بردار شردیگو یبه من م رو .... 

شوم یخشک م کیلفظ شر از  . 

چه خبر از پاشا ی: راست دیگو یمبرد و  یم شیرا لب لبها فنجان  

کرده ... خوبه  وندیبراش جفت وجور شده . پ دیکبد جد هی دمیشن

 ؟

شود که یآورد چنان چندشم م یکه به لب م یا انهیلبخند موذ از  

زمیخیبرم ناخواسته  ... 

کمان حاضر یدر چله  ریت نیچن نیا نیهم یبوده ، برا منتظرم  

 یداغ ! نفس یبه شعله ها تهخیو آم نیزهر آگ یرهای، ت دارد

کشمیم  

یفیکث وونیح هی: تو واقعا  میگویم و . 

- بهت تونهیکه م یام . درحال حاضر تنها کس یمن چ ستیمهم ن  

کنه منم کمک ! 

دیگو یکه م یاز باور جمله ا متنفرم  ! 

 ادیبرسد . به فر ادمیتواند به فر یدارم که اوست که تنها م مانیا

 زنان



یلیگرا  ! 
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خواهم چشمان ینم کنمی. نگاهش م ندینش یم میگلو خیب بغض  

کنم .  ی. فورا خودم را جمع و جور م ندیباخته ام را بب رنگ

 نگاهش

یخوای: نمدیگویشود و م یجا به جا م یمبل کم یمن است رو به  

؟ یمنو بشنو شروط ! 

: شروط؟ زنمیولب م کنمینگاهش م یجیگ یچشمها با ! 

نمیکه مجدد بنشزند  یاشاره م شیچشمها با . 

نمینش ی، م ستین میدر پاها یرمق  . 

تی: رضا دیگویو م دیآ یجلو م ی، کم میآ یمبل که فرود م ی لبه  

آل با من اُم  . 

کنمیم نگاهش . 

آورد و  یرا در م گارشیپاکت س گرداند،یبرم زیرا به م فنجان

دیگویم : 

،  شهیمن و تو رد و بدل م نیکه ب یکه هر حرف نهیاول ا شرط

نیمه  



شهیو دفن م مونهیم یمن و تو باق نیب جا  ! 

 اگر برم جار بزنم؟-

و  ندینش یاش م ینیصاف ب ی غهیت یاشاره اش رو انگشت

دیگویم  : 

شیه ... 
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کنمیم سکوت . 

- کنمیشرط دوم! من همه جوره ساپورتت م . 

- خبره هی نیا ستیشرط ن نیا  ! 

 انی. درجرکه بهت دادم .. یخبر ی: در ادامه  زندیم یشخندین

 باش

 ازتین ی! من ب یازین یب یلیگرا یبه خانواده  نیبعد از ا که

کنمیم  ! 

اونا هم مطلع نباشن دی: پس بامیگو یکالمش م انیم ! 

یلیگرا یکدوم از اعضا چیوجه ! ه چی: به هزندیم یشخندین ... 

بدونن یزیچ خوامینم . 

- شرط اول لحاظ شده یشرط تو نیو ا  ... 



- جلو یخود ، جور یشرط به خود نیکه ا نهیا. موضوع  گهینه د  

 قیتو ... از طر قی! اما نه از طر شنیها مطلع م یلیکه گرا رهیم

 ! من

.  خواهدی... چه مدیگویکند . چه م یم ریگ نهیس یتو نفسم

 نگاهش

کنمیم  . 

: و شرط سوم زندیآورد و لب م یبه لب م یقیعم لبخند  ... 

کندیم سکوت . 
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دیتا بگو کندیم . جان کنمیم جان  ... 

- جواد حاتم دیس  ! 

آورم یسردر نم یزیاسم چ نیا از  . 

کن داشی: پ زندیم پلک  . 

؟ نی: هم میگویفرستم م یم رونیب یکه ناگهان یبازدم با ! 

دهد: باهاش آشنا شو یم ادامه  .... 

کنم یم سکوت  . 

دیآ یاز نو بند م نفسم . 



- اش شو غهیسال ص کیبه مدت   ! 

بهت وقت  شتریماه ب کی:  دیگو یآورد و م یمبه لب  یلبخند

ینم  

... قدت بلنده . چشمات سگ داره . ی... خوشگلیبلد ی. دلبر دم

 لبات

و سالم  حیجواد و از راه به در کن ! برادرتو صح دی... س هیا قلوه

 پس

.  گردمیکه برم ی. من جلسه دارم! فکراتو بکن ! تا وقتریبگ

جا نیهم  

 ... بمون

زدیخیبرم  . 
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شود یم سرپا  . 

:  میگو یم یمرتعش یرود با صدا یدر اتاق م یکه به سو نیهم

 چرا

 ؟!

: چون دیگو یدرشت م یکند و با قهقهه ا یحواله ام م یشخندین

 چ



به را دهیچسب ...  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲6۱_ یلیگرا  

نییچکد پا یقطره اشک از چشمم م کی . 

: تمامدیگویو م زندیم یندبه چشمانش زل زده ام ، لبخ همانطور  

هات با من نهیهز  . 

؟ نهینالم : هز یو مست م منگ ! 

... تخت ... رخت.... لوازم نیزند: پول... خونه .... ماش یم لب

کاپیم  

! ونی! اسکراب ... لوس ری... حمام شیحرفه ا ری... غیا حرفه

 همه

 

734 

لوازم  ی.حت کنمیبرات فراهم م ی! تو بخوا ی... هرچیچ

ای یریجلوگ  

یضد باردار یها قرص  ! 

چکد یاشک از چشمم م یقطره  نیدوم  . 



دست و لبش جا به  نیکه مدام ب یگاریبرد س یم بیبه ج یدست

 جا

که از  یاندازد به خط دود یپشت در م یسطل یشود را تو یم

 سطل

رانیا ادیم ندهیآ ی: هفته دیگویکنم و م یم ینگاه میزند ن یم باال  

. 

یبش کیچطور بهش نزد کنمیم تییباش. راهنما من در ارتباط با  

مثل توفکر کنم تونمیکه من نم البته  ! 

سیخ یآورم و با چشمان یجهم ، به سمتش هجوم م یجا م از  

 یهرزه ا یاز من به اندازه  یتونیم یکرد الی: چرا خ میگویم

 مثل

؟ یهست یک یکرد الی؟ تو خ یتوقع داشته باش یلیل ! 

دم یایاول -  ! 

یستیدم ن یای: تو اول کنمیم ناله ... 

 . من همه کارم ! اشتباه نکن-

 الی... چرا خیوونی.... حیدارد : تو جونور یخش بر م میصدا

یکرد  

خواسته نیبه ا دمیتن م من ! 
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- یدیتن م یخوای... پس اگر درود و مخوامی... من م گمیمن م  ... 

ا منمالقات ب یبرا یفرصت چیه گهیبه سالمت فقط د یخواینم  

یندار  ! 

 زندیو خوب در چشمانم زل م ردیگ یرا م میبروم که بازو خواهمیم

 و

از شتریب یلی. خ ادهیمن ز تی! مسئول یبرم دب خوامی: م دیگویم  

 ! گذشته

یلعنت یدر آورده  ینفس باز نی... ا نفسم  ... 

را درآورده است کفرم  . 

است یپر از دشمن نگاهش  . 

منه یا براشرط چر نی: ا میگویعجز م با  ... 

- من از هر ی... برا یخوایو زنده بودن درود و م یچون تو زندگ  

یلیل یبچه  ذارمیمن م یکنیم الیبرد داره ! تو خ یباز نیا طرف  

؟ ادیب ایبه دن سالم  

آورد که ترس وجودم را فرا  یبه لب م یشخندیبار ن نیا و

ردیگیم  . 



سه دارم . بمونکه جل یمی: تا اخر تادیگویدهد وم یتکان م یسر  

... 

... فکر کننیبش  ! 
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کنمیم نگاهش . 

- از  یهر کس کنمی... تکرار م ی.... هرکسیگینم یزیچ یبه کس

 شرط

بخشم ! فقط در  ی.... نم نمیب یمطلع بشه از چشم تو م من

یصورت  

تیکنه ... اون موقع من رضا دیینامه اتو محضر دارم تا غهیص که  

شهی. درود قصاص نم دمیم  ! 

.جانور کنمیندارند . نگاهش م ستادنیتوان ا میشده ام . پاها شل  

کنمیم یرا خوب وارس میرو شیپ  . 

خواهد از اتاق خارج شود ، یکه م نیو هم دیگو یم یخوش روز  

.  ستین ی: کار سخت دیگو یرو به من م گرددیبرم ناگهان

شیسخت  

ستیکه گذشت ! کار تو هم سخت ن ینیبیمن بود ... م مال  . 



 شیپاها یبندد صدا یم میکند و در را به رو یحواله ام م یشمکچ

 را

تواند ؟!  یدارد . چطور م یشنوم. محکم و استوار گام بر م یم

 چطور

چیکرده است که از ه یرا طراح یاست ؟! چطور پازل لعنت دهیچ  

... درست مثل زارمیب هیرسم .از حاش یبه اصل مطلب نم سمتش

 !او

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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# ۳6۱_ یلیگرا  

غروب کرده است ، چشمانم به در خشک شده مانده ...  دیخورش

چیه  

در چنته ندارم ، تا از خودم بروز بدهم . منتظرم د رراباز  یواکنش

 کند

 سی: سرو میکند بگو یدر را باز م نکهیمنتظرم به محض ا .

یبهداشت  

 ! کجاست



: من هم میبگوآتش بزند و  یگاری، س دیایبه داخل اتاق ب منتظرم  

خواهمیم یکی . 

دیایب منتظرم  ... 

 یبه حساب م تیجور قابل کیفضا !  نشی... چ کنمیم یمهندس

دیآ  

کنم! مثال کجا ینیب شیممکن را پ یتوانم همه فضاها یم که  

شروع کند ی! و با چه کلمه ا ندی. چطور بنش ندیبنش ! 

کنم یم یرا بررس زیچ همه  . 

کنمیم ینیب شیرا پ زیچ همه  . 

را زیچ همه  ... 

موافقم شنهادتی: با پ میگو یبعد حتما م و  ! 
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کند؟ یآزاد م ی: درود را ک میگویم و ! 

ماجرا جان نی: از کجا مطمئن شوم که درود حتما از امیگو یم و  

برد یبه در م سالم  ... 

کنم یرا مشت م میسر زانو ی پنجه ! 

شش بعد از ظهر است ساعت  . 



شرکت بزرگ حمل ونقل کی نجای. ا دیایب فیاصالن آل س منتظرم  

ایدر فیس یرانی! شرکت کشت است  ! 

در کنار هم بیجمالت به ترت م،یجستجوها انیذهنم در م یتو  

 نیفله با مناسب تر یها سیشوند : افتخار حمل سرو یم دهیچ

 نرخ

یشناورها نیفارس ! امکان تام جیخل یحوزه  یاز کشورها ها  

،  نیدر حوزه بنادر چ ینریکانت یه رقابت! نرخ فوق العاد یتانکر

 هند

یدب و  .... 

کنمیم رونیب نهیرا مثل پوف از س نفسم ! 

پر  عیوس یاتاقش... به کشت واری. به در ودزنمیپوسترها زل م به

 از نخ

کنم ینگاه م شهیش یرنگ تو یآب یچوب و بادبان ها یتکه ها و  

! 

است هستادیا یکشت یکه در عرشه  یپوش دیملوان سف به  . 
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دهم .... کالفه ام ! کسالت  یم رونیب نهیاز س یرا به سخت نفسم

 از



بارد یم میو رو سر  . 

ام خسته ! 

، آش والش و تکه  گرددیبرم یرود و وقت یبه هزار جا م فکرم

 پاره

 . است

 ... منتظرم

ام گرسنه  ... 

است دنیام از فشار ادرار در حال ترک مثانه  . 

است . سرم از  میشمانم اوضاعشان وخسوزد . چ یام م معده

 شدت

پوچ و مشمئز کننده درحال زاد و ولد بحران است . بحران  افکار

یها  

. سرچهارراه میآ یکدامشان بر نم چیو بزرگ... از پس ه کوچک

یها  

است ی، پر از افکار متکد مغزم  . 

ازدواج کنم !  دیجواد حاتم با دیاست : من با س نیبرنامه ا و

 ! موقت

کشند یم ریت میها قهیشق  . 



قطره عرق از  کیچسبانم ،  یهم م قهیرا به شق میانگشتها سر

یسو  

ردیگیم شیام را پ ینیب ی غهیت ریام مس یشانیپ . 
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شنوم یرا م شیقدم ها یصدا . 

احتباس ادرار را نیتوانم ا ینم نیاز ا شیدهد ب یام آالرم م مثانه  

کنم تحمل  . 

شود یکه دراتاق باز م زمیبرخ خواهمیشوم . م یتر م کالفه  . 

مرتبه زیهمه چ دی: نگران نباش دیگو یبه دست دارد و م تلفن  ! 

کنم یو سالم ارسال م حیجمع ... من بار شما رو صح خاطرتون . 

هجوم ببرم یبهداشت سیبه سرو خواهمیبرداشته ام... م زیخ ! 

را  میو لپ ها ندینش یم میکند رو به رو یحواله ام م یلبخند

مانه  

 نجایصبر کنم تا تلفنش تمام شود ا دیکنم . با یپر از هوا م لحظه

 را

در ذهنم مرور نکرده ام قبال ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  



 

# 64۱_ یلیگرا  
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یبه لبها یشود ، لبخند کمرنگ یبه چشمان من دوخته م نگاهش  

خودم نری: بابت استعالم کانت دیگویوم کندیاش مهمان م مردانه  

مطلوبه! ما  شهیما هم یدرخدمتتون باشم! نرخ ها متونیم شخصا

 به

میکنیکار م هامونیمشتر نفع . 

چشم دوخته است که ی، کماکان به من ردیگیعمق م لبخندش  

و تاب خوردنم چیپ درحال . 

گذار ریمخاطب پشت خط تاث یرو خواهدیرود، م یباال م شیصدا  

است ،گرم  شیاست ... و صدا قی، لحنش مردانه است ، عم باشد  

دیآ یم یاست . به نظر فرد قابل اعتماد مهربان . 

یاتاق م یدر فضا شیصدا دیآ یم رونیب نهیتکه تکه از س نفسم  

. خدمات میستین یکی: به هرحال ، ما شرکت حمل ونقل کوچ چدیپ  

 یبه هر نقطه ا ی. هر بار میکن یرو ارائه م یتیحائز اهم ییایدر

 که



. مطمئنم شهیما ارسال م ییایخدمات در قینظر شماست از طر مد  

که ما ارائه  ییها سیسرو ی هینه چندان دور ، از کل یا ندهیآ در

یم  

مراجعه یا گهید یرانیکشت چیبه ه گهیو د دیشیبهره مند م میکن  

نقاط در نیشعار ماست ، ارسال مرسوالت به دورتر نی! ا دیکنینم  

نهیهز نیزمان با کمتر نیتر عیسر  ! 
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کند و یم میتماشا هیدهد ، چند ثان یمبل لم م یتر رو راحت  

ادیبرم ی: از من همه کاردیگویم  ! 

زبانم یعرِب تُرک نژاِد فارس کی: من دیگویزند و م یم قهقهه  ! 

کنمیخندد . نگاهش م یتر م دیبار شد نیا  . 

موجب موحش من است دیگو یم آنچه  . 

رتشا کی ی دهیبر یاگر سرها ی: حت دیگویو م کندیم یمکث  

نداره که از مرز خارجش  یمن کار یشما باشه ، برا ی محموله

 کنم

از  یباعث افتخار منه که هرکار نایقیبه مقصد برسونمش !  و

 دستم



براتون انجام بدم ادیبرب  . 

یشود . عقل و هوش یم رهیخندد . وحشت کامل بر من چ یم باز  

نشستهمرد که مقابل من  نیفکرم درود است ، ا ی... همه  ندارم  

زده است ، از تبار و  هیتک یمبلش به راحت ی، به پشت است

 نسبش

فاصله ایدن ایدن شمیاند یبا آنچه که م نمیب ی، آنچه که م دیگو یم  

، توان مقاومت دنی! موجب ترس من است . در مقابل ترس دارد  

 . ندارم

ستین دنینترس یبرا یام ... وکوشش دهیبه ِجد ترس من  . 

 

743 

 یاست، تلفنش هنوز تمام نشده ، که م دهیا خراشحلقم ر بغض

دیگو  

گهید یجواد ، خاطرتون جمع باشه ! به من که اعتماد کرد دیس :  

وجود نداره ینگران ! 

جواد دیس ! 

 ینگاه پر از مکرش را به من م کند،یم خینام، مو به تنم س نیا

 دوزد و



، تهران برسه نیپات به زم نکهی: به محض ا دیگو یم یلبخند با

 از

رو گهی! اون وقت همد رسنیها جهت استقبال خدمتتون م بچه  

زود ... شما رو از  یلیکه خ نیبهتر از ا ی. چ میکن یم ارتیز

کینزد  

نمیبب  ! 

زند  یموج م نیلحنش ا یکند، انگار تو یادا م یظیخوش غل روز

 که

ندیبب یروز خوش ستیآن مرد پشت خط قرار ن هرگز ! 

نهی، پر از ک ستین یمعمول یسان هاچشمان ان هی... شبچشمانش  

ی. پر از دشمن است  ! 

 ی: انتها دیگو یاندازد و م یمقابل مبل م زیم یرا رو تلفنش

 راهرو

راست دست  ! 

؟یفونیس ی: معطل دعوت نامه دیگویکند و م یبه من م ینگاه ! 
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زمیخ یجا بر م از  ... 

ن وجودگفت یبرا یزیچ چیو بعد ... ه کنمینگاهش م هیثان چند  



دیگو یکه م یبه همان آدرس خواهمیلغت . فقط م کی یحت ندارد،  

 خورمیم یدو مرتبه سکندر یکیشوم،  ی.از اتاق خارج مبروم

در یوقت  

 زنم،یاز اشکم زل م سیکنم و به چشمان خ یرا باز م سیسرو

 عمق

کنمیرا با پوست و استخوانم لمس م فاجعه  . 

زنمیزل م نهیگذارم، به آ یم ییسنگ روشو یرا لبه  میدستها کف  

خواهد  یام نم نهیاز س گریکه د یام... و نفس یچشمان باران به

 در

بالفطره ، رو به رو هستم که زبان  یِ جان یِ روان کی! با دیایب

و یمهربان  

یبرا یقصد گریحاال د د،یفهم یحداقل اگر م ایفهمد !  ینم یآشت  

خم را به را به گل کاشتن ، ا یندارد. آتش افروز دنشیفهم

، دنیخند  

 حی، آتش را به آب... و نفرت را به عشق ترج یرا به دوست نهیک

یم  

 .دهد

،ینیساعت هم نش کیدر  ست،ین یکار سخت دنیاو را فهم یالفبا  

زبان یعرب ترک نژاد فارس نیخواهد! ا یکه چه م دمیفهم  ! 



فی: اصالن ! اصالن آل س کنمیخودم تکرار م یرا برا اسمش  ! 
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گردم، صورتم را چند مرتبه شسته ام . خواب از  یاتاق برم به

 سرم

 یاست که هنوز راه م بیو عج ستین نهیدر س ی، نفس دهیپر

 روم،

مرگ را نگه یمردم ... و خدا جلو یم دیکنم که با یگمان م یگاه  

. لبهشکسته است  ینیکردم درونم هزاران چ یم الیدارد . خ یم  

کرده است و  یقلبم را زخم ی چهیو ماه هیر زشانیت یها

تیدرنها  

. و نمردمرمیم یکردم م یم الیخ ... ! 

کیکند و من ...  یترش م ی: آنچه انسان را نکشد قو ندیگویم  

 یعاجز بودم! که نه تنها زنده ماندم که حت ی چارهیب فیضع

فیضع  

هم شدم تر  . 



 یدر فضا جار یوهم آوراز پرسنل بود ، سکوت  یخال شرکت

 بود ،

آمد. توان وقدرتش را نداشتم یکه تحملش از من بر نم یسکوت  . 

با او را هم نداشتم ییرو ایوقدرت رو توان  . 
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نیرفت، هم یچشمم کنار نم شیاز پ یدرود ، لحظه ا ی چهره  

انسان  کیکند تا حداقل سرپا بمانم ! باورم بود که  یم وادارم

فیضع  

است زیاز همه چ دهیدست کش فِ یانسان ضع کیبهتر از  ستاده،یا  

! 

... پشتش به من است ، نمشیب یمحض ورودم به اتاق ، م به

 نگاهش

کند، چشمانش... به رو به رو دوخته شده و  یرا جستجو م رونیب

 از

کند یرا ... تماشا م ابانی، خ پنجره  . 

خوردینم یشود اما تکان ی، متوجهم م کشمیم قینفس عم کی  . 

روم که به ناگه یم فیمبل جا مانده است ، به سمت ک یرو فمیک  



 ی: همه دیگویدوزد و م یگردد، چشم در چشمانم م یبرم

یاطالعات  

ذارمیم ارتیرو تا فردا در اخت یالزم دار که  . 

محزون است نگاهش  . 

ستیگفتن ن یبرا یزی... چمیبگو یزیچ خواهمیم  . 

نگه داشته شیچنگال ها انی، حلقم را محکم در م میتصم یدرشت  

دارم ... نه توان تاختن ... حمله کردن دنی. نه توان پس کش است  

... 

شدن! در  میجز تسل دیآ یاز من بر نم یکار چیکردن ! ه قبول

 برابر

 ... او
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ماند چند ی. نگاهش به من ثابت م دیچرخ یپا م یپاشنه  یرو  

دارم ی... نگاه بر نم کشدیطول م لحظه  . 

ام آل با من .  تی: رضا دیگویآورد و م یبه لب م یکم جان خندلب

 به

رو ازش  تی... رضایارینامه رو برام ب غهیص نکهیا محض

رمیگیم  . 



دهم یطولش م یقیدقا  . 

دهد .  یباشم ... زمان م عیکند تا سر یندارد وادارم نم یا عجله

 زمان

خرم یم  ... 

به من وارد یطرابکنم و با نگاهش اض یتا جمله بند کندیم مکث  

کند ینم  . 

؟ هی: عاقبتش چ میگو یدارم و م یبر م شیبه جلو ، به سو یگام  

خورد یسوالم جا م از . 

؟ی... تهش چفی: اصالن آل سمیگویوم زنمیم یلبخند ! 

ستیسوال ن نیا یبرا یماند . پاسخ یدر چشمانم ثابت م نگاهش  

. 

 ! ندارد

شود و یاز اشک م و همزمان چشمانم پر ردیگ یعمق م لبخندم  

خانواده بشم  هی ی... سوار زندگ یخوای: تو ... از من م میگویم

 ؟! آوار
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از دست دادن  یبرا یزی! باشه ... به خاطر درود ... من چشم؟

 !ندارم



ارزش دارن که خانواده  یدوتا وقت نی... که ا ایآبرو... نه ح نه

 داشته

نه !  ای یا شرافت باشب ستی... مهم نینداشته باش ی... وقتیباش

 چون

درمورد ی! کس شهیدرمورد شرافت نداشتن تو بازخواست نم یکس  

تهش  رهیگینم نییسرشو پا شهیتو شرمنده نم یها ییآبرو یب

گنیم  

نیآخر نیبزرگ شود ! ا یگرگ زاده گرگ شود گرچه با آدم ...  

ئه که نسبت به من خواهند داشت یلیگرا یاز خانواده  ریتصو  ! 

. درود زنده  کنمی. قبولش مرمیپذ یئه! من م یدرست ریتصو

مونهیم  

باز  ی... به چیکه تو قفلشو شکست یدر نی... ا ی! ول هیکاف برام

 شده

؟ ی! به چ؟ ! 

 ! به رنج-

: رنج؟! تو کنمیو تکرار م کنمیپر از اشک نگاهش م یچشمان با

چیه  

ی، نبرد دنیاز رنج کش ییبو ... 

- دیمنو دزد یلی، ل لی... عقیلیمن عاشقم ! عاشق ل  ... 



- که یزنده موندن به هر مرد یانگل... فقط برا هیاون زن ، مثل   

هرمرد  ای!  لیچسبه ! اُسامه .... تو... عق یداره م ینگینَر قدرت

گهید  

یا  ... 

 

749 

، داردیبرم میکه به سو یبه رعشه افتاد، گام تند میآمد، پاها جلو  

بارش خون یشمانش آماده کند . چ یام حبس م نهیرا در س نفس  

مبادا یدارم برا یحلقم نگه م یتو ی، نفس است  .... 

کرده ...  کیآمده ، ابروها را به هم نزد یشانیبه پ شیمو تکه

 نفس از

دیگو یم شیها دنییدندان سا یکند و از ال یم رونیب ینیب : 

اجازه نگرفت...  لیکه قلبم ، از تو اجازه نگرفت ، از عق دیببخش

 فقط

شد قعاش  ! 

- نزن وارینداره ... خودتو به در و د یکه ارزش یعشق یبرا  ! 

- یکن نییعشق من اندازه تع یکه برا یستین یتو در اندازه ا  !!! 

 یلیخانواده به ل نیا یمالم : زندگ یخشکم را به هم م یلبها

 مربوطه



 ؟!

- ... یو بکن . کرد گمیکه بهت م ینپرس. کار شتریمربوطه ! ب

 درود

... اعدامه ! و از نظر من اعدام حقشه ... جون ی. نکرد.. آزاده

 برادر منو

! سنگ یزنیم نهی... سنگشو به سیستین ی! تو هم کاره ا گرفته

هی  

رو بهیغر  ! 
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سر پا هی، چند ثان رودیم زشیم ی. به سوزنمیزبان م میلبها یرو  

دوزد  یسپس نگاهش را به من مماند و  یم ستادهیا یحوال همان

 و

شده، کار کیقدم بهت نزد هیجواد  دی: من بفهمم س دیگو یم  

کنمیم وشروع  . 

: کار ؟میگویو م زنمیم یشخندین ! 



- رمیگیام آل وبرات م تیرضا  . 

:  میگویوم کنمیبه چهره اش نگاه م هی، چند ثان زمیخ یجا برم از

 برام

خودت بگو از ... 

- ؟یبرام پر کنرو  یلیل یجا یخوایم  

 ندینش یم استشیر یصندل یو او رو کنمینگاهش م زیانگ نفرت

، 

یپُز بازوها یکند ووقت یسرش به هم قالب م یرا باال شیدستها  
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روزها نی: ا دیگو یدهد م یم میاش را خوب به چشمها یعضالن  

رو به زن ها از دست دادم لمیتما  ! 

- یدار لیتما یکردیم الی! خ ینداشت لیاز اول هم تما دیشا  ! 

- از زن ها بودم یلیبا خ االتمیمن تو خ  . 

ردیگ یم عقم  . 

کنم یگفتن داشت ! نفسم را فوت م یبرا یزیچ زدمیم یحرف هر  

مرد و خراب کنم ؟ نیا یزندگ دی: چرا بامیگویوم  



- و  خوامیازت م یکه کار یینجای... ایکه سوال کن یستین نجایا

 انجام

یا زاد کن و در عوضش درود رو یبد  ... 

- جراحت برداره ؟ قیانقدر عم دیصدمه زده که با یمرد به ک نیا ! 

- جراحت هست نیکن به من صدمه زده ... و مستحق ا الیتو خ ... 

زنش ؟ ی: حتمیگویدهم و م یرا تکان م سرم  

- که تا دسته ، تو نهیمستحق ا یاز هر کس شتریبه نظرم اون ب  

بحث و تمومش کن نی هم افرو بره ! حاال انتیخ یچاقو وجودش  

. 

مفصل  دمیثابت کن ... بعد قول م تویقدم بردار... برادر چند

وستهیوپ  

کنم فیبرات تعر زیچ همه  . 
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یمن م یبه سو ینقره ا سیخودنو کی،  کنمینگاهش م کماکان  

 یکت یمانتو ها حایهمراهت باشه . ترج نی: ا دیگویو م ردیگ

 استفاده

ینصب کن نهیس یو رو سینوخود  نیا یکه بتون کن . 

! اگر شارژ ارهیگجِت س هی: زندیکه لب م کنمینگاهش م رتیح با  



ساعت ، ضبط کنه ! هر وقت  6تا  تونهیداشته باشه ، م یکاف

اجیاحت  

 طی... و از تمام شرا ی... روشنش کنینصب کن نویا یتونیم باشه

لمیف  

 نیا یحس خطر کرد یوقت کنمیم هی... البته من توصیریبگ

 وروشن

یکن  ! 

کنمیزده نگاهش م بهت . 

: حس خطر؟میگویم آرام ! 

- آه تو خوادیآدم ندارم . دلمم نم نیاز ا یا یچندان شناخت کاف  

حساس  طیتو شرا کنمیم هیتوص جهی... درنت رهیمنو بگ یزندگ

 ازش

 یلیاوضاع خ یکه واقعا فکر کرد یطی... تو شرا یکن استفاده

 بغرنجه

.... شروع یفشارش بد یتونی... م یایرنماز پسش ب ییبه تنها و

کنهیم  

حافظه اش ،  قیاز طر یتونیم تیضبط کردن ... و در نها به

 بخش

نیئه ! بب یخوب ی نهی... گز یرو تماشا کن یکه ضبط کرد ییها  
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قدم بزرگ به سمتت برداشتم... حاال نوبت هیکمک کردم ...  بهت  

 ! توئه

- ؟ یکنیم ریقدم بزرگ تعب هی ویچ ! 

- قدم بزرگه هیکه به تو کمک کنه ...  یهر راه  . 

- احمقانه ... چه سیخودنو هیکمک ؟!  یگیم نیکمک ؟ واقعا به ا  

کنهیبه من م یکمک  . 

- ازش  میکار یاز قرارها یلی! من تو خ یفهمیخودت بعدا م

 استفاده

که تحت نظرن... رفتارهاشون ساده  دوننینم ی... آدم ها وقت کردم

 تر

 زننیرو م ییحرفها نیتره ! بنابرا یتر... و عاد لهیپ هلیش یب ،

 که

 ی.... به عبارت کننیبگن .... و راحت تر اعتماد م دینبا دیشا

یلیخ  

 یریگیم لمیازشون ف یدار ستیحواسشون ن ی.... وقت خودشونن

 ! برو

 ! کارتو انجام بده ... و برادر خونده اتو آزاد کن ...



- ؟ شهیتو م بینص یچ ! 

که  میبرداشت کن ینطوری: بذار ا دیگویو م زندیم یلبخند

یخوشحال  

سود بزرگه هیمن خودش  یبرا تو  ! 

من ؟ ی: خوشحالکنمیم تکرار ! 
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- هم مفهوم  یبرا یطور نیا ایتو... آرامش تو ... ب یخوشحال

یساز  

تو ی فتهیکن من سالهاست ش الی... خشهیم ی... داستان جالبمیکن  

عشق هرگز پرده نیپاشا از ا قمیرف نیتر یمی... به خاطر صمام  

رازمو به تو  خوامیاومده که م شیپ ینکردم... حاال فرصت یبردار

 ...بگم

و وقتتو با  یدیسالها منو ند نیازت نفرت دارم ... چون تمام ا اما

 پاشا

 یخواسته ا نیکه من چن ی... و بعد ... درست در زمانیگذروند

 ازت

نفرت ایعشقه  نیه اک یمونی... دو به شک م دارم ... 



: و عاقبتش  میگویکشم وم یخشکه زده ام زبان م یلبها یرو

یچ  

؟ شهیم ! 

- ... میشیم نی... غمگمیشیزده م جانی. ه میکنیم یباز هی... یچیه

 و

منو  یها ی... بد دمیکار خوب انجام م هی... من  تینها در

 فراموش

رو به  ونمیبعد داری. د میکنیم ی... و از هم خداحافظ یکنیم

امتیق  

میکنیم موکول  . 

- ته؟یواقع نیا  

- منه ! مهمه ؟ یذهن یفرض شی... فکر کن نماتهیفکر کن واقع  

دیگویفهمم چه م ینم . 
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که  ییزهایکند ... که بفهمم ... که بدانم. چ یهم نم یاصرار

دیگویم  

است که در  یا یفرض شیبر اساس همان نما ایاست  صادقانه

 ذهنش



 کنمی. آنقدرنگاهش م دیگو ینم زیچ چیاست . هداده  پرورشش

 که

تو باشن ؟ یدایو ش فتهیمرد ها ش ی: دوست داردیگو یم ! 

: چرا دوست دیگویدهم و م یرا به عالمت نه تکان م سرم

یدار .... 

که من  دیوزمان در خدمت تو باشه ! ببخش نیزم خوادیم دلت

 اصوال

خدمت نکردم یاحد چیداشتم و هرگز به ه یادیز یخدمتگزارها ! 

 رهیو با نگاه ت زندیکه ناگهان قهقهه م کنمینگاهش م همانطور

یتر  

... خانمریوقت منو نگ نیازا  شتری: ب دیگویکند و م یم میتماشا  

! روز خوش یلیگرا  . 
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... من یبهم گوش بد دی: دالن ... بادیگویم یگرفته ا یصدا با

خوامیم  



به گوش اصالن برسه دیحرف بزنم . نبا هاتبا  ... 

و رو شده است ؟ ریمن ز یداند زندگ یبکشم. م غیج خواهمیم  

خان  گرید داندیجا و مکانم ؟ م یب یآواره  کیمن  داندیم

ستمین ... 

به نطوریو ا داندی... م ستمی... دختر آن خانواده نستمین یلیگرا از  

زند ؟ یمن چنگ م جان ! 

پاشا کندیم میصدا  ... 

 یاعضا و جوارحم مچاله م یدالن .. که همه  دیگویم یطور

 . شوند

شوند ی... تکه تکه مزندیریم  . 

: دالن جانم... من رو به راه نبودم.... االن بهترم....  دیگویم باز

 اوضاع

دالن ستیاز رفتن تو خوشحال ن چکسی. هکنمیبرات بهتر م و  . 

. نمیبینه روز دارم مسلطان وشبا یآ یها هی... من گرچکسیه

نیگل  

شده ...  یمدت بستر نیچند بار ا نیشده ... گل رتریسال پ صد

 لعبت

خونواده عاشق تو هستن نیا یزن ها ی... همه  دهیجنون رس به  

.... 



زنها ؟ ی همه  

یشود ؟ نفرت به جانم طور یزن ها م یهم شامل همه  یلیل  

شومیم اهیکه ناگهان س زندیم خونیشب  . 
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چطور ؟ یلی: ل میگویو م ندینش یدر کالمم م زهر ! 

که او هم کوبدیم یلیبه صورت پاشا س یطور قتیحق نیانگار ا و  

کندیو به چند نفس کش دار بسنده م شودیساکت م یقیدقا . 

فی! نه آل س دیآ یبه حساب م یلیگرا کیاکنون  او .... 

 یدونی: دالن.... اصالن مغز تو رو شستشو داده! مکندیناله م پاشا

 تو

کار چقدر تبحرداره ؟ نیا ! 

؟ تبحر ! 

خودمان  نیقرارداد ب کینکرده است ... ما  ی چکاریدرواقع ه او

 امضا

... او رسمیشوم ، من به خواسته ام م یمعاهده  نیا ی. طمیکرد

 هم

خواهدیم یزیچ نیکه چن رسدیم البد  . 



باشه ...  کنمی: دالن ... من برات درود و آزاد مکندیم میصدا پاشا

 ؟

... باورم کن.... قبولم کن .... دستمو  کنمیبرات همه کار م دالن

 رد

 !نکن

نکن پاشا.  ی: انقدر با من باز میگویمالم وم یلب م یرو لب

ادتی  

تخت یبرو گفتن هاتو... تو تو ؟ی... رفتارهاتو فراموش کردرفته  

.... اگر عقد کرده می... زخمت هنوز باز بود گفتم عقد کنیبود

میبود ... 
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به جون من نق نطوریدرود االن بازداشت بود ... نه تو االن ا نه  

یهم هوو نیگل یو درمونده ! حت شدی... نه اصالن عاجز میزدیم  

کردن  یمن کار ی! تو از براشدیو ترگل ورگل صاحب نم جوون

یچ  

؟ کنمیبرات همه کار م یدیپوچ م یکه وعده  یدونیم  

، تازه  شودیکه داغ م می، چشمهاچکد  یگونه ام که م یرو اشک

یم  



 قیرف یگر یو هوچ یقیفهمم. درد نارف یدرد اصالن هم م فهمم

 را

فهمم یم . 

: گه خوردمدیگویم پاشا . 

- رهید گهی! االن د رهید ... 

- مردمیداشتم م  ! 

 ی.... تو زنده ای: االن زنده امیگویبزنم اما فقط م غیج خواستمیم

 و

 یاسامه مرده.... برادر من .... وامرده ... اصالن مرده ...  من

 پاشا قطع

تلفنو کن  ... 

- دلم زیدالن عز ... 
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- گندتو گهی! دست از سرم بردار .... د یلعنت ستمیدلت ن زیمن عز  

خواستن به  نی! حاال ا ینخواستنتو تو صورتم گفت گهی.... دیزد

 خدا

برهینم ییراه به جا اصال . 

 .دالن من دوست دارم-



و خندمیم کنندیم سیکه گونه ام را خ ییاشکها انیم خندمیم  

منه یبحث زندگ نی: اصال بحث دوست داشتن تو پاشا آخرمیگویم  

بخوام راجع بهش فکر کنم. درود زندانه به خاطرمن... به  که

 خاطر

.... یلیاز رفتن ل یکیاسامه.... اصالن از دو جا خورده !  مرگ

از یکی  

برادرش مرگ .... 

به خالفت اسامه رو نابود  دنیرس یاصالن برا:  کشدیداد م پاشا

 ...کرد

که اسامه  ستیجاش ن چینبودن... اون به ه یواسامه تن اصالن

 ! مرده

اتفاق داره به نفع خودش نیچه بسا از ا ستیبراش مهم ن اصال  

اهواز.... مغازه ها ... نخلستان  یها نی... تمام زم کنهیم استفاده

 ها رو

که  یدالن ؟! از کس یکنیدفاع م ی. تو از ک... زنهیم بیبه ج داره

 داره

؟ خورهیمرگ برادرش نون م از ! 

... شوکه نشدم میاز انصاف است که بگو دور  ! 
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ندارم تا با پاشا حرف  لیتما گری، د میاز انصاف است که بگو دور

 بزنم

. 

نکرده است و  ری، پاشا من را متح میا ز انصاف است که بگو دور

 زبانم

دهیرنب را  ! 

بودم که پاشا ناله کرد : پدر ستادهیکوچه ا انیمبهوت م همانطور  

، با مادر اصالن  رهی، به استانبول م یسفر کار یبرا یوقت اصالن

 اشنا

... دو سال تمام ! ام آل وفراموش  مونهی.... همونجا مشهیم

کنهیم .... 

؟ یدونیرو از کجا م نای: امیگویمن و من م به ! 

- به من یدالن ! لعنت شناسمیو مثل کف دست مر فهیمن اون طا  

ننداز ریدهن ش یکن... خودتو تو اعتماد  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱.۱۲,5۰  
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: دالن کشدیم ینفس پاشا  ... 
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قرار مالقات با او بگذارم کیکرده است تا حداقل  مجابم  . 

دنی. شناورمیتوانم نه ب ی... نم گریمجابم کرده است که د یطور  

چربد یداند ... به غرش اصالن م یکه او م ییزهایچ  ! 

که تماس با شودیم یمدت کند،یم ینیبه شانه ام سنگ تاریگ فیک  

شود که سرگردان در کوچه ،  یم یرا تمام کرده ام ، مدت پاشا

انیم  

 یدستم را رو توانمیم ای... آ کنمیپلکم و فکر م یها م شمشاد

 زنگ

نه ای.... بگذارم  ! 

تا  دیایب یدارم تا کس اجیمحرکه است . احت یروین به اجیاحت

 وادارم

زنگ فشار دهم... و بروم داخل و  یدگمه  ی، من دستم را رو کند

 آن

کنم رانیرا و خانه ! 

همه بد شده بودم و خبر نداشتم؟ نیا ی. ک دندیلرز یم میزانوها  

درود  شیسو کیسرم شکل گرفته بود ،  یبزرگ تو یتساو کی

 بود



مثل  یهمجنس خودم... زن یزن ! زن کی... گرشید یسو کی و

 !من

آن عواطف واحساسات زنانه که من با آن نا آشنا  یبا همه  یزن

 نبودم

. 

همراهم زنگ خورد تلفن  . 
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پاشاست ، اما اصالن پشت خط بود. تمام تنم به عرق کنمیم الیخ  

دهم یرا با مکث جواب م ی، گوش ندینش یم سرد  . 

؟ییمردانه اش به گوشم نشست : کجا دو رگه و یصدا  

- کوچه یتو ! 

- داخل ؟ یهنوز نرفت  

ی: دارم مهندس میگویدهم و م یقورت م یدهانم را به سخت آب  

کنمیم ! 

- ؟ ویچ  

- که دارم یاوضاع نابه سامان  ... 

حتما برم دی: بامیگویبه سمت ساختمان و م رمیگیم رو  ... 



 ... برو-

جا  کیبه من داده است را که پاشا  یاطالعات یهمه  خواهمیم

یخال  

بدانم . اما زبان به دهان شتریب خواهمیبپرسم... م خواهمی. مکنم  

نیاز ا شتری:بدیگو یتا باالخره م کشدیطول م هی. چند ثانرمیگیم  

نترس و  زیچ چینکن ... زنگ بزن... برو داخل... و از ه معطل

 نگران

بنده یزود به تو دل م شناسمیکه من م ی. اون مردنباش  ! 
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میگویوم کنمیلخته شده است ، نفسم را فوت م میگلو یتو بغض  : 

نکنم اگر  ... 

- به تو گمی... من زور نم یستی. تو مجبور ن فتهینم یاتفاق چیه  ! 

ی: درود و ب میگویو م کنمیم رونیب نهیاز س یرا به سخت نفسم  

کنمیتو م یزیببخش.... تا اخر عمر کن معامله  . 

خوشگل تر از تو هستن یزهای: کنخنددیم  ... 

نکن. فقط زنگ بزن ... و بعد هی: گردیگویهق بزنم که م خواهمیم  

. به درود فکر کن . بهرهیچرخه جلو م کیدرست مثل  زیچ همه  



داشته باشه تونهیکه م یخوب ی... به زندگشیآزاد ... 

= و پست بودم ریکه چقدر حق کنمیتا ابد به خودم فکر م  . 

-  نیبهت فشار اورد خودتو از ب ی! حقارت و پست نداره یاشکال

 ...ببر

شومیحرفش بهت زده م از  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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همه رو به جون  ی... وقت یطعنه دارد: اصال چرا زنده ا شیصدا

 هم

؟ یانداخت ! 

تاب ندارد میانگار صد تن وزن دارد . گلو شودیم نیسنگ بغض  ... 

نیاز ا دیگویبترکم . چه راحت م خواهمیت ، مکم شده اس تحملم  

دست بکش یزندگ  ! 

تو  ی: من جادیگویتر م یخاکستر کندیرنگ عوض م شیصدا

 ...بودم



بردم یم نیاز ب دهینکش هیرو به ثان خودم ... 

دانمیم ! 

... به چشمدمید ! 

- ؟یتو چرا زنده ا  

تو  نمیبب خوامی: م دیگویو م دیآ یمردانه اش م یخنده  یصدا

اکج  

من  دمیاون لحظه رو... قول م نمی... اون نقطه رو که ببیاریم کم

 هم

نداره یدیمن عا یبرا ایدن نیا گهیدست بکشم... د یزندگ نیا از ! 

- بود فقط ؟ یلیتو ل یدیعا  
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کندیم سکوت . 

کنم قیبه کالمم تزر خواهمیکه م ی. به زهردیآ یکش م سکوتش  

 یول دیبگو یزیارم تا چد یدهم، خودم را خفه نگه م ینم مجال

چیه  

زندینم یحرف . 

: الومیگویو م شومیگذرد خسته م یکه م قیدقا .... 



-  شنهادمی. من پزیچ چیبه ه کنمیدالن ! من هنوزم مجبورت نم

نهیا  

... 

- تو و خانواده  تیرضا ی؟! من برا یندار یا گهید شنهادیچرا پ

 ات

کنمیکار م همه  . 

یندار یذابج شنهادی: پ دیگویو م کندیم ینوچ ... 

- ه؟یتو چ یجذاب برا شنهادیپ  

 چارهیام را ب یکه تک تک اعصاب مغز یطور زندیم شخندین

و کندیم  

تیکنم رضا متیخودمو تقد کارکنم؟یبرات چ یخوای: ممیگویم  

نیمگه هم لتونیوا فهی... رسم طاستی؟ مگه رسمتون ن یدیم  

ی.... اسامه مرده ... تو که زنده استین ... 

یدیم شنهادیپ فی: چه قدر کث دیگویو م ندزیم قهقهه  ! 
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: مگه رسم خونمیگویوم دارمیکنم خودم را نگه م هیگر خواهمیم  

؟ ستین نیهم بس ! 



- به خاطر  نکهی... چه برسه به ا کنمیمن به تو نگاه هم نم زمیعز

 رسم

یبرام ندار یتیجذاب چیرسوم، حاضر بشم با تو ... ه و  ! 

ردیگیدرد م جانم از لحن لجنش تمام  . 

کنمیرو خراب نم یزندگ هی: میگویو ناله وار م کنمیم بغض . 

- تو ... نه  ی. نه مرگ درود... نه ناله ها قتایحق ستیبرام مهم ن

یزندگ  

 میبرام ارزش نداره ! بهتره تسل یزیچ گهید بای... تقر اون

 سرنوشت

. خدانگهدار یبش  ! 

 ی. ماتم م کندیبه من بدهد قطع م یفرصت نکهیرا بدون ا تماس

 برد

درود یکه دست من داده بود هم بسوزاند ! وا یبرگ نیهم نکند  

... 

بندم! خدا  ی... چرا من دهانم را نمستمین اتمیمن مراقب ادب چرا

 من

لعنت کند .... خدا من را بکشد را  !!! 

،  رمیگی... شماره اش را مفتمیبه جان تلفن همراه م مستاصل

جکتیر  



: تو زنمیم جی. مسکنمیم جکتی... دوباره ررمیگیدوباره م کندیم

 رو

جواب بده خدا  ... 
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دهدینم جواب . 

سمینویو م کنمی. التماس مکندیم جکتی... رزنمیزنگ م دوباره  : 

ازت کنمیم خواهش ! 

نشان  یواکنش چیو ه رسدیبه دستش م جیکرده است ... مس قهر

ینم  

ه زنگ . دوباره و دوبارکنمیم جکتی، ر زنمی. زنگ مدهد

.... هرزنمیم  

صورت اشک یبرد . به پهنا یم ی. چه لذت کندیم جکتیر مرتبه  

زمیریم . 

و با دهدیباالخره جواب م زنمیو چهارم که زنگ م ستیب ی مرتبه  

؟یشد مونیشد؟ پش ی: چدیگویم خنده  

و  رمیگیخدا لعنتت کند... اما زبان به دهان م میبگو خواهمیم

میگویم  

یریگیام آل وم تیامن از کجا بدونم رض : .... 



- ... اون با من رمیگیم ! 

- ریذره بهم آسون بگ هیشرطت سخته به خدا !  ... 

- ؟ یجواد حامله بش دیاز س دیبگم با یخوایم ! 

بکشم غیج خواستمیم ... 

یگینم نوی: تو که اپرسمیزده م وحشت  ... 
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- گمی، م تونمیچرا ... م ! 

 التماست کنم؟-

- نازم سوال نکن! التماس ک  !!! 

یهست ی: چقدر تو عوض زنمیم هق  ! 

منتظرتم نیکوچه ... تو ماش یانتها ای: بدیگویو م خنددیم ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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کوچه یکوچه فاصله است ، به انتها ی. چند قدم تا انتها رومیم  

با آرامش نشسته است ... من انگار از  لشی... او در اتومبرومیم

 جنگ



 ی... انگار سپاه بودم... نفر برگشته ام ! از رو گشته ام باز

نیم دانیم  

 یخاردار ، از رو یها میس یشده ام... پهنم کرده بودند رو رد

 من

نفر رد شده بودند . تنم سوراخ و آش والش بود . او با  هزار

 لبخند من
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از تک تک کنمیآورد .حس م ی. لبخندش دردم م کندیتماشا م را  

چکد ینم ، همزمان با هم خون مت یرو یها زخم . 

تنم را حرکت ی، به سخت کندیم ینیشانه ام سنگ یرو تاریگ فیک  

لشیشاگرد اتومب یصندل یرو یوقت شومیدهم... خم م یم  

کشمینفس م قیچند بار عم نم،ینشیم  . 

یتو انقدر خسته ا ی: خوبه نرفت دیگویکند و م یبه من م ینگاه  

! 

تا نعش تو رو گرفتمیاورژانس تماس مبا  دیتو احتماال با یرفتیم  

کنن جمع  ! 

یسوزن و نخ چیگشاد شده است که با ه یدهانش آنقدر چاک  

شودینم دوخته  . 



: تمام  میگویو م دوزمیاو م مرخیپر از انزجارم را به ن نگاه

 رفتارات

است اگزجره  ... 

- ... یی... بزرگنما یسبک از مرد ها هست نیفکر کنم تو عاشق ا

 در

َکپتِن فخر افتادم ادیاراده  ی! بطیشرا ی همه  ... 

ستین یعاد گهید طی: االن شرامیگویحرص م با  ... 

- . جدا ناراحتم ستین یبرات عاد طیمتاسفم که شرا ! 
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مرگ  فهممی... من م نی: ببمیگویو آرام وشمرده م کنمیم بغض

 برادر

هی نکهیکه چقدر از ا کنمی... درکت م فهممیسخت بوده . م برات  

 نیبب ی... ولیناراحت یمهم از خانواده ات رو از دست داد عضو

 ... من

برات انجام بدم تونمیو نم یخوایکه ازم م ی. کار تونمینم من  . 

که تا دم یخوش حالت یابروها کند،یرا به فرمان عمود م دستش  

اش یچکمه ا شیاش کش آمده و هرچه به سمت خط ر قهیشق  

برد یا باال متر است ر یخنجر شودیم کینزد  . 



دهد ، چشمان  یمن حواله م یاش را به سو ینخلستان نگاه

بیعج  

 کندیم دادیدر آن ب یکه مردانگ یدارد ، با لحن ییرایو گ نافذ

دیگویم : 

ستین یاز نظر من مشکل -  . 

شیدر پ یگریبحث د دانمی. م دانمیم ستین نیحرفش ا ی همه  

 . است

... سر پر رتشیرده.. غک ی: ببخش.... درود جوون کنمیم ناله

 ...بادش

شیو غرور جوون یکن به جوون رحم ... 

! من که کاره  یستی: چرا متوجه ندیگویو م دهدیباال م یا شانه

یا  

ستمین  . 
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-  یزندگ هیکه  یخوایاز من م یچ یپس برا یستین یاگر کاره ا

 رو

کنم خراب . 



- ت منم برا یکنیم یکار هی. تو برام  نیهم یعنیخب معامله 

تیرضا  

کنمیو درود و از زندان آزاد م رمیگیم  . 

سوزدیم حلقم  . 

- ؟ شهیکن! نم یو بکنم ... برام کار نکاریا نکهیبدون ا  

دیگویم فشیرد یدندان ها شینما نینشاند و ح یبر لب م خنده  : 

 !عاشق چشم و ابروتم ؟-

 شنهادیپ هی:  میگویبرم و م یرا در کف دستم فرو م میها ناخن

گهید  

 ی! هرکار گهید یخواسته  هی...  گهیحرف د هیبذار ...  مجلو

نیجز ا  . 

- یچه کار کن یدرود حاضر یبرا .... 

- ... همه کاریفهمیهمه کار ! م  ... 

میشروع کن ای: ب دیگویدهد و م یتکان م یسر . 

یصندل کشد،یبرد اهرم را عقب م یم یصندل ریرا به ز دستش  

به یصندل یآنقدر که پشت شود ... یاز فرمان دور م کندیم حرکت  

و در همان حال کمربند شلوارش  خوردیعقب بر م یصندل یها لبه

 را
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یدرود راض یبرا مینی... ببمیامتحان کن ای: بدیگویو م دیگشا یم  

یبذار هیچقدر از خودت ما یشیم ... 

کنمینگاهش م رانیح  . 

برد یشلوار که م پیدست به دگمه و ز کند،یرا باز م کمربند  ... 

 شیو ناله وار صدا رمیگیرا م شیبرم بازو یرا جلو م دستم

کنمیم  : 

یکنیبد بودن غلو م یتو ی... تو دار اصالن  ! 

ام یمن واقعا آدم بد ستیدر کار ن ی: غلوخنددیم ! 

- یستی... به خدا نیستین ... 

ندارم زیرو م یا گهید ی نهیگز چی... من هنی: بب ندیچ یبرم لب . 

و  کنمیم شیبه تکاپو افتاده ام... صدا دهم یرا تکان م سرم

میگویم : 

یوبهم بگ زیکه همه چ نهیات ا گهید ی نهیگز ... 

گفتن ندارم دالن ! تو  یبرا یزیدهد: من چ یتکان م یسر

یزیهرچ  

. ریبگ متوی.... حاال هم زود باش تصمیدونی... م یالزمه بدون که

 من



 یا وقتکلنجار رفتن با تو رو ندارم! مخصوص یحوصله  یلیخ

هیگر  

؟ یریم ای... یخوری... م یکن ! 
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افتد ، نگاهش پر  یباز شلوارش م یباز و دگمه  پیبه ز نگاهم

 از

بخشمت یوقت نم چی: ه میگویو م شودیم یاهیس  ! 

ندارم یتو منو ببخش نکهیبه ا یاجی: اصال احت خنددیم  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲7۱_ یلیگرا  

نی... ایشد مونی: ا... پشدیگویکه م برمیم رهیرا به دستگ دستم  

منتظره چارهیب ! 

. ... کنمیم رونیب نشیو خودم را از ماش کشمیرا م رهیدستگ

 همان

 تاری.... گزنمیم غی. ج شودیبا شتاب رد م لیاتومب کی لحظه

 وحشت

ستدیا یبا فاصله م لیاتومب فتدیم نیاز دستم به زم زده . 



تا شومیکه خم م نیهم بندم . یاصالن را با حرص م نیماش در  

یگذارد و طور یپدال گاز م یرا بردارم ، اوست که پا رو تاریگ  

کند که انگار هرگز در آن نقطه پارک نکرده  یرا از جا م نیماش

 !است

 

774 

ادهیپ اهیس ی. از سانتافه  کنمیافتاده را نگاه م نیزم یرو تاریگ  

؟ : حالتون خوبه خانمپرسدیو م دیآ یبه سمتم م شودیم  

کنمیم نگاهش  . 

کند : خانم یبا دقت نگاهم م هیوحشت زده است ، چند ثان مرد ... 

: بله میگویم . 

- د؟یخوب  

دهم یتکان م یسر  . 

 یو کتان سورمه ا ی. کت سورمه اپلماتید ی قهیدارد .  شیر ته

 به

کرم ! و بند کرم  شیبودند بندها ریج شیدارد ، کفشها تن

 ...کفشش

و  کندیدارد . با دقت نگاهم م یوانبند کرم ساعتش همخ با

دیگویم : 



ادهی... متوجه پ کردمیمن داشتم با تلفن همراهم صحبت م شرمنده  

شما نشدم شدن  . 

؟  دی: شوکه شد دیگویوم داردیرا برم تاریگ فی، ک شودیم خم

 صدمه

؟ مارستانیب میبر ازهین د؟یدید ! 
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برم و یصورتم آمده است را پشت گوشم م یکه تو ییمو طره  

ادهیمن اصالمتوجه عبورتون نشدم وگرنه پ دی: ببخش میگویم  

شدمینم  . 

و بعد کندیم یشده بودم نگاه ادهیکه از آن پ یلیکه اتومب یمحل به  

رفتن ! گازشو گرفتن عی: همراهتون سر دیگو یم ... 

: همراهم  میگویو م کنمیبه دستم است ، نگاهش م تاریگ فیک

 . نبود

بود اسنپ ! 

شده ی: چه دوره زمونه ا دیگویبرد و م یابرو باال م ی لنگه کی  

؟ کنهیهم اسنپ کار م سراتو ! 



دانم چرا ... اما نگاه مرد است که وادارم  یو نم زنمیم یلبخند

کندیم  

یبودم برا رشی: آره ازش سوال کردم ... گفت تو مس میبگو تا  

منو سوار کرد نیهم ! 

 هیبه نظر من با  : ارزش داره ؟!دیگویو م کشدیم یهوم مرد

دیپرا  

... مبلغواضافهیتاکس ای،  دیبه همون نقطه رس شهیهم م یمعمول  

؟ نگرفت ! 

؟  نشیبه خاطر ماش ره؟یاضافه تر بگ دی: چرا با زنمیم یلبخند

 مبلغ

کنهیم نیینرم افزار تع و  ! 
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کندیم یهوم  : 

یاسنپ ؟! عجب و ضع یها نی: سانتافه هم شده جز ماش خنددیم  

 !! شده

را تاریگ فیبرم تا ک یم شی، دستم را پ کندیکه نگاهم م همانطور  

رمیبگ  . 



سانتافه ننشستم ی: تا به حال تومیگویاندازم وم یباال م یا شانه  

! 

خوشحال دی: اگر افتخار بددیگویکند و م یم نیبه ماش ینگاه مین  

شمیم . 

- داشته  ی! روزخوب دمیمتاسفانه در حال حاضر به مقصد رس

دیباش . 

ی، زن م فشارمیروم زنگ واحد را که م یساختمان که م یسو به  

: بله ؟دیگو  

حاتم یهستم .شاگرد اقا یلی: دالن گرامیگویم  ! 

داخل تا برسم خدمتتون دیی:بفرما دیگویو م زندیم یشخندین مرد . 

جواد حاتم  دی. س کنمیاندازم و نگاهش م یبه عقب م ینگاه

 سوار

یرود تا دور بزند، وارد کوچه  یم که دانمی، م شودیم لشیاتومب  
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و در طبقه شودیوارد ساختمان م یشود ، از در جنوب یم یمواز  

کندیسه پارک م یمنف ی . 

خانم میدراومد هی: پس همسا دیگویحرکت کند م نکهیاز ا قبل  



یلیگرا  ! 

کند یحواله ام م یکنم .چشمک یبه عقب م ینگاه  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۳7۱_ یلیگرا  

 یام را م ییایبو یرنگ سلولها یشوم ، بو یساختمان م وارد

 سوزاند

کابوس به نیزودتر ا خواهمی، م ستیحبس نفس ن یبرا یتالش ،  

. ستین دهیچی، آن مرد پ ستیبرسد . تصورش سخت ن انتها

 مرموز

بزند ندارد! نگران برادر  کیبخواهد ت نکهیاز ا ییابا چی. هستین

یتو  

ستمیه نه ! من آنقدرها هم بد ن! چرا ک ستین زندانش . 
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 ینی... با وسواس ! فرم بقیدق کنمیم یخودم را بررس نهیآ در

 کوچک

از اندازه پرپشت شده اند و شیب نروزهایمتناسب که ا یابروها .  



من است که هرگز  یها یبخت کیمتقارن و برجسته از ن یلبها

یبرا  

یقانعم ! رنگ یعیشوم! به رنگ طب یمداد لب وسوسه نم دنیکش  

پرده از سرخ روشن تر چند  ! 

داشته  یزیرنگ سحرآم نکهیاز ا شتری. ب زنمیچشمانم زل م به

 باشند

کند یم داریذکور را از خواب ب یخفته  رتیمدلشان است که ح ،  

. 

من داریب شهیهم یبا چشمها یمردان وقت یخواب آلوده  نگاه  

د تنگاتنگ . در آن نبر رمیگیشوند ، حس قدرت م یم زیگالو

شهیهم  

منم برنده  ! 

اندازه  یب ی. من گاه کندیمن را مجذوب م یحس برتر نیا

 مجذوب

زن که نیباترینعمتم ... ز نیواالتر کنمیشوم حس م یم خودم  

آمدم تا نیآسمان ناگهان به زم انی! از م دهیبه خودش د جهان  

خوش خط  سیدست نو کنمیحس م یکنم و ... من گاه ییدلربا

 خدا

هستم رینظ یدفتر ب کی در ! 



شود یمنته یزباله دان کیدفتر به  نیاگر سرنوشت ا هرچند  ! 

دارمیبرم نهیاز آ چشم  . 
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ییبایکند؟ ز ی! کدام درد را درمان مرسد؟یبه چه داد من م ییبایز  

که ییآدم ها شمیاند یم شتریروزها ب نیاست ! ا یذهن بیفر کی  

تر هستند ریترند خوشبخت تر وعاقبت بخ یمعمول  ! 

بار باز  کیآسانسور  ی! درهاکنم؟یهمه شتاب م نیبه کجا ا من

یم  

میآ ینم رونیب نیاز کاب شوند . 

و بعد ...  زنمیبه رخ متاثر به گل نشسته ام زل م نهیدر آ گرید بار

 بعد

گوش به فرمان اصالن آل  تی! من در نها چیشود ؟! ه یم چه

فیس  

! حتماچشم  میگویبه تک تک دستوراتش م ... . 

یمردانه اش ، استخوان بند یتمام چهره  یلحظات یناگهان برا و  

اش... نگاه  ینیب ی غهیت دیآ یم ادمیو چانه اش است که به  فک

 پر



 ینشیچشمانش! . چ ی... درد توشی... ابروهاثشیحرف و حد از

 که

ساعت ها وقت تلف کرده است ... چه  شیمطمئنا برا خدا

 شوربختانه

قابل اتکا  ری... غ دیپست و پل یرتیدارد ! س بایاززشت و ن ینتیط

 ! پر

! جنون یمعرفت ی... بینامرد از  . 

یدگمه  شومیوحشت زده م شود،یآسانسور که خاموش م چراغ  

. آسانسور روشن زنمیکه در آن متوقف شده ام را م یا طبقه

شودیم  . 

دهم یرافشار م یپ یشدن دگمه  ادهیاز پ قبل . 
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او یکند من به وقت و معطل الیجواد حاتم خ دیس کهنیبخاطر ا نه  

کنمیم فکر  ! 

به خاطر درود شتریب  ! 

کنم یسالم رسا اعالم ورود م کیباز است ، با  مهیواحد ن در . 

دیی: بفرما دیگو ینه چندان دوستانه م ییبا صدا زن . 

است یرسم  . 



ارزش یو ب یمتیق مهیو ن یمیق یایخانه پر از لوازم و اش و  ! 

در آن سخت است! دو بوفه پر  دنیآن خانه هاست که نفس کش از

 از

است که  یزیچ نیاول یو زرشک یوسورمه ا ییطال ظروف

 توجهم را

زانیکه از سقف آو ییلوسترها یستالیکر یها سهی. رکندیم جلب  

متر با سر من فاصله دارند یفقط دو سه سانت هستند  . 

پر از  زیم کی.... یمیقد یوی، راد یساعت قد گرامافون،

یاکسسور  

هم درخانه یچوب ی هیزند ! کره با پا یچشمم را م ییطال یها  

 ! هست

انبوه ساعت و  ! 

یوارید ساعت ... 
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کنسول زیم ی... ساعت روستادهیا ساعت ... 

قهوه  ی. از پادرکندیم ماریو تاک ساعت ها من را ب کیت یصدا

یا  



و لعاب  با رنگ ی.سه دست مبل سلطنت رمیگیفاصله م رنگ

 مختلف

یکی! یزرشک یبا روکش ها ییطال یکی.  کندیرا جلب م توجهم  

 دیسرخ ... شا ییآلبالو یگریکرم رنگ! و د یبا روکش ها یچوب

 ! با

رهیبه همان رنگ. همان اندازه ت یروکش  ! 

شیرو قهیکه بتوانم پنج دق یراحت یاز آن مبل ها یخبر چیه  

ستین نمیبنش . 

دیی:بفرما دیگو یمجدد م دیآ یزن م یصدا . 

سرش بسته است  یزرد رنگش ر اباال ی... موهانمشیبیم

یسرهم  

به دل  یچندان چنگ ششیآرا یب یدار به تن دارد و چهره  گل

ینم  

 . زند

: جواد  دیگویوم کندیم یرنگ تلق و تولوق یچوب یصندل ها با

 االنا

دیداشته باش فیرسه تشر یم . 

تا  کندیدعوت م ینماز آن سه دست مبل جه یکیمن را به  و

شیرو  



مبل ها  نیسخت ا منینش یتصور نشستن بر رو ی! حتنمیبنش

انیم  

کندیام م وانهید هیهمه اسباب اثاث نیا ! 
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دو  ینهارخور زیم یبلور است! رو کی یعسل زیهر م یرو

 شمعدان

هم نهیکنسول آ یاست .رو یو کلفت شاه عباس بلند  ... 

با رنگ  یجفت شاه عباس کی نهیسنگ مرمر شوم یباز رو و

گرید  ! 

 چیرسند؟! ه یشوند؟! به مرز جنون نم ینم وانهیخانه د نیا در

 رنگ

سقف... پارکت  یقطور پرده ها، نقاش یها هی. ال ستین یمثبت

 قهوه

رنگ کف یا  ! 

همه نیا انیاز رد شدن م مایروم . بلند کردن هواپ یراه م محتاط  

راحت تر است ستالیو کر بلور  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 



# 74۱_ یلیگرا  

یم دیچرخش کل ی، صدا نمینش یمبل سخت م کی یکه رو نیهم  

پلکد ، قبل از ورود مرد ، چند  یم یکه در آن حوال ی، زن دیآ

هیثان  

جواد تمام قد دیکه س نمیب یو م دیگشا ی، در را م کندیم مکث  
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 چرخد، یمن م ینگاهش ابتدا به سو میشود ، ن یخانه م وارد

 سرم را

یباال م یتنه ام را کم میدهم و سپس ن یم یعالمت سالم تکان به  

 . کشم

دهد و  یبندد رو به زن سر تکان م یزند، در را که م یم لبخند

 زن

دانم  ی. نم خزدیم ی، سرد و خاموش به گوشه ا یحرف چیه یب

دیشا  

شودیخواب ! در با صدا بسته م اتاق . 

 قهیبرد به  یکند دست م یا مجواد همانطور که من را تماش دیس

 ی



و دست  کندیرا باز م کندی... آن دگمه که دارد خفه اش مپشیک

یتو  

منتظر  یکم دیکه با دی:ببخش دیگویبرد و م یشلوار م بیج

یباش .... 

زنم یم یلبخند  . 

من بماند ی رهیرا کج کنم که او خ میچطور لبها دانمیم  ! 

بلدم راستش  . 

فخر  ی! برادمیخندیم نطوریپاشا هم هم یبرا یعنیپاشا هم ...  با

 هم

گرید یها یلیسخاوت ! و خ ایآر یو حت ... ... 

بهتر از  ی: چمیگو یکه چشم در چشم او دوخته ام م همانطور

 انتظار

هنر یبرا  ! 
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برد یلنگه ابرو باال م کی . 

- ؟ یبه هنر عالقه دار ! 

شود ! خانه اش است ... مالک است یم یمیچقدر صم لحنش  ... 

فراغت است چرا که نه ؟! چرا تو یمن در وقت ها تاریگ استاد  



... چرا دوم شخص مفرد نه ؟دینگو ! 

دهم : هم به هنر... هم به هنرمند یتکان م یسر  . 

و  فی. رد نمیب یرا م شیدندان ها ردیگ یعمق که م لبخندش

 مرتب

 . است

 ینتهادر ا یاتاق یکه به سو یرود . تمام مدت یبا اجازه م کی با

 سال

زندیرود ، سوت م یم خانه . 

باشم جیمه شیبرا کنمیم فکر  ! 

کندینگاهم م یام که وقت دهیرا فهم نیا قهیچند دق نیدر هم حداقل  

با چشمانش  کندیاست که انگار پلک زدن را فراموش م یطور

 من را

مردانه  یبصر یها تیمحو جذاب میبلعد . دروغ است که بگو یم

 اش

ام نشده  ! 
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تا به آنچه  کندیلحظات کوتاه به من کمک م نیواقع او در هم رد

 که



شده  رانیو یکشد فکر نکنم! به آن زندگ یدر انتظارم را م رونیب

 که

مرد، من  ی... ! در برابر چشمها ستیمتعلق به من ن گرید

توانمیم  

ی! کم یلیگرا یرو بایو ز لیاص یدالن باشم ! خان زاده  همان  

همان  شیمن برا کنمیحس م قایوح نه ! دقاما ساده ل بینانج

 سوژه

که ی! دختر دهیکش یام که انگار سالهاست انتظارم را م یجذاب ی  

به  یرمز و رموز باشد ! بشود درونش را جستجو کرد... پ اهل

الشیام  

آدم باشم و همان لحظه  نیدرست هم توانستمی. من مبرد

توانستمیم  

 میفتیب فیاصالن آل س یبه پا با هم ای: بمیرا باز کنم وبگو دهانم

 تا

جان برادر م بگذرد ریخ از  ! 

ببخشد ییتو بگو دیشا  ! 

بخواهد که ببخشد یتو بخواه دیشا  ! 

وقت ها  نیهم یاصال با گفتگو حل شود ! مذاکره رابرا دیشا

 گذاشتند

... 



زنمیزل م میناخن ها به . 
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، لباس ، زن در چهارچوب است کنمیشود نگاه م یاتاق باز م در  

 میکه ن ینیو مقنعه به تن کرده ، چادر به شانه دارد و ح ساده

ینگاه  

: اقا جواد دیگویاندازد بلند م یمن م به  ... 

: بله ؟دیآ یجواد م یصدا و ! 

- از کالس ارمشونیدنبال بچه ها .... ب رمیمن دارم م  . 

 ! بسالمت-

ند و ک یبه من م ینگاه میکشد ، ن یمقنعه م یچادر را به رو زن

 با

کنمیم عتشیلبخند تا دم در مشا کی . 

یدلهره است و هرچقدر که تظاهر کند اما نم شیچشمها یانتها  

فهمم یکند من م یآن نگاه مستاصل پر از التماسش را مخف تواند  

شوهرش ندهم یزن دست به دامن من شده است تا دم به تله  که ! 

زنها که  نیا ی، دلم برا ستمین یلیبفهمم گرا نکهیقبل از ا تا

 خودشان



و  فیآن ها را ضع سوختیکردند م یو فرزند م یزندگ یفدا را

 قابل

تیپنداشتم که شخص آدم اولو یپنداشتم! خودخواهانه م یم ترحم  

از لذت  دی! نبا یکن زانیخود را وقف عز دیباشد ! نبا دیبا اول

یب یها  

ر شب و روز را د دی... نبایبه خاطر فرزندان بگذر یزندگ شمار

 چهار

یخانه خورده شو یوارید  ! 
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حاال یول  ... 

 یانسجام را م ی! معنفهممیخانواده را با پوست و خون م یمعن

 .دانم

و محترم زیعز ییدارا نیچقدر ا فهممیندارم م یکه خانواده ا حاال  

 . است

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# 75۱_ یلیگرا  

تا ندینش یبه دل م شتریاش ب یهنر ی، چهره  دیآ یجواد م دیس  



به تن  یخی یآب نیعصاقورت داده! ج یپلماتیسر و شکل د آن

 دارد ،

را تا آرنج تا زده است، دو  شیها نیکه آست دیسف راهنیپ کی

 دگمه

 نهیبر س دهییرو یباز است و من موها دیسف راهنیپ ییابتدا ی

 اش را

توانم با دقت مشاهده کنم یم ! 

؟ یشد ییرای: پذدیگویمدارد و  یگام برم میزنان به سو لبخند ! 

پرسد : زبونتو موش خورده ؟ یکند و م یم میتماشا هیثان چند ! 
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- از اون اتاق دیآدم جد هینفر رفت تو اتاق و  کی کنمیاحساس م  

کنم؟ یسالم بدم و اظهار خوشبخت دیاومد . دوباره با رونیب ! 

و من هم به تبع  چدیپیدر خانه م شیکه صدا زندیقهقهه م یطور

وا  

خندمیم  . 

دهم با د و جام  یطولش نم یلیرود، خ یآشپزخانه م یسو به

 شربت



 دیگویو م ندینش یمبل تک نفره م یگردد ، کنار دستم رو یم بر

 :از

؟ یبگو ... چطور با کالس من آشنا شد خودت ! 

- یهمشهر یتو روزنامه ها یاز آگه یخبر دیدونیهمونطور که م  

 ! نبود

به یرگیکه با خ یجام ،درحال اتیمحتوهمزدن  نیح زندیم یلبخند  

. من  استیدن هیمن  یبرا تاری: گدیگویزل زده است م صورتم

امویدن  

ذارمیروزنامه به شو نم یتو  ! 

- تو اشویبده که دن ادمی ی. دوست دارم کس استیمنم دن یبرا تاریگ  

ذارهیشو نم یبرا روزنامه ! 

بوده ؟ یک... ُمعرفت  یشوخی:ب دیگویتر م یجد یو کم خنددیم  
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آورم و  یکشم ، نامش را به خاطر نم یم یزبان میلبها یرو

میگویم  : 

شاد روحش  ! 

ی: اوه ... تو از دوستا دیگویشود و م یمتاثر م یاش اندک چهره  



؟ یهست مهوش ! 

اسم مهوش را  یوقت نیهم یبخورم ! برا یدست کی خواهمینم

میبرا  

ن زن حرف به . اصالن در مورد آ میگوینم یزیآورد چ یم

یخصوص  

توانستم از اسمش استفاده  یاست فقط به عنوان معرف م نزده

 !کنم

آدم مرده کیواقع سواستفاده از در ! 

: به هرحال که خوشحالم تو دیگویدهد و م یتکان م یسر جواد

 رو

منو داره یهم هوا ایاز اون د ن یمن فرا خوند . اون حت نزد  ! 

نواخت که بهش گفتم یوب م: اونقدر خ میگویو م زنمیم لبخند  

کرد . فرصت و مغتنم شمردم ی... شما رو بهم معرف هیک استادت  

... 

همت کردم و اومدم باالخره  . 

نم؟یبب تارتویگ تونمی: مدیگویوم دهدیتکان م یسر  

تعارف  شیرابه سو تاریدهم و همانطور که کاور گ یتکان م سر

زنمیم  



 یمهمون هیبود . تو  من یشاگردها نی: مهوش از بهتر دیگویم و

یوقت  
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چند تا از یبدم! پا ادیازم خواست بهش  نوازمیچقدر خوب م دید  

من باز شد یاش هم به خونه  گهید یدوستا  . 

آورم: چرا  یکه ذهنم را مشغول کرده است فورا به زبان م یسوال

 تو

؟ دیشیآموزشگاه مشغول نم هی  

و چه به  ریز: پسر و دیگویو م ندینش یکنج لبش م یلبخند

سیتدر  

یمطرب اسباب  ! 

بود؟ ریوز پسر ! 

شومیم مات  . 

یکه م کنمیکنم . همانطور بر و بر نگاهش م یرا لعنت م اصالن  

 یا هیخاص و کم حاش یمن اصوال آدم ها ی: شاگرد هادیگو

 هستن

... 

؟ ی: با مهوش کجا آشنا شده بودپرسدیدهم وم یتکان م یسر  



 یمیصم یلی... خی: دور هم میوگیو م زنمیزبان م میلبها یرو

مینبود  

. 

-  ومدیم ادمیمراسمش به  یتو نیبود یمیدرسته! چون اگر صم

 ... که

نه ای یکرد شرکت  ! 
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: جدا ؟ زنمیم یلبخند  

تو قطعا جز اون دسته از چهره یریاساط ی: چهره کندیم یهوم  

شهیاز ذهنم پاک نم یکه به راحت هاست  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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: اسمت دیگو یاندازد که بغل دارد و م یم یتاریبه گ ینگاه مین

هیچ  

 ؟!

: دالن میگو یم شمرده  ! 



 دهینشن یدار ی: چه اسم خوب دیگو یدهد و م یابرو باال م لنگه

 بودم

دالن ذاشتمیاسم دخترم رو م شدمیزودتر با تو آشنا م .  ! 

زنش  یه پر از تمنا. نگا چدیپ یبچه دارد ، دلم به هم م نکهیا از

 را

و  دیآ یآورم ... تهوع به سراغم م یم ادیبه  شیپ قیدقا نیهم که

 با
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یعقلم است که م یهنوز فرمان روا یول دمیذات پل نهایا ی همه  

؟ هی: اسم دخترتون چدیگو ! 

 ! درسا-

- دونه دختر ؟ هی نیخدا حفظش کنه . هم  

هم دارم الیدان هی: دیگویو م کندیم ینوچ  ! 

؟ ادی:بهم نم زندیو لب م میگویم یماشاالله ! 

... دیآ ینم میبگو خواهمیدهم ، م یقورت م یدهانم را به سخت آب

 اما

کند تا سکوت کنم . به اصالن و همه  ینگاهش وادارم م یرگیخ

 ی



فرستمیم نیلعن و نفر آلش . 

تست کنم تارتوی: دوست دارم کوک گ دیگویو م ردیگ یم شنیپوز  

. 

نم؟بز یآهنگ چه ! 

کنم یمکث م یکم  . 

دیکه خودتون دوست دار ی: آهنگ میگویو م کشمیم ینفس  .... 

تست کوک خواهدی. م کندیو شروع به آکورد م کندیمکث م یکم  

زندی... و سوت م ردیبگ  . 

زند یچشمانم زل م در . 
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اول یحد در جلسه  نیشاگردانش تا ا یبا همه  ستین منصفانه  

اش است ؟ یواقعخود  نی؟! ا رودیم شیپ ! 

هم نفس یحنجره ب هیقفس،  هیپنجره با  هی  

و بس نیخاطرس هم هیمن از بودن تو،  سهم  

ستاره ها رو خط زدم بیمثلث غر نیا تو  

از اونور شب اومدم رسمیبه آخر م دارم ... 



که  یهق هق نی... .ایوقت یباران ب نیاست . ا دهیامانم رابر بغض

چیه  

 رونینمانده است تاا ز حلق من ب یباق شیبرا یدیام یکورسو

 . بزند

 ستادهیا ابانیبخش خ نیتر ییبه شانه دارم . در انتها تاریگ فیک

 . ام

آمده است نییپا مهیکه کرکره اش تا ن یمغازه ا یجلو  . 

لرزم یسرما م از  . 

ندارد یکه به آب و هوا ربط ییسرما  . 

تابانه  یم ! با نهیپرد . پلکم ... سر وشانه ام ... س یجانم م تمام

 در

 یکند که حت یدارد خفه ام م یاست . بغض جور دنیکوب حال

 موقع

هق زدن نبوده ام یاندازه آماده  نیاتابک هم تا ا مرگ ! 

نمانده است یبه ساعت نه شب باق یزیچ  . 
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که از مقابلم رد شده اند را از دست داده ام ییها یتاکس شمار ! 

سوارم کند و من خواهدیدهد م یم نییپا شهیش یسبز رنگ یتاکس  



کنمیم شیتماشا ستادهیا یمرده  کی مثل . 

به حرف آمده و ابراز امتیقبل از ق میکه کرده ام سرتا پا یکار از  

دیال نود سف کی. دیآ یباال م یکند . نفسم به سخت یم ندامت  

باال ای: بدیگویو م نییپا کشدیم شهیش  ! 

جم بخورم میخواهم از جا ینم . 

ترسمیم  . 

که همه بفهمند من ... من مرتکب شده ام! به گناه ... و  ترسمیم

 آلوده

گناهکار تماشا کنند.  کیهمه من را به چشم  خواهمیام ... نم شده

 به

گذاشته ام شیخودم را شق و رق به نما یسخت ! 

یاهال یفکر کنم همه  کندیوقت تلف م هیچند ثان یلیاتومب هر  

مندار یاند من حالت نرمال دهیفهم  ! 

ستمین یدانند من انسان نرمال یم همه  . 
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 یبرا کردمینم الیوقت خ چی. ه شودیتمام تنم مورمور م هنوز

 هرزه



.  ستیکاف یی! فقط رها ستین نهیشیبه تجربه و پ یاجیاحت بودن

 از

یهرزه باش یتوانی... میو بند و چهارچوب که آزاد شو دیق ! 

یهرزه  کیکند...  یارائه م یدینقاش که سبک جد یهرزه  کی  

به یهرزه برا کی ایکند ...  یفروش که نان شب را فراهم م خود  

کندیخاموشش را شعله ور م یزنانگ یهمه  یآوردن آزاد دست ! 

کشمیلبم زبان م یرو  . 

ام ! هنوز سرپا ستادهیتکان بخورم ... اما ... اما هنوز ا خواهمیم  

... و عجب است از انسان بودنستادمیا  ! 

تا خودم  کندیلغزد . ترس وادارم م یم میگونه ها یرام روآ اشک

 را

دایپ یکه هرگز فرصت ستیز یفاحشه م کیکنم . در من ،  کنترل  

وصل  ینقطه ا چینشان دهد ... حاال که به ه یکرد تا خود ینم

 نبود

خواست یو شرم نبود ... حاال م ایحاال که الزم به حفظ آبرو ، ح ،  

جا کیکرد را  یسر م یر خواب زمستانکه د ییآن روزها ی همه  

کند یتالف  . 

دهان باز  نیارزش شدم ... کاش زم یارزش بودم ! چه ب یب چه

یم  



دلم را دیدرود ، شا فی. مرگ شر دیبلع یآن م نیو من را هم کرد  
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کردن من، تا ابد  یشرف زندگ یابد محزون کند ... اما ... ب تا

 دامن

زن  یم ... چطور دوباره در چشمهاتوان یشود ! من نم یم رمیگ

 نگاه

فرزندانش ی؟! در چشمها کنم ... 

 لشیپرتاب شود ، اتومب رونیهقم آماده است که از گلو به ب هق

 را

حفظ نیح شه،یش دنیکش نییپا یبه جا کندیمتوقف م میپا یجلو  

باال مادام حاتم ای: ب دیگویم شیانگشتها ولبها انیم گاریس  ! 

... قیعم کنمی.لمسش م کنمیوجودم حس م یجا یرا در جا نفرت

 از

زارمیمرد ب نیفهمم چقدر از ا یجان ! م عمق ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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شوم یم سوار  . 



یک نمیوقته معطلم بب یلی: خچدیپ یم نیماش یدر فضا شیصدا  

یریو م یشیم یتاکس هی سوار ... 
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را بغل کرده ام تاریگ ساک  . 

روست به رو به نگاهم  . 

یکردیم هیگر ی: چراداشتدیآ یارام م شیصدا  ... 

دوزم یپر از حرصم را به رخش م نگاه . 

القلب یاز هرگونه احساس است . سرد. .. قس یکه عار یرخ .... 

:  دیگویاندازد و م یبه من م یتفاوت ینگاه ب می.... نخاموش

 سخت

رفت؟ شی. خوب پرینگ  

آورم یرا خودآگاه بند م میاشکها . 

: خوب بودمیگویو م کشمیم یجلوه کنم ، نفس فیخواهم ضع ینم  

. 

بهتر بود کردمیم الیکه خ یاون از ! 

 . پس ازش خوشت اومد-

یتا به خودش حال دیگو یاست که بلند م یخبر یجمله  کی نیا  



به من دیشا ای.  کند  ! 

 نیجواد حاتم ! اصال از ا ستیمن ن لیامده بود؟! باب م خوشم

 سبک

حفظ منافعشان از خودشان بگذرند خوشم یضرند براکه حا مردها  

آمد ینم . 
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: بلند بگوزندیم حرف ... 

؟ وی: چ کنمیم نگاهش  

- بود؟ یحرفتو ... نظرت چ  

- نظر بدم؟ دیبا یاز چ  

- دتیجد تاریاز استاد گ  ! 

نجات جان  ریاز خ میبگو میآ یم کشمیرا به داخل دهان م لبم

 درود

من  ی: مورد عالقه  زنمیوض لب مو ع میگوی... اما نم گذشتم

ستین  ! 

- ؟! پاشا ؟ هیمورد عالقت چ ! 

کنمیم نگاهش . 



: فخر ؟زندیم لب ! 

کنمیم سکوت . 

: اصالن ؟ دیگو یدهد و باخنده م یتکان م یسر ! 

و ردیگیراه م ی انهیصورتش بکوبم که دستم را م یتو خواهمیم  

تر .... چنگ ننداز بچه! چنگ ننداز واشی:  دیگویم ... 

- ؟ یخوایاز جون من م ی؟! چ یکنیم تمیچرا اذ ! 
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 ! طاقتتو ببر باال-

را مشت  می، پنجه ها کنمیم یبزنم اما باز خوددار غیج خواهمیم

یم  

... به رو به رو زل کنمیکف دستم فرو م یرا تو می، ناخن ها کنم

 زده

ستیاز دست دادن ن یبرا یگرید زی. چ ام  . 

؟ یدید کند: زنشو یسوال م یتعلل با ! 

زنم ینم حرف . 

درشت باران بر  یپاک کن را به راه انداخته است، دانه ها برف

شهیش  



: زنشو  دیگویم یشوند . با لحن خشک یم دهیکوب نیماش ی

ینشناخت  

 ؟!

بشناسم؟ دی:با میگویاز ته چاه م ییصدا با ! 
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- تا  یکنیکه تالش م بهیعج یلی... خیهست یتو دختر باهوش

 خودتو

یحماقت بزن به .... 

ری.بغض را ز کنمیهستند، اما کنترلشان م دنیبار یآماده  اشکها  

است دنیجوم.قلبم درحال ترک یم میها آرواره  . 

یلی: دالن گرا کندیم میصدا  ! 

گردمیسمتش برم به . 

 رودیم شیرا به رو به رو دوخته است . همانطور که پ نگاهش

دیگویم : 



برف  ی! سالها سرت تو بیعج یلی.... خیهست یبیدختر عج تو

 . بود

بشناسه رامونشویتا پ کنهینم یتالش چیکبک که ه هی نیع درست ! 

چرا اتابک مرد ! من  نکهیا یپ رفتمیتو بودم هزار بار م یجا من

یجا  

...  شهیباعث م یکه چ کردمیفکر م نیبودم ... هزار بار به ا تو

خان هی  

پسر مهراز کنن! اون هم اون مردک  میتقد یترو دو دس زاده

 کالش

 یعرضه و ب یخودشه... ب یپرست ! پسرش هم لنگه  شکم

تیخاص  ! 

است شیحرفها ی... منتظر باقمیکه گوشها میاست بگو دروغ . 

سکوت کرده ام نیهم یبرا . 
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پاشا...  شترازی! ب یاز هرکس شتریب داندیم یلیداند خ یم او

ز شترایب  

سلطان یاز آ شتریاز لعبت جان... ب شتری... بجان نیگل  ! 

داند یم لیبا عق برابر  ... 



کنمیم نگاهش  . 

 یزیپش شیبرا ایدن نیدر ا زیچ چیکه انگار ه یهمان ژست با

 ارزش

 طیتو شرا ی... ولیستین ی: تو واقعا آدم احمق دیگو یم ندارد

 خاص

که ! ج؟یقدر گ نی؟! هم یجی! واقعا گ یجیبه گ یزنیم خودتو

ینفهم  

چه خبره ؟ اطرافت ! 

- بفهمم؟ دیبا  

لرزد یاندازه م یب میصدا میگویرا م نیا یوقت . 

ینازک نارنج فیدختر ضع هی: تو دیگویو م زندیم یلبخند اصالن  

دختر سرتق  هیشده . نتونستن  یتو کوتاه تیترب ی... تویهست

 بار

... ی! تو فقط در ظاهر سرتق ادیبرب زیکه از پس همه چ ارنیب

یتخس ... 

که تو از پس همه  کنهیم الیتو رو از دور تماشا کنه خ هرکس

زیچ  

ی... که حتیهست یآدم از درون خال هی!!!  تیاما درنها یایبرم  

قهوه ای خوادیم یفردا صبح دلت چا یدونینم  ! 
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- کنمیدرمورد فردا ، فردا فکر م  . 

- یدیتو منظور منو قطعا فهم  .... 

... چرا یگیمنظور ؟ چرا پرت و پال م: کدوم میگو یحرص م با

یسع  

 یخوای... اصال میخوایاز جون من م ی... چیکن تمیاذ یکنیم

 قصاص

یدیفشار قرار م یبرو بکن ! منو چرا انقدر تو یکن ! 

که محرم من یی: آدم ها دیگویاندازد و م یو شانه باال م خنددیم  

یاداعتم چیکس ه چیکردن... درحال حاضر به ه ی، کوتاه بودن  

خودم قرار بدم میت ی! ناچارم ... تو رو توندارم ! 

- توئه ؟ هیعل ی... کیمی؟ چه ت یزنیحرف م یاز چ ! 

- منن ! من تنهام...  هی.... اونا ... همشون علیلیگرا یخانواده 

نیا  

یکیلشگر دربرابر  نیا ستیانصاف ن شرط  ! 

شده ام لیکند، به سمتش ما یرا کم م سرعت . 

دهدیطولش م هیثان چند . 



... که بفهمم ... که بدونم یگی: چرا نم میگو یم آرام  ! 

نی... از ایدار دیکه ام نمیب یدهد :تو چشمات م یتکان م یسر  

نباشه بزرگ شده  ی... هرچی... تا درود و نجات بد یکن استفاده

 ی
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و چه وقت از فرصتت استفاده  یک یدونی! م ییدست اونا ریز

یکن ... 

آقا خان گنینم لیبه عق خودیب  ! 

 ! نگه دار-

- رسونمتیم . 

- می... تو نگه دار. به من نگاه کن . به چشمام... مستقرسمیم ... 

مثل من، زمان متوقف  خواهدیکند ، انگار م یحرفم گوش م به

 . شود

و من  کشدیرا باال م یکند دست یاتوبان که پارک م ی هیحاش در

 در

یبا تو دشمن ی: ک میگویوم زنمیمردانه و خسته اش زل م چشمان  

با تو دشمنه ؟ ی؟! ک کرده ! 

 ! همه-



- هستن ؟ یهمه ک نیا ! 

- مهراز هم فتهی... پاش بیلیتا گرا فیاز آل س  ! 

: خواسته هامو برآورده  زندیدهم و لب م یدهانم را قورت م آب

 ...کن

 ی. هرچکنمیروز عمر برآورده م نیخواسته هاتو تا آخر تمام

یبخوا ... 

جور کنم تونمیاقامت ... من برات همشو م ...نی... زم پول  ! 

کرده ام وحشت . 

 

804 

؟ یخواینم نویدرود ... مگه ا یآزاد ی: حتزندیم لب ! 

افتم یزمزمه م به : 

بگو االن .... 

؟ی: چپرسدیم ! 

- ی... چیهست یک قایبدونم تو دق خوامیفقط االن بگو... االن م  

یها در افتاد یلی! چرا با گرا یخوایم ی... چیهست  ! 

: االن در حال حاضر برادر  دیگویو م کندیحواله ام م یشخندین

 زنِ 



لمیعق  ... 

...  زندیم رونیکند . ب یچطور رگ گردنش باد م نمیب یم و

رگیمو  

ترکند . انگار... آتش گرفته اند یانگار م شیها قهیدم شق یها . 

َسرند ... مرده اند ینخل ها ب ی.... همه  چشمانش ! 
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: اکنون زدهمیس فصل  

گلدار معذب است راهنی. زن با پ نمینش یمبل م کی یرو یکنار  . 

با  یکند که انگار تکه از خودش باشم... گاه ینگاهم م یجور

، دیترد  

از شک  یبا عشق... در نگاهش هزار موج به صخره ا یگاه

یم دهیکوب  

،  گرید یشبهه ا کیبا کشند دوباره  ی، موج ها پا پس م شود

بار نیا  

شوند یم دهیکوب ستیهست و ن یتر به آن صخره  محکم . 



من طال هستم !  نکهیخورد . فکر ا ینگاهش هزار فکر چرخ م در

 فکر

ستمیمن طال ن نکهیا  ... 

دمیرا نشن شیصدا  . 

به یچا ینیس کیبا بلوز وشلوار ساده و  یلیخسته است ، ل ریزب  

خوبه ؟ زیرسد : همه چپ یو م دیآ یمن م یسو  

هیعال یلیخ زی: همه چ زندیغر م ریزب  ! 

: من که بهت گفتمدیگویو م زندیم ریدوستانه به زب یلبخند یلیل  

کفش که اال  هی یتو ی. تو پاتو کرد ستیموقع صبح وقتش ن نیا

 و

االن بال  ! 
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کندیچپ چپ نگاهش م ریزب . 

اندازه  نیتا ا ریبا زب یلی! چرا ل شدیدر ذهنم روشن م یچراغ

یمیصم  

 ! است

دو چه رابطه  نیاست که ا نیهم میمحفل برا نینکته در ا نیاول

یا  



هستند کیاندازه به هم نزد نیهم دارند که تا ا با  . 

اند .  بهی... غر بندیخانه عج نیا ی. آدم ها زمیبرخ خواهمیم

 درمورد

. درمورد  رندیگیم می... درمورد من تصم کنندیصحبت م من

کهنیا  

باشم . کاش اصالن کنارم بود یچه کس شیوقت کجا باشم ! پ چه  

 یتنها و ب ایدر مواجهه با دن کنمیاحساس م ستیاصالن ن یوقت

 کسم

دارم به اصالن ازین کنمیاحساس م .  ! 

از چارهی: دختر ب دیگویکشد و م یبه سر شانه اش م یدست یلیل  

کم هیدم . . من برات اتاق و حاضر کر ستیرو پا بند ن یخستگ  

کن فردا رو که از ما نگرفتن استراحت  ! 

 مینیشی... بعد میجدا بش کهیاز اون مرت دی: با کشدیداد م ریزب

 فکر

ارمیمن دمار از روزگار تک به تکشون درب یکه چطور میکنیم  ! 

از اشک است سیصورتش خ کنمیرا نگاه م زن . 
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کنم. دلم ییجو دل خواهدیکنم . دلم م یبا او همدرد خواهدیم دلم  



نکند هیگر خواهدیم ! 

مامان رو ببر ری: زبدیگویچرخد وم یزن م ینگاهش به سو یلیل  

. 

باال رهیفشارش م ینطوریا . 

 هی: طلعت خانم پاشو االن وقت گردیگویبا اخم و تشر م ریزب

یزار  

پاشو دودمان ما رو به باد نده ستین  ... 

نمیبش ششیکم پ هی: دیگویم فیضع طلعت  . 

کندیدست و پا دراز م بهیغر ی. در جانم حس کنمیم شنگاه  . 

، که طلعت را ببرد ریاز زب خواهدیچشم ، م یبا اشاره  یلیل  . 

: پاشو طلعت خانم زندیتشر م ریکند ، زب یمن و من م یکم طلعت  

 . پاشو

خوابمی: وقت اذونه ! بعد نماز مدیگویآرام م طلعت . 

- ور نیا ای. پاشو ب شهیم تو سجاده اتو پهن کن ... حاال اذونم ... 

 شتری! ب کنهی، دست و پاشو گم م یزنیبه دختره زل م یاونجور

الیخ  

ستیاز ما ن کنهیم  . 

هستم دیاما زبان به دهان گرفتم شا ستمین میبگو خواستم  ! 
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 یلیاندازم و ل یم یمعمول یبه خانه  یشود نگاه یم یخال سالن

 لب

؟ یکرد دایو پ بنی: ز دیگویو م دیگشا یسخن م به ! 

: تو واقعا  میگویاندازم وم یاش م ییو آهو بایبه چشمان ز چشم

یک  

؟ یهست ! 
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نزد یحرف  . 

؟! واقعا اسم  قتیطر یلی... لیلیل یهست ی: تو ک فتمیالتماس م به

 و

... اما تو شناسنامه ات ییها اضیف ی؟ تو خونه  نهیهم لتیفام

یزمان  

یکرد چارهیو ب فیبود ! ال س یلیگرا لیعق ارتیاخت احبص  ... 

؟ یهست یک قتای... تو حقیشکست کمرشو ! 

پرسد : از یبدهد م یجواب نکهیا یو به جا کندینگاهم م هیثان چند  



اصالن بگو ... خوبه ؟ حال  
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هرگز کمر گریکه د یبرادر یحال اصالن ! برا یبرا کنمیم بغض  

اش صاف نشد شکسته  . 

زنمیطعنه لب م با  : 

- تو حال اصالن مهمه ؟ یحال اصالن ؟! برا  

یآدم بد یکنیم الی: من اونقدرها هم که تو خ زندیم یلبخند  

ستمین . 

کنمیم وحشت ! 

کنمیکه واقعا بد است ... وحشت م کندینم الیخودش خ نکهیا از ! 

رکارندیکه تقص رندیپذ ینفر مثل او ... نم هزاران  . 

؟! به اصالن ضربه زد .  ستین ی؟! او آدم بد دیوبگ تواندیم واقعا

 به او

و تعصب مردانه اش را تعمدا نشانه گرفت رتیکرد ... غ پشت  ... 

ستین یآدم بد دیگویم چطور  . 

کنمیم نگاهش  . 



... من شاهد روز به روز شکسته تر شدن اصالن  نهایا یهمه  با

 !بودم

وز به روز که ر یکه چطور... با خودش غم دمیروز ... د هر

و نیسنگ  

کرد رشیکه پ ی. غم کندیشود را حمل م یتر م نیسنگ ! 
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ستمین یمن ادم بد گفتیاو چه ساده م و ! 

ارزش بود یب شیآدم بد بود . غم برادرش برا کینظر من او  از  

. 

نداشت یاو مفهوم یبرا اصالن  . 

 یم میتماشا هیچندثان کندیدستم دراز م یدستش را به سو یلیل

 کند

اون آدم سابق نشدم دالن ! باور کن ...  گهی: منم د دیگویبعد م و

 تو

ما  ی... از گذشته یدونیاز ما م یمگه ! تو چ یدونیاز من م یچ

 ... از

ما ی خانواده  ... 

دانستم که اصالن مرده بود یقدر م نیهم من  ! 



از آن در  یکس نکهیوقبل از ا کندیبه در اتاق م ینگاه مین یلیل

 خارج

نیباهات حرف بزنم. من سالهاست منتظر ا دی: بادیگو یم شود  

زمان  هیفرصت مناسب...  هیحرف بزنم .  یکیکه با  فرصتم

یکاف . 

؟ یدار دنیشن یبرا ! 

نداره یحال و روز خوش لی: عق میگویو م زنمیچشمانش زل م در  

! 

یبهش سربزن دیبا . 

ستین ایعمرش به دن گهید لی: عق دیگویمالد و م یلب م یرو لب  

. 

نکهی... تا قبل از ا یکمکم کن دی. تو با میاصالن و حفظ کن دیبا  

بره نکهیبه باد بده ... قبل از ا خودشو  ... 
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دیگو ینم ! 

اصالن کجا ممکن است برود ... چطور ممکن است  نکهیا به

 خودش را

زندینم یباد دهد حرف به  . 



اش  یبعد یله جم یلیل نکهی. قبل از ا دیآ یم رونیاز اتاق ب ریزب

 را

ی، کنار دستم م دیآ یم ریگذارد و زب یلب م یلب رو دیبگو  

نیا ی: به حرفها دیگویکند و م یبا دقت نگاهم م هیچند ثان ندینش  

گوش نکن یادیز ! 

کندیاخم م یلیل . 

و  کندیم یاش را کفتر نهی؛ س دیگشا یرا م شیدستها ریزب

دیگویم  

: کنمیم تویخودمون . نوکر شیپ یگردی. برم میریگیفردا طالقتو م  

. 

نباشه غمت  ! 

...  میرا بلند بگو نیا خواهمیبه نوکر نداشتم! م یاجیاحت من

یاجیاحت  

و  نیتر من غمگ شیاقا باال سرهم ندارم ... غمم هم نبود! پ به

 محزون

که هزاران وجب گذشته بود یکیحاال که اب ازسرمن  بودم ! 
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کند ینگاهم م ریزب  . 

وبعد ... انگار که بخواهم  رمیگ یم نیی، سر به پا شومیم معذب

 فقط

زندان ؟ یشد رفت یپرسم: چ یاو فرار کنم م نینگاه سنگ ریز از ! 

- حاج خانم بپرس نیاز داداش ا  ! 

کنم ، لبخند کمرنگ  یکند ، را تماشا م یکه اشاره م یخانم حاج

 به

: همون داداش هم تو رو از زندون  دیگو یدارد و با طعنه م لب

 آورد

اعتنا نباش یانقدر نسبت به الطافش ب رونیب  ! 

!  یکه رفتم هلفدون ستین نی: درد من ا دیگو یبا حرص م ریزب

 درد

اون بود یبرم هلفدون نکهیا یکه باعث و بان نهیا من  . 

- ؟ یچک برگشت ! 

ادش قابل اعتم شکاری: من پ دیگویدهد و م یسر تکان م ریزب

 !بودم



به در کنه  دونیمنو از م خواستیچپ و راستش بودم .... م دست

 که

چمیپر و پاش نپ به . 
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؟ یکردیشرکتش کار م ی: تو کشمیم آه ! 

اصالن از ریدهد : زب یجواب م یلیکند و ل یمکث م یا هیثان  

نیجنوب کشوند تهران! صاحب خونه اش کرد... ماش یها غولهیب  

سر و سامونش داد ... هم خودشو هم کس وانداخت ...  رپاشیز  

 !کارشو

داشتم و ازم گرفت ی: هرچ زندیتشر م ریزب ! 

: دیگویاندازد و م یپا م یملکه وار پا رو کندیم ینوچ یلیل

در زمیعز  

ییال یکه خودش بهت داد ازت پس گرفت ! داشت یهرچ واقع  

براش یدیکشیم  . 

یلیبه ل یگاه تندتا ن شودیکند باعث م یم ریکه نثار زب یزمیعز  

ندازمیب  . 



 کی میبرد ، برا یمن را م یکرده  خی یشود، چا یبلند م یلیل

یچا  

یتو یقندان پر از پولک کی نتیکاب یکند، از تو یفراهم م گرید  

؟ یخوریم یچا ریپرسد : زب یگذارد و م یم ینیس  

دیآ یبه سالن م یلیو ل دیگو یم ریزب یلجوجانه ا نه  . 
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دیگویکند وم یحواله ام م یام تنها لبخند یکنجکاو با درمواجهه  : 

جا و مکان یب یبه اون حال و روز افتاد ، مدت لیعق نکهیاز ا بعد  

هست که ، دارم خدمت یچند وقت هی.  نجایا امی. اصالن گفت ببودم  

و  زیهمه چ ی... جا نجای. تعجب نکن که ا کنمیرو م مادرتون

دونمیم  

. 

: میگویو م کشمیم یقیاست ، نفس عمفکش را جلو داده  ریزب

 اصالن

ها هم هست اضیبه ف حواسش  . 

که حواسش نبود ، مادرم  ی: به تنها کس دیگو یم هیبا کنا یلیل

 بود

خوادیپدرانه داره که دلش م ی هیروح هیاصالن  هیدرمورد بق ...  



گرفت به میتصم یشامل حال همه بشه ... افسوس که وقت لطفش  

خدمت به یشده بود حت رید یلیکنه خخدمت  شیواقع مادر  

 رید شهیاصالن هم یشده بود . از من بپرس ریهم د خواهرش

رسهیم  

گند گرفته ! هزار تا مگس  یطرف بو یکه جنازه  رسهیم یوقت !

 و

گهش همه جا رو برداشته یدوره اش کردن و ... بو کرم  ! 

 است زاریاز اصالن ب یلیکنم.ل یخشکم را با زبان لمس م یلبها

 !؟

... انگار  شودیم بیکند، لحنش عج یدرمورد او صحبت م یوقت

یتو  
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شود ان  یاست که نم یرنج است ! عذاب است ... تنفر شیصدا

 را

کند انکار  . 

نگران  گهی... جات امنه . د یینجای: حاال ادیگو یخسته م ریزب

 ! نباش

یخودمون برگشت شیپ ... 



بمونم نجایا تونمیمن نم: میگویرود و م یم ریزب یبه سو نگاهم  . 

: تو  دیگویو م ردیگ یدستم را م یلیکه ل کشمیرا جلو م خودم

یبر  

ستی! بمون ... سرحال ن شهیحال و روزش بد م طلعت  ! 

میشده است ن دهیچیکه دور مچ دستم پ یلیل فیظر یپنجه ها به  

 نیباشم . اونم تو ا نجایا دی:من نبا میگویو م کنمیم ینگاه

طیشرا ... 

درو د و  نکهیبه محض ا لی. مطمئنم عق شهیداره ازاد م وددر

نهیبب  

شهیو روزش بهتر م حال  ... 

حال و  قتای: حق دیگویآورد و م یکمرنگ به لب م یلبخند یلیل

 روز

ستیاصال برام مهم ن لیعق . 

 گهیکس د چیوقت به ه چیدهم: تو جز خودت ه یتکان م یسر

یا  

ینکرد فکر  ! 
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است نیخانه مسموم است. سنگ نیا یورم فضابخ یتکان خواهمیم  



فشارد ،  یپنجه به سر شانه ام م ریبرد ، که زب یرا م نفسم

یوادارم م  

چرخد و یآنها م یبمانم .نگاهم وحشت زده به هر دو میسرجا کند  

د؟یکه به زور پناه ببر شهیباعث م ی: چ میگویم  

دیوگیآورد و م یبه لب م یلبخند کشد،یخودش را جلو م یلیل  : 

لحظه ام ؟ نیمن چند ساله منتظر ا یدونیم ! 

 یخانه است که اگر م نیزن ، در ا نیخبر ندارد که ا اصالن

 دانست

فرستاد ینم نجایرا به ا من  . 

 نیدارم ... اصالن من را به دل خطر ، ان هم ا نیقیدارم !  حتم

 موقع

 ی، نم یسپر و سالح چیه ی... بطیشرا نیروز... آن هم در ا از

رستادف  

! 

تویی: چا زندیلب م ریکند وزب ینگاهم م یبا چشمان مخمور یلیل  

. استراحت کنبخور  . 

برم دی: با کنمیم تقال ... 

چموشه نی: من که گفتم ادیگو یم ریو به زب کشدیم ینفس یلیل و  

! 



شهیکس نم چی! رام همونهیهمون اسبش م نیع  ... 
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میو آنقدر پلک ها دیآ یصورتم م یجلو یدستمال زنمیکه م غیج  

 یلحظه به لحظه تار و کدر م یلیل یکه چهره  شودیم نیسنگ

 شود ،

ستین یگریرنگ د یاهیکه تا مرز س آنقدر  . 
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***** 

از تخت به یکنج نیجن کیرا گم کرده ام .همانطور که مثل  زمان  

داریکه ب یکنم. مدت یتخت نگاه م ریز یالک یافتاده ام، به قال پهلو  

اتاق را کنکاش کرده ام یمربع یفضا یام ، همه  شده . 

ام... در قفل  دهیکش نییدر را به پا ی رهیو بارها ، دستگ بارها

 بوده

. قفل  کشدیم ریشدن به در ، ت دهی! شانه ام از شدت کوب است

 پنجره



جوش داده اند ! عالوه برآن سرتاسر پنجره حفاظ دارد را  . 

دهد ینا م ی، پتو و بالش... بو ملحفه  . 
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راه چیاست . تلفن همراه ندارم... ه نیتنم ، به تنم سنگ رخت  

در اتاق وجود ندارد یارتباط  . 

پر از اشک است چشمانم  ! 

کند  یم هیکه اصالن به حالش گر یا یلی! از ل ترسمیم یلیاز ل من

 و

 شیال برابرادر باشد ، حا یمرهم درد ها نکهیا ی... به جا او

زیدندان ت  

کند . مطمئنم به یام م چارهیو جهل دارد ب یاست . نادان کرده  

 دیبه همکارم زنگ بزنم با دیشوم! با یم کاریاز کار ب یزود

که میبگو  

نا تمام دست و یکه من با درد میبگو دیامده است با شیپ یمشکل  

کنم ینرم م پنجه . 

شود یباز م یاتاق به آرام در  . 

زل  داستیدر پ ریکه ازز یا هی... به سا زمیخیمدست بر یرو

؛ زنمیم  



به دست دارد ینیس کی.  نمیب یرا م یلی، ل شودیکه باز م در  . 

ها به دست اوست اضیف عنان  . 

کوبد که یو در را با پا م دیآ یجلو م یکه طور زمیبرخ خواهمیم  

که باز دم دهانم دستمال یاگر جم بخورم هستند کسان دیبگو انگار  

بگذارند یهوشیب یبه دارو آغشته  ! 
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؟ ی: خوب استراحت کردزندیم یلبخند ! 

غذا ،  یحاو ینیکند، با س میتا خوب تماشا دیآ یآنقدر جلو م و

یرو  

اصالن چقدر یکنیفکر م ی: حتما دار دیگویو م ندینشیم یپاتخت  

سرم  ییمنه ! چقدر استرس داره که من کجام... چه بال نگران

 اومده

ه ؟ن ...  

ی؟! چ یحبس کن نجایکه منو ا شهیباعث م ی: چ میگویم خشک  

فیآل س یام ... نه حت یلینه گرا گهی؟! من که د شهیم دتیعا  

مونمیم  . 

و کندیم یباز دیگذارد با دسته کل یم نیزم یرا رو ینیس یلیل  



.... من یریگیجلوشو م ،یاصالن باش شی: تو اگر پ دیگویم

خوامینم  

بره تا تهش خوامی. م رهیاونو بگ یجلو یکس ... 

کنمیم نگاهش  . 

فهمم ینم چرا  ! 

دیگویاست م نیو همانطور که نگاهش به زم کندیم یباز دیکل با : 

تو بودم یداشتم جا دوست  ... 

- نسبت به تو دارم ؟ یا یچه برتر ! 
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- ؟ یدونیواقعا نم ! 

از دست دادم . خانواده امو از  مویاندازم : زندگ یباال م شانه

تدس  

که حاال دوستش دارم یکه دوستش داشتم ... مرد ی... نامزددادم  

 خواستیدارم که دلت م یا ی! چه برتر رهیداره از دستم م هم

یجا  

؟ یباش من ! 

یداشت ی: حداقل خواب آروم دیگویاندازد و م یباال م یا شانه  



... اعتراف کن ... همه دوستت دارنیداشت یخوش یزندگ  ! 

کند : نداشتن ؟ یه ماضاف یبا تعلل یلیل ! 

نگه  نجایمنو ا نکهیبه ا یربط چیه نای:ا میگویکنم و م یم یمکث

یدار  

 ! نداره

رود یجمله باال م یدر انتها میصدا  . 

فهممیکند : نگران نباش.... داد بزن من م یحواله ام م یلبخند  

... نداره یاشکال  ! 

- یا جندفعه چر هی میزدیمثل دو تا آدم نرمال حرف م میما داشت  

؟ یشد ! 

- ندارم یمن با تو کار . 
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- ؟ کنمیم یچه غلط نجایپس من ا ! 

بهت ندارم. تو فقط دو  ینباش ... کار ی: عصبانزندیلبخند م یلیل

 روز

خونه اته نجای.... بعد ایریو م میکنی... بعدش هم ولت میینجایا ! 

مادرت ؟ یبرادرت... خونه  ی خونه ! 
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خواهد بشود یدوروز چه م یروز ؟ ط دو . 

راهرو هم تا چشم کار  یتا تو یاز آدم است حت یاتاق خال یورود

یم  

توانم بپرم یتوانم جهش کنم ... م ی! م نمیب یرا نم یکس کند  ... 

برگردم به خانه دیبدوم .با توانمیم  ! 

در ظاهر  یجثه جلو یبردارم دو مرد قو زیخ خواهمیکه م نیهم

یم  

 . شوند
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شوند، مستاصل یشل م میاتاق پاها ی انهیزده ها ، م بتیمص مثل  

ستمیا یم . 

 ی: آروم باش زن داداش ! واقعا با تو کاردیگویبا آرامش م یلیل

 . ندارم

- نه ؟ ییتو یباز نیمسئول ا  



یناخنش باز یاندازد و همانطور که با گوشه  یپا م یپا رو یلیل  

ر من ، چشم به راه مرد... چشم به راهماد یدونی: مدیگویم کندیم  

عرب.... تمام  ی کهیدردونه اش ! چشم به راه اون مرت پسر

 حرفش

....  ادی... اصالن باالخره م ادیم یروز هیبود ! اصالن  نیهم

 اصالن در

ادیتا اصالن ب میخونه نر نی!!! از ا ادیم کنهیباز م و  ... 

 یبه من م ی، نگاه دزیخ یپر از اشک از جا برم یبا چشمان یلیل

 کند

: پدرم تنهامون گذاشت ... مادرم از عشقش به پسرش دیگویم و  

شد ! چشم انتظار مرد وونهید  ! 

: اصالن نگران ام آلش بود ... مادرم  دیگویو م کشدیم ینفس

 نگران

بود به غرور ام آل نیو خوراک اصالن ! اصالن نگران ا خورد  

عمر ...  کیوسرد اصالن ! ... مادرم نگران لباس گرم برنخوره

 مادرم

اومد که مادرم سالها مرده  یاصالن بود و اصالن ... وقت نگران

 ... بود
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شد ؟! من حمله کردم ... به خانواده اش... به یچ یدونیم بعد  

که اون دوست داشت یهرکس  ! 

کنمیم نگاهش . 

یبر فرستمتیم گهی... دو روز د نی: برو بشزندیلبخند م یلیل ... 

- ؟ یاریسر اصالن م ییدو روز چه بال نیتو ا  

لحظه بودم !  نیعمر منتظر ا هی: من  دیگویبا آرامش م یلیل

 اصالن

منو از من گرفت... مادرم... پدرم... حاال نوبت  یخانواده  اسمش

 . اونه

همه کس  یداره وقت یاونه بچشه... بفهمه چه احساس نوبت

 وکارت به

فتنیهم ب جون  ... 

- چه کاره ام ؟ وسط نیمن ا ! 

یاصالن ی... تو معشوقه ی: تو اصل کار زندیم یشخندین یلیل  ! 

نهیبا تو قشنگه ... لذتش به ا یاتفاقاباز  ... 

روم یگام عقب م کی . 

که اصالن و با تو به  نهیماجرا به ا جانیخندد : تمام ه یم یلیل

 زانو



 ! بندازم

- تو همه کار کرد یاصالن برا  . 
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-  یزندگ هی تونستمیاسامه رو از من گرفت.. من مکرد؟!  کاریچ

یعال  

مثل  رانیداشته باشم ... اونو از من گرفت... منو آورد ا یدب یتو

هی  

هرزه فقط پنهانم کرد. از  هی... مثل یعوض هی... مثل یفرار

 ترس... از

که اون نگران  یبره... اونقدر فیآل س یمبادا آبرو نکهیا ترس

یآبرو  

من نبود . نگران من نبود یآبرو ور بود نگران اون  ... 

کنمیچپش را نگاه م دست . 

زنده ام دیام نی: من هر روز به ا دیگویو م کشدیم ینفس  ! 

- ؟ ینیکه مرگ اصالن وبب یزنده ا  

کند یحواله م میبه سو یلبخند : 

- سقوطشو  خوادی. دلم م فتهیکه چطور به زانو م نمیزنده ام بب

نمیبب  



من شد ... سقوط پدرم که عاشق مادرم که باعث سقوط  همونطور

 بود

رو به خاطر پسرش به من و پدرم زهر کرد یکه زندگ یمادر ...  

.... 

ومدیوقت ن چیکه زنده بود ه یوقت یکه ارزش نداشت! حت یپسر  

 ! سراغش
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 خی، مو به جانم س شیباینفرت چشمان ز زانی. م کنمیم نگاهش

یم  

کند و یمن را لمس م یآورد گونه  یم شیدست پ یلی. ل کند  

فرصت دادم! بهش  یلیهمه من به اصالن خ نی: با ا دیگویم

 فرصت

من برداره ... بهش فرصت دادم تا  یتا دست از سر زندگ دادم

 بفهمه

نداره دخالت کنه . من به اصالن یکه بهش ربط یتو کار دینبا که  



از فرصت هاش خوب استفاده نکردوقت  چیفرصت دادم ! ه یلیخ  

. 

 نجای: موندن من امیگو یکند م یرا دو رگه م میکه صدا یبغض با

 چه

رو به مرگه ...  لیکنه ؟! اسامه مرده ... عق یاز تو دوا م یدرد

گهید  

بده رییتغ ستیتو رو قرار ن یزندگ زیچ چیه  ! 

الیکرد که خ رییتغ یمن وقت یکند : زندگ یام م یدقت وارس با  

یمرد ها یفارس که با همه  جیاز سواحل خل یرانیمرد ا هی کردم  

من شده یاسطوره ا ییبایوجنات و ز ی فتهیش کنهیفرق م اطرافم  

! 

اون مرد  یمن شدم آتو دمیکرد که فهم رییتغ یمن وقت یزندگ

یبرا  

عوض شد که اصالن خودشو یمن وقت یبرادرش ! زندگ چزوندن  

 

826 

! شدیش... من مشکلم با اسامه حل ممن و برادر ونیکرد م پرت

 دردم



کرد  یم یکار هی... اسامه دوستم داشت ... باالخره  شدیم درمون

 برام

 یساخت که موظف بودم تو یفرار یهرزه  هیاصالن از من  !

 پستو

ساخت که مجبور بودم بگم زونیدختر آو هی! اسامه از من  بمونم  

بزرگ  گهیفرهنگ د هی... من با  دیگیشما م ی... بگم هرچ چشم

 شدم

بود ! من از  بی... خواسته هاشون تلخ بود عج گهید یبا آدم ها !

 پس

ومدمیخواسته برنم اون ! 

چکد یقطره اشک از چشمم به گونه م کی . 

یوقت یدونی: م دیگویکند و م ینگاهم م یشتریبا دقت ب یکم  

یتو بودم . حت یکه جا خواستی... دلم م دمیتو رو د ی خانواده  

. تو واقعا آدم خوش خوادیمثل لعبت هم شانس م یآدم تنداش  

 نکهیا ی... برایلی! فکرشو بکن ... تنها ذکور گرا یهست یشانس

ریتو ز  

 ینسبت خون نکهیبدون ا کنهیم ی، خودشو قربون یحقارت نر بار

یا  

داشته باشه باهات  ! 



فشارد یم یرا بدجور میگلو بغض  . 
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یاوضاع بد و سخت یلی:خ دیگو یدهد و متاسف م یتکان م یسر  

نرمال داشته یزندگ هی خواستی! من دلم م یمن درست کرد یبرا  

! همتوننینرمال و از من گرفت یشما اون زندگ ی. همه  باشم ... 

راند و همانطور که یچشمش را عقب م یآمده جلو یمو طره  

شماها هم مثل من خواستی: منم دلم مدیگو یکند م یم میتماشا  

هیقالب انداختن به سمت قلب  یکنیم الی.خ دینرمال باشکم آ هی  

 هیکه از خداش بود تا  یئه؟! اون یهاف هافو کار سخت رمردیپ

 بچه

ها  یلیبود . من عروس گرا یخوب یداشته باشه ! معامله  هم

 . شدم

از یپسر... من مادر شدم! مدت هیاوردم !  ایبچه به دن هی براشون  

یکه اواخر روزها رمردیو بعد اون پ شدم ... رابیو پول س محبت  

هیما همه  یدونی. م کنهیرو ترک م ایدن نیبود حاال داره ا عمرش  

میریم یم یروز . 

کار چیکه من ه ینیب یم ی: خوب دقت کن زندیم یپوزخند  



نکردم.... فقط هرجا به نفعم بود همون جا بودم یاشتباه  ! 

- یکار شکست نیتو اصالن و با ا  ! 

- من و یخودشو شکست . اون موقع که به رابطه اصالن خودش   

ها ، هر دوبرادر فیدخالت کرد اون موقع که از ترس آل س اسامه  
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یو چند ساله  نیچند یاز دسترس دور کردند که مبادا آبرو منو  

 هیکه  کردیم نجاشویفکر ا دیبه فنا بره ! اون موقع با خاندان

 روزم

خودم عوض کنموبه نفع  زیتا همه چ شهیمن م نوبت  . 

ها رو ی:گفتن دیگویرود و م یدر اتاق م ی، به سو کشدیم ینفس  

 ی... به لحاظ قانونیدیهم شن یکه الزم بود بشنو ی. هرچ گفتم

 من

! ستیباعث دردسر ن نجایهمسرت هستم ! پس موندنت ا خواهر

 دو

یکنم که بر یو بعد ... ردت م یینجایا روز ... 

- فته؟یب یفاقدو روز قراره چه ات نیتو ا  

که به نفع ی: اتفاقات خوب. اتفاقاتدیگویاندازد م یباال م یا شانه  



است همه . 

تا لحنم مرتعش شود  شودی. ترس باعث م دیگو یفهمم چه م ینم

، 

.  نجامیبهم بگو ... چرا من ا کنمیپرسم : خواهش م یتعلل م با

 چه

؟ یکن کاریچ یخوایم ؟یاریسراصالن م ییبال  

که کدر و گزنده هستند ،  یکند ، با چشمان یهم مسر شانه نگا از

 به

دیگویو م زندیزل م من  : 

- راه درست و  کنهیتو فکر کن ، نبودن تو ... به اصالن کمک م

 انتخاب

سرنوشت بهم فرصت  ی. من انتقاممو از اصالن نگرفتم .حت کنه

 نداد
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الند یدونیکنم! م یکه سرم کاله گذاشته بود تالف یبا اسامه ا تا  ! 

 خواستمیکه م ییزهایمن به همه چ نکهیا یتو ... برا سرنوشت

 برسم



اسامه رو  خواستیکمک کرد... فکر کن من دلم م یلیمن خ به

یطور  

 یببرم که بفهمه زنده است و غرق در خون خودش برا نیب از

 مرگ

شد ! من  نیکنه! برادر تو در حقم لطف کرد و هم یشمار لحظه

 دلم

پسر.... پدربزرگت بهم کمک  هیبچه بشم...  هیصاحب  خواستیم

 .کرد

که اصالن  یی... توزمیداشتم تو و خانواده ات رو به هم بر دوست

 تا

چه به نیو مفتونت بود رو به حقارت بکشم... بب دایاندازه ش نیا  

 یماجراها نقش اصل نیاز ا یکیاومده ... من تو کدوم  روزت

 داشتم؟

به دست هم داد ... و حاال ضربه دست  زیکدوم. همه چ چیه بایتقر

 ی

ها هم فی... آل سننیب یروز خوش نم گهیها د یلی... گرایینها  

نمونده یبه آخر باز یزی... چنطوریهم  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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در  یشود به سو یکند از اتاق که خارج م یحواله ام م یچشمک

یم  

کشم...  یم غیکوبم. ج یبه در قفل شده م میو با مشت ها دوم

یتو  

ام را چند  یشانیو پ نمینش یم نیزم یدر رو ی... پازنمیم سرم

 بار

از اشک است و ترس بدجور  سیکوبم. چشمانم خ یبه در م یاپیپ

 به

زده است خونیشب دلم  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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زل  نهینزار خودم در آ یو مکان را گم کرده ام . به چهره  زمان

یم  

اتاق مانده ام نیدر ا نجایدانم چند وقت است که ا ی... نم زنم ! 

تنها مانده ام! اتاق ها یادیز یام، در اتاق ها یتمام طول زندگ در  



به  یژگیکه و ییجا کیامن بودند .  یجا کی میبرا شهیهم

یخصوص  

ردیگیم ییرنگ و رو یاما در ذهن من ، هر اتاق ندارد  . 
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کرده یدر ان زندگ یکه در کودک یی، اتاق ها بندم یرا م میچشمها  

... یبه رنگ صورت ییآورم . اتاق ها یرا به خاطر م بودم

 سبز.... در

دانشجو  یکرده بودم ... و وقت اهیتمام اسباب اتاقم را س ینوجوان

 شدم

در آمد یبه رنگ ارغوان زیهمه چ ،  . 

عوض آن موقع تا اکنون... هزاربار اثاث در سرم رنگ و رو  از

 . کردند

 کینزد یخاکستر کیبود!  یازدواج کردم ... اتاق خاکستر یوقت

 به

هزاران  شیمه گرفته ! پر از غبار ... که از درون کمد ها اهیس

 هزار

دیایب رونیتوانست ب یم زینفرت انگ یوالیه  ... 

یدیروشن تر شده بود! به سف یدوباره آن رنگ منحوس کم تازه  



زدیم  ... 

بود ... همان تخت دونفره ! حاال  اهیم سسر یکه تو یتخت

توانستمیم  

شده ، یدوز دیگل دار مروار یروتخت شیتصورش کنم . برا دیسف  

اسباب را  ی، جا کردمیبه خانه فکر م یکنم . حاال وقت آماده

 واضح تر

که اصالن با وسواس ییتوانستم در سرم بگنجانم. گلدان ها یم  

شد،  یچهار زانو مداد مقابلشان  یبه آنها آب م یخاص

را شانیبرگها  

دیچ یم ... 
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چه قدر آن خانه و  دمیاز آن خانه دور شدم تازه فهم یوقت

لشیشما  

بود کیام نزد ینوجوان یاهایرو به  . 

میدیآن نخواب یآن تخت دو نفره که هرگز با اصالن رو یحت . 

زل نهیهم در آ ریکه هرگز هر دو به تصو یکنسول ی نهیآ یحت  

مینزد  . 

ختهیدر کنار هم در آن آو مانیوقت لباسها چیکه ه یکمد یحت  



 ... نشد

دهم ، اصالن گفته بود یهم فشار م یرا محکم رو میچشمها : 

عوض کند .  تواندیرا که دوست ندارم ... م لیاز وسا هرکدام

تواندیم  

میبخر خواهمی... هرچه ممیرا بخرد ... اصال با او ، برو بهترش ! 

ازدواج بود لیآورم . اوا یم ادیب به وعده ها را خو نیا  . 

که به  یمن به هر دو مرتبه درخواست طالق کردینم الیخ دیشا

 ناچار

داده بود، جواب مطلوب بدهم قول  . 

افتد یقطره اشک از چشمم به گونه م کی  . 

طلعت با دنیشود ، از د یکه در باز م نیهم د،یآ یدر م یصدا  

شومی، سرپا م کنمیر ممتورم ، خودم را جمع و جو یچشمان  . 
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و  فتمیب شیبغلش کنم... او را بو کنم ... بعد به پا خواهمیم

تیرضا  

است ینیب شیقابل پ ریتا بروم . اصالن ... اصالن آدم غ بدهد  ... 

 شهیشود به حال خود رها کرد ... اصالن هم یرا نم اصالن

 معادالتم



اصالن  یفهاحر یوقت پا چی. اصالن... من ه زندیبه هم م را

 ننشستم

... 

،  ردیگ یزده ام را م خی، دستان  دیآ یمن م یبه سو زن

 همانطور

: برودیگو یزل زده است م میدر چشمها که  ... 

زنمیبه نگاهش ، زل م هیثان چند . 

. از بابتدمید یو ندامت را م یمانیاز پش ییایعمق نگاهش دن در  

دخور یهمه ندامت ، هزار چرا در ذهنم چرخ م نیا . 

سر یسپس به گونه ام... وقت د،یبه شانه ام دست کش طلعت  

ماشاهللا یلیلب زد : تو خ دیلختم رس یبه موها انگشتانش  

یخوشگل ... 

خواهمیچکند . م یم نییقطره اشک درشت از چشمانم به پا دو  

 میبگو خواهمیمامان ... م میمادر... بگو میکنم ... بگو بغلش

 چقدر

نمیمن شد تا او را بب بیوهبت نصم نیکه حداقل ا خوشحالم ! 
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اش ، چرا  یکه قبال در زندگ ستیمهم ن میبرا میبگو خواهمیم

نیچن  

گرفته است یمیتصم  . 

میبگو خواهمیم ... 

بندد یرا بغض م میگفتن دارم و راه گلو یحرفها برا یلیخ . 

کند و همانطور که با دقت  یرا پشت گوشم روانه م میموها

میچشمها  

: برو دیگویم کندیم یوارس را  ... 

رندیگ یخشکم از هم فاصله م یها لب . 

. کنمینم دایگفتن پ یبرا یزیچ اورم،یبه زبان ب یلغت خواهمیم

 طلعت

 دونمی: برو.... من نم دیگو یدهد و م یدر هل م یرا به سو من

نیا  

 کاریبا پسر من چ دونمی... نمخوادیاز جون تو م ی... چهیک دختره

 داره

رسهینم چکدومشونی... زورم به هریزب یرپاینشسته ز ...  ... 

سوزد یزن م تیبه حال مظلوم دلم  . 

چشمانش دلم را  یپر از اشک است ، چروک کناره ها چشمانش

 به



ولمس کنم نمیچروک ها را بب نیآورد . نبودم که ا یم درد  . 

کشمیتوانم . خجالت م ی.... اما نممیاو راببوسم... ببو خواهمیم ... 

بغلش کنم سفت فشارش دهم کشمیم خجالت  ! 
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برنگرد ...  گهی... دی: رفتدیگویکشد و م یدر م یرا به سو من

گهید  

 یگوش نکن . شنفت چکدومشونیوقت برنگرد ! به حرف ه چیه

یچ  

چکدومشونیه گفتم؟به . 

برنگردم گریبروم و د دیگوی. چطور م کنمیزده نگاهش م رتیح . 

من را بشناسد؟ خواهدی؟! نمهستم یبداند من چه کس خواهدینم  

ینسبت به او دارم؟! چه احساس یبداند که چه احساس خواهدینم  

... نداشتنشدنشیبه ند نسبت ... 

اهللینشده . برو د  ری: برو ... برو تا ددیگویتر م یجد  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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یقلچماق م یچرخد دنبال ان مردها یاتاق م یبه ورود چشمانم  

مگرد  . 

:برو ندینش یدر گوشم م شیکشد، صدا یدستم را م طلعت  ... 

ستیخونه ن چکسیه  . 
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ی: چرا دارمیگویو م رمیگیچرخم، دستم را پس م یسمتش م به  

یکنیم رونیب نجایاز ا منو ... 

: دارم  دیگویشود و م یم رهیرود، به چشمان من خ یم وا

تیفرار  

دمیم  ... 

- برگردم؟ برات مهم  یخوایرا نمبمونم؟ چ نجایا یخوایچرا نم

ستین  

 ؟

زنمیبغض حرف م با . 

:برو تا  دیگویکشد و م یدر م یو باز من را به سو کندیم نوچ

 سر و

یکنیدست دست م یچ ینشده .... برا دایاشون پ کله ... 



بروم خواهمینم  ! 

ام باز شد ...  یبه زندگ شانیدنبالشان ... خودشان پا امدمین من

 من

با آن نام  ینبودن ... حت یلیار امده بودم. با گراکن یتیهو یب با

یلعنت  

که به من یزیخو نگرفتم ! گذاشتم دالن بمانم. گذاشتم همان چ هم  

شده بود بمانم اطالق  ! 

کند ینگاهم م طلعت . 

ادیم ری... برو االن زبیزند : برو لعنت ی، تشرم م یکالفگ با . 
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- ؟ یستیتو مادر من ن ! 

خوردیم جا  . 

 یام، در کنار اسمم واژه  یحمق نبودم، من در تمام زندگا من

 نابغه

بودم . در تمام عمر دهیشن را  ... 

گهی:برو د دیگوی، با من و من م گزدیرا م نشیریز لب  . 

، به  شتری، با دقت ب کنمیمانم ، نگاهش م یروم . م ینم

 چشمانش



شده ام وانهی. من د زنمیم زل  . 

برو . برو نذار باز  ی.. تو رو به عل: برو . فتدیم هیبه گر طلعت

یپا  

بشه دهیبه زندان کش پسرم  .... 

- ؟ کشهیبرادرشو به زندان م ی، پا یکدوم خواهر ! 

که به نیبرد ، هم یم رونیمن را از اتاق کشان کشان ب طلعت  

گذارد و یدستم م انی، تلفن همراهم را م میرسیدر م یجلو  

 نویا کنمیخواهش م؟  یستی؟ مادرم ن یهست ی: تو کمیگویم

 ....بگو

؟ ستیبرادرم ن ریزب  

 ری: به خدا منو اسدیگویم یاز اشک سیخ یبا چهره  طلعت

شونیباز  

کنن یهام خفه ام م سی.... حرف بزنم با گ کردن  ... 
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کنمیم رونیب یرا به سخت نفسم . 

- کنمی. التماست م نی؟! فقط هم یستی.... نیتو مادر من  .... 

: برو زندیهق م ، فتدیم هیگر به  .... 



به زور !  یحت دیبگو دیبدانم .... با دیبفهمم ... با دی، با رومینم

توانمیم  

رسد ی... زورم به او م توانمی. مرمیاش را بگ قهی . 

یمچاله و متورم شده از اشک ، نگاهم م یکه با چشمها یدرحال  

چکسی: من به ه میگو یو منتظر است تا بروم ، به تمنا م کند  

یلی... به لری... به زب نمشونیاگر دوباره بب ی... حتگمینم یچیه ! 

- میهست یآبرو دار یپسرم نشسته! ما خانواده  یرپایاون هرزه ز  

. 

- ؟ یهست یتو ک ! 

 ...من نوکرتم-

شوم یبه او م رهیو مبهوت خ مات  . 

میستی. برو ما دنبال شر ن رونی... برو ب گهیزند: برو د یم چانه  

. 

تا به حال یاز کشر بودم؟!  من ... 

یهست یپرسم : بگو ک یتر م یجد یآخر، کم یمرتبه  یبرا .... 
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- زتمیمن کن  ... 



کنم و  یاست پر از خواهش نگاهش م دنیترک یاماده  بغضم

میگویم  

بگو ری... جان زبیکه دوسش دار یتو رو جان هرکس :  ... 

... منهنوزم. زتمیبودم... کن زتی: گفتم به خدا ... کنزندیم هق  

 .... نوکرتونم

- حرفو نزن نیا  ! 

- قسم ...  زامیتعارفه ؟! به روح عز یکرد الیبودم چرا نزنم! خ

زتیکن  

ات بودم ، حاال هم دور سرت بگردم... برو ... برو  هی! من دابودم

 جان

... برو خان ... برورسنیسر م نای! برو... برو االن ا زتیعز  .... 

دهد یهل م رونیا به بو من ر دیگشا یدر خانه را م و . 

هق هقش به فیضع ی، صدا زنمی. به در زل مستمیا یپاگرد م در  

 ی! از پنجره د؟یگو ی؟ راست م دیگویرسد . دروغ م یم گوشم

 راهرو

است کی. شب است ! هوا تارکنمیرا نگاه م رونیب  . 

یدر بزنم ... ول خواهمیم .... 
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ستین میم ! کفشهارو یکوچه م یو پا برهنه به سو کشمیم ینفس  

... 

چه دانمینم یهمراه ندارم وتلفن همراه خاموش است! حت پول  

از روز است یساعت  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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 رید یلیفهمم خ یم ابانیخ یروم، از شلوغ یسرکوچه که م تا

ستین  

 یتاکس کی یده شب باشد ، دستم را برا یساعت حوال دیشا ...

یخال  

یمتوقف م میکه چند قدم جلو تر از پاها نی، همدهم یم تکان  

 ستی: پول همراهم ن میگویوم کنمیرا باز م لیدر اتومب شود،

 مقصد

کنمیم حساب ! 

بندم یدهد . در را م یش را به عالمت سوار نشو تکان م سر . 
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سمند زرد باالخره کی کشدیطول م قهیشوم؛ چند دق یم معطل  



 یروم، به خانه  یبه خانه مدهد تا سوارم کند،  یم تیرضا

 ...خودمان

درحال آتش گرفتن است . پر از ابهام و سوال مغزم ! 

ذهنم هزار فکر  یمغزم پر از افکار است ... تو یها داالن

یخانوادگ  

سو  نیبودند . هزار فکر از ا ییو جا به جا یحال اسباب کش در

 به آن

مینج و ن،پ لیساعت اتومب کنم،یرفتند. به ساعت نگاه م یم سو  

گند عرق راننده حالم را بد کرده  ی... بو دهدیرا نشان م غروب

 . است

. زمیریداده ام... آرام آرام اشک م هیتک یصندل یرا به پشت سرم

 راننده

دهد یکند، سر تکان م ینگاهم م یهرازگاه  . 

 کشمیم یدارد، نفس یمقابل خانه که نگه م کشم،یام را باال م ینیب

 و

ارمیپول م دیصبر کن قهی: چند دقمیگویم . 

ندارم... در دیکل کند،یاکتفا م یو به سر تکان دادن دیگوینم یزیچ  

همراه یزیاورم! چ ینم ادیبه  یزی... چفمی... کلمی... وسا زنمیم  



،  زنمیرا که م هیشود . زنگ همسا یباز نم می! در به روداشتم؟

میبرا  

دیگشا یرا م در  . 

فیزند: خانم س یشوم صدا م یراهرو که م وارد ... 

مزاحمتون  دی: سالم ... ببخشمیگویروم و م یها را باال م پله

 .شدم
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- موقع شب نی. نگران شدم ا کنمیخواهش م ... 

گلو نگه داشته ریهمانطور که چادر را ز ستد،یا یچادر دم در م با  

خدا  ف؟یخانم س نی: خوبدیگو یرو به من و سر و وضعم م است

 بد

 ... نده

نجایچطور خودمو به ا دمی: دزد بهم زد ... نفهممیگویغ مدرو به  

 .رسوندم

: خدا مرگم بدهکوبدیبه صورتش م محکم .... 

: شرمنده خانممیگویسکته کند م نکهیوقبل از ا زنمیم یلبخند  

د؟ی.... شما وجه نقد داریریمش  



که  یخورد و درحال یبلوندش به عقب سر م یموها یاز رو چادر

 در

خودمو رسوندم ... پولم ی: با تاکسمیگو یتم مآب شدن هس حال  

نطوریهم دمی! کلندارم .... 

رود . تمام بدنم ،  یدهد و به داخل خانه م یرا تکان م سرش

 درحال

مور شدن است مور  . 

شد پس یشنوم: چ یعربده اش را م ی. صدا زندیبوق م یتاکس  

 !!!خانم
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راننده است نی: همدیگویاز داخل خانه م یریمش  ... 

: بلهمیگویبندم و به زحمت و با خجالت م یرا م چشمانم  ! 

: واه واه ... مردم چقدر کم صبر و دیگویم دیگشا یرا که م در

 تحمل

به سرتون اومده ؟ چرا مردم رحم  یامشب چ نی... گفت شدن

 ...ندارن

بذار خودم یرو بنداز جلو صورتش... اصال شما حال ندار نایا ایب  

جلوش زمیریم .... 



ی.مرس برمی: خودم ممیگویکفش بپوشد م خواهدیکه م نیهم  

به خدا دیببخش . 

- هیقربونت برم چه حرف .... 

به حال با او هم صحبت نشده بودم .به جز چند مرتبه سالم و تا  

سوختندیام م یمغز یدر راهرو... تک تک رگ ها کیعل  . 

از پله ها خواهمیگذارد و من که م یبه دستم م یده تومان یمشت  

فیپات کن خانم س ییدم پا ای: بدیگویبروم م نییپا .... 

گشاد میبه پا زیکه چند سا یریمش یاقا یمردانه  یها ییپا دم  

روم، راننده  یم نییپوشم . از پله ها دوان دوان پا یرا م است

 دستش

 یکوچه م انیدانم. م یبوق گذاشته است ، ساعت را نم یرو را

 روم ،
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 کنمیراننده به داخل پرت م ی شهیها رااز ش یآن ده تومان ی همه

 و

چند تا  نی! خجالت بکش.... به خاطر اگهی: بسه دمیگویم

 اسکناس

دیمنو برد یابرو ! 



، با  دیبگو یزیکند ، و بدون انکه چ ینگاهم م نیخشمگ مرد

 سرعت

. سراسر  سوزدیاز خشم م میرود! گلو یکوچه م یانتها یسو به

 بدنم

 ی. دستم را به باال کنمیم هیآرام آرام گر رعشه افتاده است . به

 سرم

یریها را ندارم! چقدر به خانم مش ینشانم . شمار ده تومان یم  

 !بدهکارم

م  ادیخاموش خانه ، تازه به  یچرخانم چراغ ها یبه عقب م سر

یم  

شلوغ و پر از ابهام است تینها یمن ، ب یای، دن آورد  . 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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 فی.... تشرفی: خانم س دیآ یم فونیاز آ یریخانم مش یصدا

نیاریب  

باال منم تنهام نیایامشب... ب ستنی... آقا محمود ن باال  ! 



هم مگر هست ؟ یگرید ی چاره ! 

یکشان کشان خودم را از پله ها باال م گردم،یسمت خانه برم به  

 یجان گریوارد شده اند ، د فمیبه تن نح یاپی. ضربه ها پ کشم

 نمانده

 ینیشانه دارد و ح یباز است ، چادر رو مهی. در خانه اش ناست

 که

دیموقع شب... کل نیداخل... ا نیای:ب دیگویکند م یدقت نگاهم م با  

ساز دیکل یپ میرفتی! وگرنه م ستین ساز .... 

 یخفه ا دیکنم وسپس .... با ببخش یم یباال نگاه یطبقه  به

میگویم  

فهیکث یلیپاهام خ :  ! 

. بفرما تو. بفرمازنمی: اشکال نداره... فرش و تا مزندیم لب  .... 

بود  دهیبه حال انقدر با او گرم نگرفته بودم! خجالت امانم را بر تا

 . ذره

شدم یمثل شمع آب م ذره  . 

کشاندم؛  سیسرو یو خودم را به سو ستادمینوک پنجه ا یرو

نیهم  

صورتم را ییدستشو عیرا شستم ، چند مرتبه با آب و ما میپاها که  



است ...  دهی.لباس به تنم چسب رمیدوش بگ خواستی! دلم مشستم

 با

صورتم را خشک کردم حوله  . 
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ساق تا کرده بودم . به محض  ی مهیشلوار را تا ن یها پاچه

نکهیا  

بلوز دامن به تن  دمیفرود آمدم ، او را د یحوله ا یپادر یرو

 داشت و

 یسه سال نی! انیگفت: خوش اومد یفی... با لبخند ظریچا ینیس

 که

توک پا به منم سر  هیبگم  امیروشو نداشتم ب میهست هیهمسا

نیبزن  

امیخودم ب ای  ... 

سرم شلوغ بود یلیمن خ دیو گفتم: شما ببخش دمیرا گز لبم  . 

- ی! چه شغلنیشما تو کادر پرواز هست دمیاز شوهرم شن دونمیم ... 

خوب بوده یلیخ یحتماحسنت بهتون . درستون  ماشاهلل ! 

 ستادهیا یبهداشت سیسرو ی، جلو یحوله ا یپادر یرو هنوز

 ام... رو



میایجلوتر ب ندارم  . 

- ...؟ آمبوالنس خبر یی... جایزنگ بزنم به دکتر نیخوایم گمیم

 کنم؟

: چرا ؟کنمیم نگاهش ! 

پرسد: چرا؟ یم ! 

وهللا دونمی: چه م دیگویربط م یدهم و کامال ب یتکان م سر  ! 

گذشت ریاشکال نداره بخ فیکند: خانم س یم میصدا یبا تعلل و  ... 

بفرما نیبش بفرما  ... 
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آلوده هستن یلی: لباسهام خمیگو یم میآ یکه جلو م نیهم  ... 

کند یزده نگاهم م بهت  . 

تونستمی: مزنمیم ایماند و دل به در یهمانطور مبهوت م هیثان چند  

رمیدوش بگ هی ... 

دوش  دی: آخه نبا دیگویو م گذاردیم زیم یرا رو یچا ینیس

دیریبگ . 

: حق با میگویقبل و م ی هیاز چند ثان شتریب کشمیم خجالت

 شماست



بود ییدرخواست نا به جا ...  . 

که نهی: نه نه ... منظورم ادیگویو م دیآ یجلو م کند،یم وحشت  

... 

ندم. من تو اخبار خو رهیم نیآثار جرم از ب یعنیآثار و ....  دینبا  

... 

کرد تو دیلباس ها رو با گنیو تلگرام ... م نستاگرامیاخبار ا نیهم  

دکتر میبر نی... تا فردا تحمل کن سهیک  ! 

به او زل زده بودم همانطور . 

که تند تند و پشت سر هم پلک یجود و درحال یلبش را م پوست  

: به خدا تو اخبار خوندمدیگو یم زندیم  . 

فهممی: منظورتونو نم میگویو م میآ یقدم به سمتش م کی ! 
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یشتریبا دقت ب یکه کم یآورد و درحال یم نییرا پا شیصدا  

دمی: به خدا از حال وروزت فهمدیگویکند م یم میتماشا  ... 

- و؟یچ ! 

و کشمیم یقی. نفس عم دیگو ینم چیاندازد و ه یم نییسرپا  

: به من تجاوز نشده! اگر ذهنتون رفته به اون سمت میگویم  ! 



کنم یاصرار م شتریو من به دروغم ب دیگوینم یزیچ : 

 . گفتم که بهم دزد زد-

- ... گفتم من زنم دیکه بگ دیدیمن گمون کردم شما خجالت کش  

باشن دهیاگر نچش ی!حت فهمنی... زن ها درد همو میزن شما  ! 

میندارم که بگو یزیمالم چ یلب م یرو لب  . 

 یجا هیبد... تو  طیشرا هی: فقط تو کنمیتنها زمزمه م تیدرنها و

 بد

اوردم . وگرنه یکم بد شانس هی.  بودم  ... 

کنمیم سکوت . 

روم که بتوانم شانه  یو آنقدر جلو م دیگو یم یمرگم بدهد خدا

 اش

امشب مزاحمتون شدم. زنگ  دی: ببخش میلمس کنم و بگو را

زنمیم  

دنبالم انیخاله ام .م به ... 
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شمیناراحت م دیخدا اگر بر: نه نه ... به دیگویزده م وحشت  . 

- نیجا هم لطف کرد نیبمونم . تا هم تونمینم  ... 



روز  کی... ینیریو ش ی:چا میگویاندازم و م یم یبه چا ینگاه

 کامله

نخوردم یزیچ که . 

و همانطور که  ندینش یم میرو به رو نم،ینش یمبل م ی لبه

میتماشا  

؟ نیاشت: شما و همسرتون با هم اختالف د دیگو یکند م یم ! 

:  میگویو درهمان حال م کنمیدستم نگاه م یتو یدانمارک به

 چطور

م؟یکنیسر وصدا م یلی! خ؟  

از شما و آقاتون نه ادایصدا م واریاز د گهی: اقا محمود مخنددیم  

.... 

از  شونی. ا نیایبه هم م یلی: ماشاهللا خ کندیزمزمه م یبا تعلل و

ییاقا  

یلیهم ماشاهللا هزار ماشاهللا خکم نداره ... شما  یچینجابت ه و  

. مخصوصا تو اون لباس فرم ها... با اون  نیهست خوشگل

 چمدون

 دیزنیام که م ییطال یمایهواپ ی نهی! عاشق اون گل س کهیکوچ

 به

 ... لباستون



کوچک ودر دسترس  شیآورم چقدر عالقه ها یبه لب م یلبخند

 من

 ! بود
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چند مرتبه فیس ی: آقا دیوگیم کنمیکه با دقت نگاهش م یدرحال  

آوردن ... هر مرتبه  دنیمنو از تره بار زحمت کش یها دیخر

 شرمنده

کننیم ام . 

نداشتم خبر  . 

یذهنم چرخ م یفرار از ان همه سوال که تو یبرا کنمیم نگاهش  

تره بار؟ دیری: خودتون ممیگویم خورند ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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رهیحوصلم تو خونه سر م دهد : آره . یتکان م سر  . 

بحالش... آنقدر فکر دارم که حوصله ام سر نرود خوش  ! 



باعث شده خون به  یکم ی. دانمارک نوشمینفس م کیرا  یچا

 مغزم

همانطور که با دقت تیو در نها دوزمی، چشم در چشمش م برسد  
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؟!  نیبه شوهرتون زنگ بزن نیخوای: م دیگویکند م یم میتماشا

 تلفن

مدار  ... 

بیآورد به ترک یرنگ را که م یمشک میسیتلفن ب شود،یبلند م و  

روشن کرم و  یخانه از رنگ ها بیترک زنم،یخانه زل م رنگ

ییطال  

 زهایچ یباق زند،یم یکه به شکالت مانیرپایز ی چهیتنها قال است،

، 

 ی... و حتیزیبودند .از ساعت ... تا روم ییکرم و طال یهمگ

ریحر  

رنگ بود یتها ، نبا پرده  . 

من که  یاش رنگ و رخ داشت، درست بر خالف خانه  خانه

 اسبابم

به تا بودند تا . 



منم  دیبمون نجای: امشب و ادیگویدهد و م یرا به دستم م تلفن

 .تنهام

را نداشتم شیرو  . 

رمیگیکنم و سپس ، شماره اش را م یتشکر م زنمیم یلبخند  . 

 ادمیوم هم ... و تازه د یدهد ، مرتبه  یاول جواب نم ی مرتبه

یم  

شب گذشته است ازدهیکه به ساعت نگاه نکرده ام ، از  افتد . 

 کی ی. صدا رمیگیسوم که شماره را م ی، مرتبه  کشمیم ینفس

 زن

چدیپ یگوشم م در  . 
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: سالم میگویم یو با گنگ زندیلب م یخشک یالو ! 

کند یخونم را منجمد م یزده اش ، تمام گلبول ها خی سالم  . 

کنمیصاف م یرا به سخت میصدا . 

؟ خورمیم یپرسد: باز چا یم وانمیبا اشاره به ل یریمش ! 

: دیگویدهم و انگار که با خودش حرف بزند م یتکان م سر

یراست  



 یزیچ هیدارم .. بذار االن  ای.... من خوراک لوب دینخورد غذا

 حاضر

کنمیم . 

یاز آن سو و زن ندازدیکه خودش را به زحمت ن زنمیو پا م دست  

یدار کاری: چ دیگویم خط ! 

میشناسیم یرا به خوب گریکدیهر دو  ما  . 

 یاو برا یاو... صدا یمن برا ی! صداستین یبه معرف یاجیاحت

 ... من

 ازی... همان قدر آشنا و بدون ن ساستیناقوس کل یمانند صدا به

 به

 ! پرسش

خشک و طلبکار است لحنش . 

ه رو که گرفتم... مشخصا با : شمارمیگویبازم وم یرا نم خودم

یکس  

دارم که خط به نام اونه کار  ! 
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- ستشین ! 

 !کجاست ؟-



افتد: تو رو هم قال گذاشت؟ یخنده م به ! 

لطفا اری: لج منو درنمیگویو با حرص م شودیم کیبار نگاهم . 

- یکنیم کاریچ ادیدرب . 

: اصالن کجاستمیگو یم یکفر  . 

 ....مزاحم شب ما نشو-

هم ازو قاحت دی! جانم از وقاحت او ... شاکندیطع متماس را ق و  

ردیگیدرد م خودم . 

شود  یو قطع م خوردیتک بوق م رم،یگیهم شماره را م باز

 دوباره

یچ هی: بله ... چزندیم غیتا باالخره ج رمیگی... و آنقدر م رمیگیم  

یزنیزنگ م یه یچ ی؟! برا یخوایم . 

نارش بود! موضوع تلفن را خاموش کند اگر اصالن ک توانستیم

نیا  

ستیاصالن کنارش ن بود  ! 

پرسم یم هراسان : 
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 !اصالن کجاست ؟-



دیگویو باالخره به جان کندن م کندیم تعلل : 

- من شیپ ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۰9۱_ یلیگرا  

گفتیخدا دروغ م ی! به خداوندنبود  . 

زنمیم تشر : 

- دارم یو بده بهش کار واجب یگوش . 

- ؟یشب منو اونو خراب کن یخوای؟ م یایعشوه ب یخوایم ! 

بهره رو ببر....  تی: چه کار به شبتون دارم ؟! تو نهاکنمیم ناله

 من

کار دارم باهاش  ! 

 . قطع کن! کارت هم فردا صبح بگو-
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کنم، یبزنم خودم را کنترل م غیج نکهیشوم و قبل از ا یم یعاص  

رم واجبه . . کا کنمی: سلوا .... خواهش م میگویوم کنمیم یمکث

هیفور  



یهست ینگران چ میشیجدا م یمن و اون که به زود ...  ! 

کندیرامش م یحرفم کم نیهم . 

گرفته ام ادیسه سال خوب  نیا یخوابش را ط رگ ! 

! اومد  رونی: االن رفته ب زندیو لب م میگو یم فیخف یالو کی

گمیم  

زنگ بزنه بهت  . 

درسته؟ ستیتو هم ن شی: پمیگویوم دهمیرا فشار م میچشمها ! 

دهد ینم جواب . 

 ی... محض رضای: درسته؟! بگو.... لعنتمیگویو م ردیگ یم لجم

 !خدا

- رو جا گذاشته شیتوک پا اومد .... گوش هی  ! 

گزمیرا م لبم  .... 

- رون؟یرفته ب یاز ک ! 

- شهیم یساعت کی ! 

بهش زنگ زده ؟ ی: کسکشمیم ینفس ! 
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- دونمینم ! 



اومد دنبالش ؟ ی: کس میگویمدهم و یلب فشار م یرا رو لبم ! 

- گردهینه! خودش رفت. گفت برم  ... 

راحت بود  الشیچون خ دی... شالیتلفن همراه ! بدون موبا بدون

 که

امن یجا زنمیهستم! پوزخند م یامن یجا من ! 

: دیگویم ینگران یکمک کند، با صدا تواندینم شتریب گرید سلوا

 نکنه

 امیکه مبادا ب یریاز من آمار بگ یتوئه! زنگ زد شیپ

 !سروقتتون

من  شی: پمیگویم تیآورد، با عصبان یکفرم را در م خزعبالتش

 بود

! خداحافظگرفتمیاز تو نم سراغشو . 

کاسه خوراک  کیبا  یریکنم ، خانم مش یرا که قطع م تماس

و ایلوب  

: برات دیگویو م شودیسالن حاضر م ینان و پارچ آب تو یا تکه

 غذا

 . آوردم

دهیکه به عمرم د یزن نیباتریز میتوانستم بگو یم کنم،یم نگاهش  



که در  یزیاست . نه آن چ ستادهیا میحاال رو به رو نی... همام

نهیآ  

فیتعر خواستمیبود ! اگر م میرو شیکه پ یزیچ نی... همدمید یم  
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 یخوب ی نهیداشته باشم... او ... او گز بایزن ز کیاز  یدرست

 . بود

همجنسش یاش برا یش... نگراناش.... لبخند یمهربان ... 

شارژر  میس هی نیتونی: م میگویو م کشمیبه شانه اش م یدست

 برام

بخوره ؟ می! که به گوشن؟یکن جور ! 

یدور م دمید دانیگذارد و با گفتن حتما ، از م یم میرا جلو ینیس  

 ی... گرسنگینان ... گرسنگ ی. بخار داغ غذا ... تکه  شود

شهیهم  

را متوقف  زیهمه چ یلحظات دیب فکر کنم ! بابود تا خو مانع

کردمیم  

. مغزم را ، از آن افکار  یکم دی... با کردمیفقط فکر م دیبا

ییایخولیمال  



از کار افتاده  گریمدت ، د نی... در انمیدادم. مغز نازن یم نجات

 شده

 . بود

ضربان قلبم  شود،ی، فشارم نرمال م خورمیقاشق که م چند

میتنظ ... 

رود، تلفن همراهم با ده یسرم به ناکجا م یتو ینتدرد لع ان  

، دو سه کشدیطول م یدرحال باال آمدن است . کم درصدشارژ  

کندیدر سکوت نگاهم م یریو خانم مش خورمیم گرید قاشق  . 

ها...  غامی... روشن شدن تلفن ... پ ی... ولمیبگو یزیچ دیبا

 تماس

تر است از دست رفته ، از رد و بدل کردن حرف مهم یها  . 
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نمک  ای مویابل ن؟یپرسد: طعمشو دوست دار یم یریمش خانم

 پاش

ارم؟یوب  

هی: عالمیگویتک واژه حسم را نسبت به دستپختش م کی در  ... 

 غامی... دو ... سه .... تعداد پ کیها زل زده ام،  جیباکس مس به

 ها



شود . هشت بار با من تماس گرفته است و در یم شتریوب شتریب  

کردم!  دایپ نبیاز ز ینشون هیجمله نوشته است :  کیدر  تیانه

رمیم  

 .سروقتش

تنها نوشته است: کدام پل گرید یغامیپ در  

جهان یکجا در  

است شکسته  

کس چیه که  

رسد؟ یخانه اش نم به  

انیعبدالملک گروس  ! 

کنم  یظرف رها م یو قاشق را تو شودیپر از اشک م چشمانم

می.برا  

رشد اگ یجهنم م ایدن  ... 

رسد یبه آخر نم جمله  . 
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من چه ناچار بودم کنمیم یمهندس  ... 

ینوچ یری. خانم مش چکدیم نییقطره اشک از چشمم پا کیو  



کندیم  . 

: او چه ناچار تر از من است کنمیم فکر  ! 

هی: تو ر وخدا گردیگویو م دیآ یمن م یبه سو یدستمال کاغذ با  

فیخانم س نینکن .... 

بودم با  گانهیبود .... ب بیغر بیعج مین! برابود فیخانم س و

فیس .... 

که کنارش بودم ی... با در امان بودن ! به جز سه سال تیامن با  

... 

 یبرا هرکس ی... دزدنی: تو رو خدا اروم باشدیگویم یریمش

 ممکنه

ادیب شیپ ! 

آرزو و حسرت بود یزن نیدر دل او ، چن دی. شا کنمیم نگاهش  . 

 یکند و مهندس ی، اشکم را پاک م کشدیدست جلو م یریمش

کنمیم  

... 

یبه ناچار میاحمقانه ما دچار بود چه  ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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# ۱9۱_ یلیگرا  

95۱۳/۱۰ 8۱فصل چهاردهم :  /  

شانه  یرو یطور تاریگ فیکنم. ، ک یساختمان مقابلم نگاه م به

 ام

و در ممالک را باهم بار زده بودم  یاست که انگار تمام نیسنگ

 شهر

من پر از نفرت  دنیآن زن که چشمان از د ری! تصو دمیچرخ یم

یم  

رود ینگاهم کنار نم ی، اصال از جلو شود  . 

رونیاستاد جواد حاتم ب یمن را از خانه  یاحترام یبا ب یوقت  

 !انداخت

شود یبرگزار نم نجایا یکالس چیگفت ه یوقت  .. 

خرج کنم یگریرا نزد مرد د میها یگفت بروم هرزگ یوقت ! 

کرده است یهمچون من باز یادیگفت جواد با افراد ز یوقت  ... 

دیگوشم کوب یمحکم تو یوقت  ! 

ماجرا درد نیا یمدت، از دست زن نه ، از دست باعث و بان تمام  



دمیکش . 
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از خانه اش دور و  خواستیم نیکه زن با لعن و نفر یوقت تمام

 دور تر

فیاصالن ! اصالن آل س! دمیشینفر اند کی! فقط به  شوم ... 

تا  میگو یروم و فحش و ناسزا م یمقابل ساختمان رژه م آنقدر

یقدر  

 نیکاسته شود ، اما همچنان توان آتش زدن ا تمیعصبان از

 ساختمان

یمحل هم نم نیکارمندان ا ای نیساکن یدلم برا یادارم . حت ر  

 . سوزد

 یرژه م یپل فلز یکه رو یکند ، تمام مدت یم میتماشا نگهبان

 روم

وارد ساختمان بشوم اما  خواهمیکند . م یاو هم من را نگاه م ،

یزیچ  

کندیم یریاز ورودم جلوگ یزیشود. چ یم مانعم . 

همه  نیاز حرص... از فشار... از ا چدیپ یام م نهیدر س درد

 صدمه و



... و دم نزدمدمیکه د یجراحت ! 

 یت! از مناس دیحجم از سکوت بع نیاست . از من ا دیمن بع از

 که

 زانیم نینشست در دهانم... ا ینم کاریب یلحظه ا زبانم

یخودخور ... 

بود دیشدن... کلمه قورت دادن ، بع الل  . 

میایکند که ب یبا دست اشاره م نگهبان . 

 

862 

نفس  کی شودیم یداخل ساختمان ، چشمانم پر و خال رومیم

قیعم  

سرش  که یچاه نی: دختر جون ... از ا دیگویو م کشمیم

و یستادیوا  

ادی... آب گوارا و زالل درنمیندازیتوش م طناب ! 

و گذاردیم شیلبها انیرا م یگاریکه س کنمینگاهش م رانیح  

 ری: برو باال ! برو که خدا همه جوون ها رو عاقبت به خ دیگویم

 .کنه

 یکه اماده  یقطره اشک سمج کیآن  کشمیام را باال م ینیب

نییپا  



گردانمیچشمم برم یت به حدقه است را به زحم ختنیر . 

منحوس ، یبه آن طبقه  دنیشوم، به محض رس یم نیکاب سوار  

سرزنش  یشوند. خودم را کل یچشمانم از نو پر از آب م دوباره

کنمیم  

شوند آنقدر  یآسانسور که باز م یهنوز زمان هست ، درها .

و یجد  

شک نبرد که من یحت یرسم که کس یو زمخت به نظر م خشک  

ختمیاشک ر یا هلحظ ! 

فیجناب س دیی: بفرمادیگویم دنمیبا د یشوم منش یسالن م وارد  

شما هستن منتظر ! 

شودیمن وزن رد و بدل نم انیم یسالم و احوالپرس چیه . 

، او را  میگشایروم، در را که م یبه سمت در اتاق م کوبم،یم پا

 پشت

یجعبه  کیمشغول است ،  یمیقد یویراد کیبا  نمیب یم زشیم  
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 لیما ویکه گوشش به سمت راد یدارد و درحال زیم یرو ابزار

 است

باال ؟ یایب یخواستی: نم دیگویم ! 



کنمینگاهش م همانطور . 

: در وببند دیگویم بلند  ! 

بندم یم . 

تو را ی... برادر میبگو خواهمیبزنم... م غیحرف بزنم ج خواهمیم  

؟ یهست ی! تو چه عزاداردمیند ! 

کهنه را باز یویآن راد یو مهره ها چیر سو پکه با چها همانطور  

:  دیگویکه تازه از بستن در خالص شده ام م یرو به من کندیم

 چه

روباه ؟ ای یری؟! ش خبرا ! 

زشیمقابل م یصندل یرا محکم به رو تاریساک گ کنمیم نگاهش  

: به من چه ؟میگویکوبم و م یم ! 

کندیو با لبخند نگاهم م دهدیم استشیر یبر صندل هیتک . 

 زیم یرا به لبه  میبرم ، کف دستها یم ورشی زشیسمت م به

یم  

: به من چه که تو تمام وجودت عقده است؟! به  میگویو م نشانم

 من

که زن بابابزرگ  ستیمغزش ن یکه خواهرت دو زار عقل تو چه

 من
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نجات من ، ناغافل اسامه رو  ی! به من چه که درود برا شده

 فرستاده

؟ یو نفرت نهیون! به من چه که تو انقدر پر از کقبرست ی نهیس ! 

] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲9۱_ یلیکرا  

که همانطور  یو درحال وستیآورد سرگرم راد یبه لب م یلبخند

 آن

کن ی: ادامه بده ... خودتو خالدیگویکند م یم نییباال و پا را  . 

یبرا یکه حاضر یباش یهمون دختر یریم نجایاز ا یوقت خوامیم  

یبذار هیما زیدرود از همه چ اتنج  ! 

؟ یهست یک یکرد الی: خ میگویو م کوبمیم زیم یرا لبه  مشتم  

یقدم چی؟! تو ه فهممینم یمن انقدر ابلهم ؟! فکر کرد یکرد فکر  

! یواسم بکن یتونینم یکار چی... هیمن بردار یبرا یتونینم

یچیه ! 

و از راه به جواد حاتم ر دی.... سیدیمن اُرد م یبرا نجایا ینشست

 در



 هی! بچه هاشو تو  شهیاشو بکن تو ش چارهی...خون زن ب کن

پر طیمح  
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درود ی! آزاده؟ی؟! تهش چ رسهیبهت م یقرار بده ... چ تنش  ... 

کنه که از  یزن و راض هی تونهیفرزند خونده ... م هی یچطور

 خون

بگذره ؟ پسرش ! 

دزنیو باالخره در چشمانم زل م کشدیراباال م سرش . 

رمیآرام بگ یقدر کندیچرا اما وحشت وادارم م دانمینم . 

به شکست  نایقینگاه ،  نیحرارت و التهابم در مقابل ا زانیم نیا

 ختم

میآ یاست که برنم نیا تی. واقع میآ یشود .از پس او بر نم یم  ! 

 یگریثمر د چیو ه کشمیکنم... فقط داد م یسر وصدا م فقط

 .ندارم

: خب دیگویتامل م یبا اندک مالد و یلب م یرو لب ... 

ستیشود . در ذات من ن یکم رو باشم ! نم خواهمیم  . 

: خب که خبمیگویحرص م با ... 



نگاهش دو چندان  یبرد، جذابه  یراباال م شیلنگه ابرو کی

، شودیم  

... یخوایکه ازم م یزی.... چ نی: بب میگویو م کشمیم ینفس

که یزیچ  

... و مطمئنم یانجامش بدکه برام  یبهم وعده بد یخوایم

یتونینم ... 

؟ تونمی:نم زندیم لب ! 

؟ یتونی: م شومیتر م آرام  
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؟ یدونیم یمن چ یها یی: تو ازتوانا کشدیرا به جلو م خودش ! 

- کنه؟یهووش گوش م یبه حرف بچه  ی؟! کدوم زن ییتوانا  

آورد یبه لب م یلبخند . 

به خاطر  : تو به من بگو... کدوم زن حاضرهشومیتر م یجر

 حرف بچه

بده از خون پسرش بگذره ؟ تیهووش.... رضا ی ! 

 ! مادر من ام آله-

- یکه خودت گفت هیزیچ نیا ستین تیام آل مادر واقع ... 

نیواضحا در چهره اش ا دیآ یحرفم خوشش نم نیاز ا کندیم اخم  



اون  شی: من پدیگویو با تعلل م گذاردیم شیرا به نما یناخوش

 بزرگ

 .شدم

زنم هی... من  نی: بب زنمیم زهرخند  ! 

یباش زهیدوش کردمی: جدا ؟! فکر م دیگویبرد و م یباال م ابرو ... 

ستی: اونش به تو مربوط ن میگویوقاحتش با نفرت م از  ! 

جلو میبخوا ی: طبق رسم خانوادگدیگویوم کشدیرا جلو م خودش  

 یبیتو دختر نج اهامی. بذار تو رو کنهیم دای... به من ربط پمیبر

یباش  

 !!!! حداقل !
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چه شغال حرام  کندیجمله اش مو به تنم راست م یانتها حداقل

 زاده

داند یبه خدا که نم داندی! نمداند؟یاست خودش م یا  .... 

یریگیم یبه باز ی: نجابت من رو تو دار میگویحرص م با .... 

- شروع شده من توش  یرو من نخواستم شروع کنم ول یباز نیا

ریگ  

ی! من کار شهیحلقه که مدام تکرار م هیچرخه است ...  هی افتادم  



که ازت خواستم رو اجراش کن... منم  یزی. چ ادیبرنم ازم

 خواسته

کنمیرو اجابت م ات  . 

و بهم بگو ...  تی: واقعمیگویو م کوبمیم زشیم یرا رو مشتم

 بذار من

دارم یلجن چه نقش نیتو ا بدونم  ! 

- ییتو اصل ماجرا  ! 

به چشمانم زل  میدهد ، مستق یبه عقب هل م خودش را یکم

زندیم  

دارم از  یول ادیب شیپ یقراره بعدش چ دونمی: واقعا نمدیگویم و

نیا  

بکن. نگران درود تویبرم.... تو هم لذت ببر. زندگ یلذت م حال  

برات کنمی... من آزادش منباش ! 

- رهیگیخدا موش نم یمحض رضا یگربه ا چیه  .... 

: البتهدیگویدهد و م یمو سر تکان  خنددیم ! 
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- ! ؟یآبروشو ببر یخوای؟! م یجواد دار دیبا س یچه خصومت

یخوایم  



؟! هدفت یرو ببر یلیگرا یخانواده  ی؟ آبرو یمن استفاده کن از  

هی! اصال دردت چه؟یچ  .... 

مرتبه نیا ی: چقدر سوال دار دیگویو م زندیم یخند کج ... 

 یکه رو یرد انگشتان فرستم تا خوب یشالم را عقب م یکم

 صورتم

است را تماشا کند مانده . 

زن  یانگشتها یجا نی: امیگویو م رمیگیرا به پهلو م صورتم

دیس  

! هم جنس فهمنی... زن ها باهوشن... م هیچ تمی! بو برده نجواده  

شناسنیرو خوب م خودشون ... 

؟ ی؟! کتک خورد ی: بر وبر نگاهش کردزندیم یلبخند ! 

خورده یبرا نهیجماعت هم نی: قانون اکندیم یروم ، نوچ یم وا  

! اگر زدن تو هم بزن یبهتره بخور نشدن ... 

و داردی، چهار سو را برم دیآ یبزنم که جلو م یحرف خواهمیم  

رو با  یدادن بد ادیبهت  یلی: به من نگو که خاندان گرادیگویم

یخوب  

ستیتو قاموس اون خاندان ن نیکه اصال ا یبد جواب  !!! 
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به  یدار اجی: تو واقعا احتمیگویوم زنمینوک چهار سو زل م به

 درمان

... 

تاریدستم به بند گ شود،یروم که بلند م یم تاریگ فیسمت ک به  

کمرم شکسته است کشد،یرا م نمیبا نوک انگشتانش آست دهینرس  

... 

نشدم ریاندازه تحق نیکنون تا ا تا ! 

به چشمانش زل بزنم کندیم وادارم  . 

ضربه یبه ک یدار یدونی: م دیگویشود و م یم رهیصورتم خ در  

؟یزنیم  

- ماجراست.... من دارم به خودم ضربه  تیواقع نیبه خودم ! ا

زنمیم ... 

... که درود و  کنمیم ی... دارم خودکش کنمیم یخود زن دارم

 نجات

 !بدم



شودیپر از اشک م چشمانم . 
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خورده است کهیجوابم  از  . 

امروز بهتر  کنمی: احساس م میگویو م کنمیحواله اش م یلبخند

 از

وقت چی.... تو هفیدرکت کنم اصالن آل س تونمیروزها م یباق  

وقت  چیو انگار ه یبود فی... تو متعلق به آل سینداشت خانواده

 به

شهیهم دی! شا یآدم ها .... به اون خانواده تعلق خاطر نداشت اون  

هی... مطمئنم ام آل به تو به چشم  یآدم اضافه ا هی یکرد احساس  

ینگاه نکرده ... تو پسر هووش بود ینور چشم ای زیعز پسر  ! 

زندیم یلبخند  . 

واقعه  نیاز ا یبر یم یچه لذت فهممیدهم: حاال هم م یم ادامه

یحت  

 هیکه از تو  شیته ر نی... ااهیس راهنیپ نی.... اینفع نبر اگر

 مدل

بهم اثبات کنه تو ذره  تونهیعزادار .... اصال نم هیتا  شتریب ساخته

یا  



اریمن اداشو درن ی! پس برایمرگ اسامه ناراحت از  ! 

 ردیگیراه دستم را م ی انهیکه م تاریگ فیبند ک یرود پ یم دستم

 و

 هیمشاهدات فرض ی... فقط از رویعادت دار شهی: هم دیگویم

یساز  

؟ یریگ جهیو بعدش نت یکن ! 

- ئه!  یام هم کامال منطق هی.... فرض هیکاف هیفرض یهداتم برامشا

 تو

یدار مشکل .... 

 

871 

دیگویو م کندیتحمل م هیدارد چند ثان یبروم که نگهم م خواهمیم : 

و اجازه  کنمیسکوت م نیهم ی! برا یداشت یروز سخت امروز

دمیم  

 نجای! استیخبرا ن نیاز ا گهید یمرتبه  ی... ولیکن یخال خودتو

 هم

نجایا یایب یکالفه شد ایهر وقت از دن ستیکاره ... قرار ن محل  

... 



خونم ! اونجا اسباب  ایب میمستق یباهام حرف بزن یخواستیم

ییرایپذ  

.... راحت ترم.... مبل و تخت هستدارم  ! 

سراغ جواد و خانواده  گهی: د میگویو م کنمیحرص نگاهش م با

 اش

رمینم  . 

- یریم ! 

رمی: نممیگویتحکم م با  . 

-  دمینامه م تی... و من بهت رضایارینامه رو م غهی.... صیریم

 تا

جرمش رو بگذرونه یعموم تیفقط محکوم درود  ! 

کندیقطره اشک بدون دخالت من ، از چشمم سقوط م کی  . 

یتو که دلبر یریگی: چرا انقدر به خودت سخت م زندیم یلبخند  

ات ....  هیهمسا اون پسر یفخر... برا یپاشا... برا ی... برایبلد

ادتی  

یکن یدلبر یبلد ی؟ تو از پونزده شونزده سالگ ادیم  ... 
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دستش است یروم دستم هنوز تو یگام عقب م کی  . 



فرشته  هیمن  ی:از خودت جلو دیگویم کندیکه نگاهم م همانطور

 ی

لیمتما یخاکستر یو معصوم نساز دالن ! ما جفتمون آدم ها پاک  

میاهیس به  ! 

- ل کندستمو و ! 

 ی. اون خونه  روقتهی. دیبر گهی: بهتره د زندیم یلبخند

ییدانشجو  

ی.. سر ساعت بریایداشت نه ؟! سر ساعت ب مقررات ... 

داند !  یرا از من م زیهمه چ کشمیخشکم زبان م یلبها یرو

 بهت

... منگم جمیام . گ زده  . 

خوشگل یشیم ی: عصبان دیگویکند و م یحواله ام م یچشمک  

... اکثر اوقات  دمیتو رو د یها تیمن کم عصبان... یشیم

تویخوشحال  

 یزی.... تا به حال چتوی.... خوشبختتتوی.... لبخند تو... رضادمید

 کم

یچیدالن نه ؟! ه ینداشت  ... 

هق کوچک بزنم  کیسوزاند که ناچارم  یرا م میگلو یطور بغض

 تا



دفع کنم یرا کم یسوزش لعنت نیا  ! 
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میما همه دوران خوش داشت ستین یزی: چ دیگویآرامش م با ... 

کمتر ! واقعا  یکی.... مال شتریب یکی. مال میسخت داشت دوران

دینبا  

یتو باشه که االن تو دوران سختت هست یاسباب شرمندگ نیا ! 

نباشه تونهی: دوران سخت .... ممیآ یبا او راه م یکم ! 

 یسخت نیا یتونی: م میگو یکه رو به خفه شدن بود م ییصدا با

 رو

.... اگر یبردار بتیعج یخواسته ها نیاگر دست از ا یکن تموم

 فقط

! برادر دیبد تی.... رضایبد تی... .رضایکن ی.... بزرگواریببخش

 من

شد شیغرور جوون خام  ... 

یوقت شمیناراحت م یلی: خ دیگویم یو با مکث کندیرارها م دستم  

اما بهره  یکن میهکه انتظار دارم همرا زنمیحرف م یمسائل درمورد

 ی

هم یحدس چیو ه رهیگیقرار م یناگهان تو مدار منف تیهوش  



راه یبه جا یمنو رام کن یتونیم یکه چطور یزنینم درموردش  

اشک و البه ... از اون قدرت خاصت استفاده کن خاِن  انداختن

 ! سابق

مانم یم رانیح . 

دهد یسر تکان م متاسف  . 
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:  دیگویاورد و م یجلو م نهیو سبرد  یم بیرا در ج شیدستها

 برو به

.  خوامیازت م مونینامه رو طبق مهلت قرار قبل غهی. ص سالمت

 نه

.... نه کمترشتریب مهلت  ! 

 ی: به اندازه  دیگویو م کندیم ینگاه میاش ن یساعت مچ به

یکاف  

. به سالمت ! رمان یدلت خواست بار من کرد یهرچ امروز

یقاچاق  | 
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مانم ینم شتریب  . 

بزاق دهانم  نکهی، قبل از ا تیکنم و در نها ینگاهش م هیثان چند

 را

 مینیروز بش هی:  میگو یم یصورتش پرتاب کنم ، به آرام به

 درمورد

.... درمورد یخوایم یچ نکهی. درمورد ا میتو صحبت کن اهداف

نکهیا  

یرو راه انداخت یباز نیا چرا  ... 

شود یم اریش اریچشمانش ش یو کناره ها زندیم یلبخند  . 

عقل به نیا یبرا یچهره اش آنقدر مهربان هست که لحظه ا نیا  

آورم  یم ادیرا به  یرفته اش دل بسوزانم . مدام صحنه ا تاراج

 که
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چانه گذاشته  ریرا ز یبود و دو لول شکار دهیرا در آغل د یلیل

 !بود

کنم ... به حال  یدلسوز شیبرا یقدر ردکیصحنه وادارم م نیا

ییاو  

برادرش به خواهرش رحم نکرده است که  . 



رو  یزیچ چیسوالت جواب نداره . من ه نی: ا دیگویم یمکث با

 شروع

یباور نکن ی... چه بخوایباور کن ی.چه بخوا نکردم ... 

- یول یدیادامش م یدار  ! 

 بیرا در جدهد ، همانطور که دستها  یم هیتک زیرا به م پشتش

 فرو

 هی.  میکنیم کسیف تید هی: فعال برو .... با هم  دیگویبرد م یم

 کم

شهیوهوامون عوض م حال  ! 

 یاز اتاقش خارج م یبدون خداحافظ تیو درنها زنمیم پوزخند

 . شوم

بازنده ، حرصش از کیبوکس شده که  سهیک کیمثل  قلبم  

کرده است یآن خال یرا به رو مسابقات  . 

 یم هیتهران را به ر یآلوده  یرسد، هوا یکه م ابانیبه خ میپا

 کشم

روم ، چند قدم از  یرو به سمت نا کجا راه م ادهیدر امتداد پ .

یورود  

کند تا یوادارم م نیبوق ماش یدورشده ام که صدا ساختمان  

مزاحم زل بزنم یبه چشمان راننده  میمستق  . 



زند یهللا مراد پشت فرمان خشکم م دنید از  . 
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کرد یبود و نگاهم م دهیکش نییاکسنت را پا یدود ی شهیش  . 

قرار  ی. روزرومیم لیاتومب یشوم ، به سو یاشاره اش نم منتظر

 بود

پر کند میرا او برا یلیاتابک گرا یجا  . 

لیاتومب یگرفته اش در فضا ی، صدا کنمیجلو را که باز م در  

یحوال نیدم ابگم ... مطمئن بو نیصد آفر دی: به هوشم باچدیپیم  

کنمیم داتیپ ! 

: حالتون چطوره ؟ میگویو م کنمیم یآبرودار شی. جلوکنمیم اخم

یا  

خوبه ؟ سلطان  

- یشیسلطان هم م یتو مگه نگران آ .... 

فشارد،  یپدال م یو او پا رو کشمیخشکم زبان م یلبها یرو

نیهم  

: پرهام خوبه ؟ میگویشود م یاز جا کنده م لیاتومب که  

بپرسم یزیاحوال پاشا چ رو ندارم از و . 



از میشویراند وارداتوبان که م یدهد و در سکوت م یتکان م سر  

که مقصد خانه  فهممیکنند م یکه مدام اسم عوض م ییتابلوها

 !است

خانه .... چشمانم پراز  یخانه.... آدم ها یادآوری... از  خانه

 اشک

شودیم  . 
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پرسد ینم چیه. دیگو ینم چیراند ه یمراد در سکوت م هللا  . 

یخاموش است .... حت لیضبط اتومب ندیآ یکش م یلیخ لحظات  

 یخلوت من با شوهر خاله  نیتواند ا یهم نم ویراد سخنان

 ناخوانده

راهنی. پ ستیعاد ریغ زیجلوه دهد . همه چ یعاد یرا کم ام  

شیعطر تلخش... ر یاش ... بو یرنگش.... کت نخود یطوس  

محبتش یمان باش ! چش یجوگندم یپرفسور ... 

میریم میشکنم : کجا دار یرا م یسکوت موذ نیا خودم  . 

- کارت داره لیعق  ! 

است که لیعق نیهم کنمیبرم ، حس م یلنگه ابرو باال م کی  



 یها و خود خواه یمارا به باد داده است . با خودسر دودمان

، شیها  

.... یلیل یکرده است . با دست گذاشتن رو یرا زخم اصالن

 ناموس

ساخته است یجان کی! از او  اصالن  . 

- دارن ؟ کاریبا من چ نیدونیشما م  

کند  یم میتماشا هیعاطفه اش چند ثان یو ب زیمراد با چشمان ت هللا

 و

اون  ایخاندان ؟!  ی شهیبه ر یزنیم شهی، ت ی: خبر دار دیگویم

یتاز  

؟یبه نفهم یداده که خودتو بزن ادتیهم  نیمغز ، ا یب ! 
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خبرم ؟ ی. چه کرده ام که خودم بشومیم رانیح ! 
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دهد . با سرعت  یمراد متاسف به حال من ، سرتکان م هللا

یشتریب  



کمر  کشم،یخودم را به جلو م دارمیبرم یاز صندل هیراند ، تک یم

 به

: من واقعا میگویمانم وم یم لیچسبانم و همانطور ما یم در

دونمینم  

حرف  ی.... از چ یا شهی؟! چه ر یا شهی.... چه ت هیچ هیقض

د؟یزنیم  

پسرک  نی... ایدار ی: استاد خوب دیگویمراد با تعلل م هللا

یمارموز  

داره ...  شیخورده ! زبونش ن ی... هزار تا افعشناسمیمن م که

 زهرش

درمونه یب هم  ! 

من شاگرد اصالنم ؟ کندیم الی! خاستاد؟ ! 

میگو یوم کنمیجا به جا م ی... آن را کممزاحم است  تاریگ فیک  : 

شمیاصال متوجه حرفهاتون نم من  . 
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افکار  یکه هزاران بار برا یدهد و با همان نگاه یتکان م یسر

 و



و  شهی، رگ و ر کردمیم الی: خ دیگو یمتاسف است م رفتارم

 اصالت

نداره یاومد رونیب یک کمیاز تو ش نکهیبه ا یربط ....  ! 

ندینش ینم مبه جا لرز  . 

به  قایشوند تا دق یباعث م گرانیفکر نکنم، د خواهمیم هرچه

 همان

شمیندیب شتریب ستمیکه ن یزیچ ! 

! تا آرنج دستمون رو  کردمی: اشتباه م دیگویم یلحن خشک با

میببر  

،  نهیا تتیحلق تو.... خاص یتو مشیعسل وبکن یکوزه  تو

 فطرتت

که پاشا اسم تو رو  یول... روزای! چموش یریگی... گاز م نهیا

 آورد به

ستین ییخبط و خطا یدختر دختر ب نی... گفتم پسر... ا زبون  ... 

! حاال هم پاشا به  چرخونهیانگشت م ی... تو رو رو ستین ساده

 حرف

.خدا به ما رحم کرد دیامروز رس من ! 

بخندم شیاز حرفها خواهمیم . 

بلند بلند  ! 



قاه قاه ! 
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حال افتاد ؟! خدا رحم کرد که من نیبه ارحم کرد که پاشا  خدا  

 ی نهی! خدا رحم کرد که درود اسامه را به سستم؟ین یلیگرا

 قبرستان

بود هللا دهیرا شن شی؟! از رحم خدا فقط وصف و قصه ها فرستاد  

 !مراد

ستی. سکوت سالح خوب کنمیم نیرا تمر مکث  . 

تاو چطور از شد یمن فراموش کرده ام، روز خواستگار انگار  

 ی. درد وقت کردیم یکوبیمجلس رقص و پا ی انهیم یخوشحال

 واقعا

، ناگهان به دشمن یپندار یم یکه خود ییشود که آدم ها یم درد  

یناگهان کار یکه دوستشان دار ییشوند! آدم ها لیتبد بهیغر و  

یخودت دوستت نداشته اند .. برا یهرگز برا یکه تو بفهم کنند  

مرام  ی فتهیکه انگار از ازل ش ردندکیوانمود م یطور منافعشان

 و

من! مانده ام ی چارهیب یو گفتار و رفتار تو هستند! پاشا معرفت  

شده است تیمثل پاشا ترب یمرد، پسر نیدست ا ریز چطور  . 



... مهربان پر از عاطفهدلسوز  ! 

که حال و یشود . ساختمان سه طبقه ا یساختمان م اطیح وارد  

چشمم است . اشکم همان لحظه  یتو اش ، مثل خار یاهال یهوا

 که

چکد. خودم  یگونه ام م یشوند ، رو یباز م یورود یدرها

از میگویم  
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از احوال خانواده ام دیگو یقلبم م ینیهللا مراد .. اما سنگ یحرفها  

خودم را یهق بزنم ول خواهمیحد بغض کرده ام. م نیکه تا ا است  

کنمیم کنترل . 

به خودم یو وقت دارمیرا برم تاریگ فیک شودیم ادهیمراد که پ هللا  

به ی، وقت کشدیاست که من را تنگ در آغوش م نیگل م،یآ یم  

.... هر  شودیسلطان هم به جمع ما اضافه م ی، آ میآ یم خودم

 سه

. پرهام از پنجره نظاره گر ماست ... میدیرا در آغوش کش گریکدی

 و

رودیفرو م به چشمم زهیسوم ... مثل ن ی.... طبقه  لعبت  . 

خانه یسلطان به سو یجان و آ نیگل انیم کنم،یرا باز م میدستها  



شوم یم دهیکش  . 

پرسم .... دوستم دارند؟ دوستشان  یدو سوال از خودم م هنوز

 !دارم؟

دانم یجواب هر دو سوال را نم و . 

میکنیدوم را هم رد م ی.... طبقه  میرو یپله ها که باال م از  . 

نتوانم در  ترسمی... م کنمیبا لعبت وحشت مرو به رو شدن  از

 مقابل

آورم ی، سکوت کنم. درخانه باز است ، کفشها را در م شیحرفها  

. ام است  یرتیغ یاز ب دیکه نگو زنمیم هیرا به در تک تاریگ فیک

 که

روم یم یطرب و شاد یپ ! 
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تو ایتو مادر... ب ای: بدیگویخفه م نیگل ... 

:راحت باش...  دیگویسلطان م ی، آ مشویکه وارد خانه م نیهم

 لعبت

رفته مالقات درود ستین ! 

رانم یو شال را به عقب م کشمیم ینفس . 



دردناکم را  یشانیو با کف دست پ نمینشیسر راه م یمبل یرو

 مالش

... همانطور ندینش یم گریمبل د یکنار دستم رو نیدهم . گل یم  

 هیم ... دلم برات بر افتیکند: قربون قد وق یلب زمزمه م ریز که

 ذره

بود شده  ... 

. توانم را از دست داده اممیگوینم چیه  . 

تخم یدانه ها د،یآ یم نیشربت سکنجب وانیل کیسلطان با  یا  

زنند یچرخ م مویکدر آغشته به آبل عیدر ما یشربت  . 

سلطان پر از غم است . چقدر الغر شده است ... رنگ به یآ نگاه  

ستیجفتشان ن رخسار  . 

نی: بش میگویو م رمیگیرا م تشدس .... 

: از حالت بگودیگویخفه م نیگل  ... 

کندیو خدا را صدا م کشدیم یسلطان نفس یآ  . 
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که یجان نی. حالم ؟! حالم مهم است . گل میام چه بگو مانده  

به سر و وضعش  شهیگل انداخته بود، هم شیلپ ها شهیهم

دیرسیم  

پنجاه ساله  هیبود اما شب یهفتاد سالگ یکه در آستانه  یزن ....

یها م  

خورد . تک به  یاز هشتاد سال به چشم م شتریو حاال ... ب ماند

 تک

 یرو یفندوق یان رنگ ها گریبود و د دیسف شیمو یتارها

شیموها  

شده  نی. شکسته تر از گل زنمیسلطان زل م ینبود . به آ یخبر

 . بود

پرسم ی. دوستم دارند ...؟ دو به شک از خودم م داشت دوستم  . 

 یرا رو شی، دستها ندینش یم نیزم یسلطان مقابلم رو یآ

میزانوها  

حال است و حدقه شان سرخ سرخ  یکه ب یگذارد با چشمان یم

 است

؟ یمونیروزا کجا م نی: ا دیگو یم  

- لعبت خوبه ؟ ستمین یبد یکه جا یدید  
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چکد را با سر انگشت یم نییشمش پاکه از چ یسلطان اشک یآ  

 نی. دلش به هم گذرونهی. م ستی:بد ن دیگویو م کندیم پاک

ییروزا  

کنهی... هر روز دعات م دوارهیمالقات خوشه . ام رهیم که . 

هنوز زندم . دعا پشت سرمه نهیآورم : هم یبه لب م یلبخند  ! 

: دلتو  دیگویم نیو گل ردیگیم نییسلطان متاسف سر پا یآ

میستشک  

شتیپ اهمیمن رو س ...  . 

اگر دلم را شکسته ی: حت ردیگیم جهی... ذهنم نت کشمیم ینفس  

من  یمن دوستشان دارم ... آنها خانواده  تیاما در نها باشند

 هستند

که داشتم یتمام دار وندار .  ! 

؟ ی: از در س و مشقت جا نمون کندیرا نوازش م میموها نیگل  

زنمیم شیبه رو یلبخند  . 

داند ! دختر اتابک یم زیعز یمن را همان نوه  وزهن  .... 

.  رمیگیو م تی... رضا دی: نگران نباش میگویوم کنمیم یمکث

یهرجور  



شده که  ... 

زی: تو از پس همه چ دیگویم یو با تعلل زندیم یسلطان لبخند یآ  

یایبرم  . 
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کندیگذارد نگرانم م یبغلم م ریکه ز یدرشت ی هنداونه  . 

و ردیگ یم میشربت را به سو وانیل کشد،یم ین نفسسلطا یآ  

گلوتو تازه کن ای: ب دیگویم  . 

 یو درحال کشمیصورت آمده ام م ینامرتب تو یبه موها یدست

 که

...  دنیو نپرس دنیپرس انیسلطان است ... م یبه آ نگاهم

را دنیپرس  

کنمیم انتخاب  . 

 یه آرامو ب دارمینگه م کمیبار یانگشتها انیخنک را م وانیل

میگویم : 

دیحرف بزن برام . 

دردت به جونم ؟ ی: از چدیگویسلطان خسته م یآ ! 

تصدقم نرفته است ی. مدتهاست کس زنمیم یلبخند  ! 



 یجرعه ا کنم،یاما من و من م اورمیاسمش را به زبان ب خواهمیم

 از

دشیجد ی: با جغجغه  دیگویسلطان م ینوشم و آ یم شربت  

یبپرس طهیسل نیاحوال ا از یخوای... اگر م سرگرمه .... 

زنمیاراده لبخند م یب طهیلفظ سل از . 

شده تاج سر خونه ومدهی! ن ارهیپت ی: دختره دیگو یناسزا م نیگل  

! 
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ناخوانده ام  یبا مادر بزرگ و خاله  یخاله زنک باز یبرا دلم

 لک زده

همه نی! ا یهمه دور نیتوانستم تحمل کنم . ا ی. چطور م بود  

یبیغر .... 

دختر خواهر  نیا دیدونستی: شما ممیگویو م کنمیم نگاهشان

 اصالنه

 ؟!
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سر به  نیو گل شودیرنگ و رو م یسلطان ب یآ یلحظات یبرا

نییپا  

یشود . آ یزانو مشت م یچطور پنجه اش رو نمیبیآورد م یم  

بمونه نجاینداشت ا تی: خودش هم رضادیگو یبا غصه م سلطان  

دهیدختر عاقبت کار دستش م نیا دونستیم  . 

را کندوکاو  یماند . افکارش نقاط دور یسلطان م یبه آ نگاهم

یم  

 . کرد
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به او و او ... انگار خودش  شومیم رهیخ دیو پر از ترد مشکوک

 را

نکرده است یبابت که چرا کار نیکرد از ا یم مالمت ! 

- بفرستتش بره؟ خواستیم یعنی  

شد دایمرتبه سر وکله اش پ کی: دیگویدهد و م یکان مت یسر  ! 

جونش یشد که شد بال یچ هوی دونمیخواهر وسط نبود . نم حرف  

! 

پسر نیداغ به دل اصالن بذاره! ا خواستیسر اسامه بود . م ریز  



همه باهاش رو راستن ... آدم رو  کنهیم الیروئه ! خ خودش

کج نیزم  

برادر نره نید ریاما ز بخوابه  ! 

مانم یسلطان م یا مات . 

نیبرادر ؟! کدام د نید  ... 

دانست؟یسلطان چه م یآ ! 

جلوشو دیاصالن بود! با یخرد ی:ب دیگویم نیو گل کشدیم ینفس  

گرفتیم ! 

: اسامه امونش داد مادر ؟! نه گذاشت دیگویم ظیسلطان با غ یآ

 نه

رو تو هفت تا یلیاش کرد! اصالن ، ل غهیدختره رو از ص برداشت  

پنهونش کرده بود اما ، اسامه اخر هم کار خودشو کرد راخسو  ... 
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... خدا نخواد  ی! امون از عقده ! امون از تنگ نظر نهیاز ک امون

 دل

دل تونهیوساطت خدا هم نم یبشه که اگر بشه ... حت اهیس یکس  

تونهینم یشکیاز اسارت نجات بده . آدم تا خودش نخواد ه آدمو  



کنه کمکش  ... 

اصالن یخرد ی. از ب گفتندیدل اسامه م یاهیس از  ! 

زد . انگار  یو ترحم موج م یدلسوز یسلطان نوع یلحن آ در

 بخواهد

گناه جلوه دهد انگار بخواهد ذات و فطرت اصالن را یرا ب اصالن  

بگذارد شیبه نما میبرا یلیل یسوا  . 

... او تالش کرد!  نینب نگونهی: اصالن را ا دیبخواهد بگو انگار

 زحمتش

اما نشد دیکش را  ... 

کند را بهتر  یسلطان از اصالن ارائه م یکه ا یریتصو نیا

توانمیم  

ام... خودم برداشت  دهیکه خودم از او ، د یزیکنم تا ان چ هضم

 کرده

و تجربه کردم دمید نی... خودم به عام  . 

اصالن یکه در ذهنم برا ییغرا ی هیآن دفاع خواهمیکه م نیهم  

زنگ واحد  یبگذارم صدا انیدر م گریم را با کس دکرده ا آماده

یا  

پراند یرا از جا م سلطان . 
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او  میدارم حرف بزنم که بگو ازی. ن کنمیحبس م نهیرا در س نفسم

 چه

! شعله  شیوجب روغن رو نیحاضر کرده است با چند میبرا یآش

 اش

سوزاند یاست ... حرارتش چشمم را م ادیتا انتها ز هم . 

داده ، هیدر چهارچوب به عصا تک لیشود، عق یکه باز مواحد  در  

کند یمن پرت م ینگاه خمارش را به سو شینفس نفس ها انیم  

. 

برخاستن و نشستن دو دل و مرددم انیم ! 

شوم یسوار م میپاها یو باالخره به احترامش رو کنمیم یمکث  . 

سلطان ابرو به  یدلواپس است و ا نی، گل دیآ یزنان جلو م عصا

مه  

دو زن را  نیمقصود مالقات با اوست . ا دانستمیزده است . م گره

 که

بودم دهید قبال ! 

زندیم رونیب میلبها انیاز م یخفه ا سالم  . 

 یاتاق درود م یدهد و به سو یرا با تکان دادن سر ، م جوابم

 رود،



اش کنم یکه همراه خواهدیم  . 

د اتاقوار لیبندد، پشت سر عق یسلطان در را پشت سرش م یآ  

توانم از اسباب  یدرود را م یبو یشوم . ذره ذره  یم درود

 واثاثش

ام به عطر درود و اتاقش  ییایبو یکنم تک تک پرزها حس

 آغشته

 یکه اشک در حدقه  نیسوزند . هم یم می. چشمها شودیم

 چشمانم
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زنها  نیا خوامی: در اتاق و ببند! نمدیگویم لیعق زندیم حلقه

 فالگوش

ستنیبا ! 

میگوینم چشم . 

کنمیخواسته اش را اجابت م اما . 

سلطان یا یزده  رونیچشمان از حدقه ب یکه در را به رو نیهم  

کندیم رونیب نهیاز س نیسخت و سنگ یبندم، نفس یم  . 

 شودیکه به پشت خانه باز م یاست، پنجره ا ستادهیپنجره ا مقابل

 و



خانه اطیح به محض تولد درود ، با هم در رمردیکه من و پ یدیب  

سن دارد یو اند ستیمجنون ب دیب نی. ا میکاشت  . 

 یزده است ... نگاهش به جلوست ... پشتش م هیعصا تک به

و ستمیا  

یو رفت یبست لتویکه بار و بند یبر نجای: من نخواستم از ادیگویم  

! 

هم بمونم دی: نخواستمیگویکشم و م یخشکم زبان م یلبها یرو  

ستمب ینم لیبار و بند وگرنه  ! 
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هم بمونم دی: نخواستمیگویکشم و م یخشکم زبان م یلبها یرو  

بستم ینم لیبار و بند وگرنه  ! 

یها لیبیس ریکه ز نمیب یو م دیآ یسرشانه نگاهش به عقب م از  

جا خوش کرده است  یرنگش ، لبخند کمرنگ یدار خاکستر تاب

 من



آدم . من بلد بودم .... رگ خوابش را از بر  یبرم رمردیپس پ از

 !بودم

زمان من وارث تاج و تختش کیوصل بود!  رمردیبه جان پ جانم  

زمان نه چندان دور کی! بودم  .... 

که  نیلبخند را دوست دارم! ا نیسوزاند .ا یته حلقم را م بغض

یم  

میدارم ... برا نیمن هنوز همان دالنم ! که جواب در آست فهمد  

دیآ یچشم وابرو نم کندیرو ترش نم نکهیکننده است ! ا حالخوش  

را زندی، لبخند م شیدفعات پ یمثل همه  شیو به جا کندینم اخم  

یلیگرا کیداند .  یدارم... انگار من را هنوز از خودش م دوست  

که هستم یزی! چ یواقع  ... 

قهوه  یا قهیو جل ینخود راهنیکرم رنگ به تن دارد و پ شلوار

که یا  

است زانیآو یرنگ ییطال یریآن ساعت زنج از  . 
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اراسته است ... البته شهیخوش پوش است مثل هم شهیهم مثل  

 یبودم! گه گاه نیکه با او همنش یا شهیتر از آن هم اراسته

یجلو  



 نیاما ا رمردیشده بود . پ تیهم رو ژامهیو پ یراهنیرپیبا ز من

 روزها

کردید لباس بر تن مداشته باش یمهمان به خصوص انگار  . 

چرخد یمن م یسو به  . 

دارمیبرم یکند ، دست از موشکاف یم رمیغافلگ نگاهش  . 

مدت با هم ، نی: وقت نشد ادیگویو م دیآ یم میبه سو یقدم  

میبش همکلوم  . 

- م؟یگفتن داشت یبرا یزیچ  

دیگویو م ندینش یتخت آنکادر درود م یدهد و لبه  یتکان م سر  

: 

زهایچ یلیخ  ... 

- من بوده پس یکم سعادت  ! 

یبلبل تر شد یخونه رفت نی: از ادیگویآورد و م یبه ابروم یاخم  

... 

. من همونم .  ستین نطوریآورم : ا یبه لب م یکمرنگ لبخند

یهمون  

نه یلیگرا دیباشم... البته شا دیبا که  ... 

کند : دالن یم میتشر صدا با  ! 
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 ینبودم... ؟! چرا عصبان.دالن بودم ؟!  کنمینگاهش م نیخشمگ

یم  

 !شود؟

و دهدیم هیتخت درود تک یعصا را به لبه  دهدیتکان م یسر  

یگره  نیا ونیکه م یزودتر با پاشاوصلت کن خواستمی: م دیگویم  

ینش لیو م فیح کور  ... 

- زدن خونیدشت اونطور شب ونیدستتون ر وخوندن که م  ! 

- معامله کنم هم یپسر خاک کردم ! ازم نخواه سر دوم هیمن  ! 

را نخواستم نیهرگز ا خواستمینم . 

و  دمیگرفتم و با تعلل گفت: من تاوان دادم . پسر رش ریبه ز سر

 ازم

کنمینم میتقد ی... حاال درود و دو دستگرفتن  ! 

درمورد درود با او هم نظرم رمیگ یرا باال م سرم  . 

تمد نی: ا دیگویو م دیسا یهم م یرا رو شیآرواره ها هیثان چند  

! خاطرت جمع کشهیطول نم یلیخ یدور نیفکر کردم ... ا ادیز  . 

؟ زندیحرف م یبرم ، از کدام دور یر اباال م میابروها ! 



] 6۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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# 99۱_ یلیگرا  

حادثه بود هی:  دیگویو م کندیم یبرد ، مکث یم بیج یتو دست  

... 

یکار به جا دکرینم الیشد ... خ قهیاتابک با ُمسلم دست به  یوقت  

 شتریبکشه ! عادتش بود ... عادتش بود که خودش ب کیبار

یخودزن  

پاش  ریکرد و ز یپاش لق ریز مانی! عقب عقب رفت ... سکنه

یخال  

! سر ده روز از دست رفت شد  ! 

اسامه و اصالن  یپدر ی: بابت ب دیگویدهد و م یتکان م یسر

 واسد

 . من تاوانشو دادم ...

- هنوز متولد نشده بودم ی! حت نیدشما منو معامله کر ! 

ازش سوال  یکس نکهی: اتابک قبل از ا دیگو یبا حرص م لیعق

 کنه



میکرد هیو تسو نید نیخالص کرد ! ما ا خودشو  ! 

: از نظر خودتون نه از نظر  کنمیم رونیب نهیرا سخت از س نفسم

 ! اونا

 یکیمرگ مسلم....  یکیشده ...  ختهیهم که دو تا خون ر حاال

سامها  

 ستین یمشکل چیه نیدونیمعامله کرد انگار ! و م دیدو بار با !

 من
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 رمیگیجلو.... درود و پس م رمی! تا اخرش م ستادمیدرود ا یپا

 ... زنده

 ! وسالم

کند ینگاهم م تیرضا با  . 

او رشد کرده بودم!  ی هیسا ریبودم ، هرچه هستم... ز هرچه

 ژرف

گرفته بودم ادیرا از او  تیرارا از او آموخته بودم . د ینیب . 

دونمی: فقط نم میگویرو به باالم یو با چانه ا ستمیا یم شیجلو  

... 

بود ی... علت وصلت شما با خواهر اصالن چ ونیم نیا  ! 



چشمانش در صورتم دور  شودیدهد، سرپا م یم کهیعصا ت به

زندیم  

: تو کار بزرگترت دخالت نکن دیگویم و  .... 

شهی! تو کار انجام نشده م هیکنجکاو ستیدخالت ن:  زنمیم یلبخند  

اومد جلو ...  شهیم یکرد ... نه تو کار انجام شده ! تو اول دخالت

 تو

سوال کرد! من هزارتا سوال  دیپرس شهینه .... فقط م گهید یدوم

 دارم

شماست شیجوابش پ که  ... 

- ....قدم به قدم یکیبه  یکی  ! 

شلوار بیج یرا از تو یه ابرد ، کاغذ تا شد یم بیدر ج ودست  

من گرفته یکاغذ را به سو یدیو همانطور که سف کشدیم رونیب  
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... خاطرم جمع بشه از  رونیب ادی: اول درود ب دیگویم است

 !سالمتش

یدار یرو به روت ... هر سوال نمیشی... م نیوقت ... بش هی بعد  

 ...بپرس

هستم ؟ یلی: من گرا میگویبغض م با ! 



: نه زندیتعلل لب م مکث و یب  ! 

مانم . به ی. اتفاقا همانطور سر پا ، سفت وسخت م کنمینم سقوط  

نیسنگ ا نکهیداشتم . به ا ازینبودن ن یلیگرا نیقیقطع به  نیا  

حد از  نیتا ا نکهینزنم ! به ا نهیبه س نیاز ا شیرا ب خاندان

 دردشان

داشتم .  ازینه ن نیکه نباشم اتفاقا ! به ا خواستمینکشم... م درد

نیبه ا  

درنگ یفکر ب یاندازه ب نی... آن هم تا ا دنیشن نه ! 

بال و پر ری: تو رو خودم زدیگویو م ردیگیمن م یرا به سو کاغذ  

... تو دوره یدیچشمامون قد کش یو بزرگت کردم .جلو گرفتمت

یا  

.... فوقش دکترا ! تو رو گرفتیم سانسیل هیهرکس تهش  که  

در و از  نیا یآسمون ! لنگه  یبفرست ید کنبلن ارهیتا ط فرستادم

 جا

... بس که خواستنت ... ندادمت ... گذاشتمت درس  کندن

یبخون ... 

... گذاشتمت ارجیاریتو سرها درب ی! سر یرشد کن گذاشتمت  
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خونه به  نیتو ا ی.... کسی... غرور داشته باشیداشته باش وقرب

 تو

نگاه کرد ؟ چپ ! 

بود یب منفدهم اما جوا ینم جواب ! 

چشمت ابروئه؟ یبه تو گفت باال یپرسد باز از نو : کس یم ! 

بود یدهم ... اما جواب منف ینم جواب . 

خودش دونسته ؟ یتو رو سوا ی: کسدیگویتشر رو به من م با ! 

: تو  دیگویچکد و م یم نییقطره اشک همزمان از چشمانم پا دو

 رو

نه؟یاز ا ری! غ دمتیشکلت دادم... قوست دادم... من تراش من  

بود یهم جواب منف باز  ! 

 سیدهم صورتم خ یو اجازه م کنمیتمام مدت در سکوت نگاه م و

 از

باشد اشک  . 

پسرمه  ادگاری!  زمهی: درود عزدیگویکشد و م یلب م یرو لب

 .... اما

تخم  یسرم جا داره تو رو ی... اگر درود رویستین زیناعز تو

 چشمم

یستین از خون ما نکهیبا ا یدار جا  !!! 



] 7۱۲:۰   ]۲۱,5۱۲,۰  
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# ۲۰۰_ یلیگرا  

ندارم ستادنی. تاب ا ستیاخرش کار ی ضربه . 

 رتی: روت غ دیگویکوبد و م یعصا به شانه ام م یدسته  با

 . داشتم

اسامه اومد ... سکوت کردم ... اجازه دادم ... تا حرف  یوقت یحت

 ! بزنه

 ید و جرو درو یبست یدهنتو م یکردم؟! اگر جلو عقدت

یکردینم ... 

من همه تالشم رو بکنم ! اون یذاشتی... اگر م یدادیفرصت م اگر  

شدیختم نم نجایکه کار به ا یدیدیم وقت  ! 

کشمیام را باال م ینیب  . 

عالم کمتر نفس نیوجود تو ا یب هی: حاال  دیگویم یزهرخند با  

 شکمیو سالم از زندان م حی! درود و صح ستین یطور کشهیم

رونیب  



که همه هاج و واج بمونن ! اما زنمیرقم م یجور شویزندگ .... ... 

نکن الی: اماخ دیگویو م دهدیم یرا تکان شیانگشتها یتو کاغذ  

... 

و نکردم ومدیازم برم یکار  ! 
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 ی: اشکهاتو پاک کن . زن هازندیدهم و لب م یتکان م یسر

یتو  

عطوفت من شکنجه گرم ! من از مهر و  کننیم الیخونه خ نیا

یب  

دالن ستمین بهره ! 

دالن یدالن ... وقت نیگی: چرا ممیگو یاز بغض گرفته م ییصدا با  

ستمین ! 

: تا  دیگویبلند و رسا م شود،یانداز م نیدر گوشم طن شیصدا

یزمان  

 چکسی... ه یهست یلیدالن گرا یکشیو نفس م یزنده ا که

تونهینم  

 یلیدن.... به گرا! هرگز به دالن بو رهیوازتو بگ لیاسم وفام نیا

 بودنت



نکن ! هرگز شک ... 

: من بزرگت نکردم که امروز جلو روم  دیگویبا طعنه م و

 زنجموره

یکن ستمیکه هستم و ن یریبگ  ! 

کنمیرا با پشت دست پاک م میاشکها . 

رمیدهد تا آن را بگ یرا تکان م کاغذ . 

دیگویو م رمیگیبرم ، کاغذ را م یلرزانم را جلو م یانگشتها سر  

: 

گمیم یچ نیگوشاتو باز کن بب خوب  ... 

افتد یم لیبه چشمان عق نگاهم . 
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کاغذ را باز کنم ی، تا کندیسر اشاره م با  . 

ی نهی: خبر دارم ... از کدیگویم کنمیاول را باز م یکه تا نیهم  

خانواده سر دراز داره !  نیما با ا تیخبر دار شدم! حکا اصالن

، نهیک  

ئه یمیقد ی نهیک هی  ! 

کنمیدوم را باز م یتا . 



ما رو نشونه گرفت... منم غرور و  رتی: غرور و غدیگویم لیعق

رتشویغ  

گرفتم نشونه  .... 

افتد ، نام یست ؟! نگاهم به خطوط کاغذ که م یلیبه ل منظورش  

نمیب یجواد حاتم را واضح م دیس  ... 

رود و  یم لیکاغذ به لبخند عق ینوشته ها یاز رو چشمانم

دیگویم  : 

رو  تنامهیوببر براش.... بگو خواسته ات اجابت شد ! رضا نیا

ریبگ .... 

قائله و والسالم ختم  ! 

جواد  دیخودم و س ینامه  ی غهیشوند . ص ینگشتانم ِسر م سرا

 از

: برو بهش دیگویم یبا لبخند لیو عق کندیسقوط م نیبه زم دستم  

 هتونیکاغذ م نیبه ا یرادی! ا هیباز بهونه اش چ نیبب بگو

! اصالره؟یبگ  

بهش وارده؟ یرادیا ! 
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مانم یم رانیح  . 



:خاطرت جمع باشه دیگو یم انهیبا حفظ آن لبخند موذ لیعق  

نی! اخواست؟یونم نی.... محضر دار آشناست ... مگه همدختر  

! دود فتنیبا امثال من در ب توننیم کننیم الینادون ... خ جماعت

 از

که مثل یی، تو ذارمیمن م التیدختر جون... به خ شهیبلند م کنده  

نبی، ز ذارمیم ایکنن ؟!  یگل بزرگت کردم رو قربون یدسته  هی  

رو به اون  نیآدم از ا هی یو دشمن یبه خاطر خودخواه شیزندگ

 رو

؟! من حواسم به تک تک بچه هام هست ! به تک تک شماها بشه  

! 

تهگوشم.... چه فرسنگ ها دور و ناشناخ ریو ز دیکنارم باش چه  ! 

دونمی! مشناسمیکوبد : من که شما رو م یاش م نهیعصا به س با  

.... 

به قلمروتون یکس ذارمیبه شامه ! نم کشمی... بوتون رو مفهممیم  

وقت چیبشه ! هرگز..... ه کینزد  ! 

عرب کیکند : اون هم  یاضافه م یبا پوزخند و  ! 

ن... جشمی: حکم درود و که گرفت دیگویدهد و م یسر تکان م و  

که ایدن نیا ی! هر کجا یبر فرستمتی... تو رو هم ممیریگیم  

یخواست  ! 
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و ردیگیم شیانگشتها انیشود، کاغذ را م یکمک عصا خم م به  

مگه نه؟ یکنیخانواده ات م یکار و برا نی: ا دیگویم ! 

بره! اون  یم یبودنش پ ی: به قالب میگویم یمرتعش یصدا با

 اعراب

که ازش حرف ینیشهرت داشتن ... ا بودن که به جهالت میقد  

! که از  نیآدم شتر سوار صحرا نش هی! نه  نسمنهیزیب دیزنیم

 شهر

دهیند یچیه ینینش  ! 

... که یهنر توئه که خامش کن نی: ا دیگویم یشخندیبا ن لیعق

 باور

که خواسته رو به حد اعال  یزی.... چ یبهش اعالم کن ریپذ

یرسوند  ! 

یداد انجامش .... 

از ن؟یدونستی: شما از کجا مرومیگام عقب م میده نز وحشت  

؟ نیچطور مطلع شد درخواستش ! 

- نکردم دختر جون ! اون  دیسف ابیاس یمحاسن و تو نیمن ا

 دست



دالن من یرو گذاشته  ! 

دالن که منم میبگو خواهمیم .... 

 ... اما
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دختر یزندگ یخوای: تو که نمدیگویم یا بندهیبا نگاه فر رمردیپ  

شوهر دالن رو  یخوایبشه ! تو که نم اهیس یجد یجد بکاتا

 ازش

 ینوه  یهوو یبش یجد یجد ای....  یبختش کن اهیس ای!  یبقاپ

 !من

به  نطوریا ستیکه من بزرگش کردم .... تو معرفتش ن یدختر

 خانواده

پشت پابزنه اش ! 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲۰۱_ یلیگرا  

است . کاغذ اسارت خودمدستم عرق کرده  انیدرود م یآزاد کاغذ  

شودیم سیمشتم خ انیم ! 



آورم چطور از  ینم ادیبه  یروم ... حت یراه م ابانیدر خ من

 خانه

گونه  یبوسه را رو یسی؟ خ دیرا بوس میرو یزدم . کس رونیب

میها  

ینم ادیبه  یزیچ چیکردم؟ ه یکرده ام ؟! ازشان خداحافظ حس  

 . آورم
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ذهنم را احاطه یاهیود ... افکار سدستم مچاله ب انیکاغذ م فقط  

که من از هضمشان ناتوان بودم. سالنه سالنه  یاند افکار کرده

 جلو

رفتم. آنقدر خسته بودم که به خس خس افتاده ام یم . 

کنند یرا تر م میها ارام گونه ها اشک  . 

دانند من  یشوم . آنها م یمردم رد م یمقابل نگاه بهت زده  از

کی  

یو منگ نگاهم نم جیحد گ نیدانستند تا ا یگر مهستم ؟! ا ملعبه  

 . کردند

شدن دردناک است ملعبه ... 

ملعبه بودن دردناک تر است سالها  ! 



بودن ، دوستت داشته باشند... به  چهیباز یروز تولدت فقط برا از

 تو

پس انداز کنند دردناک است تیروزها ،رو نیا یدهند ... برا بها ! 

 یدستشان به حساب م یملعبه  یبه نحو رفتمیم ییهر سو از

 آمدم

درکشان کنم خواستمیکنم ... م تشانیدفاع کنم ... حما خواستمیم ،  

شده بودند ی! تمام احساساتم زخمتوانستمینم ... ! 

پر از خشم بودند میسلولها تمام . 
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شده بودم که پادشاهش باالخره از غار در امده  یشهر هیشب

 ....بود

باد داده بود و حاال باد به غبغب انداخته  مردان شهر را به همه

 ! بود

که  یشهر یروزی. ... پدیدیخودش م ونیشهر را مد یروزیپ

از یزیچ  

از آن زنده یمردم چیکه ه یشهر یروزینمانده بود .... پ یباق آن  

به درد نخور  یدر آن سالم نبود .... شهر ییبنا چیبود . ه نمانده

 بودم



! 

خورد ین متنها به درد غارتگرا که  ... 

بزنند . هر  بیرا به ج زیهمه چ یتتمه  خواهندیکه م یغارتگران

 چه

ستیمانده است! هرچه مهم هست و هرچه مهم ن یباق  ... 

پادشاه مهم است ... نه ملکه ! نه شهر.... نه مردمش... منافع نه  

دارد تیاهم خودشان  ! 

ند تا امروز سالها زنده بودم ... زنده ماندم... زنده نگاهم داشت و

 از من

است برداشت کنند ازیشده ، هرآنچه ن رانیو  ! 

درود آزاد شود که  ... 

دالن کاشانه اش منفجر نشود که  ... 

اوردیکس خم به ابرو ن چیه که  ! 
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کس چیه یبرا یتیاهم چینداشت ! ه یتیشکستن من اهم اما  

 . نداشت



چراغ که تک و توک  ی. برج نمیب یبرج م کیرا مقابل  خودم

یها  

 یکه رو ییو اشکها کشمیم یروشن است! نفس شانیها پنجره

 گونه

. بغض حلقم راکنمیهستند را با پشت دست پاک م یجار میها  

کرده است چارهیب . 

چسبانم و همان لحظه که شماره اش  یهمراه را دم گوشم م تلفن

 را

 نی: ا چدیپیخش دار مردانه اش در گوشم م یصدا رم،یگ یم

 موقع

یبهم زنگ زد بهیعج،  شب  ! 

رو زل زده ام شیو کماکان به ساختمان پ کشمیام را باال م ینیب  . 

اومدم ! درست  یکه گفت ینالم: طبق آدرس یناهنجار م ییصدا با

 رو

برجم یرو به  ! 

دیآ یو سکوتش کش م کندیم سکوت . 

برم ... فردا  ای یکنیپرسم : در و روم باز م یو م کشمیم ینفس

؟ امیب  

- یایر نداشتم االن بانتظا  ! 



- ام؟یفردا ب ! 
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دیگویو م کندیم ینوچ  : 

 ! صدات ناخوشه-

- ؟ فیس یصدام مهمه مگه اقا یناخوش ! 

- ادیخوشم نم یخطابم کن فیس یاقا نکهیاز ا  . 

- خوشم  یاز چ ای؟  ادیخوشم م یمن از چ دهیاز من پرس یکس

ادینم  

! ؟یدرود چاتابک چطور ؟!  د؟یپرس لی؟ عق یدی! تو ازم پرس؟

یحت  

که به  ادیمن خوشم م ایومادرم هم از من سوال نکردن که ا پدر

نیا  

باشه دهیخدا هم پرس یحت دونمیم دینه ! بع ای امیب ایدن  ! 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲۰۲_ یلیگرا  

مانم ، تلفن قطع یزند ، راستش منتظر جوابش هم نم ینم یحرف  



مشغول  یا زهیو با سنگ ر کشمیم قینفس عم کیشود ،  یم

یم  
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... انتظار  زنمیرود ،به برج زل م ینگاهم باال م ی، گاه شوم

کشمیم ! 

بروم ایسرجا بمانم  دیدانم با یگذرند . نم یم یبه کند لحظات ! 

و پر از ابهام  جی، گ فی... بالتک دیرسیبه نظر م هودهیب ماندن

 . بودم

شمئزاز ؟داشته باشم؟! انزجار ؟! نفرت ؟ ا ستیبا یم یحس چه ! 

 ینباشم م زاریب یاز کس نکهیا یخودم سر جنگ دارم ! برا با

 ...جنگم

که  یزن هیجنگم ! شب یدر من متولد شده م یزاریب نیا یبرا

 معاهده

شد! حاال با دهیکش کیبار یشبش بوسه بود ، کار به جاها کی ی  

 نی! در عکرد؟یمکد چه م یجانش م ی رهیکه از ش یطفل آن

یزاریب  

دیورز یعشق م به آن ، ! 



... در دمیجنگینبودنم م یلیبودن و گرا یلیبودم! با گرا نیهم من

نیع  

ام کرده  چارهیب یزاریبه تک تکشان عشق داشتم ، االن ب نکهیا

 بود. و

نشانده بود میبه گلو یری، چه ت یلعنت بغض ! 

 یم اری، هوش چدیپ یکوچه م یکه در فضا یدر ورود ی تقه

 .شوم

 یکنند . او لحظه ا یذهنم فرار م یز داالن هاسردرگم ، ا افکار

انیم  

دهد و ی... لفتش مکشدیطول م زیهمه چ ستد،یا یم چهارچوب  

یچشمانش حال یدارد ، حدقه  یکه گام اول را بر م نیهم باالخره  

را نداشته است یکه شب مساعد کندیم ام ! 
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اره سر و گردن اختالف از قد و قو کیبا  ستد،یا یم میبه رو رو

من ی  

: از  دیگویکند و م یم بیدهد ، دستها را در ج یجلو م نهیس ،

نیا  

 ! ورا



زنمیسرخ چشمانش زل م یحدقه  به . 

دارد ازین ییاز من به دلجو شتریاو ب کنمیم حس ! 

باشد شیحرفها یشنونده  یاز من توقع دارد ، تا کس شتریب  . 

یچ : دیگویکشد و م یم یخشک و مردانه اش زبان یلبها یرو  

 شده؟

 ی: تو چکنمیو در جواب من هم سوال م کشمیام را باال م چانه

 شده

 ؟!

 کندیم ی، همانطور که سع کشدیم یشانیپ یانگشتش را رو سر

 چشم

مفصل حرف  گهیوقت د هی: بذار  دیگو ینگاه من بدزدد م از

میزنیم  

؟ رمیبگ نیبرات ماش ... ! 

ن؟یماش ! 

رفتمیم دیکه بروم . با هدخوایشامل حالم شده بود . م یحقارت چه  

نبود زیجا طیشرا نیدر ا نجایا ماندن  . 
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 خواهمی... ممیاز کاغذ بگو خواهمی، م کنمیپا و آن پا م نیا یکم

 از

در  میاماتمام حرفها میبگو یلیاز دالن گرا خواهمی... ممیبگو غهیص

 دم

 یم ندیایبه وجود ب یزبانم حت یرو نکهی، قبل از ا رندیم یم

رندیم  . 

 شیبه موها یو اصالن چنگ کشمیم ی! نفس رندیم یم نگفته

و زندیم  

در هم گره خورده زی: امشب همه چ دیگویم  ! 

گره ؟ کدام ! 

شب ؟ کدام ! 

داند ؟ یاز گره چه م او  

داند ؟ یچه م یاصالت ی، ب یتیهو یاز ب او ! 

یجدول م ی،لبه  کنمیشود ، بهت زده نگاهش م یخم م شیزانو  

 یگذارد و چنگ یزانو م یاستخوان کاسه  یرا روآرنجش  ند،ینش

 به

زندیم شیموها . 

رونیو مردانه اش ب دهیکش یانگشتها انیکه از م شیموها حجم  



جوان عاجز ساخته است .  کیمرد که نه...  کیاز او  زند،یم

 بغض

کنم و یگذارم، کمر مقابلش خم م یمحلش نم زند،یو پا م دست  

؟ یکردیم یبل؟! تو که بل هیچ هی:قض میگویم ! 
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: مال قبل اذون  دیگو یم یزانیکشد و با پوزخند نا م یباال م سر

 بود

! 

- شده مگه ؟ یبعد اذون چ ! 

: اذون شده ! هللا اکبر و گفتندیگویآن نگاه سرخش م با  ! 

زن مطلقه هی ی: عده  دیگو یکند و م ی! نگاهم م کنمیم نگاهش  

وقته ؟ چند ! 

: ولش کن دیگویمش ممبهوتم که با ارا همانطور  ... 

نکن رشیخودتو درگ ادیکند : ولش کن ... ز یباز تکرار م و  ! 

تو ؟ ری: درگزنمیم شخندین ! 

.... میرسی.... حاال به درد من بعدا میآ یآ ی: آدیگویو م خنددیم

ایب  



دستت؟ هیکاغذه چ نی... امیدرد تو حرف بزن از ! 

یرو زندیرف مکه از آن ح یکه با همان کاغذ زدیبرخ خواهدیم  

زن مطلقه به چند و چون ی: عده میگویو م کوبمیاش م سرشانه  

؟ فیاصالن آل س ادیکارت م کدوم ! 

کند یچشمانش نگرانم م یشود ، سرخ یبه خنده باز م شیلبها  

... 

 یو ب خودیانتهاست ، انگار ب یو نفسش انگار ب کشدیم ینفس

 جهت
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را لبه شیکف دستها از دردش دوا نکرده است ! یدرد چیه است  

و نفسش  کندیرا مقابلم دراز م شیگذارد ... پاها یجدول م یها

 را

کندیم فوت  . 

 ادینفسها ز نی. من از افهممیم زنندیهوا را پس م شیها هیر

دهیکش  

 !ام

 یکیآن  یرا رو یکی زنم،یو مردانه اش زل م دهیکش یپاها به

 پرت



ده و نگاهم زده، سر عقب دا هیتک شیاست ، به دستها کرده

کندیم  . 

شروع ی... دو دلم برا کنمیم مکث  .... 

؟ ی! چرا ساکتگهی: بگو ددیگویو م زندیم یلبخند  

- ؟ یتو سوال منو جواب داد ! 

: کدومش ؟خنددیم ! 

زن مطلقه به چه ی: عده میگویو م نمینش یجدول م یرو کنارش  

؟ ادیم کارت ! 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  
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# ۲۰۳_ یلیگرا  

دالن ی: آ دیگویو م کشدیته دل م آه از کی  ... 

متفاوت است باز  ایدن ایکه با آن نگاه خسته اش دن یبا لبخند و

 تکرار

دالن ی: آ کندیم  ! 

گفتن ندارم یبرا یزیچ . 



کنمینم دایاش پ یوتسل نیتسک یبرا یا جمله . 

یفی، انسان ها موجودات ضع کنمیو فکر م کنمینگاهش م فقط  

سوزانندیدل م دشمنشان یکه برا هستند . 

کرده بود ختهیترحمم را برانگ یقوه  امشب . 

است  دهیکشیکه انتظارش را م یزیآنچ زدیم ادیو روزش ، فر حال

 فرا

رسد یهرگز فرا نم ای دهینرس ! 

دمیترس یاز هرگز م من ... 

کردمیسرم آمده بود ! مفهومش را درک م چون  . 

بشه که ی: نشد که اون دیگویچرخد و م یمن م یبه سو نگاهش  

خواستمیم ! 
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که یزیفهمم که چ ینگاهش م یاز پهلو زند،یچشمانم زل م به  

دارد رتیکه از آب در آمده است مغا یزیکرده ، با چ یم الیخ  . 

رود یجلو نم کندیم ینیب شیآنطور که آدم پ زیهمه چ شهیهم . 

را  زیهمه چ ی.... وقتیباش یاگر انسان کمال طلب مخصوصا

یجور  



غلط باشد وآن وقت، مخالف  یکه درست و ب یزیریم برنامه

 تصورت

یکنیم الیکه خ یشوینادم م یرود ، از شروع کار طور یم جلو  

کردن است! به حال اصالن آگاه ترم ! چون یبهتر از زندگ مردن  

کنمی... با پوست و گوشت و خونم حسش مفهممیم  ! 

؟ یخواستیم ی: چ میگویگذارم و م یسر زانو م آرنج ! 

- خواستمیکم درد م هیش اول  ! 

: آدم برا خودش درد  میگویبرم و م یلنگه ابرو باال م کی

خوادینم . 

خواستمیدرد م نیهم یدرد ها با لذته! برا ی: بعض زندیم یلبخند  

... 

برم یلذتش هم م دونستمیم چون  ! 

- ؟ یدرد خواست یک یبرا ! 

-  شتریب یهرچ دمیبعد د یکه بهم درد دادند... ول ییآدم ها یبرا

 جلو

متوقفش  ییجا هی... کشمیاز اونا درد م شتریرم خودم ب یم

 ...کردم

شدم الشیخیکردم... ب رهاش ! 
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کنمینگاهش م هنوز . 

: اگر رهاش نکرده بودم اسامه زنده بود دیگویو م کشدیم ینفس  

... 

داشت ....  یسر ی هیسا هیسر بچه هاش بود ... سلوا  یباال

هم یلیل  

اسامه خوش بود یها یبه خوشمزگ دلش  ! 

که رهاش نکرده هیمال وقت نایپرسم: ا یاز ته چاه م ییصدا با  

شد؟ یچ ی.... حاال که ولش کردیبود  

 میتی: اسامه مرد ... بچه هاش دیگویپر از حرص م یچشمان با

 ... شدن

شده زن پدربزرگ تو یلیشد.... ل وهیب سلوا ! 

- برسه نجایکه کار به ا یچرا ولش کرد  ... 

- یاریاحمق ها رو درم یمن ادا یجلو ای،  یاحمق ای تو  !!! 

: به میگویبه مچ دستش و م زنمی، که چنگ م زدیبرخ خواهدیم

 خاطر

؟ یکنیها رو م نکاریا من ! 

اصال  یهست ی: مگه تو کدیگویو م ردیگیم یبیرنگ غر نگاهش

 !؟



شومیجمله اش بهت زده م از  . 
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ساعدش که زل ی برجسته یمنقبض است ، به رگ ها دستش  

.... به یستیکجا ن چی... مال ه یستین یچی: تو ه دیگویم زنمیم

چیه  

یتعلق ندار جا ... 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# 4۲۰_ یلیگرا  

را به  شی، دستها زدیخیچربد، از جا که برم یمردانه اش م زور

 کمر

رود، همانطور که نگاهم به  یکوچه جلو م ی مهینشاند و تا ن یم

 قد و

: هردیگویبرگردد م نکهیشنوم بدون ا یرا م شیاست صدا قامتش  

ی... تو ارزششو داشت کنمیاز خودم سوال م روز  ! 

سوال من هم بود نیا . 

دهمینم یجواب  . 
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نگاه به آسمان کشد،یبه کمر است هنوز ، سرش را عقب م دست  

که چطور خموده و شکسته ، خودش را سرپا  نمیبیو م دوزدیم

 نگه

است داشته  . 

بودم دهیند کیاندازه نزد نیهرگز او را تا ا من ! 

که هرگز  یبود ! آدم هیآدم حاش کیمن او  یبه خودم! برا کینزد

 به

 چیه دانستمیکه م یخودکار زرد رنگ هی... شب ستین یاجیاحت او

 وقت

 توانستمی... چون رنگ جوهرش را نم کنمینم دایپ اجیآن احت به

یرو  

نمیبب دیسف کاغذ ! 

گرددیبرم نهیرود وسخت به س یم رونیب نهیاز س سخت نفسم . 

رنجم .... از  یارزشش را نداشته باشم ، از خودم م نکهیا از

نکهیا  

تمام به قول خودش نکهیرنجم... از ا یناکار آمد باشم م شیبرا  

! حس وترسمیتر ... م هودهیاش ب ییباشد و رها هودهیب تالشش  



با حس و حال  نکهیز ابه حس حال من ، غالب شده بود، ا حالش

 او،

ترسمیرا سحر کنم م امشب  ! 

بلند شوم که به سمت من خواهمیم نشانم،یدستم را به جدول م کف  

و زیکنم. همه چ تشیریمد تونستمی: من م دیگویچرخد و م یم  ... 
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- دشت... قصد جونتو کردن! فکر کنم یکردن باهات ! تو یدشمن  

رفته ادتی  ! 

- خوبه !  یلیکه حافظم خ نهیکه دارم ا یگمعضل بزر هی یدونیم

نیا  

زهیر یرو دور نم یزیچ چیه یلعنت مغز  ! 

دهیاشتباه م گنالیس ییوقت ها هی تی: مغز لعنت زنمیم یلبخند  ! 

فردا براش چه دونهینم چکسی: ه دیگویو م کشدیم یقیعم نفس  

ممکنه رخ بده .... من تالش کردم خانواده ام رو حفظ کنم یاتفاق  . 

بوده هودهیانگار تالشم ب یول  ... 

- ؟ چهیباز هی! ه؟یوسط چ نینقش من ا ! 

یک یبفهم خواستمینجاتت بدم ... م خواستمی: مزندیم یلبخند  



!  یفهمیتو نم نکهی... ایباش دیبا ی... چیهست ی... چ یهست

 مشکل

.مشکل توئه ستین من  ! 

- ؟ ینشون بد ویبه من چ یکرد یسع یلعنت یتو ! 

- ینیو بب یکورتو باز کن یچشمها هی. کاف.. زهایچ یلیخ  ! 

من ینگاه به زندگ هی؟!  نمیبب وی: چ دهمیحرص جواب م تینها با  

دست خانواده  ی چهیدست تو.. شدم باز ی چهی.... شدم باز بنداز

 ام
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لحظه به فنا کیکه دوستش داشتم تمام آرزوهاش به  یمرد ...  

 یحاضره منو دو دست دوستم داره کنهیکه ادعا م ی.... مردرفت

میتقد  

؟ یزنیحرف م ی! تو از چ کنه  

یکردم مثل من الی: من خدیگویدهد و م یتکان م یو سر خنددیم  

... 

- آدم ها رو  یمن چشمام هنوز خوب ه؟یمثل تو ؟! منظورت چ

نهیبیم  

ینیبب یستیکه تو حاضر ن یزیچ ...  ! 



]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# 5۲۰_ یلیگرا  

- ؟ یزنیحرف م یدوم خوبآدم ها؟! از ک یخوب ! 

و تو  شینما نی: ا میگویو م ستمیا یم شیرو به رو شوم،یم بلند

 راه

یو حقارت رو تو شروع کرد نهیپر از ک شینما نی... ایانداخت  ! 

- خواهرمو نجات بدم خواستمیمن م  ! 
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- نداره.... از اول  یتو به من و خانواده ام ربط یخانوادگ یدعوا

 هم

پنهان کردن یکمکت کنه برا یسلطان خواست یز آاما تو ا نداشت  

یزخم کهنه رو باز کرد هی!  یمنو نابود کرد ی... تو زندگیلیل ! 

؟ یدونیخودت م ی: تو اونا رو خانواده زندیم زهرخند  

- که  یزیاونا منو بزرگ کردن! منو به آرزوهام رسوندن ... چ

 .... هستم



خودته ... نه از از تالش  یکه هست یزی: چدیآ یکالمم م انیم

 تالش

امروز ی... تو رو پرورش دادن برا اونا ... 

امروز چه خبره ؟! درود به خاطر من دست به قتل زده ... -

 برادرم به

 یبو نکهیا ینشم... برا یرسوم لعنت یمن الوده  نکهیا خاطر

 تعفن

یو حال منو خراب نکنه، به خاطر من .. به خاطر من ندهیآ گذشته  

یخودشو دو دست ی ندهیباهاش ندارم آ یا یوننسبت خ چیه که  

من کرد میتقد ! 

- یبفهم یکه نخوا یتا وقت یفهمیوقت نم چیتو ه  !!! 

- یوقت حاضر نشد چیکه ه نهیمشکلت ا ه؟یمشکلت چ یدونیم  

... چون پاشا از تو زرنگ تر بود ... یجلو و حرفتو بزن یایب

 حاضر

من بهت یه ... چون حتما خانوادینشون بد یخود یایب ینشد  

مطمئنم تا ی... و حتیدونستیکه م ییزهایندادن به خاطر چ اجازه  
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 شهی... اما من ... همیبود یبعد تیاسامه بود تو اولو یوقت

اول تیاولو  

و تیرضا یبرا شهیتو مرکز توجه بودم... همه هم شهی! همبودم  

...  ذاشتنیم هیما زی! از همه چکردنیمن همه کار م یخوشحال

یبرا  

متمویرو ندارم! چون ق یمتیشدن به هر ق دهید یعقده  نیهم  

که با  یستین ی. اشتباه کردم اومدم سراغت ... تو آدم دونمیم

 حرفات

 مهی... اگر ن شیبه آت یدیم زمیه شتری... تو بیو آروم کن ادم

 سوخته

 یابیبه باز اجیاالن کامال سوخته و خاکستر شدم! احت بودم

 دارم.... به

به تولد دوباره ....مرور  ! 

بروم دیبا  . 

بروم خواهمی، م ستیاز شب باشد اما مهم ن یپاس دیشا  ... 

کنم، کمک یباعث احساس تلخ نکهی، جز ا زیشدن همه چ روشن  

میآ یکنار م مهیاطالعات نصفه ون نی. با هم کندینم یگرید ... 

کنمیخودش.... درود را ازاد م یاش ارزان یبدانم . باق خواهمینم  . 



به  دیبا دیسازم... شا یم یدیجد ی... زندگ کنمیرا تمام م رسمد

 پاشا

بدهم فرصت . 
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... فقط نمیچ یرا پشت سر هم م زیچند لحظه ، همه چ نیهم در  

داشتن دوباره  یدرود... برا یآزاد یبرا خواهمیم تیرضا کی

 اش در

خانواده کنار  ! 

کنمیم نگاهش . 

است نیزهرآگ یرهایپرتاب ت یآماده  چشمانش ! 

صحبت یبرا یامشب زمان مناسب دی: شا میگویتر م میمال یکم  

... منم بدتر ازتویستینبود .... تو مساعد ن کردن ! 

با هم میتونی: تاسف آوره که نم دیگویآورد و م یبه لب م یلبخند  

میبه هم دشنه بزن نکهی... بدون ا میصحبت کن قهیدق چند ! 

- یکنیاول و اصوال تو فرو م یدشنه  ... 

- شد ؟! با حرف زدن رفع شد ؟ یبود... چ میامشب حالت وخ ! 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  
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: بعدا درموردش مفصل حرف میگویدهم وم یتکان م یسر  

یبه استراحت دار اجی... االن بهتره که من برم... تو احتمیزنیم  ! 

: فکر کردم دیگویو م کندیم یمکث کشدیزبان م شیلبها یرو  

یحرف بزن یلیدرمورد دالن گرا یاومد ... 

خورمیم کهی . 

 یبرد، ب یبه آنچه در ذهنم گم و گورش کرده ام م یپ نکهیا از

 پرده

کنمیوحشت م ی، کم میبگو . 

یبرا یدی: پس فهم دیگویکند و م یم میهمان نگاه نافذ تماشا با  

... گرد،ینورس بود یگوساله  هیگاو بزرگت کردن؟!  هیمثل  یچ  

که مثل دو تا دگمه  یی.... و چشمهایصورت ی.... با گونه ها دیسف

 ی

تو رو بهم دادن تا چند لحظه نگهت دارم رو یبودند! وقت یمشک  

دارم یخوب ی... بهت گفتم که حافظه  ارمیبه خاطر م خوب ! 



شیخوش حافظه ... چند وقت پ ی: اقاکنمیرا جمع و جور م خودم  

رو به  نیتک یآ ی، بهم گفت یرفتیبه عصا راه م هیهنوز با تک که

ادی  

! یدونیم مهیرو نصفه و ن زهایچ یلی! تو هم مثل من ، خ یاریم

ای  
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اونا  یکه به نحو یکنیو تالش و تقال م یدونیبهتر بگم نم اصال

 رو به

یمطلع زیکه انگار از همه چ یاریب زبون  ! 

- اهدافم شبردنیپ ی! براهیکاف نی... همدونمیبه اندازه م ! 

- ه؟یت چهدف  

- ها یلیزدن گرا نیواضحا زم  ! 

- بردن  نیبه خاطر از ب یها ممنون باش یلیاز گرا دیتو که با

 ! اسامه

-  یمیقد ی نهیو ک یزیو خونر یخود! دشمن یو تشکر جا ریتقد

 هم

خود .... فراموش نکن که اتابک پدر منو ازم گرفت یجا ! 



- تو؟!  یخوایخانواده م نیاز ا یچ گهیاتابک رو ... د امرزهیخداب

یزیچ  

زی؟! همه چ یکن رونشیو یمونده که نخوا یزیمونده ... چ ازش  

... تک تکمونمیرفته! نابود نیشده ... از ب خراب ! 

- یدونیاونا م یخودتو قاط ... 

- از ما  یچی! ه یچه نخوا یاز اونا هستم چه بخوا ییمن جز

 نمونده

بردار دست  ... 

- کنمیبار رهاش نم نیا ! 
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- یچ یاز ک یدونیطرفت مشخصه؟!اصال م ه؟یبا ک تیتو دشمن  

؟ یخوایم ! 

کرد: خواهرم رو بهم برگردونه ... خودش هم به درک  ینوچ

 واصل

تو مال من باش... سگ  یول گذرمیم یلیدالن گرا ری! از خ بشه

 خور

کنمیمن تحملت م تیبلبل زبون یهمه  با  ! 



کنمینگاهش م رانیآخرش ح یجمله  از . 

خوامیکه من م هییزهایچ نی: ا دیگویم و زندیم یلبخند . 

میگویم دیآ یکه به جان کندن از ته حلقم در م ییصدا با  : 

- بند آخر نبود نی، ا هیتو قرار اول . 

 !حاال هست-

- یبخوا یهرچ ؟یکنیاضافه م یبخوا ی! هر وقت هرچ؟یچ یعنی  

یکنیم حذف .... 

هم اضافه نشد یزیحذف نشد! چ یزی: چکندیم ینوچ  ... 

 !شد-

 ....نشد-
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- جواد حاتم بشم در ازاش  ی غهیص یفقط خواست هیتو قرار اول

 درود

بشه آزاد  ! 

 غهینبود ص نی، قرارمون ا هیدهد : تو قرار اول یتکان م یسر

ینامه   



نبود سرکار  کیف می... چون من قول آزاد یاریبا خودت ب کیف

 خانم

یلیگرا تانیکاپ  ! 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  
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- یزنیقرار معامله م ریز یتو دار ..... 

- یکنیم ادیمعامله  هیمعامله؟! خوبه که تو هم ازش به عنوان   ! 

کنمیبهت نگاهش م با . 

! روش  دهیبند جد نی: خب ... ا دیگویدهد و م یتکان م یسر

 فکر

من یهم که بذار ی. هرشرط ستیقبول ن ایقبوله ...  ای... کن  

؟ یچ گهی! د رمیپذیم ! 

بکشم غیج استمخویم ! 
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دنیترک یکه آماده  یبا بغض تیو در نها کنمینگاهش م هیثان چند  

زندانه؟ یچ یدرود برا یدونی: ممیگویم است  



از اهداف درود دونمی: نم دیگویدهد و م یاش را مالش م چانه  

ارمیسر درنم یزیچ ! 

- هدف داشت هیاهداف درود؟! اون فقط   ... 

 !جدا ؟-

- واهرش مراقبت کنهاز خ خواستیفقط م ! 

- یحت ستیکه با اون همخون ن یخواهر  ! 

ارزش  ی: عشق خواهر و برادرمیگویپر از اشک م یچشمان با

یواالتر  

یدرموردش اظهار نظر کن یکه تو بخوا داره  ! 

- تو و برادر ناخوانده ات احترام نیعشق ب یارزش واال یخب برا  

 یفردا روز شلوغبگم که بهتره برم بخوابم... چون  دیو با قائلم

 در

شهیپ  !!! 

-  یمنو مجبور کن ی! تو حق نداریحرفتو عوض کن یتو حق ندار

 تا

یاحساس دلسوز یکه برا یباعث بش یکنم... تو حق ندار انتخاب  

خودم تاسف بخورم یبرا شمیپ قهیدق چند ! 
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 !دلت به حالم سوخت ؟-

- یخوایم یچ قایدق یدونیسنت هنوز نم نیمتاسفم که با ا  ... 

- دونمیم ! 

- مشخص  ینداره ! اهدافت به زود یاشکال ی... ولیدونینم

شنیم ! 

درود یآزاد یقبلش طبق قرارمون با ام آل صحبت کن... برا فقط  

... 

... و بعد تیرضا یبرا ... 

؟ ی: بعد چدیگویکالمم م انیم  

- ... به دمی! قول م زنمیحرف م لیبا عق یلیبعد ... من درمورد ل

 جون

مدیقول م درود  ... 

- میکردیصحبت م زیدرمورد اهداف درود عز میداشت . 

: چرا با منمیگویگذارم بشکند وم یدارد امانم یبرم یترک بغضم  

یکنیو م نکاریا ... 

- .... ازم نخواه انقدر مفت و مسلم ی... ول قایمن متاسفم دالن! عم

 از



یخانواده ات احمق فرض بشم ! شماها راجع به من چه فکر نظر  

آدم خر ابلهم؟! منو انقدر ساده و کودن در نظر هیمن  ؟! دیکنیم  

ن؟یگرفت  
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- که  یهست یمرد نیو مرموز تر نیتو باهوش تر دمیمن امضا م

 به

دمید عمرم ! 

- ؟ یکنیهم برام جمع م یاستشهاد محل ! 

چکد یم نییاز چشمم پا یلعنت صالیاست نیقطره اشک از ا کی  . 

نخلستان  نمیب یهش نمدر نگا یرنگ ترحم چیه کند،یم نگاهم

 سوت

نیدهد که ببرش در کم یم یآرام ی شهیب یکور است ... صدا و  

است شکار ! 

که باالخره دلش به رحم  دوارمیو ام کنمینگاهش م همانطور

دیایب ... 

در مورد اهداف درود در مورد  می: داشتدیگویو م کندیم ینوچ

یزندگ  

م؟یزدیم حرف  



رهام کن یوستم دار: اگر د میگویدهم و م یتکان م یسر  .... 

- شد ؟! مطمئنم  یاز اهداف درود برام بگو! چرا زندانه ؟! چ

دنیشن  

خودشو داره یها یاز زبون تو هم قشنگ داستان !!! 

میگویچکد وم یگونه ام م یرو گریدرشت د یسه تا قطره  دو  : 

 یلعنت یجمله  نیاصالن ! مطمئنم ا ستین یتصاحب زورک عشق

 رو

یهزاران کتاب خوند یو تو یدیهزاران نفر شن از  ! 
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: تو بگو از هزاران نفر دیگویبرد و م یم بیج یرا تو شیدستها

 ، من

 ونیلیم گومیها نفر.... تو بگو هزاران کتاب... من م ونیلیم گمیم

 ها

نهیدرود ا یآزاد ی! اما االن نظرم برا کتاب ! 

زنمیم هق : 

- درود چرا زندانه ؟ یدونیتو م ! 

- ننکن دال هیگر ! 



: درود زندانه ... چون نخواست من زن میگویو م کشمیم ینفس

مرد هی  

بشم عرب  ! 

- یموضوع باش نینگران ا خوادیمن سه رگه ام دالن ! نم ! 

از عشق یزیچ چی: امثال تو ه میگویو م رمیگ یم نییرا پا سرم  

... عشق زور  ستی... تملک ن ستی! عشق تصاحب ن دوننینم

ستین  . 

- خوامیو نممن به زور تو ر  . 

- یکنیمجبورم م یدار  ! 

: قبول ندارمکندیم ینوچ ! 

-  یتونیهرگز نم ی... ولیاریبه دست ب یجسم منو بتون دیتو شا

 قلبم

یاریبه دست ب رو ... 
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 کشد،یم رونیب بیرا از ج یگاریدهد ، پاکت س یتکان م یسر

کی  

که فندک را مقابل  یدهد و درحال یقرار م شیلبها انیم نخ

 چشمان



شرط و نیا یبگ یخوای: مدیگویدارد م یو من نگاه م خودش  

به دست تونمیکه هرگز قلبتو نم یهست ی؟! و نگران من یرفتیپذ  

عاشق بودن نگران  ی هیاول یاز قدم ها یکی یدونی؟ م ارمیب

 بودنه ؟

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  
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صورتش پخش  ینور کوچک شعله رو شود،یروشن م فندک

و شودیم  

کنمیمردانه اش را تماشا م نگاه  . 

که از آن  یباشد اال عشق تواندیم یزینگاه مردانه اش ، هرچ در

 دم

زندیم  . 

دی: پس شرط جدمیگویو م رمیگیم ی، نفس کشمیگام عقب م کی  

نه؟یا  
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ی، ک رودینگاهم به کاغذ م کشد،یم ورنیب بیرا از ج یکاغذ تکه  



؟ کرده بود آن را از دستم بقاپد وقت ! 

عادت تونهیسگ هم م هی: آدم به  دیگویو م دیگشایکاغذ را م یتا  

که از وقت تولدش بخواد بزرگش کنه  یبه حال اون آدم ی! واکنه

 من

که دوستت فهممیتو رو سر و سامون بده! م خوادیم لیعق فهممیم  

بکنه یولبخند تو حاضره هرکار تیرضا یکه برا فهممی... م داره  

... 

 شتریرو ب ینسل... ته تهش بازم اون نید که اکر شهیچه م اما

 دوست

 هیداشته باشه! به خاطر  گرگیوا کسیکه کروموزوم ا داره

گرگیا  

یتاوان بد یتو مجبور یلعنت ! 

اندازم و به یرا پشت گوش م زندیکه م یتلخ یحرفها ی همه  

 یکرد ی: ازم خواستگارمیگویو م کنمیرو م یحرف تازه ا شیجا

 ؟

یدهد ، چهره اش کم یمردانه اش انحنا م یلبها کمرنگ به لبخند  

ردیگ یم رنگ  . 

یبی: چه سوال عجدیگویو م کندیم یمکث  ! 

- با من تویزندگ یکه ادامه  ی؟ تو ازم درخواست کرد بیعج  



 نی! اول یباره که دوپهلو حرف نزد نی... فکر کنم اولیبگذرون

 باره که

یکرد یعن! خودتو برام م یراست درخواستتو اعالم کرد رو ! 
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؟ ی: تو جواب منو دادردیگیعمق م لبخندش  

- ... اون موقع ازم جواب بخواه نمینامه رو بب تیرضا یوقت . 

- یپس موافق ... 

نی... به ا یهست ی: پس راضدیگویو م دهدیاش را مالش م چانه  

عمر ... آب در کوزه وما تشنه لبان ؟؟؟ یهمه  یعنی؟  وصلت  

کوزه ی: آب تو میگویبا حرص م و کنمیو منگ نگاهش م گنگ  

است دهیگند  ... 

- گواراتره ... از هر یکه تشنه است ، از هر آب یکس یواسه  یول  

حرفو نزن ... تو ارزش آب و  نیزالل تره ! ا یا یدنینوش

تا یفهمینم  

یتشنه نباش یوقت  ! 

 شیکه پ یراه یکی: عوض اون میگویوم کشمیحرص نفس م با

یپا  



دختر یو به اون نه ! من آوار زندگ دمیتن م نی، به ا یگذاشت من  

دالن ی... آوار زندگشمینم لیعق ینوه  ی! آوار زندگشمینم اتابک  

شمینم یواقع یلیگرا  !!! 

- آره ؟ یزن من باش یهوو یاما حاضر ! 

کنمیم خی . 
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زن مطلقه رو که ی: عده  دیگویرود و م یلبش م یاز رو لبخند  

؟ یدونیم یو چر وهیزن ب ی... عده یدونینم  

: من عاشق بودم... عشقمو بهم دیگویو م زنمیچشمانش زل م به  

... عاشق بودم ... معشوقمو هزار پستو پنهون کردن !  ندادن

 عاشق

کردن! ... عاشق دی... خواهرمو ازم گرفتن منو با عشقم تهد بودم  

از  زموی... ...برادرمو خاک کردم ! عاشق بودم... همه چبودم

 دست

... حداقل  ستیعشق ن نیبه ا یشک چی.. هنوزم عاشقم... ه. دادم

 از

زن  هی دمیشدم د داریصبح ب دم،یشب خواب هی یمن ! ول جانب

 دارم



نفر کی یباور کن حت خوام؟یم یچ دهیازم پرس یدوتا بچه ! کس و  

دینپرس  !!! 

 کندیسر خم م یکم زند،یم یبرابر چشمان پر از اشکم ، لبخند در

 و

کن دلم خنک بشه از  رونیاون زن و و یبرو زندگ : گفتم دیگویم

نیا  

و نشناخته بهش عشق  دهیکه ند یکه سرم آوردن ! پدر یرونیو

یم  

.... پدرمو ازم گرفت! مادرم از عشق پدرم و من به فنا یورز

 رفت... از

از من یداشتنت ! ول یای.... رویو هست یتو برام بود هی ایدن دار  

!  خوامیوقت نخواستم و نم چیو ه داشتنت ینطوری... که ابپرس

نیا  

خوامیکه نم زنمیرو من زودتر از تو دارم جار م یزندگ  ! 
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یقابل قبوله . هر خواسته ا ی: هر شرط دیگویو م کشدیم ینفس  

ها بگو... اصالن گفت ! قبوله ! با همه  یلی... به گرا شهیم اجابت

 ی



روز هم تو رو  هیزن اسامه تموم بشه ، تو  یقبوله ! عده  شروط

 هم

کار  نیاز ا ری... غ ادیکه ازم برم هیکار نی. ا کنمیعقد م اونو

یا گهید  

برات بکنم تونمینم ! 

: مع السالمه دیگویو م کنمیمبهوت نگاهش م همانطور  ! 

 !)خدانگهدار(

کشاند یبرج م یسالنه سالنه خودش را به سو و  ... 

]۱۲:۱۰  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# 9۲۰_ یلیگرا  

۱۰-95۱۳ 8۲ل پانزدهم : فص -  

دختر و  کی انشیبرف... م یپر از گلوله ها یا شهیش یگو کی

 پسر

،  زشیو غم انگ میمال یقیموس ینشسته اند. صدا مکتین یرو

یبرا  

دارد یهزار معن من  . 
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دیدو هرگز به هم نخواهند رس نیا ! 

قرار گرفته است که او جرات یطور یچوب زیم یرو سرانگشتم  

، انگشتان من را با سرانگشتان مردانه  کشدیم پنجه جلو کند،یم

 اش

کشم. به  یم شهیش ینگاهم را از رو به رو ، به سو کندیم لمس

یسو  

کنمیرا تماشا م ابانی.... و سپس خ پنجره . 

پر  یخشک است ! هوا آلوده است .... امروز گروه ها ابانیخ

دیخطر با  

تندپرداخ یناسالم در منزل به استراحت م یخاطر هوا به  ! 

میگویو م شودیم دهیرو ، به سمت او کش ادهیاز امتداد پ چشمانم  : 

یزدیم رونیامروز از خونه ب دینبا ! 

 یگوشم را به رعشه در م یخش دار مردانه اش ، حلزون یصدا

 :آورد

دست بذارم؟ یدست رو دیبا یتاک ! 

ندینش یم نشیبه چشمان غمگ نگاهم  . 

.... اگر هنوزمیآنچه که بود ما کنار هم روشن بود! حداقل ی ندهیآ  

... کنار هم پر فروغ و درخشان ظاهر میماند ی، همان شکل م هم

یم  



میشد  .... 

: برام حرف بزن دیگویگذارد و م یم زیم یرا لبه  شیآرنجها  ... 
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 یواقع یام ! صدا دهیخودم را نشن یواقع یهاست که صدا مدت

یا  

 نیاست ... ا غیلخوش آهنگ است... رسا و ب کردمیفکر م که

 روزها

که  ییآورم... آن صدا ینم ادیبه  یرا درست و حساب میصدا گرید

 به

بودم یغره م یاش روزگار ییوایش ... 

داشت! من  یتیو حاال ، چه اهم کردمیافتخار م نشیلحن اهنگ به

 با

دادمیجواب "بله" م یبه چه کس ییصدا چه ! 

 یمرز جنون م چشمانش ، من را به ینیکند سنگ ینگاهم م پاشا

 برد

. ام . دلم حاال دهیها و اهمالش بخش یاورا به خاطر تمام کم کار  

سوزد یبه حالش م شتریب  ... . 

؟ ی: چرا ساکتدیگویو م کندیانگشتانم را نوازش م سر  



: ازمیگویو م دوزمیمحزون مردانه اش م یرا به چشم ها چشمانم  

بگم ؟ یچ  

- یکه دوست دار ی.... هرچ دونمینم .... 

- ادته؟یدوست داشتم! تو  یچ ادینم ادمیراستش   

شود یحرفم بهت زده م از  . 
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 خیلبخند  کشم،یبرد و من دستم را عقب م یر اباال م شیابروها

 زده

رو ییدانشجو یخونه  نیا دی: بامیگویو م ندینش یم میبه لبها یا  

چند تا ستمیطلبکار هم ن ی! ولستمیکنم ... بهشون بدهکار ن هیتخل  

چیجمع وجور کنم .... فکر کنم ه دیکه با زهیخرده ر ی لهیسو  

! ستمیاز رفتنم ناراحت نباشن .... منم ناراحت ن کدومشون

 خوشحال

غرقم یحس یاز ب یبزرگ یایدن هیتو  دونمی... نم ستمین هم ! 

حسم ینه ! من ب ای یدونیرو م یحس یب یمعن دونمینم  ! 

شت گردن قالب را پ شیدستها کشد،یجلو م یرا کم صورتش

کندیم  



دالن یستی: تو مجبور ن دیگویم و ! 

درود از  ی: زندگمیگویآورم و م یبه لب م یکمرنگ لبخند

یزیهرچ  

 ستین نیهم مسلما به خاطر ا یحس یب نیبا ارزش تره ... ا برام

 که

نشات گهید یمرد عرب بشم ... باالجبار ! از جا هیقراره زن  من  

رهیگیم  ! 

 از کجا؟-

دهمینمرا  جوابش . 

باعث  یکنیم الی: از کجا ؟ از من ؟ تو خپرسدیدوباره م پاشا

شیوبان  

نه ؟ منم  
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تو رو مقصر دونست یپاشا .... ک یزنیم ی: چه حرفزنمیم لب  . 

- کردمیعقدت م دیمن با  .... 

تو رو دی: بازندیزنم و لب م یم شخندین شیتقال و خروش صدا به  

مهلت نکنه که تو رو  ،ییاسر و پ یتا هر ب کردمیخودم م مال

 طلب



 !کنه

- به خواست و  ی... حت ستیپاشا به خواست و نخواست تو ن

 نخواست

اگر با  یحرفهاست ... حت نیتر از ا دهیچی! موضوع پ ستین منم

 تو

منحل کردن اون یبود برا ی... باز هم کوشش کردمیهم م ازدواج  

 ! رابطه

- ستیاصالن آدم تو ن  . 

دارم؟ یو رغبت لیم یکرد الی: تو خ زنمیم شخندین ! 

جون درود وسط نبود ی: پامیگویو متاسف م کندینگاهم م مردد  

.... 

دادمیخفت نم نیبه ا تن  ! 

: خفتزندیم لب  ... 

آنکه به زبان یکنم ! ب یخفت را ذلت م نیگزیذهنم جا یتو و  

حسم را  شتریلغت غالب است . ب نیدانم ا ی... اما ماورمشیب

 وصف
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که خودم یزیاز آن چ شتری... بکندیمن را بازگو م شتریب . کندیم  



بود،  یغلط یب ریام قبال تصو ندهیبه آن آگاهم! آ ای کنمیم فکر

الیخ  

در موردش  شدیاست که ساعت ها م یباشکوه یتابلو کردمیم

 حرف

 یپنج سال است ... پر از خط خط ریز یو حاال ... طرح کودک زد

 و

ستیمنشا چ سر دانمیموهوم که نم یخطوط ! 

: دالن کندیم میصدا پاشا ! 

هی.. اسم کرا ستیاسم هم متعلق به من ن نیا یحت کنمیم نگاهش  

سر موعدش ، صاف دیبودم که با یبده کی.... من ی! قرض یا  

شدمیم  . 

]۱۲:۱۱  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲۱۰_ یلیگرا  

واضحا ، دلم را  یزیچ شی.در عمق چشمها کنمیپاشا نگاه م به

 تکان

دایپ یزمان معن نیدرست در هم یعدالت یوب یانصاف یبدهد .  یم  
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، پناه  یرو ندار شیپ عیاز وقا تیکه احساس رضا ی... وقتکندیم

یم  

یبه ناعادالنه بودن زندگ یبر  ! 

رفع خوب فکر  یاست . برا ریرفع تقص یِشگرد برا کی نیا

 نکردن در

درست زمان  ! 

را به گردن راتمیتقص خواهمیپناه ببرم ... نم نیبه ا خواهمینم  

باشد یگریجور د توانستیم زی. همه چ ندازمیب سرنوشت  . 

از شیکه ب یو با لحن کندیجا به جا م یصندل یخودش را رو پاشا  

و درست کنم زیهمه چ تونمی: من هنوز مدیگویگرفته است م حد . 

- یکرد ینی... عقب نش یتونستیاون زمان م ... 

یمن از کار افتاده بش یفداتو  خواستمی: من نمدیآ یدرم لجش ! 

شم؟یم یچ ی: به نظرت االن دارم فدازنمیم پوزخند  

کندیم سکوت  . 

- که دوستت داشتم شدمیم یاز کار افتاده ا یتو یکاش فدا  ... 

که به کار بردم یا یماند احتماال بابت فعل ماض یم رانیح  . 

؟ی: داشتدیگویکند و باالخره م یتعلل م هیثان چند  
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 تواندینم گری... خاطرم متعلق به اوست اما ... دزنمیم یلبخند

یکار  

کنم یکار شیبرا توانمیبکند . نم میبرا . 

آزارم  ستی: اصالن قرار ن میگویکند م یم میکه تماشا همانطور

 بده

... 

یدونیازش نم یچی: تو هزندیم پوزخند ... 

 زتیعز قی... رفیخوردی: تو که به سرش قسم مزنمیم یلبخند

 ... بود

بود برادرت  ! 

شودیدوخته م زیم یبه گوشه  چشمانش . 

 یاصالن ، احترام قائل است ، هنوز آن حس برادر یبرا هنوز

 درونش

است قیاصالن رف یاصالن زنده است ، هنوز برا یبرا ،  ! 

- وصلت؟ نیبه ا یدیتن م یدرود که گرفت یآزاد تیرضا  

حوادث  ینحس نی! ا رفتمیکند . پذ یمشمئزم نم گریوصلت د اسم

 را

رفتمیپوست و گوشت پذ با . 



من ،  ی: اگر پدربزرگ ناخونده میگویو م کشمیرا جلو م خودم

یلیل  

ها خودشو به آب  یلیگرا دنیکوب ی... انقدر برا کردینم غهیص رو

 و

گرفت تیرضا شدیم دی... شا زدینم شیآت . 
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که اون  ی: اصل کار دیگویو م زندیم شیبه موها یپاشاچنگ

ستین  . 

: ناغافل نرو دیگو یرود و پاشا م یبه چشمان پاشا م نگاهم

 ...جلو

ینگذر ! همه  یشرط چی... از هیکن همه جوانب رو بسنج یسع  

ریبگ هی... مهرریرو بگ حقوق ... 

؟ رمیپا هم بگ هیدست و  هی: زنمیم لب  

ری: چشماشو بگزندیم شخندین  ! 

اصالن نافذ است،جاذبه دارد یچشمها داندیم  ... 

قطره اشک از چشم پاشا به گونه اش کیو همان َدم  کشمیم آه  

، رمیدستش را بگ خواهمیبرم م یدستم را جلو م کند،یم چکه  

و کشدیم رونیدستمال از جعبه ب یبرگ کشد،یرا عقب م خودش  



: عاشقش دیگویهق هقش را کنترل کند م کندیم یسع کهیدرحال

 نشو

کنمی! من برات صبر مدالن . 

: کدوم عشق پاشا ! کدوم عشقمیگویم و زنمیم پوزخند .... 

: من  دیگویگذارد و م یم زیم یسر بررو شود،یطاقت م یب پاشا

یبرا  

کنمیصبر م یهر چند سال بگ کنمیهمه کار م داشتنت ... 

سوزد یبه حال جنون پاشا م دلم  . 
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سوزد یبه حال خودم هم م دلم  ... 

رد چه لحن شکسته دا یکند ، چه غصه ا یبلند م زیسر از م پاشا

یا  

 . دارد

]۱۲:۱۱  ]۲۱,5۱۲,۰  

 

# ۲۱۱_ یلیگرا  

: چقدر اشتباه کردم ... دیگویکشد و م یاز عمق وجود م یآه

 چقدر



کردم ... چقدر فرصت داشتم وسوزوندم! تو اگر مال من  تیخر

یبود  

خوامیم نویدست روت بذاره ! بگه تو .... بگه ا کردینم جرات  . 

گفتنش... من را مثال نیا یزشمند است ولار میپاشا ، برا یحرفها  

کندیکاال به زبان آوردنش ، ناراحتم م کی  . 

. من  الیخیپاشا ... ب ستمیو اون ن نی: من ا میگویوم کنمیم اخم

یبرا  

کنمیم یهر کار برادرم . 

- نیبه ا یشدینم یکاش راض  ! 
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است تیپراز عصبان چشمانش  . 

باشه نی: از اول هم بنا بود همکشمیم ینفس  ! 

: کدوم اول وآخر ؟ تو هم دیگویو م دهدیجلو م یرا کم سرش

 مغزت

دادنت یمغز یشستشو یجد یشده از خزعبالت؟! انگار جد پر ! 

- کردن ؟  یزیمن و برنامه ر یواو به واو زندگ یدونیشستشو؟ م

 اگر



رو به  نجایدالن ا یلیبا اسم وفام یول ستمیکه دالن ن یمن االن

 روت

شده رو  ختهیخون ر نیکه ا نیا ی! برا نهیهم ی... برا نشستم

دیبا  

وحاال نفر دوم میرو ازشون گرفته بود یکیبدن ... قبال  جواب  ... 

- یکنیرسم دفاع م نیکه از ا شهیباورم نم .... 

: دفاع؟ کدوم دفاع پاشا ... دارم از اصل وجودم حرف  رومیم وا

زنمیم  ! 

- ستیفت نبه قول خودت خ نیاصل وجودت تن دادن به ا  . 

- نهیها ک یلیاز گرا یخاندان اونقدر نیندارم... ا یا گهیمن راه د  

وقت فرصت ندن! پاشا چیه گهیساله د ستیپسر ب هیکه به  دارن  

بذارم درود  تونمی.... نم رنیبذارم درود و از من بگ تونمینم

 سرشو به

؟یخوایم یمن از دست بده ... پاشا ازمن چ یرو رتشیغ خاطر  

- یبه خودت فکر کن امخویازت م ... 
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- ... دارن جلوم پرپر رنیدارن از دستم م زانمیوقتشو ندارم . عز  

زننیم ... 



- ... پستن ... اونا تو رو  دنی؟ پل هیچ زایعز نیا تیماه یدونیم

یقربان  

خواسته هاشون یاهدافشون ... قربان ی... قربان کردن ! 

مثال و  نیا خوامی: نمدیگویو پر حرص تر م کشدیم ینفس پاشا

 بزنم

گوسفند دارن سر موعدش، سر تو هی نیکه ع نهیا قتشیحق یول  

زننیم  ... 

 یکه تو یدیرو د ی: کدوم گوسفندمیگویو م شودیکج م میلبها

 رفاه

 ارمیم ادیکمتر به  کنمیبه گذشته فکر م یبشه ... من هرچ بزرگ

 که

نگاه به من بکن؟ کدوم  هیداشتنشون شو باشه...  دوست

یگوسفند  

ام پاشا ....  یواقع یپرنده  هیمن باشه ؟  تیکه تو موقع یدید رو

 من

دست پدر و ریکه ز یی.... دخترها گهیتا چند وقت د کنمیم پرواز  

رشد کردن  شونیخاندان واقع ی هیسا ری، ز شونیواقع یمادرها

 به

دمیرس نجایبه ا یلیبه اسم گرا هی! که من ..... با تک دنینرس من  . 



- ی! تو واقعا جادو شد بهیعج ؟یلیسم گرابه ا هیتک  ! 

- کردن من ایاوج گرفتنم مه یو برا طیکه اونا شرا دونمیمن فقط م  

شدمیخودم بزرگ م یتو خانواده  اگر ... 
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دادن تا  تیدهم: اون خانواده که رضا یو ادامه م کشمیم ینفس

 من

 یا دهینداشته باشن ، تو اون خانواده رشد کردن برام فا رو

اشت ،ند  

به نون شبم محتاج بودم، پاشا دیوضعم بدتر از حاال بود شا دیشا  

...  دنیبا پر یبا تو... که منو با پرواز آشنا کرد ییاشنا یحت

 بخاطر

ها باتو آشنام پاشا یلیگرا  ! 

یی: فقط آشنادیآ یم شیصدا ... 

عاشقم هستم میبگو توانمینم گرید ! 

هنوز هم میاگر بگو مکنیم انتیکه بستم ، خ یبه عهد کنمیم حس  

کشدیچشمان مردانه ات پر م یآن مهربان یبرا دلم . 

زند: دالن یم میصدا پاشا ! 



نیرسانم: پاشا... به پاس ا یناقص مانده ام را به انتها م ی جمله  

.... کنمیذکورشون م ینوه  یالزم باشه برا یهرکار لطف،

یهرکار ! 

- ؟ یکن یبا اصالن تا ابد زندگ یتو حاضر  

رانم و یاست را به حلق م دهیماس زیم یکه رو یا یدنیشنو یکم  

: براش شرط دارممیگویم  ! 

 ... اگر قبول نکنه-
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نداره ...  ی. چاره ا کنهی: قبول ممیگویدهم و م یتکان م یسر

 ضمن

من و خودشه نیشرط ب نیا نکهیا  ! 

، پاشا نگاهم چانمیپ یم وانیداغ و سوزناکم را دور ل یپنجه ها و  

با کندیم یجنگ راه یکه فرزندش را برا ی، چونان مادر دکنیم  

فرزندش  نیرا به گردن آخر یرنگ یلرزان پالک نقره ا ییدستها

یم  

 دهیسنگ نتراش یآب ، قران ، اسپند ... و حت ی! کاسه  اندازد

یبرا  

ستی... و رفتن اجبار ستین یآمدن داندی! م قبر  . 



]۲۱:۳۱  ]۲۱,5۱۳,۰  
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****** 

خودش  یدرست سرجا زی... همه چ استیبه نظر مه زیچ همه

 قرار

 .دارد
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و تدارک هستند ...  هیخانواده در ته کی،  یدور که نگاه کن از

 امشب

بود میخواه یزیما خدمتگزار مهمان عز ی همه ! 

نبودنش هنوز کامال  ایبودن  زیما در مورد عز یکه همه  هرچند

 با

... هنوز  می! هنوز دو به شکمیدینظر مشترک نرس کیبه  هم

 جنگ

میدار  ... 

انگار کشد،یم یسطوح را دست ی هی، کل ریبا دستمال گردگ لعبت  



نکرده ... که  یرا غبار روب یزیخانه ، چ نیدر ا مدتهاست،

نطوریا  

 شی! دستهادیشویم وهیسلطان م یزند . آ یبرق م زیهمه چ حاال

 تا

یم یسبز را جور یده سر وزن یارهایشده اند ... خ سیخ آرنج  

ردیگیدردم م ارهایخ یکه من جا چالند  . 

جان زل زده ام نیگل به ! 

من از درز شکافته بود !  راهنینخ و سوزن ، مشغول است، پ با

نیا  

که به زور به هم وصل شود ، از  یزیاست ... چ قیعم شکاف

نیهم  

شود یبسم هللا ، معلوم است عاقبتش چه م ب  . 

کشدیجان آه م نیگل . 

تر است چشمانش  . 
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در  یدارم، به سو یبرم دنی، دست از جارو کش دیآ یدر م یصدا

 که

را خشک شیدستها شبندیبا پ شود،یسلطان مانعم م یآ روم،یم  



در هم فرو رفته است شیکه لعبت اخمها نمیب یو م کندیم . 

می، در چهارچوب در، ن لیعق دنیازد شود،یکه در گشوده م نیهم  

رومیمبه عقب  گام  . 

ترسمیم . 

دیآ یبه عصا ، به جلو م هیتک لیعق . 

بلند شهیهم شیکه به پا ینیرود، گل یم نیگل یبه سو نگاهش  

من مشغول راهنیبه دوختن درز پ تیاهم ی! و حاال بشدیم  

دهد و من انگار از ازل  یاز ته چاه سالم م یی.لعبت با صدااست

 الل

آمده ام ایدن به  . 

دختر ی: چطور دیگویو م ددوزیرا به من م چشمانش .... 

 یاوست ! برگ آزاد یو شلوار به تن دارد . امشب عروس کت

 درود

که از بدو  یدر ظاهر توافق است ... توافق زی! همه چشودیم امضا

 تولد

شکل گرفته بود من  . 

: رو به راهممیگویو م کشمیم ینفس ! 
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جا داشته باشد یب یمن دلسوز یبرا یکس خواهمینم  . 

... صادق باشم از  میبه اتاق درود برو دیبا زند،یاشاره م لیعق

 جلسات

زارمیبا او ب دونفره  ! 

سلطان  یکنم و آ یسالن رها م ی انهیرا به حال خود در م جارو

یم  

اد؟یهم امشب م یلی: لپرسد  

: نهدیگویو م گرداندیسربرم لیعق  ! 

کند با چشمانش انگار  یسلطان نگاهم م یو آ کشمیم ینفس

دیبگو : 

هرگز گریخانه بروم و د نیبه همه پشت کنم ، از ا توانمیم هنوز  

 !برنگردم

کند: دالن جان یم میصدا لعبت  ! 

را گرفته  یینها می.... من تصم کنمیبندم و باز م یرا م میپلکها

 !ام

درود اگر خاک باشد، نه با دار و قصاص ! که به دست  عاقبت

 کردگار



 یرو یمرد یمردانه  رتیسرنوشتش خواهد بود ! نه سر غ و

یخواهر  

انگ به درود نیگذارم ا یهم با او ندارد . نم ینسبت خون یحت که  

من یشانیاش... به پ یشانی! به پ بچسبد  ! 
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،لبه کنمیرا پشت کمر به هم قالب م میدستها شومیاتاق که م وارد  

ده سال  یمدت اندازه  نی: تو ادیگویو م ندینش یتخت درود م ی

ریپ  

مشد ! 

دیگویم راست . 

دیگوی، راست م قتایمرتبه حق نیا رمردیپ  . 

تو کار ... تا  یاوردی: اگر نه نم دیگویو م رمیگیم نییرا پا سرم

 حاال

شده بود ریختم به خ زیچ همه ! 

یمعن ای نیدونیو نم ریخ یمعن ای: شما  میگویوم کنمیم نگاهش  

رو خاتمه  ... 

تا پرت  ردیگیدندان هم ماما زبان به  ردیگیکالمم ُگر م شین از

 وپال



و من دوباره شعله ور نشوم دینگو  ! 

]۲۱:۳۱  ]۲۱,5۱۳,۰  
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- یدروده ! امشب باهاشون ط یوصلت فقط به صرف آزاد نیا  

به یا یو بده نید چیمعامله تمومه .... ه نیا گهی... دکنمیم  

ستین نیپس از ا گردنمون  ! 

دونمی: م میگویدهم و م یتکان م یسر  . 

- رمیگیدرود که آزاد شد خودم طالقتو م  ... 

: اصالن بهم گفتهمیگویو م زنمیدر چشمانش زل م کنمیم نگاهش  

داشته باشم قبوله یشرط هر  ! 

؟ ی: به شروطت فکر کرد شودیم کیبار نگاهش  

خوامیحقوق رو م یدهم : همه  یتکان م سر . 

- ؟ هیمهر  

: نهمیگویدهم و م یبه عالمت نه تکان م یسر  ! 



- هللا یسکه به نام نام کی  ! 

 یباهاش خصوص دی:با میگویو م کنمیباال پرت م یدیالق ی شانه

 هم

وصلت نیبدونم ا خوامیبزنم امشب... م حرف  .... 
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ی.... حت ستیوصلت کامال جد نی: ادیگویو م دیآ یکالمم م انیم  

ولکه قب یتیبار مسئول ریاز ز یتونیدرصد هم فکر نکن که م کی  

دالن یکن یشونه خال یکرد ! 

کردمیصدم درصد هم به آن فکر نم کی یحت من . 

... به  گمی: به اصالن گفتم به تو هم مدیگویو م کشدیم ینفس

 محض

جرم یسزا دیخانواده اش درود و ببخشن ... طبق قانون با نکهیا  

بگذرونه شویعموم  ! 

: درستهکنمیم یهوم ! 

- قت بده و عقدت کنه، سال اول و دوم طال نهیقرار بر ا  ! 

کند یم میتماشا یرود که جد یم لیمبهوتم به عق نگاه  . 

کنه؟ی: به حالت فرق مدیآ یم شیصدا  



 ی... منگم.... مبهوت و آماده جمیگ کند؟ی؟نم کندی. مدانمینم

دنیبار ! 

ی: سال سوم ، به محض آزاد دیگویآورد و م یبه لب م یلبخند  

دست خودته اگر طالق یاشب یسر اون زندگ یاگر خواست درود،  

یباهاش ادامه بد یتونینم گهیو د ی.... سه طالقه شدیریبگ ! 

کندیوحشت زده ام م تشیرضا لبخند  . 
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شرط  نی: از ادیگوینگاهم به چشمانش است که م همانطور

تیرضا  

؟یدار  

ندارم تیمبهوتم که جرات ابراز رضا آنقدر ! 

ایاشم... ب دهیشک دارم که درست شن میبه گوشها یحت  .... 

فتمیمن و من م به  ... 

مگه نه؟  یا ی: راضدیگویپر از خنده و شعف است و م نگاهش

 بهش

آبروم معامله کردم یمنه .... من رو یدختر آبرو نیا گفتم  ! 

]۲۱:۳۱  ]۲۱,5۱۳,۰  
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: قبول کرد؟دیآ یاز ته چاه درم میصدا  

- نداشت نیجز ا یچاره ا  ! 

شومیم الل  . 

قابل تحمل است ریغ یعنیاست .  نیسنگ میاصالن برا یارگچیب  ! 
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چشمانم  یاشک جلو یهم تار ، پرده  ی. کم شودیم سیخ نگاهم

 را

شرط ، فقط تو ، نی: از ا دیگویمکث م یبا کم لیو عق ردیگیم  

می.... و من مطلع خودش  ! 

 نی... افی:اصالن آل سپرسمیو از نو م دارمیبرم یگام شیسو به

 شرط

؟ رفتهیپذ و  

- کنهیموضوع عقدت م نیبله ! با علم به ا  ... 

رسدیسال ساده به نظر م کی... تحمل  کشمیلبم زبان م یرو : 

- شه؟یم ی... رجوع نکنم چ رمیاگر سال اول ... طالق بگ  



 ی.... ول ی: خود داندیگویو م شودی، سرپا م دهدیم هیعصا تک به

 اون

رهیگ یلیل یکنه ، پا تینتونه راض اگر  ! 

 کندی! من را مجاب م یلیل ی... پا دیگویم یروم ، به سادگ یم وا

 به

به طالق... نه من جرات نه گفتن  کندی! اصالن را مجاب م رجوع

 دارم

اصالن نه  ! 

: پس خاطرجمعمم کن ... کهدیگویمبهوتم که م همانطور  

یکنیخطانم  ... 

میگویشک م دوبه  : 
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- ن؟یکرد دشیتهد یلیبال  

- گذاشت ؟ نیجز ا یره ابرام چا  

و ناالن، شب را سحر چارهی. هزاران چاره هست و ما ب زنمیم خی  

میکنیم ونی... و ش میکنیم  ! 

: به هرحال... امشب ، همه دیگویدهد و م یتکان م یسر لیعق

زیچ  



ساده و بعد عقد تیمحرم هی،  ستی! چندان وقت نشهیم روشن  ! 

؟ یخوایم شتریب ای؟  هیکاف  

! فقط  ستیتقال ن یبرا یراه چیدهم ، ه یادامه نم.کنمیم سکوت

 با

... و بابتش انگار از من توقع دارد  ریبپذ کندیام م یحال نگاهش

 تا

ارزش  کندیم الیرا ببوسم! ارزشم راباال برده است ؟! خ دستش

 سابقم

سرپا  گریبازار سقوط کرده است د نیآورم؟ ا یبه دست م را

شودینم  

! ؟ داندینم یعنی...  شومیسرپا نم گرید ! 

؟ یخوایم شتریپرسد: ب یاز نو م لیعق  

یآر میبگو ترسمیم ... 

من بگذارد یپا یجلو ینیس یرا تو یلیل سر  ! 
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 ترسمیهم نوشته شود ، م یلیمن ، مرگ ل ی، به پا ترسمیم

 اصالن

را اتش بزند شیخانه و متعلقات و آدم ها نیشود ا یجان ! 



شناسم یاست را نم ستادهیکه مقابلم ا یمرد نیا گرید من ! 

- ... فقط عقد ! بدون جشن خوامینم تیمحرم  ... 

؟ یخواینم تی: چرا محرمکندیم یمکث لیعق  

- نیبا هم دمیم حی! ترج دنیآب دادن به گوسفنده قبل از سربر نیع  

و خالص نیبار سرمو ببر کی...  رمیبم عطش  ! 

ن دارهشرط هم او هی: دیگویو م ردیگیبروم دستم را م خواهمیم  

 بهت گفته؟...

لغزد، با پشت یگونه م ی، اشکم رو دوزمیم لیبه چشم عق چشم  

:  دیگویو م کندیوچروکش گونه ام را از اشک پاک م ریپ انگشت

 طبق

 هیسا خوادی! م ارهیزن اسامه رو به عقد خودش درب دی، با رسم

سر ی  

موضوع رو  نیبرادرش باشه و بچه هاش... حق دخالت تو ا زن

یندار  ! 

ستدیا یاز تپش م هیثان کی. آنقدر که قلبم  ستیکار ضربه  ! 
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شرط و گذاشتم نی: برات ا دیگو یتوجه به احوالم م یب لیعق  ... 



سوم  یمرتبه  یارج و اعتبارت ! نخواست ی... برا تیراحت یبرا

 ، خواه

و تمام شهیفسخ م زیخواه همه چ نا  ! 

ام....  ی... جوانتمام دیگویمن ، چه راحت م یسال زندگ سه

یزنانگ  

 یاز آن عشق یوا یدل عاشقم ... ا ای... .غرورم... دلم ! خداام

 که

! تمامشود؟ی... چرا تمام نم ستیچقدر طوالن ی! سالخ کشتند  

تا جان بدهند ؟ کشدیطول م نقدریسر هم یب یگوسفندها ! 

: دالن؟زندیصدا م لیعق  

ست؟یچ منتظر  

من  یزنانه  ی هیروح یبرا حد نی؟ ممنون که تا ا میبگو دیبا

 ارزش

د؟یهست قائل ! 

میگوینم  . 

پرتاب شدن در صورت اوست یدهانم اماده  اب  ... 

توانمینم اما  ! 

 یبرا یمن ! به گمانم حت یحرفها شده زندگ نیبها تر از ا یب

 خاک



ستمین یکاف هم  . 
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بدهد، از یمانم که جواب یو نم کشمیم رونیرا از دستش ب دستم  

 کنم،یدر را دو قفله م روم،یبه حمام م می، مستق زنمیم رونیب اتاق

 زن

 یم خیدوش آب  ریآورند، ز یدر حمام هجوم م یبه سو ها

ستمیا ! 

شودی... چه م دیگویجانم گر گرفته است آتش گرفته ام! چه م تمام  

... 

 رمردیپ نیبرود! ا نییپا میآب خوش از گلو کیگذارد ینم اصالن

کی  

است ... جوان است ...  شهیب ریاصالن ، ش لب گور است! شیپا

 درنده

و یکوبم و به آرام یحمام م یاحمق! مشتم را به کاش لی! عقاست  

 ستین یفاصله ا یرانی. تا و زمیر یصدا به حال خودم اشک م یب

 به

کمکم کن ایبندم! خدا مو . 

]۲۰:۲۳  ]۲۱,5۰,6۲  
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معاهده  نی... از اییصدا چیه دیآ ینم ییام، صدا ستادهیاتاق ا در

 به

یوصلت قرارداد نیعهد شوم... از ا نیرسد .از ا یمن نم گوش ! 

... 
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نقشه داشتم و حاال ...  کیهر روز  وارشیدر و د یکه برا یاتاق

 چه

پنداشتم یرا بزرگ و هدفمند م یمفهوم یساده و ب یها نقشه ! 

اند دهیکش واریاطرافم د گرانیام! د ستادهیدر کانون ماجرا ا حاال  

.... 

چهار نیا رشیجز پذ یاند ... و چاره ا ختهیر یطرح زندگ میبرا  

ها  وارید نیشکستن ا یبرا یتبر چی. ه ستیاطرافم ن یوارید

ستین  . 

رنج خو نیکه با ا دانمی... م کنمیرنج عادت م نیکه به ا دانمیم  

ییاگد یکاسه  نیکند . ا ی... اما باز دلم چه کنم چه کنم مرمیگیم  



برد به هر کس و ناکس  یرا با خودش به هر جا و نا کجا م اش

 رو

رمیبگ یمیتا تصم کندیالتماس م اهی... به آن افکار سزندیم  ! 

؟ یخودکش ! 

 ...جنون

دنیکش دست  ! 

به آنها خودم را هر روز دنیرس یکه برا ییاهایاهدافم ؟! رو پس  

گرفتم تا  ادیکردم و از نو ساختم ... بال زدم ... پرواز  رانیو

 .... امروز

؟یبه مرگ فکر کنم ؟! به خودکش یامروز لعنت که ! 

اش را لعنت کند ... نکند! باعث و  ی، خدا باعث و بان کشمیم آه

یبان  

ماجراست !  نیا نیتر ریتقص یاگر درود باشد ... او که ب اش

 ... برادرم
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 اورمیدرود!  زمیهم خونم نه ، اما هنوز برادرم درود ! عز اگر

 ... درود

درود رتمیغ با  ... 



مکث ی، کم کنمیخورد ، خودم را جمع و جور م یبه در که م تقه  

: میگویکه جان دارد و خشک است م ییو سپس ، با صدا کنمیم

 ! بله

نگاه دنیشود، از د یم دهیکش نییپا یاتاق به سو ی رهیدستگ  

 گردمیشال م یشوم . پ یاش، سر جا ، جا به جا م مردانه

خواهمیم  

را طبق رسم بپوشانم میموها ... 

خانه نیبندد . ا یدر را پشت سرش م شوم،یجستجو م سرگرم  

 یلعنت یخلوت خصوص نی: در را نبند ! ا دیندارد که بگو بزرگتر

 به

؟ دیآ یکارمان م چه ! 

یم میکه صدا گردمیشال م یو هنوز پ کنمیبه اوست تقال م پشتم  

: دالنکند ! 

 ی، من را به سو کنمیخودم را کنترل ماما  دنمیبار ی آماده

 خودش

 کنمیصدات م ی: وقتدیگویدارد و م یاز بازو نگهم م کشد،یم

 دوست

یتو چشمام نگاه کن دارم  ! 

زنمیم یپوزخند  ... 
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یرو ی هیاست و چف دیبه تن دارد ! عقالش سف اهیس ی دشداشه  

اهیس شیموها  ! 

؟ یمطلع لیرط عق: از ش دیگو یاست م رهیکه به من خ همانطور ! 

خود اصالن است ،  نی... ا ردیگ یلباسش لهجه م یتو انگار

 اصالن آل

فیبه حق آل س ی فهی.... خلفیس  ... 

و با دست اشاره  نمینش یتخت م یروم ، لبه  یعقب م یکم

کنمیم  

ندیبنش کنارم  . 

و  زنمی، به در بسته زل م دیآ یم میدعوت ، به سو نیا یرایپذ

یم  

جز گهید یلیاطالع از رموز خاندان گرا یبخوا شوقتی: حق میگو  

ستین میزندگ یها تیاولو ! 

: انت فعالا دیگویکند و م یم میشگرف تماشا یبا دقت هیثان چند  

میوس  ! 

شرط و  نی: من ا دیگویو م کنمیاز سوال نگاهش م ییایدن با

رمیپذیم  



... 

 یا گهیمگه راه د رششی... جز پذیندار ی: چاره ا زنمیم پوزخند

 هم

 !هست؟
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- دختر که براش خواستگار هیهست اال اتاق  ییهرجا هیشب نجایا  

 ! اومده

ای ادیخوشت نم دمانمیچ ی قهی: از سلمیگویوم زنمیاتاقم زل م به  

ست؟یمدرن ن یکردیم الیکه تو خ اونطور ! 
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ر را د یو واضحا برق خوش دیآ یبه خنده کش م شیلبها

 چشمانش

 نی: تو با ادیگویبا حفظ همان لبخند کش آمده م نم،یب یم

تیشخص  

؟یباش یانقدر لوکس وفرانسو یتونی... چطور ممالینیم ! 



اتاقم را با دقت از  شود،یونافذش دوخته م رایبه چشمان گ نگاهم

 نظر

 ستین یمطمئنا اون مجلس و مراسم نی: ا دیگویگذراند و م یم

 که

که  کنمیم یاشته باشه اما من برات کارآرزوشو د یدختر هر

 هرگز
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... و البته ندامت .... ینباش دیو نا ام یارین ادیروزها رو به  نیا

 تو هرگز

شد ینخواه نادم  ! 

جدا  یمشخص خی: هر سال ، در تارمیگویو م شودیم سرپا

میشیم ... 

یریکه تو هم بپذ خوامیو م رفتمیشرط رو با بند بند وجودم پذ نیا  

! 

 یسوم چ ی: تو از مرتبه  دیگویبرد و م یلنگه ابرو باال م کی

یدونیم  

 ؟!

کار ماست . هم او  انیسوم ... پا ی، مرتبه  زمیخیجا برم از

داندیم  



من هم ! 

درود یسوم ... مصادفه با آزاد ی: مرتبه میگویو م کشمیم ینفس  

.... 

زدند  ادیقلبم عاشق تو بود ... و تک تک سلولهام فر چنانچه

صالنا  ! 

کردن با تو یزندگ به ... 

من یاگر به پا یسوم حت ی: مرتبه دیگویو م دیآ یکالمم م انیم  

کنم ینیشرط عقب نش نیاز ا ستمیحاضر ن یفتیب هم  ! 

میکردیرا تکه و پاره م گریکدی امدهین ی ندهیاحمقانه از آ چه . 

من،  ی: پس خواستن دوباره  میگویو م ردیگیعمق م لبخندم

 منوط

؟ فهیخل گمیبدم به ازدواج با محلل ! درست م تیکه رضا نهیا به ! 
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 یجلوتر... رو رومیکند و م یم می، با دقت تماشا دیگوینم یزیچ

 نوک

: و فکر  میگویروم و م یباال م یکم میانگشتان پاها ی پنجه

یکنیم  



محلل تن بده  هی، به وصلت با  یلیدالن گرا تانیموقع ... کاپ اون

 !؟

 ی: خواهرم رو برا دیگویآورد وم یکج به لب م شخندین کی

نیهم  

شرط نیتن دادن من ... به ا یآره ؟! برا لینگه داشته عق گرو  

 ! احمقانه

... نذار برم... که اری: مرد باش.... دلمو به دست بکنمیم ینوچ

 کار به

یوصل گهید امیاگر بار سوم ب یدونیسوم نکشه ... که م ی مرتبه  

ستین  ! 

 روزیکه انگار پ یدهد، رسا و مردانه ، بلند طور یتکان م یسر

دانیم  

: قبوله دیگویم اوست  ! 

 چیه کیاندازد !  یمرحله عقب م نیبه نفسش من را در ا اعتماد

 به

او نفع ! 

؟ یخوایم ی: چپرسدیروم، قبل از خروجش از اتاق م یم وا  

بنشانم یرا گوشه ا نیجسم سنگ نیدارم ا ازی، ن کنمیم نگاهش ! 



 یزنگ بزنند، لبه  میکه گفته است ، باعث شده گوشها یقبول

 تخت

ه؟ی: منظورت چ میگویو م میآ یم فرود  
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- ؟ یخوایم ی... چ یخواستن یزهایاز چ  

: از حق  دیگویو م کشدیبه چانه اش م یگنگ است ، دست نگاهم

 و

 ...حقوق

: درس و کار میگویو م کنمیباال پرت م یا شانه  ! 

؟ نی: کبپرسدیو م دهدیم سرتکان  

روشن میرا برا نیآورم تا چراغ مترادف کب یجمجمه ام فشار م به  

 !کند
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هی: مهر دیگویم خودش  ! 

دهم یتعلل پاسخ م یب : 



- یچیه  ! 
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؟ یچی: هکندیم تکرارم  

نیمهِر ا ی... برا رسهیبه ذهنم نم یزی: چ میگویو کسل م دیالق  

رسهیبه ذهنم نم یا هیمهر....  وصلت  !!! 

شده است یبرد، لحنم ناخواسته عصبان یلنگه ابرو باال م کی  . 

دیگویو م دهدیم سرتکان : 

- بگو تقبل کنم دیهر وقت رس . 

دیگویو م کندیام م یبا دقت وارس کشم،یو آه م کنمیم نگاهش  : 

یبدون دیهست که با یزیچ .... 

کنمیم سکوت . 

ذهنش دارد  یتو یجمله ها یندکه نشان از جمع ب یتعلل با

دیگویم  

سلوا وبچه هاش هستم میمن ق :  ... 

می: قکنمیم تکرار .... 

می: شوهر... پدر... ق زندیم لب  ! 

یشل م می. مهره هاکشدیماندن دست م خیگردنم از س استخوان  



 نی: کب دیگویو م کنمیقوز م یشود ... کم یکمرم تا م شوند،

 سلوا ،

دمیبه تو دو تا لنج م یمنه ! تو هم خواست لنج  ! 
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؟ زنندیزن دوم با عروس حرف م نیکدام اتاق خانه، از کب در ! 

 رییتغ یحالت و ب یو چهره اش ب دیآ یاش به زور جلو م نهیس

 است

رسمه .... با رسوم رو به رو  نی: ا دیگویدهد و م یطولش نم ،

 شو

 ! دالن

یند دانه هاما ی، نم زنندیتخت را چنگ م یملحفه  میها پنجه  

 دنیام را بشمارد ... بغضم درحال ترک یشانیپ یعرق رو درشت

 است

شده به جلو آمده، آرواره  زیمنقبض است و چانه ام ت میبازوها ،

میها  

ی: ف زندیو سپس لب م کندینگاهم م ی،کم میسا یهم م یرو را  

هللا امان  ! 



ز هر که ا یا یوباز مانمی... من م رودیم د،یگشا یاتاق را م در

 طرفش

درود را ببرم ! برادرم دی، شا گریام! سه سال د باخته ... 

برادرم کوبم،یرا به ران پا م مشتم ... 

کوبم: برادرم یام م نهیرا به س مشتم ... 

 یرا م ستیکوبم .... برادرم ، که برادرم ن یرا به سرم م مشتم

 ! برم

در.... با سه بار مهر طالق  نیکب ی... ب ستیکاف میبرا نیهم  

برم ! روز یرا م فیروز اصالن آل س کیبرم...  ی! م شناسنامه  

هنوز تمام نشده است ای... و دنرمیگیام را جشن م یروزیپ  ! 
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شانزدهم: اکنون فصل  

ی، وقت نمیب یقد و قامتش را م یشود، وقت یباز م یدر آهن یوقت  



 یم صیفاصله تشخ نیا از همچشمانش ر یکناره ها یها نیچ

 دهم

باشکوه ! که  یسازه  کیشوم. مثال  یانگار دوباره متولد م ،

یهمه   

ام ... غرق شعف ...  یاند .... نوران ستادهیا شیبه تماشا مردم

ذوق کی  

یناشدن تکرار  ! 

اندازد ،  یبرم .... ساکش را کنار پا م یسمتش هجوم م به

شیدستها  

روم ، که انگار به  یر آغوشش فرو مو من چنان د دیگشا یم را

 خدا

بردم پناه  . 

 یروم . تنگ تر من را به خود م یآغوش مردانه اش فرو م در

 فشارد ،

مردانه تر شده است ، انگار ورزش شده بود جز  شیبازوها

نفکیال  
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با عناصر کوچک، اندامش را  توانستی... خوب م یقفس یروزها

یرو  



گذراند یمام وقتش را منگه دارد . با ورزش ت فرم  ... 

عطر  کیبرم،  یتنش را به شامه م یبو کشم،یم یقیعم نفس

 ارزان

 یگوشم زمزمه م ریشود ، ز یاز تار وپود لباسش بلند م متیق

 :کند

یلیبرات تنگ شده بود خ دلم .... 

... شتری. من ب شتری: من ب میگویو م کنمیتر در بغلش م محکم

یلیخ  

شتریب  ! 

دهیورپر ی: چه بزرگ شددیگویو م دکشیرا عقب م من  ! 

را با لذت تماشا ستیجار میگونه ها یکه رو ییاشکها نیب لبخندم  

او بدتر از مال من ، گلوله گلوله از چشمانش  یاشکها کند،یم

نییپا  

چکند یم  . 

لحظه  نیا ی: برا دیگویو م ردیگیانگشتانش م انیام را م گونه

ی... برا  

تو ؟ یدیکش ی. چنقطه .. نیبرسم به ا نکهیا ! 

یکند ، اشاره م یم تیرو میموها انیکه م یدیسپ یبه تارها البد  

که کنار چشمم هست یقیعم یها نیبه چ دیشا ای...  زند  . 



خواهرم ؟ یدیکش ی: چ دیگویو م کندیم بغض ! 
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 ای:ب میگویوم کشمیخودم م ی، او را به سو رمیگیرا م دستش

ای. بمیبر  

 چیبه ه یزیرته ! همه چشم انتظارتن... چلعبت چشم انتظا میبر

 کس

یهمونطور که تو خواست نگفتم .... 

چقدر مردانه تر شده است کنم،یبلند م نیرا خودم از زم ساکش  

اتابک هیشب شتریب ! 

شتریب ردیگیمن بغضم م و  ! 

شود یکه سوار م نیگذارم هم یمحل نم خورد،یزنگ م تلفنم  

: بپرسم ؟دیگویم  

؟ی: از چمیوگیو م کنمیم نگاهش  

هم باشه یا گهی: فکر کردم کس د دیگویبندد و م یرا م کمربند  

... 

: کجا باشه؟میگویبرم و م یلنگه ابرو باال م کی  

یحوال نی: همکشدیم ینفس ... 



شود  یو من تازه داغ دلم تازه م کندیرا نگاه م رونیاز پنجره ب و

 و

مییو تو! منم  ستین یهم کس یحوال نیتو ا ستین ی: خبرمیگویم  

... 

اضیوف یلیگرا  ! 

رود یدر هم فرو م شیها اخم . 
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هستم اضی: طال فمیگویو م گرددیمن برم یبه سو نگاهش  

درود جان خوشبختم  ! 

از کجا  نی: ا دیگویم دیسا یدندان م یکه دندان رو همانطور

 اومد؟

- زم؟یعز یچ  

- ؟یعوض کرد لتویاسم و فام  

- به  اضیطال ف ای... اضیال فط یبه عبارت یلینکردم . دالن گرا

یعبارت  

اسمت  پرسنیازم م یوقت دونمینم یبخوا قتشویحق یلیگرا دالن

هیچ  

یکه تو ازاد نهیمهم ا ستیبگم .. اما مهم ن دیبا یچ ، ! 



- ؟ یمتیبه چه ق  

الیهم که تو خ یاوضاع اونقدر نکهیا متی: به قزنمیم یشخندین  

من بد نشد یبرا یکنیم ! 

؟ ی: طالق نگرفت گرددیبه سمتم برم نگاهش  

رفته یکدوم قبرستون ستی: معلوم نمیگویاندازم و م یباال م شانه  

! 

طالق با من ری: در رفته از زمیگویم االنهیخوش خ و  ... 

هم رفته دی: شامیگویو م کنمیدرود م یتاب یب یحواله  یچشمک  

نه ! اگر خوش بگذره  ای گذرهیبهش خوش م ییتنها نهیبب

گردهیبرم  
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گردهی... اگر خوش نگذره ، برنم دهیطالقم م برتمیوقتم... م رس  

کنمیاقدام م یابیکارد به استخونم برسه خودم غ احتماال ! 

دهم: خالصه که طرف خودش با خودش  یو ادامه م خندمیم

 معلوم

؟ سخت گذشت بهت ؟ یچند چنده ! تو با خودت چند چند ستین  

- احت تر شدبعدش ر یسال اول بود .... سالها شیسخت  . 



- یساخت یچه بدن  ! 

بهتر بود ! سرمو گرم کردم .  یکاریباال انداخت و گفت: از ب شانه

نیا  

! شهر به می... چند جا مسابقه دادمی. برد میفوتبال داشت میت اواخر  

، استان به استان شهر ! 

فشار اومد  یلیکه لب زد: دورغه بگم خ کردمینگاهش م رانیح

 ! بهم
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. به رو به  زنمیکند و من ، به جلو زل م یبا دقت نگاهم م درود

 ... رو

 میمدت اصالن خوب به من آموخته است، فقط جلو نیکه ا یکار

 را

به دو یکنم .چشمانم را ببندم و به پشت سرم فکر نکنم حت نگاه  

 یدست جاده هم زل نزنم! رو به رو را نگاه کنم. اکنون را دو یسو

 بغل



گذشته نکنم یرا فدا زمیعز ی ندهی... آ ندهیو آ کنم ! 

درسها گرفتم از اصالن من  ! 

خوردیتلفن همراهم زنگ م دوباره  . 

. هرکس  ردیگیمزاحم دوباره و دوباره شماره ام را م موجود

 پشت خط

یم کانمینزد ی! همه ستمیداند که من اهل پاسخ دادن ن یم باشد  

درود آمده  یپ دانندیاست ! همه ... م یمهمامروز چه روز  دانند

 ! ام

نیا میخواستیاست که م چارهیاطالع است لعبت ب یکه ب یکس تنها  

میکن زیخاطره انگ شیرا برا روز . 

انقدر  هی: کدیآ ی، به تنگ م یگوش ی برهیو یاز صدا درود

 اصرار

یجواب بد یندار یاصرار چیو تو ه داره  ! 

ناشناس است شماره  . 
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روز نیا دمیم حی: احتماال از آژانس ترج میگویو م گزمیرا م بمل  

ها سر کنم بهیرو خراب نکنم! حوصله ندارم وقتمو با غر جذاب  

... 



یداداش میخوش بگذرون یمن و تو قراره کل امروز ! 

؟یبرد : داداش یلنگه ابرو باال م کی  

یو ژرف آبج قیانقدر عم ادی: بهم نمکنمیحواله اش م یشخندین  

؟ اشمب ! 

ی: آبجکشدیم یهوم ... 

خانم؟ یآبج می: قراره کجا بردیگویو م خوردیلبخندش را نم و ! 

به لب  یلبخند کندیکه صادقانه و پر از عشق نثارم م یخانم از

یم  

: هرجامیگویو م شودی، همزمان چشمانم پر از اشک م آورم  

بگه داداشمون  ! 

-  یاسموت هی!  ییاستوا دیشا دونمی... نمتویموه هیکافه...  هی

 ... خوب

هوس کرده بود! سه سال  نطوریدل برادر جوانم که ا یبرا رمیبم

 تمام

دور بود یافتنیدست  یلذت ها از  ! 

مردانه اش زل زده ام  مرخی، همانطور که به ن کشمیم ینفس

میگویم  

 ... بازم برام حرف بزن :
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- بگو تیبگم؟ تو حرف بزن از زندگ یچ  ... 

بد  کردمی. فکر م ستین ی! جور خاصم؟ی: زندگمزنیجلو زل م به

 باشه

سکون  هی. میدیسکون رس هیبه  یعنینبود ... اوضاع مرتبه !  بد

ینسب  

! 

ان ؟ ی؟! اونا درچه حال یاسامه چ ی:زن وبچه ها کندیم یمکث  

فرزندان اسامه به درد یوجدان برادرم برا کشم،یلبم زبان م یرو  

ذهنش ، مدام یت، در گوشه گوشه مد نیتمام ا دانستمیبود م آمده  

 یبچه ها یمیتیبا  کندیم یموضوع را از اول به آخر بررس نیا

 اسامه

کند چه ! 

اسامه ... چه کند ؟ یازاد شود با دخترها یوقت ! 

 ! کنار اومدن-

دخترش سه سالشه نی:سوم کندیم نگاهم  ! 

ادی: اونم کنار م زنمیچشمان پر اشک درود زل م به ! 

- نهیندادم پدرشو بب اجازه یمن حت  . 



سه ساله گذشته  ی: بهتره بهش فکر نکنمیگویو م کشمیم یآه

 مرور

کنهینم چکسیبه ه یکمک گذشته  . 
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شبها یمدت چطور نیا یدونیشود: تو م یم یعاص نگاهش  

دم؟یخواب  

دیگوی. حق م کنمیرا جمع و جور م خودم . 

ون طفلا یدلم برا شتری: ب زندیو با بغض لب م گزدیرا م لبش  

سوزهیم معصوم ... 

یخودتو عذاب بد شتری: هرچقدر ب میگویم یالقلب یقس تینها با  

.... اسامه مرده ! سه ساله که  قتهیحق هی نیا تیدرنها زم،یعز

 ! مرده

رو به رو  قتیحق نیهم که مرده باشه اون بچه با ا یلیهردل به

شهیم  

بزرگ پدرش کشته شده ... مثل من و تو ... من و تو چطور که  

؟ میشد ! 

- نهیحق داشت پدرشو بب  ! 



کف دیمقطع سف ی... به خط ها رمیگیو بعد رو م کنمیم نگاهش  

زنمیزل م ابانیخ  : 

- نهینبود که ارزش داشته باشه که دخترش اونو بب یاسامه پدر  ! 

کند : دالن یم میبرآشفته صدا درود ! 
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 کنمیکر مفشارم و ف یپدال گاز م یپا رو  شتریدهم، ب ینم جواب

، 

اش نبوده است ... آن دخترها ... اسامه ییدارا قیاسامه ال هرگز  

بود که یینداشت . اسامه هم از ان دست مردها یکاف یستگیشا  

ی... فداشیخواسته ها یرا فدا کند ! فدا شیبود دخترها حاضر  

فیآل س ی! فدا لهیقب ی... فدارسوم  ! 

] 6۰:7۱   ]۲۱,5۰,9۲  

 

# ۲۲۰_ یلیگرا  

ذهنش را کنمیم ی، سع ردیگیچندان وقت نم تویموه دنینوش  

سلوا و خواهدیپا دارد ، م کیکنم اما مرغش تنها  ندهیا متمرکز  



قد سلوا ... به  میقد و ن یرا مالقات کند! دخترها شیدخترها

یخود  

که بدانند یبه روز یندارند وا یچندان خوب ی، با من رابطه  خود  

گفتنشان هم کیهمان علمن مسبب مرگ پدرشان است !  برادر  

کنند یم قطع . 
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یمدت تالش کرد رابطه  نیکه از حق نگذرم ، سلوا تمام ا هرچند  

بسوزد نه کباب خیحفظ کند که نه س یبا من را به نوع دخترها  ! 

: حاال که آزاد شدمدیگویروم ودرود م یآب شده ام ور م یبستن با  

. هم تو... هم فرصت مناسب هی. تو  نمشونیحتما ... بب دیبا

 ... اصالن

سلوا و دخترهاش هم ... 

کندیجمله را تکرار م نیپنجم است که ا ایچهارم  یمرتبه  نیا . 

من با اصالن  ی: اگر رابطه  میگویاز دست اصرارش م خسته

 تموم

 ...بشه

تموم بشه؟ یخوای: مدیآ یحرفم م انیم  



 میریمرتبه اگر طالق بگ نی: امیگویاندازم و م یباال م یا شانه

 پرونده

شهیتا ابد بسته م فیمشترک من با اصالن آل س یزندگ ی  ! 

کندیام م یبا دقت وارس درود . 

؟ یپرونده رو ببند نیا یخوایم یچ ی: خب برا دیگویم یتعلل با ! 

جان که انگار به دستگاه یب یزندگ نی! من به ازنمیم یزهرخند  

قلب نیهممتصل است دل دادم! از آن دل گرفتم...  یمصنوع تنفس  

.  ستیکاف میتپد برا یوصل است م میکه به هزار س یجان مهین

هیشب  
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یم حیجسم را به نبودنش ترج نیشده ام که بودن هم ینیوالد  

 یبه اهدا نم تیتکه تکه اش کنند ... رضا ستندی! حاضر ندهند

 دهند

. 

دهم یهمانم که تن به اهدا نم من ! 

رفته  یعشق اجبار نیا یوکه گر یقلب کردم؟یرا اهدا م زیچ چه

 بود

 ؟!



زند: دالن یم میصدا درود ! 

: میگویوم گذارمیچانه م ریو دستم را ز رمیگ یام را باال م چانه

فیتکل  

زنهیم یحرف هیمرد نا مشخصه درود! هر روز  نیبا ا من ... 

- برسه؟ نجایبه ا یچرا گذاشت  

اما  نمیب یجلو را م میدهم ... هرچقدر بگو یبه عقب م هیتک

 گذشته

. دست از سرم  ردیگیرساند کنارم پهلو م یرا به من م خودش

یبرنم  

 !دارد

 تویزندگ یخوای: چرا م دیگویو بعد با بغض م کندیم یمکث درود

 نابود

ولش نکن یاگر دوستش دار یکن ... 

من است لیدل نیدم دست تر زنمیچنگ م ییکذا یآن بهانه  به : 
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- اره! سلواهم د گهیزن د هیاصالن به جز من   ... 

گذارد یهم م یرا رو شیپلکها درود  . 

نیبه ا دمی: من تن نم میگویم یشوم و با لحن خشک یم خم  



تیوضع  ! 

- از سلوا جدا بشه؟ یخوایتو ازش م  

سلوا به  یانقدر رذل باشم ؟! بچه ها تونمی: چطور مکشمیم یآه

 اون

 .... اصالن رو واقعای... اون آخر کهیکردن مخصوصا کوچ عادت

 پدر

دونهیم خودش ! 

کشدیم ریام ت نهیس  . 

: اگر من اسامه رو نکشته  دیگویو درود م کنمیقوز م یکم

 ...بودم

خروار  ری: من ز میگویآن درد من را بکشد ، م نکهیاز ا قبل

 خروار

... زن اون شدمی! زن اسامه نمشدمیبودم درود ! چون نم خاک

 عرب

 ...جاهل

ه: اصالن هم عربدیگویکالمم م انیم  ! 

دهمیرا قورت م خشمم . 

اعتراف کنم؟ خواهدیم گذاردیمن را درمنگنه م درود ! 
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یشود نفس یام ساکت نم نهیبرم درد س یبه دهان م یبستن یکم  

... اصالن با شعوره !  ستی: اصالن جاهل نمیگویو م کشمیم

 اصالن به

... اصالن شعور داره دهیمن بها م تیزن ! 

- زن دوم اسامه  یتو حاضر نبود؟!  کنهیم طیدر شرا یفرق

.... ویبش  

یتو زن دوم اصالن االن  ! 

شودیبه چشمان خروشان درود دوخته م نگاهم . 

است ؟ مانیکرده ؟! پش یبرده است که چه اشتباه یپ ! 

نکن درود ...  یکی: اسامه رو با اصالن  میگویوم کنمیم نگاهش

دو نیا  

ستنین اسیبا هم قابل ق نفر ! 

- تبارن هیاز   ! 

 یدیکش نجای: چرابحث و به امیگویو م شودیپر ازا شک م شمانمچ

 ؟

؟یبه کجا برس یخوایم  

- بگم اگر  خوامیپاش بمون ... م یبگم ... اگر دوستش دار خوامیم

 به



بگم اسامه  خوامیرهاش نکن ... م یدل بست یاجبار یزندگ نیا

 مرد

هینفر گرفتم! حق مسلم  هیرو از  یزندگ هیمن کشتمش ....  ...  
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که ... تن  ییرو .... ازش گرفتم ... به خاطر تو.... تو یزندگ

به یداد  

که من به خاطرش آدم کشتم یوصلت ! 

دهمیو اجازه م رمیگیلرزانش را م یکشم پنجه  یرا جلو م دستم  

که با  ی... با بغض فتندیب نییمردانه اش از چشمانش پا یاشکها

 آن

تا توبه مراد دلت کشتمیماصالن هم  دی: بادیگویم رودیم کلنجار  

.... آره؟یخوایکه م یزیتا بشه اون چ یبرس  

... زمیحرف و نزن درود ! عز نی: ارمیگیاش را محکمتر م پنجه

 من

اشکها باشم نیا قیکه ال دمینکش یسخت اونقدر  ... 

نی: باعث ادیگویو م کندیرا پاک م شیبا پشت دست اشکها درود  

منم یسخت ! 

- ستممن خودم خوا یستیتو ن ! 



- یپس چرا همون اول نخواست  ! 

- درود میو انتخاب کرد دنیچون من و تو جنگ  ! 

- جنگ نابرابر به ضرر ما تموم شد نیا  ! 
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و دست و پا  خوردیمعلوم در ذهن جفتمان ، وول م ی هیفرض

زندیم  . 

دادم و چرا تن ندادم ،  یسوال که اگر از همان اول تن م نیا

یهردو  

دکشیرا به جنون م ما  . 

.... دوم... سوم .... تا ابد اجبار ، اجبار... اجبار... وصلت  اول

زن کی  

تا  شودیدانم ... عوض نم یادامه دارد م امتی! تا ق باالجبار

 عوض

مینشو  ! 

و با  ردیگیم نیی... سرش را پا کندیسکوت م کنم،یم سکوت

 دستمال

ردیگیرا از چشمانش م شیاشکها  . 

]۰۰:۲۲  ]6۰,7۲۱.۰  



 

# ۲۲۱_ یلیگرا  

******** 

دانم به کدام یام کرده است . نم یلعبت عاص یهق هق ها یصدا  

زنجموره ها را نشنوم! ساک درود  نیخانه پناه ببرم که ا نیا کنج

 را
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شیکه عمرم را پا یکرده ام . هنوز دلتنگم . دلتنگ سه سال بغل  

همه یپنداشته شد . برا چیعمرم انگار ه یو همه  گذاشتم  ! 

کشمیرا بو م ساک ... 

دهد یم یدلتنگ یسال بو سه  . 

به  یکننده ا وسیحبس... و حبس چه سرنوشت شوم و ما یبو

 نظر

که سه کردینم الیاش خ یکه هرگز در زندگ یجوان یبرا رسدیم  

ممکن است در جوار خانواده نباشد ! درود وابسته و دردانه  سال

 ی

 !من



به دوش بکشد خاندان را به زور یبار مردانه  خواستیم که  ! 

پسرانه و  ی هی. چقدر روح زنمیاتاقش زل م واریدر و د به

 کودکانه

 طنتیکرد هنوز ش یکه از ما رسم م ییکاتورهای! کار داشت

یجوان  

زدیموج م درونش  ! 

کنمیچهره ام نگاه م به ! 

خودم  هی! من را شب ستیصورتم بزرگ ن یکدام از اجزا چیه

دهیکش  

دانستیکه م ییتا به تا ی.... و ابروهاظیغل یشی... فقط با آرا بود  

دیکش کاتوریاز آن کار شودیسپرم و م یبه دست نابلد م شهیهم  ! 
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فرود  خواهدیکه م نیلغزد، هم یگونه ام م یرو یبه آرام اشک

دیایب  

میگشا یساک را م پیو ز میزدا یبا پشت دست آن را م ،  . 

نکهیا ی،برا کشمیم رونیرا دانه به دانه از ساک ب شیها لباس  

 یراحت یپرت شود ، شلوارها رونیآن ب یاز هق هق ها حواسم

 درود



زنمیاز نو تا م کنمیبار باز م کی را . 

کنمیکار را م نیمردانه اش هم هم یها راهنیشرت ها و پ یت با . 

گذارم یتخت م یرو یرا هم کنج رشیز لباس  ! 

... که  یرود به آن ها دست بزنم ! نه به خاطر آلودگ ینم دلم

شتریب  

 ی. به خون و متعلقات خون شودیخون من است که مانعم م نیا

 لعنت

فرستم یم  . 

یخانه که با چوب ها کی، چند کتاب...  کنمیم یرا خال ساکش  

 یکفش... ساعت مچ یساخته شده بود ، کمربند ، بند ها یبستن

 ... و

رنگ ینقره ا وروپنی سینو روان  ! 

گذارم و سپس لباس  یم یرا کنار زی، همه چ شودیم یخال ساک

 ها

دهم یقرار م میپاها یرو را  . 
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میشانه ها یکه رو یا ینیاحساس سنگ کشمیم قینفس عم چند  

یخانه  خورد،یشود. تلفن همراهم زنگ م ی، تمام نم کنمیم حس  



دهم یگذارم . جواب م یم یپاتخت یرا رو یچوب ... 

زند: دالن ؟ یم میپشت خط صدا یشخص ! 

زن است کی یصدا ،صدا  . 

دیی: بفرما میگویو م کشمیزبان م میلبها یرو  . 

 حالت چطوره ؟-

: من شما رو میگویو م زنمیبه سوالش م یاحمقانه ا لبخند

شناسم؟یم  

- یبشناس دیبا ... 

؟ ینبی: تو ز میگویوم کنمیم ی. اخمزارمیها ب دیها و نبا دیبا از  

- وقتمو تلف یلی. خوشحال شدم که خ گمیم نیبه هوشت آفر  

ینکرد  ! 

زنمیم یزهرخند  . 

؟یداشت ی: امر میگو یتعلل م یکم با  

- یتو دنبال من ... 
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زنم : بودم یلبم زبان م یرو  ... 

- ؟یدار کاریبا من چ  



- یداشت یبهتره بگ  !!! 

من با اون  یخوای: اگر م دیگویو م کشدیم یحرص نفس از

یخانواده   

یتباهداشته باشم سخت در اش یارتباط ییکذا  ... 

- که امروز تو  یو برق ی... خوشحالقتشیحق ستیبرام مهم ن

یچشمها  

دنبال تو یقابل معاوضه است ! تا وقت ریغ ای، با دن دمید رمردیپ  

رو جواب کرده بودن ! االن به رمردیکه درود نبود ... پ گشتمیم  

نداره یتیاهم یباش ای یباال سرشه ! تو نباش یکی دیرس آرزوش  ! 

]۰۰:۲۲ ] ۲۱,6۰,7۰  

 

# ۲۲۲_ یلیگرا  

کندیم مکث  . 
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به سطل  خواهمیدرود را م ی. لباسها زنمیاز چه حرف م داندینم

 زباله

خبرم یخبرم... هنوز ب ی! وقت تنگ است . از اصالن ب ندازمیب  

... 



را  یزندگ نیا خواهمیخواهم تالش کنم ! م یبار م نیآخر یبرا

 حفظ

گذاشتم انیعمر م یندگز نیا ی... من سه سال به بها کنم  ! 

چشمانم ظاهر شیبندم ... اصالن تمام قد ، در پ یرا م میها چشم  

شود یم . 

کند با مکث  یتصورم را از اصالن مخدوش م نبیز یصدا

دیگویم  : 

چشه ؟ رمردی؟ پ هیچ منظورت ! 

- ... بهم شینیبب ی. اگر خواست کنهیم یآخر عمرشو سپر یروزها

 بگو

بد نباشه  دی. شا فرستمیرات آدرس رو م! ب یشماره امو دار ...

بار کی  

شونیو بشناس یکنار خانواده ات باش یایکه شده ب هم  ! 

: خانواده ؟ دیگویم یزهرخند درشت با  

که با دخترشون یدی: کدوم خانواده رو د کندیطعنه اضافه م وبا  

تا کنن ؟ ینطوریا  

اشونها مدلشونه ! عادت دارن با دختر یلی: گرامیگویوم خندمیم  

.... 



 ینطوری... ا گرونهیکه مال د یکه مال خودشونه چه اون یاون چه

 تا
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! گذشت تموم شد . رینکن خودتو... سختم نگ تی. اذ کننیم

 بخشش

بزرگونه از  ! 

من نابود شد ی: زندگکشدیم یپوف  . 

- ... لفظننیب یخودشون رو م یها عادت دارن فقط زندگ یلیگرا  

خودشون وسط باشه یزندگ یکه پا کنهیم دایپ یمعن یوقت ینابود  

! 

- ؟ هیمنظورت چ  

منظوره ! دست یمن عموما ب ی: حرفامیگویوم زنمیم یشخندین  

ری. سخت نگ ستین خودم . 

... جواد  رونیب امیجا ب نی: از ا دیگویو م کندیرا فوت م نفسش

ام دیپ  

بچه هامو از دست بدم خوامینم کنهیم  ! 

مالم یلب م یرو لب  . 

- و پوچ خراب نکن چیسر ه تویصت بده . زندگبهش فر ! 



؟ کنهیم حتیمنو نص یک نیو پوچ ... بب چی: ه دیگو یم هیکنا با  

شوهرت  یا غهی؟ زن ص کنهیم حتتیداره نص ی: کزنمیم یلبخند

 !؟

- نبوده یواقع غهیاون ص یهم بگ یهزار  .... 
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 کندیسقوط م نیبه زم میپاها یاز رو یزی، چ زمیخ یجابرم از

 .... با

کنمیفرش درود را دنبال م نگاهم . 

به تا تیاهم یروم لباس ها را ب یکند جلو م یام م یعصبان نبیز  

: بهتره تمومش میگویو م کنمیاز تخت پرت م یبه کنج خوردنش  

حرفهاست که بخوام به تو  نی. من وقتم با ارزش تر از ایکن

ز شترایب  

بدم حیتوض نیا . 

- که به زور شوهرت داده ؟ یمرد؟  یزنیم نهیبه س ویسنگ ک  

کندیم ریکه زرکوب شده است گ نیحروف الت یرو چشمانم  . 

 یکه چ نمیمرد و قبل مرگش بب نیا امیکند : ب یم میصدا نبیز

 بشه

من چطور بزرگ شدم؟ یدونیاستغفارشو جواب بدم؟ تو م ؟  



زنمی: بهت زنگ ممیگویجمله م کی در  . 

برم ... حروف زرکوب انگار  یشوم ... انگشتانم را جلو م یم خم

 به

زدیر یسرب داغ م چشمانم  . 

زند یدر حدقه ام حلقه م اشک  . 

یاندازم و با دو زانو مقابلش رو یم میکنار پا نیزم یرا رو تلفن  

گذارم ...  یلرزد .... اما محل نم ی. پنجه ام م نمینش یم نیزم

 اشکها
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ندینش یتنه اش م ، دستم به کنندیم سیرا خ میگونه ها یمعطل یب  

کنمیسرانگشت حروف زرکوب را لمس م با ... 

]۰۰:۲۲  ]۲۱,6۰,7۰  

 

# ۲۲۳_ یلیگرا  

از  سیخ یسلطان با چهره ا یآ دنیشود . از د یاتاق باز م در

 اشک

اسباب درود در اتاق  یختگیروم . به بهم ر یگام به عقب م کی ،

مین  



شده ی: چ دیگویو م کندیم ینگاه  ... 

دارد یرا برم مینار پاافتاده ک تلفن  . 

تخت یلبه  نمیکند بنش یدهد . وادارم م یرا به عقب هل م من  ... 

ی: چدیگویام زل زده است م دهیرنگ پر یکه به چهره  همانطور  

؟ شده  

: دالن دیگویاز ته چاه م ییآورد با صدا ینم طاقت .... 

زنگ زده بود نبی: ز میگویکشم وم یاز ته عمق وجودم م یآه  . 
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؟ یکرد داشی: پ کندیرا به زور کنترل م بغضش ! 

 ... اونو آره... اصالن گم شده-

دهی: تو چرا رنگت پر کندیسلطان نگاهم م یآ  ... 

؟ی: خوب میگویربط م یو ب زنمیسلطان زل م یچشمان آ به  

- که گم شهیمرد گنده مگه م شهیم دایاصالن پ ؟یمن خوبم تو خوب  

 بشه؟

و باز پرت و پال کنمیشانه باال پرت م دیدهم والق یتکان م یسر  

دوست داشتم مویزندگ ی: ولمیگویم ! 

ازت تویزندگ خوانی: مگه م دیگویم یخفه ا یسلطان با صدا یآ  



بهتر از  ی؟! چ نیبهتر از ا ی... چ تی! بمون سر زندگرن؟یبگ

نکهیا  

یدوست دار تویکه زندگ نیبهتر از ا ی... چیاصالن شد عاشق ... 

سفر...  متونیفرستی... ممیریگیم ین درست وحسابجش هی براتون

 غم

تموم شد .د رود یغصه به دلت راه نده دالن ... اصال ! همه چ و  

. نگران نباش کنهیم یهم باالخره آشت نبی... ز برگشته ... 

کنمیم نگاهش . 
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مهربان تر از مادر  یخاله ها یدادنش به سبک همه  یدلدار

 . است

: با هووم چه کنم ؟ میگویو م کشمیم ینفس ! 

لرزد یم نگاهش . 

درست ستیقرار ن یچیه گهی: د میگوی... آرام م زنمیم یشخندین  

 .... بشه

کند ینم یاری میزانوها زمیبرخ خواهمیم  . 

یحفظ کن اگر دوستش دار توی: زندگدیگویسلطان م یآ ... 



- خودم ؟ ای میزندگ ! 

نینالم : ا یاز ته چاه م ییو من با صدا کندیسلطان سکوت م یآ  

 گردمیوقت برنم چیه گهیبه طالق... د میسوم اگر تن بد ی مرتبه

 به

 یزیتن بدم به چ دیبودن با اصالن با ی! که رضا بشم برا اصالن

 که

و من نه خوادیم اون  ! 

به اصالن  یدیفهم ری: د دیگویاندازد و م یم نییرا پا سرش

 نفرت

... تو هم حق یدگ... بمون سر اون زن ستین ری!حاال هم د یندار

یدار  

میتقد یکنار که اصالن و دو دست ی.... خودتو بکشیقیتو هم ال !  

؟ یکن سلوا ! 
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- زن برادرش کرد میاصالن خودش خواست ... خودش خودشو تقد  

... 

- تموم شده زیحاال همه چ ! 

میگویچکد م یاشک م میکه از چشمها یو درحال زنمیم یشخندین : 



اصالن هنوز نه ی... برا دیما شا یبرا  ! 

دستت باشه ... مثل چشمات یامانت نی: امیگویو م کشمیم ینفس  

بهت  یسر وقتش... وقت امیمراقبت کن ... سر فرصت م ازش

گمیم  

! تا اون موقع ازم  هینره که منظورم چ ادتی خوامیرو م یامانت

 نپرس

نگو یزی... کجا هستم... کجا قراره بمونم! به اصالن چرمیم کجا  

به اصالن نیاز ا دیاگر خبر مرگم هم به گوشت رس ی. حت..یچیه  

نگو یزیچ .... 

شده ؟ یچ ؟یگیم ی: چشودیم نگران  

- مطمئن بشم که دیاروم فکر کنم... با یجا هی دینشده فقط با یچیه  

 تیاولو نکهینه... ارزش ا ایپاش بمونم و داره  نکهیارزش ا اون

 هامو

ازخودم بگذرم نکهیبدم... ارزش ا رییتغ . ... 

ری: انقدر سخت نگکشدیرا به صورتم م دستش .... 
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: سخت  میگویگذارم و م یسلطان م یدست ا یرو دست

رمیگینم ... 



ی... آدم ها هی! اصالن مرد خوب رمیبگ میدرست تصم خوامیم فقط  

... من نگران خودمم چوب خط اشتباهاتم کننیهم اشتباه م خوب  

گرفتم... دو بار خودم تو  میشده ! من دو بار با عجله تصم پر

 ساعت

... دوبار غرورم جلوتر از خودم بود  ستادمیمحضر ا یتو مقرر

 چون

زینداشتم ... و حاال ... امروز مرددم! به همه چ دیترد .... 

]۰۰:۲۲  ]۲۱,6۰,7۰  

 

# 4۲۲_ یلیگرا  

دیگویم یلحن آرامش بخش با  : 

-  یبه خاطر سلوا از خودگذشتگ یستیدالن تو واقعا مجبور ن

یکن ... 

هیمن مطمئنم بعد از  نیایمرد تو هم هست ! با هم کنار م اصالن  

! از خوادی.... چون تو رو م ادیاصالنه که به سمت تو م نیا مدت

 ته
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که تو باهاش ستین نی.... با تمام وجودش ! سلوا در حد اقلبش  



ستی! در شان تو ن یکن رقابت  . 

- از  ری.... غ میخاک کی مگه ؟ هر دو از میدار یبا هم چه فرق

نه؟یا  

نکن سهی: تو خودتو با سلوا مقا کندیسلطان نگاهم م یآ . 

- رفته ؟ من دختر ادتی... ستمیزاده ن یلی.... گرا ستمیمن خان ن  

رمالم طلعت ! 

شکند یدارد انگار... کمر نگاهش م یقوز برم شیچشمها  . 

یستیبا سلوا ن اسی: بازم قابل قدهدیتکان م یسر  ! 

میگویشود م یخودم تمام نم یکه برا یو با تاسف کشمیم یهوم : 

- که  ستیزن دوم باشم خاله ! در شان من ن ستیدر شان من ن

 نصف

اش هست  گهیزن د شیباشه که امشب شوهرم پ نیا ریدرگ ذهنم

ای  

باشه که نیکه تمام افکارم حول و حوش ا ستی! در شان من ن نه  

 دیبا یبزرگتر یکارها باشم ... من نیدر نظر شوهرم بهتر چطور

 انجام

از یبخش تونمیتو سرم دارم... من نم یبزرگتر ی... فکرها بدم  

 گهیکنم که هوو دارم! مردمو با زن د نی... عمرمو وقف امویزندگ

یا  



 نیا ریدرگ تونمیآروم باشم... نم یلحظه ا تونمی! من نمکمیشر

 باشم
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دوست  شتریو بر میکنیبا هم متولدش م ندهیکه در آ یبچه ا که

 داره

 کیشر یاصالن رو باکس تونمیسلوا رو ... من نم یبچه ها ای

 باشم ! با

 ی! از من چ مینه خود سابقم ... نه خود فعل ی.... حتچکسیه

یخوایم  

؟ خاله  

- یعاقل باش خوامیازت م  ! 

- باشم ...  کیاصالن رو شر تونمی... من نم ستین یخوب زیعقل چ

 من

کنه ! محبت پدرشو میتقس دیدرشو با؟ پ یمن چ یبچه  بتونم ... 

پدرشو عشق .... 

- از االن هم روشنه یسوال حت نی؟ جواب ا یزنیم هیچه حرف نیا  

.... 



 نویبچه وجود نداره مشخصه ! اصالن حسرت ا نیکه ا یاالن از

 داره

برادرش میتی یخودش ! نه بچه ها یپدر بشه ... پدر بچه  که ! 

: اصالن جنگ کرد با میگویم دهم و یفرو م یرا به سخت بغضم  

جنگ من سوختم... سلوا سوخت ... درود  نی... تو اخودش

 .... سوخت

از نو بلند بشم نمیب یوقت تو خودم نم چیه گهیسوخت ! د یلیل  

... 

سخته یلی. خ سخته ! 

کم  هی ایب رونیب ای: بدیگویوم کندیسلطان شانه ام را لمس م یآ

 دور

اشو  هیکن آزاد کن ... درود روح یکم ذهنتو خال هی....میباش هم

 باخته
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یما رو یهمه  یعنیتو حساب کردم!  ی. من رو میکمکش کن دیبا  

میحساب کرد تو  . 

من حساب ی: اصالن هم رو میگویو م کشمیرا به صورتم م دستم  



من حساب  یکنم سلوا و ام آل هم رو یفکر م ی.... گاه کرده

 کردن

نیه ! همه ازم توقع دارن به بهتربه دوشم ینیسنگ تیمسئول ...  

کنم سیکار ها رو راست و ر یممکن همه  شکل  ! 

یایبرم زی: تو از پس همه چ خنددیسلطان م یا  ... 

 یمدت هیباش.  ی: مراقب امانتمیگویو م کنمیاش را مشت م پنجه

 ازم

گرفتم! اون مویینها میبرگردم تصم یوقت گردمیبرم یول دیخبر یب  

دیمن حساب کن یرو دینتو یم شتریب موقع  . 

- دالن یتو خسته شد ! 

- مسائل و با خودم حلش کنم درست یسر هیدارم  اجیمن فقط احت  

مطمئنم شهیم  . 

یریگیرو م میتصم نی: مطمئنم که بهتر کندیرا نوازش م صورتم  

. 

کنمیم تتیحما یطیدر هر شرا من  . 

برم دی: با میگویبوسم و م یرا م شیدستها  ... 
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 کجا؟-

اصالن ی: پمیگویو م کشمیم یآه ! 

]۰۰:۲۲  ]۲۱,6۰,7۰  

 

# 5۲۲_ یلیگرا  

۱-96۱۳ ۲۱فصل هفدهم :  -  

 !!!عروس خانم-

زنمیم پوزخند ! 

یعروس چه ... 

یلیدالن گرا زهیدوش - .... ! 

شده است دیاز حد سف شیسرش ب یدارد و موها شیته ر مرد  . 

ناموزون است یدچار تپش ها قلبم  . 
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گرفته اند یسرم پارچه ا یحبس شده، باال یها زن با نفس چند  . 

یدر نم یکس کیقند است ! ج دنیدختر نوجوان در حال ساب کی  

با تلفن همراهش مشغول یلیزده است و ل هیبه عصا تک لی. عقدیآ  



است.  زانیآو یپشم یگلوله  کیبه شکل  زیآو کیاز آن  است

یکتان  

کنمیرا نگاه م شیپا دارد ، جوراب ها به . 

ندارد یهمخوان نشیشلوار ج اب  . 

اش  یبه تن دارد ، روسر یخاکستر یراحت بهاره  یمانتو

از یبیترک  

است یو طوس یاسی  . 

یشما را به عقد دائم جناب آقا لمیوک ای: آ دیآ یعاقد م یصدا  

 نهیجام آ کی،  دیجلد کالم هللا مج کی ی هیبا مهر فیآل س اصالن

، 

بهار یبات ، و پانصد سکه جفت شمعدان ، چهارده شاخه ن کی  

؟ اورمیعند االستطاعه در ب یآزاد  

دهم ینم جواب  . 

 ریو من را ز دیآ یتلفن همراهش باال م ینگاهش از رو مین

یچشم  

شومیم رهیخ میگذارم ... به سر انگشتها یمحل نم کند،یم نگاه . 

؟ لمیپرسد: بنده وک یم عاقد  
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زنمیم ام آل زل ی دهیچشمان درشت سرمه کش به . 

: عروس رفته گلدیگو یدهم ، خواهر بزرگ اصالن م ینم جواب  

نهیبچ  ! 

مرتبه ، خطبه  نیدوم یبرا خواهدیکشند و عاقد م یها کل م زن

 ی

شود یمشت م میرا بخواند پنجه ها عقد  . 

زارمینشسته ام ب نجایکه ا نیا از ... 

سلطان ی... از آنیخودم... از لعبت ... از گل از .... 

دهم یا به جلو هل مر خودم . 

را محکم میگوشها خواهمیکند ، من م یام را تکرار م هیمهر عاقد  

رمیبگ . 

که کنار دستم نشسته است، موجب آزار یمرد ینفس ها یصدا  

هستم که درحال احتضارم یموجود هی... شب است  ! 

! از ترس مردن ردیم یبار م کیاز اعدام...  شیپ یاعدام هر  . 

ز صد بار مردن ، سخت تر است . مردن مرگ ا نیمن ا یبرا

 آرزو ،

و  یزندگ یدرباره  نمیریش یها یباف الیو تمام خ اهایرو

 .سرنوشتم
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مرگ چه  نیو شانس من ... ا ستیبا درد همراه ن شهیهم مردن

 درد

دارد یبیعج  ! 

 حیترج کندیمشکل است ! باور کردنش نابودم م باورکردنش

دهمیم  

نقش اول آن من گریاست . که باز یینمایس لمیف کی نیکنم ا الیخ  

کندیسکانس را اعالم م انیکارگردان پا یو به زود هستم . 

کشندیسوت م میگوشها  . 

جمله  ی. عاقد به انتها دیآ یم رونیب نهیتکه تکه از س نفسم

رسدیم  

میبه چشمها زندیسوزن م یلیل نگاه  ! 

دش استحالت خو نیو خونسرد تر نیکنار دستم در آرام تر مرد  . 

هیدوم است ... فقط چند ثان ی. مرتبه  کندیام م چارهیدارد ب بغض  

بودنم! دختر  زهیلحظات مجرد بودنم.... دوش نی... آخر ستیباق

 بودنم

انینقطه است و بعد از آن به پا نیو انگار زن بودن من تا هم !!!  



دهم ...  یتن به جبر م یشوم ... وقت یجبر م ریاس یوقت رسدیم

یوقت  

شدن  دهیبه بر شومیم یگوسفند راض کیمثل  کنمینم اعتراض

 سرم

گوسند ؟ کیکنم با یم یتنم ! چه فرق یتکه تکه شدن اجزا و ! 

کشمیرا باال م سرم  ... 
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مزخرف از نبودن و  کی یکس نکهیو قبل از ا کندینگاهم م عاقد

 رفتن

خوامیلحظه وقت م هی:  میگویم اوردیبه زبان ب من  ! 

 ینی. سنگ کندیو با دقت نگاهم م کشدیش راباال مسر اصالن

 نگاهش

خواهمیاست اما ... من زمان م وحشتناک ! 

]۰۰:۲۲  ]۲۱,6۰,7۰  

 

# 6۲۲_ یلیگرا  

حق داره یگوسفند هم قبل سالخ هی:  میگویم یخفه ا یصدا با  

جرعه آب بنوشه چند  ! 



یخوای: آب مدیگویم یخبر دیآ یم شیصدا  ! 

:  میگویو م گذارمیم شیسر زانو یبرود که دست رو خواهدیم

 مادرت

! 

 کندینگاهم م میچرخد ، زن مستق یام آل م ینگاهم به سو و

 .عاقد

تلفن را کامال  یلیدست به عصاست و ل لیخورده است، عق کهی

 کنار
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 قهیدق هی: با شما میگویو م کشمیاست . خودم را جلو م گذاشته

 کار

 !دارم

ی: خصوص کنمیتعلل اضافه م با .... 

دیداند چه بگو یآل نم ام  . 

چشم  ی. از گوشه  ردیبا چشمانش از اصالن اجازه بگ خواهدیم

 تکان

نمیب یسر اصالن را واضحا م مثبت . 



 یحرفها به نظر م نیتر از ا یانگار سر شده اند اما من قو میپاها

 رسم

دیگویعاقد م یلرزند ، منش یم می. زانوها ستمیا یم میپاها یرو ،  

: 

نیصحبت کن نیتونیراهرو دست راست ، ابدارخونه م یانتها . 

ساکت شده اند ی، به حد فیو آل س یلینه چندان شلوغ گرا جمع  

کندیمن را هم نگران م یسکوتشان حت نیا که . 

تک یرسانم . صدا یمحضر م یرا به زحمت به آبدارخانه  خودم  

را . ام ال در آبدارخانه  چدیپ یدر فضا م فیاصالن آل س ی سرفه

 باز

دار  سهیو من دامن پل کندیبه من م ینگاه میدارد ، ن یم نگه

یمشک  

چدیبپ میپاها ینگه داشته ام تا مبادا جلو میرا با انگشتها رنگم . 
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که به تن دارم از شدت عرق  یدیسف یبا دگمه ها یمشک زیشوم

 و

 اهیشال س یاست . هر کدام از دسته ها دهیبه تنم چسب اضطراب

 را



 رونیاز دهانم ب یشانه ام پرت کرده ام ! نفسم به سخت هر به

، زندیم  

زندیبه من زل م میدهد و مستق یم نتیبه کاب هیآل تک ام . 

به  تی. اما در نها کندی... سر و ظاهرش... نگرانم م چشمانش

 ذاتش

زن را  کیتواند دودمان  یزن ، م کی یبرم . ذات زنانه  یم پناه

 بر

دانمیز نو بسازد ! نمهم ا دیدهد ... شا باد  . 

میگویشوم و م یم رهیاو خ یشود ، به چشم ها یفشرده م قلبم  : 

رمیگینم ادیرو ز وقتتون . 

؟یمانی: پش دیگویلهجه م با  

که نکند ، به ذهنش خطور کند که درود را تلف  کنمیم وحشت

 .کند

 هی کیعرض کوچ هیوجه ! فقط  چی: نه . به همیگویم فورا

 ... خواسته

مانتض دیشا  ! 

- دختر ؟ یزنیضمانت ؟ از کدوم ضمانت حرف م ! 

شهیکه درود آزاد م نی: بهم بگ میگویمالم وم یلب م یرو لب  ... 

... ؟ نیبخشیم  
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میبخش ی: م دیگویرود و م یدر آبدارخانه م یسو به  . 

: میگویبرود و همان لحظه م خواهمی، نم کشمیرا جلو م خودم

 االن

دیببخش  .... 

: حاال همدیگویچرخد و م یمن م یدار به سو یمعن نگاهش  

میدیبخش  ... 

شما  دیبخش ی: شما که م میگویاست و م دنیترک یآماده  بغضم

 که

... شما که از خون برادر مندیدیقول خودتون االن هم بخش به  

ی... عروستون ب نیهست یو مقتدر ی... شما که زن قودیگذریم  

... دختر نی! نوه دار شدنستین میتی... بچه هاش  ستین سرپرست  

باشه !  ریروزشه ! مبارکه ... قدمش خ ستی... کمتر از ب اسامه

منیبه   

و ی... به نادون دیببخش شینوزاد ... برادرمو به جوون نیا تولد  

شی... به تجردش.... به بچگشیخام  ! 

ی: اگر ممیگویو م رمیگیرا م شیبرم بازو یرا جلو م میها پنجه  



.... منو به خودم دیحاال ببخش نی... هم دیدیاگر بخش دیبخش ... 

 کنمی... خواهش مدی! برادرمو ببخش شیبه جوون برادرمو

 التماستون

رفعته ی... بخشش از بزرگانه ... بخشش نشونه  دی! ببخشکنمیم  

! 

به ما دی... رحم کنهیاله ی نشونه  ... 
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زنمرسم وب دی: از من نخواه ق دیگویو م کشدیرا عقب م دستش  

 ... دختر

- کنمیکه الزم باشه م یشما هر کار تیرضا یمن برا ! 

- کن یشوهرتو راض  ! 

-  ی... از عقد من با اصالن به شما چ ستیاون که پسرتون ن

؟ رسهیم ! 

نیا لهی: تو قب دیگویدهد و م یرنگ م ریینسبت به من تغ نگاهش  

؟ می... زورت کردمیگی. ما زور نم رسمه  

- !  زنمی... حرف رحم م زنمیحرف زور نمزد! من  یحرف نیچن یک

 از



ی... از جوونمرد گمیو مروت م رحم  ! 

نکرد ... به پسر من  ی: برادر تو چرا جوونمرددهدیتکان م یسر

 رحم

... اجازه داد پسر من جوون بده ! پسر من سه تا بچه د  نکرد

 .... اشت

کرد میتیتا دختر و  سه  ! 

در حق من دیکن یبزرگوار : اشتباه کرد .... شمامیگویعجز م با  

... 

وفتمیَدر نم لهیمن با قب -  ! 

 ی... شما اول دیبد تی... شما رضا دی: شما ببخش گزمیم لب

تو نیباش  

َور افتاده گهیدوره زمونه د نیرسم تو ا نی. ا لهیقب ! 
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- . لفتش  شهیم یعقد ... اصالن عصبان یسر سفره  نیبرو بش

 ! نده

 تیبخشه و رضا یش هست اگر گفته موقولش.... سر حرف مرده

دهیم  

نهیتضم فی. پس نگران نباش ! حرف مرد آل س دهیم تیرضا ....  



 . من اصالن و بزرگش کردم....

: خانم میگویو م کنمیهق بزنم اما خودم را کنترل م خواهمیم

فیس .... 

کنمیرو م تونیزیکن من  .... 

- عبادته نیباالتر نیشوهرتو بکن ! ا یزیکن  ! 

زندیم رونیآورد و از آبدارخانه ب یبه لب م یکمرنگ لبخند  . 

 یو با تمام وجودم اما ب میآ یکف آبدارخانه فرود م میزانوها یرو

 صدا

! چطور جوان ها در خواب با ستدیقلبم با شدی. کاش م زنمیم هق  

.. چرا نوبت وداع من  گذشتیچه بر آنها م کردندیوداع م یزندگ

ینم  

؟ شومی! چرا االن تمام نمرم؟یم ی؟! چرا االن نم شود ! 
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درشت را  یبتیبا ه یا هیشود، سا یآبدارخانه که باز م در

صیتشخ  



زنمیرود، به چشمانش زل م یدهم. نگاه مملو از اشکم باال م یم . 

اش  یلیمستط یها شیدارد، خط ر غیشش ت یمردانه  صورت

 آنکادر

اند شده  . 

 ینقره ا یبرق سردست ها د،یسف راهنیبا پ اهیشلوار س و کت

یرنگ  

را میدارد، چشمها یبراقش همخوان یکراوات مشک ی رهیبا گ که  

زندیم  . 

روشن تینها یروشن است ... ب نخلستان  ... 

 یعزادار یک یبرا ینشست نجای: ادیگویو م دیآ یسمتم م به

یکنیم  

 ؟!

نشسته ام و  زیعز کیانگار بر سر مزار  دیگویم راست

کنمیم یسوگوار . 

نیگفت ی: من که هرچدیگویو م زندیمقابلم زانو م کنم،یم نگاهش  

یگفتم جور یهمون کردم ... حت نیخواست ی... هرچ رفتمیپذ  

! نه؟یاز ا ری! غیبه من نداشته باش یکه راه بازگشت دمیم طالقت

 پس



نگران  دی... شا ستین یادیسه سال زمان ز ؟یهست یچ نگران

ینیا  

مثل من بشه یقلبت گرفتار آدم که ! 
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- یذاتا چقدر پست فطرت یدونیخوبه م ! 

بگم آدم تونمینم ستمین یآورد: من آدم بد یبه لب م یکمرنگ لبخند  

مدت در  نیبه تو بد نکردم! من تمام ا ستمیام ... اما بد ن یخوب

 تالش

دبفهمن فیاالن خاندان آل س یکه ممکن بود حت یبه هر نحو بودم  

شمارند و یم چیوصلت رو ه نیا یستین یواقع یلیگرا هیتو  که  

گدار به آب نزن ...  ی... ب کننی! مطمئن باش غفلت نم رنیم

 وقت و

نکن تلف  ! 

 نیعقد ... ا نی: از کجا بدونم ا میگویوم رمیگیام را باال م چانه

 عقد

ه؟ی... عاقبتش چ شوم ! 

- ستمین یمیقد یمرد ها هیمن شب  ... 



چون زن  یمنو درک کن یتونیوقت نم چی: تو هشمکیم یآه

یستین ! 

- نه ایگذار باشم  دشکریبا دونمیبابت نم نیاز ا ! 

: بلند شو... وقت تنگه! بلند دیگویو م کشمیزبان م میلبها یرو

 ... شو

کنمینم تتیبگو و تمومش کن. من اذ طونیبر ش لعنت . 

 

1013 

- من به یزه دادکردن من ، که اجا تیبه اذ یشروع کرد یتو وقت  

 نی! دوم؟یفهمیبشم... بشم زن دوم تو! م ری. تحق فتمیروز ب نیا

 زن

 .... تو

- ه؟یو دوم یمشکل سر اول ! 

حشیاگر هم بفهمد ... حاال ترج دی. شا فهمدی. او نمزمیخ یبرم  

شده کنترل یرا به نحو میگلو یاست . بغض زخم کننده  دنینفهم  

... در نظر من ... تا ابدیر: تو منفو میگویو با صراحت م کنمیم  

دوستت داشته  تونمی! هرگز نم یمونی.... منفور هم میمنفور

 .باشم



. درحال حاضر همه ستین یآورد: توقع یبه لب م یکمرنگ لبخند

 ی

ی... تو به نحوی. من به نحومیکنیبه درود فکر م ما ... 

وقت چیه فی: عروِس آل سزندیو تشرم م رمیگیم نییرا پا سرم  

دالن ندازهینم نییپا نیرمگش سرشو  ! 

 هیسر وشکلم شب یبه من بکن ! کجا ینگاه هی:  میگویطعنه م با

هی  

؟ هیواقع عروس ! 

- مزون  نی... من تو روبردم بهتریپوش باش اهیس یتو خواست

نیا یها  

رمیبرات سفارش بگ ی.. خواستم از دبشهر . 
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: من میگویو م ستمیا یم شیدهم و رو به رو یام را جلو م نهیس  

وصلت روز نیا یو تنم کردم ... که تو تا ابد بدون اهیرخت س نیا  

 نیمنه ! من سوگوار خودمم ... عزادار خودمم ... غمگ مرگ

 .خودمم

غم نده ... خدا بهم دل  گهیبه من صبر بده... خدا به من د خدا

 بزرگ



رو من اسم  گهیرو ... د بتیمص نیکه بتونم تحمل کنم ا بده

 عروس

من ...  ی... عزاست! عزایمراسم هم نگو عروس نی! به انذار

؟ یدیفهم ! 

 ی. به سوزنمیم رونیاز آبدارخانه ب د،یبگو یزیمانم چ ینم و

 اتاق

ستیدانم ته چشمانش چ یکند نم یروم، عاقد نگاهم م یم عقد  ... 

 نیاست و با هم دهیصحنه را بارها و بارها د نیانگار ا اما

یا نهیطمان  

نینوشد و هم یرا م شیچا نم،یب یم که  ! 

 شیداغش است . برا یچا دنیواکنشش در برابر ظلم، نوش تنها

 مهم

ستیمن مهم ن یو زندگ ندهیاتاق، آ نیدر ا چکسیه ی. برا ستین . 

من... بخت لگد مال شده من یمن ... فرداها یها حسرت ! 
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زل زده ام میپنجه ها به . 

 یخال یکه از لجاجت از ته گرفتمشان ... به دستها ییناخن ها به

 از

رنگ و رو ی.... بوریز  ! 

حالت  نیشود ، من مردد تر یاش جا به جا م یصندل یرو عاقد

 دالن

تواند داشته باشد یزن م کیکه  یحال نیام! مردد تر یلیگرا  ... 

ی. کس دیگوی.خطبه را م خواندیرود ، م یسر اصل ماجرا م زود  

یآوردن گالب اینوا،  یب یگل ها دنیرفت وآمد من بابت چ درمورد  

بزند کیج کندیجرات نم یآورد . کس یبه زبان نم یزیربط چ یب ! 

از واکنش من ... از واکنش اصالن ترسندیم قتشیحق  ! 

کنمیم مکث  . 

شتریب ... 

با ارزشند تینها یآخر ب یها هیثان نیا ! 

، استیکار دن نیسخت تر میلحظه ... برا نیگرفتن در ا میتصم  

شیدرود را پ یخودم دستور قتل خودم را داده ام. چهره  انگار  

از  نکهیدهم و بدون ا ی. بغضم را قورت م کنمیتصور م چشمانم

یکس  
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نشسته  نجایا نکی... که قبال اجازه ها را داده اند که ا رمیبگ اجازه

 ...ام

: بلهمیگوید برسد ، مبه گوش عاق میکه صدا یقدر و اندازه ا به  ! 

دار خش ... 

نیسنگ  ... 

را انگار زنده زنده کنده اند پوستم  ... 

و گران تمام شده اتس نیسنگ میبله برا نیا  . 

یبله ، وفادار نم نیعاقبت است . هرگزبه ا یبله ، ب نیا دانمیم و  

 .مانم

سه سال ، قلبم را دهمیخورم ... به خودم قول م یخودم قسم م با  

مرد واگذار نکنم نیبه ا یطیشرا چیه در ! 

شدم ! به  فی: من به جبر زن اصالن آل س کنمیلب تکرار م ریز

 ...جبر

یرا م می، رو ندیآ یم یرود . کسان یدستم م یزرد رنگ ی حلقه  

 کندی... ام ال دو النگوبه دستم مندیگویم ی، مبارک باشه ا بوسند

 و



به  یازش حرفقومت  دمیبود که نشن یلفظ ریز شیکی: دیگویم

ونیم  

 ریوصلت ! عاقبت بخ نیو شگون ا منتیهم م شیکی... ارنیب

دیباش  . 

بوسد و ام آل سرش را یدست ام ال را م شودیخم م اصالن  ... 
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 یکه در دستم تکان م یزرد رنگ یبه النگوها میگوینم یزیچ

 خورند

کنمیم نگاه  . 

بعد، یو کمرود  یم میرو شیپ یبه سفره عقد خاک گرفته  نگاهم  

را به  شی. دستها کندینگاهم م نهی، اصالن از آ ندینش یم نهیآ به

 هم

داستیفاصله هو نی، از ا یروزیکرده است ،برق پ قالب . 

که خودم با چشمانم  یرقم خورد .مرگ میبرا یمرگ باشکوه چه

 آن

دمیلحظه مرده د نی! خود زنده ام را در هم دمید را  . 

شب راحت سر  کیبه بعد  نی: تو از ا میگویاز ته چاه م ییصدا با

 به



؟ یدی! فهم شمی... من مثل چاووشم... رام نم یذار ینم بالش ! 

: بهش فکر نکنکنمیاضافه م دیتهد با ! 

فکر نکنم ؟ ی: به چ کندیم کیرا بار چشمانش  

دستم را گزمیعنوان کنم ؟ لب م خواهدیشود م یدو چندان م نفرتم  

زم؟یعز ی: به چدیگویو م ردیگیم  

....  شمینم ی: من اهلمیگویم کندیکه نثارم م یزمیاز عز زاریب

کی ریز  

میمونیهم با هم نم سقف  ! 

- جز شروطه؟ نیا  
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 .خواسته است-

لطفا... خواهش  یبگ دمی: نشنکندیگوشم پچ پچ م ریز هیکنا با

یکرد  

؟ قبلش ! 

دهدیدهم و سر تکان م یرا با نگاهم م جوابش : 

- بگم چشم؟ دیبا ! 

یدهد ،گوشه  یبه ناچار تکان م یو سر کنمینگاهش م چنانهم  



! سرمو  مونمیسقف نم یکه ب یدونی: م دیگویو م دیا یباال م لبش

 رو

گذارمیم یا گهیکس د بالش  ! 

کی فیاصالن آل س کنمیو فکر م کندیحواله ام م یچشمک  

بالفطره است ، جوهر حرفش خشک نشده بود ...  یدروغگو

 قولش

... از حاال شروع کندینم تمیده بود که گفته بود اذقفل نخور هنوز  

 !کرد

لیرا کنار عق یلی، ل کنمیبعد باز م یبندم، لحظه ا یرا م میچشمها  

من  ی رهی... از نگاه خلیو عق نندیب یمن را م میمستق نمیب یم

 فرار

رود یمحضر م یاندازد و به سمت خروج یم نییکند، سر پا یم . 

خواهدیمن م لیبا تک به تک فام نمیبیشود ، م یسر پا م اصالن  

کند یو بش خوش . 
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زده است ، چشمانش  هیتک واریاز د یبه کنج کنمیلعبت نگاه م به

 به

یم نییاز اشک است . سرم را پا سیدو آلو متورم و خ ی اندازه  



مثل چشم برهم  شود،ی،سه سال زود تمام م کنمیو فکر م اندازم

یزدن  

ندارد  ی. اشکال کنمیام را آغاز م یو زندگ. از ن رسدیم انیپا به

 ... سه

دهم یآورم ! قول م یبه خاطر برادر... سه سال ... دوام م سال  . 

شودی... متوانمیم  . 

]۰۰:۲۲  ]۲۱,6۰,7۰  

 

# 9۲۲_ یلیگرا  

را تجربه  بیعج یسرما کی میدچار رعشه است ، پنجه ها میپاها

یم  

 . کنند

پشت فرمان یلیسته است، لنش لیکه در اتومب شودیم یمدت لیعق  

 دنیفاصله جو نی، از ا کندی، آدامسش را مدام باد م است

 آدامسش
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یاصالن انتها یعطر تلخ مردانه  یآزار دهنده است ، بو میبرا  

سوزاند یام را م حنجره  . 



ستندین یکه حاضر به خداحافظ کنمینگاه م یاستفهام به افراد با . 

طان چشمانش از شدت تورم بازسل یکمر شکسته است ، آ نیگل  

شود ینم  . 

کنند ینم یاری میتوانم ، مهره ها ینم رمیسرم را باال بگ خواهمیم  

دوزم یسلطان م یبه چشمان درشت آ چشم  ... 

 شیپنهان کرده است ، لب ها یدود نکیخودش را پشت ع لعبت

 به

کند : دخترم ... تاج سرم یم میصدا نی. گل زندیم یدیسف  ! 

که تاج سر نیاز ا شیخاک آوردند من ب شیبردند جا سر را تاج  

، خاک برسر بودم باشم  ! 

نادم یی، کار خودشان را کرده اند حاال با چهره ها کشمیم یپوف  

من دل شکسته یکنم آن ها هم به اندازه  الیکه خ کنندیم میتماشا  

درود یاز آزاد رودی. ته دلشان غنج م ستندیاما ن هستند ! 

می:خوب کرد ندیگویدلشان م ته  ! 

 

1021 

وسط...  میبگذار میاوریرا ب یبود ... دالن نیهم تشانیدلشان ، ن ته

 و



میمعامله کن سرش  ! 

: وقت رفتنه دیآ یاصالن م یصدا ! 

دیگویها سخن م فهی، امرانه ... مانند خل کلفت . 

حرف نزن ی: با من دستور میگویدهم و م یلنگه ابرو باال م کی  

! 

و کندیمکث م هیبرد ، چند ثان یابرو باال م یتا کیمانند من ،  به  

سلطان یآ ی دهیرنگ پر یبه چهره  ند،ینش یم میبه بازو یدست  

اگر سرم را به باد دهم یجنگم ... و حت ی. من آماده  کنمیم نگاه  

ستیمهم ن میبرا گرید  . 

یزیدهد که چ یرا فشار م میبازو شیسلطان با سر انگشتها یآ  

مینگو  . 

: چشم کندیم ینیدش عقب نشخو اصالن  ! 

ایدن ایو گرفته اش دن نیآورد ، با نگاه سنگ یکه به زبان م یلفظ  

من چموش تر از حرفها  داندی... م دیآ یدارد ، اما راه م منافات

 هستم

. 
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یرا باال نم می، دستها ردیگیمن را بغل م د،یآ یسلطان جلو م یا  

روم ،  یغوشش فرو نم... در آکنمیرا لمس نم شیشانه ها کشم

 تنم را

طول یادیمانم که بغل گرفتنم ز یو آنقدر منقبض م کنمیم منقبض  

 دیآ یرا ندارم از همه شان بدم م چکدامشانیه ی. حوصله  نکشد

 از

... تک تکشان دندی! به مرادشان رسزارمیشان ب همه ! 

به یشده است، لعبت به زود نیتر گل ورگل هم نش یبا زن لیعق  

مانده یاش دست نخورده باق یسلطان ! زندگ یو آ سدریم پسرش  

 . است

من تاوان ندادند یکدامشان به اندازه  چیه ! 

که از مال من منجمد تر یبا دست کندی، بغلم نم دیآ یجلو م لعبت  

خشکش را که از شدت یفشارد، لبها یتنها پنجه ام را م است  

یلبش نم به یلغت چیاما ه کندی، چاک چاک شده اند باز م یخشک  

ندینش  ! 

برد  یخودش را عقب م دهینکش هیو ثان ردیگیپنجه ام را م نیهم

 و

چکدامشانیندارم از ه یاندازد توقع یم نییپا نیرا شرمگ سرش ! 
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خواهمی، نم دیآ یمن م یلنگان به سو نی، گل کنمیرا فوت م نفسم  

که وادارم کردند تا تن ینگذشته است، از زمان یلیکنم . خ بغلش  

شانیبه خواسته ها بدهم ! 

تر از همه به  یکه انگار واقع ییروم و رو به او یگام عقب م کی

 نظر

کجاست ؟ نتی: ماشمیگویرسد م یم ! 

- سمت مادام نیاز ا ! 

زنمیکند ، با زهرخند لب م یرا باز م شمین کندیکه خرجم م یمادام  

: 

رو  یواقع یجنتلمن و مرد ها یادم ها یمن ادا ی! برا مادام

اریرند  

یخندونی! منو م اصالن  ! 

در لحنم است یجار تیمیو بدتر از آن صم ستیدست خودم ن لحنم  

ستیاصال دست من ن که  ! 

]۰۰:۲۲  ]۲۱,6۰,7۰  

 

# ۲۳۰_ یلیگرا  
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؟ ی: بده مگه بخند دیگویگذارد وم یرا پشت کمرم م دستش ! 

شیکمرم ، به پنجه ها خواهمیدهم، نم یسرعت م میگام ها به  

شودیلمس مور مور م نیکند ، تمام تنم از ا ردبرخو  . 

شاگرد کز کرده ام ! استارت یصندل یرو ند،ینشیفرمان م پشت  

 لیاتومب یدر فضا گنیو ی، صدا دیآ یاز پارک که در م زند،یم

 پخش

شود یم  : 

دیخنده بر آر دیالله بکار دیاریب غنچه  

تکونه یبه حجله شادوماد بله برونه، گل م رهیم  

ه دسته ،دونه به دونه، شادومادب دسته  

: تو واقعا  میگویچرخد و م یپر از سوءظن به سمت او م نگاهم

 انگار

یگرفت یرو جد یعروس نیا  ! 

که نه ! عقد ! دلت بخواد برات ی: عروس ندیچ یرا برم شیها لب  

رمیگیم یمفصل جشن  . 

: و قول و قرارمون؟کنمیزده نگاهش م وحشت  



- من و  یاول دوماد یجشن و مرتبه خود ،  یقول وقرار سرجا

 مرتبه

خود یاول عروس شدن تو هم به جا ی  ! 
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از من سلوا رو عقد  شیدومته ! پ ی:تو که مرتبه  زنمیم شین

یکرد  ! 

باا  ی! اگر تو نخواخوادیجشن م دمی: از اون نپرسزندیم یلبخند

 ون

رو به گور نبرم یرخت داماد دنیحسرت پوش رمیگیم یعروس هی  

! 

به تو رخت فهیاصالن! ح یکفن بپوش دی: تو بازنمیم شین شتریب  

یداماد  ! 

چرخد یبه سمتم م نگاهش . 

مکالمه را ندارد ... حاال مانده است ... تازه شروع  نیا انتظار

 !کرده ام

کنم که تا کنون یبه مغزش جار میبا حرفها یسرب داغ چنان  

باشد دهینچش  . 

یراند ، آرنجم را به لبه  یم یامتداد اتوبان مدرس ، به آرام در  



را لیاتومب یکالم فضا یب کیکالس یقیدهم ، موس یم هیتک پنجره  

میگویکشد و م یم یقیآرام نگه داشته است ، نفس عم یقیدقا  : 

شهیمتوقف م یهم روز دنتیکش نفس  ! 

- ...  دنمونی! نه تنها نفس کش میشیمتوقف م یما روز یهمه 

دنیتپ  

زیهامون! همه چ انیشر یتو یخون جار! افکارمون ... قلبمون  

شهیم متوقف  ! 
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 اریب ادتی،  یکه متوقف شد یچرخم : اون روز یسمتش م به

نیا  

یکه دوستم دار ی! و ادعا کرد یرو ... که دلم رو شکست لحظه  ! 

دوران نیادعا دوستت دارم در تمام ا یزند: من ب یم یگرم لبخند  

زانینکرد م رییوقت تغ چیه هک یزیچ میما داشت یکه همه  یسخت  

من به تو بود ی عالقه  . 

: کدوم عالقه ؟ میگویوار م طعنه ! 

 ستیساعت هم ن کی یندارم حت یدهد: من توقع یتکان م یسر

 ما



! زمان بده .... و بذار بهت نشون بدم میهم محرم شد به  . 

کنمیبکشم ، اما سکوت م غیج خواهدیم دلم . 

رو  یچیآورد : ه یدوام م هیانام فقط چند ث یخود دار تمام

خوامینم  

! نه عالقه اتو ... نه اثبات ادعاتو ... ما فقط سه سال  نمیبب

 همخونه

و بس . درود که آزاد بشه ... منم آزادم! رها  نی! هم میهست

شمیم .... 

 یاهیمن مثال همون ابر س ی؟! تو برا یفهمی... م رمیگیم اوج

یبرا  

، باال تر از  نشیمسافر یراحت یکه برا ینگی... بوئ نگیبوئ کی

 اون ابر

! منم اونقدر ستیکه صاعقه وبارون ن یی! جاکنهیپرواز م اهیس

 اوج

تو ... آلودم نکنه یتا بارون آلوده  رمیگیم ! 

- دالن ستیعشق آلوده ن ! 
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-  نیعشق تو آلوده است ... عشق تو مسمومه ! عشق تو زهر تر

 زهر

ادعات هم بذار در کوزه ! .... پس روش حرف نزن !  استیدن

یدیفهم  

 ؟!

هردو  دمیم حیترج ستین یجذاب ی: مکالمه زندیم یشخندین

 سکوت

... از تهرانیقیاز موس میلذت ببر ریاز مس میکن ! 

ستیدست خودم ن ادمیفر  : 

- و تهران یقیتو و موس یگور بابا  !!! 

زنمیلب خدا را صدا م ریز و  . 

لرزد یکه دارم م یمغایپ یهمراهم همان لحظه از صدا تلفن  . 

ارام یمتالطمم قدر ی نهیخوانم س یرا م غامیاز چشم او ، پ دور  

ردیگیم  . 

اصالن ، ستندیدست بردار ن یلعنت یگردانم اشکها یرا برم میرو  

رمیکه با آن درگ یا یزند . از شدت بغض و خفگ یحرف نم گرید  

 نیااز  شیب خواهدی. سکوت کرده است نم کنمیرا باز م کمربندم

 من



 یاتوبان مدرس ، خر جفتمان را م کیرا آزار دهد تراف وخودش

ردیگ  

تصادف  کی. راه با  میکش یهمزمان پوف م یلحظه ا یبرا .

 کوچک
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رنگ درست کنار در ینارنج کلتیموتور س کیآمده است ،  بند  

 کیشود، مرد کاسکت به سرش دارد ،  یمن متوقف م سمت

 کاسکت

است زانیمان موتور آوفر یاز دسته  اضافه  . 

موتور ،  یرو نیزل زده ام ،سر نش زانیکاسکت آو یتکان ها به

 من را

یدهد ،نگاهم به سو یکاسکت را باال که م ی شهی، ش کندیم نگاه  

مانده است ، دوباره به رهیبه جلو خ میرود . مستق یم اصالن  

کنمیم یابیو راه مقابلمان را ارز کنمیموتور نگاه م نیسرنش . 

 شوم،یم ادهیپ لیاز اتومب کنم،یباشم نفسم را حبس م عیسر دیبا

 ترک

اصالن ، سرم  یبهت زده  یو در مقابل چشمها نمینش یم موتور

 را



 لیاتومب انیدهم و او متبحرانه از م یم هیستون فقرات پاشا تک به

 ها

کند یفرار م ،  . 

که  ی... درحال کشمیم قیدهد ... چند تا نفس عم یام م یفرار

 تمام

به رعشه افتاده است بدنم  ! 

] 5۳:7۰ ۲۱,6۰,7۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲۳۱_ یلیگرا  

گذارد ،  یتوقف کند ، محلم نم خواهمیکوبم، م یکتف پاشا م به

یبو  

ام کرده است یکاله کاسکت ، عاص یتو کیپالست  . 
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انی، از مکوبم یدهم، محکم تر به کتفش م یرا قورت م میها ناله  

خواهد یسرعت به کجا م نیبا ا دانمی، نم کشدیم ییها ال لیاتومب  

بار نیشود، ا یهرگز متوقف نم نکهی... وحشت کرده از ا برود  

دهم، یدانم نسبت به آن حساس است فشار م یرا که م شیپهلو  

راند ، باالخره یم ابانیخ ی هیشود ، سمت حاش یکم م سرعتش  



دستیدهد که با یم تیرضا . 

کشم ، به  یم رونی، کاسکت را که از سر ب زنمینفس م نفس

 سمتم

کند یچرخد با استفهام نگاهم م یم  . 

روم و هرچه در دهانم  یآب م یشوم، به سمت جو یم ادهیپ

 هست

 یلعنت یزندگ نیا ی... همه  زنمی، عق م کنمیم یجو خال یتو را

 و

زنمیتر را عق م یلعنت یها میتصم  . 

ستیکه به صالح هست و به صالح ن ییزهایچ ی همه  ... 

 یمن گره خورده است و نم یکه به دست و پا یرسوم ی همه

 گذارد

پرواز کنم تا  ... 

زنمیرا عق م داینهفته و پ یدرد ها ی همه . 
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 یم میدو زن به سو یکیکه  نمیب یوحشت کرده است ، م پاشا

ند،یآ  



... ژنیدارم . اکس به هوا اجینشوند ، احت کمینزد خواهمیدست م با

دیبا  

بکشم نفس . 

شود یبه من تعارف م بهیغر کی یاز سو یآب معدن یبطر کی  . 

یقدرتم فشار م یرا با تتمه  یبطر ی، بدنه  کنمیرا باز م درش  

داغ نی، ا شیشود . خنکا یم دهیاب با فشار به صورتم پاش دهم،  

بخشد یم امیالت یسر دلم را کم مانده  . 

 بهیشوند، از غر ی، زن ها پراکنده م شمکیم قینفس عم چند

 تشکر

تر از من،  رانی، و دینشن یجو م یکنم و پاشا کنار دستم لبه  یم

یب  

تر از من ... پر درد تر از من حوصله  ... 

؟ی: بهتردیگو یگذارد و رو به من م یرا تر ک موتور م کاسکت  

و نمینش یجدول م یاست ، لبه  ابانیخ یبه سو میرو گردم،یبرم  

کنمیخسته ام را دراز م یپاها  . 

: پرسمیهست م میزانوها یرو میکه سر پنجه ها یدرحال

 مقدصمون

؟ کجاست  

: مهمه ؟ کندیباالپرت م یا شانه  
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- سرعت ؟ نیبا ا میریکجا م یمقصد و نشون یب  

 از سرعت حالت بهم خورد ؟-

: از سرعت حالم بهم خورد زنمیزل م زشیچشمان غم انگ به  . 

- ی دوست داشتقبال  ! 

رو دوست داشتم یادیز ی: قبال ماجراها زنمیم شخندین ! 

؟ یکار وکرد نی: چرا ا دیگو یم یمالد ، با تعلل یلب م یرو لب  

؟ یکه بازخواستم کن امیهمراهت ب یدهم : بهم گفت یتکان م یسر  

- ؟ یچرا همراهم اومد  

النه . ترس در چشمانش رانی. پر سوال ... ح کنمیپاشا نگاه م به  

است کرده  . 

شود ، به مغازه که در همان  یدهد ، بلند م یتکان م یسر

ستیحوال  

 کیبه دست دارد ،  گاریدو پاکت س گرددیبرم یرود ، وقت یم

 فندک

راهمان همان  یکوچک! از نظر من، توشه  یو دو آب معدن ...

 دو آب



ستیدو پاکت کاف و  ! 
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] 9۰:8۰ ۲۱,6۰,7۰ه ها, [ | چهارشنب ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲۳۲_ یلیگرا  

نگهش  شیلبها انی، م داردینخ برم کی کند،یاول را باز م پاکت

یم  

پرسد: کجا برم ؟ یو از من م دارد  

یدهم که با نگاه زهرمار یبه تاسف تکان م یسر زنمیم شخندین  

کند یم میتماشا . 

ه؟یپرسد: چ یم باحرص  

-  یپرس ی. تازه مهدف نا مشخص .. هیسراغ من ... با  یتو اومد

هیچ  

 ؟

کند ینگاهم م جیگ . 

 ی: بهتره برگردم ... دوست ندارم روز اول زندگگزمیم لب

 مشترکم رو

فضاحت بگذرونم نیا با  ! 



چند زندیرا آتش م گارشیکند ، س یم میبا حرص تماشا هیچندثان  

:  میکند تا بگو یوادارم م زندیکه م یمحکم و پشت سر هم پک

 آروم

 یرو عوض کنه...حت یزیچ تونهینم ی. کس تهیعواق هی نی!ا باش

نیا  

آزار دهنده است تا کمک کننده شتریب فرار  . 
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پس؟ ی: چرا اومدزندیحرص لب م با  

دهم یرا نم جوابش . 

: مندیگو یم یرود و کفر یشود مقابلم چند قدم رژه م یم بلند  

خواستم؟ یچ ازت  

فتمیم شیها ادیفر ادی . 

بلندش را  شیرساند و بعد ر یم انششیپر یرا به موها دستش

 لمس

گفتم؟ ی:من بهت چ دیگویوم کندیم  

فتمیبسترش م یتو یها یبد دهن ادی ! 

: چرا با جفتموندیگویشود وم یتواند خم م یکه م ییتا جا مقابلم  

؟ یو کرد نکاریا  



- نداشتم یچاره ا . 

- شده درود تیزندگ یچاره ؟ همه   ! 

درود من شدم پاشا یزندگ ی: چون همه میگویغصه م با  ... 

- دادن به خواسته ات! االن داغ  یدادن ... تن م یم تیاونا رضا

 بودم

دیکردیسال صبر م کی  ... 
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- سر یتو زدنیاومد همه م ای؟ دختر اسامه که دن میمگه نکرد  

نهیب یکه پدرشو هرگز نم ینوزاد یمیتی... از غم  خودشون ! 

هر ازدواجت خشک نشده: چه جالب ... مدیگویبا طعنه م پاشا  

یکنیم یطرفدار  ... 

من یکه درمورد طرفدار نجایا یدهم: من وکشوند یتکان م یسر  

؟ یکن نطق  

پرسد یم دوباره : 

- ؟ یچرا با من اومد  

دهم ینم یجواب . 

پرسد: چرا االن یاز نو م ستیجار شیکه در صدا یبا درد پاشا  



اگر به اون  ... ی.... اگر موافق اونی... اگر طرف اون یینجایا

 سمت

یدار لیتما  !!! 

شوم یدارند ، خسته م شیکه همشان ن ییجمله ها از  . 

یچرا کنار من ؟یینجایپرسد: با تو ام دالن !چرا االن ا یم بلندتر ... 

رمیگیم میدستها انیرا م سرم . 
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حق  فی: اگر درود مهمتره... اگر به آل سدیگویبا زهر م پاشا

یدیم ... 

؟یستیشوهرت ن شی؟ چرا پ یچرا با من ...یتن داد اگر  

زنمیم ادیفر  : 

- دور باشم شترازشیب قهیچند دق خواستمیچون م  ! 

ردیگ یرا سکوت فرا م ابانیخ یلحظه ا کنمیم حس  . 

شود یاز اشک م سیخ صورتم  . 

دهد ، یآب حواله م یرا به جو دهیکه تا نصفه کش یگاریس پاشا  

 یم میو تماشا ستدیا یم من ی، رو به رو زندیبر موتور م هیتک

 .کند



اشکم هم خشک شده یچشمه  یحت گریزار بزنم اما د خواهمیم  

 . است

 یکه تمام یوضع رقت آورم .... از درد نی، از ا ینفس یب از

 ندارد ،

کند کالفه ام یفروکش هم نم یحت ... 

کجا هستم ... در کدام دانمیشوم ، نم یجان کندن از جا بلند م به  

کنمی، حس م کنمیم ینگاه شیام . به انتها و ابتدا دهستایا ابانیخ  

جانم ... چه ترسو ام...  یچه ب گزمی... لب ممیونک هست یحوال

 چه
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بر  یکار چیو ه زیچ چیو عاجز شده ام! انگار از پس ه ناتوان

ینم  

را هرگز تجربه نکرده ام دیبع نی! امیآ ! 

 یهش زنگ م، تلفن همرا رمیگیاز موتور پاشا فاصله م یکم

 خورد ،

کند: دالن یم میصدا  ! 

گذارم ینم محل  . 

خواند : دالن یو نامم را م دیآ یمن م یپ همزمان  ... 



خورد یهمراهش هنوز زنگ م تلفن  . 

سای: دالن ... وادیگو یخسته م پاشا  ... 

رونمیسلطان ... ب ی: جان آدیگو یهمزمان م و  ... 

رود ینم شیلرزان و کم جانم پ یزانوها  . 

شما  ستین ی: خوبم . مشکلدیگویشنوم که م یرا م شیصدا

ن؟یخوب  

هنوز رمیمیخونه ؟ آره .... خوبم من سلطان خوبم . نم نیبرگشت  

 ! زندم

] 57:۲۳ ۲۱,6۱۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲۳۳_ یلیگرا  
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شیبه موها زندیم چنگ ... 

ند بر سر ما چه آمده دان یزل زده ام که انگار م ینیبه عابر من

 است ،

 نیزن ا نیکنند و من ماتم زده تر یدلسوز نگاهمان م نطوریا

 ! شهرم

شود امتیتا ق نمیاست ! و به دنبال ا بیچشم به راه غ چشمانم  ... 



شود ... حاال ظهور اتفاق افتد ... اگر حاال آسمان امتیحاال ق اگر  

 نینا برابر همجنگ  نیا دیبزند ، شا ادیفر نیشود و زم شکافته

 حاال

شود متوقف ! 

کوچک شده است ، من در تنگ مانده ام ... کم مانده خفه تهران  

 !شوم

زل زده است ابانیبه امتداد خ پاشا . 

کنند یناله م میموها یها شهیکشد که ر یرا م شیموها یطور  . 

فهمم یرا م درد . 

قدم به کیو پاشا  ردیگ یعمق م شتریکه لحظه به لحظه ب یدرد  

دیآ یمن م یسو . 
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ببندد. انگار گره مشکل به دست من  لیبه من دخ خواهدیم انگار

 باز

 نمیب یکور را ... م یشود ... همه به دندان زده اند آن گره  یم

 از

خوانمیم شیچشمها  . 



شود، بغض  یشود، کلمه جور نم یم دهیهم مال یرو شیها لب

 کرده

... نفسش تنگ  دیآ یم نیی، پا رودیباال م شیگلو بکیو س است

 تر

یزیچ چیبپرسم ، و ه خواهمیشود ، دو به شک و مبهوتم . م یم  

گفتن ندارم یبرا  . 

ندیش یبه زبانم نم یپرسش یواژه  چیه یحت  . 

دالن ؟ دیبگو خواهدیکند، م یرا باز م دهانش ! 

آورد یاسم من را به زبان نم اما  . 

: دیگویو ماندازد  یم نییسر پا تیکشد و در نها یپوف م کی

 االن به

؟ یزنگ زد لشیموبا  

کنمینگاهش م رانیح . 

میخبر بد سیبه پل دیبا دی: شادیگویشود و م یم نیپاشاخشمگ  ! 

بلند شوم دیآورم با یفشار م میزانوها به  ! 
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 یدونینم یچ یعنیسلطان ؟!  یچ یعنینالد :  یخسته م پاشا

کاریچ  



یخبر بد سیبه پل دی... با گمی... دارم بهت میکن  ! 

چسبانم یپاشا م یکشم دستم را به بازو یرا به زور جلو م خودم  

. 

تا سرپا بمانم من به او ، او به  میده هیبه هم تک دیهردو با انگار

 ... من

تا  رشی.... انقدر بگلشینالد : زنگ بزن به موبا یخسته م پاشا

 جواب

 !بده

شده ی: چ میگو یته چاه م از ! 

: سلطان چشم زندیو لب م کندینگاه م ابانیشنود . پاشا به خ ینم  

دنبالش من  گردمی... بذار خودمو جمع و جور کنم ... م چشم

 امشب

کنمیم دایپسر و پ نیا ! 

کشدیآه م و . 

شود یپر از سوال م نگاهم  . 

ستین یفکر یب ی: پرهام بچه دیگو یغم زده م پاشا ! 

شود یپاشا کنده م یاز بازو دستم  . 

نکن هیسلطان گر میکنیم داشی: پکند ینگاهم م پاشا  ... 
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گزمیم لب . 

... آروم باش ! پرهام بچه که ستین یدهد :طور یم یدلدار پاشا  

جواب بده تونهیهست که نم ییجا دیشا ستین  ... 

رمیگیگام از پاشا فاصله م کی . 

آب  شهی. مگه م کنمیم داشی:باور کن پ دیگو یم انهیدلجو پاشا

 بشه

نیزم یتو بره  ! 

 یمحکم به سرم بکوبم پاشا چشمانش را م یدو دست خواهمیم

 بندد،

داشی: سلطان پرهام و پدیگویو دست آخر م کندیمکث م یکم  

ارمشیاون. م یپ گردمیگم و گور بشه ! م ستیبچه که ن کنمیم  

 !واست

 یبرا دمی: من جونمم مزندیدوزد و لب م یرا به من م نگاهش

 ! پرهام

امینکردم نم داشیشم رو چشمم تا پ.... چ ستین یزیکه چ نیا  ! 

؟ خوبه ! 



شود ! چقدر تهران بزرگ  یچه قدر تهران درندشت م کشمیم آه

یم  

به  دی... با مانی! از دست برادرهام؟یکرد یچه م دی... و ما با شود

 کجا

؟ میبرد یم پناه ! 
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# 4۲۳_ یلیگرا  

کند به یم رونیب نهیشود، پاشا نفسش را از س یکه قطع م استم  

شده ؟ ی: چ میگویزند و م یزل م چشمانم  

چسباند و یرا به کمر م شیفرستد ، دستها یم بشیرا به ج تلفن  

گذراند یدر سکوت م یلحظات  . 

زند ینم یپرسم ، حرف یم دوباره  . 

: پاشازنمیم شیصدا یو عصب کالفه  ... 

دهیپرهام و ند چکسی: امروز هدیگویکند و م یمن نگاه م به  ! 

؟! به  کردیچه کار م دیاخبار، با میحجم عظ نی! با ا چارهیب پرهام

 کجا



به سن و سال من ، وصلت یبرد .... پدربزرگش با دختر یم پناه  

 کیکه هم اکنون باردار است !در خاندان  یاست ! دختر کرده

 قاتل

در  یمرد یو من به عقد اجباربرد  یکه در زندان به سر م میدار

یم  

زن وسه طفل دارد کیاز من ،  شیکه پ میآ  ! 
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اکنون با برادر پرهام فرار کرده ام! درست روز عقدم هم ! 

و دم  ندی! بماند ، درک کند؟ ببم؟یدار ینوجوان چه توقع کی از

 نزند

شود؟ ی! م؟ ! 

شدای: پ میگویفرستم و م یرا به پشت گردن سوزناکم م دستم  

شهیم ! 

- کجاست ؟ میدونیمگه م ! 

 ی: چرا آمیگویدهم و م یدانم تکان م یرا به عالمت نم سرم

 سلطان

چه زود خودشو باخته کرد؟یم هیگر  ! 

: نگرانن خبدیگویناله وار م پاشا ... 



: چطور نگران من نبودن!؟کنمیم ظیغ  

کند و انگار پرونده  یم رییشود ، رنگش تغ یم یپاشا عصب نگاه

 ی

شود،  یحاال مختومه م نین با مرد محبوب سابقم، همم فرار

یقاض  

چشمانش یگم شدن پرهام را جلو یکوبد پرونده  یرا م چکشش  

کند یم باز  . 

کند: سوار شو یموتور اشاره م پاشابه ... 

- م؟یکجا بر  
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- کنم دایپرهام و پ دیبا ! 

، برادر ها مهمن پاشا ینیبی: م زنمیم شخندین  . 

االن پرهام گم شده ؟ یفهمیشود: م یمله ور مبه سمتم ح یعصب ! 

دالن ستیطعنه زدن ن وقت ! 

چسبانم یبه صورتم م یلبخند : 

- زن هیام؟  یمن ک یدونیام ؟ م یمن چ یدونیاالن ؟! االن م  .... 

؟ یساعته فرار کرده ! با ک کیاز همسرش کمتر از  که  



شود یالل م پاشا . 

پاشا ؟فرار کردم  یبا ک یدونی: مکنمیم تکرار ! 

دردناک است میتکرارش هم برا ی، حت چرخدیدور سرم م ایدن و  . 

... برادرها پاشا ... زنی: برادرها مهمن! عزمیگویو م کشمیم یآه

 برادر

که با  یمن یجوشه ! حت یبرادرش م ی... آدم خونش برا ها

 برادرم

درود یبرا جوشمیانداختم ... م گید ی! خودمو تو ستمین همخون  

! 

سوزوندم پاشا ...  گرمویدرود! من ج یبرا زنمیقل م قل دارم

هاتیه  

بهت ی... ک ی! حقشه برادرم . تو هم برادر گمینم فمیح دمینم سر  

؟ رهیگیم خرده ! 

 

1044 

شدن پرهام بود بی: االن چه وقت غ دیگویکالفه م پاشا  ! 

 ترسمی: م دیگویو م کوبدیرانش م یرا به بغل ها شیدستها و

 !دالن

؟ یکشم: از چ یبه چانه ام م یشده است دست خشک میگلو  



-  نیکه تحمل کرده ... از ا ی! از فشار شیاز حماقت نوجون

تیوضع  ... 

کنم؟ کاریتو ... برات چ از  

] 6۰۰:۱ ۲۱,6۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 5۲۳_ یلیگرا  

- یبار هیصاحبم پاشا ! حداقل  شیبرگردم پ دیبا ؛یبد لمیتحو دیبا  

 داشی... پیبه برادرت برس دی! با شهیدوش تو کم م یرو از

یکن ... 

یگردون برش  ! 

کوبد و من خودم را به سمت موتور یم یشانیمحکم به پ پاشا  

هر آن ممکن کنمیدهم . حس م هیتک ییبه جا یکم دیبا کشم،یم  

شود یخال میپا ریز نیزم است  . 

است همش برنامه نایدهد: ا یاش را فشار م قهیشق پاشا  . 
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ندینش یبه آسفالت م نگاهم . 

تو یپ امیم دونستی: از کجا مدیگویبا حرص م پاشا  ... 

ستیخطابش به ک فهممی. نم کندیم نگاهم . 



زهرشو  ینطوریا خوادی: نکنه کار خودشه ! مپرسدیخفه م پاشا

زهیبر  

... 

- پاشا کننیخون و با خون معامله م  ! 

-  ریمهرازه .... مگه غ هی...  هیلیگرا هی!  هیلیگرا هیپرهام هم 

نه؟یا ! 

درد داره نداره ؟ همونقدر ! 

- من درد از هرطرف درده !  یراستش... برا یبپرس لیاز عق دیبا

 از

از آخر به اول ایبه آخر ،  اول ... 

: بهش زنگ بزن زندیتشر م پاشا  ... 

: بهش زنگ بزن مطمئنم کندیو تکرار م کنمینگاهش م رانیح

شیپ  

 !خودشه

؟ی: چرا معطلزندیکنم و پاشا لب م یرا تماشا م پاشا  

 ! ازش فرار نکردم که بهش زنگ بزنم-
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- اونه شیمن شک ندارم پرهام پ  ! 

- ؟ یذار یم هیاز من چرا ما ! 

نه ؟ زهی: برادر عز میگویگذارد و م یهم م یرا رو شیلبها پاشا  

یآدم راض یکرد الی: خمیگویو م زنمیلبخند م میاشکها انیم و  

برادرش بره و سکوت کنه ؟ دم نزنه ؟! خوش  یخار به پا شهیم

 و

بکنه شویزندگ خرم  ! 

حروم زاده  ی کهی: کجا رو بگردم ؟! اون مرت دیگویم یکفر پاشا

، 

سروقتت امیم دونستهیوگرو نگه داشته چون م پرهام  ! 

- ؟ یریپرهام وبگ یدیمن و م  

پاشا کندیدرشت م چشم  . 

درود ....  یمن نوشته :دالن مساو: تو سرنوشت زنمیم لبخند

 دالن

 کسی... ایپسر... دالن مساو یپرهام... دالن مساو یمساو

گرگیا  ! 

یمساو دالن  ... 

رمیگیپاشا فاصله م از  . 

با توام سایکند: دالن صبر کن ... دالن وا یم میصدا .... 
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 نیرد شوم! ا ابانیاز عرض خ خواهمیبندم م یرا م میچشمها

یزندگ  

؟ دیآ یچه کار ! به چه کارم م خواهمیبودن را م یمساو ! 

: کدومکشدیدارد و داد م ی، نگهم م ردیگ یدستم را م پاشا  

؟یریم یقبرستون  

کنمیم نگاهش  . 

 یکنه چ تشی؟! اگر اذ یاون باشه چ شیدهد: اگر پ یتکانم م پاشا

 !؟

؟ یاز درود گذشته باشه اما بخواد به پرهام صدمه بزنه چ اگر ! 

گفتن ندارم یبرا یزیچ ! 

: دالن سکوت نکنکشدیعربده م پاشا  !!!! 

زنم ینم حرف  . 

آورم یبر زبان نم یکلمه ا چیه  ! 

کتفم ممکن کنمیدهد که حس م یتکان م یدستم را طور پاشا  

و  دیآ یبه چشمانم اشک م کنم،یبغض م د،یایاز جا در ب است

 پاشا



سراغش میری: سوار شو ... مدیگویم  ! 

شکسته شود دخواهیم سکوتم  ... 

کنمیم اهی: بفهمم پرهام اونجاست ، روزگارشو سدیگویپاشا م که  

. 
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فکر  نیکشد، به ا یاصالن شاخ و شونه م یکه برا یمدت تمام

کنم،یم  

جمله اش ، دالن چیذهن پاشا ، جا مانده ام! که در ه یکجا من  

چشم  یجلو قایآورد ! من که دق یدالن را به زبان نم فیوتکل

ودم وب  

نبودم انگار ! 

] 6۳:6۱ ۲۱,6۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 6۲۳_ یلیگرا  

پاشا را بچسبم یپهلوها میکه با دستها ردیگ یم عقم  . 

یکه هدفمند به جلو م ییها لیزل زده ام . به انبوه اتومب ریمس به  

را حمل  شانیزندگ حتاجیما یکه بسته ها ینیبه عابر تازند

کنندیم . 

اند دهیکه دست بچه شان را سفت چسب ییزن ها به  . 



را مراقبند شانیها فیکه ک ییمرد ها به  ... 

یها رد م کیکه دست به دست هم ، از مقابل بوت ییجوان ها و  

دهد یآزارم م شانیخنده ها ی. صدا شوند . 

دهد یعبور و مرور آزارم م یصدا . 

ها لیاتومب یصدا  ... 
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دهد یاشا هم آزارم مپ ینفس ها یصدا یحت . 

زند و  یمعده ام سوز م نطوریدانم چه به خوردم داده اند که ا ینم

 به

مثل رازیبهار ش دانی. م چدیپ یبه هم م زی. همه چ چدیپ یم هم  

اصالن  لیشود ، به اتومب یچشمم است ، وارد کوچه م یتو خار

 که

کوچه مقابل ساختمان تراورتن متوقف شده است زل  یانتها در

یم  

 . زنم

اصالن لیدهد سپر به سپر اتومب یحرص ، گاز م تیبا نها پاشا  

 یپنجره  یرود ،پرده  یشود، نگاهم به ساختمان م یم متوقف

 طبقه



خوردیم یدوم تکان ی  . 

سرافکنده است پاشا . 

؟ یریزند : تو م یاندازد و لب م یبه من م ینگاه مین  

باال ؟ یایب یترسی: مزنمیم زهرخند  

نجای: اگرپرهام ا میگویکند و م ینگاهم م ظیپر از غ یچشمان با  

یبدهکار یکه با من کرد یبه من و کار ی... تا عمر دار نباشه  ! 

ستمی: من نادون ن دیگویو م کندیحبس م نهینفسش را در س پاشا  

جاهل نادون رفتار نکن هی نی! با من ع دالن  . 
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دیآ یکش م لبم  . 

هزار بار لعنت کنه شویعث وبانکند : خدا با یم نینفر پاشا  ! 

ترک موتور نشسته ام هنوز  . 

 یزند به سمت ساختمان م یحرف نم کندیرا خاموش م موتور

 رود و

 یباال چا نیای: ب میشنویم فونیمردانه و با اصالتش را از آ یصدا

 تازه

 ! دمه



] 4۰:7۱ ۲۱,6۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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کندیمرتب م شیشانه ها یاور کتش را رو پاشا . 

هم نتوانسته اندام خوش تراش مردانه اش  یماریاز بابت ب یالغر

 را

سوقصد قرار دهد مورد  . 

 ی، من گرددیمن برم یدارد و نگاهش به سو یرا باز نگه م در

 که

 یخانواده دست از پا درازتر به خانه  تیبه خاطر حما ناچارم

 شوهرم

 ! بروم
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روم بدون کمک به یباال م یکیپله ها را دو تا زنمیپاشا جلو م از  

پاشا به  کنمینم یاما توجه خورمیم یها ، چند بار سکندر نرده

 دنبال

پرهام دیسف یها یکتان رسمیکه م یکوبد ، به در چوب یپا م من  

. در باز است ، با پا در را  کندیاز حرارت آتش درونم کم م یقدر

 تا



اندازد : پرهام یسر م یرا تو شیو پاشا صدا میگشا یم انتها  ! 

نجامیشنوم: داداش من ا یپرهام را م یصدا ! 

کند یبه من سالم م پسرک  . 

که مشمئزم ی، لبخند یچا ینیدهم ، اصالن با س یتکان م یسر  

:  دیگویو م ستدیا یسالن م ی انهیاش م رهیکند و نگاه خ یم

 خوش

دیاومد  ! 

 یبه سمت پرهام هجوم م می. مستق.. شودیبا کفش داخل م پاشا

 آورد

بوسد یرا م شیموها یو رو ردیگیبغلش م ! . 

شده ؟ یپرسد: طور یشوکه م پرهام  

،  گذاردیم زیم یرا رو یچا ینیو اصالن س کندیبه من م ینگاه

 کمر

و موتی: ر دیگویکه به ما زل زده است م یو درحال کندیم راست  

نگ؟یتو پارک یاریموتور و ب بزنم ! 
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دارد یدست از دور گردن پرهام برنم پاشا  . 



کندیو منگ نگاهمان م جی، پرهام گ خوردیزنگ م تلفنش  . 

خورهی: تلفنت داره زنگ م دیگویرو به پاشا م اصالن ! 

برد قبل  یم بی. پاشا دستش را به سمت ج دیآ یم برهیو یصدا

 از

صبر  امی... تا ب نیی: برو پادیگویپاسخ بدهد رو به پرهام م نکهیا

 !کن

 کسیبا داش اصالن ا می: داشت کشدیاش را باال م ینیب پرهام

 باکس

میزدیم ! 

میجوان پسند ن یها یو خوراک ونیزی... تلو یباز یدسته ها به  

: من برده بودمدیگو یم روزمندانهیاندازم و اصالن پ یم ینگاه ! 

که پرهام تمام تالششو کرده بود هرچند ! 

؟یینجایا یک: از پرسدیبا حرص م پاشا  

- بودم ... بعد اومدم رونیداش اصالن زنگ زد ... منم با بچه ها ب  

نجایا ! 

چند  یدونی؟! م یجواب نداد تویپرسد: چرا گوش یم رانیح پاشا

 نفر

؟ گردنیم دنبالت ! 



 یدزد زد داداش.... عصبان موی: گوشدیگویبا خجالت م پرهام

 .نشو
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ها  یی: چادیگویصالن مو ا کندیهمانطور مبهوت نگاهش م پاشا

خی  

 !کرد

؟ یکنیم یچه غلط نجای: ادیگویگذارد ، رو به پرهام م ینم محل  

سوارم کرد ری: داش اصالن تو مس دیگویبا تته پته م پرهام  . 

دیگویچرخد و پرهام م یپاشا پر از خشم به سمت اصالن م نگاه  : 

.... مگه نه ؟میلیفام گهیشده ؟ ما االن د یچ مگه  

کندیتماشا ممن را  و . 

چارهیب پرهام  ! 

: با من صادق باش پرهام ! به زور دیگویبا آرامش م پاشا

 آوردتت ؟

سر راه یزنگ زد ... بعد گفت یکه گفت اولش  .... 

چرا  گهیوزدن د می: گوشدیگوی. مستاصل م شودینگران م پرهام

نیس  

یکنیم میج ! 



ت لذ شیچا دنیکه از نوش ی. درحال ندینش یمبل م یرو اصالن

یم  

: پرهام صادق باش من به زور آوردمت ؟ دیگویم برد  

: نه داش اصالن ... نه به خدازندیلب م پرهام  .... 

 

1054 

حروم زاده بود که به زور نی: پرهام... اگر کار ا کندیاخم م پاشا  

ارتتیب  ... 

زدن ... به  موی: نه ... نه ... گوش دیآ یکالمش م انیم پرهام

قامیرف  

همو ریتو مس ریهفت ت ی... حوالییجا ییمترو رنایمنو ب گفتم  

رسونمتی... گفت من ممیدید ! 

-  یسلطان چه حال یدونیخونه! م رسوندتیم ؟یینجایپس چرا ا

 داره

 ؟!

یدست باز هی می: خب ... خب فکرکرددیگو یهول شده م پرهام  

ینطورینشده چرا ا ی! بعدم طور شهینم ریبعد .... خونه د میکن  

یهست .... 



و من کندیاست ؛ تنها نگاه م دهیسرکش مهیرا تا ن شیچا ناصال  

... 

نشان از تلفن همراه کیخانه را بگردم  نیا یدانم هر جا یم من  

اعتقاد دارم نی! با تمام وجودم به ا ابمی یپرهام م ی گمشده ! 

] 7۳:7۱ ۲۱,6۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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دهد  یدر حواله اش م ی، به سو ردیگ یپرهام را م یشانه  پاشا

 و

میزنیحرف م نجایو ا ی. برو درمورد گوش امیم نیی: برو پادیگویم  

 ! مفصل

اندازد ، با چشمانش  یبه اصالن م ینگاه میمنگ است ، ن پرهام

 از او

و کشدیرا سر م شیکند و اصالن تا انتها چا یاجازه م کسب  

 ارتیهمو ز شتری! ب میشد لیفام : برو پرهام، ما تازهدیگویم

میکنیم  

نباش یزی! نگران چنیازا بعد .... 



شود ،  یکه در بسته م نیهم کند،یبه پرهام نگاه م ظیبا غ پاشا

 پاشا

شود که من از یجلو برود که اصالن چنان از جا کنده م خواهدیم  

چسبانم یم واریپشتم را به د ترس ! 

کندیقوز م یهد ، کمد یجلو داده اش را عقب م ی نهیس پاشا  . 

ماند یم سرجا . 

میاگر با هم باش یحت میدان ی. جفتمان مدیآ یپس اصالن بر نم از  

مییآ یاز پس او برنم هم ! 

با زن  گهی: ددیگویوم بردیم بیر ابه ج شی، دستها دیآ یم جلو

 من

نزن پاشا میج  ... 
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ستی: دلش باهات ندیگویبا حرص م پاشا  . 

- یتو زن منو ترک موتورت بنشون شهینم لیلباشه نباشه ... د  ! 

؟ شهیم یچ یدونی: سه سال زنته ... بعد م زندیم شخندین پاشا ! 

از فردا چکسی:هدیگویو م ندینش یکه به لب اصالن م یلبخند  



بشه یقرار ه عاقبت ما چ دونهینم چکسیپاشا ... ه ستین مطمئن  

! 

نیدر ا دارمیمبر واریاز د هیبرد ، تک یم بیدستش را به ج پاشا  

باشم یدانم پشت چه کس ینم جنگ . 

پاشا ؟ یپنهون کرد یچ بتیشود : تو ج یم رهیاصالن ت نگاه ! 

- بشه ته رفاقتمون؟ ته نی... که ا میعمر با هم رفاقت کرد کی  

مونیبرادر  ... 

- ! تو میبرادر باش میتونیشرمنده ام نکن پاشا ... ما هنوزم م  

یخوایکه م ییزهایمراقب چ دی... من خواستمش ! باشینخواست  

برشون یجلو دست که کس یبذار دینبا یخوایپاشا ... اگر م یباش  

 !داره

کنم : اصالن شیصدا خواهمیم دیآ یاز ته چاه در م میصدا  ... 

شنوند ینم  ! 
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لجمو ی! دار کهیمرت یاریلجمو درم ی: داردیگویبا حرص م پاشا  

پست فطرت ! تو  ی.... توزیهمه چ یشارالتان ب یاریدرم

یخواستیم  



یریو از من بگ زیچ همه  ! 

من میتقد یو دو دست زی: تو خودت همه چزندیلبخند م اصالن  

یکرد  ! 

ضامن دار را مقابل یچاقو دیآ یم رونیب بیپاشا از ج دست  

زند ،  یم رونیچاقو ب یزیت کشدیو ضامن را م ردیگیم نخلستان

 من

 گرید ین از دماغ کسخو خواهمی. نم کنمیسمتشان پرواز م به

نییپا  

میا دهیما عذاب کش یمدت همه  نیا یکاف ی. به اندازه  دیایب ! 

! میخواهیم دنینفس کش یسکوت ... قدر یآرامش... قدر یقدر

 همه

 !مان

ستدیا یترس و نگران مقابلش م یبدون ذره ا اصالن  . 

 داینمود پ شتریب شیگلو یها انیتا شر کشدیرا باال ترم سرش

 . کنند

؟ یببر یخوای: م دیگوینشاند و م یلب م یرو یبخندکمرنگل  ! 

لحظه نی: تو ادیگویگذارد و م یاو م یگلو یسر چاقو را رو پاشا  

خوامینم نیاز ا شتریرو ب یچیه ! 
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- ؟ یچطور کمکت کنم که به خواستت برس ! 

] ۱۲:8۱ ۲۱,6۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 9۲۳_ یلیگرا  

افتاده است باز وبسته  رونیکه از تنگ ب یرا مثال ماه دهانم

کنمیم  . 

من را در محدوده  شانی. هردو رندیگ یم دهیرا هردو ناد حضورم

 ی

کنند هیذهشان گذاشته اند تا اول با هم تسو یناکجا ! 

برد، رد خون را  یفرو م شیگلو یبا قساوت چاقو را درپهلو پاشا

 که از

، مثل سوزن به چشمم  شودیم یراش جا قهیبه  شیگلو غیت ریز

 فرو

در خانه میو باالخره صدا زنمی، ناله م کنمیرود ، وحشت م یم  

خوانمیکه پاشا رام چدیپیم . 

ببر....  نیاز ب یتونیرو م فیآل س نی: ا دیگویبا لبخند م اصالن

گهید  

مرد نداره که گهید فیمزاحم دالن بشه! آل س ستین یکس  

ادیبه کار ب شیمردونگ  ! 
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دهد یفشار م شتریب پاشا . 

شود یدو چندان م وحشتم ! 

، کنمیالتماسش م چسبم،یم شیکند ، به بازو ینگاهمم نم پاشا  

کنمیم هیگر ... 

خواستت  ی؟ برا ی: چرا معطل دیگویگذارد و اصالن م ینم محلم

دیبا  

جنگمیخواسته هام م ی... من برایبجنگ  ! 

که نمیب یست مشده ا نیو پاشا ، دستش سنگ کندیاش م یجر  

اصالن جدا یکه چاقو را از گلو نی، هم کندینم یرو شیپ گرید  

 یبد ینکن زن منو فرار یسع گهی: ددیگوی، اصالن م کندیم

 !پاشا

یطیشرا چیدره  ... 

. که  نمتیب یم گهی: سه سال ددیگو یگرفته م یبا صدا پاشا

 چطور

و تو  گذارهیچطور تنهات م کنهی!چطور ولت مشهیجدا م ازت

 دستت

ستیبند ن ییجا به  . 



- سنجم پاشا ! نگران من نباش... دستم  یمن صبر عاشق ها رو م

 بنده

عاشق ها ییبایوشک یصبور به  ! 

دوزد یبه من چشم م پاشا  . 
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خواهد یم دییکه زده است مهر تا یحرف یبرا  . 

و بعد با شانه  کنمینگاهش م هیبا نگاه ملتمس تنها چند ثان من

ییها  

 میپا ریز یلنگه به لنگه  یشده اند به فرش ها لیما نیمبه ز که

 زل

زنم یم  . 

پاشا باز  ی: خوش اومدزندیولب م کندیلبخندش راحفظ م اصالن

 هم

اجازه بدم زنم از تونمیما سر بزن ... البته با خانواده ا ت! نم به  

کنه ییرایپذ ییسابقش تنها محبوب  ! 

: سه ساله ! زود ددهیو ادامه م کندیپاشا م یحواله  یچشمک

گذرهیم  

رینگ سخت  ! 



چکد  یکه هنوز از آن خون م ی، به زخم کنمینگاه م یدگیبر به

قهی.  

 چیخون ه یلعنت یلکه  نیلباسش را آلوده کرده است . ا ی

یروز  

من یروز وصلت اجبار ی. حت داردیاز سرمان برنم دست ! 

برد یم بیچاقو را به ج پاشا  . 

هیدوزد ، چند ثان یبه سمت من م و مجنونش را زیغم انگ نگاه  

: تموم دیگویو اصالن با طعنه م کندینگاهم م یطوالن ق،یعم

شهیم  

! تموم نکن زنمو پاشا  !!! 
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کنمینگاهش م ریهجو اصالن دلگ یزنم زنم کردن ها از  . 

] 6۱:8۱ ۲۱,6۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۰4۲_ یلیگرا  

ی: هرچند که وداع حق همه دیگویو م ندخواینگاهم را م اصالن  

... همو دیاز بابت وداع ! راحت باش کنمی! نکوهشتون نم عاشقانه

 در



.... دی... عطر همو خوب به شامه بکش دی... ببوسدیریبگ آغوش

نیا  

انقدر روشن فکر شهی... من هم دیرو به ذهنتون قاب کن لحظه  

ستمین ! 

م است، دردش ناتما کندیبا درد نگاهم م پاشا  . 

میرو به رو دیآ یماند و پاشا به سمتم م یم نهیدست به س اصالن  

! قول گذرهیازش.... سخت نم یشی: تو جدامدیگویو م ستدیا یم

دمیم  

 . بهت

چکد و پاشا رو به اصالن یم نییچشمانم دو قطره اشک به پا از  

یکنینم تشی: به رفاقتمون قسم بخور که اذدیگویم  ! 
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زندیلبخند م اصالن . 

 ی... به دوست مونی: قسم بخور به برادردیگویسرزنش گر م پاشا

یا  

یدیتو به گندش کش که  ! 

 کی ذارمیدهد: به جان دالنم قسم... که نم یسر تکان م اصالن

 لحظه



! به سرش قسم که دوستش دارم ادیبه دلش ب غم  ! 

هر  ی: به سرش قسم بخور که طالقش بد دیگویبا حرص م پاشا

 !سال

رطش طبق .... 

کند،ی، دستش را به سمت من دراز م دیآ یجلو م اصالن  

: به سرش  دیگویگذارد و م یم میموها یرا رو سرانگشتانش

 قسم، که

 ی! برا ستادمیمحضر ا یزمان اراده کنه و بخواد ... من جلو هر

 !طالق

اگر نخواست... اگر خودش نخواست ... اگر التماسم کنه که  یول

 بمون

پاشا ؟ یاون وقت چ .... ! 

لرزاند یرا م میفاتحش زانوها لبخند  . 

من یداند که روز یانگار م کندیاست، پاشا نگاهم م شترین مثل  

بودن و ماندن کنار اصالن یبرا کنمیم التماس  ! 
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چرخد چند یلحظه به عقب م کیماند،  یرود، م یسمت در م به  

رود یزند و م یبه من زل م هیثان  ... 



زند: پاشا یم شیصدا اصالن  ... 

را به سمت پاشا  یچرخد، اصالن تلفن همراه یبه سمتش م پاشا

یم  

بهش نگو که مضطرب بشه ی: طور دیگویو م ردیگ  ! 

 شتریزند: ب یو اصالن لب م کندیم شیتماشا ظیبا غ پاشا

 حواستون

بزرگتره یپلکه که از خودش چند سال یم یباشه! با دختر بهش ! 

مراه پرهام که در دست اصالن استبه تلفن ه زندیچنگ م پاشا ! 

کند ، در را پشت سرش  یم رونیب هینفس داغش را از ر سخت

یم  

سکوت به خانه هی! چند ثانفتدیساختمان م ی. لرزه به بدنه  کوبد  

خودم را  ینفس نفس زدن ها یکه تنها صدا شودیفرما م حکم

 واضح

شنوم یم ! 

آورد،  یدر مآلوده به خونش را مقابلم از تن  راهنیپ اصالن

شیموها  

را به طنتشید ارد نگاه پر از ش یتخس یچهره  زدیر یهم م در  

که عضالت مردانه اش را به  یدوزد و درحال یمن م چشمان

شینما  



... برام حوله رمیدوش بگ رمی: مدیگویاست رو به من م گذاشته

یاریم  

 ؟!
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 ! ساکتم

خونه ات خوش: به دیگویو بعد م کندیمن را تماشا م هیثان چند  

یاومد ! 

 .ساکتم

بودبگو یا یتو خونه بزن کم و کسر یدور هی:  دیگویتعلل م با  

... 

که  یبه چشمان کنمیدهم . فقط نگاهش م یسکوت ادامه م به

 اصال

ستندین یعصبان . 

بگو ستین لتیباب م یا لهی: اگر وسدیگویم یلبخند دوستانه ا با  

میکن عوض  ! 

رانم یم نرویب نهیازس یرا به سخت نفسم . 

یبه بعد ... حرف نیآورد: از ا یحرفش را شمرده به زبان م اصل  



به من بگو ... فرار نکن . باشه؟ یداشت ! 

ماند ینم دمییتا منتظر . 

اش واکنش نشان  یبه سواالت و اظهار نظرات قبل ماندینم یحت

 !دهم

 دیآ یدوش آب که م یرود و صدا یزنان به سمت حمام م سوت

 من

! نگرانستمیزند ! مشوش ن یقلبم آرام م نمینش یمبل م ی لبه  
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هیصدا در سرم است ، ثان کیدر دل ندارم... فقط  ی... ترسستمین  

ادیز یلیاست ! خ یادیو تاک! سه سال زمان ز کی... ت شمار  ... 

] 4۱:8۱ ۲۱,6۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱4۲_ یلیگرا  

هجدهم : اکنون فصل  

کرده ام  زانیدستم آو یفصل خنک است ، پالتو را رو نیا اهواز

 .. به

کنمیکارون نگاه م یرو دیخورش رقص . 

کند .  یکنار نهر ، مضطربم م یبچه ها یو باز قیقا یصدا

 پوست



یتنها نشسته ام ، موج ها یمکتین یکنم، رو یناخنم را م کنار  

ست ،در خطر ا عتشیآورد ، هرچند که طب یحالم را جا م کارون  

...  می... آبش را گل کرده امیکه در حق کارون بد کرده ا هرچند

 بغض

زل زده ام به امواج کرده . 
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گذارم و  یم مکتین یرا لبه  میآورم ، پا یرا از پا در م کفشم

میزانو  

به  زنمیدهم وزل م یزانو قرار م ی. چانه به کاسه  زنمیبغل م را

 رو

رانم یحلقم م ینقطه  نیتر یرو... بغضم را به انتها به . 

کنم ،  ی، اطرافم را خوب تماشا م کشمیم قیبار نفس عم چند

 کالفه

، تا غروب کامل زنمیام زل م یساعت مچ یبه عقربه ها وکسل  

ستیباق یهنوز سه ربع آفتاب  . 

را  میبندم.. زانوها یرا م میدهم و چشمها یم مکتیبه ن هیتک

 هنوز



را که به مانند بهشت شده امروز  اهواز یخنک یزده ام ... کم بغل

 به

کشمیم شامه . 

- و نهر و دور  یباش قیکه سوار قا دهیصفا م یغروب کارون وقت

یبزن  ! 

کنمیرا باز نم میپلکها . 

- یسوار قیقا دهیمزه نم ییتنها  ! 

- ؟ یسوار قیقا یگفته تنها بر یحاال ک ! 

میگویآورم و م یبه لب م یبسته لبخند کمرنگ یهمان چشم ها با : 

؟ نجامیا یدونستیکجا م از  
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- ... چرا نجایا یهر ازگاه امیم یدونستیکه تو م ییاز همون جا  

؟ یبست چشماتو ! 

ندینش یکنار دستم م فهممیم  . 

چشماشون بسته است ی: انگار آدما وقت میگویوم میگشا ینم پلک  

... نه  ی... نه خشونتننیبیرو نم یتلخ زیچ چیترن ... ه آروم

یظلم ... 



ی! خوش به حال روشن دل ها. نم ننیب یرو نم یچی! ه یستم نه  

رو بخورن دنشونید یکه غصه  نینیب ی... نم ننیب  ! 

-  یبه تماشا ی.... محکومیستیچشماتو باز کن ! تو روشن دل ن

 ظلم

ایدن نی... ستم ا ایدن نی! خشونت ا ایدن نیا  ... 

و دیآ یم شیکه صدا یبه سمت گردانمیبسته سر م یچشمها با  

همه جنگ سر من رخ  نینبودم بازم ا دنی: اگر قادر به د میگویم

یم  

 !داد؟

 !چشماتو باز کن دالن-

دیگو یم متحکم . 
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 نیا ایبدونم. قانون قانونه ...  خوامی: م میگویو م دهمینم گوش

 قانون

هم زادیکه سالمن ! نقص آدم کنهیصدق م یید رمورد زن ها فقط  

تونه؟یم ایکمک کنه  تونهینم  

- قانون و ننوشتم نیمن ا ! 



- یپاک کردنشو داشت ییتوانا یکاش حداقل اگر ننوشته بود  ! 

 ! دالن چشماتو باز کن-

.. اصالن  نمیب ی... چه م ایکنم وخدا یبار به حرفش گوش م نیا

 ! تا

 یها شیشلوغ .... ر یموها زانیم نیحد شکسته .... با ا نیا

 صورت

چه برسرش آوردم ! کنمیپشت .... باور نم پر  ! 

] 9:56۱ ۲۱,6۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲4۲_ یلیگرا  

باز کردم... و باز حسودم به آدم  ای: بمیگویم یخفه ا یصدا با

ییها  

زارمی... از حسادت ب ننیبب توننینم که  ! 

دیگو یم یخش دار یصدا با  : 

- یو ناشکر ینیبب یتونیاونا هم به تو حسودن که م  ! 
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- تمام یهام شاکرم ... وبه اندازه  یتمام خوشبخت یمن به اندازه   

دارم هیهام گال یبدبخت ! 



، انگار بخواهد  گرید یبه سمت گرداندی، رو برم زندیم یپوزخند

دیبگو  

دانم ینم یزیچ یبدبخت قیو عم قیدق یاز معنا من . 

: اصالن زنمیم شیدهم و صدا یبه جلو تاب م یرا کم خودم  ! 

چرخد یسمتم م به  . 

از  ییایتوانم بخوانم ... در نگاهش دن ینگاهش را نم ته

 مجهوالت

ابمیتوانم ب یآنها نم یبرا یپاسخ چیکه من ه ی! مجهوالت است  ... 

پا  یو پا رو  ردیگ یرا م مکتین یکند ؛ لبه  یرا دراز م دستش

یم  

ج زو کی؟!  میرس یما چگونه به نظر م گرانی. از نظر د اندازد

 که تن

یکارون لذت م عتی! ازطب مینشانده ا مکتین یمان را رو خسته  

میندار یمشکل چی... و ه میبر ! 

دور بزن هیببرمت  ای: ب کشدیم ینفس اصالن  . 

، میشو یپوشم ...با هم بلند م ی، کفش را م کشمیم نییرا پا میپا  

کند یدستم دراز م یرا به سو دستش . 
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 دی: بامیگویم نهینم و دست به سک یبه پنجه اش م ینگاه

کارشیچ  

؟ کنم  

رشیبرد: بگ یلنگه ابرو باال م کی ... 

- امیراه ب تونمیم ییخودم تنها ! 

 یکی دی... با امیراه ب ییتنها تونمی: من نم دهدیتکان م یسر

 دستمو

رهیبگ  ! 

... پنجه ام را محکم کشمیم شیکند ، دستم را پ یمجابم م لحنش  

شانه ام  کشد،یخودش م یمن را به سو ، ردیگ یمشتش م انیم

 را

فشارد یو سخت و تنگ من را به خودش م زندیم بغل  . 

 یم هیرا به ر میو عطر تار به تار موها کشدینفس م میموها از

 برد و

ی... از همه چمیدور باش قهی:چند دق دیگویم .... 

دهم و پنهان از چشمش ، اشک حلقه زده در چشمم یتکان م سر  

مکنیم راپاک . 

نیا یناخدا خواهدیکند ، خودش م یم هیرنگ کرا دیسف قیقا کی  

کوچک باشد قیقا  .... 
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و به کمک او سوار  زنمیرنگم را چنگ م یمشک یشلوار دامن

یم  

، به  نمینش یم قیقا ی انهیکوچک م یها مکتین ی، رو شوم

 موج

چدیپ یدر سرم م قیقا یو صدا زنمیکارون زل م فیخف یها . 

کوچک قیقا نیدوزم که مسلط به ا یاو م یشمهابه چ چشم  

است یموتور  . 

برمت  ی: بعدش م دیگویآورد و م یبه لب م یکمرنگ لبخند

 شادگان

! 

- شهیاون موقع شب م  ! 

- لحظه ها رو نیبمونه ... امشبو... ا ادتی خوامیشبش قشنگه . م  

... 

- میحرف بزن یک . 

- میزنیم میوقت دار  ! 

] 7:54۰ ۲۱,6۲۰,۰| چهارشنبه ها, [  یح| سرو رو یلیِگرا   



# ۳4۲_ یلیگرا  
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قد یزارهایزند ، به سمت ن یم یکنم لبخند کمرنگ یکه م نگاهش  

،  قیقا یبرخورد آب با تنه  یرود ، از صدا یکارون م ی دهیکش

 لذت

آرامش... که انگار آرامش قبل از طوفان است نیبرم . از ا یم  . 

، نور که به ستدیا یها م ارزیآب ، کنار همان ن ی انهیم ییجا  

ردیگیتابد، نخلستان رونق م یم چشمانش  . 

را  شیدستها زدیخیکند ، از جا برم یرا که خاموش م قیقا موتور

 در

؟ یکن یزندگ نجایا ی: دوست داشتدیگویبرد و م یم بیج ! 

: دوست دارم هرجا که تو میگویو م زنمیچشمانش زل م به

ییاونجا  

کنم یزندگ باهات ! 

- ادیدلم به درد م یزنیحرفها رو م نیا  . 

از رهیگیجونم درد م ی: منم همه  میگویدهم و م یباال م یا شانه  

شدن تو گم  ... 



- روزها نیسرم خلوت تر شده ا  ... 

- ؟ یاومد یچ یحاال پ  

آرامش بخش است،  قیقا ی، تکان ها دینشن یم میبه رو رو

یهوا  

که صورت  یکم جان ... نور یآب... موج ها ی... بو خنک

 جفتمان را
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دانست یزنند ... خدا م یکه برق م یکرده است . چشمان روشن  

یهم م یرو به رو قیقا کی... درون  مییآ یبه کارون م یروز  

... و من از مرد بودن او ، و او از زن بودن من ، غرق  مینینش

 شعف

شود یم . 

از  شیپ لحظه را ساخته بود . نی... ا نیزم دنیاز زمان آفر خدا

 تولد

، گریچند بار د داندیاز تولد او ... و خدا فقط خودش م شی، پ من  

چندنفر انینگاه تکرار شده است . م نیا ... 

خودم ی: پدیگویکند و م یمن دراز م یرا به سو دستش ! 

- خودتو؟ یکرد دایپ  



- چه کاره ام دونمیم یشمیتو پ یوقت ! 

- نباشم یوقت ... 

دهد که دستم را به دستش ین مرا به سمت من تکا شیانگشتها  

را میشوم و پنجه ها یم نهیگذارم دست به س ی. محل نم بدهم  

بعد از ستمی: فکر کن ن میگویدهم و م یچانه جلو م کنمیم پنهان  

نیا  ... 

- گهید یستین  . 
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- ؟ یکنیچه م  

.دستش را عقب  کندیزنم و سکوت م یجواب له له م یبرا داندیم

یم  

یحاال که هست:  دیگویو م برد  ... 

- بودن موقته نیا یدونیتو خودت م  ! 

کند یطعنه نگاهم م با  . 

ازم دل یخواستی... میطالقم بد یخواستیدهم : م یباال م شانه  

یولم کن یخواستی... میبکن ... 

کندیم اخم . 



؟  یخواستی: مگه نممیگویگذارم و م یچانه ام م ریرا ز دستم

 التماس

میبر یو از غروب لذت م میینجایمن بود که االن ا یها . 

 ! من به فکر توام-

- هم به فکر من بود یکی...  میدیو د مینمرد ! 

 میزانوها یرا رو شی. دستها گردانمیرا برم میورو کنمیم ینوچ

 حس

با قهر به آب زل زده ام کنمیم . 

- ..؟یبا من ادامه بد یخوایم  
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نددهم اشک چشمانم را پر ک یو اجازه م زنمیم یشخندین . 

زن و سه تا بچه ؟ کیدهد : با وجود  یرا فشار م میزانوها ! 

کنم ی. سکوت م زنمیصورت خسته اش زل م به  . 

تو رو مجبور کنم با من  تونمیم ی: من چطور دیگویم یآرام به

 ادامه

سه سالم وصله زدم  نی... که هم شهیدونم نم یم ی... وقتیبد

 همه

وبه هم تا بشه زیچ  ... 



 شد ؟-

او ، از عذاب جهنم بدتر  یجواب ماندن برا ی. ب کندیم نگاهم

 . است

شود یمن هرگز تمام نم سواالت  . 

... سلوا ر  یحذف کن تیمنو از زندگ ی: حاضرمیگویبغض م با

 ! ونه

 ی ندهیرو آ یسلوا رو نه ... حاضر یمن و ول کن یحاضر

 خودمون

سلوا نه ی ندهیآ یو رو یببند چشم  ... 

- دالن ؟ یبرادرم چ یبچه ها ! 

- ؟ یتو چ یبچه   

خوردیدر نگاهم گره م نگاهش  . 
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تو  ی: بچه  میگویشوند و م یم لیما نیزم یبه سو شیها شانه

یچ  

؟ اصالن ! 

۲۱,6۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۰:۰۲[  
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او خوش کنمیباور م ند،ینش یطرفه که به صورتش م کی لبخند  

است نیزم ید رومر نیتر چهره  ... 

صورتش  یرو یگرفته ، غروب طور یرا باد به باز شیموها

 رنگ

یحداقل ، خدا به نفع او باز هیچند ثان یبرا کنمیم الیکه خ دهیپاش  

برد یجلو م را  . 

گذارد، پنجه به مو  یرانش م یدهد و آرنج لبه  یتکان م یسر

یم  

شمیانگار دارم پدر م یزنیحرف م ی: طور دیگویو م برد ! 

مگه ؟ یدهم : پدر شدن خواست یباال م شانه  

شود انگار نه انگار که ما سه سال سخت را  یم کیبار نگاهش

 پشت

 یبه تازگ کهیکند ، طور یم میتماشا ی... طورمیگذاشته ا سر

 نشان
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... انگار نه انگار که ما به زور میخورده ا ینیریاست ... ش آورده

 به عقد



میدر آمد هم ! 

- بخوام؟ االن ! 

- وسط نهر روون؟ قیقا یتو ! 

دالن ی: داغ حجله رو به دلم گذاشتزندیم زهرخند  ! 

یدلتنگ ایاز زهر حرفش ...  ایدانم از اشک است  ینم شیچشمها  

... 

سوزاند یم نطوریآمده که ا ادشیسوخته را  یهم فرصت ها دیشا  

. 

خلف وعده کردم؟ یدهم : ک یتکان م سر  

رکار نبود چوند ی: وعده اکندیم ینوچ  ... 

- هم نبود ؟ اقیواشت لیم ! 

اراده نگاهم تند و پر از سوزن  یاندازد ب یم نییرا پا دستش

شودیم  . 

که ادعا یمرد یهستم! حداقل برا یخواستن یکاف یبه اندازه  من  

من است ی فتهیش کندیم ! 

یکرد ی: سه سال دورمیگویو م کنمیرا تماشا م مشتش ... 

 !خوب کردم-
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: پس نگو داغ و من به دلت گذاشتم زنمیم غر ! 

؟ یدی: تو مگه داغ دزندیم یدار یمعن لبخند ! 

که پاشا ازم سوال کرد دمید ی: داغ ووقت کشمیرا جلو م سرم  ... 

بگم انگشت مرد عاشق هنوز به تن من نخورده دمیکش خجالت  ! 

زندیم رونیاش از صراحت کالمم ب یشانیکه رگ پ نمیبیم . 

دهد یت آخر سرم را به باد مزبان دس نیا . 

- بود . خجالت ! شرمت اومد ؟ نیاون شب ا تیپس حکا ! 

از  ییاما هنوز رگه ها ستیقبل ن یزیکه به تند و ت ییصدا با

 لجاجت

همه ادعا نیپوچه ا اد؟ی: شرمم ن میگویم زندیموج م انشیدرم  ... 

- ؟ خواستمیمگه به خاطر تنت م ! 

- هنوز اصالن !  می.... ما زن وشوهراز منه ! منم ... تنم ییتن جز

 من

کثافتش قبول کردم و تو هنوز  یعهد و با همه  نیبرسر ، ا خاک

 نه

! 

- تف سر باالست یکه قبول کرد یزیچ  ! 



 نیبا دل خوش ! حاال ا یچکد: به سالمت یگونه م یرو اشکم

 نوبه

رخت عزاشو تنم  ایتف سر باال درود بفرستم ...  نیبه ا نمیبش

 !کنم؟
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- ! به هرحال خاک سرده هیمدت سوگوار هی  ! 

- خاک فرق داره اصالن ریبا آدم ز تشیعشق حکا  . 

 !عشق ؟-

: عشق ؟ کندیو باز تکرار م زندینگاهم زل م در ! 

بارد یمثل ابر بهار م میتکرار است که چشمها نیبه موجب ا و  . 

] 47:۲۰ ۲۱,6۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 45۲ _یلیگرا  

بلند توانمیکه م ییدارم و تا جا یصورتم نگه م یرا جلو میدستها  

کند،یحرکت م نمیب یم میانگشتها انی، از م کنمیهق هق م بلند  

و کشدیم نییصورتم پا یرا از رو میشود . دستها یتر م کینزد  

بشه نیا خواستمی: تهش نم دیگویم  ! 



که عاقبت  یورز یرابطه  نی؟ ا ی: ته چ کشمیام را باال م ینیب

 من

اصالن ... مال ماست لهیطفل عل نیشناختمش ؟! ع تیرسم به  ! 
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هی! ه؟یچ فشی؟! تکل میبا بندراه نفسشو ببند ایسر راه؟  مشیبذار  

رو دوشم بذارمش ؟ تنه ! 

 !جاش تو دله-

- ، اون مال  ستیجاش تو دل ن گهی... دیکه تو نخوا ینه تاوقت

هیزمان  

 یستین ی.... وقتیکمکم باش یارم باش... کنیتو هم بخوا که

 نگهش

 رهی.. که کل جونمو بگیدندون چرک و عفون هی نیع دارم

 عفونت؟

مدته.. کوتاهه هیخاکش سرده !  گمی: من که مزندیم زهرخند  ... 

؟ ستین یکاف یهمه خود زن نیا گفتیاو چه م میگویچه م من ! 

یدا نگدالن تالش نکرد ! بع یدهم: بعدا نگ یرا تکان م سرم  

گفتنت اومدم جلو یو من پا یدالن تو گفت ی... بعدا نگنخواست ... 

لرزند یم شیلبها . 



همه  یو هنوز مردک ب ستیباران شیزند و چشمها یلبخند م اما

زیچ  

زندیم لبخند  . 

یکه خواست مونهیم ادمی!  گمی: نمدیگویدهد و م یتکان م سر ... 

ی... تالش کردیموند  ! 

کنمیرا فوت م نفسم  . 
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-  نیتموم کردن ا ی... برایو پس حاضر کرد فاتیتشر یهمه 

 ماجرا

... 

- ؟ یدار یتو از من چه توقع  

 یچه توقع یپرسی؟ تازه االن م هی: منظورت چمیگویطعنه م با

 دارم؟

؟ یبرس یبه چ یخواستی؟ م یکرد یباز نیمنو وارد ا چرا ! 

- ... از من  دوننیهمه م بایمنو .... تقر طیشرا یدونیدالن تو م

یخوایم  

کنم؟ کاریچ  



- اصالن؟ تمیزندگ یمن کجا ! 

کندیم سکوت . 

،  تمیزندگ یکه به قول خودت همه  یدهم: من یجواب م خودم

 االن

تو ایالتماس از سمت خودم؟  ی! تو نقطه ستادم؟یکدوم نقطه ا تو  

و نکاریبا من ا یکالم بودن از سمت تو ؟! چرا دار کی ی نقطه  

یکنیم  .... 

- کنم؟یم کاریدالن ؟! به نظرت دارم چ کنمیم کاریچ  

ی... سرکش ی: لجباز میگویم یکفر ... 

 !من بهت قول دادم دالن-
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- که  یکه درست وقت ؟ی؟ که طالقم بد ی!!! چه قول یچه قول

 گرفتار

یب یو شما آدم ها رمیبه درد خودم بم ی؟! که بذار یولم کن شدم  

اما زنده باشم و بعد  مریبم یعادت ... بذار نیگیبهش م رحم

 عادت

به اون زنده بودن ؟ کنم ! 



- کنمیمن دارم ازت محافظت م  . 

- ؟ یدر برابر چ  

ردیگیم نییرا پا سرش  . 

 یخوایاز من م ی: دربرابر چ میگوی، با غصه م خواهمیم جواب

 مراقبت

به مراقبت  ازی.. من ن یا ی... چه نگهداری؟! چه مراقبت یکن

 ! ندارم

 ؟یسر من هست ... محافظت.... از چ هیچه منت نیا فهممینم من

 از

؟ یک  

: از تو در برابر توزندیم ادیفر  ! 

کنمیم نگاهش . 

به آسمان پرواز  زاریاست، چند پرنده از ن دهیکش ادیفر یناگهان

یم  

اش زل زده ام ی. به چشمان عاص کنند  . 
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:  دیگو یو کالفه م کشدیم یتکان است . نفس یخشک و ب لبش

 من



اشتباه ادامه بدم نیبه ا تونمینم  ... 

- ؟ ستیاشتباه تو من هستم اما سلوا ن ! 

: نه دیگو یناله از ته دل م کیمانند  به ! 

- الی... بگو خی... بهم بگو دوستم نداریدیچرا با حرفات زجرم م  

الینبودم ... بگو خ یول بمیو دل فر ییایدالن رو هیمن  یکردیم  

 ،یا افهی... بگو چون بد ق ستمین یام ول یمن برات کاف یکردیم

 چون

.... بگو بهی... چون خائنیی... چون دروغگو ستین تیحال یچیه  

... به یبا من ادامه بد گهید یستیاون عکس ها حاضر ن خاطر

 خاطر

حداقل  یخوایم یی... بخاطر ... الاقل بگو چون عاشق سلوا پاشا

 شر

ه کند ن ودورولد راحت تر یاز ما از سرت کم بشه ! من ب یکی  

براتون ، پس برم به درک  دمیینزا یچیآره ؟! چون ه انداختنم

 !آره؟

که کبودشده است از دستم نمیب یرا بند آورده ام . م نفسش  . 

] 56:۲۰ ۲۱,6۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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ستین یگرفته است و اشک بغضم  . 

 نیوقوس .... که تهش بشه اهمه کش  نی: ا میگویم خسته

 !اصالن؟

- سه شنبه پنجشنبه کشنبهیدالن ؟!  یا یبه زوج و فرد راض  ! 

بشم برات ؟!  یکنم خودم ودالن ؟! نصف بشم دالن ؟! چ میتقس

یچ  

خوادیخودمو نم نیاز من ؟! من خودم ا یخوایم  .... 

عاقبتش... چرا  نهیا یدونستی: تو که م میگویو م شومیپا م سر

 پس

یرسوند نجایمنو به ا کار  .... 

-  یچیچون عشق چشمامو کور کرده بود ... چون به جز تو ه

رو گهید  

. منم جوون بودم ... حماقت کردم . چوبشم خوردم . تو دمیند  

یشاهد  ! 

میتقد یخواستیم یعشق بود که من ودودست نیلرزد : ا یم میلبها  

؟ یجواد کن دیس ! 

 نیا ی: با همه  دیگویو م دیسا یهم م یرا رو شیها ارواره

لیدال  



از اول لعنت شده رو ،  یرابطه  نیدر ا یتونیپسند ... م محکمه

 تخته

بشه ؟ یکه چ یزنیهمه چونه م نی! ا یکن ! 

- جا هیکه  ... 
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جا ... نه کی:فقط  میگویو م رمیگیم شیچشمها یرا جلو انگشتم  

تو دلت یحت  .. . 

لب... نه تو مغزتتو ق ی: نه حت زنمیاش انگشت م نهیس به  .... 

که انتخابت  یاریبار به زبون ب کیدهم : فقط  یرا قورت م بغضم

 منم

یاریو به زبون ب نیتو ا ذارهینم یحت گهیزن د هی یول ....  ! 

زندیدو دو م شیچشمها . 

بهم  یستیحاضر ن ی:حت میگویچکد و م یگونه م یرو میاشکها

 دروغ

به خاطر من از سلوا جدا ی.... که انتخابت منم... که حاضر یبگ  

همه  نی... فقط دلم خوش بشه که ا یبگ یالک ی... حتیبش

 التماس

داره یا جهینت هی  ! 



، کنمیم الیکه خ ی. طور ردیگ یو تنگ در آغوشم م شودیم سرپا  

 یتوانم برا یم نیلحظه است ...و پس از ا نیلحظه ، آخر نیا

شهیهم  

رمیبم  ! 

شناسم ! تو از  ی: تو رو م دیگویبوسد و م یرا م میموها یرو

نیپس ا  

یایبرنم  ... 

: چطور سه سال براومدم؟ میگویم یخش دار یصدا با ! 
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- به بعد ... درود هست . آزاد  نیدرود وسط بود . از ا یچون پا

 .... رها

به  خوامی... نمیتحمل کن یبه بعد به خاطر من مجبور نیاز ا ...

 خاطر

ستین یوقت شدن چیهکه برات  یو تحمل کن یزیچ من ! 

 ! ازش جداشو-

 نیا یتونی: به خاطر من نم دیگویو م کشدیراعقب م خودش

 وضع و

... رویپا رو ارزش هات بذار یتونیبه خاطر من نم ،یکن تحمل  



تو رو با خودت دشمن  خوامی... رو باورهات ... من نم اعتقاداتت

 !کنم

 کدوم من با من ؟-

- ات ندهیآ .... من تیمن سابقت ... من فعل  ! 

میتصم هی: ما  دیگویو م کندیرا پاک م میزند ، اشکها یم لبخند  

میریگیم درست . 

- اصالن ! خودتم  ستین یبرگشت گهی... د رمیازت طالق بگ

یدونیم  . 

جفتمون خوبه یبرا نی: ا دیگویو م ندینش یموتور م یکینزد  ! 

زهر یبه تلخ گرفتیم یمیجفتمان تصم یراحت ، برا چه  ! 

 یبندم ، کاش خدا به من صبر بدهد ... کاش وقت یرا م میپلکها

نیا  

هم بدهد ... تاب یدهد ، درمان و چاره ا یم ینیسنگ نیبه ا درد  
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آسمان  نیقسم ... به ا دشیو خورش شهیآوردم ... به آب و ب ینم

 پر

 یدرد بر نم نیو زمانش قسم ... از پس ا نیاش ... به زم ستاره

 ! آمدم



و یبدهد ... کاش نشانم بدهد عظمت وبزرگ یشانه اخدا ن کاش  

را نشانم بدهد رحمتش  . 

، آرامم کند . نفس  ی... کم ردیرا به بغل بگ ریمن حق نیا کاش

 تازه

الیخ ی! گاه یاست و عمر انگار طوالن اری... هنوز وقت بس کنم  

درکار هست ؟ اگر نباشد ... من چه شوربختانه به  یمرگ ایآ کنمیم

ادی  

را ... غروب را ! و عشق را قیآورم ... کارون را ! قا یم  ... 

] ۱۱:5۱ ۲۱,6۰,5۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 47۲_ یلیگرا  

کنم  یم الیروشن و شلوغ است که خ یپارس اهواز طور انیک

نیا  

روند یهرگز به خواب نم مردم  . 
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 یف طوالنو کرم ، ص ینارنج یها یبا کاش یفالفل فروش یجلو

 از

خواهند فقط وقتشان را تمام یم دیاست که شا ییها و زن ها مرد  

تمام شود خواهدیکه من دلم نم ی. وقتکنند  . 



ابانیروم . به آدم ها ، خ یرو راه م ادهیاصالن در پ دوشادوش  

... 

 تیو در نها زنمیشاد و رنگارنگ لباس ها زل م یها کیبوت

 خودم را

کنند یما را تماشا م رونیاز ب گذارم که یم ییادمها یجا . 

از تماس با هم ،  مانی... نه شانه ها میدست هم را گرفته ا نه

 جرقه

زندیم یا  . 

را تند کرده است و هربار که  شیکه تند رفته ام قدم ها هربار

 آهسته

ام ، همگام با من آمده است رفته  . 

بود  لمیهم م یشلوغ نیدر ا دنی... و دو ستادیو ا ستمیبا خواستم

 اما

دیانجام نرس به  . 

رسانم ،  یشلوار م بیمانتو به ج یچاک ها انیرا از م میدستها

 به رو

شکند  یسکوت طاقت فرسا را م نیرو زل زده ام که باالخره ا به

 و

؟یخورینم یزی: شام چپرسدیم  



کنمیم نگاهش  . 

 

1089 

هیاطراف  نی: ا دیگویدهم و م یباال پرت م یدیبا الق یا شانه  

شناسمیخوب م رانرستو  . 

 یشود نگاه یتر م یصف فالفل که لحظه به لحظه طوالن به

، کنمیم  

کند و یرا دنبال م ریبا چشمانش همان مس خواند،ینگاهم را م رد  

؟ی: فالفل ؟! مطمئن دیگویو م زندیبه من زل م بعد  

یتو فرق ی: برا میگویو م ستمیا یم شیرو به رو زنمیم یلبخند  

؟ میبش ریس یامشب باچ کنهیم  

: نه دیگویو م زندیصورتم زل م به  . 

- گهید میبش ریکه س نهیمهم ا  .... 

؟ یکه به هدفت برس یباف ی: فلسفه م زندیم یکمرنگ لبخند ! 

- ؟ هیهدف من چ  

 ! فالفل-

- اونجا برمتیتو لشگر آباد هم هست م  ... 



 یفهمد، نوچ یرا م میچشمها یرود و معنا یبه صف م نگاهم

کندیم  

ستمیا یخوراک تو صف نم یرامن ب : ! 
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 ی: برا میگویو م کنمیاش را مرتب م قهی کشمیرا باال م دستم

 خوراک

سایمن وا ی.برا ستین یحرف نسایصف وا تو  ! 

هم نجایبرد : مقصود فالفله من بهتر از ا یلنگه ابرو باال م کی  

شناسمیم  .... 

تو صفواسم  نمیبب خوامی: م میگویو لجوجانه م کنمیم ینوچ  

زن هاشون تو  ی... که برا یعاد یمردها نی.... مثل ا یسیمیوا

 صف

یوقت رنیگیبعد اون ژست قهرمان و م رنیتا غذا بگ ستنیا یم  

زنشونه با چند تا  یتو دستشونه که رنگ مورد عالقه  یا نوشابه

 سس

کردن و به عهده  دایجا پ تی! منم مسئول کیتو پالست اضافه

رمیگیم  ! 



رو رو انتخاب کنم !  ادهیدو نفره تو پ زیم نیهترب کنمیم یسع

ومونیو  

اندازه  نیباشه ... هم شنیرد م ابونیکه از خ ییها نیماش هم

و یعاد  

یمعمول .... 

رخ  یاتفاق چی: باور کن همیگویم یشخندیو با ن کشدیم یپوف

دهینم ! 

چی. ه دمی! قول م یشی... و معذب نم کنهیبهت حمله نم چکسیه  

شناسهینم ریام هیعنوان تو رو به  کس ! 

- کنمیبرات فراهم م یبخوا ی! تو هرچشناسمیخودم که خودمو م ! 
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- .... نه  ادیبه دست ب یکه به روش عاد خوامیم یعاد زیچ هیمن 

 اون

ارهیبلده به دستش ب فهیطا ریکه ام یروش  ! 

- شه؟یم زیخاطره انگ ینطوریشبت ا  

من تو صف موند برامبه خاطر  فی: اصالن آل سمیگویطعنه م با  

یبا ترش یسی! اسپا ییهفت تا ینونه  هیبخره !  فالفل ...! 

کند: با چند تا سس اضافه یاضافه م هیکنا با ! 



: با اون ژست قهرمانانهزنمیم لبخند  ! 

اندازد و  یم ینگاه میبه صف ن کشدیزبان م شیلبها یرو

دیگویم  : 

ستیپس کنارم با ایب  ... 

: نخواستم کنمیم اخم ! 

شتریکه ب ستیکنارم با گمی: م ردیگیبروم که دستم را م خواهمیم  

 یبودن بشنوم ... از فردا ب یاز عاد شتریباشمت که ب داشته

میخبر  

 !جفتمون

یلیخودت خ یمن و فردا ی: تو از فرداکنمینازک م یچشم پشت  

یهم اتفاقا باخبر ادیز  ! 
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در صف کنارشکشد وتا به خودم بجنبم  یدستم را م زندیم لبخند  

غذا  ی، بو کنمیشوم به آدم ها نگاه م یم نهیدست به س ستادمیا

 دلم

یشانه ام م یدهم . دستش را رو ینم تیاما اهم زندیبه هم م را  

: امشب رو  دیگویو دم گوشم م زنمیبه پنجه اش زل م گذارد

 چطور



دالن؟ یاریم ادی به ! 

یباز: پر از لج میگویچرخد وم یبه سمت چشمانش م نگاهم ... 

ی.... لجبازیلجباز  ! 

دهد یو سر تکان م خنددیم  . 

 ی... فردا کنمیبه رو به رو نگاه م زنمیم یخنده اش لبخند از

امدهین  

زند یبه جانمان م یآتش چه  . 

] ۲5:4۱ ۲۱,6۰,5۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 48۲_ یلیگرا  

حاضر  تیو جمع ابانیخ یدر سکوت مطلق که با صدا زیچ همه

 در

داشتم لیشد . همانطور که م یشود ، سپر یرو شکسته م ادهیپ  

... 
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 زیم کیکردم  یزیها را گرفت ، همانطور که برنامه ر چیساندو

 دو

 یها رو به رو یصندل یرو انتخاب شد ، رو ادهیدر کنار پ نفره

 هم



رسد مشغول یبه نظر م انیپا یکه ب ی. و غرق در سکوت مینشست  

میشد  . 

از آن را نتوانسته ام  یمیکنم . ن یرا مچاله م چیساندو کاغذ

 ... بخورم

من را از خودم ... از خودش... ازا  شی! اصالن ورفتارها رمیس

وضع نی  

کرده است ریس  . 

دیآ یدر چشمانش به چشمم نم یاحساس چیندارد . ه یولع چیه  . 

هتا فکر کنم ک کندیاست که من را وادار م شیحرفها یگاه فقط  

زیم یجا خوش کرده رو چیساندو ی مهیدوستم دارد . به ن قطعا  

؟یندار لیم گهیپرسد: د یو م کندیم ینگاه  

- ؟ینخورد یچیتو چرا ه  

کندیم نشییباال وپا کندیم یباز یکم دهیچیکه دور نان پ یکاغذ با  

: مشغولمدیگویم و ! 

- ینخورد یچیتو ه  ! 

- اشته باشنند یزیبه چ یلیشده م یهم گاه یعاد یآدم ها  . 
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 لونیدر همان نا شود،یبلند م میبگو یزیچ نکهیقبل از ا و

ها چیساندو  

زمیو منتظر است برخ چاندیپ یم را  . 

؟ امیب دی: کجا با میگویو م کنمیم نگاهش  

 !خونه من-

. با شومیو بلند م زنمی. پنجه اش را پس م کشدیرا جلو م دستش

 هم

دهد یتکان م یدست یتاکس کی ی. برا میرو یم ابانیسمت خ به  . 

 میندار یلیم مانی.هر دو میرو یبه آن حباب سکوت فرو م دوباره

 تا

به مقصد به دنیتا رس یلغت چی... ه یکلمه ا چی. ه میکن یصحبت  

میآور ینم زبان  . 

هردو به ستدیا یشوم اصالن کنار دستم م یم ادهیپ لیاتومب از  

رنگ دیگ تراورتن سفسن شی. نما میسه طبقه زل زده ا ساختمان  

و مشرف به کوچه است عیوس شی. پنجره ها است  . 

یخونه رو کجا نی: ا پرسمیاندازم وم یم مرخشیبه ن ینگاه مین  

؟ یات جا داده بود گذشته  

- گذشته نبود یخونه   ... 



- حاله ؟ یخونه   
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- است ندهیفکر کردم مال آ  . 

آرام زمزمه  میرو یساختمان م یزند ، با هم به سو یم یچشمک

یم  

: هر سه طبقه متعلق به توئه ؟کنم  

 ! پدرم-

- امرزتشیخدا ب ! 

 .... رفتگان شما رو هم-

اندازد  یم دیو بعد کل زنمی. با دقت به او زل م دیگو یدار م یمعن

 در

زند یکند بفرما م یکه باز م را  . 

سوم ...  ی، طبقه  میکنیواحد دوم را رد م م،یرو یپله ها باال م از

 در

یکیوحشتناک است تار میدر برا یلوال ژیق ی، صدا کندیباز م را  

نباشم که وارد خانه  یشود که من نفر اول یبر علت م دیمز راهرو

یم  

 .شوم



، دستش را داخل خانه کشدیم یفهمد . نفس یرا م میچشمها ترس  

نمیب ی. مبلمان قرمز رنگ را که م کندیبرد چراغ را روشن م یم  

است انیزن درم کی ی هقیسل یپا کنمیم حس  . 

 

1096 

کفشها را دیآ یشوم . پشت سرم داخل م یکفش وارد خانه م با  

: راحت باش دیگویکند و م یم جفت  ! 

یمبل ها به کوسن ها ستمیا یخانه م ی انهیهمان کفش ها م با  

یها هیرنگ با حاش ینخود ییشده اند ، گبه ها نیرنگ مز دیسف  

شمعدان  نهی... آ زیم یرو تالسی، کر دیسف ی، پرده ها یالک

دهیکوب  

و تابلوها ... اتاق خواب ها ... به سمت  ونیزی... تلو وارید به

از یکی  

تخت خواب دو نفره خار چشمم زنمیروم . به هدف م یها م خواب  

 هیرنگ با پا دیسف یبه آباژور ها نیمز یها یشود . پاتخت یم

یها  

یستالیکر  ! 

 ی قهیزن ... با سل کیاست .  هدیزن چ کی نایقیخانه را  نیا

 !زنانه



! با  یرانیا ی هیزن با روح کی!  کیاز مدرن و کالس یبیترک

هیروح  

گردمیاست . بغض کرده ام... به سمتش برم تهیمدرن ریکه درگ یا  

؟ رونیب یدیکش بتیرو از ج نجای: ا میگویوم  

زند یم یکمرنگ لبخند  . 

- ؟ یخندیم هیچ ! 

- ؟ رونیآس بکشم ب یکه نگران میزنیپوکر م میمگه دار ! 

- ؟ یرو برد یهم آسه .باز یلی. خ نجایآسه ا ! 
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- راجع بهش حرف  ینطوریکه ا نجایا ستیآس ن یاندازه 

یزنیم ... 

 ! آسه ... خوشگله ! سه خوابه دل باز... تخت دو نفره-

 مشکلت تخته؟-

!  مالینی! میرنگ .. فضا ... هارمون دمانیچ قهی: سلزنمیم لبخند

یک  

دلبر ؟ ینطوریا دهیرو جهاز چ نجایا ! 

- ؟ کنهیم تیکفا شینام و نام خانوادگ  



جان  نیکه به گل ی: پس اون نامزد میگویم یمرتعش یصدا با

 ازش

هیواقع یزد حرف  ! 

 ! کدومشون-

۲۱,6۰,5۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۱:۱۰[  

# 49۲_ یلیگرا  

دیگویوار م می، تسل ندکیم ینیکنم عقب نش یسمتش حمله م به : 

؟ نکیقهوه در یچا ! 
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- الیتک  ! 

کندیچپ نگاهم م چپ  . 

؟ یباش حیانقدر وق یتونی: چطور م میگویروم و م یسمتش م به  

- کرده باشم . چرا محکوم یکه کار کنهیم دایمعنا پ یوقاحت زمان  

ماجرا از چه قراره ؟ یدونینم یحت ی؟! وقت یکنیم ! 

از چه قرارا ست ؟ ماجرا دیگو یم تازه ! 

و لب کنمیآماده فوران هستند . نگاهش م میها انیبه تک شر تک  



 مونیزندگ یقصه  یخوای: ماجرا ؟! کدوم ماجرا ؟! دوباره مزنمیم

 رو

؟ یاول بشنو از ! 

مقابل پرت  زیم یغذاها را رو کیپالست ندینش یمبل م یرو

و کندیم  

را در هم شیها گذارد . پنجه یم شیران ها یرا لبه  شیآرنجها  

: دالن من بهت گفتم ! همه دیگو یم یکند و با کالفگ یم قالب  

... مثل روز !  یدونی! م یدونستیو م زیو بهت گفتم ! همه چ زیچ

 من

وقت بذارم نیاز ا شتریبرات ب تونمینم ! 

- ؟ فهی؟! سلوا ؟! دختراش ... خودت ؟ طا یذاریوقت م یک یبرا ! 
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هست یعصبان تیر مردانه اش به قدر کفا، ظاه ستدیا یم مقابلم  . 

دست  کیبا  تواندیندارم . م نیاز ا شیب ییابراز و رک گو جرات

 من

بلند کند و راه نفسم را ببندد نیاز زم را . 

خودمو را  یاو ، قدر یجسمان یبرتر نی، از ا طیشرا نیاز ا کالفه

 در



برم یفرو م یدفاع الک  . 

- ؟! به  یستین نطوری... ایشت، از خودت گذ فهیتو به خاطر طا

 خاطر

یستیمتعلق بهشون ن یکه حت یا خانواده ... 

شکند یرا م گاردم . 

- قلب و رگ و خونت  میکه از صم یتو هم به خاطر خانواده ا

 متعلق

یزنیم شهیاز حد خودتو از ر شتریب یدار یستین بهشون  ! 

کند یم میشود . چند لحظه با دقت تماشا یم کیبار نگاهش . 

؟ یخوایم ی: از من چ دیگویرسد و م یم میبه بازوها شیدستها  

زیکنم به همه چ پشت ... 

- .... تو  زنهیکه توش اجبار حرف اول وم یباش یا فهیطا ریام

نویا  

بشر بودن ؟ ریانسان بودن ؟! غ ری؟ غ یخوایم ! 

کرده است سکوت  . 
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سلوا یو حام بانیپشت یتونی: ممیگو یم یلرزان یلبها با  



اغراق  ی... حتیعمو باش نیبچه هاش بهتر یبرا یتونی..م.یباش

زیآم  

بچه  یبخش اعظمشو فدا تویزندگ یتونی... میپدرشون باش یجا

یها  

... امای... اونا رو درست پرورش بد یکن اسامه  ... 

شود  یم نییباال و پا شیگلو بکیدهد س یدهانش را قورت م آب

 و

؟ ی: اما چ دیگویم  

- اسم من باشه ! همونطور که  دیت فقط باشناسنامه ا یاما تو

 سلول

سلول قلبت به اسم منه ! متعلق به منه . تمام احساست که تو به  

هست ... به اسم منه وجودت  ! 

: به کدوم اسمت ؟زندیم یدار یمعن لبخند  

- من ی... برا ی.... تو عاشق من یکنیم یدالن ؟! برات فرق ایطال   

ی... با بند بند وجودت منو م.... با تموم وجودت یریبم یحاضر  

یپرست  ... 

- پس گذرمیچه اسفناک که ازت م  ! 

: تو دیگویشود و م یاز حرف سوزناکش پر از اشک م میچشمها  



دالن ! باور کن .... من تا ابد  یگذشت هست نیا ی ستهیشا

 عاشقت

خواهم بود ادتیبه  مویزندگ یمونم ... و تمام روزها یم . 
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بحث را ندارم یطاقت ادامه  گردمیسوال اولم برم به . 

- ؟ یحاضر کرد یک یخونه رو برا نیا ! 

- داشته باشم تونمیکه م یا گهید یزن ها یبرا  .... 

- برنده است ؟ یک یباز نیبدبخت ! تو ا یزن ها  

آورد : سلوا یبه لب م مذبوحانه ... 

- ... چون شوهرش مرده ؟چون  یبه نفع اون یباز نیچقدر تو ا

وهیب  

که از پس اداره کردن سه تا دخترش فهیزن ضع هیچون  ... است  

که  شهیدچار ضعف م کنهی! چون هر دخترشو که نگاه ماد؟یبرنم

دیبا  

... ناقصه ! حکم  فهیضع اوردهیو حاال که ن اوردیم ایپسر به دن هی

هی  

رو داره معلول  !!! 

- و تو ادیبرنم زیچ چیقبول کن سلوا بدون من از پس ه  .... 



ام که از  ی: من اونمیگو یکالمش م انیو م رمیگی مرا باال سرم

 پس

بدون تو ! پس حقمه که کنار گذاشته بشم یحت امیبرم زیچ همه  . 

. عقب کنمی. بهت افتخار مفیاصالن آل س یباشکوه میتصم چه

یم  

را  میملکه ، پا کی،به سان  نمینش یمبل قرمز رنگ م ی.رو روم

یرو  

دارم و یچانه ام نگه م یجلو را  میاندازم دستها یم گرید یپا  
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لذت تیشب با هم بودنمون به قدر کفا نیاز آخر ای: پس ب میگویم  

؟ هی. نظرت چ میببر ! 

مردانه اش پر از اشک است نخلستان را آب گرفته است چشمان  . 

کند یتلف نم وقت  . 

ی هیروح نی: تو رو به خاطر ا دیگویدهد و م یتکان م یسر  

کنمیم نیتحس شهی... هم قهرمانانه  . 

یکند : تو تا ابد تو قلبم جا دار یکوبد و اضافه م یاش م نهیس به  

! 

کنمی؟! االن حاضر م الیتک یگفت . 



گونه اش  یشده رو یاشک جار خواهدیرود ، م یاشپزخانه م به

 را

نمینب  . 

۲۱,6۰,5۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۱:۳۰[  

# ۰5۲_ یلیگرا  

بندم و پس سرم را به مبل یکشم، چشمانم را م یرا عقب م سرم  

کیمانم که انگار در  یدهم، آنقدر به آن شکل م یم هیتک مخمل  
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دارد. من ، اصالن...  یکه طعم گس ییایشوم .رو یغرق م ایرو

یدرحال  

 یزن ، حوال کی... میمرتع سبز در کنار هم نشسته ا کیدر  که

 ما

هستم و اصالن نه دنشیکه من قادر به د یپلکد .زن یم ! 

به دیگوی... م ردیپذ یاصالن نم نجاستیزن ا کی میگو یم هرچه  

خوشمان نوک نزنم حال  ! 

اش را غصب  یکند انگار زندگ یام م یام... نگاه زن عاص کالفه

 کرده

کند . زن به یم انیطغ میکه کنارش نشسته ا ی... رودخانه ا ام  



... اصالن حاال کشمیم غی... وحشت زده ج فتدیرودخانه م درون

 که

آب  یبه سو ندیب یاو را م زندیدر رودخانه دست و پا م زن

رجهیش  

 یب یها ادیفر نیاز شدت ا میکشم.... و گلو یم غیزند ... ج یم

انیپا  

 یاصالن را در آب نم زندیشود . زن هنوز دست و پا م یم زخم

نمیب  

ن را روم ... دست ز یشوم به آب م یخودم دست به کار م ...

رمیگیم  

 سیخ نکهیبا وجود ا میکشم ... لباسها یمرتع م یرا به سو او

 است

رود گم شده  انیو اصالن ... اصالن در م چمیپ یدور او م اما

 ! است

ینم ی. جواب زنمیم شیصدا وسیزده ... ما رتیزده ... ح وحشت  

 .دهد

اصالن کشمیآخر داد م ی مرتبه  ! 
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آب  وانیل کیسرم با  یکنم باال یرا باز م میپلک ها یوقت و

ستادهیا  

 یکشم رو یکند. خودم را باال م ی. نگران و دمغ نگاهم م است

 مبل

زنمیهنوز . . به چشمانم زل زده است نفس نفس م بودم . 

؟یپرسد: خوب یم آرام  

یکند چند جرعه آب م یم کینزد میآب را به سمت لبها وانیل  

زندیدهد و لب م یم نیام را تسک یزخم یگلو شیخنکا نوشم  

: یکردیناله م یداشت  ! 

- گفتم؟یم یچ یدیشن  

: خوبه میگویدهد و م یبه عالمت نه تکان م یسر ! 

هم در فکر او هستم ایدر خواب و رو یکند ، حت الیخ خواهمینم  . 

کم هی دی: برات وان و حاضر کردم . شادیگویاشاره به حمام م با  

یهم دلت بخواد ادامه  دیشا. مینیب یم لمی.... بعد فیتر بش سرحال  

یبخور چتویساندو  ! 

دهم یرا به عالمت خوبه تکان م سرم . 

چرت کی!  جمی. هنوز گ ستمیبا کندیکمک م ردیگیرا م دستم  

ستیخسته ام کرده است که انگار ب یطور یا قهیدق ستیب تینها  
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که  یام! گردنم خشک است . مفاصلم با هرگام دهیخواب سال

دارمیبرم  

باز است  مهیدر حمام ن رومیکنند. به اتاق خواب م یترق م قتر

میبرا  

را حاضر کرده است ی، حوله و لوازم بهداشت لباس  . 

است لیآل تکم دهیا یزندگ کی یخانه برا نی. ا کنمیم نگاهش  ! 

ی، در وان اب گرم دراز م یشوم ، بدون وقت تلف یحمام م وارد  

را  میدهد .چشمها یم یرآب رخوت را از جانم فرا ی. گرما کشم

یم  

اصالن را  یمانم که صدا یدانم چقدر به همان حال م ی. نم بندم

یم  

؟یندار ازین یزی:چ شنوم  

آورم ینه قاطع به لب م کی  . 

من  دیشوم . به د یم رهیپرسد . من به سقف خ ینم یزیچ گرید

، 

خواهدینم یکرده ام وقت یزندگ نیحفظ ا یرا برا میتالشها تمام  

خودم را سبک کنم دینبا نیزا اشتریب  . 



زنم. آب در گوشم  یرا بغل م میوار زانوها نیپهلو در آب جن به

یم  

دلم یسوزاند . کم یام را م ینیحل شده در آب ب ی... شامپو رود  

نکنم دل به حال خودم نسوزانم! از  هیزار نزنم ! گر خواهدیم

 پسش

رفته است از جاصد تن وزن گ یکه به اندازه  ی. با قلبمیآ یبرنم  

زمیخیبرم  . 
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یرا حساب ندهیشو یو آلوده به محلول ها زی... تن ل رمیگیم دوش  

ی. جلومیآ یم رونیپوشم و از وان ب ی. حوله را م کنمیم یآبکش  

ام ستادهیبخار گرفته ا ی نهیآ . 

به  یچشمها نی. من با ا میزدا یم نهیآ یآرنج بخار را از رو با

 خون

دنیجنگ شتریگفتن ،ب شتریرا زده ام . ب میرفها! تمام ح نشسته  ... 

را تکان دهم دیپرچم سف دیمردن است ! با شتریب تیحکا ! 

را به خدا  زیشوم ... آتش بس را اعالم کنم . همه چ میتسل

 !بسپارم

میآ یم رونیحمام ب از . 



یشوم انگشتها یگذاشته است ، خم م یپاتخت یگرم رو ریش میبرا  

 شیگرم گاوم ریش یزند . بو یحلقه م وانیزده ام دور ل خی

 انگارزنده

کند یم ام  . 

 یگرمم م شینوشم ... گرما یم یزنم . جرعه ا یم ریبه ش یلب

 کند

. 

کنم یرا باز م ییکشو یزند ، درها یکمد به سرم م یبررس هوس  

. 

 ی. قفسه  خورمیمردانه اش در کمد جا م یلباسها دنید از

 کتابخانه

سامسونت فیچمدان ... چند جعبه کفش... ک دو یکیکمد ،  داخل  
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من یشده است و خدا هیکه در داخل کمد تعب یگاوصندوق ....  ... 

قلم را جا انداخت کی نیدر کمد اصالن ا شودیم مگر ! 

یکاف ی.... طبقه به طبقه ! با نورپردازیا شهیش یا قفسه ... 

مورد من نیباشد اما در ا ینیشبیقابل پ ریغ یزیمرد در هرچ نیا  

کنم ینیب شیتوانم پ یم اورا  ! 



] 58:۲۳ ۲۱,6۰,5۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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ییکوچک روشنا دیزنم ... با دست کل یزل م رشینظیب نیتریو به  

طول و عرض  یدهم . نور که در فضا یرا فشار م نیتریو

 وارتفاع

زانیم نیباز کنم و به اکند تا دهان  یچرخد، وادارم م یم نیتریو  

میاحسنت بگو ییبایو ز هنر  . 

شوند یغصه ها فراموش م یقیدقا . 

هست جان تازه  میرو شیآنچه که پ یو معنو یارزش ماد یقیدقا

یا  

ردیگ یم  . 
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 نمیب یزنم و از آنچه که م یزل م میمن تنها به رو به رو یقیدقا

 لذت

بزند رونیحدقه ب کم مانده است از میبرم. درواقع چشمها یم  ! 

داند . نوک یرا م ندیب یآنچه که م یکه ارزش واقع ییچشمها  

 یجلوتر م یچسبانم. کم یم یا شهیش نیتریرا به در و انگشتم

 . روم



بندم  ینشاند . دهان م ی، م یا شهیدر ش یدر رو یبخار نفسم

 که

الوده به نفسم نشود نیتریو  . 

که هست .... آنچه که بازرق وبرق داخلش زل زده ام . آنچه  به  

انتخاب شده است ... و انچه که من را مجذوب خودش  وسواس

کندیم  

ظرافت  تیمرد است که با دقت و نها کی ی قهیتنها و تنهاسل ،

 تالش

بگذارد شیخودش را در انتخاب به نما یاست تا نبوغ هنر کرده  ! 

ها که متعلق به اصالن  سیها و خودنو سیاز روان نو یونیکلکس

 آل

است فیس  . 

...  دیکاخ سف یمورد عالقه  سیپارکر ! روان نو سینو روان

 داشتن

در دستش داشت چه نتوناعظمیکل لیکه ب یدرست مثل آن یکی  

و قرار داد ردیقلم را به دست بگ نیتواند ا یجز اصالن م یکس  

! قلم  یی... هواینی... زمییایدر یرا امضا کند قراردادها شیها

 سورمه

 نیتوانست از ا یم یونریترمن ... کدام کلکسرنگ وا یا

سیخودنو  
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فینداشت بگذرد ! چشمانم به رد ریاش نظ یکه طراح یا سورمه  

! در  لوتی... کراس... پا ی... المفری... شکانی. پل ندینش یم اول

 کنار

رسند یبا شکوه به نظر م هم . 

انندرنگ داشتند که بتو یسورمه ا یمخمل گاهیجا کی هرکدامشان  

عرض اندام کنند ستادهیا  . 

شان یمخمل گاهیجا ریکوچک که در ز یالمپ نور ال ام ب کی با  

بگذارند شیشده بود تا نبوغ طراح را به ظرافت به نما هیتعب  . 

... به  شهیشد . مانند هم یغرق شعف م شانیاز تماشا چشمانم

 مانند

سینودارد به خود یاصالن چه عالقه ا دمیمرتبه که فهم نیاول ... 

 سیوخود نو سی... روان نو کنمینگاه م نگیروتر یدوقلوها به

 کنار

 !هم

دانستمیداشت م ییارزش باال نیتریو نیاست ... ا رینظ یب استدلر  

بودم دهیدارد . آنچه که د ینگه م گرید ییرا جا یاصل ی نسخه  



بخش کوچک کیاو بود  یاز عالقه  یو تنها بخش صرفا ! 

 یبال ب یونی...  دیرس یبه نظر م بیرق یبالنک بلک ، ب مونت

 ! همتا

ییکایآمر نولدزی... ر ی... و اونر کره ا یآلمان پلماتید ... 
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یشتریاست . با دقت ب یخال انشانیبرند در م نیتریاصل یجا  

، قبل از کشمیم ی... نفس نمیب ی. فابرکاستل را م کنمیم جستجو  

زل  وروپنی سیروان نو یخال گاهیدر کمد را ببندم به جا نکهیا

زنمیم . 

به سر  نیتریو ی شهیبه لک شدن ش تیاهم یرا ب سرانگشتم

شهیش  

کنم یاش را تماشا م یخال یچسبانم و همانطور جا یم . 

؟ یهست یشود : دنبال چ یانداز م نیاصالن در اتاق طن یصدا ! 

؟ یخوایم لباس  

دگشا یمردونه  راهنیپ هی دی: شا میگویوم گردمیعقب برم به  ! 

 یرا به کمر زده است نگاه شیدستها دیآ یجلو م زند؛یم یلبخند

 به

: هرکدوم رو که دوستدیگو یکند و م یپشت سرش م ونیکلکس  



یادگاریبگو بهت بدم ! به عنوان  یدار  ! 

زنمیم یزهرخند  . 

؟ چکدومی: هکشدیم یهوم  

 یباز م کشدیم رونیب بشیکه از ج یکوچک دیرا با کل نیتریو در

 کند

انتخاب کن شویکی: زود باش  دیگویم و  ! 

کند یم نگاهم  . 
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نمیب یچشمانش اصرار را م در  . 

! اگر منهیدهد : برات خوش  یآورد و ادامه م یبه لب م یلبخند  

منهیبرات خوش  دمی... بهت قولم  یامضا کن یقرارداد  ! 

- بود ؟ منیتو خوش  یبرا ! 

دهد یو جواب نم کندیم یمکث . 

دفترعقد و یبود وقت منی: ازدواجت با سلوا خوش دهم یم ادامه  

طالق ایطالق اولمون  دیازدواجت با من ... شا ای یکردیم امضا  

تو محضر طالقمون رو  یداشت یوقت ی! راستدوممون؟

از یکردیامضام  



؟ یاستفاده کرد کدومشون ! 

- ادیفابرکاستل به دستت م  ! 

یبد بهم راهنیپ هی: بهتره  کنمیحواله اش م یشخندین ... 

نوی: ادیگویو م داردیقلم را برم نیتر سیبرد نف یجلو م دست  

یبه تو ! قول بده ازش خوب مراقبت کن دمشیم  ! 

۲۱,6۰,6۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۰۰:۱۲[  
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و مقابل چشمان مردانه اش حوله را از تن  زنمیرا پس م دستش

 در

د باش بهم لباس بده:زو میگویآورم و م یم  ... 

کند و  یبه چشمانم م ینگاه میدارد ، ن یبه عقب برم یگام

دیگویم  : 

 !!! واوو

: درمقابل میگویکند و م یم یبدنم را با دقت وارس یایزوا تمام  

واوو یگی؟! فقط م یکنیم کاریمن چ یها ییبایز  !!! 

ی: من زن هادیگو یکه به لب دارد م یا یطانیحفظ لبخند ش با  



دمید میرو تو زندگ یادیز یبایز  ! 

ترقوه ام رد  یکشد ، مچ دستش از رو یدستش را جلو م و

شودیم  

افتاده است ، اب  میکند . حوله کنار پاها یکمد را جستجو م داخل

 از

 ی، از رو گوشیآب ، باز یچکد، قطره  یبه شانه ام م میموها

 شانه ام

 ی انهی. م ردیگیم شیام را پ نهیرد س یخورد ، به آرام یم ُسر

نهیس  

که به  یراهنیپ داردیاصالن دست از جستجو برم رسدیکه م ام

 چنگ

کند و تنه اش را جلو  یسرشانه ام َرَدش م یاست را از رو گرفته

یم  

 .کشد
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یگرفته است ، با نوک زبان ، آن قطره  میها نهیبه سمت س سر  

یم ام ، درحرکت است را متوقف نهیس یبرجستگ یکه رو سمج  

 .کند



یخورد ، هزار بار درخودم جرقه م یکه زبانش به پوستم م نیهم  

 . زنم

 نهیس انیام ... به م نهینوک س یام ، حوال نهینفسش به س یگرما

 ام

خورد یم  . 

ام غالب شده است . با  ی... زنانگ ستمیمن ن گرید دشید دانیم

 دقت

رفته ، حرارت جانم باال  ستیدرکار ن یکنم ، لرز یم شیتماشا

 است

یرا طلب کند اجابتش م ازی، مِن پر از ن نیبخواهد ... ا ستیکاف .  

شمیندیآنکه به فردا ب ی. ب کنم ... 

 یم میکه تماشا یچسباند درحال یام م نهیانگشتش را به س سر

 کند

یخوریسرما م یبپوش یزیچ هی: بهتره  دیگویم  ! 

- ستیبرام ن یپلکم! مشکل یپوششم راحت م یمن ب  . 

یخوریشوند : سرمام یم زیبا هم گالو شیاابروه  ! 

- نداره یاشکال  ... 
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که یاز تماس شدن سبابه ا ندینش یام م نهیس یانگشتش رو سر  

است ، تمام جانم رو به ذوب  دهیکش رونیاز داخل کوره ب انگار

 شدن

رود یم  . 

عقب  یبرا ییجا کند،یم تیبه عقب هدا یرا با فشارکوچک من

 رفتن

. نقش تن خوردیم یا شهیش نیتریتمام تنم به و ستین از حد شیب  

چسبد . از یباشکوه و بدون لکش م یا شهیش نیتریدارم به و نم  

کشم یآه م کیاراده  یب شهیش یسرما  . 

دیآ یم رونیجان ب کیاو هم ناخواسته  یلبها انیم از  . 

کرده ام شیاغوا  ... 

اراده  یب ، ستیخودش ن اریعنان نخلستان نگاهش در اخت گرید

 به

هم میها نهیزل زده است ... و منت نگاهش برسر س میپاها انیم  

 . هست

نفس نفس افتاده ام به . 

کشم یخشکم م یلبها یاراده زبانم را رو یب  . 

دیگویو م کشدیم قینفس عم کیکند  یکه نگاهم م همانطور  : 



شهیاز تنت بلند م یخوب ی حهیرا  ! 
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- یتو وان و حاضر کرده بود  ... 

- یم ندهیتن تو رو خارج از اسانس مواد شو یسلول ها یمن بو  

 ! فهمم

: تنت دیگویو م کندیچانه ام را لمس م کشدیم شیرا پ دستش  

 ! خوشبوئه

 ی:حت دیگویو م کشدیچند بار نفس م می، از موها کشدیبو م و

نیا  

آب و خوشبو کرده نیموهات ... موهاته که ا یرو آب ! 

؟لبهام یدهنم چ:  میگویم ییپررو با ... 

ردیگیچسباند بوسه نم یم میلبها یرا به رو شیلبها زندیم لبخند  

زنانه ام ی چهیمردانه اش با ماه ی چهیکند ، ماه یمماس م فقط  

بهشت ی:لبهات هم بو دیگویو م شودیشود تنها لمس م ینم قفل  

دهیم ! 

- ؟ یقبال به بهشت رفت ! 

- دمیوصفشو شن  ! 



؟ یدیشن یمنو از ک یبو : وصف تن ومیگویم ظیغ با ! 

لحظه رو خراب نکن دالن نیکند : ا یم اخم  ! 
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- به  نهیتوه نی؟! ا یدیشن یگی... چرا پس م یتو که تجربه نکرد

 من

 ! اصالن

] 4۰۰:۲ ۲۱,6۰,6۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳5۲_ یلیگرا  

- به  نهیتوه نی؟! ا یدیشن یگی... چرا پس م یتو که تجربه نکرد

 من

 ! اصالن

ستیدر کار ن ینی: توه دیگویدارد و م یبروم که نگهم م خواهمیم  

. 

- ؟ یدیشن ویهست وصف چ ! 

- دوست نامزد سابقت بودم دالن نیتر یمیمن صم  ! 

شوند یگرد م چشمانم . 

کند یم تیسرا یآشفتگ نیاش متالطم است و به من هم ا نهیس . 



زنم : ادامه نده یلب م یو کفر کالفه  ! 
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- من از بهشت حرف یبدون خوامیفقط م کنمینم هیبه هرحال توج  

 ... زدم

پرسم یقهر م با : 

- البد ؟ یبهشت یاز حور ! 

دالن به من بدهکاره هیخندد : خدا  یم  ! 

شود از یام ماالمال از درد م نهی، س دیگو یخدا که م یبدهکار از  

پرسم یو م فتمیو تا نم تک  : 

-  هی... و خدا اونجا بهت یریبه بهشت مکه  یتو از کجا مطمئن

 دالن

؟ کنهیم میتقد یدست دو ! 

که  کنمی: من دارم بهت لطف م دیگویو م کندیام را لمس م چانه

 ازت

 یبندگ نی... به لطف ا ستیبندگ ینشانه  هیخودش  نی! ا گذرمیم

، 

؟ ستیهم هست ن یجبران ! 



- امان هللا ی! ف فیآل س ریام یلطفتون متعال  ! 

رود  ی، سر انگشت شستش به چانه ام م ردیگیوسعت م لبخندش

، 

ام  نهیس ی، قفسه  کندیتماشا م یشتریرا با دقت و وسواس ب لبم

 را

 ی: خودت خواست دیگویاندازد و م ی... قلم را از دست مشتریب

 ! دالن
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: اجازه بده لباسمو تن کنم زنمیم زهرخند ! 

- یراحت تر بودن انگار انیبا عر ستیدرکار ن یلباس  ! 

خطر یب تیکبر یتو یبودن جلو انیزنم : عر یکالمم زهر م به  

.... 

نداره یمانع ! 

- یتو خطر منو هنوز حس نکرد  ! 

ارائه  یبرا یزی: چ میگویم دهیو لب برچ کنمیچروک م چانه

ینداشت  

دیشا  ! 

- یزنیمطمئن حرف م  ! 



-  رو بگم و یزیچ دهیبه حرفام دارم ! از من بع یراسخ مانیمن ا

 باگ

باشه گفته هام داشته  ! 

 یزیتا نشون بدم چ یکنی:منو وادار م دیگویو م ردیگیرا م دستم

 که

غلطه ! خطاست نباریا یگیم  ... 

بار  نیو ا کنمینشانم بده اما زبانم را خاموش م میبگو خواهمیم

 فقط

کنمیم نگاهش . 

دالن ! حرف بزن ی: خاموش شدزندیم یشخندین  .... 
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یموش در تله  نباریکه ا ستیموش و گربه ا تیاحک تمان،یحکا  

 رِ یگربه س نیمراتب ، از شانس موش ، ا یاست . منتها گربه

ریس  

 ! است

- یفکر کرد یدالن ! به چ خورنیلبهات تکون م یکنیفکر که م ... 

اریبه زبونش ب اهللای ... 

- فکرم ستین یگفتن ! 



- شنومیمن م  ... 

 ! حسش کن-

جانم... نفسم را  زندبهیجانم. آتش مبه  کندیم کتریرا نزد خودش

 در

 یشانه ها یرا رو شیکه دستها یو درحال کندیحبس م نهیس

سمیخ  

! حستکنمی: با تک به تک سلولهام حسش م دیگویگذارد، م یم  

داره یا گهیاز تو لطف د دنیشن ی... ول کنمیم ! 

از دهانم خارج یمالم که مبادا کالم اضافه ا یهم م یرا رو میلبها  

 .شود

کند یحالم ، حالش دگرگون شده است ، خودش را مهار م نیا از  

... 

من چه آزادانه خودم را رها کرده ام و  ! 
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 یتاب نم گریماندن در قفس را د نیاز من ، ا ییرها نیا دربرابر

 آورد

 یبه لب م یشخندی! نشنومیسگک کمربندش را م یصدا ...

 ...آورم



ندینش یلبم م یواست که بعد از سه سال ر زهرخند ! 

] 55:۰۰ ۲۱,6۰,6۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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شود یاز کمر شلوار جدا م کمربند  . 

است که نیداغ، گواه ا ی، بوسه  ندینش یم میلبها یرو شیلبها  

می.... هر دو به تن هم محتاجمی... هردو خواستار میدلتنگ هردو  

. حاضر کرده  میکه برا یراهنیم . پرو یدر آغوشش فرو م شتریب

 است

فتدیم نیزم یحوله ام رو کنار  . 

تازه دم سر صبح ... سر  یکشد ، مثال چا یرا به کام م میلبها

 صبر ،

کشد . کامش  یرا زبان م میبه سلول... چاک به چاک لبها سلول

 گرم

کند که  یبه جانم رسوخ م یاست . حالوت بوسه طور نیریش و

 تمام

کندیرا با هم پر م نیو پس نیرید یخالها  . 
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شوند یپر م یآمده اند به نحو دیکه در من پد ییحفره ها ی همه  



... سوار شده ام  شیدستها ی. رو کنمیرا حس نم میرپایز نیزم

 ... رو

انیدر م دیابر سف کی ی... به سبکبالمیآ یتخت گرم فرود م ی  

به طعام ی ... گرسنه دهیبه آب رس یام... تشنه  یاب آسمان  

آن در ساحل آمدم و امواج  کی...  دهیند ای... مثل آدم در دهیرس

 را با

بغل زده ام هم  . 

 میاهایبار در رو نیلحظه را چند نیزده است ... ا مهیتنم خ یرو

یبرا  

رساند  یمرطوبم م یرا به موها شیساختم .... سر انگشتها خودم

 آنها

:  دیگویوم کندینگاه مزند ... صورتم رابا دقت  یپشت گوش م را

 تو

من یبرا ینیباتریز  ... 

بوسد یام را م یشانیپ  ... 

 یکه دو طرفم ستون کرده است تنه اش ر اباال م ییدستها یرو

 کشد

من یبرا ینیتر فیتو شر :  ... 

بوسد یرا م میپلکها پشت  . 



: تو دیگویکند و م یم تیکشد . عطرم را به جانش هدا یم نفسم  

من یبرا ینیتر بینج  ... 

کند یرا غرق بوسه م میها گونه . 
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کنم یحواله اش م یکم جان لبخند  . 

لمس گونه ام نیدندان نما ... ح خنددیم میلبخند نشسته برلبها به  

کنم شتیستا دیمن... با یبرا ی: تو بت دیگویم  ! 

که ییزهایچ ی... همه یهست زیمن همه چ ی: تو برا کشدیم یآه  

خواستم شهیهم  ... 

نمیب یپرده اشک م کینگاهش  در  . 

است یانگار طوفان نخلستان  ... 

:  دیگو یکند و م یکنم ، گونه ام را نوازش م ینگاه خوف م از

هیتو   

.... ی.... هزار بار ازم دوریبهت ... دور رسمی.... نمییایرو

 هزار

یدور یلیخ ی... دورلی.... هزار مافرسنگ  ! 

کنمیبغض م شیافسوس صدا از . 



ونفسم شودیام تنگ م نهیس ستیاز چ یناش دانمیکه نم یأسی از  

ردیگیم  . 

را میکشد ... ونوک زبان پر از حرارتش گلو یرا به لبم م زبانش  

آه اریاخت یبوسد و ب یرا م میگلو یکند ، فرو رفتگ یم لمس  

بوسد ... مور  یکند م یترقوه ام رحم نم ی... به فرورفتگکشمیم

 مور
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بوسد ...  یتر ، جناغم را م نییکشد ، پا یم شوم. زبانش را یم

انیم  

 یو جانم پرپر م کنمی... سرما و گرما هر دو را حس م میها نهیس

 زند

 ستیاست کاف دهیخواستن حاال درست به مرز پوستم رس ادیفر .

 نگاه

تا بشنود کند  ! 

تنم  یکند ، همان جاسرش را رو یتر م شتریزبانش پوستم را ب با

یم  

 . گذارد

شود . پنجه ام را باال یم قیو حرارت از سرش به جانم تزر مهر  



مردانه و کوتاهش ی. موها کنمیرا نوازش م شیموها کشمیم  .... 

زند یبه پشت دستم م ی. بوسه ا ردیگ یرا م دستم  . 

] 59:۰۰ ۲۱,6۰,6۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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کنم: اصالن یم شیصدا  ... 

دیگو یاز ته چاه انگار مجان  کی  . 
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کند یغرورم را خدشه دار م مکثش . 

ی... پنجه المیآ یاحوال من باز هم کوتاه م نیا یبا همه  اما  

 انی. دستم را از م کنمیبرم . نوازشش م یم شتریب شیموها

شیموها  

کند  یدارد . به دستم نگاه م یام برم نهی، سر از س کشدیم رونیب

 به

که خواهدیاجابت است... و او انگار نم یکه آماده  ی... به تن من  

که اگر مقابل  ستیآشوبگر است . چشمانش طور چشمانش

 دروازه

ستینگر یم نطوریجهنم بود به آتش دوزخ ا یها . 



اندازد یبه جانم هراس م نگاهش  . 

خودم ساخته ام فاصله یکه خودم برا یاز منزلت یمن قدر و  

رمیگیم ... 

یام م یزنانگ یکنند... دلم برا یذهنم را پر ماحمقانه  وسواالت  

ردیگ یمغزم را در بر م یارهای... ابهامات متعفن ، ش سوزد  . 

زندیام ، مغزم را آتش م یمن نخواستن سوال  . 

نگرد ... تعللش ،  یم میپاها انیحرکت است ... به م یب اصالن

 من را

کشدیجنون م به  . 

شوند یم دنیبار یآماده  میکشد ... پلکها یملحفه م میپاها یرو ! 
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برد، از مچ دستم را گرفته است .  یرا به صورت خودش م دستم

 سر

نشاند ... پنجه ام را از صورتش  یرا به صورتش م میانگشتها

 فاصله

دهد و به  یرساند ... دوباره فاصله م یدهد به صورتش م یم

 صورتش

صورت خودشبا دست من به  خواهدیآخر م یرساند ... نوبه  یم  



شوم یبکوبد ، با تمام توان مانع م یلیس  . 

رمیگیدستش را م زدیخ یتنم برم یاز رو کندیام را رها م پنجه  

... 

خواهم باز  یرنگش را م دیسف راهنیپ یدگمه ها گریدست د با

 کنم

گذارد یدهد . نم یخودش را دخالت م گریدست د ...  . 

رسد نه خودم  ینه به گوش او م میکنم نوا شیخواهم صدا یم

یحت  

جان ادا کردن اسم او را داشته باشند میدانم لبها یم دیبع  . 

خواهمیگر آتش دوزخ است . نم یکند . چشمانش تداع یم نگاهم  

فرو  ترسمیپرتگاه است و م ی... انگار لبه ترسمیکنم م شیرها

زدیبر  

یدستش را ول کنم و او را برا ترسمیسقوط کند م ترسمیم ...  

اما او مرد ستیپنجه ام دستم ن اریدست بدهم! .... اختاز  شهیهم  

ناگهان خودش را  ستیجار شیو زور مردانه در پنجه ها است

 عقب

دهی... که من هم به سمت خودش کش یکشد . آنقدر تند و آن یم  

یبه سو زیدارد و جنون آم یبرم زیکند خ یشوم ... جهش م یم  
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، و با کندیم یاش نگاه یا شهیش نیتریرود .... به و یم کمد  

... تا به خودم نیتریبه من .... و دوباره به و نیخشمگ یچشمها  

 یرود و صدا یفرو م نیتریو ی شهیش انیمشتش م بجنبم،

یبیمه  

شکنند، روان  یدر هم م یا شهیطبقات ش کند،یرا پر م اتاق

سینو  

... خودشان با هم مقابل  گاهشانیها ... جا سی، خودنو ها

 چشمان

کنند یمن سقوط م یزده  رتیح  ! 

که با دست خودش حاضر کرده است را به چشم بر یزیچ ی همه  

کند ...  یشکاند ! با پا ... با دست ... نصف م یم یزدن هم

شکندیم  

دانم... آتش یو تمام درد و نفرت و نم کندی... له مشتریو ب شتریب  

شندک ی... شعله ها زبانه م ردیگ یشعله م شتریجانش ب درون  ... 

کندیم یعفونت و چرک و زهر است را بر قلم ... خال هرچه ! 

کند یم یدرد را بر سر قلم خال ی همه  . 

که اگر خوب نوشت، بد هم نوشت یقلم  ! 

حجم از اندوه را ندارد نیکه جان مقابله با ا یقلم  ... 



و رسوم منحوس  دهیکه جان شکستن چهارچوب پوس یقلم

یمنقض  

ندارد را  ! 

 

1127 

...  سدیتواند قانون کهنه را خط بزند و از نو بنو یکه نم یمقل

 همه

یو نفرت و خشم ب یدشمن ی. همه  کندیم یبرسر قلم خال را  

را انشیپا  ! 

] 7۱۰:۱ ۲۱,6۰,6۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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چدیپ یاتاق م انینفس نفسش است که در م یصدا تنها  . 

که از آن یبه حال خود رها کرده است. دست زانو یرا رو دستش  

سرخ رنگ، از سر انگشتانش به  یچکد ... قطره ها یم خون

نیزم  

شوند یم پرت  . 

نیمردانه به تن دارم و هم راهنیپ کیرا بغل زده ام ...  میزانوها  

... 



که  یهر حرکت کنمیرا ج ابه جا بسته ام و حس م شیها دگمه

 انجام

شود یمتشنج تر م اعصاب متشنج او، بدهم، . 
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خوون ...  ینصف شده، به لکه ها انیاز م یها سیخود نو به

راهنیپ  

امان گرفته بود تا به دست  راهنیپ ریکه ز یفابرکاستل افتاده،

 صاحب

کنمینشود! نگاه م میدو ن یاصل  ... 

داده است هیتک واریرا به د سرش . 

زند یم ینه حرف زنمیم یحرف نه . 

 چیاندازد. ه یکه به تنم است، لرز به جانم م یا یطوس راهنیپ

 رقمه

تالش کند تا به دینفر با کی. میآ یبر نم میکنترل آرواره ها از  

زن  هیشب خواستمیبکند. م یکار دینفر با کی...  دیایب خودش

 مظلوم

بودم که از  یزن هیشب شتریباشم... اما ب واریبرده به کنج د پناه

 پس



دیآ یبرم یهرکار . 

ه خودش، خودش را باور نداردک هرچند . 

ناکجا  ی. نگاهش از آن نقطه کشمیم نییتخت پا یرا از رو میپاها

 به

که میکف پاها ست،یچندان بلند ن راهنشیچرخد. پ یم میپاها سمت  

گذرد یاز جانم م دیلرز شد کیچسبد  یسرد م نیزم به . 

پشت سرش  واریزل زده است. سرش را هنوز به د میسرتاپا به

هیتک  

است ادهد . 
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. چندمیآ یاز پس تحملش برنم کند،یم ینیته حلقم سنگ یبد بغض  

چمیدور دستش بپ یپارچه ا دیکنم با یم شیتماشا هیثان . 

کنم،  دایجارو را پ دیدهم، با یم رونیب نهیاز س نیرا سنگ نفسم

 لوازم

فاصله  نیشوم، دگمه ها را در ا ی... از اتاق خارج م پانسمان

 مرتب

 یشلوار تنم بزنم ... آشپزخانه را کامل وارس کی دیم، بابند یم

کنمیم  



رسد، از یکامل به نظر م زیخالف تصورم که در ظاهر همه چ .  

 یضرور یزهای. از نبودن ظروف و چکنمیتعجب م یخال یکشوها

 و

نتیدر کاب هیاول یکمک ها یجعبه  کی... و خوشبختانه یدست دم  

باند هست ... چند کیاخلش خورد . د یبه چشمانم م نکیس ریز  

 ی! آهیمسکن قو یادی... درواقع تعداد زیمسکن قو قرص

کشمیم . 

سرم ای نیاست که بتاد نی. خبر بد ادهامیلحظه را قبال هم د نیا  

جارو و خاک انداز را در  زم،یخ یندارم. از جا بر م شستشو

یانتها  

 هنوز مارک جارو به دسته اش کنمیم دایبخش آشپزخانه پ نیتر

 وصل

یلفتش نم یلیخانه استفاده نشده اند. خ نیتمام اسباب ا است  

 یآب، مسکن، بانداژ و حوله به اتاق باز م وانیل کی... با دهم

 . گردم

زانو  یدستش را که رو نم،ینش یو تارش م رهینگاه ت مقابل

 گذاشته

دکتر ... ممکنه به  میبر دی: با میگویو م رمیگیاز ساعد م است

 تاندون

یزده باش بیسآ هات ! 
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: به دستم چهندینش یدو رگه از خشمش به گوشم م یصدا  

دارم؟ یاجیاحت  

یامضا کردن قراردادها یزنم: به دستت برا یچشمانش زل م به  

یدار اجیاحت تیکار ... 

: و؟زندیلب م آرام ! 

- دخترها یمدرسه  فیک پیبستن ز یبرا  ! 

: و؟دیگو یم خفه ! 

- نوشتن یبرا . 

 !و؟-

- وازش کردنن یبرا ! 

نوازش کنم؟ دیو با یچه کس یتو نباش ی: وقتزندیم یپوزخند ! 

- من خودتو نوازش کن یخودتو ... به جا یگاه ! 

گذارم، یم شیلبها انیکشد، قرص مسکن را م یم یقیعم نفس  

 زمیر یچسبانم و التماس در نگاهم م یم شیآب را به لبها وانیل

 تا

را پاسخ بدهد خواهشم . 
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از ست،ین شهیاز خرده ش یکنم خبر یم یبا دقت وارسرا  دستش  

انگشتانش، پشت دستش... خون بند  یاست، رو دهیجا بر چند

ینم  

را گم کرده ام! همانطور با ترس  میو وحشت زده ام. دست و پا دیآ

 و

نیکند و خودش در ا یاریکه خودش هم  کنمینگاهش م اضطراب  

ستین یو حوال ایدن  . 

] ۳4:۱۲ ۲۱,6۰,6۲| چهارشنبه ها, [  یرو روح| س یلیِگرا   

# 57۲_ یلیگرا  

شیشود، صدا یبندد وحشتم دو چندان م یرا که م شیپلکها  

: اصالنکنمیم ! 

- نجامیمن ا  . 

 !کمک کن بلندت کنم-

من رو به راهم ن،یکم بش هیزند:  یم یجان یب لبخند ! 

- یستین ! 

 !هستم-
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- یجنگ هی شهیماصالن! تو ه دمیوقت رو به راه ند چیتو رو ه  

... خودت با خودت، خودت با من... خودت با خانواده... یداشت

 خودت

یلیل با ... 

: از طلعت دیگو یم یگرفته ا یکند با صدا یرا باز م شیپلکها

 برام

ینگفت ! 

سوال است؟ نیا دنیچه وقت پرس االن ! 

: حرف میگویکنم و م یم رونیب نهیاز س یرا به سخت نفسم

ارهیبس . 

گهیفرصت د هی... اجازه بده تو  ی... تو خسته ا خسته ام من ! 

- گذشت بهتون یچ یشرح نداد ! 

- ستیخواهرت چندان عاشق وجناتت ن ! 

دونمیزند: م یم یتخس لبخند . 

کنم و آرام لب  یگونه اش را نوازش م کشم،یرا جلو م دستم

زنمیم : 



اصالن یبهم بگ دیبا دیشا ! 

 چطور بهت بگم؟-
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- . بدون مکث... تعلل نکن! فقط بگو ... تا نفس.. کی. دونمینم

یوقت  

دمیشو! قول م میدرد کشنده رو با من سه نیتموم بشه ... ا جمله  

از تو اگر درد نکشم، کمتر هم نکشم شتریب ! 

- نه ایداره؟!  یا دهیگفتنش فا دونمینم  ... 

- نه ایداره  دهیبذار بدونم. بذار خودم بهت بگم فا ! 

رساند و یمن م یا به سمت گونه خون آلودش ر یانگشتها سر  

 نیبا هم ای! ؟یبا نفرت از من جدا بش ی: تو دوست داردیگویم

 ...عشق

- کنه؟یم یفرق  

- من آره یبرا ! 

 !جوابش سخته اصالن-

 !بگو ... برام مهمه بدونم-

دهم یتکان م سر : 



- باشم زاریدوست دارم ازت ب . 

 !چرا؟-
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- سخته، اما نفرت؛ آدم  دل کند اصالن! دل کندن شهیبا عشق نم

 اگر

کنهیباشه راحت ولش م زاریب یکس از ! 

- ت؟یبه زندگ یچسب یبعد م  

- میچسبم به زندگ یم ینطوریآره ا . 

- ؟یکنیازدواج م یوحت  

: آرهمیگویترکد م یم گریکه د یدهم و با بغض یم سرتکان . 

- ؟یشیو خوشبخت م  

 نی: پس ادیگویدهم و او م یمرتبه تکان م نیرا چند سرم

یوشبختخ  

یکه حتما خوشبخت بش یدی! و قول میبه جفتمون بدهکار رو ... 

- نبود؟ یکاف یزاریب یبرا لتیاگر دل ! 

- هیتو کاف یبرا ! 

: اصالنکنمیم ناله ! 



کشد و سرش را یمن م یبندد، خودش را به سو یرا م شیپلکها  

دهم  یفشارش م یو طور کنمیگذارد، بغلش م یشانه ام م یرو

 که

بزند رونیو او با هم ب از تن خودم جان . 
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] 7:58۰ ۲۱,6۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 58۲_ یلیگرا  

۱-96۱۳ ۳۱فصل نوزدهم :  -  

تخت دو نفره ، دراز  یکنم ، رو یرا باز م میپلکها یسخت به

دهیکش  

یژیگونه رد انداخته اند. در ق یرو می... مطمئنم پنجه ها ام  

که در چهارچوب  یباز ، به مرد یها پلک انی، از م کندیم

ستادهیا  

شوم یو پشت به او م زنمیم یغلت کنمی، نگاه م است . 

تر کیو نزد کیکه نزد شنومیم شیگام ها یاز صدا دیآ یم جلوتر  

شود یم . 

رود یاز نشستنش فرو م تخت . 



: صبحانه حاضرهدیگویم یآرام و صلح طلب یصدا با  ! 

که مهربان  کندیتالش م دیآزار دهنده است . شا شیصدا لحن

 باشد

ستیگرید زیچ تیواقع اما . 
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به من انجام  یکینزد یبرا یتالش چیاز گذشت ده روز ، ه پس

 نداده

است زیشدن جالب و تامل بر انگ کینزد ی. شگردش برا است ! 

ستمین یمن انسان متجاوزگر دیبگو خواهدیم  ! 

زنم یمکه نسبت به او دارم  یازا فکار منحوس یپوزخند  . 

باشد ایمه زیکند تا همه چ یمدت تالش م نیتمام ا در  . 

! و  ی... و امور ادار یرسد ، به امور خانه دار یامورش م به

 حاال امور

 .آشپزخانه

 میپتو از رو خواهدی،م کنمیحس م میشانه ها یپتو را رو حرکت

 کنار

پتو کنار  نکهیاز ا ن،یتاپ نازک به تن دارم فقط هم کی،  بزند

 برود ،



کنمینم دایپ یندیخوشا احساس . 

دهم یپوشش انجام نم نیحفظ ا یبرا یوجود تالش نیا با . 

سرش منت بگذارم حالم یو بعد نخواستنم را رو ندیتنم را بب اگر  

است بهتر  . 

 یرنگم در نقطه  دیالغر اندام سف یرود؛ بازوها یکنار م پتو

دشید  

دیکند،با یشرویپ شتریب دیپتو تا کمرم است ، با رند،یگ یم قرار  

ندیخوش تراشم را هم بب یپاها  . 
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به پا دارم یرنگ دیسف شلوارک  . 

زند: دالن یم میصدا یآرام به  ... 

ونیزیکه از تلو یهست از هر طنز شبانگاه شیکه در صدا یمحبت  

خنده دار تر است میشود برا یم پخش . 

نگاه میبه رو کامال باز، به رو یبا چشمها دارمیگذارم ب ینم محل  

کنمیم . 

کشد یتنم کنار م یرا تا انتها از رو پتو  . 

به من دست ستی، خار چشمانش است . کاف دنمیدراز کش ی نحوه  



 ... بزند

برم یبالش م ریگونه ام را به ز ریز ی پنجه  . 

 یخوای: نمدیگویگذارد و م یم میساق پاها یانگشتاش را رو سر

یایب  

یاز کارها یسر هی دیبا گهیوز د؟ فکر کنم امر یبخور صبحانه  

تانیکاپ یرو انجام بد تیادار  ! 

را مورد اصابت قرار  میضامن دار ، سر انگشتها یچاقو یسرما

یم  

 . دهد

کشمیبالش با سر انگشت ضامنش را م ریز . 
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دیایدستش باالتر ب ستیکاف  . 

پاچه  ریشود ، سر انگشتانش را از ز یام فورا اجابت م خواسته

یها  

رساند یم میبه نقاط باالتر ران پا لوارکش  . 

رسد یاز رانم م ییتکرار مجدد اسمم ، همزمان دستش به جا با  

 یم میفرز باشم ... صدا دیکه به پا ندارم ،با یخط شورت یحوال

 :زند



با شمام دالن  ! 

کنم با تمام قدرت ،  یدستش رد م ی، چاقو را از رو زنمیم یچرخ

 و

. از تخت چدیپ یاتاق م یدر فضا ادشیفر بیمه یدم صدا همان  

آغشته به خونش را به دست گرفته ام، یپرم، چاقو یم نییپا  

بارد رو به او که ناباورانه  یکه از چشمانم خون م یدرحال

میتماشا  

یبش کیبهم نزد ی: حق ندار میگویم کندیم ! 

دانم کدام قسمت را ینم قیچسباند، دق یم نهیرا به س دستش  

شوند، نگاهش سرخ  ی... ملحفه ها خون آلود مکرده ام  یزخم

 شده و

 ادیآورد و با فر یبه لب م یاش کبود، لبخند کمرنگ چهره

میگویم : 

گفتم ؟ یچ یدیشن  
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را  شیآرا زیم یرو یشود، دستمال حوله ا یتخت بلند م یرو از

 دور

ی، اشوب درونش را به راحت زندی، نفس نفس م چدیپ یم دستش  



کندیم کنترل  . 

از  یناقابل را دارم اما در نقطه ا یلیس کی یو حت ادیفر توقع

 اتاق

ماند یاز من م دور  . 

من باشد قطع به کیفهمد که اگر نزد یخودش هم م کنمیم حس  

 واریبه د هیکند . تک یاش استفاده م یسنگ یاز زور بازوها نیقی

یم  

؟ یدی: شن میگویو م دهد  

آمده است و با آن حال ینشایپ یرو یکوتاه مردانه اش کم یموها  

؟ یبعدا خط و نشون بکش ستی: بهتر ندیگویم  

شودیم زیشکار ت یکرده پ نیببر کم کیمثال  نگاهم  . 

درمانگاه ؟ یمنو ببر دیآورد : فکر کنم با یبه لب م یلبخند ! 

کنمیم نگاهش . 

که دور یشود ، دستمال حوله ا یم دهیکش نییبه سمت پا چشمانم  

که از دستمال  ی، غرق خون است ،طوراست  دهیچیپ ساعدش

 خون

کنم یم ینگاه میدستش ن ریکند ، به سنگ ز یم چکه  . 
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و دل آشوبه از یاز گرسنگ یجیخشک خشک است ، گ میلبها  

اعصابم را نشانه  مایمستق ییناشتا نیخون آن هم در ا یتماشا

 گرفته

کشم یلرز به جانم نشسته ، ضامن چاقو را م است  . 

؟ میدو تا آمبوالنس درخواست کن هی: نظرت چ دیآ یم شیصدا  

زند یم ی، لبخند دینشن یم نیزم یرو  . 

 یرود وحشت زده ام م یکه از دست م یاش ، خون دهیپر رنگ

 کند ،

کند یاش ، مبهوتم م یشانینشسته به پ عرق . 

ستمیا یم مقابلش  . 

منو به یجد یجد یخوای: تو که نم دیگو یم یخونسرد باحفظ  

؟ یبد کشتن ! 

دهم یدهانم را قورت م آب  . 

 ییروشنا گهیخون از دست بدم د نطوریدهد: اگر هم یم ادامه

 روز

نمیب یو نم بعد  ! 

] ۱4:5۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   



# 59۲_ یلیگرا  
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. اگر ستیگفتن ن یبرا یزیقرارش زل زده ام ، چ یچشمان ب به  

ی. خودم را به جلو م ردیم یبگذارم مدست  یدست رو همانطور  

 . کشم

المویراد انی: شر دیگویکشد و م یم یرنگش زبان یب یلبها یرو  

شمیدوم م جیدالن ! دارم وارد است یدیبر  ! 

دوم ؟ جی: است میگویم یگرفته ا یصدا با ! 

- درصد خون بدنم یخون از دست دادم ... س تریل کیمعادل   ! 

شمیتر م جیرم گ... دا دهیبه صد رس ضربانم  ! 

زنم یمقابلش زانو م نیزم یرو . 

- ؟ یتجربه دار ! 

خودم آگاهم یپزشک به آناتوم هی ی: من اندازه  زندیم یشخندین  

! 

- دونستمیجالبه ! نم . 

کردم کار خودمو یزند : من بارها سع یزل م میچشمانم مستق در  

کنم تموم  ! 



: پس  میگو یدر کار باشد م یشفقت نکهیو بدون ا کشمیم یهوم

 حاال

به روت باز شده زیدر شگفت انگ هیانگار  ...  ! 
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خورد و یبه سمت گونه سر م شیموها انیقطره عرق از م کی  

استقبال  زیشگفت انگ یاز باز شدن درها شهی: من هم دیگویم

کنمیم  

. 

یاز آن باق یدیبخش سف چیه گریکه د یبه دستمال کشمیم یهوم  

چشمانش کامال بسته  نکهیقبل از ا کنم و یاست نگاه م نمانده

 شود ،

یخال میسیزنم که بازدمم را مقابل تلفن ب یم رونیاز اتاق ب یطور  

کنمیم . 

رمیگیاورژانس تماس م با . 

... به پاشا  میآ یواقعه برنم نیاز پس ا ییبه تنها کنمیم حس

 زنگ

زنمیم  . 

دهد یشناسند ، جواب نم یخانه را نم نیا ی شماره  . 



میجستجو ها انیگردم؛ م یرگم دنبال تلفن همراه مو سرد جیگ  

 اورمیدر ب میپوشم ، ناچارم مقابلش شلوارک را از پاها یم لباس

، 

دیگویکند م ینگاهم م شخندینداشتم ، همانطور که با ن ریز لباس : 

!  دمیبه فاک م انمویلحظه باز هم شر نیا دنیبه خاطر د من

 ارزششو

 ! داره

آورم یخفه شو به زبان م کی  . 
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 شیکنم ، با چشمها یپوشم ، مانتو را تنم م یم نیو ج ریز لباس

 به

کند یاشاره م میها نهیس  . 

به جز تاپ تنم کنم ، یگرید زیکند تا چ یشان وادارم نم اندازه  

یکشم م یم رونیب یکه شال را با حرص از چوب لباس یدرحال  

یرسیقرار نم ی: به نظر چندان ب پرسم ... 

-  یکاف یبه اندازه  تونمیهنوز م یخون از دست دادم ول رتیدو ل

 ازت

ببرم لذت  ! 



: تو واقعا  میگویو م کشمیم یپوف کنمیسمت شلوارش نگاه م به

هی  

حسرت  نیمن حاضرم باهات باشم ! ا یکنیم الیکه خ یاحمق مرد

 و

گفتم اصالن ؟ یچ یدی. شنیبر یابد به گور م تا ! 

چیکه ه یشده است ، درحالبازش به من دوخته  مهین یچشمها  

یهست ی: تو واقعا خواستن دیگو یکند م ینم ییتقال  ! 

- کنهیجالبه مغزت هنوز کار م طیشرا نیتو ا  ! 

یمرد عرب و دست کم گرفت هی: تو  خنددیم  ! 

] ۰۰:5۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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# ۰6۲_ یلیگرا  

دهم ، یاصالن ، جوابش را م ، مقابل چشمان ردیگیتماس م پاشا  

: پاشا سالم میگو یم فورا ... 

اجی: به کمکت احتزنمیو لب م کشمیم یکند ، نفس یاخم م اصالن  

 !دارم

یایاز پسش برب یتونیهم م ییکند : تو تنها یغرغر م اصالن  ! 



شده؟ یپرسد: چ یخط نگران م یدهم و پاشا ان سو ینم جواب  

- ردهک یخرابکار نجایا یکی... یچیه  ! 

خنددیبلند م اصالن . 

: امبوالنس خبر میگو یومن وحشت زده م کندیمکث م پاشا

 ...کردم

اونجا ای. . بمیبر مارستانیب نیکتریبه نزد احتماال  . 

کند، نفسم را یو کارم را راحت تر م دیگویرا پاشام مارستانیب نام  

میای:اونجا منتظرتم ما با امبوالنس م میگویو م کنمیم حبس . 

 یاش را حفظ کند م یخونسرد کندیهمانطور که تالش م پاشا

 :پرسد

؟یشده ؟ تو خوب یچ  
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- است گهیخوبم من . مشکل کس د ... 

- خورده؟ یبذار بره به درک ... چه گه ! 

: میگویمالم و م یمن خوردم اما لب به لب م میبگو خواستم

مینیبیم  

. پس اونجا باش منتظرتم همو  . 



یبرا یتالش گریرا بسته بود، د شیپلکهاکشم ،  یرا جلو م خودم  

: اصالنزنمیم شیکرد، صدا یرا فشار بدهد نم یزخم لعنت نکهیا . 

یاش باز نم دهیبه هم چسب یدهد اما پلکها یرا باال م شیابروها  

دهد . دستمال  ی، کار دستم م طیشرا نی، مرض تماشا در ا شوند

 را

ه صورتمب زندیو خون فواره م کشمیدستش کنار م یرو از ... 

کند ؛ هر دو  یچشمانش را باز م غمیج ی... .صداکشمیم غیج

 دستم

یریکن نم ی: سع میگویدهم و م یدستش محکم فشار م یرو را  

؟ خب ! 

: تو جدا دیگویاز ته چاه م ییبا صدا دیآ یلبش باال م ی گوشه  

یهست یاحمق دختر  ! 

 ، شماره ناشناس است ، خوردیدهم ، تلفنم زنگ م ینم جواب

 هنوز

، تماس  رمیرا بگ یزیخونر یجلو خواهمیبه دستش است م دستم

 را
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اورژانس است، نیتکنس دهم،یگذارم و جواب م یم کریاسپ یرو  



هستم و  یزیدرحال کنترل خونر میگویپرسد ، م یرا م طیشرا

یحت  

او را ترک کنم، اگر الزم باشد ، بهتر است  توانمیلحظه هم نم کی

 در

بشکنند را ! 

لب دارد یلبخند آزاردهنده رو کی کندینگاهم م الناص . 

ام گرفته است هیگر . 

دهد . ضربان  یمتاسفم ! اما غرورم اجازه نم میبلند بگو خواهمیم

 تند

که هنوز  یآمبوالنس کنم،یکه حسش م یخون ی، گرما قلبش

دهینرس  

... به غلط کردن افتاده اماست ! 

کند : دالن یم میصدا ! 

ههمان چشمان بست با  ... 

حادثه بگو نی: درمورد ا فتدیو خودش به حرف م میگوینم یزیچ  

... 

یبه خودش صدمه زد ... تو چاقو رو ازم گرفت خودش ... 

دهد یهم فشار م یرا محکم رو شیپلکها  . 
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 یکه رو یخون ی رهیخشک خشک شده است ، به دا شیلبها

 پارکت

خفه کنم،یه مشود نگا یکرده و لحظه به لحظه گسترده تر م نشت  

ننداز ری: من سابقه شو دارم! خودتو گ دیگویم  ! 

دهم ینم شیحرفها محل . 

خواندیباز ، نامم را م دیآ یاز ته چاه در م شیصدا  . 

ردیکه نم کنمیو تنها به خدا التماس م میگوینم یزیچ  ! 

شنوم یهم نم شیصدا گرید ی، حت شودیبسته م شیچشمها ! 

: اصالنکنمیم ناله ! 

وحشتناک یکه صدا کشدیچقدر طول م دانمیدهد . نم ینم جواب  

می: تو اتاق کشمیم غیج د،یآ یدر م شکستن  ! 

یهنوز با تمام قدرتم جلو ند،یآ یم شیمرد با اسبابشان پ دو  

را گرفته ام، خوشبختانه آنقدر شوک زده و وحشت زده ام  یدگیبر

 که

اتفاق افتاده است نیچطور ا کندیسوال نم یکس ! 

را  یاصل انیکه به دستش فرو رفته ، شر ییچاقو یپهنا فقط

دهیبر  



آورم یحد از مکالمه شان سر در م نیدر هم است  ! 
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از واقعه در ذهنم زیچ چیبدهم و ه یبه زود دیماوقع را با شرح  

ستین . 

] 5۲:5۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱6۲_ یلیگرا  

 یبه سو کیو ک وهیپاکت ابم کیا محوطه نشسته ام ، پاشا ب در

 من

: حالت  دیگویو م ندینش یکنار دستم م مکتین ی، رو دیآ یم

 بهتره

 ؟

آمدن نییاز پا کنمیکه تالش م یزنم ، درحال یم میبه موها یچنگ  

شد ؟ ی: از اون بگو . چ میگو یکنم م یریجلوگ میاشکها  

- یاشحد نگرانش ب نیتا ا ستیسرشن الزم ن یدکترا باال یچیه  ! 

کنم . چقدر دلش یاعتماد پاشا نگاه م یو ب ظیچشمان پر از غ به  

 یدر چشمانم عاص یگردنم را بشکند ! احتماال رد نگران خواهدیم

 اش



من نگران اصالن باشم  نکهیرا ندارد . توقع ا نیاست توقع ا کرده

 را

 !ندارد
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 یبرا ی. نگران ستیاصالن ن یمن برا یموضوع تنها نگران اما

 ... خودم

 نیخودم ا دانستیاست که اگر م نیدرود ! موضوع ا یبرا ینگران

 بال

؟ کندیم مینگاه شماتت گر تماشا نیسرش آورده ام باز هم با ا را ! 

گه؟ید مونهی: زنده م میگویو م کشمیم یقیعم نفس  

- ؟یانقدر نگرانش  

کند تا ترش کنم یوادارم م ع،یگرفته از وقا ریتاث لحن  : 

 یای.... من زنگ زدم بیزنیمن م ی شهیبه ر شهیت یچرا ه -

 کمکم

یو جورم کن جمع  ! 

- بال رو باز سر خودش آورده دالن نیبه جهنم که ا  ! 

شوم یمبهوت والل م یا هیثان دیگو یلفظ"باز" که م از . 

ی: البته حق دار دیگویکوبد و م یم میران پا یپاکت را رو پاشا  



شوهرته به هرحال یباش نگرانش  ! 

آورد و  یم رونیب یگاریکند ، پاکت س یم بیج یتو دست

دیگویم  : 

روزه که شوهرته ده ! 

ستیبرات خوب ن گاری: س میگویبغض م با  . 

- ستیخوب ن یبرام خوبه چ یچ ستیبه تو مربوط ن  . 
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ی؟ اگر ناراحت یکنیاالن شماتت م یچ ی: پاشا منو برا کنمیم ناله  

؟ یپس چرا اومد یینجایا  

دور چشم و ته یاز درد است . تازه متوجه چروک هاپر  نگاهش  

چیکه ه یو لباس دهیژول یشوم! موها یاش م ختهیبهم ر شیر  

 هی: پاشا  میگویو م کشمیم یندارد . نفس یبه خصوص یهارمون

 کم

دمی. هر دومون ! قول م میشیبده به جفتمون . خوب م امون  . 

- نگران زنده  دی... باینگرانش باش دی... بایگیدالن راست م

 موندنش

بشه بتونه  یاوک شیکه دست لعنت ینگران باش دی... بایباش

 برگرده



 !خونه

:کدوم خونه لرزدیم میلبها ! 

یکه پک ها یدهد و درحال یم مکتین یبه پشت هیتک خنددیم پاشا  

که با  ی: همون خونه ا دیگویزند م یم گاریبه س یو متوال محکم

 هم

رونیب نیاومد ازش  ! 

- مگه نه ؟ یدونیاجبار وم یتو معن  

کرد ؟ تتیده روز اذ نی: تو ا کندیرا عوض م حرف ! 
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 ی: تو خوب دیگویدهم ، پاشا خفه م یرا به عالمت نه تکان م سرم

 نه

 ؟

ینیب یم ی: خوب بودن و درچ میگو یو م کنمیم نگاهش ... 

لرزد ، یدارد ، چشمانش م ینگه م شیانگشتها انیرا م گاریس  

گام از  کی،  زمیخ یمالد ، از جا برم یهم م یورا ر شیلبها

مکتین  

زنمیحرف م یاز چ یدونی: تو م دیگویو م رمیگیم فاصله  ! 



کنم یکه با آن دست و پنجه نرم م یچرخم ، با بغض یسمتش م به  

ینیبیم نیرو در ا یام اگر خوب زهی: هنوز دوش میگویم  ! 

کشدیم قینفس عم کی . 

قینفس عم یچ ی: برا میگویمچرخم  یبه سمتش م یزاریب با  

؟یکشیم  

فقط به یخوای:م زنمی. زهرخند مکندیسوالم شوک زده نگاهم م از  

؟ یتو فتح بشم ؟! عوض دست  

روم،  یکوبم و به سمت ساختمان م یم شیبا لگد به زانو و

یصدا  

هیکند ، گر یم می، صدا دیآ یشنوم به دنبالم م یرا م شیها گام  
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رسد  یبه من م یو مجنون وقت یذارم... عاصگ ی... محل نمکنمیم

 با

کوبم یو شانه اش م نهیبه س یدر پ یپ میمشتها  . 

دارد  یکند ؛سفت در آغوشم نگهم م یدارد ، بغلم م ینگهم م پاشا

 و

کرده باشه ! تعادل تتیاذ دمیمعذرت ترس دی:باشه ببخشدیگویم  

نداره ! ببخش ببخش یروان ... 



 نجایاز ا گهی! د ی:بهتره بر میگویکشم و م یرا به عقب م خودم

 به

امیخودم از پسش برم بعدشو ! 

روم، اشک یکند ، به سمت ساختمان م یهمانطور نگاهم م پاشا  

دوم و به سمت اورژانس  یکنم از پله ها باال م یرا پاک م میها

یم  

است دهی. نگرانم... دلهره امانم را بر روم  . 

] ۰۲:8۱ ۲۱,7۰۲,۰ه ها, [ | چهارشنب ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲6۲_ یلیگرا  

مگر کنمیروم فکر م یپوچ رژه م یکه در راهرو با اهداف یدرحال  

دست کم چهل وهشت  دیخون از دست داده است که با چقدر

 ساعت
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مرد کیام،  ستادهیبخش مردان ا یراهرو یباشد در ابتدا یبستر  

فیکند : خانم آل س یم صدا ... 

گردم یبرنم  . 

و دار  ریآشناست ، آنقدر در گ لیفام نیا میه گوشهاکه ب هرچند

 ذهن



دیگو یدوم م یمرد مرتبه  یو شلوغم هستم که وقت مخشوش  : 

فیآل س خانم .... 

کنم یتنها به نگاه کردنش اکتفا م جیو گ منگ . 

دهم و یرا به پشت گوش هل م یشانیپ یمزاحم آمده تو یمو  

؟ نی: با من هست میگویم  

- رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق هیهست  بله . اگر امکانش  . 

کند از وجناتش یم ییدهم، من را به اتاقش راهنما یتکان م سر  

 یوارد اتاق م یرسد که پزشک است ، وقت یبه نظر م نطوریا

 شوم

 ی، تک تک سلولها میپاها نمینش یبدون تعارف م یصندل ی،رو

 بدنم

کنند یم درد . 

یرا در هم قالب م شیهاکه پنجه  یو درحال ندینش یم زیم پشت  

پرسد: شما چند وقته ازدواج  یم یبا نگاه ارامش بخش کند

ن؟یکرد  
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پرسد یم یسوال خصوص کی . 



کمتر از دو هفته ستیوقت ن یلی: خمیگویم یمن و من با  ! 

که با دقت به صورت از  یدهد درحال یر اباال م شیلنگه ابرو کی

 هم

سوابق انی: شما درجرپرسد یاست شمرده م رهیمن خ ی گسسته  

ن؟یهمسرتون هست یماریب ! 

 یسوال ، چشمانم از کاش نیاست که با ا دهیچسب نیبه زم نگاهم

 ها

؟یماریپرسم : سوابق ب یو م زنمیشود به رخ دکتر زل م یم کنده  

ه؟یچ منظورتون ! 

- تکه به جا مونده  کیکه با  نیبدون دیشما به عنوان همسرش با

 از

کنهیم یزندگکمرش داره  یتو گلوله  ! 

اون ماجرا هستم انی: بله درجرکشمیم یآه ! 

ماجرا رخ داده ؟ نیبپرسم چطور ا تونمیدهد : م یتکان م یسر  

بدم؟ حیتوض دی: با میگویکشم وم یمبل م یرا به لبه  خودم  

- من دهید بیکه امروز آس یا هیاما با توجه به ناح ستین یاجبار  

پرونده درج کنم و یتو خوامیم  ... 
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منجر به اون اتفاق  یخصومت خانوادگ هی:  میگویکالمش م انیم

 شد

! 

 !متاسفم-

 ادینوع خصومت ها ز نیدرمورد ا رانی: تو ادهمیتکان م یسر

 سر

شهینم وصدا ! 

- ه؟یشغل همسرتون چ  

حمل ونقل یدر حوزه  یخصوص نسیزیب هی: میگویتعلل م یکم با  

ییایدر  ! 

هستن؟ یانریا شونی: ا دیگویو م کندیم یهان  

- خوزستان یاز عرب ها  . 

دارن ی: اسم ترکزندیو لب م کندیم مکث ! 

درمورد شرح حالش صحبت  نیخوایم نی: مطمئن کشمیم یپوف

میکن  

شهیوگرافیسواالت درمورد ب شتریچون ب ؟  ! 

من چندان خوامی: عذرم دیگویدهد و م یم هیتک یصندل یپشت به  



ونم که شما تا چه حدبد خواستمی.... م ستیخوب ن مینیچ مقدمه  

نیاطالعات دار درموردش ! 
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- متوجه نشدم؟ ؟منیدرمورد چ  

،  کندیجا به جا م یصورت دارد را کم یکه رو یا یطب نکیع

شیر  

با تاب خوش شیموها کشد،یاش را دست م یجو گندم یپرفسور  

راهنیپ یرو دیشده اند، روپوش سف لیبه سمت چپ ما یفرم  

ندز یرنگ چشمم را م یطوس  . 

] 5۰:8۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳6۲_ یلیگرا  

و کنمیاست نگاه م زانیاش آو نهیس یرو بیکه از ج یکارت به  

به خاطر بسپارم کنمیم یامجد را سع یلیفام . 

که دارن  یطی: با توجه به شرا دیگو یکه م کشدیطول نم یلیخ

 من

مالقات کنن ...  ونشیحتما روانشناس با ا کنمیم هیتوص

 درخصوص



یمستعد خودکش مارانیب یبرا مارستانیمشاوره که ب یها دوره  

ن؟یدار یاطالع کنهیم شنهادیپ  
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کیواقعه  نیا میبگو خواهمیدهم و م یدهانم را قورت م آب  

به اقدام به قتل بود اما جان هیشب یزینبوده است ، چ یخودکش  

کنمیو سکوت م کنمیم . 

...  شونیماری: با توجه به سوابق بدیگویم نهیبا طمان مرد

ی ماندهیباق  

که به همراه داره یکمرش هست و تبعات یکه هنوز تو یا گلوله  

... 

و قبل از  دیریبگ یمورد رو حتما جد نیا کنمیم هیتوص من

صیترخ  

. احتمال  دمیشش ماهه مشاوره قرار م یدوره  کیبراشون  من

دمیم  

دوره هم با شما به صورت کی مکنیم یکه معرف یروانکاو که  

صحبت کنه یخصوص  ! 

ماند یدکتر م ییابتدا یدر پس جمله ها ذهنم . 



 یزیخصوص چ نی... درا یماریپرسم: سوابق ب یم یمکث با

 هست که

بدونم ؟ دیبا  

- نیدر ا دیکه ازش صحبت کرد یازدواج خیبنا به تار کنمیحس م  

نیندار یشما چندان اطالعات باره  ! 

- ؟ یچه اطالعات خوامیعذرم ! 

 یاسرار پرونده  دی: من نبا دیگویو م کشدیم یقیعم نفس

با مارمویب  

بگذارم ونیدرم شما ! 
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- هنوز فرصت نکرده با شما صحبت کنه تا بهتون  کنمیفکر م

 اعالم

نه ایدرکار هست  یاسرار کنه  ! 

: به هرحالدیگویو م زندیم یلبخند دکتر ... 

هست  یتبعات اون گلوله نکته ا : درمورد میگویکالمش م انیم

 که

بدونم ؟ دیبا  

- منع ورزش هستن درسته ؟ شونیا  



دانستمینم ! 

سوار که منع اکیکا کی: از دیگویو م دهمیدهانم را قورت م آب  

کنمیشده دارم صحبت م ورزش  ... 

دانستمیرا هم نم نیا یحت ! 

نیبدون خوامیو م کنمیرو درک م طی: من شراکشدیم یقیعم نفس  

 یبرا طیحرفه رو به ناچار کنار گذاشته اما شرا نیسته ادر که

 حذف

اتفاق افتاده ، باعث  نیکه منجر به ا یخصومت نیهست و ا گلوله

کی  

بحران رو رد کنه نیشده و همسر شما نتونسته ا بحران  ! 

اعظمه نیبحران آفر کیمن  همسر  ! 
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کی نیا قبل از فیآل س ی: به هرحال آقا دیگویو م گزمیرا م لبم  

یکه به زندگ خواستهیامر شده و م نیمرتکب ا گهید ی مرتبه  

منتها در دست چپ ! شما  وهیش نیبده . با هم انیپا خودش

یاطالع  

؟ نیخصوص داشت نی درا  



مسائل یکه شاهدش بودم باق یزی. به جز چکنمیرا حبس م نفسم  

دانستم ینم را  . 

س اعالم کرده اورژان نی: خودش به تکنسدیگویبا آرامش م دکتر

 ... که

بود که اعصاب دستشو از دست  دواریدومشه و ام یمرتبه  نیا

 ! نده

:  میگویشوم و م یآورم ، از جابلند م یطاقت نم نیاز ا شیب

 ممنون

باشه ...  یازین دونمیم دیدرمورد مشاوره بع دیاطالع داد که

تونمیم  

نمشیبب ... 

دیگویو تنها م دکنینگاهم م جیبرخاستن گ نیمن ح جانیاز ه مرد : 

- سرکار خانم یول ... 

 یمشکل ی: همسر من به لحاظ روانمیگویبه چشمان مرد م رو

 !نداره

- من صیبه تشخ یول  .... 
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میگویوم کشمیم نییچسبانم و آن را پا یم رهیرا به دستگ دستم  : 



... بعد  نمشیاول بب دیلطفا اجازه بد دیکه اطالع داد ممنون

 درمورد

کنمیره باهاتون صحبت ممشاو ی دوره  ! 

روم ، آدرس  یم یپرستار شنی. به است زنمیم رونیاتاقش ب از

 اتاقش

 نییرا پا رهیروم، دستگ یاتاق م یبه سو میو مستق رمیگیم را

کشمیم  

. در را پشت شومیاش م یوارد اتاق خصوص کنم،یحبس م نفس

 سرم

را بسته است شیبندم ، پلکها یم . 

 افتیاورژانس دو واحد خون در زرد است ، در شیو رو رنگ

 کرده

تخت  یبه سو یآرام ی. با گام ها ستیو هنوز رو به راه ن است

یم  

 . روم

متصل گرشیتا آرنج بانداژ شده است . سرم را به دست د دستش  

هیرد بخ کیزنم ...  یبه پوستش زل م یشتریاند ،با دقت ب کرده  

آن زخم یسوبه  خواهمی. سر انگشتم را م کندیرا جلب م توجهم  

؟ ی: کجا بود چدیپیاتاق م یدر فضا شیکه صدا بکشم ! 



یتخت م یانگشتم به دستش برسد پنجه ام را لبه  نکهیاز ا قبل  

دمیپلکیم یحوال نی: هم میگویو م گذارم ! 

 با پاشا ؟-
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:با پاشا میگویو م کشمیم یقی، نفس عم ستیحال ن یب شیصدا ! 

_ ؟یباهاش صادق بود  

؟یدرمورد چ: پرسمیم جیگ  

_ یکه با من کرد یدرمورد کار  ! 

] ۳۰:8۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 64۲_ یلیگرا  

که وقاحت را بلد است به حد اعال برساند کمک یلیآن دالن گرا از  

: کدوم کار ؟ میگویو م رمیگیم  

رنگش یب یلبها یکه به رو ی، با لبخند کندیرا باز م شیپلکها  

ماند یکه حداقل زنده م ردیگ یدلم آرام م یاست ، کم نشسته  . 

یزی: پس بهش چ دیگویزل زده ام که م میچشمانش مستق به  

ینگفت  ! 

- نگم یزیچ یتو گفت ! 
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اورژانس بود نی: منظورم تکنسدیگویدار م شین  ! 

- بگم؟ تونمیم هیبه بق یعنی ! 

چه یتگفیبه پاشا م دی:با دیگویشود و م یتر م قیعم لبخندش  

یهست یجونور  ! 

- که هستم باخبره یزی. از چ دونهیپاشا م  ! 

به چکسیمن ... ه ی: نه به اندازه شودیدندان نما تر م لبخندش  

ستیتو آگاه ن اتیمن به تو و روح ی اندازه  . 

- ؟ دنیجدا ؟ بهت کاپ افتخار هم م  

نمیتا بنش کندیاشاره م شیچشمها با . 

یمشک یکنم ، صندل ینافرمان هستند که نیخسته تر از ا میپاها  

آورم، تن خسته  یتخت م کیدارد را نزد یچرم ی هیکه رو رنگ

 و

: به تو قراره کاپ دیگوینشانم و م یم یصندل یحالم را رو یب

 افتخار

دالن بدن  ! 

- ؟ بابت کدوم لطفم؟ یجد  



- یرو به درک واصل کن فیذکور آل س نیآخر یخواستیتو م  ! 

یشیکه به درک واصل م یدونیم : خوبه خودتمزنمیم شخندین ... 
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- ندارم یمن از بابتش ترس  ! 

- انگار دمینجاتت م دیپس نبا  ... 

- هم  لی! عزرائ فتهیو بعد اتفاق نم رمیمرگ م یتا پا شهیمن هم

 از

من خسته شده دست  ... 

- یقبال هم امتحان کرد .... 

کند، سر  یو تنها نگاهم م شودی، متوجه نم میگو یم یخبر

تمانگش  

: قبال هم میگویو م کشمیجا مانده به دستش م یمیرد قد یرو را  

یکه نباش یخواستیم ... 

- به بند بکشن .... اسارت ،  دیام ... منو نبا ییمن ادم آزاد و رها

 توقع

! درست مثل چاووش  امیانتظار... قانون... اصال از پسش برنم ...

 ... رم



کنمیم  ! 

... از من چه یکنیرم م ی: تو که مرد میگویو م کشمیم یهوم  

؟ یدار یتوقع ! 

- نشون دادم؟ یمن درمقابل رم کردن تو واکنش بد ! 

- ازخودم خواستمی.فقط م فتهیبرات ب یا یاتفاق جد خواستمینم  

کنم محافظت  . 
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 ... من بهت تجاوز نکردم-

میگویم یمرتعش یصدا با  : 

- مانع . ی؟! حق منو گرفت یدونیم یچ قایتجاوز و دق یتو معن

میزندگ  

یشد ... 

- و  یکه تو بابتش از خودت دفاع کرد یبه هرحال اون مورد

 مرتکب

 !نشدم

- یتو منو لمس کرد  ! 



- که دستمو عقب بکشم یازم نخواست ی! حت یتو دستمو پس نزد  

... 

یکنیم الی! من اونقدرها هم که خ یحمله کرد مایمستق فقط  

ستمین وونیح ! 

- که تو مثل اون نهیتوه وونیه ح.... بیهم بدتر وونی. از حیهست  

... که منو از حق مسلم یاریتمام ع یعوض هی!!! تو  یباش

میزندگ  

... ینیبی! چون فقط خودتو م ی.... چون خودخواهیکرد محروم

 چون

یکنیم الی! چون خ یاهدافت استفاده کرد شبردیپ یمن برا از  

یبکن یتونی... همه کار میمرد  ! 
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موضوع  نی: به هرحال بابت ا دیگوید و مآور یبه لب م یلبخند

هیتو   

یبه من بدهکار یعذرخواه  ! 

 یازم گرفت مویزندگ نکهیدهم : تو بابت ا یتکان م یسر

یعذرخواه  

؟ یکرد  



؟ میحساب ی: باشه . پس ب زندیحرفم لبخند م از ! 

میگوینم یزیچ . 

یتونی: م زندیلب م تیودرنها کندیم میبا دقت تماشا هیثان چند  

یرسوند مارستانیخونه . ممنون که منو به ب یبرگرد  ! 

 ی: لطفا اگر تونست زندیگذارد و لب م یهم م یرا رو شیپلکها

یبرا  

ایب صمیترخ یکارا  . 

 یباز م یصندل یدوباره رو مانیشوم ، اما .... پش یجا بلند م از

 گردم

 یروانکاو یبرات شش ماه دوره  خوادی: دکترت ممیگویم و

زیتجو  

 ! کنه

کماکان بسته است شیاچشمه . 

نیدوم نیا نکهی: به خاطر ا میگویدهم وم یدهانم را قورت م آب  

یشد یکار نیاست مرتکب چن مرتبه  ! 
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ستیمرتبه ن نیدوم یدونی: تو که م زندیم یلبخند  ! 



- بار و من لگد زدم به  نی! دوم یدار ازیبهش ن کنمیمن فکر م

 قنداق

یدار اجی! پس بهش احت اسلحه ... 

- دالن؟ یکنیچند بار خودتو شماتت م  

کنمیم نگاهش  . 

 یکنی: چند بار خودتو شماتت م دیگویوم کندیرا باز م شیپلکها

 از

دادن من ؟ نجات  

یکه تو ی: دکتر درمورد گلوله ا میگویو م کشمیلبم زبان م یرو  

خصومت بوده هیمن بهش گفتم  دیخورده بود هم ازم پرس کمرت  

... 

- یخانوادگ یمندش هی یگفتیم دیبا  ! 

منو به کشتن بده خواستی: اسامه م دیگویو م کشمیدرهم م ابرو  

! 

... حاال خودش به فاک رفته رهیو تو رو از من بگ یلیل  ! 

ی: بهتره استراحت کن میگویوم کشمیم یپوف  ... 

] 8:46۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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- یکه منو رسوند ینه . مرسممنون . برو خو  ! 

طعنه دارد حرفش  . 

- کردیمن بود نم یجا یهم هرکس نیهم  ! 

که تمام چهره ام را پوشانده  یثیخب یرو نی، از ا زندیم لبخند

 است

... متاسفم خب ؟نی: بب میگویوم کنمیم یریگ کناره  

- رو به راهه زیاالن ! همه چ یندارم کنارم باش ازیمن ن  ... 

کردم شیکه در اورژانس رها یارد به زماناشاره د کالمش  . 

: خوبه که روبه راههدهمیتکان م سر  ! 

پنجه ام را اریاخت یزند ، ب ی، تنها به سقف زل م دیگوینم یزیچ  

و  کنمیکشم ، پشت دستش را با سرانگشتانم لمس م یم جلو

میگویم  

که یبدون خوامیمن فقط م نی... من... راستش... بب نیبب :  

از خودم محافظت کنم خواستمیم فتهیبرات ب یاتفاق خواستمینم ! 

ستین یدهد : مشکل یبالش فرو م یتو یرا کم سرش . 
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: به  میگویو م گردیم یشیپ یاز دالن منطق یدالن وحش باز

 هرحال

یبش کیبهم نزد یکه حق ندار یدیکنم فهم فکر  ! 

رمخویدالن ... قسم م شمینم کی: تا ابد بهت نزد زندیم یلبخند  . 

سوم که مجبور بشم حمله  یندارم . مرتبه  یوقت بهت کار چیه

 ی

و اون  کشهیم مارستانیاعالم کنم قطعا کارم به ت یخودکش تورو

 وقت

سکه به  یمن برا ستیمنصفانه ن نی... ارنیگیازم م اراتمویاخت ،

 سکه

دمیاون ثروت زحمت کش ی  ! 

کنمیانزجار نگاهش م با : 

- یگوش به فرمان نطوریا فیس آل یحفظ خزانه  یپس برا  ! 

من روش خودمو دارم ... به هرحال اونها هم مجبور به عقب -

ینینش  

شنیم  ... 

؟یپرسم: ک یفورام ! 

- دارند لیآش یتن هستند اما پاشنه  نییبه هرحال درسته رو  ... 



- ؟ ی؟ چه وقت رهیرو نشونه بگ لیآش یپاشنه  نیقراره ا یک  

- گلوله تو مغزم  هی دیمن با یکنیاصرار م یکه تو دار نطوریا

یخال  

 ! کنم
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...  کشنیدست نم نشونیوقت اونها از قوان چی: ه زنمیم زهرخند

 هرگز

قراره  یاونها ... ترسو... بزدل ! ک یلنگه  یهست یکیتو هم  !

 همه

من به باد رفت؟ یکه زندگ یدرست بشه ؟! درست وقت زیچ ! 

- تو کردم ؟!  هیعل یکار رخ داده ؟ من یده روز چه اتفاق نیتو ا

 تو

و به روال  شهیو بعد برادرت آزاد م یکنیمن و تحمل م یمدت

یعاد  

یرو از دست داده باش یزیچ نکهی... بدون ایگردیبرم تیزندگ ! 

:  دیگویشود و م یکه متوجه کالم نگاهم م کنمینگاهش م مردد

 من



از خودت  ای؟!  یترسی. از من م کنمیترس تو رو درک نم یمعن

 !؟

، زمیخ یگذارم از جا بر م یجواب م ی، را ب شیدوپهلو سوال  

که با  نمشیب یبرود ، م یاهیچشمانم س شودیباعث م یگرسنگ

 اخم

دهم و یم هیتخت تک یلبه  یکند ، دستم ر ابه نرده  یم نگاهم  

ترسمی: از تو م میگویم ... 

- یترسی! م یترسیکه از خودت م نهیا یبرا دتیترد یاز من بپرس  

یمن بش ی فتهیش  .... 

توهمه هی نی: ا میگو یم ی، کفر کندیحالم را بد م لبخندش  ! 

یشد یاالتیخ . 
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نکند  نکهیکنم ... به ا یشک م قیو من به لبخند عم خنددیم

 راست

شود ... نکند رخ بدهد ... نکنه من از  ی... نکند واقع دیبگو

 خودم

 دایوش فتهیکه قرار است بشوم ! اگر ش یزیچ نی! از ا بترسم

 شوم و



شهیکه ترکم کند . هم لمیما شهیترکم کند ... نه ! من هم بخواهد  

که  یام را با او متوقف کنم . تا لحظه ا یکه زندگ خواهدیم دلم

 زنده

 یخواسته با من همراه است مطمئنم ! ب نیا کشمیو نفس م ام

 شک ،

دهم یدل به او نم هرگز ! 

کند : دوست نداشتن  یمدر من ، آرام زمزمه  ییکه صدا هرچند

 مرد

ستی، کار سخت و دشوار یمنطق یها  ! 

 لهیمرد از قب کی. او  میدان یرا جفتمان م نیا ستین یاو منطق و

یا  

کس  چیکنند و ه یزن را قربان کی دی، با نیکه طبق قوان است

 توان

کشم، کم کم یرا ندارد ! دستم را به صورتم م نیبا قوان مقابله  

کنند به خواب برود  یوند، داروها وادارش مش یبسته م چشمانش

، 

کنمیو فکر م زنمیاش زل م نهیس یآرامش و قفسه  ینفس ها به  

به او و خودم صدمه نزدم نیاز ا شتریشکر کنم تا ب دیرا با خدا ! 

] 4۲۲:۱ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   



 

1171 

# 66۲_ یلیگرا  

زل زده ام نویکاپوچ یکاغذ نوای، به ل مارستانیب یایتر در  ... 

کف بسته است ! دو  شیرو ی، که به سخت یفور ینویکاپوچ

 برش

ندارم! شام شب گذشته  لیدر زروق جا خوش کرده اند ... م کیک

 از

ستیهنوز سر دلم باق ینپختگ . 

بشاش  یدهم ، صدا یخورد ، جواب م یهمراهم زنگ م تلفن

 ترنم

، حوصله ندارم کوتاه و کندیم . حال و احوال ندینش یگوشم م در  

جانیه نیبا ا ی، وقت کنمیشوم . مکث م یم شیپاسخگو مقطع  

را شیکه صدا یدارد . اخبار یاخبار مهم یعنیزند  یم حرف  

توانم تصور کنم  یرا م شیدهد . لبها یقرار م ریتحت تاث میمستق

، 

نییزند به لب باال و پا یکند ، چطور زبان م یمچاله م چطور ... 

...  زندیتواند کنترل کند! چشمانش برق م یرا نم جانشیه طورچ

یم  



از حد مهم است شیحسش کنم . اخبارش ب توانم . 

- مرتبه دالن؟ زیهمه چ ! 

شودیم یخبر است اگر بفهمد چه حال یازدواجم ب از  . 

مرتبه زی: همه چمیگویو م نوشمیم نویاز کاپوچ یکم  ! 
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- من و بچه ها ... دالن مینگرانت ... واقعا ییدایکم پ یلیخ یلیخ  

! حواست که هست یپرواز کم دار یلیخ  ! 

درجه  نیکه پر نشده است ، به آخر یبود به ساعت پرواز حواسم

یا  

هست زینشده ام ... حواسم به همه چ افتشیهنوز موفق به در که  

یگریذهنم آزاد است ! ازاد تر از هر وقت د گرید . 

اش را ندارم !  ی، که آمادگ میرو شیپ یده ماهه  یدوره  به

یامادگ  

 یکه م یده ماه نیا یکالس ها را ندارم... آمادگ یباق گذراندن

 دانم

شود را ندارم یختم به پرواز نم عاقبتش  ! 

ی... کم حرف شدییکند : دالن کجا یم میصدا ترنم ! 



: هستم پشت میگویدهم و م یم نییاز گلو پا نویکاپوچ گرید یکم  

شده ی! چ خطم  ... 

 ...فخر-

لرزد یام م چانه  . 

: خبمیگویم آرام  ... 

- کنهیداره نامزد م ایگو  ! 

؟ ای: گو کنمیم مکث ! 
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- هست ... در به  یاخبار هی دونمیم یول ستیآره ... خبرم موثق ن

 در

گردهیم سالن  ! 

: خب ؟ میگویدهم و م یدهانم را قورت م آب ! 

- دالن میبپوش ی! چ دهی... سالن و جور کنه ، کارت دعوت میچیه  

! 

: واقعا ؟! واقعا داره ازدواج  میگویآورم و م یبر لب م خنده

!؟ کنهیم  

خوش ادا و اطوار ؟ یقو نیهست ا یک حاال ! 



- نیا ستی... فقط همه اش نلهیانگار فام میدونینم  ! 

- ؟ یهمه چ  

- اخبارم یهمه   ! 

بگو شمی: خب باق میگویو م کشمیم یهوم  ... 

- گفتنشراستش دو دلم از   ! 

چرا ؟ ی: دو دل کنمیم مکث ! 

- نه ایدرسته  دونمیاخه گفتنش نم  ... 

- با من شیودرست یبگو ! غلط  ! 
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قراره که انگار ،  نی: راستش زمزمه ها از اکشدیم یهوم ترنم

 پاشا با

زنهیم کیاز بچه ها ت یکی  . 

کشدیم ریت یناگهان قلبم  . 

دیو رس دی: دختره رس دهد یپس ادامه م ندیب یمن را که نم ترنم  

باهاش صحبت کردم شیساعت پ کی نیشماره منو گرفت، هم ،تا  

.. 



! راستش من به انهیبدونه پاشا هنوز با تو هست  خوادیم گفتیم

 من و

دبگمیبا یچ دونستمی... نمچوندمیافتادم تته پته کردم بعدم پ من ! 

ام عرق کرده است یشانیپ . 

؟یخطکند: الو دالن پشت  یم میصدا ترنم  

] 6۲۲:۲ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 67۲_ یلیگرا  

میگویو م زمیخ یبر م زی، از پشت م کنمیرا جمع و جور م خودم  

: 

میندار یو پاشا با هم صنم من  ... 
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دختره رو ...  شناسمینم ی: باشه ... ول کشدیم یهوم ترنم

یازطرف  

؟ کنمیفکر م یچ یندوی! م لهینباشه فام یهرچ پاشا  

چرخد یم میپا ریز نیزم دانستمینم  . 

کنه ، پاشا  یعروس یجد ی: اگر قرار باشه فخر جددیگویم ترنم

 هم

دختر نیبا هم حتملی ادیم  ! 



گذارد یم دیدختر تشد یواژه  یرو  . 

آن  یرو نجایپاشا ا روزید نیام آتش گرفته است ، هم نهیس

مکتین  

 یخشک خشک شده اند ، ترنم م میمن نشسته بود ... لبها کنار

دیگو  

؟ انیبه نظرت م : ! 

- انی؟! حتما م انیچرا ن  ... 

- ؟ یای؟ م ی! تو چ انیبه نظر منم م  

: چرا میگویفرستم و م یم نییاز ته حلقم پا نیدهانم را سنگ آب  

؟ امین ! 

ای یایتنها ب یخوایتو .... م یشد یچه عقاب دختر  !holy shit - 

که پاشا  یختیطرح و ر نیه ؟ نکنه از قصد اتو کار دیجد پارتنر

 رو

ینکن جون دل عی... هان ؟ منو ضایکن تست  ! 
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بابتش ندارم ی. پلن ستیتو برنامم ن یتست چی: ه میگویبغض م با  

جمع باش خاطر  . 



- شد ؟ یمرتبه چ هیآخه   

- ؟ یچ  

- ! خب از خودت بگو چه  میزنیازش حرف م دمشیولش کن د

 ...خبر

نه االن که ده میدیهمو د دیبرات تنگ شده نه قبل ع دلم انقدر  

گذشته دیروز از ع ازدهی  ! 

- ریعدو شود سبب خ دیشا مینیب یم . 

؟ یگی: فخر و م خنددیم  

- کنهیداره ازدواج م یهول هولک  ! 

- چنگالهاست زیدالن ! دختره از اون ت کنهیداره شوهر م نیواال ا  

... 

- بود ادیفش زغره شد به خودش...دختر دور و اطرا  ! 

... فخر یجون . تو پاشا رو تو چنگالت داشت یخندد : ا یم ترنم  

به شاهزاده فکر کنه آخه کردینم جرئت  ! 

- ترسو باشه دیآدم عاشق نبا  ... 
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- ؟یخوریحرص م یجون ... دار یا  



- ستینه چرا حرص بخورم ! مهم ن  ... 

سوزهیم م: خدا پاشا رو زد ... دل دیگویو م کشدیم یهوم ترنم  ... 

: منمزنمیم لب  . 

- شهیخوش م نیبا ا شاالیا  ! 

؟یبار ی! کار شاالیدهم : ا یجان کندن جواب م به  

- ی. هرخبر کنمیاز مراسم فخر شد خبرت م یفعال که نه .خبر  ! 

- اریدختره رو برام درب نیآمار ا .. 

- مال پاشا رو ؟ ایکدوم مال فخر و  ! 

لغزند یگونه م یآرام روو اشکها  کنمیکه کنترلش م یبغض با  

: مال جفتشون رو میگویم  ! 

یکنم گوش یخداحافظ کوتاه تماس را قطع م کیهمان لحظه با  و  

کنم یدهم و به سمت ساختمان حرکت م یهل م بیبه ج را  . 

با  میدهم اشکها یو اجازه م کنمیلرزند ، هق هق م یم میپاها

الیخ  

 یساختمان م یپله ها یشوند! رو یگونه ام جار یرو راحت

ستم،یا  

به مانند خار در چشمم است مکتیچرخم آن ن یعقب م به  ! 
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که  یینشسته بود. پاشا شیکه روز گذشته پاشا کنارم رو یمکتین

کی  

اش بودم  نهیرید اریاش به من که  یخصوص یاز زندگ کلمه

یزیچ  

بود نگفته ! 

] 56:۲۲ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 68۲_ یلیراگ  

میشویصورتم را م یبهداشت سیسرو در  . 

هستند دنیبار یچشمانم را تحت سلطه دارند . هنوز آماده  اشکها  

. 

و کنمیکشم، با دستمال صورتم را خشک م یم قینفس عم چند  

از مقابل  یآرام یشوم ، با گام ها یخارج م سیازسرو سپس

شنیاست  

میشوم مستق ینها مآ یشوم که متوجه پچ پچ ها یرد م یپرستار  

دهند یکنند و متاسف سر تکان م یم میتماشا رهیوخ . 

چرخم، سرشان  یبه در اتاق برسم ، باز به عقب م نکهیاز ا قبل

 را به

ورود من به اتاق را تماشا کنند خواهندیاند و م دهیکش جلو . 
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 یکه در از چهارچوب کم نیهم کشمیم نییرا به پا رهیدستگ

 فاصله

است . حاال  دهیچیزن در اتاق پ کی یخنده ها یصدا رد،یگیم

یمعن  

. استخوان  کنمینگاه ها را با پوست و گوشت و خون حس م آن

میها  

ندیآ یلرزه در م به . 

کشم ی، پا پس نم ستین دنیعقب کش توان  . 

شیرنگش به شانه ها یکنم ، چادر مشک یرا با دقت تماشا م زن  

است خم شده است و با دقت وکه در بستر  ماریب یاست رو افتاده  

کشدیصورتش را دست م یرو وسواس  . 

؛ زن ها کنمیرا حبس م نفسم  ... 

یپرستار ستگاهیها در پشت ا زن ... 

مرد یحوال یزنها  ... 

سرم یتو یها زن ... 

!  زارمیزن ها ب یلحظه از همه  نیخارج از سرم ! در ا یها زن

 وارد



، دیگویم یندم، زن واب یشوم . در را باصدا پشت سر م یم اتاق  

: به به دیگویو م کندیمرتب م یرا کم شیشانه ها یرو چادر

 عروس

شما نییدای! چقدر کم پخانم  ! 
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گذارم ینم محلش  . 

روم، یاصالن ، به سمت تخت کنار پنجره م نیچشمان سنگ مقابل  

فرصت  روزیکه د یفیتخت دارم . ک یآنجا رو لیتکه وسا چند

 کردم

 یبه چه کارم م دانمیکه نم ی، خودکار و دفترچه ا رماویخانه ب از

 آمد

 یوصدا کنمیرا جمع و جور م زیتخت گذاشته ام... همه چ یرو و

 زن

شما رو  یهمش بونه  یوجب می: ندیگو یبه اصالن م دیآ یم

رهیگیم  

! اون  نییکجا نهیکه بب گردهیاصال با چشماش کل خونه رو م !

 مرتبه



 دی، بو کش کردمیده بود داشتم بوش مرو مبل جا مون راهنتونیپ

 به

یو زار ونی، شروع کرد به ش دیکه بو کش نی... همچ خدا .... 

گذارم یم فیک یرا تو لمیوسا  . 

خونه ، نیای: حاال بدیگویو م چرخدیمن م یبه سو نگاهش  

اش هم  گهیدندون د هیماشاهللا !  دهی... بازم قد کشنشینیبب

 دراومد

... 

بندم باالخره یرا م فیک پیچرخد که ز یبه سمت من م چشمش  

: قدم ما  دیگویدارد و م یبرم یاز صحبت از ته تغار دست

نیسنگ  

 ! بود
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 یستی:من با دیگوی، زن دستپاچه م کنمینگاهش م یچشم ریز

 زود

بمونم! بچه ها خونه تنهان ! نهار شام  ششونیپ تونمی! نم برم

یچیه  

نذاشتم بار  ! 



- اقا اصالن مهمتره؟ ناهار وشام از یعنی ! 

- شما یذاریچه تو دهن من م نیخدا به دور ا  ! 

خب . شام و ناهار نی: خودتون گفتزنمیم لبخند  ! 

- تنها ولش کنم تونمیدارم. نم رخورهیمن بچه ش . 

- نیچطور پس االن تنها ولش کرد  ! 

میگویو م کندیم سکوت : 

و نهار شامشون رو سفارش بدن امشب  رونیروز از ب هیحاال  -

 شما

نیبمون ششونیپ  ! 

کنم  کاریچ نیبه من بگ دی: شما که نبا دیگویکند و م یم اخم

کاریچ  

 !نکنم

] 58:۲۲ ۲۱,7۰۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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# 69۲_ یلیگرا  

و  یمشک ی نهیبا زم یروسر ریرنگش را به ز ییخرما یموها

 طرح



تور دارد ، با شیومانت یها نیفرستاده است دم آست ییطال یها  

دارد.  یکمرنگ شیبه لب زده است ، ارا یرژ لب کالباس وسواس

 خوب

هنوز گود رفته است و  شیچشمها ریاست ... ز دهیخودش رس به

 داغ

از خط نگاهش بخوانم توانمیدلش مانده ، را م به . 

- بودم ... امروز نوبت شماست نجایا شبیمن د  ! 

هیکشد : واه مگه نوبت یدر هم م ابرو  ! 

گهی.. زوج و فرده د ای: گوزنمیم یلبخند  ... 

پرسد : اون وقت یم ییو با پررو فتدیاز تک و تا نم کندیم یهان  

؟یهاش چ جمعه ! 

بود شتریتو هفته ب یهرک ازی: مال خودش ، امت میگو یطعنه م با  

اون مال  ! 

از یجواب دندان شکن نیکند . انتظار چن یبهت من را تماشا م با  

نداردمن  جانب  . 
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شما یدار ی: چه زبون دیگویو م داردیمن برم یگام به سو کی ! 



- یدیتازه کجاشو د  ... 

- گمینم یزیچ یاحترام خودتو نگه دار تازه عروس  ! 

- ؟ یگفتن دار یهم برا یزیاصال ؟ مگه چ یبگ یخوایم یچ ! 

- بگو یزیچ هیاقا اصالن شما   ! 

- جانیا دیگفت که تو رو کش یهاشو وقت یگفتن  ! 

 !من خودم خبرگرفتم-

؟ ی: از ککنمیم اخم ! 

- ناراحتم کنن خواستنیبهم گفتن نم دمیبهشون زنگ زدم انقدرپرس  

 !نگران بشم ! مگه نه آقا اصالن ؟ !

دهد، مثل ی. درواقع اصال خودش را دخالت نم دهدینم جواب  

: تو مگه  زنمیم یکند ، پوزخند یها به سقف نگاه م بدبخت

 خودت

یکنیکه مدافع طلب م یاز خودت دفاع کن یحرف بزن یستین بلد . 

وسط؟ یکشیم اری  

-  یتر زمیاصال ؟! من چه ه یکنیرفتار م ینطوریشما چرا ا

 بهتون

 ! فروختم
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با شما ی: من اصال رفتار میگویو م کشمیرا به سمت در م خودم  

چرا داشته باشه ونیم نیکه ا ندارم ! 

- بمونم تونمیمن نم . 

- ستیمشکل من ن . 

: خانم ... دیگویوم ردیگیرا م میروم که بازو یسمت در م به

تیخوب  

 نیشما بوده که به ا شیحالش... بعدم پ نیتنها بمونه با ا نداره

 روز

 ! افتاده

و خودش از ترس نگاهم  کنمی، نگاهش م ردیگیآتش م چشمانم

 عقب

 یقدم به عقب م کی کندیجدا م میو پنجه از بازو کندیم ینینش

 رود

: بچه است مگهمیگویم و  ! 

- نیشما اصال رحم و مروت ندار  ! 

- مروت ی.... ب رحمیام ب یمدل نیبسه ... من ا نیشما دار ! 

کند ، یم میچرخد که در سکوت تماشا یبه سمت اصالن م نگاهم  

دیپس توقع نداشته باش ستمی: من اصال مهربون ن زنمیم یشخندین  



باشم که  ! 
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به من  یشوم ، لبخند یدکتر م یدر رو که رو کنمیرا باز م در

یم  

حالتون چطوره فی: به به خانم آل س دیگویو م زند  ... 

،  گردمیاتاق باز م ی انهی، ناچار به م دارمیگام به عقب برم کی

 دکتر

سر اصالن است یکه باال یپرسد و روبه زن یرا م ماریب احوال  

؟ نی: شما مادرش هستدیگویم ! 

به میخنده ها یکه صدا زنمیقهقهه م یآن لحظه است که جور و  

کند یشعله ور فرو م زمیزن انگار هزار ه چشمان . 

۲۱,7۰,9۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۱۲:۳۰[  

# ۰7۲_ یلیگرا  

زند ساکت یتشر م اصالن  ... 

از میشود . چشمها یخاموش م میماند و صدا یلبم م یرو خنده  

همه  یایپوست شفافم گوزنند . سن و سال و  یبرق م یخوش

زیچ  



دیگویو اصالن مردانه م کندی. سلوا مغموم من را تماشا م هست : 

همسرم هستن شونی. ا ستین اتیح دیدر ق مادرم  ! 
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و بعد اصالن با کندینگاهش م هیشود چند ثان یمتعجب م دکتر  

: هر دو در واقع همسران من دیگویلحن آرامش بخش م همان  

... رسوم ای... جغرافطیرا! بنا به ش هستند  ! 

را به  زیتا همه چ می، عنان را به دست او داد میزن ها ساکت ما

 گردن

 توانمیکه نم زارمی. از خودم ب ندازدیو رسوم ب ایجغراف ط،یشرا

یرییتغ  

کنم جادیو رسوم ا ایو جغراف طیشرا در ! 

یشرویپ شتریکند . ب یسر تکان دادن ساده اکتفا م کیبه  دکتر  

دکنینم  ! 

اندازد ، انگار  یتخت م یباال تبردیکوچک وا یبه تابلو ینگاه مین

کی  

را  هیآورد و قض یرا بر زبان م فینام اصالن آل س گرید بار

چیبدون ه  

ی. نفسکندیکامل با پوست و استخوان درک م یشتریب یگفتگو  



رفتار  ایرسوم و جغراف ط،یشرا نی: به هرحال ا دیگویو م کشدیم

 تو رو

پسرم کنهیمن هیتوج  ! 

به  شیها قهیمهربان است ، شق یبا چهره ا یعاقل مرد دکتر

یدیسف  

پدرمان یجا تواندیم نکهیزند و چروک اطراف چشمش گمان ا یم  

کندیرا بولد م باشد  . 

آورد یبه لب م فیخب خف اریبس کی  . 
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من و انیکه نگاهش م یدهم و دکتر درحال یلنگه ابرو باال م کی  

مرتبه نی: به هرحال مرد جوان، ا دیگویدش است مدر گر اصالن  

یخودتو ناکار کرد یحساب  ! 

: من هنوز زنده ام زندیو اصالن لب م کندیبهت زده نگاه م سلوا

 دکتر

ستیمن ن یبرا یعاقبت خوش نیا !  . 

؟ ینیب یم ی: عاقبت خوش رو در چ دیگو یبا تعلل م دکتر ! 

مال امثال من  عاقبت ی: خوش دیگویو م کشدیم ینفس اصالن

ستین  



شم؟یمرخص م ی... کمیبگذر  

- پسر؟ یهم دار یچه عجله ا  

یرا م طنتیآن ش یاست و اصالن معن طنتیدکتر پر از ش نگاه  

شلوغه یکه من سرم حساب دیدونی: م دیگویو م خواند  ! 

منتظر رونی: ممکنه ب دیگویو رو به سلوا م دیآ یلبش باال م کنج  

؟ یباش  

نگران  یچهره  یلبخندش را حواله  فتد،یبه من و من م سلوا

 سلوا

کوتاه .... باشه ؟ ی قهی: چند دق دیگویکند و م یم  
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را مطرح کرده است که  شیمحترم و آرام و شمرده تقاضا آنقدر

 زن

یبه سو ینگاه سرد میدهد ن یسر تکان م یبا تعلل شود،یم مجاب  

رود یم رونیاز اتاق ب انیکند و بعد با اجازه گو یم من  . 

: با دیگوی، دکتر با ارامش رو به اصالن م شومیم کیتخت نزد به  

بگذارم تنها ؟ ونیدرم خودت ! 

که مونده محرم تره ... دوست ینی: ادهدیبه طعنه جواب م اصالن  



بشنوه دارم  ! 

دیگویم یدوزد و با لبخند سرد یمن م یچشمانش را به سو دکتر  

: 

دستت درحال حاضر دردسر ساز شده عصب  ! 

دهد یرا مورد اصابت قرار م میتک به تک سلول ها وحشت  . 

هم هست که بدونم؟ یشتریب زیدهد : چ یتکان م یسر اصالن  

- سه انگشتت برگرده ییکارا یوتراپیزیممکنه با ف  . 

: ممکن هم هست برنگرده درسته؟ردیگیعمق م لبخندش ! 

از یاریبهش فشار ن ادی: بهتره ز دیگویو م دهدیسرتکان م دکتر  

الزمه یکم صبور هیکن...  یخوددار نیسنگ یکارها  ... 

- ندارم یمشکل  . 
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- طرح شش ماهه جلسات هی یکانکت شدم ، برا یبا مشاورمعتمد  

یروانکاو ... 

امضا کنم  دیبا یچطور صمویترخ ی: برگه دیگویکالمش م انیم

 !؟



 کنمی: فکر م دیگویو اصالن م کندیهمانطور نگاهش م دکتر

دنیشن  

درک بهتر  یمن برا تیوضع یکوتاه درباره  یاستور نیهم

 رفتارم

گهیرفتار د نی! ا ستیبه جلسات مشاوره ن یازیباشه . ن یکاف  

دمی! قول م شهیتکرارنم  ! 

دوزدیدهد نگاهش را به چشمان من م یکه قول م یزمان و  ! 

 ی. شوکه و مبهوتم ! کمرش و آن تراشه  میدانم چه بگو ینم

یباق  

ببرد و حاال  نیلوله که هر آن ممکن بود نخاعش را از باز گ مانده

 سه

قابل هضم و درد ناک است ریغ میندارد ... برا ییکه کارا انگشت  

. 

را به  نی! ا خواستمیرا نم نیباشم ، ا زاریهم از او ب هرچقدر

 دست

خواستم ینم شیحداقل برا خودم ! 
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به یازین یبرود ، حت خواهدیندارد ، م یاش تمام یوچانه زن تقال  

یدارو افتی، در شتریاستراحت ب یوچهار ساعت دوم برا ستیب  

برود و خواهدی.مندیب یرا نم شتری، خون ب شتری، مسکن ب شتریب  

که در کلماتش پنهان است ، بر یتیگرم و درا یاز پس چانه  دکتر  

دیآ ینم ! 

وجنات اصالن شده است ،زبانش ی فتهیکه مرد چطور ش نمیب یم  

نیاست که چن بیدکتر هم غر ی! براکشدیم رونیرا از النه ب مار  

زندیم یکار نیآرامش چطور دست به چن نی، با ا یمرد ! 

گذارد یم شیمرد عرب را واضح به نما کی تیخاص  ! 

هیو را شبکه در خونش است ! اگر ا یگر فهیهمان لحن خل با  

ربطش دهم انیبه ابوسف توانمیهاشم ندانم ، قطعا م یبن خاندان  ! 

یرود، دکتر مجاب م یهم انتظار نم نیبازرگان کمترا ز ا کی از  

 صشیندارد ، اما ناچار است تا ترخ نانیدر دل اطم نکهیبا ا شود،

 کند

 یمن م یماند . نگاه مرد به سو ینم نجای، ا نیاز ا شتریاو ب ،

 چرخد

، با هم از اتاق  داستیکامال هو یاز دلسوز یدر چشمانش اثر ،

 خارج



 یرا انجام دهم ، سلوا در انتها صیترخ یکارها دیبا م،یشو یم

 راهرو

دی: مراقبش باش دیگویاست ، دکتر رو به من م نشسته ! 
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از من دارد ینامعقول یخواسته  چه  ! 

که یمارانیم ... بداشت یادیز مارانی: من بدیگویو م کشمیم ینفس  

و ندامت در چشمشون نبود یمانیاز دو زنه بودنشون پش یا ذره ! 

دکتر ستیدرد من ن یدوا نی: ا زنمیم یلبخند  ! 

- نیقابل هضم بود دست به چن شیبرا هیقض نیمطمئن باش اگر ا  

ختهیترحم شما رو برانگ خواستیم دمیمن احتمال م زدینم یعمل  

یایتا به دلش راه ب کنه  ! 

زنمیم یزخندپو  .... 

؟ میآ یزن ، من به دلش راه نم یکیدکتر با وجود آن  الیخ به ! 

شود یلبم گشادتر و پهن تر م یرو لبخند  . 

کند یمتعجب نگاهم م دکتر . 

غوغاست ! زخمم را از نو باز کردند بهش نمک  دردرونم

دندیپاش . 



 یگرید چکسیمرد هرگز درخواست ترحم نه از من نه از ه نیا

 !ندارد

دلش به حال خودش یرحم ندارد و که حت چکسینه تنها به ه او  

است دوستم دارد! دکتر یبه حال من که مدع یسوزد ! وا ینم هم  

الشیکرده است ! به خ یخودش قصه طراح ی... براالیخ خوش  
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به دست آوردن معشوقه اش که به جبر روزگار  یبرا مارشیب

 برچسب

یویکرده ؟! چه سنار یخودکشاش دارد ،  یشانیدوم به پ زن  

ستیگری.... اما ماجرا از قرار دیجذاب  ! 

یتقال نم شتریدهم ، ب یکشش نم شتریخورد ،ب یخونم را م خون  

یتمام شود ! برا شینما نی، تا ا ستمیا یم ی. فقط کنار کنم  

میهست یداغ یتا مدت ها سوژه  پرستارها  ... 

 زانیآو یستارپر شنیمرد از است کی صیترخ یدو زن برا که

 شده

میا  ! 

، دیآ یدنبالم م رومیاست ؛ هرجا م ستادهیخاموش کنار من ا سلوا  

است که در صف نیبا او چه کار کنم ! تنها حسنش ا دانمینم  



یپرداخت را انجام دادم. حت اتیجا گرفت و من عمل میبرا صندوق  

او استفاده کنم ینکرد از کارت بانک تعارف ! 

 یاندازم و م یم ی، به او نگاه رمیگیرا که م صیترخ ی برگه

 : پرسم

خونه ؟ شیبریخودت م با  

؟ میبا هم بر یعنی: من ؟! با من ...  دیگویتته پته م به  

درسته ؟ یخونه دار هی: تو زنمیم یشخندین ! 

 

1193 

: دارم کشدیزبان م شیلبها یرو  ! 

 به اسم خودته ؟-

دهد : چطور مگه ؟ یتکان م سر ! 

 !چند متره ؟-

متر ۰8۱: زندیلب م یکند و با مکث یم میو مردد تماشا وکمشک  

! 

 سه خوابه ؟-

: چهارخوابه؟پرسمیدهد و م یتکان م یر ابه عالمت نف سرش  

اتاق یی: پس بچه هات هرکدوم به تنها میگویدهد و م ینم جواب  



؟ دارن ! 

- خودم شیهم که نوزاده پ شونیکی... خوابنیدو تا دخترام با هم م  

خوابهیم  ! 

- ؟یدار یدو تا اتاق خال ! 

- ؟ هیچ یسواال برا نیا  

- از اون اتاقها  یکیتو  امیکرده بود منم ب نوی! اسامه فکر ا یچیه

 ! البد
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تو  یدونستی:م میگویو م کندیرا در هم گره م شیابروها

 سرنوشتت

؟ یکیمرد تو با من شر شهیهم ! 

۱۲,7۰,9۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۱۳:۱۱[  
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:  میگویم یشود ، با مکث ی، ظاهر م شیابروها انیم یقیعم خط

 تو

میبا هم هوو هست ینوشتت هست ... من و تو در هر حالت یشونیپ  

! 



مال من شیمیمال توئه و ن شیمیهست که ن یمرد شهیهم ! 

و کنمیپرت م یصورتم را با عشوه به کنار یآمده تو یمو طره  

؟ گمی: درست نم میگویم ! 

آورم و یبه لب م یچشمان من شده است ، لبخند کمرنگ محو  

سبد گل  هیمن اومد ؟! با  یاسامه خواستگار یدونستی: م میگویم

 و

مقبول ینیریش  ! 

دهم: بهت گفته بود ؟! اون  یو ادامه م کندیتنها نگاهم م سلوا

 شب

به منزل ما ؟ ادیم ! 
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کنم یه اضافه مرحمان یدود و من ب یبه چشمانش اشک م سلوا : 

زد ؟ یمن چشماش چه برق دنیگفته بود که از د بهت ! 

: تو تا  میگویچکد و م یم نییقطره اشک از چشمان سلوا پا کی

 ابد

تو سرنوشتت ذکر شده ...  نیانگار نه ؟! ا یبجنگ دیمن با با

 ! متاسفانه

برنده است ؟ یجنگ ک نینظرت تو ا به  



سر عقد با  اهیمن با لباس س : میگویآورم و م یبه لبم م یلبخند

 اون

 ی؟! اما طور یبود دهید شتریب یحرمت یب نینشستم ... از ا مرد

 منو

که خوادیم  ... 

خندمیجنون م یو از رو یطانی، ش خندمیم  . 

 یگردنم افتاده است ، چند نفر یدهم شال به رو یتکان م یسر

 من

و کنمیهمانطور نگاهش م دهمینم یتیکنند اهم یتماشا م را  

ندارم! با خودت ببرش یدار ضیمر ی: من حوصله میگویم ! 

: خانمزندیم میبروم که صدا خواهمیم ! 

 ی هیمهر یدونی: مزندیو لب م کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

 من

تا سکه است؟ چند  
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گونه اش را پاک  یرو دهیکشد اشک غلت یاش را باال م ینیب

کندیم  

من نوشتن ؟ یقباله  پشت نیچند تا زم یدونی: م دیگویم و  



- من مفت بهت ستین یازین زمیعز ش؟یبخر یخوایبا پول م  

... مال تو ! یلیاز من ... دالن گرا یادگاری!  کنمیم مشیتقد

 بذارش

طاقچه سر  ! 

: صبرکن دیگویبروم که م خواهمیم ! 

: شما رو دوست داره دیگو یو او آرام م کشمیم یپوف  ... 

که سر عقد با  ی: روز اول دیگویبرم و م یلنگه ابرو باال م کی

 من

سر بچه ی هیسرم هست ... سا ی هیبهم گفت... گفت سا نشست  

است! گفت گهید یکیهست ... اما دلش رو ازش نخوام مال  هامم  

... هرکار الزم باشه برا بچه هام  رهیگیالزم باشه دستمو م هرجا

کنهیم  

 یرشتی.... من توقع ب رسونهیو بهم م رشیخ شهیگفت هم .

 !ندارم

- ... مال تو .... خوامشیداشته باش ! گفتم که نم شتریتوقع ب

 ! ببرش

دهم ، سلوا  یوچانه ام را باال م کنمیم یسر و ظاهرش نگاه به

یم  

مرد محبت ی! ول دارمیرو تخم چشمم نگهش م برمشی: م دیگو  



یستی... تو محبت کردن بلد ن خوادی... توجه م خوادیم  ! 
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- صاحبش شیر خیمال بد ب خوامیمرد و نم نیا من ابلدم ! منته  ! 

زود یلی! خ گذرهیسه سال زودم نیا  ... 

: از جانب من میگویچرخم و م ی، بعد م رمیگیگام فاصله م چند  

کن تشیتقو فرستمیکن ... براش کمپوت م یخداحافظ ازش  ! 

یدست شیبرا رمیگ یکند و دستم ر اباال م ینگاهم م رانیح سلوا  

: خداحافظ میگویدهم و م یم تکان  ! 

دارم یگام بر م مارستانیب یبه سمت خروج و . 

یصندل یرو یدهم و وقت یسبز دست تکان م یتاکس نیاول یبرا  

ییجدا یفرار ؟! تا ک یتا ک کنمی، فکر م نمینش یفرسوده م یپژو  

... 

روز کیکند . باالخره ...  ی... تصاحبم م ستیادیسال زمان ز سه  

 نیتصاحب ! از ا نیاز ا زارمی... و من چه بکند  یم تصاحبم

تیمالک  

ناچارم تن بدهم به تنش نکهیاز ا ...  ! 

شود یتنم مور مور م تمام  . 



 یافکار منحوس ، شماره  نیفرار از ا یدارم برا یرا برم تلفن

 ترنم را

یدهد و شماره  یجواب نم رمیگیم  ... 

رمیگ یفخر را م یشماره  یدانم چرا ول ینم ! 
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: احوال دیگویدهد ، بشاش و زنده دل م یبوق جواب م نیدوم با

 خان

ما چطوره ؟ زیعز ی زاده ! 

بندم یرا م میپلکها . 

کنمیسکوت م یقدر . 

زند: الو دالن جان ؟ یم میقطع شده است صدا کندیم الیخ ! 

کنمیرا حبس م نفسم  ... 

؟! الو ی: الو صدامو دار دیگویمجدد م فخر ... 

ی: سالم اقا میگویبغضش را مهار کنم م کنمیم یکه سع ییصدا با  

!!! حالت چطوره ؟ داماد ! 

لرزاند ... وحشت بند بند وجودم  یمستانه اش ، دلم را م ی خنده

 را



شود یمانعم م طانیقطع کنم اما ش دی. با ردیگ یبر م در ! 
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خط  یدهم ، فخر از آن سو یم هیتک یصندل یرا به پشت سرم

انیم  

چهیپ ی: خبرا زود م دیگویم شیها خنده ! 

- فخر. ما زهینفر باشم فخر... چه غم انگ نیمن اول کردمیم الیخ  

میبود یمیصم یدوستا مثال  ! 

- جبران کنم ؟ تونمیمن چطور م ! 

- بهت وجود نداره ! من زنگ زدم فقط یبه نظرم راه حل دونمینم  

بگم کیتبر  ! 

- عیانقدر سر زیهمه چ کردمی! متاسفم... فکر نم نیدالن لب برنچ  

بره شیپ  ... 

- فخر ؟ از کجا ؟ یفهمیمن و از کجا م ی دهیبرچ یلبها ! 

: من تو رو بلدم دالن دیگویخندد و م یم فخر  ! 

- رو از یمهم نیبه ا یمسئله  دیکه نبا یدونستی، م یاگر بلد بود  



یپنهان کن من  ... 

- ... من شرمندم یدونیدالن خودت م یتر کیتو از من به من نزد  

نیندارم ! متاسفم فقط هم یهیتوج چیه  . 

- کنمیم یخوشبخت یقلبم آرزو می. من برات از صم ستین یمشکل  

! 
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- خارق العاده  تیدالن من شرمنده ات شدم ! تو واقعا شخص یوا

یا  

اومدآن بدم  هیلحظه  هی! من از خودم  یدار  ... 

- برام نا مشخصه .... چرا از  یپنهان کار نیفخر... علت ا یدونیم

 من

؟ یکرد مشیقا  

 ششیخط اضطراب و تشو ینفس نفس افتاده است از آن سو به

 را

فخر من که ستین ی: مشکلمیگویو م کشمیم ی، نفس کنمیم حس  

ندارم یطلب ازت . 

- ... چه کار.یتخط نی... ایندونم کار نیجبران کنم ا خوامیمن م  



برات بکنم ؟ تونمیم ! 

- فخر زمیعز ... 

گفتنت زمیعز نی: قربون اخنددیم ! 

- ؟ یکنیبا من صحبت م نطوریعروس ا یجلو  

پلکه یاطراف نم نی: نه اخنددیم بلندتر ! 

- شوهرشو داشته باشه یهوا یدحسابیبپلکه .. با دیبه نظرم با ... 

- طونیش  ! 

 !من ؟-
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مهم نی. چطور ا نمتی.. دوست دارم بب: البته ..دیگویوم خنددیم  

بشه دالن؟ ممکن ! 

- ستین یاصال ممکن شدن یکه کرد یخبط نیبه نظرم با ا  ! 

- ارمیمن از دلت درم فتهیاتفاق ب دارید  ! 

 تیاز من با نها ییقطع کن ... و جا کشدیم ادیاز من فر یجا

 قدرت

کشد ادامه ندهم یگذارد که داد م یم یدهان یرا جلو دستش  . 



 یکه خودم برا یشیتشو نیخطا... به ا نیدهم... به ا یم ادامه

 خودم

. هوس لواسون  دونمی: نممیگویدهم و م یکنم ادامه م یم ایمه

 کردم

! 

- اریسپارم آب استخر و حاضر کنن ... لوازمتو همراهت ب یمن م  

! 

: تنها ؟میگویو م خندمیم ! 

- ؟ انیه ها ب؟! تنها .. با جمع ؟! بسپارم بچ یدوست دار یتو چ  

هان؟ یمجرد یپارت هی... میکن برنامه ! 

 نیندارن از تو دل من ا فهی: بچه ها وظ میگویو م خندمیم

یبگیغر  

ارنیرو درب یکه تو بهم نسبت داد یا  ! 
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عصر خوبه  ی: براچدیپ یمستانه اش در گوشم م یخنده  یصدا

 ؟

دنبالت ؟ امیب  

- . تا عصرمیذاریجا قرار م هی ... 



- زمیعز نمتیب ی! مباشه  . 

: حتمامیگویو م کشمیم ینفس  ! 

ی، مضطرب م زنمیبه کوچه زل م یکنم ... وقت یرا قطع م تماس  

متوقف شده است .  نگیدرب پارک یپاشا جلو لی. اتومب شوم

 حساب

دیروم. با یم شیپ یمتزلزل یشوم ... با گام ها یم ادهیپ کنمیم  

ا مرد ها ... جنگ با جنگ با خودم... جنگ ب یشوم ... برا حاضر

 زن ها

طی، شرا ایجنگ با جغراف ! ... 

را به  یآورم سوم یچه بود؟! هرچه به ذهنم فشار م یگرید آن

 خاطر

زنگ فشار  یانگشتم را رو ستمیا یآورم ! مقابل ساختمان م ینم

یم  

: به به ... عروس خانمدیآ یم یلیل فیظر یصدا دهم ! 

] 4:44۱ ۲۱,7۰,9۰به ها, [ | چهارشن ی| سرو روح یلیِگرا   
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شوم .... ساختمان سوت و کور  یم اطیشود ، وارد ح یباز م در

 است

. 

کنم، لعبت کنار پنجره است و یسوم را با دقت تماشا م ی طبقه  

روم ، به محض یم شیپ یآرام یخورد ، با گام ها یوول م پرده  

 یدر ورود کند ، یرا لمس م یسنگ ینوک پنجه ام پله  نکهیا

 واحد

کوتاه راهنیدهم پ یم صیرا تشخ یلیشود ل یباز م نیو گل لیعق  

 شیشانه ها یرو شیقرمز به تن دارد موها یبا گل ها دیسف

 رهاست

. 

 خواهمیکوبم م یپله م یرا رو می، با ضرب پا کشمیم ینفس

 ورودم را

کنم اعالم  ! 

یحلقه  هزاران دی... با میآ یبا افتخار به حساب م یناج کی من  

به  نیمز یطال... نشان ها ی! مدال ها ندازندیدور گردنم ب گل

 جواهر

اندازم یابرو را باال م یلنگه  کی ...  . 



 ینرده ها ، سرم را باال م انی، از م دیآ یدر واحد دوم م یصدا

 کشم ،

نمیب یدر واحد دوم م یا  هیسا  . 

هست لی: عق میگویچرخانم و م یم یلیرا به سمت ل سرم  ! 
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... بابابزرگ ... زمیدم داره عز شیشمیزند : ک یم ینیریش لبخند

 آقا

خان لی... اقا جون... عقبزرگ  ! 

چسبانم  یرنگ او م دیو سف فینح یانگشتم را به شانه  سر

میگویوم  

ادشیو بگو ب لیعق :  .... 

ستشی: ن دیگویحفظ لبخندش م با  ! 

-  خورهیم یدرد همه عشوه به چه نیبگو هست بشه خب ... پس ا

 !؟

، دیآ یم نییپا یکیپله ها را دو تا  دیآ یسلطان م یآ یصدا  

: دالن ... دالن جاندیگویشود م یم کیکه به من نزد همانطور  

... 

یقشنگم ... خوش اومد دختر ... 



شوم بغلم کند ی، مانع م کشمیم شیبغلم کند دستم را پ خواهدیم  . 

لیعق ی: تو خونه  میگویکند و م ینگاهم م رانیسلطان ح یآ  

تا برسه مونمیم منتظر  ! 

 یکنم ، با کفش وارد خانه م یسلطان جدا م ینگاهم را از آ و

 شوم

... 

سلطان ... دالن اومده  ی: ادیگویشنوم بلند م یرا م نیگل یصدا

 ؟آره

... دخترم اومده ؟مادر  
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ی، به بسته ها ستمیا یخانه م ی انهیو درست م زنمیم شخندین  

ی، رو کنمیم ینگاه مین یعسل زیم یرو ی، و لواشک ها هآلوچ  

 کیگذارم ،  یبا کفش م زیم یرا رو میشوم، پاها یولو م کاناپه

 بسته

یوق زده  یکه به چشمها یکنم ودرحال یرا با دندان باز م آلوچه  

.... نیاری: برام غذا ب میگویکنم ، م ینگاه م یلیسلطان و ل یآ

یغذا  

اجمهیاحت ناینک ... فعال همخ یدنینوش هی!  تازه ! 



کند یسلطان نگاهم م یآ . 

:  دیگویزند و م یسلطان ضربه م یآ یو به شانه  خنددیم یلیل

 خدا

دادتون برسه ... من برم استراحت کنم به  . 

کند یسلطان نگاهم م یشود ، آ یچشمانم محو م یجلو از  . 

: لعبت خوبه؟میگویو م زنمیم یلبخند  

 یدارم، رو یبرم زیم یرا از رو می، که پا دنیکنارم بنش خواهدیم

 مبل

تیمیبا من احساس صم یخوای: چرا م میگویکشم و م یم دراز  

یستیمن ن یواقع ی... تو که واقعا خاله  یکن .... 

شده ؟ ی: چ دیگویو م ندینش یمبل م یدسته  یسلطان رو یآ  

مرتبه ؟ زیچ همه ! 
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میگویروم و م یم هیجواب ، حاش یجا به  : 

- ؟یدیبهم قرض م دتویمروار سیاون سرو  

کند یسلطان نگاهم م یآ . 



خاص دعوتم !  یمهمون هی: امشب  میگویو م زنمیم یلبخند

خوامیم  

... البته  فهیخل هیبا شکوه ظاهر بشم ! به عنوان زن  یلیخ

زن نیدوم  

فهیخل هی  ! 

رسد یاز اتاق به گوشم م یلیل زیر یخنده ها یصدا . 

زی: اون انگشتر مارکدیگویکند و م یم میاشاسلطان تنها تم یآ  

که نداره یقرض کنم ... اشکال خوامیهم م جواهر  . 

کند: دالن یم میصدا ! 

... مرتب و رمیدارم دوش بگ اجی: احت میگویو م کشمیم یهوم

بایز  ... 

؟! مگه نه یبرام آماده کن یتونی! م خوامیراننده هم م هی  ... 

کرده است سکوت . 

- ...  یا هیعار یلی.... با فام یا هیآدم عار هیمن به عنوان 

با یمشکل  

 یا هیعار نیندارم ... راننده و ماش یا هیو جواهرات عار لباسها

هی...   

کم به خودم عشق  هی خوامی.... م یا هیپر پول عار یبانک کارت

 بورزم
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باشه ! به یا هیعشق عار نیاگر ا یکه نداره؟ حت یاشکال سلطان  

بابت یا زهیجا چی؟ من ه ستین ونهیخاندان به من مد نیا هرحال  

کم  هیدرکار نبوده . بهتره  یپاداش چینکردم ... ه افتیدر لطفم

یشاد  

؟ هیخودم دست و پا کنم ! نظرت چ یبرا یا هیعار  

دیآ یم یمردانه ا یصدا  ... 

حالش نیسلطان ... گل یسلطان... آ ی: آ دیگویکه بلند م پاشاست  

سلطان یقرصاش کجاست ؟ ا یوندینم ستین خوب ... 

شود یم رانیمبل ح یمن رو دنیاز د کندیرا باز م در  . 

چهارچوب  یمن و پاشا که تو نیو منگ نگاهش ب جیگ سلطان

 است

چرخد یم ! 

۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۰۲:۲۳[  
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 یبل وروددرست مقا نمیب یرا م یلیچرخد ، ل یبه عقب م نگاهم

 در



کند لبخند پر از  یام م یاست ، با دقت وارس ستادهیا اتاق

ییاستهزا  
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سلطان را  خواهدیشنوم ، م یپاشا را م یآورم ، صدا یلب م به

 مجاب

برسد نیتا به گل کند  . 

دهد و پاشا  یبه سکوتش ادامه م یلیکند . ل یمکث م سلطان

گرید  

آورد یبه زبان نم نیاز گل یاسم  ! 

چرخد ، یکنند م یم میکه مردد تماشا یدو نفر یبه سو اهمنگ  

تمام مساحت وجودم را احاطه کرده است. در درونم آنها  یزاریب

 .... را

کنم یم نیرا نفر یموذ یآدم ها نیا  . 

... از  زارمیب یاز هرکس شتری، از او ب دیآ یمن م یبه سو سلطان

 او که

مادرم به  ی. به جابه او اعتماد داشتم .. یز هر کس شترایب

 آغوشش



آمده به صورتم  یامنم او بود . طره مو یبردم و نقطه  یم پناه

 را به

خوامیدست لباس مناسب م هی: میگویرانم و م یگوشم م سمت  . 

واحد لعبت رمیم  ! 

.  شومیکنم و از در رد م یپاشا م ی رهینگاه خ یحواله  یچشمک

 به

لعبت مشوش در  رسم ، در خانه باز است ، یسوم م ی طبقه

 سالن

که مانعش ردیمن را در آغوش بگ خواهدیم دنمیرود با د یم رژه  

شومیم  . 
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 یزند: سالم به رو ی، بعد وحشت زده لب م دیگویآمد م خوش

 ماهت

گلم ؟ یخوب ! 

روم ، با وسواس چند دست لباس  یگذارم به اتاقم م ینم محلش

 از

؟یدار لیم یزیپرسد : چ یلعبت م کشمیم رونیکمد ب یتو  

به کارم ندارد یکشد لعبت کار یطول نم یلی. خرمیدوش بگ دیبا ! 



حاضر وهیآب م وانیل هی: دیگو یم میآ یم رونیاز حمام ب یوقت  

زمیعز کردم .... 

.... پشت  رومیاتاق م یدهم ، به سو ینم شیبه حرفها یتیاهم

 سرم

کهنیخواند و قبل از ا یاسمم را م دیبگو یزیچ خواهدیم دیآ یم  

یکوبم که صدا یم شی، در را چنان رو اوردیبه زبان ب یا جمله  

دارد یکل ساختمان را بر م غشیج  . 

کنم چند دست یرا خشک م سمیخ یموها ستم،یا یم نهیآ مقابل  

دارم و در یام نگه م نهیرا مقابل س یبه چوب رخت ختهیآو لباس  

.. نقره ..ی. قرمز... سورمه ا کنمیبا دقت خودم را تماشا م نهیآ

یا  ! 

یمشک  ... 

گذرم یم دنشیپوش ری؟! از خ راهنیپ . 
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تاپ کیکنم ،  یبه تن م یرنگ یمشک یالمبدا یتور ریز لباس  

مشخص است رمیحر ریپوشم ، لباس ز یم ریرنگ حر یمشک  . 

چشم است یتو یادیز دمیسف ی... ترقوه هامیها نهیس یبرجستگ . 



که با دقت به خودم زل یلکنم و درحا یبه پا م یتنگ نیج شلوار  

کم دارم یاسموک شیآرا کیکنم  یام فکر م زده ! 

را با  میهستند . لبها یها گام بعد نیجواهر ها، ا دنیپوش یبرا

 دقت

تونمی: مدیگو ی، پاشا م دیآ یدر م یتقه  یکنم و صدا یم قرمز  

تو ؟ امیب ! 

 یدستم م یرا رو رمیحر یروم ، مانتو یکنار م نهیآ یجلو از

دازمان  

میگشا یم شیدر را به رو یآهسته ا یبا گام ها و . 

به تنم نشسته  ریحر یشود ! تاپ مشک یزده م رتیلباسم ح از

 است

 یم هیدارد ... به چهارچوب تک یچهره ام بعد از مدت ها رنگ .

 دهم و

؟ یداشت ی: امر میگویم  

تواند هضم کند یرا نم ختمیاست . سر و ر رانیهنوز ح پاشا . 

مرتبه؟ زی: اوضاعت خوبه ؟ همه چ میگویو م زنمیم یلبخند  

؟ ی: تو خوب کشدیم یقینفس عم پاشا  
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: اصالن مرخص شد؟دیگویدهم و پاشا آرام م یتکان م سر  

: اعصاب دستش به فاک رفتهمیگویدهم وم یتکان م یسر مجدد  

! 

کند یهمانطور نگاهم م پاشا . 

؟یندار یرم ... کارب دی: من با میگویکشم و م یرا جلو م خودم  

؟ یریکشد : کجا م یقدم خودش را عقب م کی پاشا  

!  یرویکجا م ختیسر ور نیزند : با ا یم ادیفر شیچشمها و

 هرچند

کند یآورد ... از سوالش فقط بخش دوم را ادا م یبه زبان نم که  

. 

یبه سمتش م یطور ردیگ یرا م میگذارم که بازو ینم محلش  

: دالندیگویو آرام م شودیکنشش مکه خودش متوجه وا چرخم  ... 

.... اصالن طیشرا نیظاهر... تو ا نی.... با ا میحرف بزن بمون

 کجاست؟

هم داره که گهیزن د هیآورم: اصالن جز من  یبه لب م یلبخند  

میکرد شیباشه . نوبت نگرانش  . 

کنم یبا دقت نگاهم م لعبت . 

واقع امروز تموم شد در فتمیش روزی: دمیگویو م زنمیم یلبخند

 صبح



ریبخ یتموم شد ! روز همگ فتمیش ... 
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مانعم شود ...  تواندیکس نم چیکند. ه یهنوز نگاهم م پاشا

 احساس

قبل از خروج از خانه به سمت کمد زنمیم یدارم! لبخند قدرت  

کنم ، لعبت عادت دارد یدوم را باز م یچرخم کشو یم یجالباس  

نگه دارد پول نقد در کشو یقابل توجه مقدار  . 

دارمیرو برم نای: من امیگویو م زنمیم یشخندین ! 

ی. کفش ها دیگوینم چیو لعبت ه زندیم شیبه موها یچنگ پاشا  

خداحافظ کوتاه از  کیکنم و با  یرنگم را به پا م اهیدار س پاشنه

 خانه

شوم یم خارج  . 

شنوم یهللا مراد را م یراه پله ها صدا ی انهیم در  . 

دهد ... رفتارها یرا آزار م میسلطان گوشها ینگران آ یصدا  ... 

جا ذهنم را ازرده  کی... آنچه که قبال بود و بعدا شد ...  عملکرد

یم  

... هللا مراد با میآ یم نییو از پله ها پا کشمیم یقینفس عم کردند  



میگویوم زنمیسلطان م یبه آ یکند لبخند ینگاهم م رتیح  : 

 چطورم؟

از  ندیکنم تا واضح بب یرا باز م ریحر یمانتو یقصد لبه ها وبه

 عرضه

 قیاندازه عم نیاگر هللا مراد تا ا یندارم! حت یاندام هراس ی

میتماشا  

من کنار ببرد یو نتواند نگاهش را از رو کند ! 

 

1213 

نگاه او را از من جدا کند تواندیسلطان هم نم یحت . 

] 4۰۲:۲ ۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

لی: به عقمیگویو م زنمیم یشخندیشوم، ن یدست به کار م خودم  

بخره ! از اسنپ و اژانس خسته شدم نیماش هیبرام  دیبگ  ... 

 میسلطان صدا یدهم که ا یلب سر م یرو فیخداحافظ خف کی

یم  

تا  زنمیم رونیکه از ساختمان ب نیگذارم هم ی... محلش نم زند

 سر

 رمیگ یم اریدربست دراخت کی. روم .. یم ادهیرا پ یاصل ابانیخ

 و به



دهم : من در راهم یم غامیپ فخر  ! 

] ۰4:۱۲ ۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 76۲_ یلیگرا  

شود،  یمتوقف م یرنگ کرکره ا دیسبز رنگ مقابل در سف یتاکس

 از

یرا پرداخت م نهیمچاله شدند، هز فمیکه در ک ینقد یها اسکناس  
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 میشوم، قبل از فشردن زنگ فخر ، در را به رو یم ادهی، پ کنم

یم  

زنمی، به احترامش لبخند م دیگشا  . 

روم، فخر با یم شیپ یآرام یسنگ فرش شده را با گام ها ریمس  

به دست دارد ، یبطر کیکه  یرنگ درحال دیشلوارک سف کی  

به تن یشرت زرد خوش رنگ یزند ت یکند لبخند م یم میتماشا  

کند یام م یبا دقت وارس و دارد  . 

وسط باغ پهن است ، فکر  یامروز مساعد است . آفتاب خوب هوا

 آب

گذرد ، آب استخر اتفاقا شفاف و زالل یلحظه از ذهنم م کی یتن  



آن را عوض کرده اند یبه تازگ ایگو است  . 

یرا به نشانه  یآورد ، بطر یبه لب م یقیلبخند عم دنمیبا د فخر  

و  کیزنم نزد یاورد . به عنوان تشکر لبخند م یباال م احترام

کینزد  

 یمانع من باشد ... نه فرشته  تواندیکس نم چیشوم ه یم تر

 سمت

هم  منیاهر یسمت چپ .... حت یشانه ام ... نه فرشته  راست

ینم  

برگرد ستیجا کاف نیتا هم دیمانعم شود ... بگو تواند  ! 

ده استافتا میشانه ها یگردم ... شال به رو یبرنم  . 

جلو رفته ام تیبه قدر کفا ستمیا یم . 
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راه را  یباق میشود ، به سو یتر م قیاز توقفم ، لبخندش عم فخر

یم  

:  دیگویو م ستدیا یم میشوم رو به رو یم نهیدست به س دود

 سالم

... حال و احوالت ؟بایز ! 

دهم ینم جواب . 



که  کنمیتخار م: واقعا به خودم افدیگویو م زندیسکوتم لبخند م از

 تو

نمیب یم نجایلحظه ا نیا رو ! 

رمیگ یرا به سمتش م فمیک  . 

... بعد اُ   o مثل یزیزند چ یم رونیاز دهانش ب فیخف یاوا کی  

.... همه یاز ما کرد یادی: چه عجب دیگویو م ردیگیرا م فمیک

زیچ  

؟ مرتبه ! 

کنمینگاهش م زنمینم حرف . 

صداتو نشنوم من ؟ :دیگویماند و م یبه چشمانم م رهیخ فخر ! 

که لب استخر است  یریمبل حص ی، رو رومیم شیپ کنمیم ردش

، 

؟ زهی: تم میگویو م کنمیبه اب م یاندازم ... نگاه یرا م میمانتو  

و کندیاندازد ، بعد چشمانم را با دقت تماشا م یبه آب م ینگاه  

؟ یکرد ی: هوس آب تندیگویم ! 
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 زهیتم ی: نگفت میگوینم و مک یم یآب نگاه فیظر یموج ها به

 !؟



 ییتنها ی: آب تن دیگویگذارد و م یم زیم یرا رو فمیو ک یبطر

 !؟

: پس  میگویکنم و م یم کینزد راهنشیانگشتم را به سمت پ سر

 تو

؟ یچه کاره ا نجایا ! 

- زمیمن که لباس زنونه ندارم عز  ! 

ی:توقع داشتم که داشته باش خندمیم  ! 

- ... از سر من  شمیم یرد فاز متاهلدارم وا گهیمن د طونیش

 ! گذشته

میگو یم خونسرد : 

- تونهی! هرکس م دونمیم سکسیونی یمسئله  هیمن لباس و   

نداره تیباشه بپوشه ! لباس جنس لشیکه م یزیهرچ  ... 

- ؟ ی؟ بنوش یبخور یزیچ یخواینم ی.... مطمئنیچه فلسف ! 

ارم: وقت درودیکند و چشمانم به آب م یبه ظاهرم م ینگاه  ... 

نوشمی.... هم م خورمیهم م مونمیم  ! 

 یبر یخوایلباس ها که نم نی: با ا دیگویدهد و م یتکان م یسر

 تو

 ... آب
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میگویکنم و م یرا باز م نمیج یبرم دگمه  یرا به کمرم م دستم  : 

؟ یکن یاب تن یخواینکنه نم یهست یمعطل چ تو ! 

نیکه ا یمن نیشناسد! ا یمن را نم نیکند . ا یم میتماشا دیترد با  

که از  یشکنم ! بت یم شیخودم را برا یتابو شکنم ! تابو اندازه

 من

خودش ساخته است را با دستان خودم نابود  یسرش برا در

کنمیم . 

مجسم کند یآدم عاد کیمن را  خواهمیم ! 

] 4۳:5۱ ۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 77۲_ یلیگرا  

مردانه  یعضالن یها چهیبه ماه یآورد. نگاه یر مرا د راهنشیپ

 اش

نقص است یکنم ... اندام مردانه اش ب یم  ! 

دار است یمعن لبخندش  . 

دزدم یر ا از چشمان مستش م نگاهم  ! 

آورم و  یرا از پا در م نیشلوار ج یوقت زیدور تر از م یکم

 سپس



.. . ستیدنیفخر د ی رهی، نگاه خ کشمیم رونیرا از سرم ب تاپ

 دلشوره
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...  کشدیم یگذارم . سوت یکند محلش نم یم یدرونم غرش در

کی  

زندیبه خصوص در چشمانش برق م نیتحس نوع  ! 

کنمیرا حبس م نفسم  . 

که تا به حال نداشته ام !  یاست حس یبیعج یغوغا دردرونم

یحس  

ترسناک جنب و یها لمیکه در ف یگنگ است ... حس میبرا که  

کند و یخوب را گرفتار م یکه آدم ها یسدارد ... ح جوش  

را به گردن موجودات  ستیناشا یرفتارها یهمه  تیمسئول

ییماورا  

گذارد یم  ! 

یرا خودم به گردن م ستمیناشا یتک تک رفتارها تیمسئول من  

رمیگ  . 

کنم یرا فوت م نفسم . 



 یمنیاز موجودات اهر یخبر نجایشده ام ... نه ا رینه تسخ من

 . است

یلیکه کمر گرا یماتی... با تصمیلینم ... فقط من ! دالن گرام نجایا  

شکند یرا م ها ! 

بندم یرا م میروم ، چشمها ینوک پنجه ، به جلو م یرو  ... 

 یتنم را مور مور م یخنک بهار میکنم ... نس یرا باز م میدستها

 کرد

. استخر یلبه ها یواب دیکوچک سف یها یبه کاش میکف پاها  
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خودم را به سمت جلو خم کشمیم قیت . چند نفس عماس دهیچسب  

، انگار در لبه  ستین یفیکه دارم حس قابل توص یکنم ... حس یم

 ی

خودم را  خواهمیسقوط کنم . م خواهمیام... م ستادهیپرتگاه ا کی

 به

از شر قهرمان بودن خواهمیقسمت پرت کنم ... م نیتر قیعم  

خواهمیشوم ... م خالص  .... 

: دالندیآ یفخر م یصدا  ! 

شود یبه کمرم است ، مانعم م شیدستها . 



سرده یلی: آب خدیگویو م کنمیچرخم ، نگاهش م یسمشت م به  

... 

: پوستت مور  دیگویکشد و م یم میانگشتانش را به بازوها سر

 مور

باز  یتو فضا یآب تن یبرا یاز سرما ... االن فصل خوب شده

ستین  ! 

کنمیم نگاهش  . 

 رهیبه چشمانم خ میکند مستق یتماشا نم گریو ظاهرم را د سر

 است

. 

یاستخر بش الیخی: بهتره ب دیگویو م کشدیرا به عقب م من  ! 
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ها یو صندل زیم کیکند که نزد یم تیمن را به عقب هدا آنقدر  

: تا لباس  دیگویدهد وم یرا به دستم م رمیحر یمانتو م،یشویم

 هاتو

خوردن یبرا ارمیب یزیچ هیمنم برم  یبپوش  ... 

گردانم یرا بر م میرو  .... 

گردمی: زود برم کندیمکث م فخر  ! 



پا  نمینش یم یصندل یکنم . رو یمانتو اکتفا م دنیبه پوش تنها

یرو  

مرتبه ؟ زی: همه چ دیگو یاندازم و فخر م یم پا ! 

 یآب تن یبرا یدهم : حق با توئه . فصل خوب یتکان م یسر

ستین  

... 

کنمی: حس مدیگویدهد و م یتکان م یرسرد است ، س لبخندش  

ارمیپتو هم برات م هی...  سردته  ! 

از نبودنش راحت المیخ ی.وقت ردیگ ی... فاصله ممیگوینم یزیچ  

یکشد، اشکها طور یطول نم یلیسوزند . خ یم میچشمها شودیم  

هر آن ممکن است کنمیزنند که حس م یگونه ام غلت م یرو  

بزنند رونیاز حدقه ب چشمانم  . 
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ی هیفرستم ... سا یم میموها یرا ال میشوم ، چنگال ها یم دوال  

کنم یخودم حس م یرا در حوال فخر . 

زانو زده است ، بلوز و شلوار به تن دارد مقابلم  . 



 شودیتنم دو چندان م یمغموم است ... از نگاهش سرما نگاهش

کی.  

اندازد یبه جانم م یبه دست دارد ، لبخندش لرز بد تویموه وانیل  

چرا  یستین نکارهی: تو که ا دیگویو م ردیگیرا به سمتم م وانیل

 ادمو

یکنیم کیتحر ... 

 ایهستم  نکارهینشونت بدم ا یخوای: م میگویم یخشک یصدا با

 !نه ؟

کندیم ینوچ : 

-  ای نمیبیدارم خواب م دونمی... نم یدور از دسترس بود شهیهم

زیچ  

کردن خورت  ! 

: تو فکر کن میگویکنم و م یقالب م تویموه وانیرا دور ل دستم  

از ترس از دست دادنت  یکنیازدواج م یدار دمیدارم و د دوست

 االن

نجامیا  ! 

- یلیدالن گرا یقصه گو شد  ! 

- ؟ تانیکاپ یقصه رو ندار نیا دنیشن تیظرف ! 
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شودیتر م قیعم لبخندش : 

دیگویم یلحن آلوده به حسرت با  : 

حسرت چند  ویسنار نیا یدونیم بود ، یقصه واقع نیکاش ا -

 ساله

منه دالن ؟ ی ! 

- حسرت چند ساله ات باشه یاومدم پاسخگو  ! 

یخوای: م دیگویگذارد و م یم میزانو یپنجه رو زنمیم یشخندین  

؟ برسونمت ! 

] 6۳:6۱ ۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 78۲_ یلیگرا  

 یبه جانم لرز وارد م شتریب شی... خنکا نوشمیم تویاز موه یکم

 کنم

شده  یچ یبهم بگ یخوای: م دیگویو م ردیگیرا م میفخر زانوها ،

 ؟

- فروشمیدارم م ! 

- ؟ ویچ ! 
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 داری: خودمو ... غرورمو... عزتمو ! خر کنمیم کیرا بار نگاهم

؟ یستین ! 

- نطوریدالن! من تا به حال تو رو ا یزنیم یبیچه حرف عج .... 

نطوریا ... 

حی: وقکنمیم شنهادیکند خودم به او پ ینم دایاسب را پمن ی کلمه  

 ؟!

- پرواست ! تا به حال تورو  یبگم ! منظورم ب خواستمینم نویا

نطوریا  

دمیپروا ند یب  ... 

- ؟ یدیرو نپسند ییپروا یب نیا ! 

دختر یگیم یکند: چ یم اخم  ... 

: من  میگو یکنم و م یم یبخار گرفته از سرما نگاه وانیل به

یمشکل  

وانتخابم بوده لیم ستمین نجایندارم ! من به جبر ا هیقض نیا با  ... 

- ؟ ادیاجبار باشه به چه کار من م یکه از رو یو انتخاب لیم ! 

- که دلم ی... همون مردیمن یشخص ی قهی؟ تو سل یدونیاز کجا م  

بمونم کشمیکه نفس م یلحظه ا نیباهاش تا آخر خواستیم  ! 



- د ؟پاشا نبو نهیاون گز یمطمئن ! 
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: پاشا ....  میگویکنم و م یاستخر م فیبه امواج خف ینگاه

که یدوران  

ارمیبود رو خوب به خاطر نم میزندگ یهمه  پاشا  ! 

 ارمیم ادیهاشو به  هیبرد : من تک تک ثان یر اباال م شیابروها

 دالن

... 

: واقعا ؟ چطور بودم ؟میگویو م رمیگیرا م دستش  

- ملکه کیرتمند ... مثل ... مفتون... قد فتهیش  ! 

هاشه ... پاشا درست مهیند ی فتهیکه ش ی: ملکه ا کشمیم یهوم  

که الزم بود  یمن بود . هرکار یبرا یاختصاص ی مهیند کی مثل

 و

 ی. از خودش اراده ا دادیانجام م دادمیبهش دستور م من

 ...نداشت

...  کردیم هیبودم که پاشا ازم تغذ یمطلق یاون اراده  من

صرا ازمنح  

چرا به پاشا دل بستم ؟ یدونینداشت ! م یتوان و شعور خودش ! 



دهدینم یجواب . 

: اونقدر که گوش به فرمانم بود ... من حس قدرت میگویم آرام

یم  

یازین ی... حس ب کردم  ! 

:  میگویگذارم و م یم زیم یرا رو تویموه زنمیم یکمرنگ لبخند

 به

ازدواج کردم گهیدمرد  هی... درحال حاضر... من با  هرحال ! 
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شینگاهش و نفس ها یتواند رو یشود ، که نم یشوکه م آنقدر  

اش قلبم را فشرده  نهیخس خس س یداشته باشد . صدا یکنترل

یم  

 . کند

مرد عرب هیکنم : با  یم اضافه  ! 

] 6۳:6۱ ۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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شود اضافه  یم یکند مکثش طوالن یماش به جلو حرکت  نهیس

یم  

یدیجشن د یکه اون شب تو ی: همون راننده ا کنم  ... 



ساکت است فخر  . 

: شدم زن دوم فخر ردیگ یعمق م لبخندم  ... 

 یگه چی: و پاشا همیگویدهد و م یآب دهانش را قورت م فخر

 نخورد

نکرد یغلط چیه قایازدواج بشه ! دق نیمانع ا تا ! 

تا الهتابدرونم را خنک کند نوشمیم تویوهاز م گرید یکم  . 
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؟ یاریپرسم : اون راننده رو به خاطر م یم یمکث با ! 

و درمورد تو خوب به خاطر زی: من همه چ دیگویم یخیلحن  با  

ارمیم  ! 

- نفر  هیکه با  یاومدم بهت اعتراف کنم که چقدر خوش شانس

گهید  

ز شر احساست به ا یکه تونست ی.... چقدر خوش شانسیشد آشنا

 من

یبش خالص ... 

 ی... و همه یدونیکه م ادی: خوشم مدیگویاز ته چاه م یصدا با

نیا  

یدونستیم مدت  ! 



: به هرحال من همون شب هم متوجه  دیگویو م کشدیم یپوف

 نگاه

راننده هیبه تو شدم !  هاش  ... 

کنمیباور نم ای: خداکشدیبه صورتش م یدست . 

- دلسرد شدنش....  یکردم ! برا شیرفاست ... راننده مع فهیخل

یبرا  

گرفتنش دهیناد یکردنش... برا ریتحق  ! 

-  کیزنیحرفها رو م نیبه من ا یدالن ؟! اومد یکنیم کاریچ نجایا

 ه

موضوعات  نیا دیمن با یچ ی! اصال برا؟یبه کجا برس تهش

 !وبدونم
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که با من ستمین نیا قیال گرید کندیم الیاست . چون خ یعصب  

است ... که من نیداشته باشد تمام ذهنش معطوف ا یا المهمک  

همه  یب ی! مرد ها خورمیدست خورده ام ... به دردش نم گرید

زیچ ! 

کند یرفتارش حالم را بد م رییتغ  . 

است میزانو یهنوز رو دستش  ... 



... بهتره برم هی: کاف میگویو م گذارمیدستش م یام رارو پنجه  

... 

بلند شوم خواهمیم  ... 

یاست لبخند میها نهیسمت س قایدق دشید دانیکند ، م یم نگاهم  

رو  یخوب ی: زندگپرسمیو م شودیتر م قی... نگاهم عم زنمیم

 برات

کنمیم آرزو . 

؟ ی: چرا اومددیگویم یتعلل با ! 

زبرش یلمس گونه  نیح کشمیرا به سمت صورتش م دستم  

دوست درددل کنم هی: اومدم ... با میگویم  ... 

- دالن ! کارت اصال خوب نبود ....  یکرد کیوست رو تحرد نیا

 من

به یتوجه چی... هینگاهمم نکرد یداشتم داشته باشمت ! حت حق  

که کار از کار  یاومد ی. حاال وقت یو احساس من نداشت من

 ! گذشته
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کار از کار گذشته ؟ یدونی: تو از کجا مزنمیم یشخندین ! 



 یکار از کار گذشتن و تو تو میدونب دی: البته بامیگو یطعنه م با

یچ  

فخر ؟ ینیب یم ! 

گذارد و  یدستم که به گونه اش چسباندم م یرا رو دستش

دیگویم  : 

رید یلیدالن ! خ یاومد رید  ... 

- ؟ یصبر کن یتونیم ! 

؟!  یتو ؟! تا ک یبه پا نمی: بشدیگویو م زندیم یدار یمعن لبخند

 تو

یانداخت یتیبد وضع یتو خودتو  ! 

- ؟ یکمکم کن یتونی؟! م ینجاتم بد یتونیتو م ! 

؟ یخوای: چرا از من کمک م دیگویمکث م با ! 

- یکه دوستم دار یحداقل ادعا کرد ای... یچون دوستم دار دیشا  

!!! 
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1229 



ورنطیپرد ، پشت پلک راستش هم هم یلبش م یگوشه  فخر  ... 

ندارم... فقط یادی: من ازت توقع ز میگویو م کشمیرا جلو م سرم  

جمع  دیباشم . خودمو با نجایمدت کوتاه ا هی یکه اجازه بد خوامیم

 و

با خودم دور م یلیاز خودم فاصله گرفتم... خ یلیکنم ! خ جور ... 

روته چقدر یکه جلو یآدم نیکه ا ینیبینه ؟!م ینیب ی؟ م یفهمیم  

ستمین من  ... 

کرده است سکوت  . 

کند تا جوابم را ندهد یم جادیکه فخر ا یریآن تاخ لمیموبا یصدا  

کند یپر م را  . 

یزند که پاسخ بدهم ... محل نم یدهم فخر اشاره م ینم جواب  

: بمونم ؟ میگو ی. رو به چشمان او م گذارم ! 

دهد ینم جواب . 

شود: فخر ینازک تر م میصدا  ... 

کند یرا حبس م نفسش  . 

بمونم نجایا خوامی: م میگو یم آرام  ! 

یشیمن دردسر م ی: تو برا دیگویگزد و م یرا م لبش .... 
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! مطمئن شهیشامل حالت نم یدردسر چیزند : ه یبرق م چشمانم  

ادینم شیپ یازدواجت مشکل یبرا باش  ... 

ازدواجم یکند : ازدواجم ؟! گور بابا یم اخم  ... 

وز کرده شده بودند ، شق و رق شدندبود ق یکه مدت ییها شانه  

... 

مدت ... حاال بعد از مدت  نیشده بودند ا یمن که قوز یها شانه

 ها

نگاه فخر  ین یبه دست اوردند و صاف شدند . در ن یتوان کی

 غرق

یزیمن عز یدالن تو برا نی: بب دیگو یشوم، با آرامش م یم ... 

گم تو برام با ... تو ... تو .... چطور ب یدونیم نویا خودتم

... منیارزش  

ازم توقع نداشته باش تا یکاورت کنم ول تونمیم  ... 

ندارم ! فقط  ی: توقع بخصوص میگویو م رمیگیرا م دستش

هی خوامیم  

دربرابرم یکن یصبور کم ... 

دیگویم یلحن به خصوص با  : 

- نویا یدونی! م کنمیدر برابرت شتاب م  . 



دانستمیم  . 

مجاب شود ... رام  خواهمیرم ... مدا یزدن بر م شیاز ن دست

 ... شود

کشد یطول نم چندان  ! 
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لمس بند بند نی. ح کنندیم یانگشتانش با سر انگشتانم باز سر  

.  شهیدرست م زی: همه چ میگو یمردانه اش ، آرام م انگشتان

 من

برات ندارم یچندان مزاحمت  ! 

 ! نه چندان-

: نه چندان میگویکنان م خنده  ! 

داخل... بلند شو میبر ای: ب دیگویدهد و م یان متک یسر ... 

دهم  یم هی...به او تک ردیگ ی... دستم را م زمیخ یجا بر م از

 پنجه

....  میشو یم یالیزند ، با هم وارد و یرا دور کمرم حلقه م اش

 در

به لب  یکنم . لبخند کج یبه جفتمان نگاه م یدر ورود ی نهیآ

 دارم



کند یمن را از من دور م که  . 

 زیگذرد کنار فخر... همه چ یشوم ، زمان زود م یم الیو وارد

 آرام به

روز  یها لمی... فمی... غذا خورد میکرد یرسد ... آشپز یم نظر

 را

کیمارکت سفارش اقالم ک نیتر کی... فخر از نزد میکرد تماشا  

فراغت را  نیگذشت ... ا کیداد و تمام عصر به پخت ک ییگردو

 به

مشکالتم رو به رو شوم ! سر  یداده بودم تا با باق هیهد خودم

 ! فرصت

بعد تا  . 

دارد یچه عاقبت ستیکه معلوم ن یبعد  ! 
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پاسخ به پانزده  یب یبالش بود ، شمار تعداد تماس ها یرو سرم

 تا

سه بار... سلطان پنج بار... دو  نیبود... پاشا پنج بار... گل دهیرس

 بار

دهم یپاسخ نم چکسیهدهم به  ی! جواب نم لیعق  ... 



بالش است .  یگذارم ... سرم رو یصورتم م ریرا ز میها دست

 نگاهم

ام که مدام  دهیاتاق مانده است . آنقدر نوش یدر بسته  به

 سکسکه

است و مغزم پر از افکار درهم وبرهم  نیسنگ میکنم ...پلکها یم

 است

. 

هد پشت د یکه نشان م یکند، نور یبه اتاق ورود م یکمرنگ نور

 در

کس ! خواب از چشمانم فرار کرده است چی... ه ستین یکس اتاق  

. 

دور یلیاز من دور است ! خ آرامش  ! 

یم نیکنم که چشمانم سنگ یدر نگاه م ریاز ز دهیبه نور تاب آنقدر  

یصورتم م یپنجه رو کی،  یداریخواب و ب انیم ی... مرز شود  

گاهم با نخلستان گره شود ، ن یباز م یبه آرام می، پلکها ندینش

یم  

یبه لب دارد ، دستش را همچنان به صورتم م ی، لبخند خورد  

: انگشتات میگویکنم وم یبه دستش م ینگاه کشد  ... 

ردیگ یعمق م لبخندش  . 



زنم : اصالن یم شیصدا  .... 
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یدستم را به سو کشدیم یقیماند ، نفس عم یم رهیچشمانم خ به  

: دستت خوبه ؟میگویبرم و م یم شیپ دستش ! 

از  کنمیم شیدهد ؛ صدا یدهد ... به نوازشم ادامه م ینم جواب

 : نو

 ... اصالن

برد ... از  یام م نهیگذارد پنجه اش را به سمت س ینم محل

 تماس

: نه میگویو م کشمیم یفیام آه خف نهیبا س انگشتش  .... 

توانم . حس  یتقال کنم نم خواهمیدهد ، م یکارش ادامه م به

کنمیم  

برد  یم میپاها انیدستش را به م کندیم یرو شیشده ام... پ فلج

، 

برم ... ناله  یدر بالش فرو م شتریسرم را ب شود،یمور مور م تنم

یم  

: نه کنم  ... 

سوزاند یخودم را م ینیتلخ الکل دهانم ب یبو  ! 



: اصالن نه کنمیاست ، صدا م زیآم کیدستش تحر حرکت  ... 

 یشانیبه جان پ یدهم ، درد وحشتناک یم را محکم فشار میپلکها

 ام

تر دی، شد کنمیاست . حرکات دستش را واضح تر لمس م افتاده  

 یخبر شودیباز م میدهد پلکها یتکان م یکنم ... سر یم حسش

 از

قرمز و به  یاست ... با چشمها نمی... فخر بر بال ستین اصالن

 خون
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فهمم چطور با  یه نمبه جانم حمله کرده است ک ی، طور افتاده

 تمام

کشم یم غیج میقوا  ! 

] 7۲۰:۳ ۲۱,7۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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و  کندیم شیگذارد ... ه یم ینیب یانگشت اشاره اش را رو فخر

 من

 یلیس کیگردد ،  یفهمم چطور قوا به جانم بر م یمن نم ...

 محکم



! جفتمانمیشو اریفتمان هوشکه ج یکوبم ، آنقدر یصورتش م به  

که درونش ییای! جفتمان به جغراف میرا درک کن طیو شرا تیموقع  

میآگاه شو میهست  ! 

از  یا یلیس نیگذارد باور ندارد چن یصورتش م یدست ر و فخر

 من

زده است ... با  هیتخت تک یبه لبه  شیزانو یاست ، رو خورده

 بغض

جنتلمن و یآدم ها یاخواستمت اد ی: وقتمیگویوم کنمیم نگاهش  

... ی... فکر کردم مردیکرد ینی... خودت عقب نشیآورد در

یآدم ... 

جار زدم ... ازت کمک خواستم مویپناه یدلمو بهت گفتم ! ب راز ! 
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است ساکت  . 

یگفتی: م میگویو م میآ یم نییتخت پا یاز رو زنمینفس م نفس  

رذل ،  یآدم ها نینامردا ... ع نیع یدیشنی... اگر نه م خوامتیم

 تو

یومدیسر وقتم م خواب ... 

... به لباس... به مانتوفیبه ک زنمیچطور چنگ م فهممینم  .... 



کنم یفهمم چطور خودم را جمع و جور م ینم ! 

ساکت است فخر  . 

و بهت  رانیگردم... هنوز ح یروم، اما بر م یم رونیاتاق ب از

 زده

م آگاه باشم ! هم به خود یدر مست ی! انتظار ندارد حت است

 موضوع

تیاست ... و عدم اطالع از ظرف تی... موضوع ظرف ستین یآگاه  

یریبه خودم آگاهم در هر مس شهی! من هم ستیوقت خوب ن چیه  

تمام تفاوت  دیعواقبش... شا یکنم آگاهم ! با همه  یورود م که

 من

باشد !  نیاطراف فخر .... پاشا ... واصالن هم یدختر ها گرید با

 من به

 یدارم ! حت ی، قدم بر م کنمیآگاهم و آگاهانه ورود م زیچ همه

 اگر

کردن فطرتم باشد اهیس یآگاه نیا ی جهینت  ! 

تخت نشسته است یلبه  زندینفس نفس م فخر . 
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شکسته و مظلومانه مچاله است که  یرا در برابرم طور خودش

 دلم به

یود موج یب یسوزد ... دلم به حال تک تک مرد ها یم حالش  

 . سوزد

: زمان میگویوم زنمیم یشخندین ردیگ یحضورم سر باال م از

 نکته

! من به آدم  یزمان خوب رو از دست داد هیفخر ! تو  هیمهم ی

ییها  

! هرچند کهدمیفرصت نم گهیسوزونن د یفرصت هاشون رو م که  

کنمیاشتباه نم گهیاز حاال به بعد د ی.... ول کردمیاشتباه م قبال  ... 

رمیگیازشون درس م رمیگینم دهیاشتباهاتمو رو ناد گهید ! 

کند یم میسرخ تماشا یچشمان با . 

کنند الیام ! تا خ دهینوش تمیاز ظرف شیوانمود کنم ب توانمیم من  

 کی نی... سابقا ا رندیتوانند فرمان و عنانم را به دست بگ یم

حیتفر  

فخر دست از سر خواستمیآمد ... امشب ... فقط م یحساب م به  

 شتریبردارد ! وانمود کردم ب شتریب دنینوش یبرا جایب یها تعارف

 از

دمینوش تمیظرف ! 



یاشاره کردم... وقت یخواستمت ... وقت ی: وقتمیگویتاسف م با  

، ی! نکرد یکردیکار و تموم م دی... بایحس کرد حضورمو  

ی... اتفاقا به اعتقاد من تو برنده شدی... از دستش دادینخواست  

! 
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 یزهایچ نای... شعور ! ای... جوانمردی.... مردونگیبرد عتمادا

یکم  

برنده چیرفت ه ادتیو  زیچ هیمنتها  یفخر... تو برنده شد ستنین  

یبرنده  هی!  انیپا یکه دوباره برگرده به نقطه  ستیاحمق ن یا  

کنهیشروع دوباره گرم م هی یخودشو برا یواقع  ! 

ساکت است فخر . 

:  میگویدارم وم ینگه م میش را با انگشتهاشوم . چانه ا یم خم

 اگر

به خواست خودمه نجامیا االن ! 

به خواست من بود نمیگذارم : ا یم شیلبها یرو یا بوسه  ... 

میگو یلمسش م نیبرم ح یاش م نهیرا به سمت س دستم  : 

ندارن  یا یمونی.... پش رنیم شیکه به خواست من پ یلحظات

 چون



تو شک دارم فعال ی... منتها چون به آگاه دمیانجام م یبا آگاه من  

. تا بعد فخر دمیرو ادامه نم یباز نیا  ! 

... آنقدریو طوالن قیبوسم... عم یمردانه اش را م یلبها دوباره  

ام کند یهمراه فتدیم ادشیاست که اواخر بوسه  مبهوت  ! 

و عنان وافسارش را  فتدیبه کار ب شیدستها نکهیاز ا قبل

 خشتکش

در کنمیخداحافظ ترکش م کیو با  کنمی، کمر راست م کند تیهدا  
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عدد چهل ودو را رد کنمیکال ها نگاه م سیبه شمار م الیو اطیح  

است کرده  ... 

 شیپ ی قهیکه مربوط به پنج دق یتماس نیزده به آخر وحشت

 است

کنم یم رجوع . 

خبر بد است کیخط حامل  یپاشا از آن سو یگرفته  یصدا . 

یی: دالن کجا دیوگ یبغض م با  !!! 

کنم یرا حبس م نفسم . 

- شده؟ یچ  



- ؟ یدادیدالن ... چرا جواب نم ! 

 !االن وقت مواخذه است ؟-

زند : درود ... دالن ... درود یم ناله  !!!! 

چسبند . اسم درود که یم نیبه زم میکنند و پاها یقفل م میزانوها  

ام  یحس یامن ... تمام اندام ه ینقطه ضعف لعنت نی.... ادیآ یم

 را

کند یم فلج ! 
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: دیگویکند و پاشا مرتعش م یم تیبدنم سرا یجا یبه جا وحشت

 تو

دالن؟ ییکجا  

- سر درود اومده؟ ییچه بال  

 ... دالن جواب منو بده-

: تو جواب منو بدهزنمیم ادیفر  ! 



به دو کردن با من بر  کهی... دست از  کشدیم قینفس عم پاشا

یم  

دستشو  شهی: تو زندان بهش حمله شده ... با شدیگویو م دارد

دنیبر  

مارستانیبردنش ب !  ... 

سخت است که انگار مرتبه  میبرا یطور مارستانیکردن لغت ب ادا

 ی

ام دهیآن را شن یاست که حت اول ... 

مارستانیم : کدام ب... تا بپرسمیکنم ... تا بگو یم جان ! 

... ری: مالقات ممنوعه ... با اصالن تماس بگدیگو یخفه م پاشا

 تو رو

ریبا اصالن تماس بگ خدا . 
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کند یسراسر وجودم را پر م خشم  . 

نیبرم که آن مرد تا ا ینم نیقیام کند و من  یخواهد حال یم پاشا  

زدیخ یاز من به دفاع از او بر م ییرحم باشد . جا یب اندازه  . 

دالن؟ یدی: شندیآ یپاشا م یصدا ! 

- داره ی؟ به اصالن چه ربط یدونیم یتو چ  ... 



- دونمینم یچیمن ه ... 

دانست یخوب هم م یلی. خ دانستی... م کنمیرا حبس م نفسم  . 

: الودیگویم پاشا ... 

خانواده  یدر حوال ی... به نقطه ا گشتمیبرم دی. با دهمینم جواب

 ی

! اگر  نمیبه درود وصل شوم ... بفهمم... ببکه  یی! جا یلیگرا

 نفس

 ! نکشد

پرسم : بهم یدر م کیکنم پاشا هنوز پشت خط است نزد یم مکث  

چه خبره ؟ یگیم  

- نیفقط به اصالن زنگ بزن .... هم  ! 

کند یرا قطع م تماس . 
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مرسدس بنز درست رو  کی ی، نور باال زنمیم رونیکه ب الیو از

 به

یزند دستم را جلو یرا م می، چشمها الیو یودپل مقابل ور یرو  

دهم صیراننده را تشخ توانمی... نم رمیگ یم میچشمها  ! 



یشود به سمت جلو ادهیکند از سمت راننده پ یوادارش م تعللم  

ف؟ی: خانم آل سدیگویو رو به من م دیآ یم کاپوت ! 

رود ؛ در را  ی، به سمت در عقب م زارمیبه جد ب یلیفام نیا از

میبرا  

زند یکند و بفرما م یم باز  . 

ی: دالن ... لباستو جا گذاشت دیآ یم فونیفخر از آ یصدا  ! 

فخر ، به یبه زهر صدا تیاهم یکند وب یام م یبا دقت وارس مرد  

و ندینش یدارم ، مرد پشت فرمان م یعقب گام بر م یصندل سمت  

د؟یبه داخل برگرد ستین یازی: ندیگویم ! 

پرسد ، دنده عقب  ینم یزیچ نیاز ا شیبو میگوینه قاطع م کی

یم  

دیگویم یخشک یکند ، با صدا یتماس برقرار م کی، راننده  ردیگ  

: 

حضورتون ی... بله .بله ... گوش ریام سالم ! 

اصالن ری:ام دیگویدارد و م یرا به سمت من به عقب نگه م تلفن  

خط هستند پشت  ! 
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یبرم، صدا یگوش مبرم ، تلفن را دم  یرا مردد جلو م دستم  

شنوم :دالن ؟ یرا م خشکش ! 

7۲۱.۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۱۳:۱۲[  

# ۲8۲_ یلیگرا  

سر برادرم اومده ؟ ییروم: چه بال یپرده سراغ اصل ماجرا م یب  

- یتند رفت  ! 

: جواب منو بدهمیگویحرص م با ! 

- ز کندالن ! ترم رسمیتند بهت نم یلی... خیدادم ! تند رفت  ... 

 ! کورس گذاشتم-

- ؟ یبا ک ! 

یکدوم من ، منو م نمی: با خودم کورس گذاشتم ببمیگویبغض م با  

 !!! بره

- برم یبرم دالن ! من تو رو م یمن تو رو م  ! 
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چسبانم و یم یصندل یشود ، سرم را به پشت یقطع م تماس  

دهم یهم فشار م یقدرت رو تیرا با نها میپلکها . 



# رت_قبلته_مانده_پا  

۲۱,7۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۱۳:۱۳[  

# ۳8۲_ یلیگرا  

: اکنون ستمیب فصل  

شهیسمتش تماما ش کیکنم ،  ی، نگاه م یچوب یکافه  یفضا به  

که نشسته ام مشخص است . آدم ها  ییرو از جا ادهیو پ است

یگاه  

روند یم شیپ یعجله ا چیبدون ه یشتاب گاه با . 

است ، دو  زیم ریوه ام زل زده ام ، چمدان کوچکم زبخار قه به

 ساعت

 ی! هنوز لکه ها ییسفر کذا کی... بعد از  دمیبه تهران رس شیپ

 خون

 یرنگم را پاک نکرده ام . هنوز ته دلم کم یشلوار مشک یرو

و ینگران  

اطراف زل  یکند محتاطانه به همه  یاست که وادارم م ارتعاش

 بزنم

 رپادیاحمقانه است ... ا نینجم! نگرانم ... اجوانب را بس یهمه  .

یتو  

اورمیتوانم آن را درب یاما نم کندیم تیاذ گوشم . 
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دهم یجواب م خوردیزنگ م تلفن . 

چدیپ یدر گوشم م نبینگران ز یصدا  . 

 !سالم-

- ؟یدیسالم ... رس  

- دیاصال چرا با ست؟یمن از کجا مطمئن بشم که جواد همراه شما ن  

بهتون ؟کنم  اعتماد ! 

احمق  کیزن به جد احمق است ...  نیکشم ا یم یقیعم نفس

 تمام

با زنمیم هیتک یصندل یکشم وبه پشت یزبان م میلبها ی، رو اریع  

راحت . جواد امروز تو رو  التی: خمیگویم یآرامش بخش لحن

نجایا  

یفتیب ریکه گ نهیا تیاگر تمام نگران ندازهینم ریگ  ! 

- ؟ یهللا مراد چ ! 

یخبرم راستشو بخوا ی: از اون بزنمیم یلبخند  ! 

- ترسم. .. از یبهت اعتماد کنم ... من از جواد م دیچرا با دونمینم  

بچه هامو از دست بدم نکهیا  . 
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- .... فقط فراموش  یقرار و کنسل کن نیا یتونیخودته ! م لیم

 نکن

از بچه  یپدر چیپدره ... ه هیباشه  ی! هرچ شهینم الیخیب جواد

 اش

گذرهینم  . 

، نگاهم به  دیآ یدر به صدا در م یباال یلحظه زنگوله  همان

 سمت

ساده وارد کافه  یشیساده و آرا یزن با لباس کیچرخد ،  یم در

یم  

طول یلیاست . خ دهیچسب یرنگش را به سخت یمشک فیک شود  

یکه به سمتم برم یقدم اول فتد،یکشد که نگاهش به من م ینم  

یاول عجله م یبا درنگ... لحظه  یدم بعدبا شتاب است و ق دارد  

فضا را بسنجد. با دقت  خواهدیبعد انگار تازه م یو لحظه  کند

 همه

. کافه را قرق کرده ام کندیم یبررس جارا ! 

نجامی: خب حاال من ا دیگویو م ستدیا یم زیم پشت  . 

: راحت باشمیگویدهم وم یتکان م یسر ... 



راحت التیخ شهیوارد نم یکنم: کس یاضافه م و  ! 

یم ینگاه یبهداشت سیبه سمت آشپزخانه وصندوق و سرو مردد  

؟یداشته باشه چ یا گهی: اگر در ددیگویو م اندازد ! 

در کی: فقط  زنمیم یلبخند  ! 
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- ؟ یباشه چ نجایاگر قبل از حضور من اون ا  

- نداره بهت دروغ بگم یلزوم  ! 

یندازیم: تو منو به دردسر دیگویو م کشدیم یقیعم نفس ! 

را فشیو ک ندینش یم یصندل یبه هرحال رو ردیگیعمق م لبخندم  

:  دیگویکند و م یرا به هم قالب م شیدست ها گذاردیم زیم یرو

 از

؟ یخوایم یمن چ جون  

- نداره یکه پدربزرگت حال خوش یدونیم  ... 

و منو  کشمیم یکند، نفس یم میتماشا یزیشده و ت کینگاه بار با

 را

دارم یبرم  . 

- داشته باشه که منو مالقات کنه ! اگر یلیتما لیفکر نکنم عق  



تو بودم اصرار  ی... من جا یموضوع اصرار کن نیبه ا یخوایم

ینم  

 !کردم

- کردم ... من یتو زندگ یجا مویکه تمام عمر زندگ نجاستیجالب ا  

من یتو ، نه تو جا یجا ! 

- بزرگ شدم یخوب یمن تو خانواده   ... 

- یتنداش یازدواج خوب  ! 
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- کرد یم جابیمصلحت ا  .... 

- ؟ یازدواج مصلحت ! 

بود یازدواج تو هم مصلحت دونستمی: نممیگویو م کشمیم یهوم ! 

] 7۱۳:۳ ۲۱,7۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 84۲_ یلیگرا  

زنمیدهم ، لبخند م یو منو را به سمتش هل م کندیم یپوف  

؟ یبگ یقت دار: وقت دارم بشنوم ... وپرسمیوم ! 

 یوقت کش یخوای: مدیگویبندد و م یم عیکند سر یرا باز م منو

یکن  



برسه؟ که  

- ؟یک  

: جوادکشدیم آه ! 

- فروشم ؟ یمن تو رو به جواد م یکنیچرا فکر م  
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به همون  دی: شا دیگو یبرد و م یرا در هم فرو م شیها پنجه

یعلت  

؟ یاش بود غهیص یمدت هی که ! 

 یم شیپوزخند را به نما کیاز  ی، طرح دیآ یلبم باال م کنج

 گذارم

بخش از نیکند و من ...هر بار به ا یم یدقت صورتم را واکاو با  

کنم یسکوت م میرسیکه م مکالمه  . 

شود ، هر دو اسپرسو  یحاضر م زیخدمت سر م شیپ کی

 سفارش

که در  یبه کام جفتمان تلخ است ... چه من ی.زندگ میده یم

 خانواده

که دور از خانواده اش رشد کرده  ییزرگ شدم ... چه اواو ب ی

 . است



 یزل م شهیدر ش رشیگذارد به تصو یم زیم یرا لبه  آرنجش

 زند و

؟ یگفتن دار یبرا یزی: درمورد مصلحت ازدواجت چدیگویم  

گردد کوتاه  یبه سمت من بر م شهیو نگاهش از ش کندیم یهوم

 لب

حاتم یشه ... با خانواده داشت وارد مجلس ب لی: پدرم تمازندیم  

شناختمیسال بود که م یلیداشت ... جواد و خ یتنگاتنگ ارتباط ... 

- ؟ یعشق نوجوان ! 

که  نهیآره... هم دی.شا دونمینم یعنیدهد: نه ...  یتکان م یسر

 تو

بود ...  میاز زندگ یرکن بزرگ هی... بهش عادت داشتم . یگیم

یوقت  

و گذاشتن من خوشحال بودمپدرهامون قرار ازدواجمون ر دمیفهم . 
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 !اون چطور ؟-

- زن هیاونقدر خوشحال بود که ماه دوم ازدواجم متوجه شدم با   

از خودش درارتباطه بزرگتر  ! 

دهم یرا بهم فشار م میلبها  . 



 !و بعد ؟-

- ادیکنار ب تیوضع نیبا ا تونهی... فکر کردم اگر پدر بشه مدمیبخش  

. به احترام پدر من و شتری... ب نداره یبهم عالقه ا دونستمیم  

 هیبا  نکهی... هضم ایتراپ رفتی... من سکوت کردم . مپدرخودش

یزن  

 تاریبهش نداره براش سخت بود ، گ یعالقه ا چیکه ه باشه

 وشروع

 یبگذرونه تا با من ...حت تارشیوقتشو با گ دادیم حی... ترج کرد

 بچه

به نفعش باشه  یدوست نداره فقط وقت دیکه با یرو هم اونقدر ها

 از

ازدواج بهش قدرت داده بود تا  یدونی. مکنهیها استفاده م بچه

 سراغ

یقیبراش ممنوع بود بره ... سراغ موس یکه تو زندگ یزیهرچ ... 

 شیاموزش ی... شراب... سفر.... زن ... دختر ! کالس هاگاریس

یهم پا  

راحت بود کردیرو به خونه باز م دخترها  . 

- ؟ یچرا موند  
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تشکر کوتاه ،  کیگذارند هردو با  یم زیم یرا رو مانیها قهوه

شیپ  

... سر انگشتانش را به دور  میکنیاشپزخانه م یرا راه خدمت

 فنجان

: به خاطر بچه ها دیگوینشاند و م یم کوچک  ... 

- یچون دوستش دار یبه خاطر خودش موند  ! 

- به خاطراز دست نده ...  تشویبه خاطر پدرم ... که پست و موقع  

 یشوهر هی ادیم شیچون منم آزادم ... مستقلم ... کم پ خودم

 داشته

بهت نداشته باشه... به رفت وآمدت ...  یکار چیکه رسما ه یباش

 به

خرج کردنت ... به وقت گذروندنت ... به کار نکردنت به کار پول  

 چیبه درس خوندنت به درس نخوندنت ... جواد با من ه کردنت

یکار  

! که من هر وقت پول الزم  ارهیعابر بانک س هی... یچیه!  نداره

 داشته

نبود یچندان بد ی. زندگ کنهیکارتموشارژ م باشم  ! 

- انقدر یکی نی... پس چرا ا یهاش عادت داشت انتیتو که به خ  



تموم شد ؟ گرون ! 

از یفاصله که سکوت کرده است کم نیدر ا کشدیم یقیعم نفس  

نوشم یتلخم م ی قهوه  . 

شد ضیمر شی: دوسال پ دیگویزند و م یزل م میم هاچش به  ... 

... مینگفت یزیگفتن ممکنه سرطان باشه ! به خانواده اش چ دکترا

هی  
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و دکتر رفتن ها شیسرش بود ... آزما ی... تو میبدخ ی توده  ... 

سخت  یکه وقت دیانگار تازه منو د ییجورا هیمن ...  حضور

مارهیب  ... 

شدیکنه ... توده بزرگتر م هیبهم تک تونهی. م مونمیکنارش م من  

... 

دایکرده بود ... معده اش مشکل پ شیوحشتناک عصب یسردردها  

دو دیکه با یمرد هیشد به  لیجوون سالم تبد هیزخم معده ...  کرد  

کرد . من شدم پرستار تمام هی... بهم تککردیساک دارو حمل م تا  

که  ییگذشتم .... دخترهابه خاطرش  حاتمیتفر ی... از همه وقت

 به

هم دودشدن دنیپلک یثروت و چهره اش دور و اطرافش م خاطر  



 هی. نمیب یدارم پاداش اون همه صبر و م دمیآن د هیهوا...  رفتن

 شب

کرد بهم گفت دوستم داره ... و  یم هیکه گر یشدت درد درحال از

 به

ه ! برام باشه متاسف یکه نتونسته شوهر خوب یده سال نیا خاطر

 ازم

حاصل  یببخشمش... گفت اگر خوب بشه ... اگر بهبود خواست

 بشه

فهمهی. گفت تازه م کنهینم انتیخ مونیوقت به زندگ چیه گهید ...  

یعنی یزندگ فهمهیبراش هستم ... گفت تازه م یچه جواهر من  

کرد  یم هیبود ... گر یشب به خصوص هی... اون شب یچ

از دونمینم  

... تا صبح میرامسرمون بود یالی...تو ویونمیپش ایدرد بود  شدت

 لب

... فرداشدیآروم نم یآرومش کنم ول کردمیم یو سع میبود ایدر  

دکتر  مارستانیتهران ... تو ب میحالش بد شد برگشت صبحش

 خودش
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از آلمان اومده  یگفت دوست و همکارش به تازگ یکرد ول جوابش

 و

شد؟ یچ یزنیدس م... و خب ح نهیاونم جواد وبب ستین بد  

: احتماال اون دکتر میگویگردانم وم یبرم یرا به نعلبک فنجان

 معجزه

 ! کرد

] ۰۳:4۱ ۲۱,7۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 85۲_ یلیگرا  

عملش کنه تونهی. گفت مقای: دقدیگویو م دهدیتکان م یسر  

 یاگر توده رو خارج کنه جواد به زندگ یباالست ول سکشیر

شیدعا  

نداشته ... حاضر شد قبول کنه . عمل یشرفتی! چون پ گردهیبرم  

رفت... انگار خدا بهش لطف کرد تا شیخوب پ زیشد همه چ انجام  

که به من حروم کرده بود رو جبران کنه ییسالها ی همه ! 

به قولش دو سال  ی: حت دیگویکشد و م یرا جلو م صورتش

 وفادار

.... با من و بچه ها وقت دیه بردخترا رو از خون یهمه  یپا موند

یم  



 مونیتو وارد زندگ نکهی... تا امی... ما خوشبخت بود گذروند

یشد ! 
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که بشه ا زش چشم ستمین یا نهی: من گززنمیم یبیدل فر لبخند  

کرد یپوش ! 

یهرزه ا هی: تو  دیگویو م زندیم یزهرخند  ! 

دوباره  موی... تو زندگ شهی: باورم نمدیگویدهم وم ینم یجواب

 خراب

یکرد ! 

- ورود کردم تیبار به زندگ کیمن فقط   ... 

- !  یبار به شکل بدتر نیدر هم شکست ا زیبه هرحال همه چ

 هرچند

کنم فیتو قصه تعر یبرا نجایا ومدمیمن ن که  . 

غهیکه علت اون ص یدرک کن دیبا یدهم: البته ول یتکان م یسر  

برادرت بود نجات . 

که ی؟ برادر شناسهینم تیمنو به رسمکه  ی: برادرزندیم زهرخند  

ه؟یچه شکل دونمیکه نم ی... برادردمشیند یحت من  



- یبشه ... تو مانع شد کیبارها خواست به تو نزد لیعق ... 

- شد که تو به خاطر نجات به قول خودت برادرم ینم لیدل نیا  

گذشته بود؟  یما چ نیب یدونستی! مگه م یکن رانیمنو و یزندگ

 مگه
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یدونستی؟! مگه م میدیرس نجایتا به ا میدیکش یکه ما چ یونستدیم  

؟ یدوباره خرابش کن یبه خودت اجازه داد که ! 

- یدونیم نویخودتم ا میبا هم نداشت یمن و جواد صنم ..... 

-  دمیاون روز بخونم ... از نگاهت فهم تونستمیچشمهاتو م یانرژ

 تو

که ده  یا یزندگ... یخراب کرد موی... زندگیاعجوبه ا هی واقعا

 سال با

و دندون حفظش کردم چنگ ! 

- مرتبه انقدر برات  نیا بهیعج یهاش عادت داشت انتیتو به خ

 بولد

 !شد

شودیم ساکت . 

چرا برات گرون تموم شد ؟ چون نتونست یدونی: م زنمیم یلبخند  



 یآدم ها از بد قول یکه داده بود وفادار بمونه ... همه  یقول به

یم  

شنی... خرد م نشکنی... م رنجن  ! 

- یو بنداز زیهمه چ یخوای؟ م یخودتو مبرا کن یکنیم یسع یدار  

جواد؟ گردن ! 

- خبر  ییکذا ینامه  غهیروحشم از اون ص چارهیجواد ؟! اون ب

 ... نداره

و اون موضوع و برمالکرد ختیکرم ر گهینفر د کی  ... 

 

1255 

- یکنیم تیبا حرفهات منو اذ یدار ! 

- نیدنبالت گشتم تا ا یلی! من خ یخانم عابد نیب؟! ابدا ... ب تیاذ  

نیا یزیچ هیبه پدرت هم گفتم ...  یرو بهت بزنم ..... حت حرفها  

؟ یکنیفکر نم نطوریاشتباه باشه ... تو ا ادیبه نظر م وسط ! 

- به من نزد ؟ یپدرم از مالقاتش با تو حرف ! 

: پدرت تو رو طرد کرده شودیم کیبار نگاهم  ... 

: ابدا ... من نور چشمشم ندزیم یشخندین ... 

- زدیحرف م یا گهیناخدا طور د ! 



 ناخدا ؟-

منه ... نه پدرم ی: ناخدا عموزندیم یشخندین و  ! 

پول  خواستهی: احتماال م دیگویزنم و م یچشمانش زل م به

یشتریب  

نذاشته ... تو تا  ونیموضوع رو باهات درم نی... که ا رهیبگ ازت

 چابهار

؟ یرفت ! 

که به قول خودت  یا ی: تا کشت میگویدهم و م یم تکان یسر

 مال

ستیفروخته شده ... اون بهم نگفت که پدرت ن دونمیو م عموته  . 
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- به دهی... بعد اون منو م سپارنیها اول منو به ناخدا م یلیگرا  

 الیخ لیبچه دار بشه ... عق تونستیوقت نم چیکه ه برادرش

کنهیم  

هیم ؟! چه جالب... ناخدا مرد خوبدست ناخدا بزرگ شد ریز من  

... 

نه برادرش  ! 

کنم ینگاهش م همانطور  . 



اگر  لی: احتماال عق دیگویکشد و م یصورتش را جلو م نبیز

 بفهمه

؟ ستین نطوریبزرگ کرده دوباره سکته کنه ا یو ک من ! 

ندارد . هر دو ی. با من تفاوت چندان کنمیرا پر از باد م میها لپ  

جبران  دیبزرگ شدن با نیا یبرا یکه روز میبزرگ شد یطور

یم  

جبران  دی... بانی... بنا به مصلحت ... بنا به لطف... بنا به دمیکرد

یم  

میکرد  ! 
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و  کشمیم یاز قهوه است ، نفس یخال مانیفنجان ها هردو

: تومیگویم  

یرفتیم ادیا زناخد شیپ ... 

-  دگاهشونیام ! هرچند که د یبه هردو برادر متک ییجورا هی

تا نیزم  



دعوا بود سرداشتن  نشونیبا هم فرق داره ... سر من ب آسمون

 ... من

من یمن ... سر خواسته ها تیترب سر ... 

- یشوکه نشد یهست یلیبهت گفتن گرا یجالبه که وقت  ! 

کندیو سکوت م زندیم یلبخند . 

- دیرسیبه نظر م یدا مرد مومن و معتقدناخ  . 

گم شده تشیام که هو یآدم هی: من  دیگویو م کشدیم ینفس  ... 

کردندیکه تالش م ییبه کدوم سمت باشم ! سمت آدم ها دونستمینم  

 کردنیموفق بشن به خواسته هاشون برسن و از من استفاده م تا

ای  

منو از کردیتالش م یمیقول و عهد قد هیکه صرفا به خاطر  یادم  

بکشه به قول خودش رونیب منجالب ... 

؟ ی: تو منجالب و انتخاب کردزنمیم یلبخند ! 

- به نفعم بود شتریخانواده بودن ب یکیتو اون   ... 

 !چون جواد اون سمت بود؟-
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- اون طرف به نفعشونه کننیکه فکر م رنیم یآدما به همون سمت  

. 

؟ ستین نطوریا ! 

چه  ی: به هرحال... تو چه باور کن میوگیدهم وم یتکان م یسر

 باور

اگر تمام مراجع فتوا یحت هیکاغذ جعل هینامه  غهی... اون ص ینکن  

کاغذه که نه من ازش مطلع  کهیت هیباشه ! اون  یقیکه حق بدن

 بودم

جواد نه  ! 

- و ادعا  یاریمن اسمشو انقدر راحت به زبون م یجالبه جلو

یکنیم  

نبوده نتونیب یچیه  ! 

کالفه ام .  ستین میمستق یصراط چیبه ه نکهیاز ا کشمیم یپوف

 سر

گردمیاول برم هدف  : 

خواسته  نیآخر نی... ا یایب لیبه هرحال بهتره به مالقات عق -

 اش از

روزگاره نیا  ! 

- ؟ نهیاز ا ریروزگار و خودش ساخته . مگه غ نیا  



 هیدارد ... ته چهره اش شب یا ی. صورت معمول کنمیم نگاهش

 اتابک

اتابک است هیباشد ... شب هیشب نیتک یاز انکه به آ شی.. ب است  

. 

دارد.  یکوچک یو چشمها یاستخوان ینی، ب یضیب صورت

شیابروها  

 انیبه وضوح در م دیپشت و نامرتب بودند، چند تار سف کم

شیموها  
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کند  یام م یحال شیرنگ و رو یب یخورد و لبها یچشمانم م به

نیا  

ندارد یستاعصاب در روزها  . 

نی: به هرحال ... من هدفت از ا دیگویکشد و م یم یقیعم نفس  

سر بچه هام یباال خوامی... مری. وقت منو نگ دمیو نفهم مالقات  

 ...باشم

برم و با شکالت  یفنجان اسپرسو م یرا به نعلبک سرانگشتم

که یتلخ  

پرسم یم هیبا کنا کنم،یم یهست باز درونش : 



- رو ؟ یتالف؟  یبد ادشونی یکه چ ! 

؟ تو از یمن نگاه کن یتو چشمها شهیکند: تو روت م یم اخم  

مانیتا به حال زا ادینم کلتی؟! به ه یدونیم یمادر چ هی فیوظا  

یباش کرده ... 

-  ادی؟! به بچه هات  دنهییفقط زا یمادر فیمگه مادر بودن و وظا

 نده

 یرو با بد یکار باشن ... که بد یباشن ! که تالف یعقده ا که

 جواب

 ... بدن

بدم ادی دمی! شا؟ی؟! هرزگ انتیبدم ؟! خ ادی ی: چدیگویطعنه م با  

بشن یماهر یها دروغگو  ... 
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 چی: من با شوهرت همیگویبا آرامش م کشمیرا جلو م خودم

یارتباط  

چیخودمو گرفتم... ه یجلو ی.قرار بود داشته باشم ول نداشتم  

یما نبود اصال رابطه ا نیب یچی. ه یچیه کنمیم دی... تاکیارتباط  

نگرفت شکل ... 



- به هرجا  کنهیثابت م نوینامه دارم که خالف ا غهیص یبرگه  هی

 هم

باشه یامکان نداره جعل گنی... قاطعانه م دمیم نشونش ! 

- که بخوام برات هیزیتر از اون چ دهیچیمن پ یزندگ نی! بب ئهیجعل  

انتقام گهید یکیتوسط تو از  خواستیم یکیبدم...  حشیتوض  

دودمان  خواستیم رهیرو بگ گهید یکیحال  خواستی... مرهیبگ

یکی  

بود ...نقطه  نیراه هم نیتر یرو به باد بده ... دم دست گهید

 ضعف تو

بود ... منو  لتیآش یجواد ... پاشنه  دیبود ... جواد ... س نیهم

 طعمه

 که طعمه بودم از اون قالب فرار کردم... اون یمن یداد ول قرار

 قالب

اش به جواد نخورد تنه  ... ! 

شودیم کیبار نگاهش  . 

: سه سال از اون ماجرا گذشت  میگویوم کشمیم یقیعم نفس

الیخ  

یما تو دونستمیخب حداقل مشکل تو حل شده ... نم کردمیم  
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که ما رو بهم وصل  یسمانیر نیکه آخر میموش دار هی خانواده

 کرده

... به خاطر عقده نهیخاطر ک ... به دونستمی... نم دهیجو رو  ... 
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دینگرفت یجد دی: مراد رو اونطور که با دیگویکالمم م انیم  ... 

 دی... نگران بود دی. تمام امالک و ازچنگش درآورد چکدومتونیه

 همه

حفظ  یکرد ... برا اون تالش کهیبه پاشا بده ... درحال زویچ

 اموال

شد؟ دشیعا یتالش کرد و دست آخر چ خانواده ! 

-  کی ی... که فکر کنیانقدر ساده و احمق باش ادیتو به نظر نم

 نفر به

و محبت به تو حاضره زن و بچه اشو بفروشه  یدوست خاطر

 ...اونم به

که مراد  یدونی؟! نم یها ... احمق یلی... وارث تمام وکمال گرایک

 داره



کینزد یلیشده ... خ کی؟! بهت نزد رهیگیم یآب گل آلود ماه از  

... 

یهم خامش شد تو ... 
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ادامه دهم به جد  گرید ی. کم خوانمیرا در چشمانش م دیترد

وانهید  

کند یم میتماشا دهیکند خسته و بر یشود . نفسش را فوت م یم  . 

به رو شو ... ... با خاله ات رو  ایب لی: به مالقات عق میگویم آرام

 بهت

که اعتماد کردن به اون ...  گهی! بهت م هیمراد چطور آدم گهیم

نیع  

 یبد باش دی... تو چرا بایکه بدونه طناب به ته چاه بر مونهیم نیا

 !؟

بهت بد کردن ؟ نکهیخاطر ا به ! 

افتاده است.. با انگشتانش پوست دور ناخن شیجان ناخن ها به  

کند یرا م شیها  . 

: سلطان زن با  میگویکنم و م ینگاه م شیستهاد شیتشو به

هیوجود  



! مطمئنم ... اونا همه عاشق تو هستن بخشهیمهربونه ... م ...  

... 

-  یام ! چ یمن چه شکل دوننینم یانقدر عاشق منن که حت

 ...خوندم

عالقه دارم... اونا اونقدر عاشق منن که یچ به  ... 

! ما  یلیمون دالن گراه ای... یعابد نبی: ز میگویکالمش م انیم

 هم

 ی! هر دو تو می... متولد اهوازمیاومد ایروز به دن هی. ... تو میسن

 خونه

سقف هی ری! ز می... چون قرار بود جا به جا بش میشد متولد  ! 

 هی... و به مو کردندیم هی... مو دندیکشیم غیج مادرهامون

 کردنشون

از  غیج یکه آفتاب طلوع کرد صدا یدادن ! همون وقت ادامه

 تولدمون
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گوش  ی! ناخدا تو می... همون لحظه جا به جا شد دیچیفضا پ یتو

 تو

گوش من ... اذان گفتند ... من به تهران اومدم...  یتو لیو عق ...

 تو



... بهیگرفت پلمی... دی! درس خوند یاهواز موندگار شد یتو  

یشد یشناس ستیز لیفارغ التحص تیاما در نها یداشت هنرعالقه  

! 

 دی... با سیکرد سیتدر یانتفاع ریغ یمدرسه  هیمدت تو  هی

 جواد

.... ی.... کار و کنار گذاشت ی... زود هم بچه دار شدیکرد ازدواج

 به

 نکهیا ی! برایکشیم یفوق العاده ا ی... تابلوهایپرداخت هنر

هی یبتون  

اما اعتماد به نفسشو یبا چند جا صحبت کرد یکن ریدا یگالر  

... یلوکس یها ستالی! عاشق بلور و کر ی.. هنوزم ندار.ینداشت

 از طال

.... برات جواد همهیاما به جواهر عالقه دار ادیخوشت نم یلیخ  

برات مهم  یبار هم سر نزن کی ی... به خانواده ات اگر ماهزهیچ

ستین  

یعابد یمتعلق به خانواده  یدونیهم م رستانیدب یاز دوره  ...  

و  زیروز همه چ هی.ناخدا  یکنار اومد تیواقع نیو با ا یستین

 برات

 یو تو سر باز زد ینیها رو بب یلیازت خواسته که گرا ی! حتگفته

 و



نیبه ا یداد حیباشه ! ترج یوصل و ربط چیه یخواینم یگفت  

 تیزندگ ی! همه  یهمه رو ببر ی... و پا یادامه بد تیوضع

 جواد و

هاته بچه  ! 
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سه ساله  یعمو هی:  میگویپر از اشک است و م شیچشمها

یدار ... 

اتابکه ! اسم پدرتو روش گذاشتن اسمش  ! 

نبود از پدر بزرگ  ی: هللا مراد مرد بد میگویو م شومیجا بلند م از

 من

من عروس  نکهی.... از انویا دونمیم ومدیخوشش نم چندان

شپسر  

نبودم لیچون اص دی! شا دونمیم نمیا ومدیهم خوشش نم بشم  ... 

دینبود ... پس خودشو کنار کش یها تو رگ هام جار یلیگرا خون  

هم شد ... به هرحال  نطوریداد زمانه کار و تموم کنه ! هم اجازه

 من



از من که راحت شد اومد  الشیپسرش وصلت نکردم ... خ با

 سراغ

که تو  یتو به هرچ قیاز طر تونهیم تدونسیچون م دی... شاتو

نیا  

به خاطر  دینرس یزیبود برسه ... اگر به چ دهیبهش نرس سالها

 عقده

ها به مهرازها نبود ... به  یلیگرا یخاندان من و عدم عالقه  ی

 خاطر

سلطنت کنه یقیبه چه طر دونستیخودش بود که نم یتیکفا یب  ! 

دالن یدونی... م یند بشقدرتم یتونیم یبه راحت یلیخاندان گرا تو  

... 

قدرت ی! وقت یریگیم ادیخانواده  نیکه تو ا هیزیچ نیاول قدرت  
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ریحق گهی... اون وقت د ادیازت برم ی... همه کاریباش داشته  

دنیبه خاک مال ایطعنه زدن  ی... برایشینم کی.... کوچیشینم  

. ..یکنیاستفاده م گرانی! از د یدی، خودتو به باد نم فیحر

یخریم ... 



به دست آوردن خودتو  ی... برا مونهیم استی! مثل س یفروشیم

 آلوده

 یک دوننیکه نم یگرانی... دیکنیاستفاده م گرانی... از دیکنینم

 وارد

شنیخارج م یشدن و ک یباز  ... 

 یم رهیگذاشته ام ... به صورتش خ زیم یرا لبه  میدستها کف

 مانم

 نیا یتونی... بهتر میاریاه ب: مطمئنم به خانواده ات پنمیگویوم

 گند و

 تی... به خون اهم کننینم ی! مطمئن باش پشتتو خال یکن جمع

یم  

اتابک و  ی! تو بچه  شهی... به رگ و ریلی.... به نسبت فام دن

یآ  

کنهیمن و تو ، من و انتخاب نم نی... سلطان هرگز بیهست نیتک  

. 

تو با شوهرش نکهیبا وجود ا یحت  .... 

میگوینم یزیپس چ ستمیمطمئن ن یقطع ی. از رابطه دهمینم ادامه  

است .  دیبع نبیهللا مراد شلوغش کرده باشد امااز ز دیشا ...

 هرچند



دانمیکه کرده و من ... من نم یگذارد به کار یفرارش صحه م که  

. 

به من  می. نگاهش مستق میگوینم یشتریب زی. چ کنمیم سکوت

 است

مربوط است که گرینفر د کی... به ندارد  یبه من ربط یکی نیا .  

... 

انجام داده ام به نحو  ی! کارم را به خوبستمینفر من ن کی آن

 ! احسن
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ستین نجایورودش به ا یابتدا یاهیرنگ چشمانش به س گرید  ... 

را یزیو حس کند چه چ ندیخانواده را بب خواهدیکه دلش م دانمیم  

دست داده است از  ... 

از اشک است و پشت سیسلطان که صورتش خبه چشمان  نگاهم  

ماند یاست م ستادهیا نبیز سر . 

! تو هر  ی: تو مهمتر میگویو م میآ یم رونیب زیپشت م از

یطیشرا ... 

اشتباهات و  ی! با همه  یهمه ، تو مهمتر ی.... برازیهمه چ از

 خطاها



ها...  هیها ... دل شکستن ها... طعنه ها... کنا یبد یبا همه  ...

هیگر  

خوبه آدم  یلی! خ یمهمتر زیها ... تو از همه چ بتی.... مص ها

 انقدر

از یمهم تر باشه نه ؟! حت زیداشته باشه که از همه چ ارزش  

... از همه یکه مرتکب شد ی... از اشتباهاتیکه کرد ییخطاها

زیچ  

یلیبه گرا یلیگرا هیکه  یاز نظر من قدرته ! قدرت نی! ایمهمتر  

دهیم  ! 

، بلند  کنمیرا ترک م زیگذارم... م یم نبیز یشانه  یورا ر دستم

 که

که هن و هن نمیب یرا م نیکند و گل یشود سلطان بغلش م یم  

آغوش که دو  کیآن است...  کی... دیآ یم زیم یبه سو کنان

 دهه و

منتظرش بودند یاند  ... 
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 شانیها هیمو یشان... صدا هیگر یهق هقشان ... صدا یصدا

یتاوقت  



 ابانیدر خ یرسد که در کافه را باز کنم... و بعد وقت یگوشم م به

یم  

شنوم یرا نم شانیصدا گریشنوم ! د یها را نم یلی، گرا ستمیا . 

کوتاه است که  ریتقد کیشنوم  یکه در گوشم م ییصدا تنها

 مردانه

بود یشود: کارت عال یم زمزمه ! 

رو حرکت دهای، در امتداد پ کنمیگوش جا به جا م یرا تو رپادیا  

؟ هیچ یبعد ی: برنامه دیآ یم شیوصدا کنمیم ! 

- به درود سر بزنم ادی. بدم نم دونمینم ... 

؟ هی: تو برنامه ات چ میگویو م کشدیم یهوم ! 

] ۰5:5۱ ۲۱,7۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 89۲_ یلیگرا  

- سلوا شیپ رمیدارم م  ... 

- شمیدوباره درمورد دستت من متهم م  ! 
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- دالن یهست یشگیتو متهم هم  ! 



کنم چراغ هنوز قرمز است ، با آرامش  یچهار راه نگاه م به

میگویم  : 

؟ رسونهیم بیبه دستت آس شهیکه هم یمتهم ! 

- یرسوند بیتو به قلبم آس ! 

: واقعا ؟ خندمیم ! 

- یجد یلیخ بیاس هی ... 

- ؟ میریگیطالق م ی... کنطوریکه ا  

- پره ممیامروز تا  ... 

پرسم : فردا چطور؟ یچراغ قرمززل زده ام وم به  

 ... فردا هم پره-

- ؟یتا آخر هفته مشغول  

- شلوغم ... وقت ندارم طالقت بدم یلیخ ... 

طالقم  دیکردم ...با انتی: من بهت خ میگویو م زنمیم زهرخند

یبد ... 

- دلم زیتو عز یبد باش یتونینم  ! 
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ه عکس ازم دراومده ... با عالم هی... شی: رفتم کمیگویدار م شین

 پاشا

؟ یالزم دار نمیا ی... عکسا ذارمیم قرار ! 

فخر  تانیکاپ یالی: تو شورتتو برام از و دیگویم یلحن مضحک با

 پست

یخوایبهت نداشتم ... سرچهار تا عکس مفت م یمن کار کردن  

؟ رمیبگ طالق ! 

- ؟ یریگیطالق م یسر چ ! 

- یشیالق مبه ط لیخودت ما یکه اگربدون یزیسر چ ... 

زنم : اصالن یم شیصدا ... 

: جانم دیگویم فورا  ... 

 ! حلش کن-

دیگوینم یزیچ  . 

کابوس و تمومش کن نی: امیگویم یلحن خشک با  ... 

- ستمیبه خانواده ات برس... حس کن من ن ! 

و ی.... کامال هستیکه هست نجاستیشود : مشکل ا یآشوب م دلم  

به نبودن ... مشکل یکنیم و وانمود یندارمت ... کامال هست من  

... به هر طرف که نگاهیمن یزندگ یکه تو االن همه جا نجاستیا  



 

1270 

یلیخ گهیبودنتو درست کن ! من د اینباش...  ای... یهست کنمیم  

پاره شدن ... به هر طرف نگاه  کهیاصالن ... خانواده ام ت دمیبر

کنمیم  

انین چطور کنار ببا دردشو دوننیکه نم نمیب یمشت آدم تنها م هی  

جوون  یهوو هی نیما لعبت فقط خوشحاله ! گل یهمه  نیب ...

 ... داره

شده معلوم  انتیرو به مرگه ... خاله سلطان بهش خ شوهرش

ستین  

 هیکجاست ... پسراش از خونه و خانواده دل کندن ...  شوهرش

 بچه

از  یفهم چیلوله که ه یما داره م یدست و پا نیسه ساله ب ی

 لبخند

که بدون اسامه کمر راست  یفی... از آل سی! از خوشحال نداره

 نکرده

و با دروغ به کشهیذکور و م یکه انتظار نوه  یفی... از آل سنگم  

چشمهاش ینگم ... از ام آل و غم تو کنهیمن ذوق م یحاملگ  

نگم ... از  زنهیم یداشتنت به هر در یکه برا یی...از سلوانگم

 خودمم



باشم یحرفام که گفتن نیتر از ا رونی! و اصالن گمینم برات ! 

- دالن ؟ یخوایم یتو چ ! 

- انقدر که داد کنهیمن خواسته هامو بارهاجار زدم ... گلوم درد م  

برم خونه . درود و که  خوامیزدم ... قطع کن م ادی... فر دمیکش

یم  

کنم لکسیدارم ر اجیکم احت هی...  شمیآروم م نمیب  . 
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خبرم ... از برادرت  یب یلی:از ل دیگویند و مک یرا فوت م نفسش

 هم

نطوریهم . 

] 6:46۱ ۲۱,7۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۰9۲_ یلیگرا  

یا یاز تنم انرژ ییجا چیندارم ... در ه یچرا حس دانمینم برادر؟  

که  یا یعشق... انرژ یتعلق... انرژ یشود ... انرژ ینم یجار

 از

ینم ادیطلعت را واضحا به  یچهره  یشد ... حتبر آمده با قتیحق  

 یشود ... در سرم مرور م ی... اما کالمش در گوشم تکرار مآورم

 شود



خان را به زبان آورده بود و من ... من فرار  یواژه  یوقت ...

 . کردم

 کیکنم،  یچرخانم ... کافه را نگاه م یرا به سمت عقب م سرم

 گام

ادیم ادتی:  میگویروم و م یچهار راه به سمت عقب م از  ... 

- ؟ ویچ  

- نیتک یکه آ یوقت ی... گفتیشاهد تولدم بود یبهم گفت یروز هی  

؟ ادیم ادتی....  یآورد تو اونجا بود ایبه دن منو ! 
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چدیپ یمجذوب کننده اش در گوشم م یصدا  : 

- به هوش تو افتخار کردم دالن شهیمن هم  ! 

طلعت بهم گفت  ی: حتمیگویروم و م یبه عقب م گریگام د کی

 برو

که از اون زن گرفتم ... حس  یداد ... حس می... طلعت فرار خان

هی  

چه  دهیکه د یشاهد واقع هیبود ...  هیدا هینبود ... حس  مادر

یاتفاقات  



بگه  یزی... نخواست چ ارهینخواست به روم ب یداده ! ول رخ

 چون

شدیاون لحظه تموم نم شینداشت ... چون نما جراتشو  . 

شنوم یآرامش را م ینفس ها یکرده است و من صدا سکوت  ... 

- وقت چیکه ه نمیب ی... م کنمیمرور م مویتمام کودک یوقت یدونیم  

خانواده تعلق ندارم...  نینکردم ... حس نکردم که به ا حس

یدونیم  

یخانواده ام... چون مادر منم آ نیحس نکردم ؟! چون مال ا چرا  

خط  یمدت رو نی.. اصالن .... تمام ابود نه طلعت . نیتک

... کهیبود  

 یکه چ یو شروع کرد دیجد یباز نیبشه ؟! ا ی... که چیدیشن

 بشه

 ؟!

 ... که کمکت کنم-

 به کجا برسم ؟-

 

1273 

زنمیدوم... نفس نفس م یسمت کافه م به  ... 

: اصالنکنمیم شیصدا ... 



- یریبگ میتصم کنمیدارم کمکت م ! 

از اشک سیخ ی... زن ها با صورت ها تمسیا یدر کافه م مقابل  

... 

را گرفته اند ... با بغض  گریکدی ی، دستها زیپشت م نشسته

میگویم  : 

که فکر  یزن از زن هینه ؟  بهی... عج ستین زاریاز من ب نبیز

کنهیم  

 نکهیزن از تصور ا هی...  ستین زاریبا اون بوده ب شوهرش

 خواهر زاده

که هزار بار تو  ی.... از منستین زاریبا شوهرش بوده هم ب اش

 دلشون

که از یمن ست؟ین بی... عج ستندین زارینفرت و کاشتم هم ب تخم  

ستمین خونشون  ... 

- از  فتادیاتفاق نم نیخوشحالم با تو ازدواج کردم دالن... اگر ا

 خودم

... از همون ی! تو از بدو تولدت مال منفتادمیعقب م چیه سه

 موقع که

دمتیمن د... و یاومد ایدن . 

ردیگ یرا دربر م میتمام اندام ها وحشت . 



اش گرفته است مثل  یانگار باز میپا ریز نیلرزند و زم یم میپاها

کی  

رود یکودک جلو وعقب م یننو  . 
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قانون  نی: من مال تو بودم ؟ ا میگویو م گردمیسمت کافه برم به

 بود

 ؟!

- عهد بود دالن نیا  ! 

-  گری... باز ای...  ای. متعلق به من بود وعده ... نیعهد ... ا نیا

یا گهید  

؟ یباز نیداشت ا هم ! 

- ؟یپرسیچرا از پدربزرگت نم  

: حاال که قدرت تلکمشو از  میگو یبه رعشه افتاده م یصدا با

 دست

 یدونیتو هم م نوینبودم ... ا یباز نیا گری؟! من تنها باز داده

 مگه

 !نه؟



نفس  ی. صدا اورمیبان بخودم به ز گذاردیدهد ... م ینم جواب

شیها  

کند یام م یعاص  . 

 یجانم را به لرزه در م یکه همه  ی... آن فرضیحدس لعنت آن

 آورد

 نطوریا دیبا دی: شا میگویآورم ... با رنج م یبه زبان م را

 مطرحش

مال تو بود ... قل بزرگتر مال اسامه ؟ تریکه قل کوچک میکن ! 

دیآ یقهقهه اش م یصدا  . 
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زده ام بلیبه وسط س درست  ! 

خطا برود ... دلم ربهیت خواهدیشوند . دلم م یتنم راست م یموها  

بودن  اضیدروغ باشد ... من به طال ف کی زیهمه چ خواهدیم

یراض  

بودم تر  ! 



میبرادر واقع یا: من بر میگویو م سوزدیاز حجم اشک م چشمانم  

.... 

 یکه واقع یزیچ یدادم به ازدواج ... تن دادم به اجبار... برا تن

 ... بود

که به من بسته بود ...به خون من ... به حضور  یزیچ یبرا

 من.... به

من جون  ! 

: زنمیم شیتر و مجنون تر صدا وانهیو من د دیگو ینم چیه

 ... اصالن

- کنم یمالم چشم پوشاز  تونستمی... نمیتو مال من بود  ... 

در حق ما بد کرد ... من به اندازه  لیازت بگذرم ! عق تونستمینم

 ی

اجازه بدم دالن ! هرگز تونستمیمشکالت خودمو داشتم ... نم یکاف  

رحم نکرد ... و  یلیتونستم اجازه بدم برادرم که به ل ینم

دونستمیم  
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مدت نی. من تمام ا.. ارهی، تو رو به چنگ ب کنهیتو هم رحم نم به  

نکنم به کیرو تحر فیآل س نکهیکردم ... فقط به خاطر ا سکوت  



ستیما ن نیب گهیاسامه د میهم بکن یما هرکار هرحال  . 

اصالن ؟ یهست ی: تو چه جونور میگویم یپر آب یچشمها با ! 

 ... من فقط دوستت دارم-

- ... اسمش جنونه ... اسمش اعالن جنگه هیاسمش خودخواه نیا  

! 

 !من با تو جنگ ندارم-

- ... منو تو قفس  رونیب یدی... تو منو از چنگ اسامه کشیدار

 خودت

که مال اسامه  یکیکرده بود ...  دایاز ما نجات پ یکی... یانداخت

 ... بود

... اصالن من  ... 

توانم ادا کنم ی. کلمات را نم رودیم جیگ سرم  . 

یلی... خ یهست یکند : تو دختر باهوش یدر گوشم زمزمه م آرام  

... دوستت دارم دالن ! واقعا دوستت دارم باهوش  . 

رود ... در را  یکافه م ی رهیشود دستم به دستگ یقطع م تماس

یم  

سه زن سوگوار را  روم،یم زیم ی... تلو تلو خوران به سومیگشا

یم  

دنمیبا د نبیکنند. ز یم میو متورم تماشا سیخ یکه با چشمان نمیب  
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.  ردیگی... پنجه ام را م کشمی... دستم را جلو م دزیخ یبرم

 انتظار

زند یم میصدا کندیزده ام را لمس م خیانگشتان  یاما وقت ندارم  : 

 ..دالن

دست به کیکه  ینیچرخد . گل یم نیبه سلطان وسپس گل نگاهم  

خودش را به چپ و راست تاب  یصندل یگرفته است ورو قهیشق

یم  

خوانده است هیثدر درونش هزار بار مر دهد  ... 

ای: اون وقت که به دن میگویو م زنمیچشمان سلطان زل م در  

شیپ نیداریداره رو برم یماه گرفتگ هیکه  ینیا نی... گفتمیاومد  

... اون موقع انتخاب سخت نبود...  نیکنیبزرگش م خودتون

نیگفت  

... هنره نیرنج نجات بد نینفر و از ا هی...  نیهم نجات بد یکی  ! 

نیبود دهی... ترس نیتا ساکتم کن نیگلومو گرفت ینه ؟! وقت مگه  

... 

... نیشد ی.. پشت دروغ مخفنیو بهم بگ قتیمبادا حق که

نیدیترس  



 هی... مثل  هیسا هیمثل  شهی! اصالن هم نیدیاز اصالن ترس ...

 بختک

دوست  هیبرادر... مثل  هیبود ... کنار پاشا ... اول مثل  کنارمون

هی...   

بدونم نیدی... ترسنیبهم بگ نیدیدشمن !!! ترس هی....  همراه ... 

نیدیترس  ... 
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یم نبیومن نگاهم به سمت چشمان متورم ز زندیهق م سلطان  

؟ یدونستی: تو م میگویو م چرخد ! 

ردیگیم نییرا پا سرش  . 

جز من دانندی؟! همه م دانستیم  ... 

. از آنچه که ترسم.. یبلعد م یکه سراسر جانم را م یخوف نیا از

 پس

ترسم یم دیآ یبه سرم م نیا از ... 

شودیمخوف ومخوف تر م میکه لحظه به لحظه اش برا ییایدن از  

گم و گور  میها هیشوند . هوا در ر یم نیسنگ می... پلکهاترسمیم

یم  

زندیم رونیب نهی... نفسم سخت ازس شود . 



ام وحشت  چارهیجان ب نیخورد و گل یتکان م شیلب ها سلطان

دهز  

میباش ریما خوشبخت و عاقبت بخ یهمه  خواستی.... که م است  

.... 

زندیچنگ م میبه بازو نبیاست . ز دهیاز رخش پر رنگ . 

شود یچه م دانمینم ! 

 میبرا یگریاز هر وقت د ندهی... آ ستیروشن ن میبرا زیچ چیه

کیتار  

ستین تیقابل رو میبرا زیچ چیاست ... ه تر  . 

ستیرنگ ندر ذهنم پر یریتصو چیه  ! 
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شود یچشمانم ظاهر م یاصالن جلو ی... چهره ریتصو کی تنها  

! 

اش نهیری... عشقش... حسرت دشیاش... حرفها ینخلستان نگاه  

! 

نیتا ا دیمن را د یچرا وقت نبیز فهممیبندم حاال م یرا م میپلکها  

 نیا یخواهرش آلوده  خواستیبود ... نم دهینگران و ترس حد

یباز  



ایآن دن کیچرخد .  یم میپاها ریچقدر تند ز نیمن ... زم و باشد  

پوشد یرخت را م نیتر اهیس میبرا  ! 
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...  مارستانمیب کیکنم ، در اورژانس  یرا باز م میپلک ها یوقت

 نگاهم

شود  یم باز مکه چشمان نیسقف است ... هم یها یمهتاب به

 سلطان

خون افتاده و شانی. هر دو چشمها نمیب یسرم م یرا باال نبیز و  

دانم چه یشده نم دهیکه به فرق سرم کوب یقتیاست . از حق متورم  

بزرگتر...  یلینشان دهم ... خانواده بزرگتر شده است ! خ یواکنش

 و

شده اند شتریها ب تیمسئول  ! 
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 یتیوضع نیشوند ... با ا یانجام م صیترخ یصدا کارها یوب آرام

 که

بسپارم ! توان و قدرتم را از دست  تیپروازرا به ابد دیبا دارم

 داده ام



ستیدر ل گرید میبگو دیشفق حرف بزنم ... با تانیبا کاپ دیبا ...  

 میبگو دیکنم ! با فایا توانمینم ینقش چیه یماه جار نیا یپروازها

 که

فروخته ام یگرید یزهایپرواز را به چ یایرو ! 

گرمیدست د نبیدستم را گرفته است و ز کی سلطان  ... 

 ی... درود را در محوطه میرو یم شیپ یآرام یگام ها با

مارستانیب  

. چه قدرچشمانش در  زنمیزل م نبیز مرخی... به ن نمیب یم که

 نگاه

و دیما چه قامت رش یبایبه درود درشت است ... و درود ز کردن  

 دهیمن رنگ پر ی... وقتدیآ یمن م یبه سو یوقت دارد . ییرعنا

 را

رمیزند تا خودش دستم را بگ یکند و سلطان را کنار م یم تماشا  

... 

؟یشد ی: چدیگویو م زندیرا بوسه م میموها یرو  

است یدنیقاب د نیا  ... 

 کیآن را نگه داشت ... مثل  ییثبت کرد ... جا دیقاب را با نیا

با یش  



شهر  نیهنوز... هوا از ا کشمیس منف ی. به سخت ارزش

ستیفرار  . 

 عصریول ی: حوال دیآ یم نبیز یشوم صدا یکه م لیاتومب سوار

ادهیپ  

رتونهیاگر مس شمیم  ! 
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: چشمدیگویم درود  ... 

خونه ای: با ما بزندیسلطان غر م و  . 

 ! بچه ها تنهان-

ارنیب میسپاری: بچه ها هم م دیگویلجوجانه م سلطان ... 

گردد : آخه یت عقب بر مسم به  ... 

: اما و اگر و آخه نداره زندیغر م سلطان  ... 

یای: بهتره ب میگویو م کنمیم نگاهش ... 

کاریزند: با خودت چ یآنقدرگرفته است که درود تشرم م میصدا  

تو ؟ یکنیم ! 

بازم.. از  یدهم... به خودم م یجنگم... مسابقه م یخودم م با

 خودم



و هنوز  کنمی... خودم را زنده م کشمیمبرم ... خودم را  یم

 سردرگمم

شود یعاقبت چه م !  ... 

که به درود مانده است  نبیرو به رو زل زده ام... به نگاه ز به

 ... و

 زندیم یلبخند یکند . هراز گاه یمن را تماشا م نهیکه از آ یدرود

 و

دارد یکه دست از نگاه کردن از او بر نم ینبیبه ز یازگاه هر ! 

 

1282 

است ...  دیجد زیهمه چ نجایا نبیز ی.... برا میرس یخانه م به

 همه

 دانمیدانم! نم یمن نم یمن ... برا یدارد . برا یتازگ یبو زیچ

 چه

 ندی... بار بعد بگویستیاز ما ن ندیبار بگو کیدارد ...  یحس

یهست  ! 

بودم ... باورم را شکستند ...  دهیو منگم ! به باور رس جیگ هنوز

هدوبار  

من بود انگار ریتقد نیدوباره ! ا و . 



در حاضر است لعبت پشت سر  یاسپند جلو ینیجان با س نیگل

 ...او

 یقاب سه نفره که همه انتظارش را م کی... و باز  لیعق لچریو

 کشند

 زینقطه همه چ نی... کاش در هم میشو یبا هم وارد خانه م ...

 تمام

شد یم  ! 

، دو دختر مطلقه به آغوش ها سخت خواهد بود  یلیگرا یبرا

 خانه

زنمیم شخندی... ن بازگردند  . 

و درود هنوز سردرگم  ردیگیبوسد ... بغلش م یرا م نبیز لعبت

 و

کند . ترس در چشمانش  یمن را تماشا م نیاست ... گل جیگ

 نگرانم

که یلی.... عقلیاو را هم از دست بدهم مثل عق ترسمیکند م یم  

ندینش یم لچرشیباالخره مقابل و نبیز  . 
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که سرش  نمیبیو فرتوت شده است ... م ریاندازه پ یاو که ب مقابل

 را

 گریلحظات را د نیگذارد ... طاقت ا یم رمردیالغر پ یپاها یرو

 ندارم

کردمیم یشمار هیلحظه ثان نیبه ا دنیرس یکه برا هرچند ! 

: پرهام و پاشا کجان؟ندینش یگرفته ام در گوش سلطان م یصدا  

- اوقات با  نیا یخبرم... پرهام هم مثل همه  یپاشا که ب از

 دوستاش

رونهیب  ... 

شوند یسخت دوباره به هم وصل م دهیاز هم پاش یخانواده  نیا  

.... 

.  ندیب یسخت ! اتابک سه ساله خواب هفت پادشاه را م یلیخ

 لعبت

... از پس بزرگ ستیتیاو را به عهده دارد... زن باکفا تیمسئول

 کردن

دیآ یهم بر م گریپسر د کی . 

است ؟! از  اوردهیو ناموس پرست بار ن رتیدرود را با غ مگر

نیپس ا  

داند پس تمام تالشش را  ی... خودش را بدهکار م دیآ یبرم هم

یبرا  



دانم شام را چطور صرف  ی. نم کندیخانواده م نیآرامش ا حفظ

یم  

غول رتق گردد ... لعبت مش ی... درود به واحد خودشان باز م میکن

 و

 یکیتخت  یسردرد رو یشود و من ... به بهانه  یم لیعق فتق

 از

ام دهیها دراز کش اتاق  ! 
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 هی... شب ستیروشن ن زیچ چیاست ... ه کیهنوز تار ندهیآ

یمبریپ  

گلستان شیکه آتش برا یمیابراه هی... شب ستیکه منتخب ن ام  

دیستند! بافر ینم یقربان یرا برا یگوسفند چیشد و ه نخواهد  

 ایبه در شیکه عصا یموس هیکند ! شب شکشیرا پ فرزندش

و خوردیم  

دانم عاقبت چه خواهد شد یشود ! نم یباز نم یراه  ... 

یسیباشم که ع یمیتمام ذهنم را فتح کرده است ! انگار مر ترس  

سخت نقدریکند ! و خدا هم یآغوشش لب به سخن باز نم درون  

را فراموش کرده است من  ! 
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که یاتاق محقر در حال کی... در  نیسلطان و گل ی، آ نبی، ز من  

چاق کرده انیقل نی... گل میها پخش و پال شده اند نشسته ا آلبوم  

دیآ یم فشیضع یو صدا ردیگی... دو سه کام از آن م است : 
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- یها م شهیو ش زدی! رعد م ادمهیشب و خوب بارون اون  یصدا  

گهید شدیم یاگر عصبان یول شدینم ی... اتابک عصبان دندیلرز  

 رهیهمه تالششو کرد جلوشو بگ لیجلودارش نبود ! عق یشکیه

یول  

رقم خوب نبود چیچرا حال وهواش ه دونمیاون شب نم پسره  ... 

 چیرو ه مادر ! ما زن ها ارمیپول وکار بود من که سردرنم بحث

 وقت

کردن ! اون زمون مثل حاال نبود زن و یبحث هاشون نم یقاط  

حرفمون رو گوش  میما دهن وا کن دنیترسیبدونن ... م کیشر

 بدن

 یجوابشون رو بده ! پا خواستیم ی! اون وقت ک ارنیبد ب ...

فهیطا  



 یعاقبت نداره ول نیا دیدیشراکت ... اتابک م یبود ... پا وسط

 غرق

 کنهیجنگ با خودش م یروونه  زیو دو تا چ زادیآدمبود .  شده

 پول

آدم  ی. بعض ادینبود نتونه از پسش برب ی! اتابک هم مرد وقدرت

 ها

دیشد . ترک نی! اون شب هم ترکهیم هوی...  کهیکوچ ظرفشون  

.... 

نشد ی... ول بیوطب میزنگ زدن حک هویچطور شد که  دونمینم  

است  فهیرد . گفتن خان طاجا به جا تموم ک یدارن ! مرد نگهش

 ما

نبود یآلوده شد! کم آدم یدستمون به خون ک میدونستیم خودمون  

... کم قدرت نداشت ... رأس بود ... همه کاره بود ... نون  خیش

 آورشون

ساده ...  لی... مقدس بود، َحَکم بود ... پسر من ساده ... عق بود

 ما از

یرسومشون دست و پا... میدونستیرسوم اونا رو نم میبود شمال  
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هم بسته ! زن مهراز باهاشون نسبت دور داشت ... سر خودشون  



 ی... سر ملک ها میمدام با هم نشست و برخاست داشت نیهم

 دشت

بود.... بحث هنوزم هست ادیدم کارون ! بحث ز یسر ملک ها ...  

! 

... سر  تیو پوچ... سر عصبان چیاشتباه کرد ... سر ه اتابک

خیش نکهیا  

سر  خواستیاون باشه ... م یرأس کار هم به عهده  خواستیم

 رشته

 نیکه تو همه جا ب یمسائل نی... سر همرهیامور و به دست بگ ی

 همه

بره  ایهست اختالف هست ... اتابک باعث شد تا فاتح از دن شرکا

 ! اگر

... که معامله میدیکشینم بتیهمه بال و مص نیاون قوم نبود ا مال  

هم نظر داشت به دو تا خیتر قبل مرگ ش شیپ یه حت... ک کنن  

دو تا پسراش یاتابک برا یدخترا  ! 

مال اصالن کتری: قل بزرگتر مال اسامه ... قل کوچ میگویم آرام  ! 

در انیپا یب یکند ... تاسف یچرخد نگاهم م یبه سمتم م نبیز  

یبکند و نم یکار میبرا خواهدیزند . انگار م یموج م چشمانش  



 ی، هزار بار چرا در سرش م قتیحق دنی... وحاال شنتواند

 .پروراند

گفتم رضا لی: به عق دیگویکند و م یاشک چشمش را پاک م نیگل  

بار نرفت ری... ز میدو تا طفل معصوم و جدا کن نیا ستین ... 
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 کشدیرود ... دستش را به سمت دامن او م یم نبیبه ز نگاهش

 و

قسمت نکن ... قبول نکرد ! گفتم : گفتم جونمون رو دو دیگویم  

خواستم  یگفتم و هرچ یبار نرفت... هرچ ریسخته ! ... ز انتخاب

 رضا

 دونمی... نم دیچیپیاز درد به خودش م نیتک ی! اون شب آ نشد

 چه

دیپلک یخونه م یبود که اون شب... اصالن هم حوال یتیحکا  ... 

نن خونهاصالن رو برگردو میهوا گرم بود ! سپرد میبود جنوب  

که اتابکم همون  دمیفارغ شد و من به چشم د نی! تک خودشون

 شب

دهینفسش بر نیداغ به دل همه گذاشت ... تک لیشد ! حکم عق ریپ  

دالن یبرا میگرفت هیخاک... دا ریرفت ز نیتک ی... عشق آ شد  ! 



بود !  یبود ... طلعت زن زحمت کش یبد قلق یبود بچه  سخت

ادیز  

لعبت و لیبعد عق ی...چند مدتدیبه ما رس رشیخما نموند اما  شیپ  

بزرگ بشه شدیمادر که نم ی... بمیتیطفل  هیو پا کرد ...  دست  ! 

اتابک  یبود بساز بود با بد قلق یبه دل لعبت نداد ... زن خوب دل

یم  

به مشقت به بغض ی... به سختزیداد به همه چ ی... تن م ساخت  

 گهیجور د نیتابک با تکا یبه سکوتش به اخمش .... ول اتابک

بود یا  

خاک  دیپسرمم با گهیشب لعبت هراسون صدام زد و ... د هی !

کردمیم  

دستام نیبا هم ! ! 

ختیر یصورت اشک م یبه پهنا سلطان  . 
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 یتاب م یحرفها را به راحت نیا گریانگار ِسر شده است . د نیگل

 آورد

تر از عهد و زند ... راحت  یراحت تر از مرگ اتابک حرف م ...

نهیک  



زند یم حرف  . 

مادر ! از جنگ  ترسمیبه من نشست و گفت: هنوز م نیگل نگاه

یم  

ترسم یترسم ... از عقده م یم نهی... من از کترسم  ... 

!  یترس یاز همه تو از چشم نگفتن م شیب میبگو خواستم

یترسیم  

شود رانیو ایو دن یینگو چشم  . 

مثل گوشت دی... نبا دیکردیجدا م دی: نبادیآ یبه حرف م نبیز  

دیکرد یرو اون ور پرت م یکیور...  نیرو ا یکی یقربون  ... 

داشته ؟ یمگه توان یزنیتشر م رزنی:سر پ دیگو یارام م سلطان ! 

 نجایکار به ا دی:چرا نداشته ؟! چرا ؟! چرا گذاشت زندیغر م نبیز

 برسه

نیتو ا که حاال ... کردمیم یخودم راحت تر زندگ یمن تو نادون ؟  

من نابود شد ی... زندگ اوضاع  ! 

: مگه مال من نشد ؟میآ یحرف م به ! 

...  نیگفتیو از روز اول م قتیکنم : بهم حق ینگاه م نیگل به

دیشا  

ببرم شیاوضاع و پ نیا تونستمیم بهتر  . 

 



1289 

] 6۱:8۱ ۲۱,7۲۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 94۲_ یلیگرا  

زار بار خواستم بگم و نشد ... خواستم بگم و تکان داد: ه یسر

لیعق  

گفت بذار  لیو عق ی... خواستم بگم که تو از خودمون نذاشت

نطوریا  

! الل شدم ! الل موندم یکنار اومد دمی... د ادیتر کنار م راحت ... 

داشت یو نگفتنش چه سود گفتن  ! 

- که وصل بودم بهتون یمن هزار بار از شما خودمو روندم درحال  

... 

نیکرد یخال پشتمو  ! 

؟! کجا ؟ میکرد ی: نگو مادر... کجا پشتتو خالزندیلب م نیگل ! 

که از  ییها میبحث ندارم ! اشتباهات .. حماقت ها .. تصم تاب

 جانب

تپه کیکند .  یترم م وانهیمن گرفته شده است د یبرا گرانید  

است که جز دودش که چشمم  میرو شیاز افکار سوخته پ خاکستر

 را

ندارد یگریسوزاند سود د یم  ! 
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مرده ...  خی: اسامه مرده ... اتابک مرده ... ش میگویم خسته

لیعق  

مونده باشه که  یباق یفکر نکنم مرد گهیپاش لب گوره ! د هم

 بتونه

نابودمون کنه ایکنه !  تیاذ نیاز ا شیرو ب ما .... 

سته : اصالن دوست داره ! در دیگو یم یخفه ا یبا صدا نیگل

نهیک  

مادر ینجات بد تویزندگ یتونیدوست داره ... هنوزم م یول داره  ! 

ستین یمن نجات دادن یزندگ  ! 

یمو هی... دیکش ادیز ی:بچه که بود ... سخت کشدیم ینفس نیگل  

... اونو  خیاسامه و ش یارزه به هزار تا یاصالن م ی دهیگند

 سوا

مادر بدون  ! 

... شیکند .. حرفها ی. اصالن نگرانم م میگو ینم یزیچ

شیرفتارها ... 

کند ینگرانم م شیاز پ شیروزها ب نیا  . 



نمیکردم زنده باشم و تورو بب ینم الی: خ دیگو یبا آرامش م نیگل  

! 

است ... امشب  امدهیهنوز کنار ن نبیبود . ز نبیبه ز خطابش

او یبرا  

من هم یبود ... برا ادیز  ! 

پراند ،  یما را از جا ماتابک  ادیفر یکه صدا مینشسته ا هنوز

 طفلک

کند که یم هیو گر زندیهق م یتاب مادر است ، جور یب معصوم  
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آب قند  رشیش شهیشود . لعبت در ش یم شیبه حالش ر دلم

 حاضر

 کندیرا نوازش م شیکه موها یو درحال زندیکند ، بغلش م یم

یسع  

آرامش کند دارد  . 

از سالن دراز  ینجتخت در ک یرود ... رو یم لیبه عق نگاهم

دهیکش  

، چشمانش باز است .. .توان تکلم ندارد ... توان راه رفتن  است

 ندارد



 گریو استبداد د ینمانده است . خود کامگ یباق شیبرا یتوان ...

 از

مشخص است  زیچ کیچکد ! از نگاهش تنها  ینم نگاهش

یرمردیپ  

 یر مگذشته و اشتباهاتش را مرو یمرگ... که زندگ یآستانه  در

 کند

. 

شنوم یلعبت را م یقربان صدقه ها یصدا  . 

گذارد یتنها م نیچن نیفرزند سه ساله اش را ا یمادر کدام  ... 

 یکند . لبها ینگاه م قیمن را دق زنمیزل م لیچشمان عق به

رشیپ  

زده است . تنها خی شی.... پنجه ها رمیگیلرزند . دستش را م یم  

ت که چشمانش را بچرخانداس نیا دیآ یکه از او بر م یحرکت . 

دیبگو یزیچ خواهدیم کنمیلرزد . حس م یم شیلبها رمردیپ  .. 

دانم به یمهم را انتقال دهد ! نم غامیپ کیبزند ...  یحرف خواهدیم  

 رمیگیترفند از چشمانش حرف دلش را بخوانم. دستش ر ام کدام

 و
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یاخوی؟! م یتاسف بخور یخوای؟! م یبگ یخوایم ی: چ پرسمیم  

..... نیکرد وونمی... دنی؟! سه سال بهم دروغ گفت یزیبر اشک

 منو به

؟یبابتش تاسف بخور یخوای! م نیرسوند جنون ! 

شود یپر از اشک م نگاهش  . 

 ؟یبش مونیتا پش ینقطه برس نیبه ا دی: حتما بازنمیم زهرخند

 زودتر

نداشت ؟ ییندامت معنا نیا از ! 

کنم...  یهمان کنج نگاه مکنج مانده است ... به  کیبه  نگاهش

 جز

 نی! نفسم را سنگ ستین یگرید زیدار و کتاب خانه چ هیپا گلدان

 از

منو از یو برات آوردم ول نبی: ز میگویکنم و م یم رونیب نهیس  

من براتون وجود گهی... ددیدونیم نوی... خودتون هم ا دیداد دست  

 ! ندارم

است  نیشش اتال یچند بار پشت سر هم ... و همه  زندیم پلک

 که

فهمم ینم یزیچ کنمیهمان نقطه نگاه کنم ... از نو نگاه م به  ... 

... وحشت زده به سمت اتاق دیآ یسلطان و لعبت م غیج یصدا  



کند و لعبت با  یبا دقت اتابک را تماشا م نبیروم ... ز یم اتابک

 تته

: براش دعا نوشتن دیگویکه وارد اتاق شده ام م یبه من پته ! 

:دعا ؟ کنمیم واه ! 
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سنجاق متصل است و به دستش مانده  کیکه به  یبه کاغذ و

ینگاه  

: سنجاق باز شده و گردنش و خط دیگو یم نبیاندازم و ز یم  

 !انداخته

وسپس دوباره چشمم کنمیم یگردن بچه نگاه یرو یدگیخراش به  

رود یکاغذ م به  : 

یومیسوداء مثل  ناکیع  ! 

ست؟دعا نی: ا میگویحرص م با  

...  گهی؟؟؟ ورده د ستینوشته ... دعا ن ی: عرب دیگویم لعبت

یچ یعنی  

زهرا .. دعا یفاطمه  ایروزگار !  یعنی ومیچشم ...  یعنی نیع ؟  

برامون؟ خوندن ! 



لعبت را ساکت کند زندیتشر م سلطان  . 

رمیگ یکاغذ را به چنگ م تکه  ... 

 کی انِ یپا یب یاست... دشمن دیاست ... تهد نیهست ... نفر دعا

 عشق

فهمم ... حسش یم یاست ... کار اصالن است ... حت زیآم جنون  

هم کار اصالن است! نشانه یلیشدن ل بیغ کشمی... بو م کنمیم  

است گذاشته  ... 
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است مثل روزگار من اهی! چشمانت س یومیسوداء مثل  ناکیع  ! 
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4-96۱۳ ۳۱:  کمیو  ستیفصل ب -  

باز  یام را به سخت دهیبه هم چسب ی، پلکها فونیزنگ آ یصدا با

یم  

نشان  یاست ، عقربه ها زیکه واقعا تاسف بر انگ یزی. چ کنم

 دهنده

زمان هستند . ساعت نه صبح بود و من شب گذشته را ساعت  ی

 پنج



تازه به خواب رفتم صبح ! 

کند  ی، فشار مثانه ام وادارم م زنمیم یت ، غلتو رخو یخستگ با

 تا

کند تا  یوادارم م یداریشکم جمع کنم . ب یوار تو نیرا جن میپاها

 از

ارگان  ی هیکه از بابت تجمع ادرار به کل ی... فشار زمیبرخ جا

میها  

 نهایا یکه به همه  یکند ... با سردرد یام م ی، عاص دیآ یم

 اضافه

میآ یم نییپا تخت یشود ، از رو یم  ! 
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را  یکنم ، اصالن هم در ورود یدر اتاق را باز م نکهیمحض ا به

 باز

سر  ی! هر از گاه می... مدتهاست با هم صحبت نکرده ا کندیم

 وکله

خوابد،  یشب را در اتاق خودش م شودیم دایاطراف پ نیا اش

 شام از

نیمام اپردازد و ت یم ونیزیتلو یبه تماشا یو گاه ردیگیم رونیب  



من در اتاق خودم را حبس کرده ام اوقات ! 

نه ایدانم سالم کنم  ینم  ... 

برم ...  یم ورشی یبهداشت سیو به سمت سرو میگوینم چیه

 کارم که

در سالن ،  دنشیکنم از د یرا باز م سیشود ، در سرو یم تمام

 که

 کیاست  ینشسته است و صورتش کبود و عصبان یمبل یرو

هیثان  

مانم یمجا خشک  در ! 

مانده است یبهداشت سی، دستم به در سرو نگران  . 

 هی:  دیگویکشد و م یدهد و سرش ر اباال م یبه مبل م هیتک

 لحظه

؟ یدار وقت ! 

، به هرحال تا  دیآ یاش نم یعصبان یبه چهره  شیصدا آرامش

 ابد

را  میبمانم ! دستها یبهداشت سیتوانستم در چهارچوب سرو ینم

 با

روم یو به سمتش م کنمیملباسم خشک  پشت . 
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زل زده ام نگاهم کم کم به سمت زیم یکه به پاکت رو یدرحال  

رود یاو م دستان  ! 

توانستم در  یهست که به جد م شیانگشت ها انیشورت م کی

 مورد

آن ساعت ها اظهار نظر کنم تیمالک  ! 

شود یفلج م فکم  ! 

: مال توئه  دیوگیآورد و م یکه متعلق به من است را باال م یلباس

 !؟

همه  یشرف... فخر ب ی... فخر ب شودیحبس م نهیدر س نفسم

زیچ .... 

الیخیشود و ب الیخیمدت ب نیا یط کردمیم الیوجود ! خ یب فخر  

 انهیدهم و از موضع جنگجو یبود! آب دهانم را قورت م نشده

 سخن

جواب بدم؟ دی؟! بابتش با ی: خب که چمیگویم  

- مال توئه نی.. نوشته لواسون ! پس ا.نیآدرس فرستنده رو بب  

میشناس یهم فرستنده رو م جفتمون ! 

ندارم یتعهد چیکنم : من بهت ه یم اخم ! 

: موضوع مگه سر تعهده ؟زندیم یلبخند ! 



تو  انت؟یبه خ یمحکومم کن یخوای؟ م هی: چمیگویحرص م با

 اصال

درموردش منو بازخواست  یکه بخوا یستین یحد و اندازه ا در

یکن  
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با ؟یکنیم کاری؟ چ ییکجا دمیمن ازت پرس یکه نبود یمدت نیا ؟  

؟ یایم یبا ک یریم یبا ک یستین یبا ک یهست یک ! 

دهد: برات مهمه ؟ یرا باال م شیابروها رانیح ! 

 میگویکه در ذهنش روشن شده است م یزده از تفکر وحشت

 :چرت

 یکاربه من  ستیندارم... تو هم قرار ن ی!!! من بهت کار نگو

 داشته

یباش ... 

: جدا ؟کشدیم یهوم ! 

بهت اثبات کنم ؟ یخوای؟ نکنه م هی: چمیگو یزهرخند م با ! 

ویچ قایدهد: دق یمکالمه خوشش آمده است که ادامه م نیا از  

؟ یبهم اثبات کن یخوایم ! 

- یکنیم یدرمورد من چه فکر ستیبرام مهم ن  ! 



- کنمیمن بهت اصال فکر نم زمیعز  . 

ستین یخب پس بحث یلی: خزنمیم زهرخند  ... 

 یدستش را عقب م رمیتا لباس را پس بگ کشمیرا جلو م دستم

 کشد

؟ یدی: باهاش خواب دیگویم و ! 
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 یدهم ... اما به حد یو جوابش را نم میسا یفک م یرو فک

یعصبان  

یآورم م یکه به خودم م یفشار نیکه چشمانم از شدت ا هستم  

شودیباشد پر از اشک مدست من  نکهیو بدون ا سوزد ! 

که نهیا ینشون دهنده  نیا یدی: اگر باهاش خوابزندیم یلبخند  

ارتباط و باهات ادامه بده ... و  خوادیدل تنگت شده و م دوباره

 البته

که احتماال  اتیکتوریاز سر لطفه که خواسته ست لباس و دیشا

 گرون

نی. ا.. یدیهم هست ، ناقص نباشه ! اما اگر باهاش نخواب متیق  

من خراب کنه !  شیخواسته تو رو پ یعنیو اعالن جنگه  نشونه

 چون



کرده  یصحبت نجایتو با دوستات درمورد ادرس ا دونمیم دیبع

یباش ... 

من و تو رو در آورده ! و به اعتقاد من  یماجرا یاون ته تو پس

دیبا  

یبد جوابشو  ! 

ست؟ین یعصبان ایاست  یمطرح است ، اصالن عصبان نهیگز دو ! 
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: فکراتو بکن بهم جواب و بده دیگویو م کشمیم یقیعم نفس  ! 

:  دیگویشود و م یکند ، از جا بلند م یپاکت پرت م یرا رو لباس

 اگر

...  میبهش بد یتا جواب مناسب خوامیزمان م یجوابشو بد یبخوا

 اگر

ینخوا  ... 

با توئه ! هرچند مشی: تصمدیگویکند و م یکند نگاهم م یم مکث  

 یبا هام شوخ دادمیاجازه نم یاحد چیمن دختر بودم ... به ه اگر

 کنه



ازش مطلع بشن چون برام دست گرانیکه د یا یاونم شوخ !  

مسائل استفاده کنن و من  یازش در مورد باق توننیو م رنیگیم

 از

ادیدادن خوشم نم باج  ! 

دم اصالن ی:من بهت باج نم میگویم یخشک یصدا با ! 

؟ میامتحان کن یخوای؟ م ی: مطمئن دیگویو م زندیم یلبخند  

رود و یکشان به سمت آشپزخانه م ازهیدهم و خم یرا نم جوابش  

حاضر کنم مروین خوامی: م دیگویم ! 

کرده ام سکوت  ... 

یلفمخا مروی: با ن دیگو یهمان آشپزخانه دوباره م یتو از ... 

 

1300 

کنترل کنمی، حس م رمیبگ یمیدانم چه تصم یواکنشش نم از  

از یزیتوانم چ یرا ماهرانه به دست گرفته است که نم اعصابش  

دالن یکند: ه یو او تکرار م دیآ یبخوانم. سکوتم کش م نگاهش  

! 

باج بدهم ...  دیبا کنمیشده ام ... حس م فیضع کنمیم حس

 درواقع



 یاز خودم م شتریدرود ب یاست ... براترسناک  یکم نگاهش

 . ترسم

قائله را به  نیا نکهیا یکند و ناچار برا یرفتار م زیآم دیتهد

ینوع  

مرویدهم : ن یکنم جواب م ختم ... 

؟ ی: با چه نون دیگو ی، م زندیم لبخند ! 

- یبربر ! 

؟ یپرسد: کنجد یرا م یبعد سوال ! 

آورد : خوبه یکنم و به زبان م یهان م کی  ! 

را باز  خچالیگذارد در  یگاز م یشعله  یکه تابه را رو یرحالد

یم  

گاز پخش و  یشعله ها انی؛ چند تخم مرغ را دانه دانه در م کند

 پال

سالن ی انهیو منگ در م جیکه گ یکند و از سرشانه به من یم  

کند یم یام نگاه ستادهیا  . 
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ده است ،که از جانب فخربه دست آور یبه خاطر کارت کنمیم حس  



تابه  یماه یبه لبه  یدست کیتخم مرغ را  کیبتازد ...  خواهدیم

یم  

 میمرویدر ن نکهی... تصور ا دیآ ی، از پس شکاندن آن بر نم کوبد

 تکه

پوست تخم مرغ باشد ، باعث تهوعم است ... به آشپزخانه  یها

رومیم  

دمی: من انجامش م میگویوم ! 

یریون بگن یری: چرا نممیگویو م زندیم یلبخند ! 

 ! گرفتم-

تازه در سفره  یبربر کنمیم ینگاه میآشپزخانه ن ی انهیم زیم به

 ی

شده است دهیچیپ یا پارچه  . 

- یداریوقته ب یلیپس خ  ! 

رو به خواب یداریب ستمین دنیاهل خواب ادی: ز زندیم یلبخند  

؟ یبود داریتا صبح ب شبی.... تو هم د دمیم حیترج  

کیبه  کیردم را فراموش کرده ام ! که سرد جمیشوکه و گ آنقدر  

میلیتحص فی: آره... به وظا میگویوم شکنمیمرغ ها را م تخم  

کردمیم یدگیرس . 

عنوا کنار اسمت نی! جذابه ا یلیکشد: کپتن دالن گرا یم یهوم  ... 
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- ستین نیا میکه اسم واقع نهیموضوع ا  ! 

- یهست که بهش عادت دار یاسم نیبه هرحال ا  ! 

میگوینم یزیچ  . 

یبانداژ طب کیبا  زنمیکند به دستش زل م یکه نگاهم م همانطور  

پرسم : دستت چطوره ؟ یشده است ، با مکث م بسته ! 

... آبیوتراپیزی... ف ستی: بد ن دیگویکند و م یبه آن م ینگاه  

یو حلقه ها یژله ا ینرمش... با توپ ها یسر هی...  یدرمان  

کیو باند االست ریانعطاف پذ مخصوص  ! 

که بعد از ی: مرس زندیم یدقت به چهره اش زل زده ام لبخند با  

یپرسیماه از احوال دستم م چند ! 

- تا بپرسم دمتیند ... 

- احوالم... چون شمارمو دنینداشت پرس یالبته که به نبودن ربط  

خب ی... ولیدار  ... 

مدت  نی: آره ادیگویزده است و م هیآشپزخانه تک یپنجره  به

 واقعا



پر رفت وآمدن ...  یها تو بهار حساب نیلوغ بود ... الش سرم

 مجبورم

و بندر عباس و خودم هندل کنم یدب همزمان ... 
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میگوینم یزیچ  . 

انگار بسته را به  یآن ! ول کیمنفجر شود ...  ترسمی... م نگرانم

 کل

 چیدم کردن و خوردن صبحانه ه یکرده است که تا چا فراموش

ینم  

دیگو  . 

کند: دالن یم میکه صدا زمیبرخ خواهمیم  ! 

.. هر دو درمورد میهست یرانیمانم . هرچه باشد هر دو ا یم سرجا

 آن

! هر آن  مینشان ده میتوان یم یمتفاوت یاکشن ها یر بسته

 منتظر

؟یگرفت میپرسد: درمورد فخر تصم یام ... اما با لبخند م مواخذه  

- دونمیمن ... من نم  ! 

- ؟ ینک یازش چشم پوش یتونیم  



کنمی: خودم حلش م کشمیم یقیعم نفس ! 

- هیفرستاد ...  ینم نجایبه آدرس ا یاگر قرار بود خودت حلش کن  

که من متوجه نشم ... خواسته من  دیرسیبه دستت م یجور

 متوجه

تو حل کردنش بهت کمک کنم دی! پس منم با بشم  ! 

کند یاش نگرانم م ی... لحن لعنتلحنش . 
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کاری: خب قراره چ میگویو م شومیبه جا م جا یصندل یرو یکم  

؟یکن  

- برات ؟ هیفخر چقدر آدم مهم  

با شتاب دیباشد با یاگر عصبان زنمیاش زل م نهیس یقفسه  به  

کندینفس بکشد! اما آرام و با مکث تنفس م یشتریب  . 
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- ؟ یپرس یل ومسوا نیا یچ یبرا  

بهش ضربه بزنم تونمیبدونم تا چه اندازه م خوامی: مزندیم یلبخند  

... 



؟ی: ضربه؟ چه ضربه امیگو یزده م وحشت  

- نگرفتم یقطع میدرمورد نوعش هنوز تصم . 

- ؟ یگرفت میدرمورد ضربه زدن تصم  

میجوابشو بد دی: خب با دیگویبرد و م یرا باال م شیابروها  ! 
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به لیتبد خواهدیپسر بچه که گل خورده است م کیمثل  درست  

 یلبها یگل بزند ، رو یمتیشود و به هر ق یمهاجم عاص کی

 خشکم

لطفا دخالت نکن کنمی: خودم حلش ممیگویو م کشمیم زبان ! 

- تونمینم  . 

: چرا ؟شودیم کیبار نگاهم ! 

-  ادی... چه خوشت بی... چه نخوای... چه بخوایچون تو زن من

 ... چه

تو  ریاون مرد به لباس ز یانگشتها نکهی... تصور اادین خوشت

 برخورد

کنم کهیت کهیانگشتهاشو ت تونمی! مکنهیحالموبد م کرده ! 

کنمیآورد هراسان نگاهش م یکه به زبان م یدیتهد از  . 



ظرف کره برداشته است ! با  ینشده که کارد را از تو متوجه

 نگاهم به

: اوه متاسفمدیگو یو او فورا م کنمیاشاره م کارد ! 

: من تو رو آزاد  دیگویو م گرداندیرا به ظرف کره برم کارد

ذارمیم  ... 

رو ازاد  کننیمن تجاوز م میکه به حر یگرانید ستیقرار ن یول

 بذارم

م؟یداشت میبا هم نداشت یقرار نیما چن ... ! 

میندار ی: ما به هم تعهد میگویدهم و م یدهانم را قورت م آب ! 
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- رو کنهیکه تقلب م یمعلم هم دانش آموز هی یحت ی. ول..میندار  

کنهیم هیتنب  ... 

- نهیتقلب اون دانش آموز و بب نکهیبه شرط ا ! 

دمی: خوب من دکندیم یهوم ! 

؟ یدید ی: چشودیام مچاله م چانه  

- و  یصفا کرد شی... تو مهمون رونیب یاون اومد یالیتو از و

 باهاش



 تیت کرده ! و تو تمام موقع... و حاال شورتتو برام پسیزد الس

 ها

ندارم چون یباهات کار یاست که گردن تو رو بشکنم ول منصفانه  

...  دمیبهت حق م یکه ازاد باش یخوایو م یتحت فشار دونمیم

 آزاد

که من نفهمم !  یبه شرط یکه الزمه انجام بده ول یهرکار باش

 چون

تتیاذ مجبورم یواگر قبول نش دمیم یکم یبفهمم بهت نمره  اگر  

دنیدالن ! من طاقت د یشیکنم تو ناراحت م تتیو اگر اذ کنم  

دوستم  خوامیتو رو ندارم! من دوست دارم... ازت نم یناراحت

 داشته

یاحمق فرض نکن هیو من و  یبهم احترام بذار خوامیم یول یباش  

! 

ادیآخرش به فر یکوبد و جمله  یم زیم یمشتش را رو وچنان  

پرم یمشود که سرجا  یم لیتبد  ! 
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باشم... البته نه  ینطوریا تونمی؟ م یدی: ترس زندیم یلبخند

شهیهم  



 ی. برا ستمین نیتو ا یتونم باشم ... اما برا یهم م نیخب ا یول

 تو

نمیا ... 

: حاال دیگویاست م رهیکه با دقت به من خ یو درحال زندیم لبخند  

؟ میکن کاریچ بگو ! 

یچی... همیکن یکار خوامی: نممیگویم یخفه ا یصدا با  ! 

- ستیمنصفانه ن نیآخه ا  ... 

- کار و  نیکردم اون هم خواست هم رشیمنصفانه است ! من تحق

 با

بکنه من  ! 

- یستیشده ن ریتحق یآدم ها هیشب ... 

 یشدم که به تو سر سفره  ریتحق یدهم: وقت یرا تکان م سرم

 عقد

 نیگتربزر نیرو دادم! جوانمردانه هست نه ؟ تا آخر عمر ا بله

هیریتحق  

کنم ادیازش  تونمیتو سرنوشتم م که ! 

- آدم احمق رو بدم؟ هیجواب  یذاریچرا نم ! 

- ارم؟یبه دست م یکنم؟! چ یبشه؟! که دشمن تراش یکه چ ! 

- ؟ یدیاز دست م یچ ! 
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بخورم کهی شودیباعث م سوالش ! 

پس بذار برم تو کارش یدیاز دست نم یچی: هزندیم لبخند  ! 

- تو ؟ یاریبه دست م یچ  

- منو  یزن قانون یشورت تور یکس گهی... و د شهیدلم خنک م

 برام

که یکه اون ستیخوب ن ی! حداقل ! اگر تقلب کن کنهینم پست  

یدونی! مستیاصال رسم رفاقت ن نیلو بده! ا یتقلب کرد باهاش  

 ی کهی! مرت ومدی... خوشم ن ستین ی... مرام ستین یمعرفت

 گوشت

کرده ؟ یفکرابله با خودش چه  تلخ ! 

۲۱,7۲۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۰۲:۳۰[  

# 98۲_ یلیگرا  

؟ یکن کاریچ یخوای: م میگویو م کشمیم یپوف  

- گمیانجام بدم ... بعد بهت م یدانیم قاتیکم تحق هی دیبا  . 

؟ یگیپرسم : قطعا بهم م یشود و م یم قیبه صورتش دق نگاهم  
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نکندهد: شک  یتکان م یسر  ! 

دهم : خوبه یدهانم را قورت م آب  ... 

- بمونم نجایا خوامیهفته م کیمن  یندار یاگر مشکل یراست ! 

هفته؟ کی:  کنمیم نگاهش  

 ! معادل هفت روز و چند ساعت-

دهم: باشه یتکان م یسر  ! 

- ؟ رمیبگ رونیاز ب ایرو شام ونهار درست کردنت حساب کنم  ! 

؟یریگیازم باج م یدار شوند : یم زیبا هم گالو میابروها  

کمی یخوایپسر برامون پست کرده نم هی: شورتتو زندیم یلبخند  

نکنم ؟ تتیکه اذ یکن تالش  

- ؟ یکنیبه نفع خودت استفاده م یاز اون موضوع دار ! 

- ؟ یکنیرو نم یخوب چرا نکنم؟ تو کارت آس داشته باش ! 

ه مهمون سه سال هیخونه  نی: من تو ا میگویگزم و م یرا م لبم

 !ام

از من نداشته باش یتوقع چی... ه نیهم ... 
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 رمیگیدو پرس م رمیگیغذا م رونیاز ب یدهد: اک یتکان م یسر

 باشه

می! حداقل غذا رو با هم صرف کن؟  .... 

زند یم میبه سمت اتاق برگردم که صدا خواهمی. م میگوینم یزیچ  

: 

یراست ... 

یزیچ یلمیف با هم نکهیپرسد: رو ا یچرخم وم یسمتش م به  

بهم یباجه ! مجبور یجد یجد یکی نی. ا کنمیهم حساب م مینیبب  

بچه  ی! جلو نمیرو بب ییکایامر یالهایسر تونمی... با سلوا نمیبد

 ... ها

که یمتوجه  ! 

میگوینم یزیچ  . 

! باور  هیخوب ی:معامله  دیگویشود و م یتر م قیعم لبخندش

 ...کن

دانم چطور به سمت یم و نمکوب یروم ،در را م یسمت اتاق م به  

کمرم ی رهیکشم ، ت یسرم م یبرم.... پتو را رو یم ورشی تخت  

بندم وبه  یرا م می... چشمها کنمیاز عرق است باور نم سیخ

 حافظه



جا نگذاشته بودم ...  یزیچ چیآورم... من ه یام فشار م یلعنت ی

 و

ه بود آوردم! حرارت بدنم باال رفت ینم ادیبود که به  نیا موضوع

 ... اما

...  ایبزنم و  یعمل نینبود که دست به چن یخونم آنقدر الکل

یپوف  

برد یآمد! سردرد امانم را م ینم ادمیبه  یزیبه هرحال چ کشمیم  

... 
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تا دوباره خواب  زنمیشوم ... آنقدر به در زل م یپهلو م به

را میپلکها  

دیربا یم  . 

بندم ...  یکنم و سپس م یمرتبه باز م کیرا  میدو چشمها ساعت

 و

کدام دو است ؟!  یزند ساعت دو ، به معن یم بیمغزم نه انگار

یدو  

سردرد به طور کامل میآ یم نییتخت پا یبامداد ؟! از رو ای ظهر  

تا خواهدیشده است ، سرحال ترم و هرچند که هنوز دلم م حذف  



ت ، به سم نمیب ی... اصالن را نم میگشا ی، در اتاق را م بخوابم

 حمام

که از کنمیباز م یاست ، در حمام را ناگهان یروم ، خانه خال یم  

بندم یو در را م کشمیم غیاندام کامال برهنه اش ج دنید ... 

فهمم چطور به ینم چد،یپ یحمام م یخنده اش در فضا یصدا  

کردن یزندگ ییبه تنها کشمیم یقیدوم ! نفس عم یسالن م سمت  

آورم یرا واضحا تاب نم کرده ام آنقدر که حضورش عادت . 

شهی: کارم داره تموم مدیآ یم شیصدا  ! 

چه کار  دانمیروم ... نم ی... به سمت اشپزخانه م گذارمینم محل

 کنم

کند . نبود ... چند مدت نبود ... به نبودن  یم تمیحضورش اذ ...

 و

ترسناک بود و سپس راحت لیعادت کردم هرچند اوا ییتنها  

میآ یکردن برم یاز پس تنها زندگقبول کنم که  توانستم  ! 
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کنمیرا باز م خچالی، در  میشو یم نکیس یرا تو میو رو دست  

... 

کیکه خودش نبود، پ یدر زمان یپر بود حت شهیهم خچالی نیا  



 یرساند . حت یرا به دستم م یخورد و خوراک و بهداشت لوازم

 لوازم

 کشمیم رونیرا بقهوه  ریپاکت ش خچالی یزنانه ! از تو یبهداشت

، 

کنم او را  یپرش م مهیکه تا ن یدارم و درحال یبر م وانیل کی

یم  

شلوارک به پا دارد  کیکه تنها  یبرهنه درحال یتنه  میبا ن نمیب

 به

است اما فرق کج را حفظ سیهنوز خ شی، موها دیآ یمن م سمت  

گلوله...  یکه به زخم دستش زل زده ام و جا یاند درحال کرده

گرید  

و فقط عضالت بازوها و ستیاندامش ن یرو یشتریوخش ب طخ  

گذاشته است شیرا سخاوتمندانه به نما شیمو یب ی نهیس ! 

؟یدی: خوب خواب زندیم یلبخند  

: بد نبود میگو یاندازد و م یم یدستم نگاه یتو یقهوه  ریش به  

. 

- حمام ؟ یبر یخوایم ! 

رمیدهم: حاال م یتکان م یسر کنم،ینم تیامن احساس ... 

؟ ستیپرسد : گرسنت ن یو م نمینشیم زیم پشت ! 



بکشم قینفس عم کندیمردانه اش وسوسه ام م دئودورانت  ! 
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کند  یم یرا وارس خچالیشود ... همانطور که  یآشپزخانه م وارد

 از

یخوریپرد: سرما م یم دهانم  ! 

] ۰4:۰۲ ۲۱,7۲۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 99۲_ یلیگرا  

رفتار رادر پاشا  نیکند . ا یشوکه نگاهم م گرد،یسمتم برم به

دهید  

یپ خچالیلخت تا کمر در  ی... تنسیخ ی! به کررات .. با موهاام  

: هرجور خودت میگویگزم و م یرفت . لبم را م یفرو م یدنینوش  

یدونیم  ! 

بندد : نه ... خوشم اومد نگران سرما خوردنم  یرا م خچالی در

یبود  ! 

اراده بود !  یرفتار ب هی: نگران نبودم زنمیزل م مینگشتهاا به

 پاشا

داشت عادت  ... 

رفت؟ی: جلوت لخت راه مزندیم یلبخند ! 
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همه  یشوم ... امروز انتها یم مانیکه زده ام فورا پش یحرف از

 ی

 شومیشود . الل م یخودم ختم م ایپارتنر  یبه برهنگ مانیها بحث

 و

رفته: عادت منو کش دیگویم ! 

- خوب گرانیهم به د تشیبه هرحال ! سرا ستین یعادت خوب  

ستین . 

- چقدر ازت  گرانید نکهیداره به ا یبستگ گرانیبه د تشیسرا

دیتقل  

 ! کنن

- یستین یخوب یالگو ! 

- باشه یا گهیکس د یالگو کنهیخودش انتخاب نم ییالگو چیه  . 

 کیبه من نزد یکنیتالش م ی: دار میگویو م کشمیم یپوف

یبش ... 

- بشم کیبهت نزد خوامیقدمم نم کی یحت ! 

... حرفیبا من بحث کن خوادی: معلومه . دلت م زنمیم زهرخند  



.... متاسفانه  شهینم دتیعا یزیچ ی! ول ی... مدام درتالشیبزن

 چون

فرق دارم یدیکه د ییآدم ها یبا باق من . 

ی: فقط از همشون خنگ تردیگویخنده م با  ! 

کردم ی: شوخ دیگویزند و م یهقهه مو ق کنمینگاهش م رانیح  ! 
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- م؟یبا هم دار ی... من و تو چه صنم یکن یبا من شوخ یحق ندار  

- برادرت و خودتم یمن ناج ! 

؟ اگر به نجات  یزنی: از کدوم نجات حرف م میگویم یکفر

 ...باشه

یبودم... اجازه دادم خودتو نکش تیناج منم  ! 

- ؟ یچند بار خودتو شماتت کرد ! 

- زار بار هم براش کمهه . 

بحث کردن چه  می: بگذر دیگویشود و م یتر م قیعم لبخندش

دهیفا  

... من  تیزندگ یپ یریداره ... سه سال تحمل کن و بعد م یا

 بهت



ندارم یکار ! 

کینزد کردیم یانقدر سع ینداشته باشد وقت یکار دانستمیم دیبع  

و نمیرا نب او دادمیم حیاش را دوست نداشتم ترج یکی... نزد شود  

را نشنوم شیحرفها ! 

کند  یم میکه تماشا یو درحال گذاردیم زیم یرا لبه  آرنجش

دیگویم  

: نهار سفارش بدم؟ یبرا یزیچ  

- ستیفعال گرسنم ن  . 

 !من گرسنمه-
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- برنامه یینجایچون ا ستیخودت سفارش بده ... قرار ن یپس برا  

با تو مچ کنم هامو  ! 

؟ یاینم رونیو پرخاشگر ب یعصبانفاز  نی: از ا کشدیم یهوم  

ام نه پرخاشگر یدهم: من نه عصب یرا تکان م سرم  ! 

- یشیو منکر م یجالبه که هر جفتش هست  ! 

چی... من ... ه نی: ببمیگویقاطع م یبا لحن کشمیرا جلو م خودم  

نکهیبه ا یا عالقه ... 



... سی: ه دیگویگذارد و م یم میلبها یاشاره اش را رو انگشت

یوحش  

تو ندارم و  یپرخاشگر نیبا ا ی... آروم باش... من مشکلنشو

 بهت حق

که هر دو آروم میبا هم مدارا کن یجور هی خوامی... فقط م دمیم  

رو  گهیهمد ی... بعد از سه سال موقع خداحافظیو راض میباش

 بغل

از هم ممنون میکرد قیکه به هم تزر یوبه خاطر ارامش میکن  

از فهیکث رونیقرارداد از ب نی؟ ا گمیم یکه چ یفهمی.... ممیباش  

باشه یرفاقت تونهیم داخل  ! 

-  یباق فه،یجفتش کث رونیقرارداد به قول تو از درون وب نیا

 مردها با

پس منم باهات کننیرفاقت نم کننیم رشونیجور زنها که اس نیا  
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و اگر  گذرهیم یتو سرت چ ستیچون تو معلوم ن کنمینم رفاقت

 من

یکنیم سمیسر سوزن بهت رو بدم... سرو یندازه کم... ا هی  ! 

- خب ؟ گذرهیاز تو م یک ! 



- یبهم دست بزن ی... حق نداریبهتره بگذر ... 

- مرد هام یمنم مثل باق  ... 

- که بذارم ستمیاون زن ها ن یمن مثل باق ... 

دانم چه کار کنم، دستش را به ی، از وحشت نم شودیجا بلند م از  

 یرا رو گرشیدست د شود،یخم م یکم چسباند و یام م سرشانه

زیم  

 یکنیم کاریپرسد: اگر از زور استفاده کنم چ یدارد و م یم نگه

 !؟

که  یاز من یبر ی... به کجا پناه میزنیم ادی... فریکشیم غیج

 بهت

! کدوم قانون؟دهیم ی... کدوم دادگاه به نفع تو رانمیتر محرم ! 

- جور مواقع زن ها  نی... که ا نیقانون و شما مرد ها نوشت نیا

 رو

دیکه براشون ساخت یبه همون ذلت نیو برگردون نیکن ساکت  ! 

: عصب سه تا از انگشتاتو به میگویو م شودیپر از اشک م نگاهم

 فاک

به فاک بدم ... پس با دم من  تونمیم گتمید ی... عصب جادادم

یباز  

 !نکن
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دم تو نمی؟ بب ی؟ بال ... نگفته بود ی:دم دار زندیم یلبخند  .... 

بزنم یلیس نکهیبه صورتش بکوبم اما دستم را قبل از ا خواهمیم  

یتا دهان باز نکنم ... تا فحاش گزمیکنم و لب م یمتوقف م خودم  

به  یدادگاه و قانون چینزنم! چون به قول او... ه غی... تا ج نکنم

 نفع

روز تمام کی... کابوس  کنمیدهد! فقط تحمل م ینم یرا من  

شودیم ! 

] 9۰۳:۰ ۲۱,7۲۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۰۰_ یلیگرا  

.. بعد ری: خب برو دوش بگ دیگویو م کشدیم شیبه موها یدست

ایب  

کم گرسنه ات کنه هیحمام  زنمیحدس م میغذا سفارش بد که  ! 

رهینم شیپ یکه کار ی: با لجباززندیگذارم و لب م ینم محلش  

ره؟یم  

کنم، یحمام خودم را حاضر م یشوم ، برا یمبلند  زیپشت م از  



 شتریساعت ب میشود ، به ن یدوشم طوالن کنمیتالش م هرچقدر

ینم  
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یرام میکند . در حمام لباس ها یحمام خفه ام م ی... فضا کشد  

غذا را  یکه بسته ها نمیب یشوم م یکه خارج م نی، هم پوشم

یرو  

میه و لقمه و برگ نمبل ها پخش کرده است ، به جوج انیم زیم  

همه غذا نی: چه خبره ا پرسمیوم کنمیم ینگاه  ! 

- یمن گرسنه باش یتو هم اندازه  دیخودم گرسنه بودم گفتم شا ... 

: موهاتو دیگویو م کنمیم یهست نگاه شیپا یکه رو یلپ تاپ به  

کن خشک  . 

شهی: سرد مزنمیغذا اشاره م به ... 

که چند تکه  ی، درحال زدیریپلو م میو برا نمینش یمبل م یرو

 جوجه

: بسه بسه چه خبره مگه رودیباال م میصدا گذاردیبرگ و لقمه م ،

 من

داره شیام چقدر گنجا معده ! 

- قد و وزن من یاندازه   ! 



یانداختن بردار کهیدست از ت یخوای: نممیگویاخم م با  ! 

گذارد و کنترل  یم شیپاها یبشقاب را رو زندیم یلبخند

ونیزیتلو  

 یرا روشن نکرده است نگاه ونیزیهنوز تلو ردیگ یت مبه دس را

 به

کم خوش رو ترباش فقط هی دارمی: برمدیگویو م کندیم من ! 
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- ینیبیکه م نمیمن هم  ! 

 ... باشه-

توش  یزیپرسم : چ یو با اخم م کنمیم یبرنج را وارس یکم

یختیر  

 ؟!

من انقدر  یکنیم الیدهد: چرا خ یو جواب م کندیم یا خنده

حمقما  

چشمات  یاز رو به رو وقت دمیم حیتصاحب تو.... ترج ی! برا؟

 بازه

اون هی! شب کنمیم یباز  Fair Play  ... عمل کنم نه از پشت سر

 من



کنهی.... که آهو رو از رو به رو شکار م شهیتو ب ریش ! 

- فرار داره یاون آهو زمان برا  ! 

- و  ریش الشونیآهو ها دوست دارن شکار بشن ... به خ یبعض

 خام

... بعدیخامم کن خوادیدوست دارم . دلم م ی... من اونطور کننیم  

و من یرسیباحال باشه ... خوشمزه به نظر م دیتو کارت ! با برم  

ستمیصبورم ! نکرده آدم که ن یلیخ زمیعز ! 

: چه جالب... خالف پاشا !  میگویکند و م یحواله ام م یوچشمک

 از

عادت و از تو برداشت نکرده یکی نی! انگار ا کردیحمله م پشت  

! 
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که لبخندم را جمع یشوم و درحال یم رهیخاموش خ ونیزیتلو به  

برم یتکه جوجه به دهان م کیکنم ،  یم . 

: به هرحال آدم دیگویکوبد و م یچنگال را به سمت ساعدم م سر  

منو برطرف کنن یها ازیهستن که ن یا گهید یها  ... 

من یبرا نی: همچن کشمیم یهوم  ! 



: عجب ... که البد همشون برام دیگویو با حرص م زندیم یلبخند  

تو رو پست کنن ؟ لباس  

- کنمیاشتباه و دو بار تکرار نم هیوقت  چیمن ه  . 

- دالن یکم شرمنده باش هیکاش   ! 

 یکنم اما نم ینیعقب نش یکه کم دیگویم یرا جد نیا آنقدر

 ...توانم

: درمورد میکنم و بگو یرو شیبه من رو داده است که پ آنقدر  

 هیبه عنوان  یحمام بهش فکر کردم ! گفت یتقلب... تو مبحث

 ...معلم

یکه باهاش تقلب کردم هم مجازات کن یاون دیبا  ! 

دهدینم جواب  . 

- ه؟یچ فی؟! اون موقع تکل یتقلب کردم چ یاگر نفهم ! 

دهد یتکان م یسر : 

 

1322 

- یتو برد  ! 

بر آورده ینطوریا ازهاتوی: ن دیگویم شخندیکشم و با ن یم یهوم  



 ی... اون موقع چدمیاگر فهم یکه من نفهمم ! ول ی... طورکن

 ؟!با تو

رو که باهاش تقلب  کهیدودمان اون مرت یندارم... ول یکار که

یکرد  

... قبوله ؟ دمیباد م به ! 

- زن بود هی دیشا  ! 

 کیو بعد از ماه ها  دیآ یم رونیاز دهانش ب فیشت خف کی

 لبخند

؟ ی: اون موقع چ میگویو م ندینش یلبم م یرو ! 

- ینزده بود یحرف شتیدرمورد گرا  ! 

 !مهمه ؟-

 ... صد در صد-

- داشته باشم ؟ یبه خصوص شیواگر گرا ! 

- درکت کنم کنمیتالش م  .... 

- ؟ شهیم یو سرانجام رابطمون چ ! 

- دمیکنن طالقت م دیی... اگر تایشناس شیمرکز گرا برمتیم  ... 
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ران؟یتو ا م؟یدار یشناس شی: مرکز گرامیگویو م زنمیم یلبخند  

- برمت یکه داره م یقبرستون هی  ... 

: چه روشن فکرخندمیم  ! 

- یدار یبه خصوص شیباشم ... که گرا دهیبدبختم اگر نفهم یلیخ  

! 

آمده یکه تا کنون به دست گرفته است ، طره مو یهمان چنگال با  

: از نهارت لذت  دیگویمبرد و  یچشمم را به پشت گوش م یجلو

 ببر

! 

یشمارش معکوس ابتدا دنیکند ، از د یرا روشن م ونیزیتلو و  

جمیگ لمیف  ... 

تند ... ساقدوش  یکی، موز بایباغ ز کیاز  یلحظه سکانس کی و

 ... ها

گذاشته است ! با میجشن عقد فخر را برا لمینبود، ف یکردن باور  

ریگزارشگر مستند ز کیچشم دوختم که مثل  ونیزیبه تلو رتیح  

لمی! ف شهیجشن عروس ندهیآ یکند : اخر هفته  یپچ پچ م گوشم  

نستاگرامیرو از ا شییبخشها هیکنم ! البته  دایتونستم پ عقدشو  

 ! نامزدش
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یعروس ی: تو برا دیگو یاست که م ونیزیچشمم به تلو رانیح  

؟ یدعوت ! 

انم چرا د یترسم و سپس ... نم یلحظه م کیبرق چشمانش  از

کی  

ندینش یم میشوم به لبها لبخند . 

] ۰۱:5۱ ۲۱,7۲۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۰۱_ یلیگرا  

است ، خودم را با کتاب خواندن مشغول کرده ام ...  یساکت شب

 در

در درون او  والیه کیدهم  یمانده ام و هر لحظه احتمال م اتاق

 قد

ریغ میواقعه دارم برا نیکه از ا ی... وحشت دیایو به سمتم ب بکشد  

هضم است قابل  ! 

شود ؟! عاقبت  یدهد : عاقبت چه م یدر ذهنم آالرم م ییجا کی

 که

که اگر به  یتن بدهم ... چهار ماه گذشته است ... چهارماه دیبا

 آن



 خواهدیو نرمال بود و حاال ... پس از مدت ها م ی، عاد بنگرم

نجایا  

داشته باشد توانستیم یا! و ماندنش چه نشانه بماند  ... 
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شودیپر از اشک م میحقارت ، چشمها نیو از ا کنمیرا بو م تنم  . 

توانم بخوابم  ی... نه ... نم کشمیبندم و خسته دراز م یرا م کتاب

 ، بر

ینقص است. ب ی. چهره ام بزنمیزل م رمیبه تصو نهیدر آ زمیخیم  

 یی! موها میو گونه ها ینی... فرم بمی... لبها می.... چشمهانقص

 که

موها را بلند نگاه داشتم  نیاست . اصال چرا ا بیشان دل فر یبلند

 !؟

 شیآرا زیم ی... به لوازمم رو ندیآ یموها ... به چه کارم م نیا

 زل

کجاست ؟ یچیق زنمیم ! 

اصال دیبمانم... چرا با بایز دیبلند باشند ... چرا با میموها دیبا چرا  

شود کیحد به من نزد نیمرد تا ا کیجازه بدهم بمانم ؟ که ا زنده  



در ... و هر وقت بخواهد من را فتح کند؟!  کی یبا فاصله  ....

 هر وقت

... ستیمعن یازدواج ب نی؟! ا یزیاو بخواهد ؟! به اسم چه چ که

نیا  

دایرا باالخره پ یچی... قگردمی... کشوها را مستیمعن یب وصلت  

کنمیم  . 

یاند را با دست همه را جلو ختهیر میه هاشان یرا که رو میموها  

حرص ، اندوه، غم و رنج ...  تیکنم و با نها یجمع م صورتم

 هرچه

که در گوشم  یچیخرت خرت ق ی! صدا نمیچ یاست را م یبلند

یم  

یموها ی.... دسته  شودیپر از اشک م یچشمانم را به آن دیچیپ  

کنمیکنسول پرت م زیم یمشتم را رو یتو ماندهیباق ... 
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که به تن  یکه کج و کوله کوتاه شده اند ... لباس خواب ییموها

 دارم

ماند یم میشانه ها یبرم ... لباس رو یاز وسط م یچیبا ق هم  



 یاز برهنگ یمیشده است با ن میتقس میاز وسط به دو ن کهیدرحال

یا  

 ینقص ی! ب ستمیا یم نهیآ یاش خودمم جلو یباعث و بان که

تمیاذ  

خواهد  یکشم.... دلم م یرا به صورتم م یچی... نوک قکند . یم

 پر از

اندازه پوستم سالم نباشد نیتا ا خواهدیو خش باشم ... دلم م خط  

... 

مفت از دست رفتن نیبه ا رزدیب که  ! 

دیآ یدر م یکه صدا ندازمیب یدستم رد یرو خواهمیم ... 

- ؟ یداریدالن هنوز ب ! 

، آمده تا کارم را کنمیپرت م زیدستم به سمت م انیرا از م یچیق  

 یکه کوتاه ینا مرتب یباشد.... موها تواندینم نیکند! جز ا تمام

 شان

کشم، در را باز یرسد را با سر انگشت ها عقب م یدم گوشم م تا  

کنمیم  . 

شود از ظاهرم که  یم رانیماگ قهوه به دست دارد چنان ح دو

چیه  

آورد یبه زبان نم یا کلمه . 



؟ یداشت ی: کار پرسمیکنم و م یم چشمانش نگاه به  

از تنم زل زده است یگرید یبه صورتم و نه هرجا میمستق  ... 
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با من؟ یداشت ی: کارکنمیو از نو سوال م کشمیم یقیعم نفس  

ردیگیرا به سمتم م ماگ . 

یو به صدا شودیم دهیچیدور ماگ پ می، انگشت ها کنمیم یتشکر  

موهات ی: باقزندیلب م یخشک  ! 

- نداشتم یاجیهشون احتب  ! 

که به  یجهد ، درحال یم رونیب شیلبها انینفس کوتاه از م کی

 من

م؟ی: الزمه با هم حرف بزندیگویزده است م زل  

- تو ایب یاتاق صرف کن نیقهوه اتو تو ا یدوست دار  .... 

به ینگاه میو او ن نمینش یروم ، لبه اش م یبه سمت تخت م و  

اندازد و یول رها شده است مکنس یکه جلو ییموها ی دسته  

؟یخوشحال یکه کرد ی: از کار دیگویم  

: خوشحالم میگویو م رندیگ یصورتم را م میموها  ! 

- منم یکه تو رو خوشحال کنه باعث خوشحال یزیخوبه پس چ  



 ... هست

یکن یهزار بار سع یتونی: تو ممیگو یم هیو با کنا زنمیم یلبخند  

محض به  یمنطق ی... در ب تیا... اما در نهیباش یبا منطق آدم

یسر م  
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ذهن من به یاز خودت تو فیآدم شر هی یتونیوقت نم چی! ه یبر  

یباش فیشر یتونی! چون کال نم یبذار جا  ! 

؟ی: تو هستدیگویو م نوشدیاز قهوه اش م یکم  

 یرو یاندازم... با خامه طرح خاص یماگ م اتیبه محتو ینگاه

 قهوه

چشم از آن  کهیپرنده ... درحال کیل مث یداده است ، طرح ام

 طرح

هم  یی! ادعا ستمین یفی: من آدم شرمیگویرو به او م رمیگیبرم

 ندارم

...  رمیقرار بگ تیموقع نیتو ا یتو که منو مجبور کرد یول ...

 جالبه

قرار ری! تا من تحت تاث یخودتو خوب نشون بد یکنیم یسع که  

رمیبگ  . 



- ؟یقرار نگرفت ریتحت تاث  

-  یقرار نم ریاز تو منو تحت تاث یچینه ! ه یبخوا قتشویحق نه!

 ! ده

- یم ی... چیدوست دار یدونم چ ینم قایچون هنوز دق دیشا  

کنهیخوشحالت م یلیخ ی.... چیپسند ! 

که هیکه انقدر مدع ی: از آدم میگوینوشم و م یاز قهوه م یکم  

! که منو ندونه دهیبع عاشقه  ... 

- شلوغ  یلیوقت ... من سرم خ چید هفرصت دونستن تو برام نبو

 .بود
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- ؟یبود نسیزیگرم ب  

را میمو یانگشتش که دنباله  نمیب یم ردیگیعمق م لبخندش  

! روابط  یخانوادگ نسیزی: بزندیو لب م کندیم نوازش

... ویخانوادگ  

گرفتیبه اسم اسامه هم بود که جلومو م یمعضل هی  ! 

] ۳۳:7۱ ۲۱,7۲۲,۰به ها, [ | چهارشن ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۰۲_ یلیگرا  



شده ام را  دهیبر یانگشتش موها نکهیلحظه از ا کی یبرا

 نوازش

را  یزی... هرچند که در چهره ام چ رمیگیقرار م ریتحت تاث کندیم

 به

ادی: به نظر ممیگویدهم و م یتکان م یگذارم ، سر ینم شینما  

ینداشت یخوب یجوون  ! 

- ! من تمام روزگارم ختم شد به ینه جوون ینه نوجوون ینه کودک  

فقط مراقب باشم نکهیا  ! 

؟ ی: مراقبت از چکشمیم یهوم ! 

- که دوستشون دارم ییاز آدم ها  ! 

- کشنیم یاز دست تو چ یکه دوستشون دار ییآدم ها  ! 
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و درست زی: زمان به هرحال همه چ دیگویزند و م یم یلبخند  

داشته باشم ؟ نویا تونمی. من م کنهیم  

 یدیالق یشده است ... شانه  دهیبر یمو یاش به دسته  ارهاش

 باال

خورهیبه درد من نم گهی: مال تو به هرحال دمیگویاندازم و م یم  

! 



همشو تونمی: چطور م دیگویکند و م یم میبا دقت تماشا هیثان چند  

یکنیاز دست بره . کمک م شمیکی ترسمیم بردارم .... 

است که تا یمرد نیتر بیعجکنم .  یدقت به ظاهرش نگاه م با  

متعصب تر باشد ...  دیاش با شهیام... بنا به رگ و ر دهید کنون

 به

که در آن یکه در آن بزرگ شده است ... به خاندان ییایجغراف  

کند .  یکرده است ! اما بر خالف انتظارم رفتار م دایپ پرورش

 انگار

یمردندارد  یگاهیداند مرد متعصب در نظر من جا یهم م خودش  

یکه اجبار را سرلوحه  ی... مرد ردیبگ میکورکورانه تصم که  

 یپاتخت یو منشش قرار بدهد . به هرحال ماگ را رو تیشخص

یم  

 . گذارم

 یشهوتش ندارد اگر داشت اقدام یرو یاثر چیمن ه یبرهنگ

کردیم  

نشانم یواکنش چیگذاشت اما ... ه یم شیبه نما یزیحداقل چ ای  

بودنش حالم خوب است. با سرد مزاج  نداد  . 
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که با  یکنم درحال یکش ، جمع م کیمو را به کمک  ی دسته

 دقت

دیگویبرد و م یم بشیج یکند دست تو یحرکات من نگاه م به  : 

بهت  نویمدت اونقدر سرگرم کار بودم که فراموش کردم ... ا نیا

 !بدم

خی: رمزش تار دیگویگذارد و م یم زیم یرو یکارت اعتبار کی  

سه سال توش بودجه داشته  یبه اندازه  کنمی... فکر م تولدته

 ... باشه

من چقدر تو سه سال  یدونی: تو مگه م کشمیم یقیعم نفس

نهیهز  

برم ؟ یم  

- زدم نیتخم ! 

- رو صفر کنم؟ یو اگر غلط باشه و موجود  

- کنمیدوباره پرش م ستین یمشکل . 

 یموجود ، وسوسه ام کرده است تا بدانم چقدر زنمیم یشخندین

 دارد

سوال را بپرسم نیا ستیدر شان من ن کنمیاما سکوت م ، ! 

 یزی:من ثروت مند تر از اون چ دیگویو م کشدیم یقیعم نفس

 هستم



یتو تصور کن که  . 
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رسد و ی... سال ساختش به ربع قرن م کنمیظاهر خانه نگاه م به  

تهموقت الب یزهایچ یفهمد : برا یم ینگاهم را آن یمعن خودش  

باشه ... لذتشو ببرم یکه دائم خرمیرو م یزی! چ کنمینم نهیهز ! 

. بهم بگو یباش یدائم یداشت می:اگر تصم کندیاضافه م یمکث با

هی  

رمیگیبهتر برات م ی خونه  ... 

شوند یباز و بسته م یحرص یام کم ینیب یها پره  . 

اگر مخالف مینیبب لمیدهد: بهت قهوه دادم با هم ف یتکان م یسر  

یباشن ... 

شود و ی، از اتاق خارج م دیآ یاز دهانم در م فیخف یباشه  کی  

که یبرد تا به قول خودش جا به جا کند ، درحال یمن را م یمو  

تا در نمیچیکنم ، در ذهنم برنامه م یشتاب را با دقت نگاه م کارت  

نیا یبدانم برا خواهمیاش را چک کنم . م یفرصت موجود نیاول  

خرج کند بیا چه اندازه حاضر است تا از جت یاجبار ازدواج  ! 

ستین دنشید یبه تماشا یآنقدر کسل کننده است که رغبت لمیف  



است که کنترل به دست آماده نشسته نیجالب ماجرا ا ینکته  تنها  

اعم از بوسه و لمس را جلو بزند !  یجنجال یتا هر صحنه  است

 به
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ام؟!  بهیاتفاقات غر نیابا  ایمن دختر چهار ده ساله ام  الشیخ

 هرچه

کنسل شده داشتم یپر سر و صدا ینامزد کی بود  ! 

همان کاناپه به خواب یشوند، رو یم رهیبه چشمانم چ یخستگ  

 کیشوم که صبح شده است ، با  یم داریب ی، وقت رومیم

یجستجو  

کیصبح است،  می، ساعت نه ون ستیدر خانه ن فهممیم ساده  

سالها  شومیحمام متوجه م یه توو تاز رمیگیم یسرسر دوش

 خودم

بلند یگذاشتم چون پاشا مو بینص یکوتاه ب یاز شستن موها را  

شگاهیبه آرا دیبا زنمیبه افکار منحوسم م یداشت پوزخند دوست  

خودم ساخته  یبرا یدست یکه دست یا ینا به سامان نیتا ا رفتمیم

 ام

که یبانکو با عابر پوشمیلباس م زنمیدرست کند ، مسواک م را  



به  ی، وقت زنمیم رونیکرده است از خانه ب هیته میبرا اصالن

نیاول  

 یرسم ، کارت را به حلقوم دستگاه م یخودپرداز م ی شعبه

 فرستم

و با کسر کارمزد کنمیرا انتخاب م ی، موجود زنمیرمز را م ...  

! از شودیازانچه که در کارت است هزار بار گرد م چشمانم

یموجود  

پول نقد یالحساب مقدار ی، صرفا جهت عل رمیگیم دیرس کی  

به نمیب یانگشتانم م انیم یوسپس کارت را وقت کنمیم افتیدر  

زنمیزنگ م اصالن . 
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سرحالش در گوشم یبوق ، صدا نیگذارد با اول ینم منتظرم  

: سالم بانوچدیپیم  ! 

 !سالم-

دیگویم یو پر انرژ بشاش : 

- ؟ یخوردصبحانه  ؟یدیحالت چطوره خوب خواب  ! 

پر در آورده ام  نیچن نیگرفتن از کارت ، ا یموجود یبرا نگفتم

 به



دیآ ی، بهانه خود به خود به زبانم م ابانیخ یسو : 

- به موهام بدم یسر وسامون شگاهینه . اومدم برم آرا  . 

- دارمیداشت خر یقابل توجه ی... اگر از موهات اضافه یچه عال  

! 

ادهیبهت دادم ازسرت ز شبیهم که د یفکر نکنم همون - . 

] 4۳:7۱ ۲۱,7۲۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۰۳_ یلیگرا  

 . لطف شما بود به هرحال-

- دارم دیمقدار خر هیمن  ... 
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- یکارت دار ! 

 . ممکنه امروز صفرش کنم-

- کنمینداره شارژش م یمشکل . 

 !بد عادت بشم-

ستمین یسی... من آدم خسمال تو  مییدارا لایر نی: تا آخرخنددیم  

 ! دالن



را با من شروع کرده  یا ی... بد باز میچه بگو گریدانم د ینم

 است

و کنمیم ی؟! مکث ستمیبلد ن ایتوانم خرجش کنم  ینم کندیم الیخ  

: باشه پس... صرفا خواستم آگاهت کنم میگویم . 

- باهاش بکن یکه دوست دار یممنونم بانو... پول خودته هرکار  

... 

شمیخوشحال م یاریدرب یاطالعات یجشن فخر هم تونست ورددرم  

یبذار انیدرجر منو  ! 

دالن ری:روزت بخ دیگویو م کنمیم یهوم  ! 

 یعوض کیبرم و  یرا باال م میشود . ابروها یتماس قطع م و

 تمام

را سر  میموها رومیم شگاهیخوانمش ! به هرحال به آرا یم اریع

 و

و  کنمیم یدگیرس میه ناخن ها... ب کنمیاصالح م دهمیم سامان

یوقت  
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که سر راهم ینیماش شگاهینما نی... به اول زنمیم رونیسالن ب از  

اول از سمت فیلوکس که در رد شگاهینما کیروم !  یم هست  



رنگ چشمم را گرفته است. هرچند  دیسف یآلفارومئو کی راست

 که

را  از آن یکی خواستمیم شهیاست که هم یمحبوب لیاتومب نیا

 داشته

 ! باشم

 دیصفر هم هست اما ... چرا با دیو شش سف ستیدو کی کنارش

 در

کند ،  یاصالن لطف کنم ؟! فروشنده با احترام برخورد م حق

یلیخ  

و اگر توانستم تا  رمیگی.... شماره شبا ممیسینویقولنامه م زود

 ظهر

 یم لیرا تحو چیامروز سوئ نیرا به حسابش بنشانم ، هم مبلغ

 . دهد

...  قایزده اما خوشحالم . عم خیکه کرده ام  یبدنم از کار تمام

 مدتها

بردم و امروز...  یو روزگارم لذت نم یاز زندگ نیچن نیا بود

نیاول  

دیرس یرا برداشتم! ازدواج با اصالن به نظر بد نم قدم  . 

دوباره به اصالن زنگ کنم،یمراجعه م یدر همان حوال یبانک به  

دهد: جانم بانو ؟ یپاسخ م ییرو با همان خوش زنم،یم ! 



- دمیخر نیماش هی ! 

- ؟یدیم ینیریبهم ش یبه سالمت ! 

: نهمیگویو بعد م کنمیم مکث  ! 
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- بهم  ای... رنگ و مدلشو بپرسم دمیم ینیریباشه من بهت ش

 نشون

؟یدیم  

- خونه دارم یبه قولنامه  اجیاحت  . 

- فرستمیاسکنشو م  . 

: امروز سقفم پره اگر دیگویو م زنمیلب م فیخف یخوبه  کی  

فرستمیبرات م گهیکارت د هیشد ادرس بده  یخال یموجود  . 

دارم اجی. فقط احتهیامروز کاف یبرا می: فعال موجود زنمیم یلبخند  

یکن زیبه کارت خودم وار نویا  ! 

- یو بهم بگ ادیازم برم یکار شمی. خوشحال مدمیحتما انجامش م  

! 

] 7۰۲:۰ ۲۱,7۲۳,۰چهارشنبه ها, [  | ی| سرو روح یلیِگرا   

# 4۳۰_ یلیگرا  



دهم فورا تماس  یصحبت نم یاجازه  شتریو ب میگویباشه م کی

 را

با پول بتواند من را بخرد  نکهیام ... از ا یکنم ، عصبان یم قطع

 با

 دهیبه مراد دلش رس نکهیندارند ... از ا یارزش چیکه ه ییحرفها

 است
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از او ... از خودم... از خودم که خام ام.  یمن را دارد ! عصبان ...

شومیم  

ام! کار نقل وانتقال وجه به حساب یعصبان یزیاز هرچ شتریب  

با وجود نقص مدارک اماقولنامه را به  شود،یتمام م شگاهینما

 دستم

یآورد و وقت یم رونیب شگاهیرا از نما لیدهد ، خودش اتومب یم  

را به شانیجا یاتلحظ یتمام احساسات منف نمینش یفرمان م پشت  

دهند یم یخشنود حس  . 

را در برابر  دیآ یکه با پول به دست م یقدرت نیا خواهدیم دلم

 همه

خودمم مشکل است  یبرا یبگذارم .. باورکردنش حت شینما به

 چه



 یپوچ یوعده ها انیخوردم و خودم را م بیخام شدم ... فر زود

 که

رده امگم ک اوردیتظاهر است تا من را به دست ب صرفا  ! 

یقیکه دقا یگم شدن به هرحال انتخاب من است ... انتخاب نیا و  

است دنیپر یکه آماده  یآرام نگهم دارد . از آن دختر تواندیم  ... 

توانم با ظواهر آرام  یدختر را م نیچنگ انداختن ... ا ی آماده

 !کنم

حبسش اتیدر قفس ماد یلحظات توانمیبه او باج بدهم... م توانمیم  

را ببرم شیو صدا کنم  ! 

که به نیروم ، هم یها م یلیگرا ی، به سمت خانه  لیاتومب با  

نان به  یکه با بسته  یپرهام دنی، از د رسمیم ابانیخ یابتدا

یسو  
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گذارم با یپدال گاز م یکند، پا رو یگل م طنتمیرود ، ش یم خانه  

که باد سرعت  شومیاز کنارش رد م یهرچه تمام طور سرعت

لیمباتو  

ترکاند یاش را م زهله ! 

چندان دستم عادت نکرده لیهنوز به اتومب کنم،یدر ترمز م مقابل  



ام یاش راض یاما از سوار است  . 

خودش را به من  یتندتر یشوکه است ، با گام ها دنمیاز د پرهام

یم  

؟ هیچ نی: ا دیگویو م زندیم یفی، لبخند خف رساند  

خوشگله؟:  میگویدهم و م یم نییرا پا شهیش  

- شیعروسکه ... از کجا اورد ... 

- تهیمال حاج  ! 

ه؟یک می: حاجدیگویم جیگ پرهام  

که جلوته ! مال منه ینیا تیدهم: حاج یلنگه ابرو باال م کی  ... 

برات ای ش؟یدی؟خر یگی:راست م دیگویو م کندیم یهان پرهام  

دنش؟یخر ! 

- ، اریب موتی. برو تو ر ومدهیبه تو ن نیاز ا شیب شیفضول گهید  

داخل ارمشیب  ! 
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شود ، پشت فرمان  یو فورا وارد خانه م دیگویاساعه م کی

 آنقدر

نیماش شود،یوارد کوچه م لیاتومب کیمانم که باالخره  یم منتظر  



در خانه  یعروسک جلو نیا نکهیدهم از ا یم صیرا تشخ پاشا

 است

کند یتعجب م یکل نیقیبه  قطع  . 

دختر  کی شومیو تازه متوجه م شودیبه سپر من متوقف م سپر

یرو  

شاگرد قرار دارد یصندل . 

 یها نیکه نگ ینکیبلوند ، شال قرمز رنگ و ع یبا موها یدختر

ریغ  

توانم یفاصله م نیاش را ازا یدود یها شهیاطراف ش نالیاورج  

شودیم ادهیدهم! پاشا از پشت فرمان پ صیتشخ . 

یم لیاتومب یدهد که به سو صینتوانسته من را تشخ کنمیم حس  

پرهام از شودیسمت من خم م ی، همان که به سمت پنجره  دیآ  

کندیرا باز م نگیپارک یدرها داخل . 

شوم یدهم و وارد خانه م یآف گاز م کیت کیبا  من ! 

است که او را با خود به خانه  یمیو صم کیرابطه اش نزد آنقدر

یم  

و  جی! گ؟ یمیاندازه صم نی... تا اکیاندازه نزد نی؟ تا ا آورد

 ... منگ

شودیشوم ،پاشا پشت سرم وارد م یساختمان متوقف م مقابل  ... 



شنوم: سالم یپرهام را م یو صدا شودیم ادهیپ لیاز اتومب دختر  

... 
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ی: سالم پرهام جون .. چطوردیآ یم اطیدر ح فشیظر یصدا  ! 

هم ی!با چه دختر لوسکنمینگران پاشا نگاه م یبه چهره  مشمئز  

ده است ! پرهام جونش قطار ! 

چرا آمدم؟ اصال  

با  میبودم ؟! آمدم بگو نجایندارم !!! چرا ا یتعلق نجایکه به ا من

نیا  

یبدبخت نیهضم ا یبرا یراه میآمدم بگو ایکنار امده ام؟  یبدبخت  

یخوب یبدون من چه زندگ هیبق نمیامدم بب دیکرده ام... شا دایپ  

نمیقوان ریو فقط منم که اس دارند ! 

] 7۲:۱۲ ۲۱,7۲۳,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 5۳۰_ یلیگرا  

باعث لبخندم شیچشمها دیکند ، ترد یمن را مضطرب نگاه م پاشا  

: پاشا جان ما رو به هم میگویکشم و م یشود ، چانه باال م یم  

؟ نیکنینم یمعرف ! 
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یم میتماشا ی، دختر با کنجکاو کندیحبس م نهینفس در س پاشا  

. در کنار پاشا ، ستیاما بدک هم ن ستیپاشا ن ی. برازنده  کند  

 یپر لکه و کرم خورده است که صرفا ظاهر سرخ یبیس همچون

 دارد

است ... از همه نظر... مخصوصا  یآب دار یپاشا اما لقمه  !

 حاال که

است دهیپوستش دو ریجواب داده است ... حاال که آب ز وندیپ  ... 

است نیترکه روبه راه  حاال  ... 

دالن ... خواهرزاده  شونی: ادیگویو م کشدیم یقینفس عم پاشا

 ی

پدرم همسر  ! 

من چه نسبت نکهیانگار خوش باشد از ا دهدیتکان م یسر دختر  

با پاشا دارم یدور  ! 

هستم نیخوشوقتم! روژ دنتونی: از د دیگویم یلبخند با ! 

ه اش به پنج ینگاه میآورد و من ن یم شیمن پ یبه سو دست

یم  

نی: به همچن میگویو م اندازم  . 



یدهم و دستور یکوتاه م یپنجه اش را فشار یلیم یکمال ب در  

دوست  مونمینم یلی... من خیپارک کرد ی: پاشا بدجورمیگویم

 دارم

معطل نشم یلیخ نیماش دنیکش رونیب یبرا رمیم نجایاز ا یوقت  ! 

خورد یاز لحنم جا م پاشا  . 
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جان  نی: رژدیگو یاست و پاشا م ستادهیهنوز ابا تعلل  نیروژ

 شما

تو دیبر  ... 

. االن کنمیو جا به جا م نیزند: ماش یرو به من لب م و ! 

شوم ، یدهم و جلو تر از همه وارد ساختمان م یتکان م یسر  

کنم یکفشم اعالم م یپاشنه ها دنیرا باکوب حضورم . 

با آن شکم یلیل دنیشود ، از د یاول باز م یواحد طبقه  در  

انگار حرف نگاهم را  زنمیم یشخندیاول ن یلحظه  برجسته

 خوانده

مبارک دیجد نیبزن ! ماش ی: به ما هم سر دیگویکه م است ! 

یدور بدم باهاش دور بزن هیباشه  ادمی: کنمینثارش م یلبخند ! 



دور .. حق من  هی: فقط دیگویدوم و م یها راباال م پله

 خواهرشوهر

باشه دیباها  نیاز ا شتریب  . 

بدم ینیریبه تو دوبله ش دی: سر فرصت بامیگویو م کنمیم ینوچ  

... 

یهست مادربزرگمم  ! 

گذارم و پله یاسب است، محلش نم ی ههیخنده اش مثل ش یصدا  

دوم یرا باال م ها  . 
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ایاو شوم  یوارد خانه  دانمیاست ... نم یبعد ی نهیسلطان گز یآ  

... 

آمد ینزد لعبت بروم . بدم نم خودیاثاث ب کیبرداشتن  یبهانه  به  

. چهکردمیم زیآمد .... دختر را آنال یدادم. بدم نم ینشان م یخود  

رفته اند شیبه خانواده دارد... تا کجا پ یاست ... چه ربط یکس  .. 

داشتم  یپاگرد واحد سلطان و مراد را قدم بر م یآرام یگام ها با

 در

 زنمیم یچهار چوب لبخند کمرنگسلطان در  یآ دنیشد . از د باز

 و



: به به .... خاله جون میگویم  ! 

یکنیچه کار م نجای: تو ا دیگویو م گزدیرا م لبش  .... 

- مهمون به  دونستمیبه خدا ... نم دیبد موقع اومدم ؟ ببخش

یخصوص  

دیدار  ! 

 هی: مهمون به خصوص چ دیگویو با خجالت م زندیم یلبخند

 دورت

دلم زیعز ایداخل... ب ایب تو ... ای... ب بگردم  ! 

کشد یو به داخل ساختمان من را م ردیگیدستم را م و ... 

دارم تا روژان را با دقت  ی... خوشحالم که فرصتخوشحالم

یشتریب  

را از دست داده است ی... تا بفهمم پاشا چه لعبت بسنجم  . 
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] ۱5:۲۲ ۲۱,7۲۳,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 6۳۰_ یلیگرا  

و  کشدیم یقینشاند. نفس عم یخانه م یمن را باال سلطان

دیگویم : 



جونم؟ چه خبر یخوب .... 

- شماست شیاخبار که پ  ! 

اش تور قهیرنگ تن زده ام  یخاکستر ریتاپ حر کی میمانتو ریز  

باز است ،  یاش کم قهینازک است...  ریشکم حر یو رو دارد

یول  

با رنگ یخی یآب نیلوار جخراب نشده است ... ش میموها سشوار  

ظاهرم دنیجور است . سلطان از د میدست و پا دیسف یها ناخن  

ی: موهاتو کوتاه کرد دیگویم شوکه ... 

: بد شده ؟ میگویچرخانم و م یرا به سمتش م سرم  

بهت اومده مبارکه ... خوشحالم  یلیدهد : نه ... خ یجواب م فورا

 که

نیناخن هاشو بب... یماه شد یلی.... خیدیخودت رس به .... 

؟ یدیو د اطی: ح زنمیم یلبخند  

 ری: بچه ها دمیگویگذارد و م یم میرا جلو وهیظرف م سلطان

 !کردند
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- ؟ یحتما مشغول صحبت شدن ... تو خوب انیاالن م  



زندیشود . پاشا صدا م یو در همان لحظه باز م زنمینم یحرف  : 

جان سلطان ! 

 یلیمن خ یرا جلو نیکه روژ نمیب یو م دیگویم یجان سلطان

یرو  

کند، تماما یخوش آمد بسنده م کیگذارد . فقط به  ینم سرش  

است ، سلطان اعتراض من را به  یصورت دختر لبخند بزرگ یرو

 زبان

باال ؟ دیاومد ریاورد: چرا د یم  

کردمیو جابه جا م نیدهد : ماش یجواب م پاشا  ... 

من  یغذا دیمددهد: درست به موقع او یسر تکان م سلطان

 حاضره

... خوبه که دالن هم هست نیایو ب دیدست و روتون رو بشور ...  

! 

نی: کمک الزم دار دیگویم نیو روژ زندیم یلبخند کمرنگ پاشا  

جون ؟ سلطان ! 

تهوع آور است دیگویکه م یجون سلطان  . 

کند و پاشا اور کت نازک یخودش را در اتاقش مشغول م پرهام  

 ینگاه ها میکه ن ی، درحال زدیآو یم یب رخترا به چو تابستانه

 وقت
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 نی: چه خبرا پاشا؟! ا میگویوقتش کالفه ام کرده است م یب و

 روزها

؟ یهست یبه چه کار مشغول ! 

در آشپزخانه مشغول نی، سلطان و روژ دینشن یم یمبل یرو پاشا  

ریبه کمک بابا دا ییمایآژانس هواپ هی: دیگویشوند و پاشا م یم  

ستی... اوضاع بد ن میدکر  ! 

به ستیربط ن ی: چه خوب... پس شغلت بمیگویو م زنمیم یلبخند  

یاز دست داد شهیهم یات ! هرچند که عالقه اتو برا عالقه  ! 

جور هیهم  نی! ا تهیریمد ی: پرواز هم به نوعزندیم شخندین پاشا  

تهیریمد  ! 

؟ با  هیچ زیشغل روژان عز یدهم : البته ... راست یتکان م یسر

 هم

؟ دیآشنا شد دیکار جد در  

دالن نیاندازد : روژ یپا م یپا رو پاشا  ! 

- نیدرسته روژ  ... 



خونده . تو شرکت با  یحسابدار نی: روژکشدیم یقینفس عم پاشا

 هم

میشد آشنا  ... 
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تکان یکند سر ینگاهم م یشتریو پاشا با دقت ب زنمیم یپوزخند  

خوبه یاهم جز رشته ه یدهم: حسابدار یم ... 

... پرهامدمیو چ زی: بچه ها مدیگویبلند م سلطان .... 

امی: االن م دیگویاز اتاق م پرهام ! 

روش  خیبه تار یخری: پرهام خان نون مکندیغرغر م سلطان

 نگاه

شهیم یمنقض گهیدو روز د نی؟! بچه ا یکنینم  ! 

تی... جمعری: سخت نگمیگویچرخانم و م یسلطان م یبه سو سر  

مونهینم گهیتا دو روز د!  ادهیز  ... 

بچه ها نی: از دست ا کشدیم یپوف سلطان  ... 

 ینگاه میرا ن اریشوم ، ظرف ساالد و ماست و خ یجا بلند م از

یم  

شالش را بردارد  نکهیبدون ا نیشده است ، روژ نییتز اندازم

 پشت



زنم و یبه حالت حجاب گرفتنش م ی. پوزخند ندینش یم زیم  

؟ نیتا کرد هست: شما اصال میگویم ! 

: پدربزرگم کرد بودند دیگویدهد و م یبه عالمت نه تکان م یسر  

میخودم و پدرم متولد تهران هست یول  . 

: چه خوب کشمیم یهوم ... 
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 ... شما اصالتا-

... البته من متولد جنوبم می: ترکمن هست میگویکالمش م انیم  ... 

: چه جالب واقعا ؟ دیگویزده م جانیه نیروژ  

] 57:۲۲ ۲۱,7۲۳,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 7۳۰_ یلیگرا  

 ! بله .... خوزستان-

و زندیسلطان به کشک بادمجان اشاره م نمیب یو م کندیم یهان  

دیهم امتحان کن نی: تو رو خدا از ادیگویم  ... 

؟ دیپرسد: شما متاهل یم نیدر سکوت مشغول است و روژ پاشا  

: چطور  میگویچرخد و م یبه سمت او م میاز ظرف غذا نگاهم

 مگه ؟



- دیببخش دمیپرس ینطوری... هم دونمینم ... 

 شهیم ی. بله ... چند ماه کنمی: نه خواهش م زنمیم یلبخند

 ازدواج

 ! کردم
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 هی: میگویجا به جا کردن پلو و خورشت در ظرف م نیح و

 ازدواج پر

ماجرا یوصدا .... با کل سر  ... 

لیم یچ یدنی: نوشدیگویکند ، سلطان آرام م یم منگاه مشتاق  

؟ یدار  

حناق است .  شیاست و پاشا انگار غذا برا شیسرگرم غذا پرهام

 از

 یآرام م نیکند، روژ یکشد و من را نگاه م یدست م دنیجو

 :پرسد

که باالخره اتفاق افتاده دیخوشحال یلیحتما االن خ پس ! 

- پشت سرش بود یادیز یماجراها  . 

ی: عشق وعاشقخنددیم نیروژ  ... 



برم : نه به اون صورت ... البته همسرم  یلنگه ابرو باال م کی

یب  

عاشق منه تینها  ! 

ناچار بود  یطی: بنا به شرامیگویکشد و م یابرو درهم م پاشا

 سکوت

 ... کنه

 دینبا یعاشق چی: واقعا ؟ چرا ؟ به نظرم هدیگویم ریمتح نیروژ

 در

عشقش سکوت کنه مورد  ... 
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ام... اما همسرم به خاطر  دهی: با شما هم عقدهمیتکان م سر

یمیصم  

و کرد نکاریدوستش ا نیتر  ... 

پرهام هم دست از غذا یحاال حت شود،یچشمانش گرد م نیروژ  

کشد و پاشا آنچه که در دهانش هست را نگه داشته، یم خوردن  

من یگفته ها دنی، مانع شن شیارواره ها یکه بجود صدا ترسدیم  

 .شود

: چطور تونست ؟ اگر شما با دوستش ازدواجزندیلب م نیروژ  



ومد؟یکنار م قتیحق نیچطور با ا دیکردیم  

رسوندیدوستشو به قتل م نیقی: قطع به شودیباز م شمین ! 

افتد یبه سرفه م پاشا  . 

محو من است  نیو روژ زندیدو مشت به پشت پاشا م یکی پرهام

 تنها

جانیکند و با ه یبودن پاشا اکتفا مسالم  یچرخش نگاهش برا به  

: داستان واقعا جالب شددیگویم . 

-  یانسان از خودگذشته است... راض هیدرسته ... همسرم واقعا 

 شده

 هیمثل  کردیکه واقعا ادعا م یکه من با دوستش... با کس بود

 برادر

باورت نشه اما  دی... ازدواج کنم ! شا قشیداره ... با رف دوستش

 عکاس

من هم بود ی تهیفرمال ! 
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نیکنیم ی: شوخدیگویزده م رتیح نیروژ  ... 

- ... تو رمیژست بگ کردیابدا ... فکرشو بکن ... به من اعالم م

 خودت



هستند ...  یبه چه شکل تهیفرمال یعکسها یکه ژست ها یدونیم

 پُز

... و کردیم یرو تک به تک اون برامون طراح ها  ... 

: و ؟زندیلب م نیروژ ! 

- عوض شد هوی زیناگهان بوم !!! همه چو   ... 

اب گازدار یبه ادامه ندارم . کم یلیتما گریفهمد که د یم نیروژ  

زیسال گذشته واقعا همه چ کی نی: امیگویو م زمیریخودم م یبرا  

بود بیعج  . 

آب یمن هستند. سلطان کم خکوبی... همه مزنمیم یلبخند  

که من باالخره بابود  نی: به هرحال قسمت امیگویو م نوشدیم  

ازدواج کنم خودش ! 

- باشه یمرد جالب دیشوهرتون با  ... 

: واقعا هست ! میگو یقلب م میدهم از صم یتکان م یسر

 ...مرموز

... خونگرممحترم ! 

کند یرا تماشا م زیبه پاشاست ، م نگاهم  . 
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: به خاطر سکوتش ... حتما مدت ها ازش گلهزندیلب م نیروژ  

دیکرد ... 

- به ازدواج  یتقابل .. به هرحال من راض ی.. قهر... مقدارگله.

 نبودم

فرصت کم تونسته مجابم  نیمار داره ... تو ا یخب مهره  یول

 ! کنه

؟ هی: چه جالب... همسرتون شغلش چخنددیم نیروژ ! 

- نسمنهیزیب  ... 

- هم ترکمنه ؟ شونیا یعنی؟  نیهست یهمشهر ! 

] 5۲۳:۰ ۲۱,7۲۳,۰ها, [  | چهارشنبه ی| سرو روح یلیِگرا   

# 8۳۰_ یلیگرا  

- جنوب ی... از اهالریخ  ! 

همون خوزستان ؟ یعنی: جنوب ؟ دیگویزده م جانیه نیروژ  

من چه جالب ی: خدادیگویدهم و او م یتکان م یسر .... 
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 یخوز ی فهیخل کی: درسته ... من با میگویم یخونسرد با

 ازدواج



 ! کردم

فیاصالن آل س کنمیفکر مجهد و  یم رونیواوو از دهانش ب کی  

را  نی. نگاه براق روژ دانستمیگفتن دارد و نم یحرف برا چقدر

 دوست

توانم  یکه م یمشتاق ... نگاه یزده ... نگاه رتیح ی. نگاهدارم

 حس

ندیبب کیرا از نزد فیدارد تا اصالن آل س لیچقدر تما کنم ! 

لبجا شونیکردن با ا یزندگ دیبا یلی: خ دیگویبا مکث م نیروژ  

کشندیبه دوش م یادیز تیها اصوال مسئول فهی... خلباشه . 

چطور  کنمیفکر م نمشیبیم ی.... وقتیلیدهم: خ یتکان م سر

 خسته

جذابش  یداره .... و نکته  یریناپذ یخستگ ی هی! روح شهینم

نهیا  

در ابراز عشقش به من ... چون سالها سکوت کرده حاال  که

خوادیم  

همه محبتش  نیاز ا یکنه ... گاه یجا برام تالف کیرو  همه

 شرمنده

شمیم  ! 

نیریچه ش زمیعز ی: وادیگویناز م نیروژ ! 



نفر سالها حاضر کی ینیکه بب نهیریش یلی: خدیآ یکش م لبخندم  

بگذره ... و اگر سکوت کرده  زشیداشتنت از همه چ یبرا بوده

 فقط

خاطر خودت بوده به  ... 
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پاشا  یبه سو نیم را از روژکند چشمان یبا حرص نگاهم م پاشا

یم  

 ی.... عرضه  اقتنیل یمرد ها ب ی: متاسفانه بعضمیگویو م دوزم

 حفظ

رو ندارن معشوقشون  ! 

یلیشما خ یمن برا یدهد: درسته . ول یسر تکان م نیروژ  

دیخوشبخت باش دوارمیام خوشحالم . 

-  یماری؟! پاشا بعد از ب نیممنون شما با هم چطور آشنا شد

یروزها  

گذروند یرو م یتسخ  ... 

 نیاز هم یکیکشد : درسته تو  یخودش را جلو م نیروژ

یروزها  

شد ... امروز یچ میدینفهم سخت  ... 



دانم اجازه  یکسب اجازه کند و نم خواهدیکند م یپاشا نگاه م به

 را

نشون می: امروز... امروز رفتدیگوینه اما به هرحال م ای ردیگیم  

میدیخر ! 

: چه خوب. مبارکه ... حتما بعد از صرف ودشیتر م قیعم لبخندم

 نهار

پاشا ...  یتابستون داغه.... راست یتو یبده . بازار عروس نشونم

 فخر هم

 یشما هم خبر خوشحال کننده ا ی! نامزد کنهیم یعروس داره

یبرا  

؟ نیریقراره جشن بگ یبود ... ک من ! 

یی... انشاهللا بزود ستی:هنوز مشخص ن کندیدخالت م سلطان ! 
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ی: انشاهللا ... روژان جان برات آرزومیگو یو م کنمیم یهوم  

کنمیم یخوشبخت  . 

نیکند: روژ یفورا اصالح م پاشا ! 

دهم : درسته یتکان م سر  ... 

و پاشا نی... روژ نی: روژ میگویو م کنمیم نگاهش  ! 



در هم است ... تلفنم زنگ  شیاخم ها د،یگو ینم چیه پاشا

خورد،یم  

 یرا پاسخ م لیکه موبا نیشوم ، هم یبلند م زیشت ماز پ ناچار

 دهم

کنهیازت ناراحتت م یی: بپرسم کجاچدیپیاصالن در گوشم م یصدا  

ی! بذار به حساب نگران؟ .... 

:چه حالل زاده ... االن داشتم درمورد تو  میگویو م خندمیم

 صحبت

کردمیم ! 

نیهمسرتونن ؟ سالم برسون زمی: عز خنددیم نیروژ . 

 کندیام م یو پاشا ... نگاهش حال کندینگاه م قین را دقم سلطان

 که

است دنیدرحال ترک مغزش  ! 

: آم... دالن ؟دیگویو م کندیمکث م اصالن  

 ... جانم-
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در پاسخم جواب یو سپس با لحن سرحال دیگویم فیشت خف کی  

جلسم یدلم من تو زیدهد: عز یم  ! 



- یخسته نباش یپس حساب  ... 

ستیحن اصال مناسب االن نل نی: ا خنددیم  . 

- نداره چه خبر یاشکال  . 

- که منم یدالن! متوجه یکنیبا من صحبت م یدار یمیصم یلیخ  

 ؟!

 !البته ... نگران نباش... من حالم خوبه-

- صد در اخرت بدهد ایدر دن کی شویخدا باعث و بان  !!! 

 ! خدا نکنه-

و  نمزیکه خودم از خنده اش لبخند م کندیمردانه م یا خنده

دیگویم  

ادامه بدم؟ نیریش یمکالمه  نیبه ا تونمیم :  

 ! البته-

- ؟یبراش درنظر گرفت میتا  

: نه چندانمیگویوم کنمیم ینگاه میساعت ن به ! 

 

1358 

- مهربون و دوست یصدا نیا میروز زندگ نیتا آخر خوامیمن م  



لحن و مال  نی؟! ا تونمیتو رو بشنوم ... بگو چطور م یداشتن

 خودم

؟ کنم ! 

- یکن دایپ دی. راه حلش و با دونمینم  ... 

- ؟ ییکجا یبهم بگ یخوایم ! 

 !نه-

- خونه؟ یگردیبرم  

 .آره-

 مزاحمتم؟-

 ! آره-

 . دوست دارم-

- ؟ یندار یباشه ... کار  

- دوست دارم یلیخ . 

- ؟ گهیممنونم امر د  

- .  زمی... روزت خوش عز ی. روزمو ساخت ستین یعرض

بوسمتیم  ! 
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،  گردمیو به سمت آشپزخانه برم کنمیوتاه بلغور مخداحافظ ک کی

 رو

شماسالم رسوند ی: اصالن به همه  میگویسلطان م به  . 

می.... دور هم بود ومدی:کاش م دیگویخفه م سلطان . 

 یسر کند،ینگاه پاشا من را شکار م کنمیرا مچاله م میها لب

 تکان

که نه ... چرامونمیم نجایا امیم دونستمی: نممیگویدهم و م یم ! 

شام دعوتش کنم ؟ ی: برا دیگویشود و م یم رانیح سلطان  

 کنمیبه سلطان م یاست ، نگاه دهیدلم و پاشا ابرو در هم کش دو

 و

 ی: من جلومیگویمتوجه شود م نیروژ نکهیگوشش بدون ا در

فهیخل  

منو ! هنوز نیآبرو دارم ... پاگشا نکرد یجنوب ی  ! 

شده بود از خجالت جدا که سرخ  یدهانم را از گوش سلطان و

کنمیم  

با هم مراوده  شتریب شمی: خوشحال م میگویم نیرو به روژ و

 داشته

میباش . 

زمی: منم عزدیگویوم کندیم یهوم نیروژ . 



۲۱,7۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۲:۲۰[  

# 9۳۰_ یلیگرا  

 

1360 

ملکه به سالن  کیمثال  زنم،یدست نم زیم یرو یش چیبه ه و

یرمب  

یکه در صفحه  ییها غامیپ لیاندازم و به س یپا م یپا رو گردم  

دوزم... اصالن در حال پر  یهمراهم نقش بسته است چشم م تلفن

 پر

است شدن  ! 

 ی... متوجه گذر زمان نمرمیگ یخو م نیتصورم با روژ خالف

 شوم ،

دوزم که از شش عصر گذشته است، یچشم به ساعت م یوقت  

به  ،یو سادگ ییبایز نیو در ع باستیز نشیتک نگ انگشتر

 انگشت

دیآ یاش م دهیو کش کیبار  . 

دیگویم یجمله ا ستیکه انتظارش ن یاست ، درست در زمان طناز  

دارد ، یشود ، اعتماد به نفس خوب یجمع م یباعث قهقهه  که  

ی.سلطان دوستش دارد و م ردیگ یاست و با همه گرم م خونگرم  



اش اما از کنار او بودن  یخرد اعصاب یپاشا با همه  نمیب

 خوشحال

 . است

کند، خالف ظاهر  یبا او ارتباط برقرار م یگریهم طور د پرهام

 آرام

 میگ نیاست ... به قول خودش هم یحرفه ا مریگ کی،  نیروژ

 باعث

هم دوست دارد به  یحسابدار یباز بماند ! ول یتا از پزشک شد

 قول
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حساب  یدکتر ارقام ! درمانگر بانگار دکتر اعداد است !  خودش

یکتاب  

 ! ها

شوم ...  یمیبا او صم کردمیم یداشتم ... سع ینرمال یزندگ اگر

 اگر

ازدواج نکرده بودم ... اگر مراسم  یدوم نبودم! اگر اجبار زن

 ازدواجم

به عزا و سوگ ننشسته بود نطوریا ییو عقده گشا نهیخاطر ک به ! 



را با او حفظ تمیمیصم کردمیم بود که تالش ییاو جز آدم ها حتما  

 ! کنم

. هرچه هوا به ستینرمال ن یاز زندگ یدرحال حاضر خبر اما

یکیتار  

 یاز جانم را در بر م یشتریمقدار ب قتیحق ی هیرود ، سا یم

ردیگ  . 

زمیخ یشود، بر م یمتوقف م دیکه در درونم تابش خورش یوقت  .. 

 یمحتو ینیکه س یخورد ... درحال یم کهی دنمیاز د سلطان

یبستن  

: کجا ؟دیگو یدستش است م به ! 

خفقان آور را تحمل کنم یفضا نیا توانمینم گرید  . 

: وقت رفتنهمیگویم یجد  ! 

 یصورتم سکوت م تیاز جد نیشود و روژ یم رانیح سلطان

 .کند

ازدواجت  ی: برامیگویکشم و روبه پاشا م یم یقیعم نفس

 خوشحالم

گمیم کیتبر بهت  . 
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؟یبا من ندار ی: کار دیگویچرخد و م یبه سلطان م چشمانم  

چشمانم یاهیمن را به زور بنشاند که س خواهدیم ردیگیرا م دستم  

کند ینیکند تا عقب نش یم وادارش  ! 

آخر  یپرسد : برا یم یدهد و به آرام یدهانش را قورت م اب

 هفته

؟ یموافق ...  

آورم یبه لب م یشخندین .... 

: آخر ماه دکنیم یمن و من سلطان  ... 

هم نیروژ یخانواده  یبرنامه  دی: با میگویوم میآ یم یا کرشمه  

نیبسنج  ! 

آورد ، پاشا ساکت است و سلطان یبه لب م یحیلبخند مل نیروژ  

آخر ماه یپنجشنبه  ی: برا ردیگیرا م یقطع میتصم خودش  ... 

هستم منتظرتون  ! 

میگو ینم چیه  . 

دهم .  یکه از خودم بروز م است یتنها واکنش فیخف یخنده  کی

 تا

کند یم عتیدر من را به همراه پاشا مشا دم  . 
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حواله اش  یدهد، لبخند یتکان م یدست میبرا یبا مهربان نیروژ

یم  

کن شی: پاشا همراه دیآ یسلطان م یو صدا دهم  ! 

 یم نییپوشد ، پله ها را با من پا یرا م شیکه کفش ها نمیب یم

دیآ  

. 

 یدست میاست برا زانیلعبت از نرده ها او کشمیم ر اباال سرم

 تکان

که در  یگذارم .... با همان غرور واضح یدهد محلش نم یم

 چشمانم

پاشا قبل از خروجم ازساختمان  م،یآ یم نیی، پله ها را پا ستیجار

 با

بشه یجد یانقدر ناگهان کردمی: فکر نم دیگو یم یآرام یصدا  ! 

یتو رو با همه  نهیا شی: خوبچرخم  یسرشانه به سمتش م از  

رفتهیپذ نواقصت  ! 

: به  زنمیم یلبخند شیلرزد ، از فشار آرواره ها یاش م چانه

 هرحال

دارم یو خوشبخت تیموفق یآرزو برات  ! 



؟ رفتهینواقصم پذ یپرسد: منو با همه  یطعنه م با ! 

؟ نهیاز ا ری: غ کشمیم یهوم ! 

- ؟ یکنیمقابله به مثل م یدار  
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- ... چون تو عادت  دیرس یم انیما ، به پا یهرحال رابطه به 

از یدار  

 یبش ریتا تو س کنمی... من خودمو تموم نم یکن هیتغذ گرانید

 ! پاشا

- دالن ارمیاز حرفات سر در نم  . 

- ... محترمانه اوردمیوقت سر درن چیتو ه یمنم از عشق نداشته   

تیخاص یگل بان هی!  یانگل هیبود پاشا .... تو مثل  نیا ترش  .... 

ریانگل لطمه بزنم ! عصرت بخ یبه واژه  نخواستم  ! 

در  یبا ابروها کنمیشوم به پاشا نگاه م یاز ساختمان خارج م و

 هم

عبور کنم با  نگیپارک یکه از درها یکند تا وقت یرا تماشا م من

 هم

میدر چشم هست چشم  ! 



] ۱5:۲۲ ۱۲,7۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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رسم یساعت نه به خانه م یزنم آنقدر که حوال یدور م ابانیدرخ  

... 

را در همان کوچه پارک  لیخانه روشن است ، اتومب یها چراغ

یم  

 یتکان نم یپرده ا چیرود، ه ی. نگاهم به سمت پنجره مکنم

 .خورد
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! از  ستیتا به االن درحال چک کردن کوچه و گذر ن یکس انگار

نیا  

قرار است به من انتخاب یزندگ نیبرم ... ا یلذت م یآزاد زانیم  

انتخاب داشتم کیمن تنها  نکهیبدهد! با وجود ا یادیز یها  . 

روم،  یکنم ، پله ها را سالنه سالنه باال م یرا در قفل فرو م دیکل

 به

 یم ادمیواحد ، عطر خوش غذا ، به  یباز کردن در ورود محض

 آورد

ام گرسنه  ! 



از رسمیکه م منیکنم به سالن نش یدر از پا م یها را جلو شکف  

کنمینگاهش م یحرف چیه یب هیدر آشپزخانه ، چند ثان دنشید  . 

کرفس است ، نگاهش به سمت من یخرد کردن ساقه ها درحال  

: سالم دیگویو م گرددیبرم  . 

دهم ینم یجواب  . 

یم شیاکه با دقت تماش یاندازم .... درحال یمبل م یرا رو فیک  

؟یهست ی: مشغول آشپز پرسمیو م کنم  ! 

- کم دست به کار بشم .... زود هیشام بد نباشه  یفکر کردم برا  

خونه دمیرس  . 

- خونه ؟ یرسیزود م شهیهم  
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 ی... تو دیروزها شا نی.. ا شهیآورد: نه هم یبه لب م یلبخند

 خونه

که باشم ازهین  ! 

- ؟ یتو خونه باشکه  ازهین یکن الیکه خ شهیباعث م یچ ! 

ی: تو خونه میتا بگو شودیدهد، سکوتش باعث م یرا نم جوابم  

؟یکه باش ستین ازین بزرگتر  



- تا من شام و حاضر کنم .  یلباس هاتوعوض کن یریچرا نم

 مطمئنم

ادیدستپخت من بدت نم از  ... 

:قبال دستپخت تو رو خوردم ؟ پرسمیمالم و م یلب م یرو زبان  

- باب.... چنجهبال... جوجه ... ک ... 

ستین ادمیشود :  یدر هم جمع م میها ابرو . 

- ادینم ادتی یو چ ادیم ادتی یچ ستی... و مهم ن ادمهیمن   ... 

- که جذبت بشم ؟ یکنیم یدلبر  

 ی. دلبر زنمیاندازد : من دارم فقط باهات حرف م یباال م یا شانه

 بلد

ستمین . 

میگویکنم و م ی، لباس را از تنم به مبل پرت م زنمیم شخندین : 

؟ یمطمئن  
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دهد  یبه کانتر م هیاندازد و تک یم ینگاه میسر وشکلم ن به

یدرحال  

یشد باتری: زدیگویکند م یم میبا دقت تماشا که  ! 



:  میگو یو م ستمیا یم شیروم درست رو به رو یآشپزخانه م به

یچ  

؟ یپخت  

- کم ساالد ! و هی... ریگراتن قارچ و پن  .... 

ه؟یچ یبرا نی: ا پرسمیو م زنمیکرفس اشاره م یتکه ها به  

 !سوپ-

گذشت یدهم : پس تمام عصر به آشپز یرا باال م میابروها  ... 

یمزاحم آمده تو یمو میشو یرا با دقت م میکه دستها یدرحال و  

: چه قدر خوبه که تو میگویبرم و م یرا به پشت گوش م چشمم  

رسهیبه نظر م! جذاب  یکن یاشپز یتون یکه م یهست یمرد  ! 

کند ینگاهم م یشتریدقت ب با . 

 یو م دارمیتکه کاهو برم کی زنمیظرف ساالدش دستبرد م به

میگو  : 

ینداد جواب  ... 

- بگم؟ دیبا یچ  

- دونمینم  ... 
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 یخرت خرت کاهو سکوت اشپزخانه را م یصدا کنمیم مکث

 شکند و

دستپخت تو رو خوردم یک ستین ادمی: چطور زنمیم لب  . 

- یتو نامزد دوست من بود  ! 

- اصالن؟ دوست نامزد من ؟ یبود یتو ک  

] 55:۲۲ ۲۱,7۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۱۱_ یلیگرا  

ها ... تو مراسم یپاشا ... تو دورهم ی: تو تولد ها زندیم یلبخند  

رستانشیدب یلیالتحص فارغ  ! 

- وقت  چینگار هو من ا میشناسیرو م گهیمن و تو همد ادیچقدر ز

 تو

یدار ی! چه حسدمیند رو .... 

ندارم ی: حس به خصوص کشدیم یقیعم نفس . 

- ؟ یکه با نامزد دوستت ازدواج کرد یدار یچه حس ! 

: قدرت دیگویشود و م یم قیچشمانم دق در  ! 
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: چطور حس قدرت میگویو م زنمیم یجوابش لبخند کمرنگ از  



؟ یریگیم ! 

- که اراده  یزی... به هرچ ستادمیا نجایا یچون االن... درست وقت

 کنم

قمیرف نیتر یمینامزد صم ی! حت رسمیم  ! 

دیآ یمن م یقدم به سو کی .... 

زن برادرم ی: حتدیگو یروم و م یگام عقب م کی  ! 

ثروت برادرم ی: حتزندیم یشخندیدهم ن یرا باال م میابرو  ! 

یحت:  دیگویچسبد وم یم خچالیپشتم به  کنمیرا حبس م نفسم  

برادرم فرزندان  ! 

صورتم خم یصورتش رو یچسباند و کم یم خچالیرا به  دستش  

رسمیاگر دست دراز کنم به تو م ی: حت دیگویو م شودیم  ! 

زندیو لب م ردیگ یم شیپنجه ها انیچانه ام را م گریبا دست د و : 

فیآل س یفگیخل یحت  ... 

شمردملحظه  نیا یها رو برا هی: من ثان ردیگیعمق م لبخندش  ! 

... زمیعز یدونینم یزیدهد : تو از قدرت چ یلنگه ابرو باال م کی

 تو تا

یدیحس و نچش نیحال ا به . 
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- دمینچش ! 

 یدوم بودن چه احساس ی نهیگز یدونیدهد :تو نم یتکان م سر

 داره

ی.... باق ستیچشمش به تخت سلطنت باق شهیکه هم یعهدیول ...  

چون و چرا باشه ...  یب نینشاون جا شهیباعث م ی! چ مونهیم

 تو از

دالن یخبر یاحساسات ب نیا  ... 

تو بد نشده یلرزد: انگار مرگ اسامه برا یام م چانه  ! 

- .... من خوش شانس بودم... فقط در  زنمیدارم از قدرت حرف م

 زمان

... یمناسب.... از احساسم به خودت سوال کرد طیو شرا مناسب

 و من

 زیهمه چ یقدرتمند نباشم دالن ؟! وقت دادم .... من چطور جواب

 رو

 ... دارم

- یمنو ندار  ! 

شوم یم دهیاست . در نگاه پر از جاذبه اش کش بیدل فر لبخندش  

دیگو یم و : 



- کنمیداشتنت صبر م یبرا  ... 

یلرزد: من و هرگز ندار یام م چانه . 
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- وقتمو با تونمی... چون م دهیم ییبایقدرت به من زمان و شک  

ازشون  یستیتو ن یکه وقت ییزهایپر کنم ! چ یا گهید یازهیچ

 لذت

دالن ! قدرت ، ضعف  یریدست کم بگ دی... قدرت و نبا ببرم

کشهیوم  

کارها یلی.... قدرت خدهیجلوه م یروزیپ یبرا یشکست و گام ...  

 یبزرگ... صبور یمهم ! کارها یبکنه دالن .... کارها تونهیم

 توش

ادی! به چشم نم چهیه  ... 

برق از  زندیبوسه م میفهمم چطور به لبها یو نم زندیم یلبخند

 جانم

: به  دیگویو م کندیکشد، نگاهم م یشود و فورا پس م یم رد

 خاطر

ینیریازت ممنونم . تو واقعا ش یدیبهم حس قدرت م نکهیا .... 



 کیحد نزد نیچطور گذاشتم تا ا کنمیلرزند و فکر م یم میلبها

 شود

من را ببوسد تا  ! 

برم ،  یشوم به اتاق پناه م یزده از آشپزخانه خارج م حشتو

 پشت

که او احساس قدرتش لحظه  ینی... در ع نمینش یم نیزم یرو در

 به

جان من را در  ی... ضعف و شکست همه  شودیکامل تر م لحظه

 بر

او شدم ... و  یباز یاو شدم .... الوده  ی. من وارد باز ردیگ یم

 امروز

حماقت چقدر  زانیم نیکردم! ا کینزد یروزیپقدم او را به  کی

 از

است ... چقدر من احمقم ! چقدر من خرفتم دیبع من ! 
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اما چطور توانستم ستمین یخان واقع کی... دالن ... اگرچه  من  

میبه موها یارزش جلوه دهم ! چنگ یو ب ریحد حق نیرا تا ا خودم  

دهم یهم فشار م یرا محکم رو میو چشمها زنمیم  ! 
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خواب  یمردانه ا یزمزمه  یگرم شده بودند که با صدا میپلکها

 از

افتاده باشم ،  یشد ، انگار که از ارتفاع بلند یفرار نگاهم

 همانطور

دمیزدم و از جا پر زیخ . 

زمزمه  یداسوزاند اما ص ی، چشمانم را م یناگهان یاریهوش

 وادارم

روم ی، به دنبال صدا به سالن م میایب نییکند تا از تخت پا یم  ... 

راهرو  یکل خانه را فرا گرفته است ، صدا از اتاق انتها یخاموش

یم  

که متعلق به اصالن است ی... اتاقدیآ  . 
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باز است  مهی، در اتاقش ن رومیبه سمت اتاق م یآرام یگام ها با

، 

 دیبگو انی... انگار هذ شودیواضح و واضح تر م زمزمه یصدا

یول .... 



شومیکالمش نم متوجه  . 

و دهیام ... طاق باز خواب ستادهیا نشیخشک است ... بر بال دهانم  

 یزیچ ترسدیفشارد که انگار م یبه هم م یرا طور شیها ارواره

 از

نفس  ی... صدا کشدینفس م یبجهد . به سخت رونیب دهانش

شیها  

کند یم یمعن میا به وضوح برار یآشفتگ  . 

به  یکه منته یزنم ... پنجره ا یباز اتاق زل م یپنجره  به

یتراس  

که به اتاق من راه دارد شودیم  . 

ها هم نتوانستند  شهیش یدهم ... حت یدهانم را قورت م آب

شیصدا  

حبس کنند تا نشنوم را . 

، تمام  کنمیرا روشن م یپاتخت یکوچک مطالعه رو چراغ

شصورت  

برم یدستم را جلو م رانیاز عرق است ... نگران و ح سیخ  ... 

 اجیآب احت وانیل کیشود به  داریکنم .. اگر ب شیصدا خواهمیم

 دارد

یو وقت کنمیپر از آب حاضر م یوانیروم ل یبه آشپزخانه م پس  



انگار آرام تر شده است گردمیبرم  . 
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و  کنمیاتاق نگاه م یام .... به فضا ستادهیسرش ا یباال کماکان

ینگران  

و سرد اتاق  کیتار یدواند را به فضا یم شهیکه در درونم ر یا

 ربط

 ی.... کتابخانه ! و نه خبرریتحر زیتخت ساده ... م کیدهم .  یم

 از

! یرنگ و نشاط چی... و نه هیواریاست .... نه ساعت د مجسمه

 همه

و  یا... قهوه یسه رنگ در گردش است ... مشک نیب نیب زیچ

 !کرم

کف یکهنه  یها کیی. موزا ستیبه کف اتاق فرش پهن ن یحت  

آورد یلجم را در م خانه  . 

خوردیکه م یاست . تکان یمیقد شی... پتو کشمیم یقیعم نفس  

چدیپ یتخت در گوشم م یصدا  . 

موقت خرج  یزهایچ یشود : برا یم یاش در ذهنم تداع جمله

ینم  



 ! کند

گذارم یم یپاتخت یرا رو آب  ... 

لحظه نگاهم به کیچراغ مطالعه را خاموش کنم، اما  خواهمیم  

 شودیباعث م دهیکه به چهره اش تاب یرود .... نور یم صورتش

 تا

هم بکشم ابرودر .... 

... وحشت زده شودیم یاش جار ینیکه از ب شومیم یخون متوجه  

... از  کنمیبرم و چراغ اتاق را روشن م یبرق م دیبه کل دست

دنید  
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رنگ رد انداخته است هراسان نامش  دیبالش سف یکه رو یخون

 را

خوانمیم . 

 شیدهم... پلکها یچسبانم... تکانش م یرا به شانه اش م دستم

 به

شوند یاز هم باز م یسخت . 

شو داری: اصالن بمیگویتر م نگران .... 



از زنده بودن و  یشود اما در نگاهش رنگ یباز م شیچشمها

یزندگ  

ستین  ... 

شو اصالن داریدهم : ب یتکانش م یسخت به  ! 

 کییموزا یدهد .دو زانو رو یم رونیب نهیرا سخت از س نفسش

 ها

: باتو اممیگویو م شکمیبه زور دستش را م نمینش یم .. 

م داری:ب دیآ یخش دارش م یصدا ! 

 ... بلند شو--

- یدیتو چرا نخواب ! 

- ؟ یدیدیم ی! چه خوابادیداره خون م تینیاز ب  

شود یجش بلند مآرن یرو  ... 
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ری: سرتو باال بگمیگویاست با حرص م میبه من مستق نگاهش ... 

دم؟یدی: خواب مزندیبه من لب م تیاهم یب  

- ادیاتاق من م یزمزمه اش تا تو یخواب که صدا هی ! 



که  یمیقد یرود .. پنجره  یعبوس به سمت پنجره م نگاهش

یمنته  

:و تو  دیگویمالد و م یلب م یتراس اتاق من است لب رو به

یدیشن  

 ؟

- نشده بود نیهنوز خوابم سنگ  ... 

... وحشت زده از  زدیر یفرو م شیلبها یاز خون رو یا قطره

نیا  

که  یدیدیم ی: چه خوابمیگویم رودیکه از دست م یخون زانیم

 انقدر

فشار آورده ؟ بهت ! 

- خواب حرف زدم ؟ یتو  

 یوقع شب مم نیا یربط ی. چه سوال ب شودیم رانیح نگاهم

 !پرسد
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برم : با تو ام یرا باال م شیدهم که صدا ینم یجواب ... 



 میتماشا ظیو پر از غ یشود . عاص یبه چشمانش دوخته م نگاهم

یم  

دم؟یشنیم دیبا یزی؟ چ ی: چه حرفمیگویگزم و م ی، لبم را م کند  

بشنوم؟ یخواستینم که  ! 

 اهیاندازد ، شلوارک س یم نییتخت پا یرا از رو شیپاها فورا

به یرنگ  

که با دقت من را  یتنه اش برهنه است . درحال میدارد و ن پا

 تماشا

که بند آمده شودیم یکه مدت کم یکند با پشت دست خون یم  

داشتم تو  دی: شا دیگویو م کندیصورتش پاک م یرا از رو است

 خواب

بدونم تو دی! با کردمیشرکتمو برمال م یتمام گاوصندوق ها رموز  

نخوابم یهرکس شیکه پ گمیم یچ خواب ! 

؟یبخواب ییچه آدم ها شیپ ی: عادت دارزنمیم یزهرخند  

- یچاره  دیکنارم باشه با ستیکه دوستش دارم حاضر ن یزن یوقت  

شمیندیب یا گهید ! 

دیداره ... چاره ات شا هم هست که دوستت ی: زنمیگویطعنه م با  

اونه شیپ  ... 

- ستم؟یبا اون ن یچرا فکر کرد  
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خورمیم کهیجوابش  از  . 

... یپرسد: نگفت یبرد و محترمانه تر م یلنگه ابرو باال م کی

به زیچ  

؟یباش دهیمطرح شد که شن یخصوص  

 یزیناله .... چ هیدهم: زمزمه بود ... شب یدهانم را قورت م آب

ینگفت  

! 

دهد: خوبه یتکان م یسر  . 

- اد؟یم ادتی یزیازخوابت چ  

دارد یبیعج یایکوتاه ... چشمانش دن یکند لحظه ا یم نگاهم  ... 

َسرند ... انگار محصول ندارند ...  یانگار نخل ها ب چشمانش

 انگار فقط

دانند که به  یاند ... انگار مرده اند و ارواح سرگردان نم ینییتز

 خاک

شده اند سپرده  . 

از چند زمان یا ختهیمن آم یکشد: خواب ها یم یقیعم نفس  

 ... مختلفه



- ؟ییچه زمان ها  
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- که با پدرم بودم...  ی... لحظاتی... جوان ی... نوجوانیکودک

یلحظات  

دادم به برادر هام یکه باج م یپدرمو از دست دادم... لحظات که ... 

کردمیکه سکوت م یلحظات  ... 

 سکوت؟-

- ستمی... من آدم گفتن ن هست یادیز یرازها ! 

- دینبوده که بپرسه شا یکس  ! 

؟ یبدون یخوای: تو مزندیم یلبخند  

- شمیراز آدم ها خوشحال م دنیمن از شن . 

- ؟ یکنیازشون به عنوان برگ برنده استفاده م  

شی: کماب شودیباز م شمین ... 

- ؟یکودک حیتفر  

ی: نوجوانکنمیم ینوچ ... 

- رستان؟یدب  



 گمیرازشون رو م کردمیاشتم ... وانمود م: عادت د کشمیم یهوم

 اما

جلوه کنم ینطوریتا ا کردمیبود که تالش م نیا قتیحق ...  ... 
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- ت؟یو در نها  

ستیاطرافم ن یاندازم: دوست دختر قابل اعتماد یباال م یا شانه  

ینیب یکه م همونطور ... 

- .... که از  ستین نیئه! اما علتش ا یقابل توجه ینکته 

شونرازها  

یریگیم یباز ... 

؟ هی: علتش چشودیم کیبار نگاهم  

- رنیگیتوان رقابت با تو رو نداره ! پس ازت فاصله م چکسیه . 

به میرا برا یحال خوش کندیم قیکه به جانم تزر یبه نفس اعتماد  

آورد یم ارمغان  . 

در نظر دیبا نمی:البته ا دیگویگذار تر م ریکند و تاث یمکث م یکم  

یهست یعال زیهمه چ یتو تو که یباش داشته ... 

دهد یقِسم از صفات را که به من نسبت م نیموقع شب ، ا نیا در  



: خوبه ! خوبه  میگویو م کشمیم یشود . هوم یلبخندم م باعث

 که

یدونیم نویا ... 

که یمرد ینگران بودن برا یتو ی: حتدیگویبروم که م خواهمیم  

یبهش ندار یعالقه ا چیه  ! 
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شوندیباره راست م کیبه  تنم یموها . 

زند یبه وسط هدف م درست  . 

! شب خوش ی: بهتره بخوابزنمیو لب م کنمینگاهش م قاطع ! 

زند: دالن یم میروم که صدا یم رونیاتاق ب از  ... 

آب.... و  ی: ممنون برا دیگویمانم و م یچهارچوب م در

 !حضورت

.شب خوش کنمیآورم : خواهش م یبه لب م یلبخند ! 

به دکتر اجیاحت دمیکه نپرس فتدیم ادمیشوم ، یق که خارج ماتا از  

 ی... فردا روز پر مشغله ا گردمینه ... نگران به تخت برم ای دارد

 ...دارم

 یگذاشتم . هنوز آن ساعات پرواز یبهفر قرار م تانیبا کاپ دیبا

 که مد



ام کامل از برنامه خارج  یدوره است را پر نکرده ام! زندگ نظر

 شده

تا به  زنمیو آنقدر به سقف زل م کشمیتخت دراز م یرو است

 خواب

رومیم . 
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و دوم : اکنون ستیب فصل  

.  فتدی، نگاهم به سقف م میگشا یرا م میپلکها نکهیمحض ا به

یکنج  

ت است ، درحال حرک یکوچک مشک یپروانه  کیسقف ،  از

 سرم را

یدهم ... گردنم خشک شده و دستانم ب یبالش فرو م یتو شتریب  

کندیکمک م یاریغلتم و هوش یبه پهلو م یهستند . به سخت توان  

، اگاه شوم دیآ یم رونیکه از ب یفیخف یاز سر وصدا تا  . 

شومیدست بلند م کی ی. رو دیآ یمرد از دور م کی ادیفر یصدا  



کنم خودم را به  یم یپخش و پال نگاه یکه به لباسها یدرحال

 جلو

را شروع کرده ام! درد کمر و  یبدقلق یدهم جمعه  یم حرکت

 شکم

است دهیرا بر امانم  . 

،  ستیاز لعبت و درود ن یخبر رسانم،یم سیرا به سرو خودم

یدرحال  

پوشم...  یرا م میلباس ها گردمیبه اتاق برم شودیکارم تمام م که

 و به

حرکت یعصب یبا حال اطیمرد درح کیروم .  یمآشپزخانه  سمت  

کند یم . 

شود که  یو انگار متوجه حضور من م ستدیا یلحظه م کی

 سرش ر

کندینگاه م ظیو من را با غ ردیگیم اباال . 

خورم ینم کهیخانه  اطیجواد حاتم در ح دیس دنید از  . 
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یخونه زندگ زیهمه چ یب ی: تو چدیپ یم اطیح یدر فضا شیصدا  

نییپا ای! ب یخراب کرد نوم ... 



که درود و پاشا به  دیایساختمان ب یبه سمت ورود خواهدیم و

 همراه

شوندیمانعش م پرهام . 

ستین نبیاز ز ی... خبر شمارمیهارا م زن  . 

 کشمیزبان م میلبها یکه شبانه از ما فرار کرده باشد ، رو انگار

 به

اشته ام... ، تلفن همراهم را در اتاق جا گذ گردمیبرم داخل

 خاموش

مرد چهار ستون خانه را ادیفر یصدا نمینش یتخت م یلبه  است،  

لرزاند یم  ... 

آمده است نبیدنبال ز به  . 

، پنج  زنمیرمز را م نکهیبه محض ا کنم،یهمراه را روشن م تلفن

غامیپ  

متعلق به اصالن غامیخورد . هر پنج پ یواتس آپ به چشمم م در  

 ! است

نوشته : سالم...  میشوم ، برا یبا اصالن مچتم  یصفحه  وارد

 صبح

باشد ...  یمگو ها متاسفم ! اگر عمر ی... به خاطر همه ریبخ

از شتریب  



با تو صادق خواهم بود نیا  ! 
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بلند کنم یسر از گوش شودیجواد باعث م یعربده  یصدا . 

 دهیچیبه هم پ رانی... حنبیز بتیغ رانیحضورش ... ح رانیح

 شدن

ارسال کرده است دانلود  میکه برا یلیتا فا کنمی... صبر م ماجرا

 . شود

جواد یمشمئز کننده  یعکس ها دنیکنم از د یآن را باز م یوقت  

زنمیم عق  . 

باال آمده است میتا پشت لبها دی. اس ستیام خال معده  . 

شوم یم رهیچت با اصالن خ یاز نفرت ، به صفحه  پر  ... 

مانمیخاموش م تیخورد و درنها یکلمه در ذهنم چرخ م هزار  . 

ها آبرو از سر  یلی... گرازمیخیدوم جواد از جا برم ادیفر یصدا با

 راه

را به حراج شانیخبر به تاخت ، آبرو ینفر ب کیاند که  اوردهین  

 . بگذارد

 یدر ورود ی... وقتمیآ یم نییچطور از پله ها پا فهممینم

 ساختمان



: برو داخل دالن! برو چدیپ یمپاشا در سرم  یکنم صدا یباز م را

 االن

ستین وقتش  .... 
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یرو اطیاز ح یدر کنج نیسلطان و گل ینگران است ... ا پرهام  

چه کنمشان  یباغچه نشسته اند ... کاسه ها نیدورچ یها بلوک

 به

کند یبه در داده و من را تماشا م هیاست و لعبت تک دست . 

ستمیا یجواد حاتم م مقابل  . 

: زن من کجاست دیگو یم یقلدر حرص و با  ... 

زنمیم یشخندین  ... 

کجاست !  وزیپوف ی کهی: اون مرت کشدیعربده م شتریحرص ب با

 هللا

مهراز کجاست ؟ مراد !!!! 

و شودیببرد که پاشا مانعش م ورشیبه سمتش  خواهدیم پرهام  

گه و نیمنو به ا یکه زندگ نیهست ی: شماها ک کشدیداد م جواد  

نیکشوند کثافت  ! 



ینم زیچ چیز ه گرایدستم عرق کرده است ... د یهمراه تو تلفن  

... آنقدر از خود  ستیدرکار ن ی! هراس چکسی... از ه ترسم

خودیب  

 زیدانم چه چ یام... آنقدر از خود دور شده ام ... که نم شده

 درست

 میبرا زی... همه چ کشمیغلط... انگار فقط نفس م زیچه چ ای است

ریغ  

زیاست ! همه چهضم  قابل ... 

 

1386 

: با تو ام کشدیم ادیو فر دینشن یبه چشمان جواد م نگاهم  ! 

دهم و یاسلحه مقابل چشمانش قرار م کیهمراهم را مثال  تلفن  

.... با دستات گور خودتو نکنی: بهتره بر میگویم  ! 

رود یم یگوش یاز چشمانم به صفحه  نگاهش  . 

م از ما ، از هللا مراد خبرکدو چی: همیگویو م کشمیم یقیعم نفس  

ما  شیپ نکهیما بود ... علت ا شیشب گذشته پ نبی.... زمیندار

 بود

... با می... اون خواهر منه ! پس پناهشمیخانواده ا هیکه ما  نهیا

 قدرت



... تو هم  میکنیم تیازش حما رهیکه بگ یمیبه هرتصم نسبت

 بهتره

به درک یبر  ! 

] ۰8:5۱ ۲۱,7۰,9۲هارشنبه ها, [ | چ ی| سرو روح یلیِگرا   

# 5۳۱_ یلیگرا  

 زندیکند . تلفن را از دستم چنگ م یم میحرص تماشا با

شیابروها  

رود یدر هم فرو م شتریرفته ، ب رفته  . 
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خواهدیزند، پاشا م یبه لباسم م یآورد چنگ یم ورشیسمتم  به  

که همان  خواهمیم کشمیپاشا باال م یشود که دستم را برا مانعش

 جا

نزاع نکند نیو خودش را وارد ا ماندب  . 

وقار و  یکه به چشمان ب ینیام به دست جواد است و ح قهی هنوز

 پر

انتخابته ی: سکوتت نشانه  میگویم کنمینفرتش نگاه م از  ! 

دیگوینم چیه  . 

عاشق ی: و فکر کنم هر مرد زنمیکند و لب م یم میتماشا تنها  



یداد حیرو به عشق ترج ... قدرتیباشه ! تو انتخابتو کرد قدرت  

دنبال راهت یبهتره بر پس  ... 

دوست داشتن  ی: مسئله  شومیاما مانع م دیبگو یزیچ خواهدیم

 شما

آبرو نبر.... ما  نیاز ا شتری... ب دهیرس انینفر سالهاست به پا دو

از نجایا  

میکنیم ینگهدار ضیمر هی  . 

کنمیم اهی: من روزگار اون زن رو سدیگو یاز ته چاه م ییصدا با  

. 

معلم هیتقلب کن که تقلبت رو به عنوان  ی: درصورتزنمیم یلبخند  

شده ! تا اهی... شک نکن روزگار تو زودتر س نمی! که اگر بب نمینب  

 ! خواهرم
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شود یاش از لباسم جدا م پنجه  ... 

؟یپس بد یخواینم موی: گوشمیگویو بلند م ردیگیمن فاصله م از  

 یگوش نکهیو قبل از ا کشدیم یقیس عمنف ستد،یا یلحظه م کی

 را



جستجو  میها شنیکی... در اپل کندیرا پاک م لیمن بدهد فا به

کندیم  

. نگاهشکندیچت با اصالن هم پاک م یرا در صفحه  لیفا و  

هان ؟ فی: اصالن آل سزندیمن است و لب م خکوبیم ! 

و  نی... اوللیفا نیبا پاک کردن ا یکنی: فکر م زنمیم زهرخند

نیرآخ  

یباش یآدم احمق ادی؟! بهت نم یاشو پاک کرد نسخه .... 

ام  نهیس یرا تو یدهد، گوش ینشانم م زیام دیرا تهد انگشتش

 پرت

یهرچند که قفسه  کنمیم یریجلوگ یکند ، از افتادن گوش یم  

: ما کارمون با هم تمومدیگویوحشت زده م کشد،یم ریام ت نهیس  

 !نشده

لحظه نیدهد تا آخر یتکان م میبرا همچنان که انگشت سبابه را و  

کند: ما کارمون با هم تموم نشده یاز در خارج شود تکرار م که ! 

.... 

: طالقش بده میگویم بلند  ! 
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: حتما طالقش بده ... ما با آغوش کنمیگذارد و تکرار م ینم محل

 باز

میاون هست یرایپذ  ! 

شودیم دهیکوب در  . 

به آن یکه با گوش کشمیام م نهیس یاز قفسه  یرا به قسمت دستم  

کنم یم رونیب نهیاز س یخورده است .... نفسم را به سخت ضربه  

... 

چرخم... درود ...پاشا ... پرهام...  یم اطیدر ح نیسمت حاضر به

یا  

ستادهیو سلطان ا نیکنار گل ستی... و لعبت که مدتنی... گلسلطان  

رسد یه انتها نمهمه سر وصدا ... جمله ب نی... با وجود ا است . 

کنمیم یمهندس .... 

: لعبت زنمیم لب ... 

 ی، درود آرام م دیآ یم رونیب شیجان خفه از گلو کی لعبت

 :پرسد

؟یخوب  

همه  نی: با امیگویو رو به لعبت م شودیاز درود کنده م چشمانم

 سر

 .... وصدا



رسد یجمله باز به آخر نم و . 

لد : دالننا ینگران احوالم است .. سلطان خفه م پاشا  ! 
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شده ؟ یدهد: چ یرا فشار م میلعبت بازو و ! 

...  کنمیرا باز م کیبرم .... در واحد  یم ورشیسمت خانه  به

لیعق  

همه  یاست و وقت رهیباز به سقف خ یتخت است با چشمان یرو

 با

سر تخت اتابک نشسته ام یآورند ... باال یبه خانه هجوم م هم ! 

آمد تا اتابک را ببرد نبیام ... ز دهیفهم که زودتر از همه یدرحال  

! 

نکند ابانیگرگ ب بیکه خدا نص یحال نیاز ا یوا  . 

کنم یلعبت را درک نم یمگیسراس ... 

ها هجوم  نتی... آشپزخانه و کابسیاتاق ها ... حمام... سرو به

برند یم  

... 

خوانند و من ... من هوشم را از دست یصدا اتابک را م کی همه  



عاقبت  دانمیعقلم را از دست داده ام... من نم یمن قوه  ام! داده

 چه

چتم با اصالن که توسط جواد پاک شده یشود ... در صفحه  یم  

؟ ی: اتابک رو بردسمینویم است ! 

 یاز او نم یجواب یدانم تا اطالع ثانو یو م خوردیم کیت کی

 !شنوم

یدهم ضعف لحظات یچسبانم و اجازه م یام را به تخت م یشانیپ  

را ندارم...  میحس کند ... توان بازکردن پلکها یجانم را ب ی همه

 توان

حالت خودم  نیزدن ... توان حل کردن ... در ناتوان تر حرف

 هستم و
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 نیازا یاست . انگار که ِسر شده باشم ... و درک دیاز من بع نیا

 فصل

یدرک چیام ندارم! ه یزندگ  ! 

] ۲۱:9۱ ۲۱,7۰,9۲ارشنبه ها, [ | چه ی| سرو روح یلیِگرا   

# 6۳۱_ یلیگرا  



درود  دنیشود از د ینفر کنار دستم باز م کیبا حضور  میپلکها

 که

. پشت انگشت اشاره اش  زنمیم یکند ، لبخند یم میتماشا نگران

 را

با شهی: مدیگویکند و م یکشد ... نفسش را فوت م یگونه ام م به  

یحرف بزن لعبت ... 

پرسم : چرا یم یاست وقتناهنجار و خش گرفته  میصدا  ! 

و کندیم ینگاه میاتابک ن یزند به تخت خال یرا بغل م شیزانوها  

دونهی: خودشو مقصر گم شدن اتابک م دیگویم  . 

شده دهی: اتابک گم نشده ... دزد زنمیم یشخندین  ! 

؟ میخبر بد سیبه پل ستی: بهتر ن چدیپیپاشا در اتاق م یصدا  
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هیتخت اتابک تک یرا بتوانم به نرده ها که پشتم نمینش یم یطور  

زنم ... شال دور گردنم افتاده است به یرا بغل م می، زانوها دهم  

: چطور جواد و  دیگو یو پاشا م کنمیم ینگاه مین سرانگشتانم

یراه  

که بره یکرد  .... 



زنمیلب م یگرفته ا یصدا با : 

- .... که ازش  دیترسینشونش دادم که با اون م یزیفقط چ

دیترسیم . 

یپرسد: چ یاخم م با ... 

- اوردیکه قدرتشو به لرزه درم یزیچ  ... 

کرده بود؟ انتی: خ شودیوارد بحث م درود  

 یبلوغ او کار یزنم ... زندان رو یبرادرم م یبه سادگ یلبخند

 نکرده

 یماند فقط با ظاهر یاش م ینوجوان ی... مثال همان سالها است

 سن

 شانیرو یفراوان یکه رد زخم ها شیسال دار تر .... به دستها و

 هست

میگویو م کنمیم ینگاه  : 

- ؟برعکس... مردها  شهیاز قدرتش کاسته م انتیبا خ یکدوم مرد

 با

شتریب ی... احساس برتر کننیم یشتریاحساس قدرت ب انتیخ  ! 

دیگویحوصله م یب پاشا  : 
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- بود؟ یپس چ  

-  نی، اهل ا نهکیاونقدرها که وانمود م دادیکه نشون م لیفا هی

 نظام

چون سرش تو آخورشونه .... جرات ابراز نداره !  ی... ول ستین

نویاگر ا  

برنیکنم ... سرشو تو همون آخور م پخش  ! 

دهد: منصفانه است یسر تکان م پاشا  .... 

میخبر بد سیبه پل دی: دالن با کندیم یهوم درود ! 

و ... وسط باشه  نبیز ی!... اگر پاس؟ی: پلدیگویخسته م پاشا

 حضور

طیشرا نیتو ا سیپل ... 

فته؟یب ری: بابا ممکنه گ دیآ یپرهام از پشت سر پاشا م یصدا  

دارد ... سلطان و پرهام با هم پشت سر  یبر م واریاز د هیتک پاشا

 او تا

کنمیاست ... حس م شمیر خیب یاند . بغض بد ستادهیاالن ا به  

من احساس هستند و میرو شیپ یکاف یپازل به اندازه  قطعات  

 یمناسب ریتا تصو نمیآن ها را بچ توانمینم یوقت کنمیم حماقت

 ازش

اورمیدرب  . 



نه ؟! اگر ثابت  رهیبابا هم گ ی: آره داداش ؟ پاکندیتکرار م پرهام

 بشه

بابا ... با اون زن که  ... 
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نداشته یارتباط چی: بابات با اون زن ه دیگو یقاطع م سلطان  ! 

بوده هان؟ چرا از  یچ هیدهد: پس قض یجواب م یکفر پرهام

 خونه

ستین شمونی... چرا االن پیکرد رونشیب  ! 

: پرهامدیگویگرفته م سلطان ... 

 انیمنو درجر چوقتی: چرا ه دیگویبا حرص و جوش م پرهام

یچیه  

 نیو بدون زیتا همه چ نیدونیم قی... فقط خودتون رو ال دیذارینم

 و

با  یگفت نکهی... به خاطر ایکرد رونی! بابا رو از خونه ب نیبفهم

زن هی  

ارتباطه در  !!! 

نداره ...  یارتباط چیه نبی: بابات با ز دیگویبا آرامش م سلطان

 فقط



... ک اون از اولم هیبشه که ک شیداشته کمکش کنه که حال یسع  

شناختیما رو م ی! همه  هیکه ک دونستهیم  ... 

: تو زندیلب م کند و یبه سلطان نگاه م هیعاقل اندرسف پرهام  

 نجایحق نداره ا یخائنه ... تو گفت ی.... تو گفتیکرد رونشیب

یزندگ  

 ... کنه

کند یدخالت نم پاشا  . 
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نداشت ! حاال  نبیبا ز ی: ارتباط دیگویو سلطان م کشمیم یپوف

 هم

برات صبحانه حاضر کنم امیخونه ... م یبرگرد بهتره  . 

... همتون دیا هوونی: همتون د زندیم یپوزخند پرهام  ! 

از ستون چهارچوب بر  هیدهم... پاشا تک یدهانم راقورت م آب

یم  

 شهینم بیغ هوی!  نیبچه رو روشن کن فی: تکلدیگویو م دارد

 بره تو

کنه؟!  یاخاذ دهیبوده .... اتابک رو دزد یچ نبیز تی!!! ن نیزم

ای  ... 



زنمینم حرف . 

سلطان ید. صورت ارو یدهد و به دنبال پرهام م یادامه نم پاشا  

دیافزا یمضطرب است که به شدت تهوع من م آنقدر  . 

اگر  دیبگو خواهدیگذارد انگار م یم میزانو یدستش را رو درود

 نبوده

 یچقدر هوا کشمیم یقی... از حاال به بعد هست ! نفس عم است

نیا  

شودیلحظه به لحظه خفقان آور و مسموم تر م خانه  . 

] 7۰۲:۳ ۲۱,7۳۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 7۳۱_ یلیگرا  
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دهد یپاسخم را نم رمیگیاصالن تماس م با  . 

روم ، پاشا بدون در زدن وارد یشکل رژه م یدر اتاق مربع کالفه  

: باورم  دیگویکند م یم میکه تماشا یشود ... درحال یم اتاق

شهینم  

مینکرد یغلط چیو ه میدست گذاشت یساعته دست رو کی ! 

رمیگ یو دوباره شماره را م کنمیتلفن نگاه م به .... 



را  میشود بازوها یمانع از حرکتم م ستدیا یم میرو به رو پاشا

 محکم

: تو چه مرگته ؟ دیگویو م ردیگیم ! 

تمام جانم را گرفته است ... با صالیاست زنمیچشمانش زل م به  

دیکل یدندان ها یدانم چطور مهارش کنم از البه ال یکه نم یخشم  

با اصالن حرف بزنم دی: بامیگو یام م شده  ... 

- ؟ یفهمیشده ... گم شده ! م دهیسه ساله دزد یبچه  هی ! 

- اصالنه شیپ  ! 

.... نیو بب تیوضع نی؟! ا یدونی: از کجا مکشدیسرم داد م پاشا

یچیه  

ستیجاش ن سر  ... 

: مگه من گند زدم ؟ مگه من خرابش کردم ...  میگویبغض م با

 مگه

و برداشتم و سرجاش نذاشتم زیمه چه من ! 
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دیآ یبه همراه لعبت به داخل اتاق م سلطان  ... 

و به زور نیتر چه خبره ! گل واشی: دیگویبندد و م یرا م در  



میخوابوند ... 

 دی: من با میگویم شودیازا شک م سیکه صورتم خ یدرحال

کاریچ  

کجا رو بگردم کنم؟  ... 

... اون زن ... اون  ارمیسر در نم :من زندیحوصله لب م یب پاشا

 زن از

داشته باشه یمعلوم که با شما نسبت کجا  . 

: دارهدیگویخفه م سلطان  ! 

سرهم کنه تونهیم یداستان و هرکس نی: ا زندیلب م یحرص پاشا  

... 

هیشکل نیا یروزا کالهبردار نی... ا دنیچاپ ی... برایاخاذ یبرا  

! 

از  دی.... شارنیگیونه معواطف واحساسات شما رو نش میمستق

 اتابک

ادیب رشونیگ یشتریبخوان استفاده کنن که پول ب هم  ... 

: پاشا ... اون دختر خواهر دالنه ! خوِد دالنه دیگویخفه م سلطان  

! 

با ارزشم یقشنگم ... طال ی: طال زندیبه چشمان من زل م و  ... 

مهربونم یطال  ... 
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: تو رو خدا میگویدهم و م یهم فشار م یرا محکم رو میپلکها

 اگر

که بدونم .. با چشم  دی.... بهم بگ دیهست بهم بگ یا گهید زیچ

 باز

 ستین یروزا عاد نیکنم ! اصالن ا کاریجلو... بفهمم چ برم

 نرمال

! مدام در جنگه ستی... حالش خوش ن ستین  ... 

یپرسد: جنگ؟ چه جنگ یم پاشا ... 

-  وونهیمن ... من دارم دجنگ با خودش... با سرنوشتش ... با 

شمیم  ... 

االن ! االن بدونم بهتره تا فردا ... تا  دیهست بهم بگ یزیچ اگر

 ماه

گهیسال د ی... تا س گهید  ! 

:  کوبدیزند ، با مشت به زانو م یزانو م واریاز د یکنج سلطان

 من

بود بهت گفتم ... همش یبه سرمون اومده ... هرچ یچ دونمینم  



 ی... از تو... اتابک... آ دونمیکه م ییزهایچ نیبود! هم نیهم

نیتک ... 

 ! دالن

کند یجود من را تماشا م یکه پوست لبش را م یدرحال لعبت  . 

یدهم و مشتم را به کف دست م میمانتو حواله  بیرا به ج یگوش  

ستین نی. همش هم ستین نی: هم میگویو م کوبم  ! 
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بده یی... آشنا نجایا دایشب ب هی: چطور ممکنه دیگو یخفه م پاشا  

... 

بچه رو بزنه  هیو صبح روز بعد ...  دیهمه با هم به اتحاد برس و

ریز  

؟ یسادگ نیو بره ! به هم بغلش ! 

- که با من مالقات کرد ینظر اصالن بود! تمام مدت ریتمام مدت ز  

... 

اتابک شد کیکرد ... به خونه اومد ... نزد میکه همراه یمدت تمام  

... 

ییستایا هیحضور جواد ...  یخواست اصالن بود! حتبه  همش  ... 

راه انداخت ییستایا شینما هی درواقع  . 



؟ یپرسد: ک یاحمقانه م پاشا ! 

- و کیبهت نزد یکه سالها از هر آدم ی... برادرت ... کسقتیرف  

تر بود کینزد  . 

یزنیحرف م ی: از چزندیکند و لب م یم میتماشا پاشا .... 

- ورود  ینفر به راحت هی نکهیدادن از ا یبازخوردن از  یازباز

کنهیم  

که مال  یبچه ا تونهیکه م کیخونه و خونواده ... اونقدر نزد به

 ماست

 کنهیکه ازش فرار م یبغل کنه و ازمون دورش کنه ... بعد کس رو

هوی  

پاشا ییستایا شینما گنی... بهش م شهیم داشیما پ اطیح تو  ! 

یفرصت کاف میوقف کرد ! تا نتونکرد ... هممون رو مت متوقفمون  

سر اونه ریدنبالش... همش ز میکه بر میباش داشته  ! 
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 نکاریا دیکند: چرا با یبندد و دوباره باز م یرا م شیپلکها پاشا

 وبکنه

 ؟!

- نیشده ب بیتخر یرابطه  هی! چون فقط  ستین نیچون همش هم  



بشه میترم یوصلت اجبار یکه به بهانه  ستیتا خونواده ن دو  ! 

میدونیکه ما نم یزی... چ نهیاز ا شتریب یزیچ . 

دونستمیم ی: من هرچزندیو سلطان ناله م فتدیبه سلطان م نگاهم  

 ... گفتم

رسهی: اصالن داره به جنون م میگو یو آش و الش م خسته  .... 

 یدشمن نیاساس ا دونمیچرا اتابک و ازمون گرفته ! نم دونمینم

هیچ  

از گذشته  ستیحاضر ن چکسی! چون ه دونمینم یچیمن ه ...

یحرف  

 ... بزنه

میهر دوتون رو حفظ کن می: ما تالش کردزندیلب م سلطان .... 

حاضر در اتاق به یادم ها الیخیچکد وب یگونه م یرو میاشکها  

تخت افتاده است ، همه  یکماکان رو رمردی... پ گردمیبرم سالن

زیچ  

مک کند تا بفهمم ... ک توانستیکه م یداند . تنها کس یاو م را

 تنها

ذهن پر از سوال برسد ...  نیا ادیتوانست به فر یکه م یکس

 اوست
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بازش هم چندان  یتوان تکلم و حرکت ندارد ! و از چشمها که

یکمک  

دیآ ینم در  ! 
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... یدونیو م زی: تو همه چ میگویزنم و م یبه ملحفه م یچنگ

 تنها

یدونیکه م یچه خبره ... تنها کس نجایا یفهمیکه م یهست یکس  

 یبهمون بگ دی... و چراش ... و با یآورد هیبه سر من و بق چه

 ! چرا

و نکاری؟ چرا با خواهرم ا دیو کرد نکاری... چرا با من امیبدون دیبا  

گه در قبال ما ؟! م میشما بود ی؟! مگه ما اسباب باز دیکرد

تیمسئول  

دیو بعد رهامون کن دیاریب ایما رو به دن شهی؟ مگه م دینداشت ..... 

لذت ها رو  شهی! مگه م ای... بدون رو تیارزو... بدون غا بدون

 نشون

دیو کرد نکاری... چرا با من ا دیریو بعد ازمون بگ دیبد  ... 

یسم بدهم... خودم و تخت و ج یرا چنگ زده ام و تکان م ملحفه  



: چرا با من  کشمیم ادی.فر میخور یهمزمان تکان م رمردیپ جان

 و

فهممی... چرا نم دیوکرد نکاریا میزندگ  ! 
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نیآرامم کند ... لعبت پشتم را گرفته است و گل کندیم یسع سلطان  

 یم رونیزده و از اتاق ب هیکه به زحمت به عصا تک نمیب یم را

دیآ . 

دهم  یم هیام را به تخت تک یشانی... پمیآ یفرود م میزانوها یرو

 و

 نیهم دیبچه با نی... ا دمیاطالع م سی:من به پل دیگو یم پاشا

 امروز

بشه دایپ  ! 

 سیصورتم خ کهیکشم ... درحال یتخت باال م یرا از لبه  سرم

 است

نکن قربونت برم ... چرا انقدر خودتو  هی: گردیگو یسلطان م یا

تیاذ  

اصالن شی! اگر بچه پشهینم یچیگم! ه... نکن دختر قشنیکنیم  

رسونهینم یبیکه اون بهش اس باشه  ... 



زنمیوبه چشمان سلطان زل م رمیگ یم رمردیاز پ رو . 

؟یستیپرسم: چرا نگران اتابک ن یم کنمیم شیکه تماشا یدرحال ! 

خورد یسوالم جا م از  . 

صدا نی. گلزنمیکه به سمتم دراز شده را پس م یاب قند وانیل  

: بخور دخترم کندیم ... 
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پرسم یچرخد و م یم نیاز چشمان سلطان به چشمان گل نگاهم  : 

 ی... مادربزرگ مهربون و دوست داشتنیستیتو هم نگران ن یحت

 ! من

بهی! عج ستیبچه ن نیا نگران  ... 

شوم یم رهیخ لیصورت عق به  . 

را در  شیچشمها تواندیکماکان به آن سمت است ... م نگاهش

 حدقه

آگاه است شیقدرتش اگاهم ... خودش هم کماب نی. از ا رخاندبچ  

... 

اش مدت هاست که ثابت مانده است ... پزشک یاریهوش سطح  

تواند  یفهمد و اگر بخواهد م ی: او کالم را مدیگو یم مخصوصش

 با



شیبه واکنش ها دینشان دهد .... هرچند که نبا یواکنش چشمانش  

میباش دواریام چندان  ... 

 نیکرده است اما ا دیکه پزشک مخصوصش قطع ام هرچند

یچشمان  

کند تا سرپا  ی... وادارم م دندیکاو ینقطه را م کی میمستق که

 . شوم

یبلند و کش دار م ی... سلطان نفس ها رومیسمت کتابخانه م به  

دانم با آن چه  یحلقم نشسته است و نم خیکه ب ی. با بغض کشد

 کنم

کنمیرا دنبال م رمردینگاه پ خط  . 

 زینبود .... هرگز نبود! از پس همه چ یمرد کم یلیگرا لیعق

یبرم  

دو نوه اش او را از  یی... داغ پسرش او را نکشت ! داغ جدا آمد

 پا در
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در یذکورش به اعدام هم خلل ی، محکوم شدن تنها نوه  اوردین  

هم  یو مصلحت یازدواج اجبار ینکرد.... حت جادیا سالمتش

 کمرش را



 کی.... با آن همه دبدبه و کبکبه ... چطور یلیگرا لینکرد. عق تا

 شبه

... ! او را از پا انداختیمغز یروز افتاد! سکته  نیا به . 

بود  یآنقدر قو زیلحظه ! چه چ کیساعت! در  کیشب...  کی

 که

او بزند ی شهیبه ر شهیت  ... 

نهیاز س ینقطه معطوف است . نفسم را به سخت کیبه  نگاهش  

دوزم... کتاب ها را یدهم ... چشمانم را به کتابخانه م یم نرویب  

کنمیپرت م نیو به زم کشمیم رونیاز قفسه ب یبیترت چیه بدون . 

... تکانشان  زنمی... چند کتاب را فقط ورق مدیآ ینم رمیگ یزیچ

یم  

... گلستان ...  یزاکان دیالمعارف... لغت نامه ... عب رهی... دادهم

یمثنو  

ستیدرونشان ن یراز چیه امچکدیوه ...  ! 

 رمردیچرخم .. پ یحاصل به عقب م یب یجستجو نیاز ا خسته

کی  

کند یرا تماشا م نقطه  . 

!  ستین یکاف یاریهوش ینشانه  نی... ا دیگویراست م دکتر

 ذهنش



پاک است زیهمه چ از  .... 
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ستمیچرا حاضر ن کنمیچسبانم و فکر م یبه قفسه م یشانیپ خسته  

کند ... به  یخانواده را رها کنم! سکوتشان آزرده ام م نیا تا

 سمتشان

را پر از باد  میاند . لپ ها دهی. در خود خاموش و خم گردمیبرم

یم  

دهیا چیه ی... ب فتدیم نایکوچک ابن س یو چشمم به مجسمه  کنم  

یکه کنار زده م نی. همکنمیسطح قفسه جا به جا م یآن را رو یا  

نوشته است یمرغوب سین نونفر با روا کی،  شود  : 

! Good girl 

 یمثنو یکه به پهلو افتاده است ... وقت یمقابل کتاب حافظ درسته

 و

انداختم ... دستم به حافظ  نیکتاب ها را به زم یو باق گلستان

دینرس  

! 

در  یربان سبز رنگ کتاب که علت حضورش نشانه گذار و

 صفحه



دیباشد که با ییهمان جا دی، درست با است  ... 

کتاب  انیکه تاشده م یبه متن شعر است و تکه کاغذ نگاهم

 حضور

 ! دارد

 یاست : همه کارم ز خودکام دهیرا خط کش تیب کینفر قبال  کی

 به

کز او سازند محفل ها یماند آن راز یآخر ... نهان ک دیکش یبدنام  
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کنم یکاغذ را از وسط باز م دهیبر  ... 
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... کتاب از  نمینش یکتاب ها م یمقابل قفسه  میزانوها یرو و

 دستم

سلطان و نمیب یو م کندیم ینیشود ... سرم به تن سنگ یم رها  

پاشاست که زودتر از  یآورند ... حت یهجوم م میبه سو لعبت

 هرکس

 یاغذ را از پنجه هازند و ک یبه دستم م یرسد ، چنگ یمن م به

خی  



کند یام جدا م زده . 

نیماب یخودم در مرز یبندم و شعر از ابتدا برا یرا م میپلکها  

کنم یزمزمه م یهوشیو ب یاریهوش  : 

ادر کأسا و ناولها یالساق هایا ای اال  

افتاد مشکل ها یعشق آسان نمود اول ول که  

دیکآخر صبا زان طره بگشا ینافه ا یبو به  

چه خون افتاد در دل ها نشیمشکتاب جعد  ز  

چون هر دم شیدر منزل جانان چه امن ع مرا  

محمل ها دیدارد که بربند یم ادیفر جرس  
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دیمغان گو ریکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به  

خبر نبود ز راه و رسم منزل ها یسالک ب که  

لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب  

حل هادانند حال ما سبکباران سا کجا  

آخر دیکش یبه بدنام یکارم ز خودکام همه  

کز او سازند محفل ها یماند آن راز یک نهان  

مشو حافظ بیاز او غا یخواه یگر هم یحضور  



و اهملها ایدع الدن یما تلق من تهو یمت  

حافظ حضرت  
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قرص خورده  یبه تن دارم ... مشت یه ام... لباس بهترگرفت دوش

 ام تا

مبارزه کنم یرونیو ب یدرون یبا درد ها بتوانم  . 

صرفا به خاطر پوشاندن  زنمیکه به لب م یلب قرمز رنگ رژ

زانیم  

...  فتدیاست ... بارها و بارها اتفاق م یدگیرنگ پر یتوجه قابل

 بارها و

 یو بارها در تالش بودم تا تکه هاشکسته شده ام.... بارها  بارها

و زیر  

شعار نیرا جمع و جور کنم و از نو به هم بچسبانم ! و ا درشتم  

 کی یمقدمه  یگوشم است : هر شکست ی زهیآو شهیهم

ستیروزیپ  



قابل یشعار باشد اما شعار ها تنها جمله ها کیهرچند که صرفا  .  

برد شیا پر یبه آنها چنگ زد تا کار شودیهستند که م ییاتکا  ! 

قدرتمند ظاهر شوند ! چون کلمات قدرت توانستندیها م شعار  

دهنده هستند . پس شعار ریی... کلمات زنده اند ... و تغ داشتند  

،  یگذار یقدم م یکیدر تار یکند . وقت یعصا عمل م کی مثل

 تنها

دهد تا  یو هشدار م کندیم ییاست که موانع را شناسا شعار

 مراقب

یباش  ! 

زنم .... روان  یم لمیبه وسا یمتورم هستند . دست میاه پلک

را سینو  

که با دقت آن را تماشا  یدارم و درحال یچشمانم نگه م مقابل

کنمیم  
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کند تا به مخاطب پشت یشدن به در اتاق ، وادارم م دهیکوب یصدا  

ورود بدهم ی، اجازه  در . 

ندد که مانعب یدر را م مهیسراس شودیکه داخل اتاق م نیهم درود  



دانم  یکه م ییآدم ها شود . آدم ها یباق یو کنجکاو یفضول

 نگرانم

ندارم نگران بودن ادم  یازیکه ن یزیاما االن به تنها چ هستند

 !هاست

تو دستت هیچ نیپرسد: ا یمقدمه م بدون ! 

- سیخودنو هی .... 

رنگش فرو  یگرمکن مشک بیرا در ج شیدستها دیآ یم جلوتر

یم  

: خوشگله دیگویو م برد ! 

و البته گرون تهیفی: مرغوبه ! با کزنمیم یلبخند  ... 

- ؟ شیاز کجا آورد ! 

- کردم دایو از تو ساک تو پ نی؟! ا نیا  ... 

تو  نیا یپرد : از ساک من ؟ مطمئن یواضح باال م شیابروها

لیوسا  

بوده من  ... 

دهم که با دقت یم لشیرا هم تحو سیدهم خودنو یتکان م یسر  

اش کند یسبرر یشتریب  . 
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ستیمال من ن نیا ی: ولدیگویم کندیم شیکه تماشا یدرحال  ... 

- یمطمئن ! 

 نی... ا نی... ا نی: ا زندیو سپس لب م دیگویم فیخف یآره  کی

 مال

بود اسامه  ! 

 دیماجرا شود ، فعال با نیا ریدرگ نیاز ا شیخواهم ذهنم ب ینم

 گره

به پنج کیست ... نزدرا برطرف کنم ، فرصت کم ا یمسائل قبل ی  

نبرده  شیاز پ یکار سی... پلمیخبر یاست که از اتابک ب ساعت

 است

آورد یهمه را باالخره از پا در م ینگران و  . 

 میگویاست م سیکه درود هنوز چشمش به خود نو یدرحال

ی:مطمئن  

اسامه است مال  ... 

دهد : آره ... من برش داشتم! اون شب... همون  یتکان م سر

 شب که

... 

برش داشتم ادیم ادمی: فقط  دیگویو م کندینگاهم م دهدینم ادامه ! 

ای دارنیبرام نگهش م دونستمیدادمش... نم لیزندان هم تحو تو  



ای ذارنیم توساکم  ... 
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یکنسول م زیم یرا رو سیدهد و سپس خودنو یباال م یا شانه  

ستی: به هرحال مال من ن دیگویو م گذارد  . 

- ستیاسامه هم ن ! مالدونمیم  ... 

؟ هی: پس مال کزندیکند و لب م ینگاهم م همانطور  

 زنمیزل م نهیکنم ، به آ یمکث م نیهم یبرا میبگو خواهمینم

 گونه

خون است ، ی اچهیسرخ شده اند و چشمانم مشابه دو در میها  

ه؟یمال ک یدونیپرسد: م یدوباره م درود  

از  هیال کدام ناحصوت م نیا دانمی، نم چدیپ یم میدر گلو صدا

 حلقم

کند ... کلفت وبدون عاطفه لب یم ی... حنجره ام کم کار است  

زنمیم  : 

 ! ماِل اصالن-
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؟ یدونیپرسد: از کجا م یم جیگ دورد  
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 نیتکه به ال یاش نام ییدر طال ی، رو دارمیرا برم سیخودنو

 حک

نجای: از ا میگویدهم و م یاست را نشان م شده  ... 

: اها دیگویو م گرددینگاهش به چشمان من برم سیدر خودنو از  

! 

کم! به یلی... خ ستین ادمیاون شب  اتیی: جزدیگویبا رخوت م و  

ارمیم ادشیبه  یسخت  ... 

فرصت  هی: سر  میگویو م دارمیمشت نگه م یرا تو سیخودنو

 درمورد

میکنیشب صحبت م اون  ! 

 ییضربه ها یصدا ی: فقط گاه دیگویو م ندینش یتخت م ی لبه

 که

شهیخواب هام تکرار م یسرش زدم ... تو به  ! 

سوزد . مگر چند سال دارد که ذهنش  یبغضم م یزیاز ت میگلو

 مدام

اش کرده است چارهیشب باشد ... وجدانش ب کی ریدرگ  . 



زند: دالن یم میصدا درود  ... 

طال یبهم بگ ستی:بهتر ن میگو یم شیحال و هوا رییطر تغخا به  

! 

کند : دالن یدوباره تکرار م درود  ... 

 !جان دلم ؟-

- ؟ شهیم یحاال چ  
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گذارم و  یم شیران پا ی... دستم را رو نمینش یم کنارش

میگویم : 

شغل هی... دنبال  یبکن تویزندگ دیبشه ... تو با ستیقرار ن یزیچ  

 ی... آرزوهات اگر دوست داشت اهاتینبال رو... دیبر خوب

 ازدواج

ی... کار کنی.... بچه دار بشیکن  ! 

- ندارم ؟ ییایرو شهیباورت م  

... با  زارمیکه در چشمانش رخنه کرده است ب یترس نیا از

 اعتماد به

 ینیب یروز م هی... کم کم !  ادیبه وجود م ای: رو میگویم نفس

 دوست



 ستیانیپ هی خوادیروز دلت م هی. ..ینقاش بزرگ بش هی یدار

یباش  ! 

 نیفردا از ا دونهینم ی... کس لمسازیف هی اینجار...  هیهم  دیشا

ایدن  

... هر روزش با  نهیهم زادی! هر روز متفاوته... آدم خوادیم یچ

 روز

 یزی... ممکنه چمیهست یریمتفاوته . ماها موجودات متغ گرشید

 که

 نیگزیجا هی... پس فردا براش مینخوا گهیرو فردا د میخوایم االن

 تازه

دلت  یزندان بود یکه تو یوقت اریب ادی. به میکنیم انتخاب

خواستیم  

 یبر دی.... با دهی! حاال وقتش رسیکن کاریچ یازاد یتو

 ... سراغشون

یکه دوست داشت یهمون کارها رو بکن یبر دیبا  ! 

- ؟ یکن کاریچ یخوایتو م  

دور خودم بچرخم درود دی: من ؟! فعال بازنمیم یلبخند  ... 
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- شهیم یبچه چ نیا فیتکل  ! 

به آن فکر کنم خواهمینم  . 

دیگویدو م داری... دست برنم شیکند با حرفها یوادارم م درود : 

اتابک همخون ما نکهیدر هم شکستن! ا یلی.... خ نیوگل سلطان  

دونمیناراحت کننده است ... نم ستیما ن لیکه از فام نی... ا ستین  

میکرد یزندگ فیبالها سر ما اومد . ما شر نیا چرا ... 

وقت ها بالها فقط سر  ی: گاه میگویوم زنمیبه او م یلبخند

 خانواده

که خدا  یدونیکه خدا شرافتشون رو بسنجه ! م ادیم فیشر یها

هی  

اون  یداره ! هرکس پاشو کج بذاره صدا یشرافت سنج قو ابزار

 ابزار

دارهیمبرزخ و جهنم و بهشت بر کل  ! 

 شهیباشه که تو بهشت نم ینطوریشود: ا یباز م ششین درود

دیخواب  

! 

...  نهیها هم یعذاب جهنم ی: درسته ! ول میگویوم خندمیم

یصدا  

تو هر لحظه بشنون دیاون ابزار و با نگید نگید  ! 



براشون هیجور دلگرم هی نیدهد: ا یسرتکان م درود  ... 
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] 5۰۳:۳ ۲۱,7۳۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۲۱_ یلیگرا  

براشون هیجور دلگرم هی نیدهد: ا یسرتکان م درود  ... 

؟ی: دلگرممیگویم متعجب  

- هم هستن !  یا گهید یکه به جز خودشون .... آدم ها فهمنیم

 آدم

ستنین فیکه شر ییها  .... 

... یکم استراحت کن هی: درسته ! بهتره میگویوم کشمیم یهوم

 مراقب

گردم یباش .زود برم مهه . 

دالن ؟ هیمال ک یلیل ی: بچه  دیگویکه درود م شومیجا بلند م از ! 

؟ ستی: به نظرت حدسش راحت ن میگویو م زنمیم یلبخند  

- ؟!  کننیم ینقش باز ای گنیچطور آدم ها انقدر راحت دروغ م

گهید  

اعتماد کرد ؟ شهیم یک به ! 



... که همه به تویاشکن قابل اعتماد ب ی: تو سع زنمیم یلبخند  

 یدونی.... میرو بگ قتیحق شهیو هم یکنن... صادق باش اعتماد

 گفتن

رو عوض کنه زهایچ یلیخ تونستیدر زمان درست ، م قتیحق هی  

! 
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از  یلیخ یبچه ... وجودش.... حضورش... ممکن بود جلو نیا

 مسائل

 ! فقط ازش رنیرو بگ یزیچ ی! اما انگار نخواستن جلورهیوبگ

 استفاده

بود خب تو اگر اعدام  یلیبه نفع خودشون ... اگر گرا کردن

یشدیم ... 

جابیا طیشرا دیبود ... شا فیوجود داشت و اگر آل س یلیگرا هی  

امیدرب یا گهیتا من باالجبار مجبور نباشم به عقد کس د کردیم  ! 

مانم ینم نیاز ا شیب . 

النکند: د یم میاز خروج از چهارچوب ، درود صدا قبل  .... 

تو  فی: تکلدیگویشود م یکه بلند م یچرخم ، درحال یعقب م به

 و



؟ شهیم یچ اصالن ! 

لتیاگر دل-بودم :  دهیپرس ی...وقت چدیپیاصالن در سرم م یصدا  

هیتو کاف ینبود ! و جواب داده بود : برا یکاف یزاریب یبرا  ! 

... که  ستیکاف میبرا دانستیشناخت و م یخوب من را م چقدر

زاریب  

 ! شوم

ی: تو دوستش داردیگویبروم که م خواهمیم رمیگ یدرود رو م از  

! 
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- برادرش ازدواج کرده ... صاحب  ی وهیزن داره ... باب هیاون 

 سه تا

! چطور  کننیبرادرشه که هر سه نفر اونو بابا خطاب م فرزند

تونمیم  

رو دوست داشته باشم که یمرد  .... 

به اولش فکر نکن ... باهاش ادامه  : دیگویکالمم م انیم دورد

 . بده

...  رهیگیما رو م بانیگر شهیاول هم نی: اولش... ا زنمیم شخندین

 من



بچه هام  یازدواجمو برا یبامزه  یقصه  تونمیوقت نم چیه

فیتعر  

کنم فیخودم تعر یبرا گهیبار د هی تونمیقصه رو نم نیا ی! حتکنم  

! 

خودم درود یبرا ی! حت ستین یدنیشن یزن چیه یقصه برا نیا  

.... 

- نتونی... حتماب تیبه سه سال زندگ یپشت کن هوی یتونیتو نم  

خوب بوده یروزها  ! 

اجبار به  ی هیسا ریکه ز یخوب یچرخم : روزها یسمتش م به

 وجود

دارن ... درود من  ینقص هیدارن ! همشون  یمشکل هی...  اومدن

نویا  

حاال که  یو نداشتم ول! اون موقع توان مقابله باهاش نخواستم

 توانشو

 ... جراتشو... جسارتشو دارم ... حاال ...

!  یکن کاریچ دیبا یدونی: حاال هم تو نمدیگویکالم م انیم درود

 حاال

 لشوی... میبه قول خودت توان و جرات و جسارتشو دار که

که یندار  

یجدا بش ازش  ! 
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- من ید زندگدرود .... حاال وقت فکرکردن وصحبت کردن درمور  

انجام بدم . فعال دیهست ... که با یمهمتر ی! کارها ستین  

 . خدانگهدار

ام  یلعنت یمانم که برادرکوچکترم من را درمورد زندگ ینم و

 سرزنش

 دی... و شک و ترد ماتمیکند . درمورد انتخابم... تصم حتینص ای

میها  

ه از منک یامتحان ای... خدادیایاز آن ها درست در ب یکیکه اگر  !  

را با یآدم چیه ایامتحان جهان است ... خدا نیسخت تر یریگیم  

کنمیامتحان نکن ... التماست م عشق ! 

سوال و یدهم تا کس یزنم که مجال نم یم رونیاز خانه ب یطور  

،  یهمراه یدرخواست پاشا برا یدر ازا یکند .... حت جوابم

 سکوت

دست تکان یتاکس نیاول ی.... برا رسمیم ابانیبه خ ی. وقت کنمیم  

شلوغ را ندارم یها ابانیدر خ یاعصاب رانندگ یدهم . حت یم  . 

!  دیآ ینم یجواب چیدهم... ه یم غامیزنم .. پ یاصالن زنگ م به

یحت  



شود . سرم  ینم دهیاش د یاجتماع یها شنیکیدر اپل میها غامیپ

 را

، یخبر یب یقیدهم دقا یهم و اجازه م دیم هیتک یصندل یپشت به  

برهوت  کی...  ستیعال میاهایرو نیرا به ناکجا ببرد . سرزم من

 پر از
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من است یقدم کیکه در  یکه دوستشان دارم ! برهوت ییزهایچ  ! 

ینچیاز شام آخر لئوناردو داو یریتصو هیشب  ! 

خوب به نظر یاز غم و حزن ول یدر پرده ا زیاندازه همه چ همان  

بلکه افتضاح است!  ستیاصال خوب ن تیکه در واقع رسدیم

کیتار  

کننده است وسیو ما یستی، پر از ن است . 

] 46:۱۲ ۲۱,7۳۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۲۲_ یلیگرا  

96۱۳/5 ۳۱و سوم :  ستیفصل ب /  

،  یدفتر خصوص کیبه صرف قهوه ، در  یراعلمیام تانیکاپ نزد

یرو  

کنم یمنگاه  زیم ینشسته ام ... به گوشه  یچرم مبل  ! 



 شیسردوش ها یپر افتخار است ... وقت دی، از اسات انسالیم مرد

 را

که رسدیبه ذهنم نم یگرید زیچ ییبایکنم جز جالل و ز یم نگاه  

و بزرگوار تالش  زیپدر عز کی. به مانند  میوصفش بگو در

تا کندیم  

درست قرار بدهد یریرا در مس من  . 
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: سوابق تو ...  دیگویکند م یکه پرونده ام را تماشا م یدرحال

 هوش تو

 نیباعث شده ا یبوده ! چ یعملکرد تو ، تا سال گذشته عال ...

 روزها

دخترم؟ یایبه نظر ب نیگرفته و غمگ انقدر ! 

رژم به  یطعم شکالت کشمیرنگم ، زبان م یصورت یلبها یرو

 پرز

پا انداخته ام و به مرد که پشت  یچسبد ، پا رو یزبانم م یها

زشیم  

کنم ینگاه م است  . 

ستیگفتن ن یبرا یجواب چیه  . 



یاست که آدم ها یی، حرفها یمالقات خصوص نیعلت ا دانمیم  

من  یکه در حد و اندازه  ییپشت سرم زده اند! ادم ها لیبخ

ستندین  

هرگز نبودند درواقع  ! 

کند با آرامش به چهره ام یقالب م زیم یرا رو شیدستها تانیکاپ  

... مشاوریبا من صادق باش خوامی: مدیگویشود وم یم رهیخ  

ستین یاز تست ها راض روانشناست  ! 

- یا گهیروانشناسه؟ چرا منو به کس د تیعلت احضار عدم رضا  

د؟ینداد ارجاع ! 

آورد یبه لب م یلبخند  . 
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توانمیدارم که نم یمبارزه طلب ی هی، من روح ستیخودم ن دست  

کنم  یودم را شماتت م، خ یحاضر جواب نیازش بکشم!از ا دست

 و

یستیمجرد ن گهید دونمی: مپرسدیم یبه آرام تانیکاپ ! 

کنمیم سکوت . 

و زنمیخنک شده است زل م میرو شیکه پ یفنجان قهوه ا به  



ارتباطت با دونمی: م دیگو یبا همان لحن گرم و پدرانه م تانیکاپ  

...  یازدواج نا به هنگام داشت کیمهراز نافرجام بود ... و افسر

 در

تو به خودت یشخص یزندگ نی! البته ا یخبر یکامل و ب سکوت  

تو ی... زندگ کنهیمنو نگران م گرانید یاما زمزمه ها مربوطه  

... 

! یکه احتماال باهاش مواجه هست یتو... بحران یروح حاالت

 پرواز

؟ ی. متوجه کنهیرو طلب م یآروم ی هیروح  

کنم یتا حالج کندیمکث م یا قهیدق  . 

هست که یا گهید زیکند: چ یان لحن خونسرد اضافه مبا هم و  

؟ یبگ یبخوا  

 زی: شما اگر چ میگویکه هنوز نگاهم به قهوه است م یدرحال

یشتریب  

قرار بدم ارتونیدر اخت یکل یجمع بند هی... تا  دیلطفا بگ دیدونیم  

! 
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 دیسف یمای، نگاهم به هواپ شودیکار بلند م زیاز پشت م تانیکاپ

 رنگ

را به کمر  شیقراردارد ، دستها زشیازم یکه کنج رودیم اهم

، زندیم  

کمکت کنم دخترم! تو جز معدود خوامی: من م دیگویآرامش م با  

... یایم رونیپروسه سربلند ب نیاز ا دونمیکه م یهست ینفرات

یروز  

و به عنوان  ی، نظر مقامات رو جلب کن یکه تو تونست نمیبیم رو

کی  

. اما انگار یکن تیفعال یخلباِن زن رسم کی...  یرسم خلبان

گهید  

چند  رانی! مگه تو ا یاتفاق ندار نیبه وقوع ا یلیوتما لیم خودت

 زن

؟  یانگشت شمار باش ستیل نیجز ا یخوایهست ؟! تو نم خلبان

هی  

 نیزن پر قدرت؟! توانمند و اگر در تو ا هی... نیافتخار آفر زن

 خصلت

و همه  کردمی. پرونده ات رو رد م..ینبود نجایامروز ا دمیدینم رو

زیچ  

کردمیبرات تمومش م رو ! 



لرزد یام م چانه . 

که افراد یدونی: تو م دیگویحوصله از سکوت من م یب تانیکاپ  

رندیگیرو نشانه م گرانید اقتی، ل قیناال  ... 

ییدهم: متاسفم که حرفها یو جواب م زنمیچشمان او زل م به  

نظر شما  یتا چه اندازه رو نمدوی... که نم دیدیمن شن درمورد

 نسبت

گذار بوده ریمن تاث به ! 
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- گذار نبوده ریتاث یاندازه ا چی! تا ه یلیگرا یاندازه  چیتا ه  . 

کمکت کنم خوامی:م دیگو یکنم و م یرا در هم قفل م میها پنجه  . 

 خوامی... میپشت سر بگذار تیدوره رو با موفق نیا خوامیم

تتیحما  

کیبه عنوان  خوامی... م فتهیاسمت سر زبون ها ب خوامی.. م کنم  

... و یاسمت ثبت بشه ! ثبت رسم رانیا خیزن در تار خلبان

یدونیم  

که وجود داره ییها تیتو با تمام مسئول یو از عهده  تونمیم که  

ازش  دینکته است که با نیو آخر نی! اما خواستن تو اولامیبرم

 مطلع



 !بشم

۲۱,7۳۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۱۳:۰۳[  

# ۳۲۳_ یلیگرا  

یبه او م یزینگاه ت خواهمیمن نم کندیم الیخ نکهیحرص از ا با  

کیمن  دیکن الیباعث شده که شما خ یزی: چه چمیگویوم اندازم  

حاضرم بهش پشت پا بزنم ... که من به ای خوامیرو نم نیا درصد  

نظر ریسالها ز نیا که تمام ییتمام آدم ها یزن پا به پا هی عنوان  
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زحمت نیا یاون ها برا یاز همه  شتریب یگرفتند ، و حت ادی شما  

م و تالش کردم دیکش ! 

... نظم وییدایروزها کم پ نی... ا نهیدهد: مشکل هم یتکان م سر  

 یبا تو همکار میتمام ت نکهی... با وجود ایندار یزیر برنامه

اما کنهیم  

تو  طیمتوجه تمام شرا یتازه عروس.  مینیب ینم یتو همکار در

 هستم

فهممینوه دارم و م هیبخت فرستادم...  یدو تا دختر به خونه  من  

و منظم تو رو دچار قیدق یزی، برنامه ر یزندگ یها تیمسئول  



مرد و زن نداره!  دهیاتفاق رخ م نیکرده ... البته که ا مشکل

 ازدواج و

هر  یضوع برامو نیا رشیاز اون ، وپذ یناش یها تیمسئول

که یکس  

کننده است جیدر ابتدا سخت و گ شهیمشترک م یزندگ وارد . 

- دیکنیممنون که درک م ! 

- زن تازه عروس رو  هی ی هیچون تو روح کنمیاتفاقا درک نم

یندار  ! 

که نهی: موضوع ا دیگویو م ندینش یمبل مهمان م یرو مقابلم  

ن زبر و از اون دال یو کاهل ی! سست ی... کرختیستین خوشحال

 زرنگ

 کی! تو مثال کنهیداره ُشره م دیکشیم رونیمو رو از ماست ب که

 کوه

 شهیاستوار... هم شهیدر نظرم ... هم یقد و قامت بود خوش

 روبه

انهدام شده  نیباعث ا ی... چ دهیسر به فلک کش شهی... همرشد

 !؟
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 یزده را از رو خی یبرم ... فنجان قهوه  یرا جلو م دستم

بلند ینعلبک  

شده که بیعج یدگیچیپ هیمن دچار  ی: زندگ میگویکنم و م یم  

مهلت نداده تا درکش کنم بهم ! 

- نی... ایلیگرا میشیم یبیعج یها یدگیچیدچار پ یما گاه یهمه   

... درمورد  نکهیاندازه تو رو از پا بندازه ! ضمن ا نیتا ا دینبا

 برادرت

قدر براتون سخت موضوع چ نیکه ا فهممیزندانه مطلعم و م که

 . بوده

را لکه  نمیشلوار ج نکهی... به ا کنمیرا به ران پا منتقل م فنجان

 کند

نیاست که دستم توان نگه داشتن ا نیا قتیدهم! حق ینم یتیاهم  

را ندارد فنجان  . 

به خودت فرصت  یمدت یدار اجی: احت دیگویبا آرامش م تانیکاپ

یبد  

 ؟

: بله زنمیچشمان مرد زل م به  ... 

 !چقدر ؟-

- دونمینم . 



- مقدار هیکه  یصحبت کن یکم تیخصوص یدرمورد زندگ یخوایم  

و درکت کنم؟ امیکنار ب طتیشرا با  
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رمیگیم نییرا پا سرم  ... 

یلیگرا ری: سرتو باال بگزندیم تشر ! 

 یپا م ی. مرد پا رو کشمیم قیو نفس عم کنمیراست م گردن

 اندازد

: برادرت چرا زندانه؟دیگویم و  

دهم: به جرم قتل یپاسخ م کوتاه  ! 

که هم  ییکه پا خوردیم کهی یرا ندارد . طور یکی نیا انتظار

 اکنون

دارد و هر دو پا را  یگذاشته است، را برم گرشید یپا یرو به

 به

و گذاردیم شیپا یران ها یرا رو شیفشرد ، آرنجها یم نیزم  

: قتل عمد ؟ دیگویدهد و م یرا به جلو هل م خودش  

یعاد ریغ یدعوا هیدهم : به موجب  یتکان م یسر  ... 

من ... حکمش ی: خدادیگویو نگران م کشدیبه صورتش م دست  



؟ اومده ! 

- دادند درحال حاضر ، داره حکم جرمش تیمقتول رضا یخانواده   

! سه سال حبسگذرونهیم رو  ... 

بود ؟ بهیدهد : مقتول غر یتکان م یسر  
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: واضح تر بخوام بگم میگویدهم و م یبه عالمت نه تکان م یسر

هی...   

برادرم شارژ شده بود و از کنترل خارج  رتی... غیناموس یدعوا

 شد

. رهینتونست جلوشو بگ چکسیبمب منفجر شد و ه هیمثل  ...

 موضوع

متوجه اشتباهم شدم که یکردم! و وقت کشیکه من خودم تحر نهیا  

از کار گذشته بود کار  . 

 ! متاسفم-

 ... ممنون-

- در هم شکسته ی هیروح نیا یبرا یخوب لیوجود دل نیپس با ا  

داره وجود  ... 



- امیمن نشکستم ! هنوز سرپام و از پسش برم  ... 

- فرصت محدود که خودت رو  هی!  یدار ازیالبته اما به فرصت ن

 از نو

یو شکل بد سر ... 

] 5۰:4۱ ۲۱,7۳۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 4۳۲_ یلیگرا  
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میگویدهم و م یتکان م یسخنش سر دییاحترام حرف و در تا به  

: 

دیدیمن قرار م اریفرصت رو دراخت نیکه ا ممنونم  . 

- میبد لیجلسه تشک هی دیبا ... 

شومیحرفش مات م از  . 

، از ساعات  یپزشک ی: تست ها دیگویو م کنمیم نگاهش

که یپرواز  

که به پرواز  یه و عشق... از عالقیکه دار یاز استعداد یگذروند

یدار  

موضوع رو بهتر از من  نی... فکر کنم خودت ایلیگرا مهمتره

یبدون ! 



- ؟ هیمنظورتون چ  

- رومه تو به  شیکه پ ی... پرونده ایلیتو گرا یپزشک ناتیمعا

 کمک

 یاگر بخوام رسم شمی! و من نگران سوابقت م یدار اجیاحت

 کمکت

 .کنم

 تانیو کاپ کشمینفس م ، با آرامش شودیراحت م المیخ یکم

یدرحال  

رو یکاف تی: از ازدواجت رضا دیگویکند م یم میبا دقت تماشا که  

؟ یدار  

دهم یبه عالمت بله تکان م یسر . 

؟ی: مطمئن دیگویکند و م یم میبا دقت تماشا تانیکاپ  
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من یاز زندگ تیخاص یتا چه حد آن فضول ب دانمینم گزمیرا م لبم  

، کمک کننده  یطیشرا چی. دروغ در ه ماوقع داده است شرح

ستین  

... من از گفتن یلعنت یها ی! پنهان کار یلعنت یدروغ ها ...

قتیحق  



ندارم یترس  . 

-  یناموس یدعوا هیقتل برادرم ... .همونطور که گفتم  یماجرا

 . بود

ازدواج کنم که  یموضوع ناچار شدم با مرد نیا یخاتمه  یبرا

 قبل از

مرحوم وصلت کرده ... سپس با من!  ی وهی... با ب ازدواجمون

یهمه   

نهیا ماجرا  ... 

کند یشوکه نگاهم م تانیکاپ  . 

نماند و لب یباق ییمگو چیه خواهمیدهم م یدهانم را قورت م آب  

عرب... در  ی فهی: همسرم برادر مرحوم هستند ... از طازنمیم

ینواح  

! البته مادرشون ترک استانبولن جنوب  ! 

فکر کنم شما االن در  ی.... ول ادهیها ز ی: گفتن زنمیم یلبخند

 مورد

. و مطمئنم صداقت رکن  دیو شفاف وکامل بدون زیهمه چ من

هیمهم  

صفت هی نیازش بهره مند باشه ! ا دیبا یتو هر شغل یهرکس که  

یرو به تنش م یهمه چ یپ کنهیکه انتخابش م ی... کس هیانتخاب  



! و من حاضرم صادق باشمماله  ... 
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- تو تیمن قابل احترامه ... و شخص یتو شخصا برا یانتخاب ها  

... 

یکه منو سربلند کن یکنم به شرط تتیحما خوامیم من  . 

- ! ممنون به خاطر قهوه دیشک نکن  ... 

بروم رونیاز دفترش ب خواهمیکه م یشوم ، درحال یجا بلند م از  

یلیزند: گرا یم میصدا .... 

یچرخم و مرد با احترام م یم مانم به سمتش یچهارچوب م در  

 یداشت اجیخوب سراغ دارم... هر زمان احت لیوک هی: من  دیگو

 بهم

بذارم ارتیکن تا شماره اشو در اخت اعالم  ! 

؟ لی:وک زنمیم یلبخند ! 

- کنهیدر خصوص طالق خوب عمل م  ... 

شماره رو در  دیدهم: ممنونم . اگر لطف کن یتکان م یسر

ارمیاخت  

شمیممنون م دیبذار . 



- نکن تا  یحتما . مراقب خودت باش .فعال تا دو ماه خودتو آفتاب

 بعد

 گهیپزشک د هی... احتماال پرونده اتو ارجاع بدم  شهیم یچ مینیبب

 هم

قرار مالقات برقرار بشه اونقدر رو به  یوقت خوامیکنه ! م یبررس

 راه

یکس نذار چیه یبرا یدیترد چیه یکه جا یباش  ! 
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زنمیم یلوند لبخند  ... 

چشمم را پشت گوش شیآمده پ یمو یطره  ستیخودم ن دست  

تانی: چشم کاپ میگویگذارم و م یم  . 

عتمیدهد تا دم در مشا یقرارش م ریلبخند تحت تاث نیکه ا نمیبیم  

دی: به همسرمحترم سالم برسونزندیکند و به طعنه لب م یم ! 

 ... حتما-

ه؟یشغلشون چ ی: راست پرسدیکه م رمیگیقدم فاصله م کی ! 

- شرکت هی...  دنیانجام م یتجار یهستند ... کارا نسمنیزیب  

هم دارن یرانیکشت  ! 



کند ینگاهم م ریمتح  . 

تواند انجام دهد حرف بزنم  یکه او م ییاز کارها توانستمیم هنوز

 اما

به یکنم ، با آرامش سر یکوتاه اکتفا م یچند جمله  نیهم به  

 نیکه پا به کاب یتا زمان دهم و یتکان م یخداحافظ عالمت

 آسانسور

 یدر چهارچوب در ورود رهیرا متفکر و خ تانی... کاپ بگذارم

 اتاقش

کنمیم تماشا ! 
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، تلفن همراهم  شودیمتوقف م یآسانسور در الب نکهیمحض ا به

 زنگ

پرسد یم یدهم ، با لحن خونسرد یم خورد ، فورا جواب یم  : 

رفت شیچطور پ یکار جلسه ! 

 . بد نبود-

- دنبالت ؟ امیب یخوایخونه م امیدارم م  



- همراهم هست نیماش  . 

به هدف نخورد رمی: درسته! خب تخنددیم  ... 

- میسلطان دعوت یخونه . امشب خونه  امیعصر م  ! 

- نمتیبب یدرسته ! چه ساعت  ... 

- گهیساعت ددو یکیتا  رسمیم  . 

نمتیبی: خوبه . مکشدیم یهوم  . 
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ترنم را یشماره  نم،ینش یو پشت فرمان م کندیم یخداحافظ  

دهد فورا سراغ اصل مطلب  ی، پس از سه بوق جواب م رمیگیم

یم  

؟ چرا خواسته بودت؟! اونم اونجا یشد ؟ صحبت کرد ی: چ رود  

تو دفترش ! از صبح دلشوره دارم برات یرسم  . 

- بود؟ یکار ک یدونیم  

- ؟ یچ  

- و  زیهمه چ بایمنو لو داده.... تقر یزندگ یقصه  یهمه 

دونستیم . 

 !واقعا ؟-



یکنم ، ب یپارک م ابانیاز خ یبا دقت کنج شودیم کیبار نگاهم  

بوده  یکار کدوم احمق یگی: واقعا و کوفت ... م میگو یم حوصله

نه ای  

 ؟

بگم بشم چوب دو سر ترسمی:دالن ... باور کن م کندیم یا خنده  

 !سوخت

- ! کارت پخش نکردن ؟فته؟یعقب م ی؟! چرا ه هیک شیعروس ! 

- بوده ... منتظرن اون خوب بشه ... سر  ضیپدربزرگ عروس مر

نیا  

 ی... نگران نباش باالخره عروس ارنیکن سفت کن درم شل

رهیگیم  ! 

 

1434 

فخر  یمن برا ی: من نگران اون باشم؟ چرا فکر کردخندمیم

منگران ..... 

- گهید ینگران بود شیعروس یبرا  ! 

راحت التیترنم خ ستمین چکسی: من نگران هزنمیم یلبخند . 

- مینیهمسر شما رو بب یما آقا شهیم ی... ک یراست  . 



 ی: باشه ! سر فرصت .... فعال کار دارم امشب مهمون خندمیم

 پاگشا

چه خبر باشه یکنی... فکر م دعوتم  ... 

- ؟ المصب من که هیشده ؟! خبر یور ؟ چ.... چط گهیپاگشاست د  

ها شرکت کنم یمهمون نیتو ا تونمیازت دور شدم که نم انقدر  ! 

- ؟ یایبه خالم بگم تو هم ب یخوایم  

 !جدا ؟-

- دارم اجیبهت احت کنمیحس م  ... 

فخر...  یکردم! حاال تو عروس ی: نه .... شوخ دیگویو م خنددیم

از یدل  

؟گفت یچ تانی! کاپ ارمیدرم عزا  

- شهیم یچ مینی... تا بعد ببیصغر بتیتو غ رمیفعال دو ماه م  . 

استفاده کن تیموقع نیاز ا ی: خوش بگذره پس ... حساب خنددیم . 
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ترنم تمام مدت از دانشگاه کنم،یو حرکت م میگو یحتما م کی  

و شکنجه کنمیسرزنش م کنمیذهنم فخر را شماتت م یتو دیگویم  

یبگذارم ! اصالن م انیبا اصالن در م دیرا با نی... ا کنمیم اش  



 یبه لب م یفکر لبخند نیبنشاند . با ا شیفخر را سرجا توانست

 اورم

اصالن  دنی،از د رسمیبه خانه م یوقت کنمیم یاز ترنم خداحافظ و

 که

کی. سوار زنمیلبخند م کیاراده  یکند ب یکوچه پارک م در  

رارق شیموها یرا رو یدود نکیکه ع ی. درحال است  BMW Z4 

دهد یلبخند ساده م کیاست پاسخ لبخندم را با داده  . 

کاور کیبرم  یعقب م یدستش را به صندل نمیبیو م شومیم ادهیپ  

زن است که  کی ریتصو شیساک که رو کیو شلوار و  کت

 ساعت

. با دقت به من  شودیم ادهیبه مچ دست دارد برند ، پ رولکس

 نگاه

؟ یپرسد : خوب یو م کندیم  

 ی: مرخص میگویکنم و م یو ظاهرش با دقت نگاه م نیماش به

یگرفت  

 ؟

- ؟ رمیچرا بگ یمرخص ارمی؟ من خودم صاحب اخت یمرخص ! 

را در  دیو کل گردانمی! رو برمگزمیوحشتناک لب م یسوت نیا از

 درون



عطر تلخ مردانه اش یوبو ستدیا یچرخانم ! پشت سرم م یم قفل  
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دکن یشامه ام را پر م تمام  ! 

] 5۲۱:۲ ۲۱,7۳۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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به واحد ندارم ، گام به گام پشت سر  دنیرس یبرا یعجله ا چیه

 من

روم که یپله ها راباال م ی، طور نهیبا صبر و طمان کند،یم حرکت  

و خود  ی... خوددار اوردیمواج کمرم او را به ستوه ب حرکات

یکنترل  

ستمیداند چ یچه هستم و م دانمیاست م شیقابل ستا میابر اش  . 

. لفت دادنم دیآ یپشت سرم پله ها را تک به تک باال م یآرام به

 را

شود یعاص خواهمیدهم نم یکش نم نیاز ا شیب  .... 

آورم یرا در م میهمان مبل لباس ها یشوم رو یخانه که م وارد  

فرش یراه رفتن رو کنم ... یمحبوبم را به پا م یچوب یها صندل  

آزرد یرا م میخانه کف پا نینامرغوب ا یها ... 



خوشت نیاز ا نی: بب دیگویکه مهربان و مردانه است م ییصدا با  

؟ ادیم  
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یکنم جعبه  یاش م یبا دقت وارس زنمیساک ساعت زل م به  

منه ؟ ی: برا پرسمیو م کشمیم رونیساک ب یرا از تو یچوب  

- جفتمون یبرا ! 

 یو به صفحه  کشمیم یجذاب است ... هوم میت براساع ست

و بایز  

: قشنگه! ممنونمیگویم یکنم ... با مکث یاش نگاه م ساده  . 

هست نمیا دیگویدهد و م یتکان م سر  ! 

: فکر  دیگویو م رمیگیمخمل سبز را به سمتم م یجعبه  کی و

 کردم

... به گلوت ادیب بهت  ! 

: گلوم ؟کنمیم یهان ! 

: و لباست دیگویم یاوهوم  ... 

: لباسم؟زنمیم شخندین ! 

- گردنت باشه دالن نیدوست دارم امشب ا  ! 



 یتونی: با ساعت و جواهر نممیگویبرم و م یلنگه ابرو باال م کی

 قلب

یبخر منو  ! 

خوردیم کهیحرفم  از  ... 
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دهد ، ینم یکنم جا خال یرا باز نکرده به سمتش پرت م جعبه  

... گردنبند فتدیم نیو به زم کندیماش برخورد  نهیبه س جعبه

نیمز  

: باخودت  میگویپرد و م یم رونیزمرد ، از جعبه ب یها نینگ به

 چه

که منو تو  یمهمون هیپاگشا ...  یمهمون هیاصالن؟!  یکرد یفکر

 رو

کنه ؟ کیهم نزد به  

:نکنه واقعا  میگویو با حرص م ستمیا یمقابلش م رومیم جلوتر

 فکر

 کنمیکنم احساس شعف م داینار تو حضور پک نکهیمن از ا یکرد

 !؟

را ندارد ییارویرو نیا انتظار . 



رفته بود و ناگهان  شیپ یگریبرنامه در سرش طور د کنمیم حس

 من

آورم ...  یبه لب م یتر قیکردم . لبخند عم رانیرا و زیچ همه

 نوک

با  گذارمیزده از جعبه م رونیگردنبند ب یرا رو یچوب ییپا دم

تینها  

خرت خرت  یدهم و صدا یآن فشار م یرا رو میپا قدرت

 شکستنش

رسانم یله شدنش را به گوش هر دو نفرمان م و ! 

یتونی: منو با پول نممیگویکه به چشمان او زل زده ام م یدرحال  

به پول  تی... اونم با پول برادر مرده ات ! که اگر رضایبخر

دادمیم ... 

انگل از  هیمثل  یکه دار یی... چرا تو شدمیدوم اسامه م زن

 قدرت
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 ییحق خدا شتری.... اسامه که از تو بیمکی! م ینوشیم برادرت

 داشت

 ... حق سلطنت !



سرخ شده است نطورینقطه ضعفش گذاشته ام که ا یرو دست  . 

از  شتریبودم که اسامه ب یدنی: من اگر با پول خرزنمیم یشخندین

 تو

د به حال من ؟کر یم ی.... چه فرقشدیم بیدست به ج برام ! 

خواستمیزن دوم نشم؟! م خواستمیعرب نشم؟ م هیزن  خواستمیم  

 قایو سالم باشه ... دق حیبرادرم صح خواستمیبس نشم؟! م خون

 چه

کرده به حال من ؟ یفرق !!!! 

امالب از لب باز دیبگو یزیچ خواهدیاست که م یعصبان آنقدر  

کندینم . 

 یآدم ب هید :تو شو یباز م ریبه تحق میلبها کنمیم کشیتحر

 عرضه

به خاطر مرگ  یاالن هم هست ی... که هرچیستین یچی... هیا

 اسامه

یزیمن چ یو برا یستیا یمن م ی... اگر امروز رو به رو است  

یشغال دار هیاسامه است ... ارث برادرت و مثل  بیاز ج یخریم  

که تو  نهیا تیاما ... واقع رهیش هی! اسمت اسم یکنیم چپاول

 سلطان



چوپانت جلوت علف  یکه منتظر ییترسو یبره  هی... تو یستین

زهیبر  

کنه رتیس تا ! 

 

1440 

 لهیطو یترسو ! که حاضره تا ابد تو شیم هی:  زنمیم زهرخند

 بمونه و

 یخودی؟! شما انگل ها ... شما ب شهیم ی... عاقبتت چ ادین رونیب

 ها

زیهمه چ یب یشما شغال ها ... ... 

شنومی؟! بگو ... م یبگ یخوایم ی: چ زنمیو لب م کندیم یسیه  . 

 یم کشیآنتر کند،یم میدهد و تماشا یپشت سر م واریبه د هیتک

 کنم

از دونمی... من م یذاریم شیکه به نما یچون قدرت یدیجواب نم :  

! از خون برادرت رهیگینشات م کجا  !!! 

آورد یسمتم هجوم م به  ... 

! قلبم  ستیرئوف ن گری. چشمانش د کنمیوحشت م یا هیثان

 درحال



 ی: تو هرچ میگویآورم و م یاست از ترس اما کم نم دنیترک

یساخت  

خود ساخته رو یمردها ی! پس ادا یخاک برادرت ساخت یرو  

کنهی... به حال من فرق نماریدرن  ! 

به حالت  ی: چ دیگویم یانگار هزار بار زخم است وقت شیصدا

 فرق

؟ کردینم ! 

رو به روم  یتو باش کردین فرق نم: به حال م فتمیتک و تا نم از

ای  

 ... اسامه
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پهنت رمیماده سگ ز هیمثل  ی: دوست داشت زندیم یلبخند  

؟یکه از درد ضجه بزن ی؟! طور کردمیم ! 

روم ی... عقب م دیآ یقدم به سمتم م کی  . 

بَِدَرمت که تا  یجور ی: دوست داشتدیگویحفظ لبخندش م با

نیآخر  

یمرگ کن یبار آرزو هزار یکه نفس بکش یروز  ... 

دیآ یروم ، باز به سمتم م یقدم به عقب م کی . 



] 6۲۱:۲ ۲۱,7۳۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# که از  یبا همان لبخند مشمئز کننده و چشمان 6۳۲_ یلیگرا

 شدت

باهات کنم که یکار ی: دوست داشت دیگویزند م یبرق م شرارت  

بعد از  ی.... که حتیشسته بشروت نشه تو غسال خونه  یحت

 مرگت

ی... که حتیرفته ات باش ی؟! که نگران آبرو یخجالت بکش هم  

به  یهم روحتو آزرده کنه ... که تن بد یکالبد شکاف گزارش

 سوختن

کنار بذارم  نیگالن بنز هیبرات  یخوایبه جزغاله شدن ؟! م ...

 !دالن؟

... مطمئنمادیکارت م به  ! 

کشدیم ریت یخشک نیاز ا میخشک است و گلو دهانم  . 
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نکن  یکی: منو با اسامه  دیگویبرد و م یم میگلو ریرا ز دستش

 ! دالن

که  ییحرفها نیرحمم نکن .... خودتو با ا یرحم ندارم! ب من

یزنیم  



به کارت نداشته یبدم که کار نیتضم تونمینکن ! من نم چارهیب  

 ... باشم

 یاحترام زانی: همون م میوگیو م زنمینفرت به چشمانش زل م با

 هم

یامروزت ... به قبرستون برد یحرفها نیبرات قائل بودم با ا که  

! 

...  یآدم موقت هی...  ستی: برام مهم ن شودیتر م قیعم لبخندش

 نه

داره ... نه نگاهش... نه طرز فکرش یتیاهم احترامش  ! 

مبل پرت یبزند ، کاور لباس را رو یشتریحرف ب نکهیبدون ا و  

از خانه خارج  نکهی، قبل از ا ردیگیم شیو راه خروج را پ کندیم

 شود

خودت برو ! رو من حساب نکن ییجشن کذا نی: به ا دیگویم ! 

که تمام پنجره ها ولوسترها به  کوبدیم یو در را طور رودیم

 لرزه در

ندیآ یم  . 

من تند کنمیزده ام وفکر م هیتک واری... به د جمیمبهوت وگ هنوز  

باره بر سرم  کیمدت را  نیا یهمه  یها یاو دلخور ای رفتم

یخال  



 !کرد

 

1443 

۲۱,7۳۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۲:۰۰[  

# 7۳۲_ یلیگرا  

شوم یحمام م الیخیب . 

اندازه تند نرفته  نیکاش تاا کنمیوفکر م کنمیکز م یمبل یرو

 ...بودم

من برادر است یکه بود برادرش بود! همانقدر که درود برا هرچه  

.. 

باشد یاگر ناتن یحت  ! 

خون بودند ... خونش را برادر  کینبود ... از  یاسامه ناتن که

 من

و مهربان ظاهر  دیخریم هی... هدکردیبود ... با من مدارا م ختهیر

یم  

آن را  توانستیبود که نم ییاگر در درونش غوغا ی! حت شد

 منکرشود

آمد یبا من راه م اما  . 

و من از میسلطان باش یسمت نبود امشب مهمان آهرحال ق به  



کنم فیتعر تیو پنجه اش به غا دست  ! 

ی... لعنتنیپاشا و روژ یکنم و جلو ییاصالن ... خودنما یجلو و  

... 

را  یرکیو خانواده اش هم حضور داشتند و چه س نیروژ امشب

 از

کوبم ... تلفن  یم یضربه ا میداده بودم! با نفرت به پا دست

همهمرا  
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 رونیرا ب لیموبا فیک ی، عقب گرد کرده و از تو خوردیم زنگ

یم  

را  میابروها شگرینما یترنم در صفحه  یشماره  دنی. از د کشم

 در

یعاص کنمیم یاست سر او خال یکشم و هرچه دق و دل یم هم  

دهم: بله ؟ یرا م جوابش ! 

- کردم دارتی؟ شرمنده اگر ب یخواب بود ! 

- شده؟ یچ خواب نبودم رینخ  

ها  سیو ؟ی: گوش داددیگویبه لحن خشن من م تیاهم یب ترنم

 رو



شه؟یفرستادم تو باورت م برات  

شومیم شوکه  . 

- ؟ یچ  

-  تتیفکرک ردم علت عصبان ؟یها ... واتس آپ چک نکرد سیو

نهیا  

... 

: از  کشمیم یقینفس عم ستین نیعلتش ا یبودم ول یعصبان

 کدوم

یزنیحرف م سیو ! 

- ماجرا رو پاشا به فخر لو داده ین پاشا ... همه پاشا ... دال  ! 

کنمیم یته قالب  . 
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 یکنی: باور مدیگو یبه دستم است ترنم م یکه گوش همانطور

 !دالن؟

؟ی... پشت خط الو  

با وجود یو حت زنندیبرق م نیزم یگردنبند که رو یخرده ها به  

رفح ی: از چ میگویو م زنمیچشم نوا ز هستند زل م یشکستگ  



یزنیم ... 

- اون به فخر گفته...  تویزندگ ی... همه  زیکار پاشا بوده . همه چ

 فخر

و به همه لو داده زینکرده ! همه چ ینیعقب نش هم  ... 

 یقضاوت به خصوص چیو ترنم بدون ه شودیم کیبار نگاهم

 انگار نه

:  دیگویاز ماجرا مطلع است م هیکه او هم به مانند بق انگار

 باورت

که ی... آدمیحد بهش اعتماد داشت نیکه تا ا یا ؟! ادمپاش شهیم  

انقدر رذل باشه ؟ یباهاش شروع کن تویزندگ یخواستیم ! 

: هرچند ...  دیگویو ترنم م کنمیبکشم اما سکوت م غیج خواهمیم

 به

خب یو لو داده ! ول زیهمه چ یاز بچه ها ... تو مست یکی قول ... 

کنه که گفته اعالم تونستیبهت بگه نه ؟ م تونستیم  ... 

: الو ... دالن هنوز  دیگویو م کشمیخشکم زبان م یلبها یرو

 پشت

یخط ... 

- خونم ایروز ب هی. میزنیبعدا با هم مفصل حرف م . 
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- ؟یخوب  

 .البته-

 مطمئن باشم؟-

- شود یقطعا.... فعال خدانگهدار ! تماس قطع م  . 

ارسال شده میبرا یا قهیپنج دق سیکنم سه و یآپ را باز م واتس  

شارالتان اعظم ...  یدهم ، صدا یگوش م یکی یکی...  است

 پدرام

آورد و  یاست ... واضح و روشن نام پاشا را به زبان م یذاکر

 کل

 یشنوم! با حقارت یم گرینفر د کیام را از زبان  یزندگ داستان

 که

و سردرگم فکر جیدانم چه کنم! گ یشده است نم بمینص امروز  

امشب را از دست دادم؟! به یت کردم و مهمانچطور غفل کنمیم  

!!!  ی: احمق... احمق خرفت... احمق روانمیگویبلند م خودم

 اصالن

خر ... خرِ  ی... خدا لعنتت کنه! خدا زبونتو الل کنه ! دختره رفت  

... اصالن رفت... اصالن رفت و من  کنمی! به در نگاه مخرفت

 شانسم را



پاشا را ! شانس به یدن پوزه دست دادم! شانس به خاک نشان از  

نشاندن پشت فخر را .... خدا من را هزار بار لعنت کند. !  خاک

 هزاران

کم است میبرا بار  !!! 
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] 6۰۰:۱ ۲۱,8۰۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 8۳۲_ یلیگرا  

 یم واریدانم به کدام سمت حرکت کنم ... از هر سو به د ینم

 ...خورم

باشند ... به آشپزخانه  دهیت ! انگار دور من حصار کشبن بس به

یم  

خودم حاضر  یبرا خی یاب با مقدار فراوان وانیل کی...  روم

و کنمیم  

 میها نوسیکشم ... آنقدر سرد است که تمام س ینفس سر م کی

 به

رگ است و  کیام  ینیشوند ... پشت استخوان ب یمنجمد م یآن

 آن

یکشم و بعد وقت یهم ... اب را سر مد ینم یتی... اهم کشدیم ریت  



زندیاز سرما از دهانم بخار م کشمیم نفس  ! 

زنم  یکند ... پرده را که کنار م یآزاد فکرم را باز م یهوا یکم

 از

به جانم باز  یدواریام یادیاصالن در کوچه حجم ز نیماش دنید

یم  

 . گردد

یدماننور... شعف ! شا ی... روزنه  باستیاندازه ز یب یدواریام  

... 

کشم یو پرده را م زنمیم لبخند  ... 
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تواندیم یزیچه چ قایدق دانمینم ی... ول گردمیم یزیدنبال چ به  

یبسته  ی... اب تمام سلول هارمیدوش بگ دیحالم باشد . با کمک  

دور خودم  یکنم ، حوله را لنگ یکند ؛ حمام که م یرا باز م من

یم  

 یبود را به جعبه  بایه انصافا ز... جواهر تکه پاره شده ک چمیپ

 مخمل

 نشیقطعه و نگ چیاالمکان ه یحت کنمیم یگردانم و سع یم باز

یرو  



که  یبرم و لباس ینماند . جعبه را به اتاق م یپود فرش باق تارو

 از

گذارم یگذشته حاضر کرده ام را دم دست م شب . 

.  برم ی... دستم را به تلفن همراه مدمیچیرا در حوله پ میموها

 چند

خاموش زل  شگرینما یدر صفحه  رمیبه انعکاس تصو هیثان

زنمیم  ... 

دارد؟ تیاهم غرور  

گذارم یم یرا کنار یگوش  . 

ابانیخ نیا یاست ... در انتها یحوال نیهم دیگویبه من م یحس  

پارک کوچک متصل  کیکوچه به  نیا یاست که انتها یا کوچه

یم  

دو نخ یکیک احتماال در همان پارک کوچ دیگو ی. حسم م گردد  

گردد یکشد باز م یم گاریس  . 

سر کنم یواه دیام نیبا ا توانستمینم یول . 
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کرد ... که یم دوارمیام نیدر کوچه بود ... هم لشیاتومب هنوز  

شوم یتخت به پهلو م ی. روبازگردد  . 



از غرور  یمانم. رفتن به مهمان یبه همان حال م قهیدق چند

 نداشته

بودم... چه  تیهو یمن ب ی.... وقتیست .چه غرورمهمتر ا ام

یغرور  

و عالقه ام به پرواز را از من گرفتند چه ندهیشغل و آ یحت یوقت  

که دوستش نداشتم هم به یمرد یحت ی.... کدام غرور وقتیغرور  

مانده بود میکه برا یزیچ نیبا آخر ی... وقت کردیم یدهن کج من  

مرد بودم که  کین دوم ز ی... وقتی! چه غرورشدمیم ریتحق

 تالش

اوردیبا پول دلم را به دست ب کردیم ! 

در بالش فرو  شتریبستم ؟! سرم را ب یدل م یبه چه غرور قایدق

یم  

 ... برم

از مرگ  ریتصو کیدهم !  یپست نشر م کی...  نستاگرامیا در

 موش

 ینشون دهنده  ریتصو نی: ا سمینو یم رشیدهم ... و ز یم قرار

هی  

گهبزر میتصم  ! 

خنک کرده است یدنینوش کیدلم هوس  شومیجا بلند م از  .... 



خواهد یشور م زیچ کی، دلم  نمینشیم ینهارخور زیم پشت  ... 

کوچک یدبه  رودیم خچالیکه نشسته ام دستم به در  همانطور  
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آب یکم کشمیم رونیب وانیل نکیس ی... از تودارمیرا برم ماست  

نمک تینها یو ب...  خی یادی، مقدار ز خنک  ! 

راه چاره است نیفشار تنها ا میتنظ یبرا کردمیم حس  ... 

دیآ یتلفن همراهم در م یصدا ! 

خوردیزنگ م لیموبا . 

 اتیبه لب دارم ... با قاشق درحال هم زدن محتو یفیخف لبخند

وانیل  

 امیپ ی... هشدارها خوردی... حاال تلفن خانه هم زنگ م هستم

 کوتاه ،

برداشت  کنمیفکر م یقیدقا یزنند. برا یگوشم زنگ م در

انمیاطراف  

ستیچ ریتصو نیا از  . 

کوتاه...  یها غامیپ یهشدارها ی.... تلفن خانه ... صدا لیموبا

 شروع به

کی... کنمیم شمردن  ! 



نوشم یاز دوغ شورم م یکم ! 

 ...دو

بندم... سه یرا م میپلکها  ... 

 یموردم چرخ مدر ذهن افراد در یافکار متفاوت نکهیتصور ا از

 خورد

! چهار زنمیم لبخند ... 
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! پنج میدر خانه مرگ موش هم ندار یحت ما  ... 

... ششیتلفن چی! ه ستیدست بردار ن تلفن  ! 

وجود ندارد که  یغرور گریوجود ندارد ... حداقل حاال د یغرور

 قرار

کدام از  چینگران ه گرانینگران از دست رفتنش باشم! د باشد

 حس

احساسات مختلف به یو البته مقدار قابل توجه ستمین نمیشیپ یها  

شانیبرا کنمیاست بعدا فرصت م دیجد یآمده است که همگ سراغم  

شوم ... هفت نگران  ! 

احمق تمام  کیو حاال  کردمیاز حد خودم را باهوش فرض م ادیز

 و



بودم .... هشت کمال  ! 

ز حل کردنا غیاما در میآ یموانع برم یاز پس همه  کردمیم الیخ  

از آنها ... نه یکی  ... 

که  یشده است ... احساس ترحم یتلفن ها با هم قاط یصدا

گرانید  

است نسبت به من داشته باشند تهوع آور است ... ده ...  قرار

 پلک

کنم یرا باز م میها . 

 یدر.... و حضورش در سالن درحال ی انهیباز شدن وحش یصدا

 که به

ازدهیآورد !  یلبم مبه  یرود لبخند یاتاق م سمت  ! 
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برد ...  یفرو م شیموها یچرخد ... دستش را ال یسمتم م به

 نفس

راهنشیاز عرق است ... پ سی... تمام چهره اش خ زندیم نفس ... 

... و نگاه آلوده به خونششیگونه ها یاش .... سرخ یشانیپ  ! 

دماش کرده بو چارهیحال ... ب نی... ا دنیدو نیتابستان ، ا نیا  ! 



...  زنمیاش م یو درماندگ یچارگیبه عجز نگاهش... به ب یلبخند

 و

 دی! امشب باکشمیبازگشت باال م نیا یدوغم را به سالمت وانیل

 پاشا را

کردم ! بدو ن اصالن ممکن نبود یم سرخ  ! 

] 6۰۰:۳ ۲۱,8۰۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 9۳۲_ یلیگرا  

خواهمیکنم ، م یوحشت م ورششیاز کند...  یسمتم حمله م به  

نیبه زم وانی، ل زندیرا چنگ م وانیچطور ل فهممیکه نم زمیبرخ  

کشمیم غی؛ج ردیگیشود ، چانه ام را م یو هزار تکه م خوردیم  

... 
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 یکه رو نیکند ، هم یبه عقب پرت م یرا به همراه صندل من

نیزم  

، دست و پابه تقال کردن  کنمیشروع م شومیپهن م آشپزخانه  

زنمیم .. . 

برد و یفرو م میام را سفت گرفته است ، انگشتش را به گلو چانه  

یآورد تا چاره  یفشار م میبا سر انگشت سبابه ، به ته گلو آنقدر  



که هرچه  زنمیعق م یماند .طور ینم میجز عق زدن برا یگرید

 در

کنند یو روده دارم با هم به حلقم مراجعه م معده ... 

غلتم... من را به پهلو  یدستانش م یوسک سبک العر کی مثل

یم  

زنمیو با تمام وجود عق م کند  ! 

زندیم رونیبد رنگ از دهانم ب عیما کینخوردم ...  یزیچ  ... 

: کشمیم غیدهانم فرو ببرد که ج یدوباره دستش را تو خواهدیم

 نکن

چه مرگته وونهید  ! 

؟مرگ موش ؟ یخورد ی: چدیگویزده م وحشت ! 

لحظه دلم به  کیاش ، از هراسش... اضطرابش  دهیترس نگاه از

 حالش

 کشمیم رونیب شیدست و پا ریخودم را از ز یو به سخت سوزدیم

 و

نخوردم یزی: چ میگویاست م رانی... به او که ح ستمیا یم ! 
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- بود دستت یچ نیپس ا  ... 



- خیماست ! دوغ ... اب... نمک...   ! 

پهن شده  دیسف عیشکسته و مابه من و ظرف  یجیبا گ همانطور

 در

کند یآشپزخانه نگاه م کف  ... 

یکرد  !!!! share نستاتیتو ا ی: پس ... چ دیگویبا حرص م  

: چته تو... چه میگویم کشیریستیه یزده از رفتارها وحشت

 مرگته

یکنیم کاری! چ؟  ... 

یخورد ی: چ دیگویم زندیکه نفس نفس م یدرحال  ... 

- یچیه  ! 

 ... راستش و بگو-

میگویو م کشمیم یقیدارم .حداقل امشب... نفس عم اجیاو احت به  

: 

یچیکه ه گفتم  ! 

- ؟ یپس چرا اون پست و نشر داد ! 

لحظه از ذهنم هی: فقط میگوی، و م دهمیدهانم را قورت م آب  

 ... گذشت
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گارد گرفته ام ، که  ستد،یا یم میشود ... رو به رو یجا بلند م از

 مبادا

کند ، وحشت بند بند جانم را فرا گرفته  یه ضربه فنرا دوبار من

 است

 نییو تع یقرار قبل چیه یکه من را ب کنمیبا بغض نگاهش م ،

 شده ،

بگو با هم انجامش  یریبم ی: خواست دیگویو م کشدیاغوش م به

میبد  

! 

زندینفس م نفس . 

بغلم کرده  ی. طور شنومیکوبش ضربان قلبش را واضح م یصدا

 است

 یسنگ یبازوها انیکان خوردن ندارم... همانطور در مقدرت ت که

 و

کیحالت آنرمال را به  نیچطور ا کنمیمانده ام و فکر م سفتش  

! از سر شانه اش  میو برو مینرمال بدل کنم و لباس بپوش حالت

مین  

اندازم ... هنوز فرصت هست یبه ساعت م ینگاه  ... 

فشار نیقلب با ا نیا نکهیاز ا یشود..... لحظه ا یآرام نم قلبش  



 ی... تکان ستدیو نبض زدن با دنیکوب ی، از تالش برا وانفسا

خورمیم  

حال  نیشود . وحشت زده از ا یشل م شیدستها یگره  ...

میوخ ... 

... از کنمیآشپزخانه حسش م ی شهیکه از پشت ش ییگرما نیا از  

...  کنمیخانه شده است ، نگاهش م نیکه وارد ا یحال نیا

 صورتش

کند یم میو کماکان سرخ است ، با رنج تماشا هبملت . 
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رسد و من یفوران به نظر م ی... آماده  ستینگاهش زخم حال  

.... 

ستیزن قلدر در حال حکمران کیهنوز در وجودم  من  ! 

شودیزن را ساکت کنم اما نم خواهمیم  . 

کنمینم دایآرامش بزنم اما پ یبرا یحرف خواهمیم ... 

بکاهد  رونشیکه از التهاب درون وب اورمیزبان ب به یلغت خواهمیم

 اما

 ! باز سکوت و سکوت ...

اش زل زده ام.... که باشتاب عقب و جلو نهیس یبه قفسه  تنها  



 یام ... و سکوتم آنقدر کش م ستادهیو نگران ا رانی! ح شودیم

که دیآ  

که نشه کنترلت یباش ینطوریا شهیباعث م ی: چدیگویم خودش  

 یهست یکیجهش ژنت هی؟! دنبال  یشیمدار خارج م چرا از کرد؟

 !؟

تازه ؟ یهست هی لیتشک یانفجار برا هی ! 

هی لیتشک ی: انفجار برامیگویزنم و م یم هشیبه تشب یلبخند  

نباشه ریدست و پاگ نیکه توش قوان یا ی.... هست دی؟! شا یهست  

! 

- انفجار نیا دهیالبد با مرگ رخ م  ! 

- رمی. اصال دوست ندارم بم.. رمینه دوست ندارم بم  ! 
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:  دیگویوم گذاردیم شیرا به زانوها شیشود دستها یخم م خسته

 با

یکنترلت کرد... دگمه  شهیکنم دالن ؟! چقدر سخت م کاریچ تو  

خواب هم  ی... تو توپی؟! اسل ی؟ استند با یندار خاموش

یترسناک  ! 

که نتونم درستش کنم ادیازت برب یکار ترسمیم  ! 



: به من رحم کن دالن ! دیگویو سپس م کندیم میتماشا هیثان چند

 به

رحم کن من  ... 

: چرا ؟پرسمیم خشک ! 

- تا برسم بهت ... به  دیچون دوست دارم... چون سالها طول کش

 خاطر

که بهت دارم به من رحم کن یعشق  ! 

] ۲5:۰۰ ۲۱,8۰۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۳۰_ یلیگرا  

 ازیمنتها چون به او ن میبگو خواهمیم یعنی...  میگوینم یزیچ

 دارم

ی. سکوت کردن من مثال فشار دادن استخوان ال کنمیم سکوت  

کشمیاست . همان اندازه رنج م زخم  ! 
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زندیدهد، لبخند م یتکان م یسر  . 

ی: مشکلپرسمیوم کنمیم ینگاه منگ کشیریستیاحوال ه نیا به  

؟ هست ! 



- ! میخونه رو... مرگ موش ندار نیاسباب ا کنمیاالن دارم مرور م

 مگر

یپنهان کرده باش یا گهید یو جا یباش دهیخر تو .... 

ستین دی: از تو بع دیگویو م کشدیم یپوف ! 

وابسته ام...  یزندگ نی: بهت که گفتم... من به ا زنمیم یلبخند

 حاضر

... و بخوامارمیکه کم ب ستمیازش دست بکشم... مثل تو ن ستمین  

لحظه تمومش کنم مونه ! 

... به سمت در رودیم رونیو تلو تلو خوران از آشپزخانه ب خسته  

: کجا ؟پرسمیو م رومیاو م یکه پ کندیم حرکت  

و  چرخدیبرسد رو به من م رهیدستش به دستگ نکهیاز ا قبل

دیگویم : 

دونمینم ... 

... دستش را به کشمیم یقی.... نفس عمدیآ یکاناپه م یبه سو و  

: بهتره تا من آماده میگویبرد و همان لحظه م یباس مل کاور

شمیم ... 

یبکن یدگیرس هیبه سر و وضعت  یبر  ! 
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تشک شیکه پنجه ها یطور ند،ینش یسه نفره م یکاناپه  ی لبه  

کند یو من را با دقت تماشا م زندیمبل را چنگ م یها . 

به  یفکر هی: میگویم یبرم وبا طلبکار یلنگه ابرو را باال م کی

 حال

هم بکن یکه به آشپزخونه زد یکثافت  ! 

دیگوینم یزیچ . 

؟! حاضر شو... چون من دارم حاضر  یدیشوم: شن یتر م پررو

شمیم  ! 

میگویدارم م شیکه انتها یکشم و با حس بد یم میبه گلو یدست  : 

سوزهیحلقم از فرو کردن انگشتت م هنوز  ! 

 یسوزوندن جاها یی: توانا دیگویدهد و م یراباال م شیابروها

گهید  

هم دارم ! بدون انگشت و دخالت دست ات  ! 

و  شومیوارد اتاق م زند،یم یشخندیکه ن شومیم یحرفش کفر از

 در

بندم یمحکم م را . 

که پس از مدتها ستیلبخند نیتر یکه به لب دارم ، واقع یلبخند  

نقش بسته است میلبها یرو  ... 



 یشلوار نسکافه ا کرم رنگ ، و یتاپ لمه  کی،  شومیم آماده

 به تن

شیارا کیکنم ،  یم یرا با دقت و وسواس کرل میکنم ، موها یم  
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 یخوب یچهره  کندی، کمک م نیشا ی. رژ لب شکالتیاسموک

 داشته

 !باشم

تر جلوه یرا استخوان میگونه ها یکم یمس یبراش و رژ گونه  با  

نهیخط سو  قهیبندم و به چاک  یبه کمر م یدهم. کمربند عسل یم  

پاشم یخوب عطر م ام  ! 

،  ستین میبه گلو و گوشها یوریز چیکه ه یو آماده درحال حاضر

 به

است ! از  یشوم، ساعت رولکس ! انتخاب خوب یم رهیخ خودم

 اتاق

کردن زیمشغول تم یحاضر است ، با ط بایتقر میآ یم رونیب که  

رم. انتظار نگاهش را دا ستیاست ... حواسش به من ن آشپزخانه  

! 

یرگی.... انتظار خنیتحس انتظار  ! 



کند یفکر نم یگرید زیچ چیبه جز کارش به ه بایتقر اما ! 

 یکرم رنگ به دستم است، روسر یخنک تابستانه  یمانتو

یریش  

کفش  فویآرنجم انداخته ام... ک یرو ییطال یطرح ورساچه  با

 پاشنه

به صاحبش است یخدمت رسان یهم آماده  یریش دار . 

تا متوجهم شود زنمیرفه متک س کی . 

ردیگیراباال م سرش . 
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قهی یو به عمد کم زنمیم یام است . لبخند نهیخط س دشید مرکز  

کشمیتر م نییتاپ را پا ی ! 

؟ی: حاضرزندیاما لب م دیبگو یزیدارم چ انتظار  

: خوبهدیگویو م کنمیم یهوم  ! 

اش  ینازم را بکشد ... اما در الک ساکت و عصبان دیآ ینم بدم

 فرو

! انگار  یرگینه خ ینینه تحس یدینه تمج یاست ، نه توجه رفته

 من



لعنت از ته دلم  کیشود!!!  یام که هر روز از کنارش رد م یزن

 نثارش

و خطوط نازک  یکه کت و شلوار با تُن سورمه ا نمیب یو م کنمیم

 و

از او ساخته است !  کیزماتیظاهر کار کیبنفش  نامحسوس

راهنشیپ  

 ینقره ا ی رهیگ کیرنگش به  یست و کراوات سورمه اا دیسف

بایز  

است نیمز  . 

سرم یرو دیبا نکهیبه ا تیاهم یدارد و من ب یرا باز نگه م در  

میآ یم رونیسر کنم، از واحد ب یروسر ! 

چدیپ یراهرو م یکفشم در فضا یپاشنه ها یصدا  . 

شوم،یبا همان ظاهر وارد کوچه م میخاطر خراب نشدن موها به  

گونه  حتینص یجمله  کیاشاره ام... تذکر... منتظرم تا  منتظر

 به

 چیظاهرم ه نیبا ا بای! تقر ستین یخبر چیو ه اوردیب زبان

یمشکل  
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تازه  ییقدرتنما کیتازه ، کشف  یآزاد کیو خب کشف  ندارد

 حالم

کندیدگرگون م را ! 

] 8۰۱:۱ ۲۱,8۰۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۳۱_ یلیاگر  

قهر است اما باز هم همانند  نکهیبا وجود ا یملکه ، حت کی مثل

کی  

در  نمینش یم یکند . وقت یدعوت م نیمن را به داخل ماش ملکه

 را

به خاطر  دهمیاحتمال م زندیبندد . سقف را هم م یم میبرا

 وسواسم

باشد میموها یرو  ! 

بود، قطعا ن یو رانندگ ییاز ترس گشت ارشاد و افسر راهنما اگر

 هرگز

نداشت یگذاشتم چرا که اصالن مشکل یرا به سر نم یروسر ان  . 

مانم یم رهیشاگرد نشسته ام به جلو خ یصندل یکه رو همانطور . 

 انمانیکه م یفاصله ا نی... سکوت و ادیآ یسکوت بدم م نیا از

 شکل



 یقیدهد ، نفس عم یقرار م ریاست امشب را تحت تاث گرفته

کشمیم  

خوشم اومد یدیکه خر ی: از گردنبند میگو یم و ! 
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- یدرست و حساب شیدیند یتو که حت ! 

هاشو  کهیداشتم ت ی: وقتمیگویاندازم و م یباال م دیالق یا شانه

 جمع

... قشنگ بوددمشید کردمیجور م و  ! 

نداختمشیاالن م ومدی: بدم نممیگویو م کندیم یهوم  ! 

- یلهش کرد رپاتیتو ز  ! 

برام  گهید یکی: چرا  میگویو م کنمیاو مبه چشمان  ینگاه

؟یخرینم ! 

به انتخاب خودم یکی  ... 

: وقت هست! من قدرت انتخاب میگویو م کنمیم یساعت نگاه به  

بخرم یزیخودم چ ی قهیدارم ! دوست دارم به سل یخوب  ! 

دهد ینم جواب . 

که تو  ستمین نی: البته من محتاج ا میگویاز سکوتش م یعصب

یبرا  



 یکه دهنمو ببندم... من بر خالف باق یمسخره بخر زیچ هی من

 زن

هستم ها ! 

... به شدت  گهید یزن ها ی: البته! تو بر خالف باق زندیم لبخند

 لوس

یقابل تحمل ریغ و  ! 

شودیمانع م یاما خوددار میبگو یزیچ خواهمیم . 
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: به هرحال بهت فرصت دادم ... تامیگویو م کشمیم یقیعم نفس  

یفرصت استفاده کن نیاز ا ی. خودت نتونستینک خوشحالم  ! 

؟یخوای: گردنبند مپرسدیم یومردانه ا ظیلحن پر از غ با  

نه گهی: حاال دزنمیو لب م کنمیم نگاهش  ! 

شروع به  ابانیچطور وسط خ فهممیو نم زنمیرو به رو زل م به

 دور

یدر فضا کیالست یزدن ها غیج یکه صدا یطور کند،یم زدن  

ناسزا  کیصحنه  نیشاهد ا یو هر راننده  چدیپ یم ابانیخ

 نثارمان

کند یم . 



که خودم  یچسبانم ... درحال یم یصندل یام را محکم به پشت تنه

 را

و شق و رق نگه داشته ام ، به رو به رو زل زده ام!  سفت

یطور  

هر آن  کنمیکه حس م کندیها عبور م نیماش انیاز م ییمو

 احتمال

دکردن و تصادف وجود دار چپ  . 

خفه  یشود ، با صدا یم شتریو ب شتریلحظه به لحظه ب درصدش

یم  

رمیبم خوامی: خوبه گفتم نممیگو ! 

- تو رو به مقصودت برسونم خوامیالبته ! قصد کشتنت و ندارم م  . 
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-  تمیبه هدف و غا یلیخ کنمیاصالن ؟! حس م هیمقصود من چ

 آگاه

ستمین . 

- بزرگ بشم کم هی گرفتمیم میتو بودم تصم یمن جا ! 

دست  ستد،یا یم ی... مقابل جواهر فروشابانیبر خ کند،یم ترمز

یتو  



کارت شتاب به سمتم کیاش ،  یچرم یبرد ، از جاکارت یم بیج  

تولدته خی:رمزش تار دیگویو م ردیگیم  ! 

؟ یای: تو باهام نممیگویو م زنمیم یزهرخند ! 

به سمتم عشوه دارد که ناچار است تا نگاهم کند .  میصدا آنقدر

یم  

انقدر مشمئز کیاز نزد دونستمی: اگر مدیگو یو متاسف م چرخد  

خواستنت دستمو به سمتت دراز یوقت برا چیه یهست کننده  

و یادامه بد یکه دار ینکبت یبه همون زندگ ذاشتمی! مکردمینم  

فوق العاده است زیهمه چ یلیخ یکن الیخ ! 

کند که انگار  یا ماد ی... جمله ها را طور شودیم ادهیپ نیماش از

 او

داند . در سمت  یرا م یو مفهوم زندگ یاست که معن یکس تنها

 من

؟یهست ی: منتظر چدیگویکند و م یباز م را ! 
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میشویم ی... به همراه او وارد جواهر فروش شومیم ادهیپ  .... 

: به به جناب آل دیگویو م زندیم یلبخند دنشیز دا فروشنده

فیس .... 

! درخدمتتون هستم نمیب یامروز دوباره شما رو م خوشحالم ! 

 دی: خوش آمدزندیلب م نیاندازد و با تحس یبه من م ینگاه و

 ....بانو

کنمینازک م یپلک پشت ! 

اراده شق و  یکند که ب یما را در کنار هم تماشا م یزن طور کی

 رق

ستمیا یم تر ! 

انیرا م یدود نکیکه تلفن همراه به دستم است و ع یدرحال  

کنم یرا تماشا م یداخل نیترینگه داشته ام و میانگشتها . 

سرکار خانم  ادیبرم ی: از من کمکدیگویم شخوانیاز پشت پ مرد

 !؟

زده است  هیتک یا شهیش نیتریآرنجش را به و نمیب یرا م اصالن

 و

دیلطف چند نمونه نشونشون بد دی: از کالکشن جد دیگویم ! 
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: چشم قرباندیگویفورا م مرد  ... 

پسر جوان خودش شروع کیگذارد.  یکاتالوگ را مقابل من م و  

که در عکس ها به  ینیورق زدن، به جواهرات وز میبرا کندیم

 شدت

...  ستینواز هستند زل زده ام! حواسم به پسر جوان ن چشم

 خوش

 کیدارد،  یمرتب یسشوار شده  یمشک ی... و موها بوست

راهنیپ  

نیاش انگار لباس فرم پرسنل ا یمشک ی قهیو جل دهیپوش دیسف  

است کیبوت ! 

 نیکاتالوگ به روز تر شخوانیپ یکه از ان سو همانطور

 جواهرات را

مد نظرتون هست؟ ی: شما چپرسدیم زندیورق م میبرا ! 

دانستم یهم نم خودم ! 

کنم یاصالن را حس م حضور  . 

 یبرا یقصد کنمیشده ام... فکر م جیکه در انتخاب گ یرحالد

دیخر  

! اشتباه کرده ام... درحال شماتت و سرزنش خودمم که ندارم

 دست



پسر  یرا به سمت چانه  لشیموبا یگوش نم،یب یرا م اصالن

 گرفته

 ... است

تا گردنش  کندیپسر برده است و وادارش م یچانه  ریرا ز یگوش

 را

:به من نگاه کن دیگو یم تیجد... با  بچرخاند ! 
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ام تا کجا باز است! و  قهی نمیب یو م رودیبه خودم م حواسم

یگوشها  

رخ بدهد ، یاتفاق بد نکهیسرخ است که قبل از ا یطور اصالن  

خوامینم یزی: نظرم عوض شد چمیگویبندم و م یرا م کاتالوگ ! 

نیرو بب ی: کاتالوگ بعددیگویم خشک ... 

و دیآ ینزد ما م انسالیکرده است ، مرد م یته جوان قالب پسر  

اومده قربان؟ شیپ ی: مشکل دیگویم  

: دیگویکند و م یپسر جدا م یچانه  ریاش را از ز یگوش اصالن

 دفعه

زمیریچشمهات سرب داغ م یتو گهید ی  ! 

ری: خ دیگویو درجوابش م کندیدوستانه نثار مرد م یلبخند  ! 



زم؟یعز یدیپسندن یزیکند: چ یگوشم زمزمه م ریز  

... حالت چشمانش و نگاهش به من آرام استکنمیم نگاهش  . 

گردنبند  نی: از ادیگویدهم و م یبه عالمت نه تکان م یسر

 خوشت

اد؟ینم ! 

 کیاش  یزند... کنار دست یو زنانه اشاره م نیوز سیبه سرو و

مین  

 نیاست! شامل مدال... گوشواره و انگشتر ! نگ فیظر ست

یلیمستط  
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نشیکند . مدل نگ یشده توجهم را جلب م دهیبر یگوشه ها با  

کار چشم نواز ییبایو ز است  ... Emerald 

که  نی... هم ستین شیبرا یچندان فاصله ا دیتقاضا تا خر از

 اشاره

و سپس تمام کنمیبار امتحانش م کیآورند .  یم میکنم ... برا یم  

 داردیمن نگه م یتشکر کوتاه در را برا کیو با  خردی! مشودیم

 تا ابتدا

بروم رونیاز فروشگاه ب من ! 



دهد ... به انگشتر  یاتفاق رخ م نیهم لیدرمورد اتومب سپس

یتو  

که دوستش دارم ... به گوشواره ها ی! به مدال زنمیزل م دستم  ... 

ام دستت قهی: سل میگو یو م زنمیبه ظاهر آراسته ام م یلبخند  

 !اومد؟

 یمنتظر جوابم. سر یعنی نیو ا کنمی،نگاهش م کندیم سکوت

 تکان

یارزون و دم دست م یزهای: اره ... چ دیگویم یدهد و جد یم  

یپسند  ! 

] 45:۲۰ ۲۱,8۰,7۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳۳۳_ یلیگرا  

 

1470 

به کهیو  یکنم .اوقات تلخ ی. اما سکوت م میبگو یزیچ خواهمیم  

... امشب را  میدان یم مانیهردوبرد ،  ینم ییکردن راه به جا دو

دیبا  

را به  مانیکه تمام زخم ها ی... شبمیریدر نظر بگ ژهیو یشب

ینحو  

سابق ی! همان آدم ها مییهنوز سرپا میو وانمود کن میبپوشان ... 



و وارد  ردیدور بگ نکهیبه خانه ، قبل از ا یکیمحض نزد به

 کوچه شود

: دو  دیگویخد ومچر یکند، به سمتم م یتوقف م یهمان حوال ،

 راه

روم هست شیپ ! 

تو؟ یرو شی: پزنمیم لب  

- جفتمون! ما یرو شیپ  .... 

؟ میباش میتون ی: ما ؟! مگه من و تو ماهم م زنمیم طعنه  

میچطور ظاهر بش دیپرسد : با یو م کشدیم ینفس  ! 

 کجا؟-

- ذهنم  ی... خاطره تلفن حرف زدنت بارها تویدر اذعان عموم

 مرور

 ! شده

یکه دو تا راه حل دار یدهم: فکر کردم تو گفت ین متکا یسر  ! 

کند یاکتفا م فیهوم خف یزمزمه  کیتنها به  دیگوینم یزیچ  . 
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پرسمیکنم و م یم دیمالم ، با دقت رژ لبم را تجد یلب م یرو لب  : 



راه اول؟ و  

رود یپرده سراغ اصل مطلب م یب  : 

- ه سالها بود ک میهست یا شهیعاشق پ یزوج ها میوانمود کن

 انتظار

میدیکشیرو م نیا ! 

: وراه دوم ؟ میگویو م زنمیم یپوزخند ! 

دیگو یبرد و صادقانه م یلنگه ابرو باال م کی  : 

- که سالها میهست یا شهیعاشق پ یکه زوج ها میوانمود نکن  

میدیکشیم انتظارشو  !!! 

که از  یشب و نور نیشوم . ا یچشمان مردانه اش غرق م در

 نور

یرا در من م یکند ، حس خوب یچه به نگاهش ورود مکو افکن  

به همه  شودیغالب م زیبه همه چ شیآرامش صدا یگاه پروراند

 ی

لیباشد و عصا به ن یمن! او انگار موس یمتالطم و وحش درون  

 ی.... راه براگرید یسو... زخم ها به سو کی... درد ها به بکوبد

 نفس

شود یباز م دنیکش . 
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 جادیکه ظاهر مردانه اش ا یکه از آن خلسه ا کشدینم یطول

کندیم  

انتخاب  گهیدهم : من د یجواب م یو با تعلل میآ یم رونیب

ستهیشا  

ندارم یتر ! 

- ستین نطوریا ! 

یا گهیدو راه ! چه کار د نی: جز امیگویکشم وم یم یقیعم نفس  

بکنم ؟ تونمیم  

من  ...یری: بعد از سه سال راه خودتو م زندیچشمانم زل م به

هیشب  

ستمیکالم باشند ن کیکه  یقانونمند یمردها اون ! 

دیگویمورد راست م نیدرا حداقل  . 

: تا سه سال فرصت میگویکنم و م یم ریتفس یرا ول شیحلها راه  

به هرحال میبگذرون دیزنده ... امشب وبا یمرده ... ک ی! کادهیز  ! 

- ؟یکنیدو انتخاب تو کدومو انتخاب م نیا نیب  

... ترحم یپوشونیخوبه . توش سوده ... زخم هاتو مراه اول  -

زیبرانگ  

! دردهاتو با یدیجلوه م یا گهی.... دردهاتو جور دیشینم ظاهر  



درد یبرا هیدرد اصالن راه حل خوب دنی! جویجو یم قدرت  
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سوزش برقراره و تو  مونهیخاروندن زخم م نی! ع دنینکش

 دوباره

یدیبا ناخن خراش م خودتو  ! 

کند یم میاتماش . 

از راه دوم هم بشنود رمیتفس خواهدیم . 

 ادیکنم : راه دوم برعکسه! فر یمالم و اضافه م یلب م یرو لب

یزنیم  

... یفرود آورد میکه سر تعظ ی... درحال یهست یناراض که

یرفتیپذ  ! 

ادیازت برنم یا گهیکار د شیو تشو یتیجز نارضا و ! 

ام ...  یمن زخم دینیبب یگیو به همه م یکنیزخمت اشاره م به

 من

... به من ستم شده ! و چه احمقانه دمی... من رنج ددمیکش درد

 است

تره نیریزهر راه اول ش دنی! راستش چشسکوت  ! 

کند ینفسش را فوت م اصالن . 



 یکه درود رو تو دمی: ترسمیگویو م کنمیحواله اش م یلبخند

 زندان

کرکردم چه خودمو نکشتم ! بعد ف نیهم ی... برایببر نیب از

 خوب

محروم بشم....  ی... چرا من از زندگرمیبم دیزنده ام! چرا با که

 چرا تو

 یکه وادارم کرد یی... تو یبش ریس تیاز زندگ دی؟ چرا تو نبا نه

 تا

ی! من در مقابل ظلم سکوت کردم درست... ول رمیکنم تا بپذ قبول  

روا ظلم... کنار اومدن با ظلم... قبول کردن ظلم...  رفتنیپذ

 دونستن
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با  نوی! ا کشمیداد م نویو .... نه اصالن! من تا عمر دارم ا ظلم

 بند بند

نرسه ... قبولش  ییاگر صدام به جا ی! حت کشمیداد م وجودم

کنمینم  

وقت چیه ...  ! 

یفتیراه ب یخوای: نممیگویزنم وم یرو به رو زل م به  ! 



- زمیچرا عز .... 

بار ظلم هم  نیا دی: شا دیگویو مدهد  یپدال فشار م یرا رو شیپا

 به

 ی! برا یمن راه اومده! که تو رو داشته باشم ... حداقل موقت دل

 سه

زنده یمرده ک ی! ک ادیم شیپ یآخرش چ دونهیم یچ ی! ک سال  ! 

نیا یاز خوش ندهیدر آ تونمی: نم میگویدهم و م یتکان م یسر  

بگم یزیچ لحظات ! 

- بوده که بشه ازشون  یلحظات وجود داشت ... حتما یا ندهیاگرآ

 اسم

 ! برد

 یباز م می، در شاگرد را برا شودیم ادهیماند ، پ یبه در م نگاهم

 کند و

کن دالن ی: در لحظه زندگدیگویو م کشدیم شیرا پ دستش  ! 

زنم :  یدهم و لب م ی؛ دستش را فشار م کنمینثارش م یلبخند

 چرا

... آسمون باستیز ... ماه بامی! من ز باستیلحظه ز نینه ! ا که  
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 یا گهیزن د ینکن یادآوریکه بهم  ی... تو هم تا وقت باستیز

یتو  

اصالن ! چرا که نه ... مرد دو زنه  ییبایات هست ز شناسنامه

 جدا که

باستیز  ! 

ابله با خودش  نیا کنمیروم و فکر م یدر م یخنده کنان به سو و

 چه

کندیم یفکر  ! 
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رسد . دوشادوش اصالن راه آمدن یکردنش سخت به نظر م باور  

... 

ستین سخت  ! 

کنند یهاج وو اج نگاهمان م نطوریچشمها ، که ا نیا درمقابل  

. اند...  ستادهیا وانیا یکه مقابل ساختمان بر رو یدرست وقت

میبرا  

که دستم را به ناگاه  یدرحال! کنار اصالن بودن ... ستین سخت

 مقابل

به جلو یآرام یمنتظر خانواده گرفته است و با گام ها یچشمها  



ستیکند سخت ن یم حرکت . 
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شدن سخت یقربان گریانگار د ستمیشدن تنها ن یقربان نیح نکهیا  

ستین  ! 

چروک و مچاله ام چشمانش پر از اشک است نیگل  . 

که کنمیبا بند بند وجودم حس م کند که یم میتماشا یطور رمردیپ  

ستیساز انهینابهنگام درحال آش ینفرت  . 

بعد با برق واضح اشک  یرود و کم ینگاهش به آسمان م سلطان

، 

کندیم میتماشا  . 

به دست است گاریمراد س هللا  ... 

است و پاشا... من را با چنان  ستادهیدوشادوش پاشا ا نیرژ

یحسرت  

زنمیخند ماراده لب یکه ب کندیم تماشا . 

حجم از قدرت را نیاز قدرت است . کنار پاشا ا یکه ناش یلبخند  

کردمینم حس  . 

کردمیرا حس نم یحجم از آزاد نیپاشا ا کنار ... 



و به  ییبایز زانیم نیبودم ... ملکه بودم ... اما ا بایپاشا ز کنار

 تخت

کردمیرا حس نم نشستن  . 
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من ، نشات نیاز ا یمی... ن یلیپاشا ، دالن بودم ... دالن گرا کنار  

بود که داشتم یاز خانواده و القاب گرفته ! 

 کیهم نبودم ... اما  یلیگرا یاصالن ... دالن نبودم... حت کنار

یبایز  

جنگنده  یا هیزن مستقل با روح کیبودم.  یو خواستن جسور

 .بودم

گر بودم ثاریانسان فداکار وا کی ... 

باشد یست آوردد دیمغرور بودن با یبرا شهیهم ... 

شماریب یبودم با دست آورد ها نیکنار اصالن مغرور تر حاال  ... 

کنم  یاراده نگاه از رو به رو م یفشارد ، ب یرا محکمتر م دستم

 و به

مهتاب  کنم،ی، قاطع و پر نفوذ مردانه اش نگاه م یجد مرخین

یاندک  



را روشن  اطیح یکرده است... مشعل ها  یاش را نوران چهره

دهکر  

طراوت چهره  کنند،یم یصورتش خوش رقص ی... نورها رو اند

 ی

که  شیوبرق نگاهش ، حالت ابروها یو مردانه اش ، شاداب جوان

 در

انحنا دارند، یشوند کم یم قهیبه شق کینزد یدرست وقت انتها  

برافراشته به خانواده  یباالتر و سر یکند تا با چانه ا یم وادارم

 ام

کنم نگاه ! 

میدر است ن یکه در کنار ورود دیسف ی دهیل تماما ارکگ هیپا به  

ردیگیسلطان من را تنگ در اغوش م یاندازم ، آ یم ینگاه . 
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حضور ندارد یاصل یلعبت در صحنه  امشب  . 

سخت از خودم نشان بدهم. آن پشت و یمن واکنش ها ترسندیم  

پنهان است پستو . 

و سپس.... نگاه ردیگیمن را بغل م نیگل شودیم ریکه س سلطان  



و سردرگم مانده  جیماند هر دو گ یمن م ی رهیخ یلیل یبایز

میا ... 

فشردن دستها ای ستیکاف آغوش  ! 

دی: خوش اومددیگو یبا تعلل م سلطان ... 

یکنند. گوشه  یاکتفا م گریکدیمردانه به فشردن دست  مردها  

 نیبا روژ لیبه عق تیاهم یبه من است و من ... ب لیعق چشم

 خوش

کنمیبش م و ! 

... دی... صفا آورد دی: خوش اومددیآ یسلطان به حرف م و

 قدمتون سر

دیدی... چرا زحمت کشمی. منتظرتون بود چشم . 

: چه گل دیگویو سلطان م ستیخال مانیدستها کنمینگاه م جیگ  

اصالن خان یفرستاد ییبایز ! 

 یآورد. خاله  یاسمش ، لبخند به لبم م ینشسته به انتها خانِ 

یننات  

صدا کند یجرات ندارد اسمش را خال ام ! 
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میاست ن دهیما رس دنیکه از قبل رس یعیطب یگلدان و گل ها به  



ستی: قابل دار ندیگویو اصالن فروتن م کنمیم ینگاه  ! 

] ۲4:۱۱ ۲۱,8۱۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 5۳۳_ یلیگرا  

زندیبه اصالن لبخند م یلیل  

 یاکتفا م میرا بفشار گریکدیکه دست سرد  نیمهر دو به ه ما

میکن . 

آورد یبه زبان نم یبه خصوص یکلمه  چیه . 

ییسالم... نه خوش آمد گو نه  ... 

رود ... چشمانش به ناگهان پر از آب  یم میقربان قد و باال لعبت

یم  

دهم ینم یتیاهم شود . 

را  ینیپاشا ، جو سنگ ظیپشت سرم است ، نگا ه پر از غ اصالن

جادیا  

 یپرهام هم با طلبکار یکنم ... حت یاخم م اریاخت یاست. ب کرده

 به

کند ینگاه م اصالن . 

ی نهیعقب گرد کنم که کتفم به س یکند تا طور یوادارم م نیهم  

برخورد کند اصالن . 
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را مشخص کرده ام تیحاال ، وضع نیدانم چرا اما از هم ینم ... 

شم... در کدام صف ... با چه با هیدر کدام ناح خواهدیم دانمیم

یکسان  

 !بجنگم

میدوم برو یکند تا به طبقه  یسلطان وادارمان م یبفرماها . 

کیزن  نیرود چطور باور کنم ا یم یلیپهلو نگاهم به شکم ل از  

قرمزش ، جوراب  زیرنگ و شوم اهیداشته است ! دامن س مانیزا

یها  

، واضحا زینوک ت یرنگ و کفش پاشنه گربه ا یمشک یا شهیش  

پدربزرگ است یازهاین یپاسخگو  . 

رنگ که سوغات یبلوز و دامن مس کندیجانم هن و هن م نیگل  

را پوشانده و سلطان  شیموها یاست را به تن دارد، روسر مکه

 درکت

جواهر طاووس  ی نهیبا گل س یرنگ رسم یشلوار سورمه ا و

 نشان

درخشد یم یمادر شوهر واقع کیمثل  ، ! 

 دیسف یرنگ، با شلوار یارغوان ی.بلوز ساده  باستیهم ز نیرژ

 به تن



که به دستش  یبارد و انگشتر یاز سر و شکلش م ی.سادگ دارد

 است

ردیگ یچشمم را نشانه م میمستق  . 

اش  یگر تیلختش از وسط فرق باز شده اند . پاشا حما یموها

 عود

ردیتازه عروس حس غربت نگ کندیاست به پابه پا م کرده . 
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در چهارچوب در است .  م،مونسیرس ینزل سلطان که مم به

 مونس

. به شودیم دایسر و کله اش پ شهیهم یبه موقع عزا و عروس که

 قول

ماند.  یم یهاست ... به سر طاقچه ا یلیگرا ی، خلعت سلطان

 موقع

کندیم ییخود نما ازین . 

رود و اصالن ... مشت گره یاسپند قربان وتصدق من م ینیس با  

 نیچرخد و بعد ... هم یپر از اسپندش دور سرم م ی خورده

 مشت

مونس دهدیکند . اجازه م یاصالن و آن قامت را خم م منی خوش  



بار دور سرش اسپند بگرداند هزار  . 

کر والل از ذوق چشمانش به اشک نشسته است حق دارد ...  زن

 ما را

ازدواج من بود  شیاست مدتهاست ... سالهاست ، و آرزو دهیند

 وآن

از دستش داد یبه طرز احمقانه ا هم  . 

] 49:۱۱ ۲۱,8۱۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 6۳۳_ یلیگرا  

، قبل از نشستن ، میشو یاست ، وارد خانه م یمیصم لبخندش  

ستمیا یکمد لباس م مقابل . 
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که اورمیمانتو را از تن درب خواستمیم ردیگیپشتم قرا ر م اصالن  

ر فتار  یبا آرامش و لبخند ... طور کشدیرا مزحمتش  خودش

کندیم  

رسم است کی نیانگار ا که  ... 

 زانیگذارد ،کت خودش را هم آو یم یرا در جالباس فیو ک لباس

یم  

رمیکه آ رنجش را بگ کندیتا م یو دستش را به نحو کند  . 



برم ،  یلنگه ابرو باال م کی اریاخت یآمده ب شیحال پ نیا از

دانمیم  

یلیسوزان ل ی... مخصوصا از جانب چشمها میظر هستن ریز ! 

نیپر حسرت روژ یچشمها  ! 

پر اضطراب سلطان یچشمها ... 

پاشا تیپر از درد و شکا یچشمها  ! 

یپا م ی، پا رو دیآ ی. درست کنارم فرود منمینش یمبل م یرو  

من  یهمسر قانون یباالخره دست از تماشا نیو روژ اندازد

داردیبرم ! 

هم نیروژ یبه سادگ یدختر یکم اندازه است که حتپاشا  چقدر  

خزد یبه اطراف م چشمش . 

هم کم است .... ارزان است ... دم دست  نیروژ یپاشا برا یحت

 !است

رسد یدستش به اصالن نم نیروژ اما ! 
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آورد یو مونس شربت م زنمیم یشخندین ... 

. است .. انیماشاهلل گو شیو آواها یزبان یهمان زبان ب با

 چشمش به



کندیتشکر م یمانده واصالن با نگاه پر از محبت اصالن . 

 یبرا یکیمن ...  یبرا یکیدارد  یبهارنارنج را برم شربت

 !خودش

کشمیم یقیمحفل را دربر گرفته است نفس عم ینیسنگ سکوت  

: احوال شما مراد بکدیگویو اصالن م نوشمیاز شربت م یکم ! 

یقصه  تی. نگاهش حکا چرخاند یمراد به سمتش چشم م هللا  

نمک خوردن و نمکدان شکستن ی... قصه  ستیدراز ! 

دی: سالمت باشدیگویم زیهمان نگاه ت با  . 

وسلطان کشدیم یقینفس عم کند،یم یباز شیبا انگشتها پرهام  

اریباال گفتم که ب یاوردی: پرهام جان چرا گل وندیگویم  ! 

! وزن داره نهی: سلطان سنگدیگویو م کشدیم یمراد پوف هللا  ... 

: اتابکزنمیدست به عصاست و لب م لیاندازم .عق یپام یرو پا  

 ... کجاست

نشه تیشلوغه اذ می: خوابه . گفتدیآ یبه حرف م یلیل  ... 

کنم یاز شربت مز ه مزه م یکم : 
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- نمشیدوست داشتم بب ... 



: قسمت خودتخنددیم یبا طناز یلیل . 

:  میگویدهم و محکم م یپر از مکر است سر تکان م لبخندش

 انشاهللا

. 

که  نمیب یو م کندیم رونیب نهینفسش را تکه تکه از س پاشا

 اصالن

زندیم لبخند . 

 نیو من از ا اوردیدو سر برد است ... پرهام رفت تا گل را ب یباز

 سو ،

با اوست یکه قدم اولش هم بستر کنمیرا آرزو م یعاقبت ! 

داغ تنم را  کنمیوفکر م زنم یبه ذوق مرد کنار دستم م یشخندین

 به

برد حتم دارم ... شک ندارم یم گور ! 

] 6۳:6۱ ۲۱,8۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 7۳۳_ یلیگرا  

گرم صحبت درمورد یآنقدر لیاست ، عق ییرایمشغول پذ سلطان  

میشو یاست که متوجه گذر زمان نم استیس ! 

یچا ایه پرسد: قهو یم میکه جوان تر ییاز ما سلطان  ... 
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قهوه است ینظر رو اتفاق  ! 

 حیموجود ترج یزهایرا به چ چیه لیو عق خوردیم یاما چا مراد

یم  

 .دهد

گرددیقهوه به دست مونس به سالن باز م ینیبعد س یقیدقا . 

به یکه مشرف است به ما ... لبخند کندیرا انتخاب م یمبل سلطان  

دیکن ییرایآورد: از خودتون پذ یم لب  ... 

برم  یفنجان م ی، انگشت اشاره را به دسته  زنمیم لبخند

میگویوم : 

سلطان یآ ممنون  ! 

کشد تشکرم آنقدر زهر دارد که چشمانش یم یقینفس عم سلطان  

پر از اشک شود یقبل یبرنامه  چیه یب  . 

که دیآ یاصالن م یبعد، صدا یکنم و کم یرا فوت م نفسم  

دیگویم : 

ها دارنقهوه رو ترک  فیتوص نیبهتر ... 

میمستق لیاست و عق یسرگرم خنک کردن چا کندینگاهش م مراد  

زندیچشمانش زل م به . 
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Bir fincan : دیگویکشد و م یاز فنجان م یاصالن نفس  

.kahvenin kırk yıl hatırı vardır 

کند که به  یآنقدر واضح شوکه ام م یبه زبان ترک تسلطش

 سمتش

چرخم یم . 

 نیبرد و رژ یر اباال م میابرو یه لنگ کیو لحنش  لهجه

پرسدیم : 

جمله ترجمه هم داره؟ نیا  

سال احترام ۰4فنجان قهوه به اندازه  هیدهد: " یتکان م یسر  

 ! "داره

: ترک هادیگویمردانه اش مانده ام که سلطان م مرخین ی رهیخ  

کننیمراسمشون قهوه تعارف م ی درهمه ... 

هرچند یکه خوب نهیع ادرواق شیمعن ی: ول کشدیم یهوم اصالن  

تو  عیمقدار ما هی کهیهم باشه با ارزشه ! قهوه کوچ کیکوچ

 فنجون

تلخ... در هر  ی... گاهنیریش یگرم... گاه ی! گاه کیکوچ

یطیشرا  



قهوه رو تعارف  نیکرده که ا یخوب هی... و آورنده اش  چسبهیم

 !زده

اما با ارزشه کهی... هرچند کوچهیخوب هی پس ... 

پسندم یلب سلطان را م یرو لبخند . 
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: نو ش جاندیگویم ارام . 

: خوش طعمهدیگویم مانهیصم اصالن  . 

یدوست دار ظیغل دونستمی: مخنددیم سلطان .... 

پرسد: ترک ها  یم یلیل نوشدویاز قهوه اش م یکم اصالن

 درمورد

ندارن؟ ینظر یبد  

؟ی؟ عاقبت بد یبد زانی.... میبد ی اندازه  

لبخند را نیا کوشدیت ودر همان حال که مدوستانه اس لبخندش  

دهد: االن حضور ذهن ندارم یکند پاسخ م حفظ . 

 انهیشود تا گل بزند ...م یانگار معطل است که دروازه خال نیروژ

 ی

مسلط یپرسد: شما به ترک یم مانهینه چندان صم یگفتگو نیا  



ن؟یهست  

یماز شوهر من اطالعات کسب کند خنده ام  خواهدیکه م نیا از  

در هم و صورت یخنده ام اخم ها یهرچند که علت اصل ردیگ  

پاشاست مکدر  . 

اومدم ای: استانبول به دندیگویو م کشدیم یهوم اصالن  . 
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با دالن جون به اونجا دیزند: چه جالب... قصد دار یلب م نیروژ  

؟ یزندگ یبرا دیبر  

هم یدب ی: من مدتدیگویو م دیآ یاصالن م یلبها یرو یلبخند  

اونجا رو  تونمیسفرخوبه اما من نم یکردم... استانبول برا یزندگ

 به

انتخاب کنم یزندگ یشهر برا هی عنوان  ! 

اقامت یبهتره ول یلیخ ی: البته که خب دبکشدیم یهوم نیروژ  

هم خودش ماجرا داره یدب گرفتن ... 

- پاسپورت معتبره ... اتفاقا پاشا هم جز اون  هی یپاسپورت دب

 دسته

یشگیهم یجا هیرو به عنوان  یدب تونهیخوشبخته که م یها آدم  



کنه انتخاب  ! 

: واقعا؟دیگو یشوکه م نیروژ  

دانست؟ینم زنمیم شخندین ! 

ره یجوب نم هی یاندازد : با عربا آبم تو یپا م یپا رو پاشا  ! 

هستن ؟ یی: عربا مگه چطور آدم هاشودیم قیلبخندش عم اصالن  

] 5۲۱:۱ ۲۱,8۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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# 8۳۳_ یلیگرا  

هستن ؟ یی: عربا مگه چطور آدم هاشودیم قیلبخندش عم اصالن  

- بزنم ... نظر من  یکه از اعراب حرف نمیب ینم یلزوم

 درموردشون

 . مشخصه

شود و من فکر یم رهیبه پاشا خ یزیبرانگ نیبا نگاه تحس لیعق  

ما دهیهرگز نظر پاشا را نپرس کنمیم  . 

ه؟ی: خب نظرت چمیگویو م کشمیم یقیعم نفس  

جواب داده بود تا بحث تمام شود  یخورد ، طور یسوالم جا م از

 و



بازگشته است . نفسم را فوت  ییابتدا ی... انگار به نقطه  حاال

یم  

به عرب ها ندارم یخوب دی: من د دیگو یوپاشا م کنم . 

پرسد : چرا؟ یم اصالن  

- واضحا ذکر  رانیا خیتار یتو کنمیفکر م داشته باشم ؟ دیچرا با

 شده

به اعراب ندارن یخوب دیچرا مردم د که  ! 

 یگذارد و م یم زیم یشود ؛ فنجان قهوه را رو یخم م اصالن

دیگو  : 
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- ؟ جنگ ؟ هیبد چ دید نیا یاصل لیمن جوابمو نگرفتم پاشا ... دل  

بده ! تو به کل اعراب  دیبود ... د یا گهید ی هیاز ناح جنگ

یاعراب  

رانیخاک ا یکه زاده  یهستند ... اعراب رانیخاک ا یزاده  که  

ستندین ! 

 هی تی: صادق هدا دیگو یو با غرور م ردیگ یچانه باال م پاشا

 وصف



عرب  یعنی - زشانی: همه چ گهیاز اعراب داره ... که م یخوب

 -ها

و مرگ و  یذوق یو ب یو سودپرست یبا کثافت و پست ختهیآم

یبدبخت  

و هیاست و شعرشان مرث یشان غمناک و موذ ختی. چرا راست  

چس ناله است؟ آوازشان  ! 

تر ؟ یکاف نی: وصف از ا دیگو یخنده کنان م پاشا  

بود ب زمیونالیناس تی: صادق هدادیگویکند و م یم ینوچ اصالن  

در وصف خودش هم از لغات پر ی! که حت یپرست افراط یمل  

هست!  یکشور چند ملت هی رانیاکرد .  یاستفاده م ییاستهزا

 ...اعراب

شهینگاه فقط شامل حال اعراب م نیرایها ... بلوچ ... لر... ت کرد  

! 

 ی سندهینو هی.... سر لوحه قرار دادن افکار ستین یمنطق

 روشنفکر

و  میکه هر وقت به نفع ما بود ازش استفاده نکن یبه شرط خوبه

 هر
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و  میو اقل طیشرا دی! با نشه یبه ضرر ؛ ازش چشم پوش وقت

 احوال

رو هم در نظر گرفت کنهیشروع به نوشتن م سندهیکه نو یخیتار ! 

 نیتو خودت جز تحس کنمیآورد : فکر م یلبخند به لب م پاشا

 کننده

؟یدار یا گهیشده امروز نظر د یاصالن ! چ یبود تیهدا یها  

-  ی سندهیجز نو تینظرم به قوت خودش باپرجاست ... صادق هدا

 پر

 کهیکنم که به اجدادم ت دشییمعاصره اما از من نخواه تا قدرت

یپران  

جز  یبود! و چاره ا رانهیکه جامعه و یطی! اون هم در شرا کنهیم

نیا  

... با افکار  ی! توده ا سمیلیآدم نه هینداشت ...  یروان ی هیتخل

 ضد

ندارم نظر  یاعراب بودند ... توقع انشیکه بان ینی... دیاسالم

یمثبت  

بت  هیرو مثل  تیکه امثال هدا یباشه ! اما توقع دارم آدم داشته

 قرار

حداقل به ارهیم ونیو حرفشو به م کنهیم تیده و ازش حما یم  

که الگو و بتشه احترام بذاره یا سندهینو تیو غا الیام  ! 



مبحث  هی یزیست نی: د دیگویکند و م یم کینگاهش را بار پاشا

 بود

گهیمبحث د یزیست عرب ! 

] 8۲۱:۱ ۲۱,8۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 9۳۳_ یلیگرا  
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- حاال هم نیهم یهر دو به هم ربط دارند به هم گره خوردند ... حت  

 کنهی... مشخص نم ادیحرف از عرب م یروزنامه ها وقت یتو

 عرب مال

هم  یعرب ! و عرب خوز گهی... م استیو جغراف میاقل کدوم

به تونهیم  

عرب هیهمونطور که اگر مولف منظورش واضحا  رهیبگ ودشخ  

نجای! ا هیبا ک نشیتوه کنهیمشخص نم یکس نجایباشه ! ا یسعود  

 ری! غ رنیگیفرقه مورد اصابت گلوله قرار م یگروه همه  ی همه

 از

کس و کارشو به خاطر جنگ از دست یکه همه  ی؟ چه اون نهیا  

... چه  زنهیدست و پا م داره یآب یب یکه تو ی... چه اون داده

که یاون  



روزنامه  یتو دونهینم ی! حت ستیاب و خاک ن نیمتعلق به ا اصال

 ی

پشت سرش زده شده ییمملکت من چه خبره و چه حرفها یرسم  

! 

به حق باشه دی: شا دیگویو م کشدیم یمراد نفس هللا  ! 

که با دقت نگاهش نمیب یرا م لیدهد و عق یتکان م یسر اصالن  

هم به  دی: شا کندیم یمالد و نوچ یلب م ی، لب رو کند یم

 ...ناحق

حقه ؟ یکننده  نییتع ینجاکیا ! 

دیآ یآنها برم یتنه از پس همه  کیخودش  میگوینم یزیچ  . 
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هی نی: به هرحال... ا دیگویکند و م یم میتماشا یلحظه ا پاشا  

هیمملکت نژاد پرست رانی! ا تهیواقع  ! 

خودش  ییایبه نژاد ار رانیدهد : ا یبل مبه پشت م هیتک اصالن

یم  

... بهستشیز طیمح تی... به تمدنش... به خاصخشی...به تار باله  

مغرور باشه اما  دیبا رانی... به منابعش... چرا که نه ؟ اثروتش

تیواقع  



 یتو ینداره ! آدم ها یدگاهینگاه و د ییبه تنها رانیکه ا نهیا

راننیا  

.... بدون در یآدم خال هیدارن !  یارانه اجانب د دگاهینگاه و د که

 نظر

مغرور باشه ؟! به شعورش ؟  دیبا یوطنش... واقعا به چ گرفتن

 به

 تیما در نها یاش .... همه  شهیبه ثروتش ؟ به اند ش؟یمهربان

 به

قراره به جا  ی! چ یفارغ از هر رنگ و نژاد میشیسپرده م خاک

 بمونه

 یباشه تا وقت نیاته... تا زممختص هی!  نهیزم کهیت هیمملکت  ؟

 مدار

برقراره !  نیباشه زم دیباشه خورش یریکهکشان راه ش باشه

 پس

 یخاک برقراره .... منابعش... خاطره  نیبرقراره ، ا رانیا

شیخیتار ... 

بود! ما دچار میبرقراره ! ما برقرار نخواه زشیهمه چ ثروتش  

ی... توماست  ی شهی! اضمحالل تو ر میشیو زوال م یستردگ  

 یمتعلق به کجا با چه خاستگاه کنهینم یما! و فرق سرنوشت

ای میباش  



ای کی! با هر صفت نمیریم نیاز ب تی... ما در نها یدگاهید چه  

متعلق  کنهینم یرفت ! و فرق میخواه نیاز ب تی.... در نها یدیپل

 به
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که  نهی... موضوع ایبی... از چه ترکی. از چه نژاد میباش کجا

الاص  

نداره یتیاهم  ! 

داره که کجا متولد تیداره ! واضحا اهم تیزند: اهم یلب م پاشا  

 یبود ، وطن پرست نیاز ا ریداره که اگر غ تی.... واضحا اهمیبش

 معنا

رو شونیاعراب بودن که حمله کردند تفکر بدو نیگرفت. ا ینم  

قالب کردند ... مغز ها رو نیدادند ! خرافات و به اسم د گسترش  

رو نابود کردند یرانیا تی... هو ستندش  ! 

- ریروستا ش یکه دارن تو یبه دست اعراب یرانیا تیقطعا هو  

 یابونیکه روز به روز درحال ب یهاشون رو کنار کارون شیگاوم

 شدنه ،

تیخودشو داره ! هو یمعنا ینرفته ! وطن پرست نیاز ب دوشنیم  



 هی نیاست . داز نژاد جد نیهم برقراره کماکان ... ! د یرانیا

 اعتقاده

 شهیپر م یزیچ هیبا  ینژاد مربوط به خاکه ! ظرف هر آدم ...

یکی....   

 ی!وطن وقت ینژاد پرست ینئشه  یکی!  هیوطن پرست ی نئشه

 وطنه

خوبه  ی نهیگز هی.... وطن ینداشته باش بشیدر تخر یتو سع که

 که

ها خودشون رو پر نشون بدن آدم ! 

] 8۲۱:۱ ۲۱,8۱۱,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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# ۰4۳_ یلیگرا  

آدم  ی: البته برا دیگویزند و م یبه پاشا م یدوستانه ا لبخند

ییها  

ظرف خودشون رو از خودشون پر نکردن ! بله ... با نژاد و  که

 وطن و

... و  نیآهن و ماش ریو کوچه و ساختمون و ت ابونیو خ شهر

یزهایچ  



! من ظرف وجودم  کننیون راحته پر مکه نام بردن ازش یا گهید

 رو

 ی.بهش م کنمیو ذالک پر نم رهیساله و غ ۲۰۰۰وطن و تمدن  با

 بالم

کنم چرا که نه ...  یافتخار م بایو ز نیرید ی خچهیتار نیبه ا ....

 اما

خاستگاه جدم ! من ظرفمو  ایبا شغل پدرم...  ی! حت شمینم مغرور

 با

خودم ... در هر  یت آورد ها! با دسکنمیخودم پر م یها تجربه

یجا  

! چون نژاد پرست شهیکه باشم نگاهم عوض نم یخاک یکره  نیا  

... با تفکرات پوچ  کنمیپر نم اهی. من ظرفمو با تفکرات س ستمین

 که

ی... بخش خال کنمیکنن هم پر نم یرو اشغال م یادیحجم ز فقط  

کنم یرو ... از عشق پر م ظرفم ! 

که محو او مانده ام را تماشا  ی... منچرخد  یبه سمتم م نگاهش

یم  

عشق ی: حجم فراوان دیگویو م کند  ! 
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: دیگو یآورد و سلطان م یخالصانه به لب م یوا کی نیروژ

 بحث

بساط شام و آماده کنم دیاگر موافق باش خوامی! م هیکاف  ... 

بود . اصالن خان  ی: بحث جالبدیگویو م زدیخیفورا برم نیروژ

 واقعا

کنم یم نتونیاطر افکارتون تحسخ به  . 

ازدواج نیانگار بخواهد من را هم به خاطر ا زدیبه من م یلبخند  

کند نیتحس ! 

 سید خواهدیم گرید یرود مثال زن ها یهرحال به آشپزخانه م به

 و

فراهم کند بشقاب  . 

یکاف یسخنران نیا شیزند و پاشا انگار برا یتک سرفه م لیعق  

رحال من قانع نشدم: به ه دیگو یکه م ستین ! 

-  هیبه روش و رو یریبگ میکه تصم یشیقانع م یدرسته ! تو وقت

 ی

! امشب شام یدست بردار یمحبوبت از گوشت خوار ی سندهینو  

رسهیکباب به مشامم م یاست؟ بو جوجه ! 

یخوان تیو هدا تی: به هرحال نفوذ هدا دیگویخندد و م یم پاشا  



یمن چ دونهی! دالن هم م گذاشته ییبه سزا راتیتو هم تاث یرو  

! مگه نه دالنگمیم ... 
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که یدونی: م دیگو یفهمم نگاهم گنگ است که اصالن م ینم  

ده چرا که یم فیبا گاز ، ک یاعتقاد داشت خودکش تیهدا صادق  

ترسه یبا مرگ نم ییارویو از رو شهینئشه م آدم  ! 

خفه با گاز خودتو  یبخوا یبعد یزند: نکنه سر یطعنه م پاشا

یکن  

 ؟

با مرگ  ییاروی: من از رو دیگو یکشم و اصالن م یدر هم م ابرو

چیه  

سره  کیندارم قبل از مرگم نئشه باشم !  یازی! ن ترسمینم وقت

 رفتن

دمیم حیجهنم و ترج به  ... 

 هی رمی: م دیگویو م زندیم یاوست که چشمک رانیح نگاهم

گاریس  

 !بکشم



همه استفاده  یحواس پرت از یلیکه ل نمیب یشود و م یبلند م و

یم  

رود یاو م یو پ کند  . 

] ۲7:5۱ ۲۱,8۱۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱4۳_ یلیگرا  
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همه استفاده  یاز حواس پرت یلیکه ل نمیب یشود و م یبلند م و

یم  

رود یاو م یو پ کند  . 

 اقیتوجه من را عم زیچ کیسلطان ...  یروم ، اتاق ا یاتاق م به

 به

نفره ! در اتاق....  کیتخت  کیکند ، حضور  یجلب م خودش

 تنها

با آن همه یسلطنت یاز آن دو نفره  ینفره ... خبر کیتخت  کی  

ساتن و بالش ها در  یاز ملحفه ها ی! خبرستیو دوزک ن بزک

 انواع

ستیمختلف ن یزهایاقسام و سا و  ! 



، در اتاق کنم  ینفره نگاه م کیبه حضور تخت  یو گنگ یجیگ با

 به

کنم یشود و من فرصت م یخود به خود بسته م شیلوال خاطر  

بفهمم که چه برسر شتریدقت کنم ! ب شتریکنکاش کنم ! ب شتریب  

سلطان و هللا مراد آمده است ی رابطه  ... 

 ییمرد بود و مرد ... مرد عاشق بود! تا جا ی فتهیکه ش یسلطان

 که

داد . دل  یسلطانمان م یآورم دل به دل خواسته ها یخاطر م به

 به

شیها دیاز همه خر شتری... دل به دل اهدافش... بشیآرزوها دل ! 

زن  کیکه انگار تنها  یکنم اتاق یو سردرگم به اتاق نگاه م شوکه

 در

ماند یم آن ! 

یا یدلبستگ چیتنها ... بدون ه یزن  ! 
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ا که باال رفته است ، درش ر یروم،با ضربان قلب یکمد م یسو به

 باز

یزنانه جا م یزنانه ... فقط لباس ها یلباس ها دنیکنم از د یم  



کنمیاتاق حس م نیشکاف بزرگ را در ا کی.  خورم . 

 یم دیاست که از پر کردنش نا ام قیکه آنقدر ژرف و عم یشکاف

 شوم

. 

آزاد دارم ... دم  یبه هوا اجیدهم ، احت یدهانم را قورت م آب

ییپا  

مراد ، تنها  یشبانه  یگارهایس یبرا تراس.... یمردانه  یها

دمیام  

 ی... حت کشمیباشد ... پرده را کنار م یکه هنوز رابطه ا است

 قفس

یها ییکنم ودم پا یدر را باز م ست،یتراس ن واریهم به د توتک  

یکند کم یخشک شده اند ... وادارم م مهیکه ن ی! گلدان هازنانه  

 !بترسم

سم! نگران شوم ! با بغض خانواده بتر نیا یبرا شتریب یکم

یدرحال  

.  رمیگ یدهان م یرا جلو میگذارم.... دستها یپا به تراس م که

هیگر  

نیسلطان و مراد آخر ییگرفته است ! قطع شدن ارتباط زناشو ام  

دمیشیاند یبود که به آن م یزیچ ! 
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خم شوم، از طبقه یکند تا کم یوادارم م فیپچ پچ خف کی یصدا  

که دو درخت یاطیاشراف کامل داشتم . ح یپشت اطیدوم به ح ی  

کشم یم یقیخرمالو داشت . نفس عم تنومند ! 

لبش است  یگوشه  گاریداده است ... س واریبه د هیکه تک اصالن

 و

کنم یرا استشمام م دودش  . 

 یمن دخالت کن یتو کارا ی: تو حق ندار دیگو یبا حرص م یلیل

 !؟

- کارات نظارت یرو مایمستقنفر  کیبد نباشه  دی؟! شا یمطمئن  

باشه داشته ! ... 

کشد یم ریت میآنقدر گرفته است که گلو شیصدا . 

اطیح گریشنوم ، نگاهم به سمت د یکه م یخش خش یصدا با  

یجلو یکه با دستمال یدرحال نمیب یشود ، مراد را م یم معطوف  

کنند یم دنیشروع به لرز میرا گرفته است دستها صورتش . 

نکن تو  یکار هی: دیگویو م ردیگ یرا م یلیل یچانه  اصالن

نیهم  



کنم تیسالخ خونه ! 

- من ... تو روابط من دخالت  یاصالن تو زندگ یستین یتو عدد

 . نکن

تو  بهی. غر ستیحساب ن هیتسو یبرا یاصال شب مناسب امشب

 خونه

 

1501 

 یدونی! میخوددار باش یکن ی! و سع یمتوجه باش دوارمیام میدار

 که

داره تیحفظ آبرو براش اهم چقدر دالن  ! 

- زنمیم شتی! به جان دالنم آت یلیل زنمیم شتیمن آت . 

-  یقراره چطور قایعرضه ام دق یحتما مشتاقم بدونم که برادر ب

 منو

کنه متوقف ! 

به سمتش برود  خواهدیکند و م یاصالن تقال م د،یآ یجلو م مراد

 که

ما قرار  نیب: بهتره خودتو دیگویشود ، با حرص م یمانع م یلیل

یند  ! 

.... من دوست ندارم دهنمو باز کنمییبازه تو یکه م یاون چون  



! دوست ندارم دودمانتو به باد بدماصالن ! 

نور  ریخون که ز یاش خون آلود است ! به لکه ها ینیب مراد

 افکن

:  دیگو یرسد زل زده ام و م یواضح تر به چشم من م اطیح

 خونتو

نکن اصالن خان فیکث ! 

ستیمن ن اریضربان قلبم در اخت گرید  . 

ستیمن ن اریدر اخت یدم و باز دم چیه گرید  ... 
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کند دست و یلحظه به لحظه رشد م میکه در گلو یبغض واضح با  

: من از سلطان جدا شدم دیگویکنم ، مراد خشک م ینرم م پنجه  . 

یلیروز... به خاطر ل نیهم یبرا .... 

نمینش یتراس م یا توشوند . همان ج یتا م میزانوها ! 

پر از حرص  ی... صدا دیآ یم شیاما صدا نمشانیب ینم گرید

 مرد

 یلی.... دست لرهیاتابک جون بگ گهیکم د هی: دیگو یکه م دیآ یم

 رو



تو و دالن وارد  یهم به زندگ یلطمه ا چی! ه رمیو م رمیگ یم

شهینم  

! 

شود یجانم مور مور م ی همه  . 

 یببرد به داخل اتاق باز م ییمن بو بتیاز غ یاز آنکه کس قبل

 گردم

 یبرا دانمیاست . نم دهیصورتم رنگ پر ستمیا یم نهیمقابل آ .

 کدام

کنم! پدربزرگم.... خاله ام...  یاز خانواده ام دلسوز جناح

 مادربزرگم که

که هم سن و سال نوه اش  یجوان ... زن یلیزن خ کیخاطر  به

 بود

را زیکه درون خانواده همه چ ینتایگذاشته شد ... به خاطر خ کنار  

خواهرش از  اریکه اخت یکرده است ... به خاطر برادر زانینام

 دست

سوزاندم یاست ! به حال کدام جناح دل م رفته  . 

شود یاتاق باز م در . 
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؟ یینجایلبخند به لب است: ا دیآ یبه داخل م سلطان  

ستیبه رخسارم ن رنگ  . 

و ردیگیهم که سلطان دستم را مخودم را خوب نشان د خواهمیم  

یکرد خیچرا انقدر  ؟ی: خوب دیگویم ... 

کجاست؟ تی: تخت سلطنت زنمیم یلبخند  

] ۱۰:8۱ ۲۱,8۱۲,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲4۳_ یلیگرا  

من باور نخواهم کرد پر استهزا  داندیکه م یو با لحن کندیم یهان

یم  

راحت تره  خوابهیم نیمدت روزم نی: مراد کمر درد شده ... ادیگو

 منم

دختر...  ای. ب میبر ایجا رو تنگ کرده بود ... ب خودیب فروختمش

ایب  

هنر ها  نیاز ا نیروژ نیکن ! ا نییبرام ماست وساالد و تز کمی

 !نداره

دانست یدانست ؟! م یگوشش چه خبر است ؟ م ریز دانستیم  ... 

شرف یلیقت کوتاه ! لو نیبودم... و اصالن در هم دهیهم فهم من  

رحم نداشت! قلب نداشت یلیآبرو نداشت ... ل یلی! لنداشت ! 
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اندازد و  یبه در تراس م ینگاه می... ن ردیگیرا سلطان م دستم

 سپس

میشو یهر دو از اتاق خارج م ،  . 

نشسته است .نگاهش به من است نیکنار روژ پاشا  . 

کیکه  شدی.... نممیدکریم یکار دیزدم با یبا پاشا حرف م دیبا  

! شد؟یشود!!!مگر م رانیو بن و خیاز ب یسادگ نیبه هم یزندگ

 مگر

یسرعت به خاک م نیها دل نداشتند ؟! چرا معرفتشان به هم آدم  

 !نشست؟

رود  یشود، سرخوش وخندان به آشپزخانه م یوارد سالن م یلیل

 و

؟ ی: سلطان جون کمک الزم ندارپرسدیم  

؟یکشیم سید یو تو: برنج زندیلب م سلطان  

کند یباز قبول م شیبا ن یلیل  . 

شما ؟ ی: کجا بودزندیحرف م لعبت  

 دشیسف ییجلو یکه با دندان ها یدارد و درحال یبرم یترب یلیل

 به



 یاطراف م نی: واه لعبت جون من همدیگویو م زندیم یگاز آن

 !پلکم

کردمیبا برادرم خوش وبش م داشتم ! 
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گاریس ستیخوب ن دهیم ریکه بچه ش یزن کند: برا یاخم م لعبت  

 !بکشه

آدم خودشو وقف بچه اش دیدوره زمونه نبا نیخندد: تو ا یم یلیل  

 ... بکنه

عروس ؟ ی: چطوردیگویو م ندینش یبه چشمان من م نگاهش ! 

و خوردیم یچرخ یلیکند ،سکوت کرده ام و ل یرا حاضر م یسید  

بهش بدم دیرو با لیعق ی: قرص هادیگویم  ... 

قرص  یکند ، با بسته  یو اب را حاضر م یدست شیو تند پ فرز

 و

چشمان به یکه جلو نمیب یرود، م یم لیعق یآب به سو وانیل  

چرخد و قربان یم لیچطور دور سر عق نیگل ینشسته  حسرت  

رود یاش م صدقه . 

ستین یمن آدم احمق پدربزرگ  ... 



شان را بستهفقط دهان ستندیخانه احمق ن نیا یکدام از اهال چیه  

را به هر زیهمه چ خواهندیفقط م کنندیم ی... فقط فرصت سوزاند  

بغض نیاز شدت ا میکه هست خوب جلوه دهند . گلو یا یبدبخت  

و دنیخارد ... چقدر راحت خودمان را به ند یم یلعنت سرکش  

میزد یم دنینشن  . 
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ی: تو فکرردیگ یرا م میبازو سلطان ... 

رسم؟ یبه نظر م یم احمق: من اد کنمیم نگاهش  

ستیحرف ها ن نی: االن وقت ا کندینفسش را فوت م سلطان  .... 

؟ مینابود شد یفهمی: م میگویبغض م با  

درست  ستین یزند : آروم باش .... طور یم یلبخند سلطان

شهیم  ! 

یم میزنم و سلطان صدا یجان زل م نیقرار گل یب یچشمها به  

 بایشک یکمی. دمیت قول م... به شهیدرست م زی: همه چکند

 ...باش

توانم کنترلش کنم یکه نم یکند و من با خشم یم میتماشا سلطان  



شده به  لیتبد یخوب بشه وقت زی: چطور قراره همه چ میگویم

نیا  

ی... چطور گذاشتی! چطور اجازه داد رونهیو ... 

شود یبلند من م یمتوجه صدا نی، روژ کندیم یسیه سلطان . 

 لی: عق دیگو یگوشم م ریشوم و سلطان ز یخوددار تر م یکم

 همه

! تحمل یلیدست ل یعروسک ها میزده ... شد یلیو به نام ل زیچ  

بعد ینیکه بب یایصحبت کردم ! امشب خبرت کردم ب لی... با وککن  

به ما گذشته یرفتنت چ از  ! 

ساکت است لعبت  . 
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یم رونیب چسبانم لعبت از اشپزخانه یم زیم یرا به لبه  میدستها  

ه؟یچ زی... منظورت از همه چزی: همه چ میگویو م رود  

من طلوع فردا رو یخوای: چطور ممیگویو م کندیم سیه سلطان  

حجم از خبر بد ؟ نیبا ا نمیبب  

شکرش یبرامون جا میکه هنوز برات مهم نی: همزندیم یلبخند  

هیباق  ! 



غلشروم ، ب یم شیاراده به سو یشود . ب یپر از آب م چشمانم  

میگویچسبانم و م ی، سفت و تنگ .... چانه به شانه اش م کنمیم  

: 

بهتون گذشته یمدت چ نیشده ... تو ا یچ ! 

- دختر از کنترلمون خارجه ....  نیاز کنترلمون خارجه دالن ! ا

 زبونش

ها رو به  نیو سحر کرده ... دشت ها و زم لیداره ... عق بُرش

 چنگ

 یهم از دست م نینبود ... هم نیخونه اگر مال گل نی! اگرفته

 !رفت

: مراد را هم از تو گرفته میبگو خواستم  ! 

: چطور ممکنه میگو یکنم و م یسکوت م اما  ... 
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- جلب توجه  میممکنه .... دار زیعصر همه چ نیممکنه . تو ا

میکنیم  . 

ماجرابدونه . بعد با هم مفصل صحبت  نیاز ا یزیپاشا چ خوامینم

یم  

میکن  . 



یکنم و صدا یکشم .... خودم را جمع و جور م یام را عقب م تنه  

مال پسر من بود .... نه مال پسر اون زی: همه چدیآ یم لعبت ! 

ستیحرفها ن نی: بس کن لعبت حاالوقت ازندیم شین سلطان  ... 

روم و  یم ینهارخور زیدارم .... به سراغ م یبرنج را بر م سید

 همان

 یکه با چشمها نمیب یالن را مشود اص یباز م یدر ورود لحظه

 به

کنمینگاهش م یشود لحظه ا ینشسته وارد سالن م خون . 

 ستین یدهد طور یکند چهره اش نشان م یحواله ام م یلبخند

 اما

درونش غوغاست دانمیم  ! 

اتش است ... پر از درد یخاموش نشده  یپر از شعله ها درونش  

! 

... چرک ... زخم عفونت  ! 

۲۱,8۱۳,۰| چهارشنبه ها, [  یسرو روح | یلیِگرا ۱۰:۳۳[  
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از ذهن پاشا بخوانم ، بخوانم و بدانم ، بدانم چقدر پدرش خواهمیم  



! چقدر مطلع رد؟یگینظر م ریرا ز یلیشناسد ... چقدر ل یم را

 ... است

 کیکه درون خاندان به پا شده ! به پاشا نزد یآشوب نیا از

. بهشومیم  

شوم که بفهمم ، به  یم کیشوم ... به پاشا نزد یم کینزد پاشا

 تنها

ندازمیتوانم چنگ ب یکه درحال حاضر م یکس  ! 

کنم، هرچند  یدارد ، اما من عقبگرد نم ینیرنگ خشمگ نگاهش

 که

توانم.  یکشد تا خاموش بمانم اما ... نم یم ادیاز درونم فر ییجا

ینم  

به حال خود رها  یگساد نیها را به هم یلیتوانم گرا ی، نم توانم

 کنم

! 

 بهیزن غر کیبه دست  یخانوادگ راثیتوانم اجازه دهم م ینم

فتدیب  

مار دارد یکه مهره  یاست ! زن ییبایکه تنها سالحش ز یزن !  

... 

موم به چنگ گرفته است کیکه پدربزرگم را مثال  یزن . 



زنم :  یکنم ، لب م یآشپزخانه نگاه م یتو نیکه به روژ یدرحال

 از

ام پاشا یراض تخابتان  ! 

 یگذشته م ادی، عمق نگاهش من را به  زندیصورتم زل م به

 . اندازد

با هم  یاختالف چیبود ... ما ه نیریبود . ش یخوب ی گذشته

مینداشت  
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ها  نیکه اول ی... خاطراتبای! خاطرات زنیریپر از خاطرات ش ...

 را با او

کرده ام تجربه ! 

 یاست ، با آرامش تصنع زیم یا روه وانیمرتب کردن ل درحال

 که

تو هم از انتخابت  ادی: به نظر م دیگو یم ستیلحنش جار در

یناراض  

یستین ... 

- بود ... منتها ، وادار شدم تن بدم به یا گهیمن که انتخابم کس د  

که دوست ندارم یکار ! 



ردیگ یم یبیقرار عج نگاهش . 

خودم را یتسیشوم هرچند که نبا یآن مشمئز م کیاش  یسست از  

من  ی فتهی... نگاهم ! پاشا شمی... لبهامیچشمها رمیکم بگ دست

 است

تالش کند ای ردیباشد دستش را بگ یگریاگر کنار زن د یحت هنوز  

 یاز ذهنش به من فکر م یکنج تیبه دلش بدهد اما در نها دل

 کند،

ها  وانیشود ، پاشا در ل یو ظروف غذا پر م سیکم کم از د زیم

خی  

دهم ، با یازد و من قاشق و چنگال درون بشقاب ها قرار ماند یم  

 یزندگ ی: خبر دار شدم که به فخر همه  میگو یم یآرام یصدا

 منو

یداد لو  ! 

کشد یدر جام ها م خی یاز پرتاب کردن قالب ها دست  . 
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به  ستیزنم: برام مهم ن یشود و فورا لب م ینگران م نگاهش

 هر

شدندیطلع مزود همه ، م ای رید حال  . 



: تودیگو یدارد ارتعاشش را کنترل کند م یکه سع ییبا صدا پاشا  

خودم نبودم حال . 

- ینداره ... کار منو راحت کرد یاشکال ! 

: من مست بودم تو حال  دیگویکند و م یشرمنده تماشا م پاشا

 خودم

کرد که حرف بزنم کمیفخر آنتر نبودم ! 

- یمرخص یدم بهم مدتصحبت کر تانیبا کاپ ستیگفتم که مهم ن  

 اجی. احتامیدوباره به خودم ب خوامی. م هیفرصت خوب نی... ا داده

 دارم

خودمو به خودم واگذار  یمدت کوتاه هی نکهیآرامش.... به ا به

 کنم و

 کنهیکمکم م نیکه ا نهیکنم . موضوع ا دایباشم ! خودمو پ آروم

 ... و

حیمه توضچون وقت ندارم به ه دوننیهمه موضوع و م خوشحالم  

گمیم یکه چ یدونیاضافه و ور ور ور ... م حاتی! توضبدم ! 

] 55:۱۱ ۲۱,8۱۳,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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یاست. گوشه  قیکمرنگ است اما عم یخنده  کیخندد  یم پاشا  

یکه با دقت به صورتم تماشا م یخورد ، درحال یم نیچ چشمش  

سخت تموم یاون روزها کردمیوقت فکر نم چی: ه دیگو یم کند  

 ... بشن

- ... درد ... رنج... یماریهمه بود پاشا ... ب یسخت برا یروزا

! منهیگر  

دختر خوب... مهربون هی. کنار  نمیب یکه تو رو سرپا م خوشحالم  

... 

رسونهیواقعا تو رو به حد کمال م نیروژ ! 

گرید کندیرش مزند ، وادا یکه در لحنم موج م یصلح نسب نیا  

نکند میتماشا نیخشمگ . 

که چشم نیکنم، هم یکه بابت اشتباهش سرزنشش نم نیهم  

هر ی، انگار برا رمیگ یم دهیرا ناد زیهمه چ یکرده ام. مدت یپوش  

 یم شی. سر انگشتم را به بازو رسدیبه نظر م یما کاف یدو

 چسبانم و

ازش کن  ی. سعزهیانگ جانیروزا برات حتما ه نی: ا میگویم

تینها  

یوببر لذت . 



خوش  یا گهی: تجربه شو دارم .... قبال طور دزندیلب م پاشا

گذشتیم  

کنهیحاال ... حاال اوضاع فرق م و  ! 
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- ادیگرفتن خوب به نظر م میتصم یمنطق  . 

 ینم دایشوند اصالن را پ یحاضر م زیخانه کم کم بر سر م یاهال

 کنم

. 

 شهی: منطق هم دیگویمکشد و یر اعقب م یصندل میبرا پاشا

 خوبه

هیا گهید زیبودن بهتر از هرچ ی! منطق یطی! تو هر شرادالن  ! 

.... به میآن انگار به گذشته پرت شد کی نمینش یم یصندل یرو  

 یمتماد یتوانستم ساعت ها یکه با پاشا م یگذشته ا همان

 صحبت

 نینگاه روژ ینینباشم . سنگ انی... و نگران نگاه اطراف کنم

یرارو  

کنار من توسط اصالن به عقب برده  ی، صندل کنمیحس م خودم

یم  



یادلکنش را با تمام قدرت حس م یبو ندینش یکنارم م یوقت شود  

 .کنم

شود یروزمره صرف م یدر آرامش و صحبت ها شام . 

 ستیاز او قرار ن ییخطا چیاست اما انگار ه یلیل یرو حواسم

 سر

 ییرایاز او پذ ی.. طوراست . لیعق اری! تمام وقت در اختبزند

کندیم  

نیدارند! ع یشود . سر نترس یدرمورد او مردد نم چکسیه که  

ستین الشانیخ  ! 
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را به جهات ممیگاهش نگاه مستق یگاه و ب یبا لبخند ها یلیل  

حاال  نیهم خواهمی... م ستیکند . دست خودم ن یپرت م یگرید

 به

شیو برا رمیبگ جهیحاال نت نیکشف و شهود برسم ! هم ی مرحله  

سمیبنو حکم . 

ورود دوباره به  نیشود ... سلطان به مناسبت ا یصرف م شام

 خانواده،



دهد . انتظار نداشتم گردنبند مادرش را  یم لمیتحو یقابل ی هیهد

 به

هم نی... گلمیایکند کوتاه ب یاش وادارم م ی! مهربان ندازدیب گردنم  

به پدرش است را به مردانه که متعلق  یبایز قیانگشتر عق کی

 اصالن

دهد یم هیهد  . 

داشتم و کامال همه  یگری! انتظار اتفاقات د رانمیزده و ح شگفت

زیچ  

میدور هم نشست یعاد یکنترل من خارج بود ! مثال خانواده ها از  

... 

نزد !  یا هیتهمت و کنا گریبه شخص د ی... و کسمیخورد یچا

 همه

ده را در بر گرفته است اماخانوا یتعفن یچه بو میدانست یما م ی  

غرض .... همه  ی.... کامال اگاهانه و از رو میکردیم یپوش چشم

 خود را

میزد دنیند به ! 

 یساعت دوازده ، چشمان خسته  ی، حوال یاز صرف چا بعد

 اصالن

زمیکند تا برخ یام م یحال ... 
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شود ، سلطان  یلباسم را در اتاق بپوشم که در باز م خواهمیم

 وارد

؟یبود ی: از امشب راض دیگویشود و م یم  

خورم یسوالش جا م از  . 

پرسم: چطور؟ یپوشم و م یرا م مانتو  

- یسربلند باش میاصالن ... خواست یجلو ... 

آورم : مگه نظرش برام مهمه ؟ یپر استهزا به لب م یلبخند  

: من متوجه نگاه هات دیگویکشد و م یبه گونه ام م یدست سلطان

 به

شدم یلیل  ... 

 .من براش برنامه ها دارم-

خودتو وارد  دی: اصال ... اصال نبازندیکند و فورا لب م یم یشیه

نیا  

دالن یبکن ماجرا ! 

د؟یدی؟ چطور اجازه م شهی: چطور ؟ چطور ممیگویحرص م با ! 

دهیو درس م طونیدختر ش نی: ا دیگویبا آرامش م سلطان  ... 
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- واقعا باور کنم؟  ن؟یشیم مشیتسل نیجمله شما دار هی نیبا هم

 بعد

... بعد از اون همه ماجرا  میکه از سر گذروند یاون همه اتفاق از

 ... به

میو بگ میکن هیتک یخراف یجمله  هیبه  میتونی... میسادگ نیهم  

میو بگ میخالص کن و خودمون رو ادیازش برم یآدم همه چ اون  

اریو در اخت زیهمه چ میو فتح کنه؟ بذار زیهمه چ می؟ بذار باشه  

؟ رهیبگ  

- مینیکه بب میکنینگاهش م میدالن ... ما فقط دار هیسکوت موقت  

با یتو که توقع ندار کنهیم تشیحما لی... عق شهیم یچ عاقبت  

میرو به رو بش لیعق  ! 

- نه ؟ نیدیو از دست م زی! همه چدیرو به رو بش  

کنم یدهم و اضافه م یتکان م یسر و  : 

- یدی.... چطور تا به حال نفهمشیشناسیم هیادیتو مدت ز ... 
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- که ازش اومده ییبرش گردونم به همون جا خواستمیکه م دمیفهم  

! 

شد ریبه اصالن کمک کنم که برش گردونه منتها د خواستمیم  ... 

و نقشه بر آب کردما ر ی.... اسامه تمام نقشه هازیچ همه ! 

خورمیم کهی . 

که اسلحه  ی... اسامه ... اصالنیلیحضور ل ادی...  فتمیدشت م ادی

ریز  

که آن موقع زودتر از هر کس  یاش گذاشته بود ! اصالن چانه

یگرید  

بود دهیبود ... کنار کش دهیبر  . 

: برو سر فرصت دیگو یدهم وسلطان م یدهانم را قورت م اب

 حرف

فتهیب یبراش امشب اتفاق ترسمین و آروم کن . م... اصال میزنیم ! 

داره رتی... غ برادره ! 

 زانیم نیزند و من ... من طاقت ا یپروا حرف م یچه ب سلطان

یب  

اش را ندارم ییپروا ! 



به  یکه بوسه ا یدرحال دیآ یکنم و او به سمتم م یرا م او

یشانیپ  

اجازه بده  : عاقل باش.... درست رفتار کن .... دیگویم زندیم ام

 درود

!ما یترکش کن یتونیم یو نخواست یو بعد ... اگر نتونست آزادبشه

 همه

تو رو فراموش یفداکار نیما! هرگز ا ی... همه  میدار دوستت  

چکدوممونی... ه میکنینم  .... 

 

1518 

گذارم یتا دستم را ببوسد نم شودیم خم  . 

نگه  خونه نیا یمنو تو نکهیبا وجود ا ی: حتمیگویم باطعنه

نیداشت  

بشم؟ شکشیپ تا  

: مراقب دیگویکند و م یگفتن ندارد . فقط بغلم م یبرا یزیچ

 خودت

بکن تویاصالن باش ! گذشته ها گذشته ... زندگ و  ! 

... ی... حرف یحتینص ؟یندار یشوم: درمورد هووم نظر یم تلخ

یسخن  



! 

فشاردیو تنگ تر من را در اغوشش م کشدیم یآه . 

یم نهی، به سمت آ شودیو از اتاق خارج م ردیگیمن فاصله م از  

 یم بمیدهند ... فر یم یانگشت باز کی ی... من را روچرخم

 ... دهند

دهم به هر یکنند و من چه ساده و خوش باور ، تن م یم مجابم  

کنندیحاضر م میکه ان ها برا یدیپل طرح . 

کنار اصالن نشسته ام،  لی. در اتومب میکرد یبعد خداحافظ یقیدقا

هب  

کند و یروشن م گاریس کیشود  یاز کوچه خارج م نکهیا محض  

؟ ی: امشبو دوست داشتدیگویم  
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یدی: ازم پرسمیگو یاندازم وم یتفاوتش م یبه صورت ب ینگاه  

ادینم ادمی؟  یتحمل کنم بعد روشنش کن گارتویدارم دود س دوست  

ه مورد بهت داد نیدر ا یجواب ادینم ادمی ی... حتیباش دهیپرس

 !باشم

که تازه  یاندازد درحال یم رونیرا فورا از پنجره ب گارشیس

 روشنش



: خوبه؟پرسدیو م کندیبه من م یبود. نگاه کرده  

 دنتیکش گاریبا س ی: مشکل میگو یاندازم و م یباال م یا شانه

یتو  

ندارم نیماش ! 

 ندینش یطرح مخوف لبخند به لبش م کی.  دیآ یلبش باال م کنج

 و

بکشم؟ گاریس نیتو ماش یدیاجازه م: پس دیگویم  

دهمیرا نم جوابش . 

کنمیحرف و دوبار تکرار نم هی: میگویو م کندیم یهوم ! 

گاریس یکیکردن آن  سیدارد که پس از م اجیاحت گاریبه س آنقدر  

امشب.... مدت  ی: خوشحال بود دیگویو م زندیرا آتش م یدوم

 ها

یریو گرم بگ یلبخند بزن نطوریبودم ا دهیند . 

- دنشونیاز د دینبا ستنیمن ن یچون اونا خانواده  یبگ یخوایم  

باشم؟ خوشحال  
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نی: چندیگویدارد و رو به من م ینگاه از روبه رو برم یا لحظه  



نداشتم یمنظور ! 

] ۰4:4۱ ۲۱,8۱۳,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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: بعد  دیگویو م مانم یم رهیدهم ، به رو به رو خ یتکان م یسر

 از

به پاشا ؟ یگردیبرم طالق  

دارد یخورم. چه ذهن مشوش و مغشوش یسوالش جا م از ! 

تصور کرده است یگریامشبم به پاشا را طور د یکینزد احتماال  

 خواهمیکنم ... م یرا خراب نم نشیزنم چ یبه تصورش نم دست

 به

د . پاشا ندار یندیکمک کنم پاشا با هللا مراد ارتباط خوشا سلطان

یم  

آدم یبه داد سلطان برسد. به داد پرهام ... به داد من ... گاه تواند  

رود یفرو م ریدرخ شتریدستشان ب یمیقد یها  ! 

فعال که داره نامزد  دونمی: نممیگویکشم وم یم یقیعم نفس

کنهیم . 

- بهم بزنه تونهیم شوینامزد ! 
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ارتباط من  شده نگران ی: چ میگویآورم و م یبه لب م یلبخند

 وپاشا

امشب ؟ یشد  

- شما سوخت یفکر کردم امشب دلم به حال هردو ! 

یکی نیطفره برود که به ا یاز موضوع اصل خواهدیم کنمیم حس  

درمورد آن  دیمهمتر باشد ... شا یکی نیا دیزند . شا یم زیگر

یکی  

خواهد یهم فقط م دیقدرت ها از او سلب شده است ... شا تمام  

وچک من چه خبر استدر ذهن ک بداند  . 

یوول م یگریته قلبم حس د نکهیدهم با وجود ا یتکان م یسر  

... برادرانه یقول بد هیبهش  شهی: چه خوب ممیگویاما م زند

 بهش

نکنه تا برگردم! وصال به  لیوم فیسه سال و ح نیکه ا یبگ

 هرحال

خواهد بود ممکن  ... 

شود که یرفم مح ری، آنقدر درگ ندیب یرا نم ابانیخ یتو ی چاله  

: درسته! وصال به دیگویخورد و م یم یتکان وحشتناک نیماش

 هر

ممکن خواهد بود یمتیق  . 



آورم اما با تک  یشود هرچند که به لب نم یتر م قیعم لبخندم

 تک

خندم ... آزار دادن او واقعا جذاب است . به دلم  یم میها سلول

یم  

دینشن . 
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ودش یما برقرار م انیسکوت م یلخت . 

انقدر عادت  شهی: هم میگویزنم و م یزل م ابانیپنجره به خ از

یدار  

؟ یبپرداز کیو به موضوعات کوچ یریبگ دهیمهم و ناد مسائل  

- ؟ کیموضوعات کوچ  

یلیچرخم : درمورد ل یسمتش م به ... 

به تو چه ؟ یلی: ل دیگویم زیو ت یجد یکالمم با لحن انیم  

شوم  یآورد که وحشت زده م یرا به زبان م نیتند و رک ا آنقدر

 و

ی.... حق ندار یصحبت کن ینطوریبا من ا ی: حق ندار میگویم  

؟یکن یم ی. با خودت چه فکر اصالن  

- نکن یبکنم . منو جر تونمیدرمورد تو م یهر فکر ! 



دهم  ینم ییخود نما یاما به ترس اجازه  ترسمیلحن خشکش م از

 و

ابود کنه ! همونطور ما رو ن ی: خواهرت حق نداره زندگ میگویم

 که تو

ینداشت حق  ... 

نگران نکهیشود، با وجود ا یتر م ادیلحظه به لحظه ز سرعتش  

دهم یهستم اما نشان نم ومشوش . 
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شود و  یوارد کوچه م م،یخانه هست کینز د د،یگوینم یزیچ

یصدا  

هم یرا محکم رو میچشمها شودیها ، باعث م کیالست یها غیج  

ی شهیدر ش زیهمه چ ترسمیکه م کندیم ینندگرا یدهم طور فشار  

که  یشود ، درحال ی... مقابل خانه متوقف م دیایفرود ب جلو

 چنگال

: من تالش خودمو  دیگو یدور فرمان را گرفته است م شیها

 !کردم

- خواهرت ی؟ اجازه داد یکرد یچه غلط قایجدا ؟ دق ؟یتالش کرد  



رو  یلیل یدم جاپدربزرگم ازدواج کنه ... من بهت کمک کر با

 بهت

افت هی... اما نگفتم اونو مثل یکن داشی... بهت گفتم چطور پ گفتم  

خواهر تو دودمان همه رو داره به  ی... هرزگیکن مونیزندگ وارد

 باد

ده یم ! 

شوم ، یم ادهیمانم که بحث کنم ، پ ینم گریکرده است ، د سکوت  

یتکان شیاز جا نکهیبه سمت ساختمان بروم اما از ا خواهمیم  

شیکه تماشا یگردم و درحال یبرم لشی، به سمت اتومب خوردینم  

خوام ی: طالق م میگویکنم و م یم  ! 

تحملم کند  کندیم یکه سع یبه رو به روست ... درحال صورتش

یم  

گفتم؟ یچ یدی: شن میگو  

 !سر سال نشده-
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- اول و اجراش کنم! طالق  یمرتبه  خوامیبشه... م خوامینم

وت خوامیم  



...  یدونیکرد ... خودتم م یزندگ شهیهست . با تو نم شرطمون

 طالق

وضع و تحمل  نیا تونمیخواهرت ... نم ی. تو هم لنگه  خوامیم

 ! کنم

باشم که به ییادم ها لیفام تونمیجرم باشم.. نم کیشر تونمینم  

زننیام لطمه م خانواده  ! 

: خانواده ؟دیگو یطعنه م با ! 

- بزرگ  ششونیکه پ ییخانواده! همون هامن... بله  یخانواده 

 !شدم

خوامیطالق م من  . 

حساب کار و دست من  یخوای: مدیگویچرخد و م یسمتم م به

یبد  

 ؟

اصالن تحمل کردن  خوامی: طالق ممیگویدهم و م یتکان م یسر

 تو

یجلو ی! تحمل کردن خانواده ات سخت تره ! کاش بتونسخته  

یریخواهرتو بگ یهرزگ ! 

تو  یهرزگ ی: جلو دیگویشود و م یه رو کنده ماز رو ب نگاهش

 رو



؟ رمیبگ چطور  

- یمن نباش یطالقم بده تا شاهد هرزگ  ! 
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جز  یو چاره ا شودیجوابم از لبخندم، دود از سرش بلند م از

 سکوت

هستم که یماند . که اگر ادامه دهد امشب آنقدر عاص ینم شیبرا  

را به آتش بکشم شهر ! 
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یلیعمارت گرا –و پنجم : اکنون  ستیب فصل  

خانواده ی، کل اعضا میشویم اری، هوش دیآ یزنگ که م یصدا  

 شی.... بدمیساعت است که نخواب 4۲از  شی. ب میشو یم اریهوش

 از

4۲ دهد و من دست به یبه من نم یساعت است که اصالن جواب   

ها شدم فیآل س گرید نداما  ! 

کیهمچون  یبیو چهار ساعت است که اخبار مه ستیاز ب شیب  

یکه هنوز توان یمحفل ما را هدف قرار داده است ! تنها کس بمب  



 یرا بر م یگوش نکهی..... به محض ا زمیخی، منم! از جابر م دارد

 دارم

دی: باز کندیگویم یخسته ا یاسد است که با صدا ، ! 
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کند .  یخشم گرفته اش ، نگرانم م ی.... صدافیل سآ اسد

دوارمیام  

اضافه نکنند دیسابق را به موضوعات جد موضوعات . 

 نمیب یگذارم و پاشا را م یم میموها یبه رو یرنگ یمشک شال

 که

به ترس نهفته در یشخندیکند ، ن یتا شده اش را صاف م کمر  

یکه در را م نی. هم رومیزنم و به استقبال اسد م یم چشمانش  

عبوس و چشمان به خون نشسته اش ، یچهره  دنی، از د میگشا  

کنم یم رتیح . 

و  دیآ یرنگ به دست دارد ، جلو م یساک مشک کیآل  ام

دیگویم : 

؟ کجاست ! 

: مامیگویو م رمیگیپنجه ام م انیساک را م یشوم دسته  یم خم  

دییبفرما دی! خوش امد میخبر یهمچون شما ب هم ... 



است و ستادهیروم . ام آل اما همان جا ا یهشان کنار مسر را از  

رو پشت تلفن به زبون  یمهم نیاخبار به ا دی: نبا دیگویم

یاوردیم  ! 

- ناممکن به نظر تختیپا گذاشتن به پا یکردن شما برا یراض  

دیرسیم . 

دوزد و  یرنگش را به چشمان من م یو مشک سیخ نگاه

میگویم : 

بشه دایپ اون بچه لمیاز شما ما شتریب  .... 
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میحرف بزن دی: عروس بادیگویکند و م یسرفه م اسد ! 

نیدر کن یکم خستگ هی دی: البته ... اما اجازه بددهمیتکان م سر  

... 

طرف نی. از ا نییبفرما ... 

 گری. چقدر الغر و شکننده شده است ... درمیگیام آل را م یبازو

 تاب

داردتوان ندارد . طاقت ندارد ... تحمل ن و  ... 

و سلطان در  نیکه گل نمیب یرود و م یباال م یکی یکیها را  پله

 راه



توانند  یکشند ... زن ها ... زن ها م یآمده اند، انتظارش را م پله

 درد

یکه چطور سلطان دست م نمیب یضماد باشند. م توانندیم باشند  

که زن ها با هم هق نمیب ی. م کشدیو ام آل را در آغوش م دیگشا  

درد مشترک است کی گرید نیکنند . ا یم هق ! 

هابزرگ شده است یلیگرا ی هیسا ریکه ز یفیشدن ذکور آل س گم  

ما ناراحت کننده و دردناک است. لعبت خجالت  یهمه  یبرا ...

 زده

کز کرده است . اسد بر  یمبل یاست ، ام آل رو ریسر به ز و

نیبال  

دوم فرستاده استواحد  یاست و پاشا ، پرهام را به خانه  لیعق  . 

نقطه از جمع نشسته است ، هراسان است نیدر دورتر درود  . 

که یزیترسد . لعبت مانند کن یخاندان م نیاز زهر کالم ا ترسدیم  

 

1528 

دوزد و من ،  یبه فرمان است ، چشم به دهان من م گوش

 باالخره

دی: گلوتون رو تازه کنمیگویکنم وم یخشکم را باز م دهان  ! 

گردد یام آل از قاب عکس به سمت چشمان من باز م سیخ نگاه  



؟یموضوع رو چرا زودتر به من نگفت نی: ا دیگویوم ! 

:من فقط چند ساعته  میگویبرم و م یرا در هم فرو م میها پنجه

 که

از شما خبردار شدم زودتر  ... 

دونست ؟ یم لی: عقدیآ یبه حرف م اسد  

و ام آل کف دست به آورم یدانم را به جان کندن سر زبان م ینم  

ما بود و از دست یچند قدم نی: هم دیگویکوباند و م یم سر  

مشیداد .... 

نی: چرا امیگویو م زنمیزانو م شیروم ، مقابل پاها یسمتش م به  

... مطمئنم ستین یبد یجا د؟یزنیوم حرف  ! 

دیگویخورد در جدال است و م یکه مدام فرو م یبا خشم اسد : 

اصالن ریخاندان رو نداره ! اگر گ نیا یبهاطاقت خنده به ل اصالن  

! اصالن االن وقت چنگ ستیباشه... عاقبتش خوش ن افتاده

 انداختن

دنشهیدر و  ! 
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 شدیکه چهار پا م یپندارند! اصالن یم یدیپل ویرا چه د اصالن

یبرا  

کنند یم هیطفالن اسامه را چه راحت به گرگ تشب یها خنده  ! 

کردن است .  یغلط باز یبه منزله زنم هر سخنم  ینم یحرف

 سکوتم

کنم؟ دایطفلکمو پ نیا دی: کجا با دیگو یدهم و ام آل م یادامه م را  
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... من کنمیم داشی: پمیگویوم رمیگیبسته اش را م نهیپ یدستها  

کنمیم داشیپ  . 

دیگویکند و م یم لیرخد ، دل از بستر عقچ یبه سمت من م اسد : 

کجا ؟ از  

- دیبرس ادمیشما رو خبر کردم که به فر .... 

 ادتی: چطور به فر دیگویو م دیآ یزانو فرود م یمن رو مثال

 برسم

سه سال پشت قتیحق نیبرسم ... ا ادتی... چطور به فر عروس  
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؟یدیاال فهمباور کنم تو هم مثل ما ح یخوایپنهان بود ! م لبهات  

همه ماجرا نیاز ا بعد .... 

مطلع نبودند ! در واقع به جز مرگ اسامه  ییماجرا چیاز ه آنها

 ... به

اسامه با یشگیتشنه بودن به خون اصالن ! به جز جنگ هم جز  

 ! اصالن

آگاه نبودند یگرید زیچ چیه از . 

امن به لطف اصالن ی هیحاش کیبودند ... در  هیدرحاش  ! 

اگر  یکه حت یشوم اما با همان قدرت یاسان منگاهش هر از

یتصنع  

هم نگاه  شیازما نیا خی: به تار میگویم دیآ یاما به کارم م است

دیکن  

نی... حتم دارم پشت استین یمیمطلب قد نیدایشیمتوجه م ...  

که توان مقابله  یبود! دل شکسته ا یدل شکسته ا هی قتیحق

 باهاشو

.... تمام تالشمون ! میکرد .... ما تمام تالشمون رو نداشت

 بزرگمون

 گهی... د دیبه حال و روز ما بنداز ینگاه هی.... میاز دست داد رو

یچ  



 میبابتش بخوا ای! میبابتش بجنگ میمونده که بخوا یباق ازمون

 حساب

موندهیباق نیآخر می! که دارمیخانواده ا هیما  تی... درنهامیبد پس  

ستیمعلوم ن میکنیرو حفظ م هامون . 
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خوامیکن .... م داشی: برام پ دیگویو م ردیگیآل پنجه ام را م ام  

بوش کنم خوامیکنم ... م بغلش  .... 

 داشی: پ میگویزنم وم یو غم زده اش زل م اهیچشمان س به

میکنیم  

. 

از  یزی: من که تا به حال چ میگویو م رودیچشمم به اسد م و

 شما

خواستم ؟ نخواستم،  

که مشتش  یو درحال زدیخی، از جا برم دکشیم یقینفس عم اسد

 را

موضوع نیروز زودتر متوجه ا کی: اگر  دیگویکرده است م گره  

شدمیم  ... 



کردن اون بچه دایپ ی. برا دی: حاال کمک کنمیگویکالمش م انیم  

... 

 گهیهمد میتالش کن نکهیبدون ا میهم رد بش یاز رو نکهیا بدون

 رو

کنم هیتک خوامیمشما  ی! من به برادر میکن نابود  ! 

و رمیگ یام آل را محکمتر م یکند و پنجه  یم میبا اخم تماشا اسد  

کنم مگه من هیتک شاوندمیبه شما به قومم به خو خوامی: ممیگویم  

ستم؟ین ازشما ! 

: تو از  دیگو یو اسد م زدیریصورت اشک م یآل به پهنا ام

یاصالن ب  

یستین خبر .... 
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-  زانمیه روح رفتگانم... به روح عزهستم! به خدا هستم . ب

یهستم! ب  

 یقراره چ دونمیشده ! نم یچ دونمیکجاست نم دونمی... نمخبرم

 بشه

به  میندارم که بزنم .... ما به هم گره خورد یحرف چیواقعا ه !

 نوع



که نه بادندون نه با دست به یکور ی... گره میهم گره خورد یبد  

ی... حاال هم رخصتمیشد چون انگار دوخته شهیوجه باز نم چیه  

و زیرفع و رجوعش کنم! همه چ نکهیا یبرا خوامیم  .... 

: تلفنت دالن دیآ یپاشا م یصدا ! 

پر پشت  یزند ، ابروها یم میبه اسم کوچک صدا نکهیا از

یجوگندم  

رود یدر هم فرو م اسد . 

دهد و سلطان است یام آل را مالش م یشانه ها دیآ یجلو م لعبت  

که به ی. درحال زندیام آل زانو م یپا شیدست پآب قند به  که  

 یفرستم، تلفن به دست به اتاق یموقع از روز لعنت م نیا مزاحم

 پناه

برم یم . 
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آورم و یبشاش وسرحالش را تاب نم یپشت خط است، صدا ترنم  

م؟یصحبت کن بعدا شهی: ممیگویم  



- ش؟یاالن بشنو یستیحاضر ن یدو تا خبر خوب برات دارم مطمئن  

: خبر ؟ چه میگویزنم وم یچاک چاک شده ام زبان م یلبها یرو  

؟یخبر  

- قطع کنم ایبگم  ! 

: ترنم من االن تو میگویکوبم وم یم میمشتم را به ران پا یعصب  

تم کمهباهات صحبت کنم وق تونمیهستم! واقعا نم یحساس تیموقع  

! 

- گمیخب زود م یلیخ ... 

دیگویو م کندیم یدارد ، تعلل یبرم یو مسخرگ یاز شوخ دست : 

کنن هیمستند ته تیاز زندگ قراره ! 

،  زمیخ یکند که فورا از جا برم یشوکه ام م یخبر طور نیا

یچنگ  

صدامو ؟ یدیزند : شن یو لب م زنمیم میموها به  

 مستند؟-
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- موفقزن خلبان  کیبه عنوان  .... 

که نبودم موفق بود یزیتنها چ موفق؟  !!! 



ستیهم قشنگ ن شیشوخ ی:حت میگویم خسته  . 

- خبردار شدم پروازهاتو کامل  ی.... راستگمیم یباور کن جد

 کنسل

رو کارد یصفر یرو به راهه؟ اقا زیافتاده ؟ همه چ یاتفاق یکرد  

ومدیخونش درنم یزدیم ! 

- م؟یبعد صحبت کن شهیترنم م  

- به دمیو م ی... من گوش شهیتمابه مستند فکر کن جالب مح یاک  

دوم خبر ! 

کندیگوشم را نوازش م یمردانه ا یوصدا کشمیم یقیعم نفس  : 

نمیهات مستند بب تیقراره درمورد موفق خوشحالم  ! 

خط یکه خودش از آن سو اورمیاسمش را به زبان ب خواهمیم  

 دونمی! منزن  یحرف چیاز من نبر.... ه یاسم چی: هدیگویم

 اوضاع نا به

رو از جام یکس نکهیبدون ا یکن دامیپ یتونی! منتظرتم تومسامانه  

دیبا نمیتو رو بب خوامیخبر نده . من م ی... به کس یکن مطلع  

بذارم ونیرو باهات درم یمهم موضوع  ! 
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زارمیموضوعات مهم ب از .. 

تر زاریب یمخف یدارهاید از ... 

که مدام  یعالقه ا نیفا بودن ... از ا... از در خیپنهان کار از

 سرد و

شود یم گرم  ! 

یشود و من به تلفن تو یتماس قطع م یحرف اضافه تر بدون  

 یافراد خانواده نگرانم م یشوم .... آنقدر که باق یم رهیخ دستم

 شوند

پرسند: اصالن بود؟ یوم ندیگشا یاتاق را م در  

دهم : نه یدروغ جواب م به  ! 

بود یپس ک پرسد: یم سلطان ... 

آورم و مقابل  یبلند خبر دسته اول ترنم را به زبان م بلند

یچشمها  

شتریب ای هی: کافمیگویکنند م یم میکه طلبکارانه تماشا همگان  

بدم؟ حیتوض  

آل ساکت است ام  . 

کند: مستند؟ یرا تکرار م میحرفها لعبت  

خودم یبرا خیاب  وانیل کی رومیبه آشپزخانه م زنمیم شخندین  

خلبان موفقم ! از نظر هی: از نظر اونا من میگویو م کنمیم اضرح  
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شوهرش  یزن بدبخت که داره دنبال برادر زاده  هی خودم

گردهیم ! 

پرونده بسته بشه نیبار ازش جدا بشه و ا نیسوم نکهیاز ا قبل  

... 

کند یآل نگاهم م ام . 

دی: ببخشمیگویوم کشمیم یقی، نفس عم کشمیحرفم خجالت م از  

یتا شما کم گردمیکنم . برم یکاوریکم خودمو ر هیبرم  دیبا من  

دیکن استراحت ! 

روم و یکند و من پله ها را باال م یام م یتا دم در همراه اسد  

سوم یطبقه  رمی: ممیگویم  ! 

اسد رمیدوش بگ رمی: ممیگویاندازد و م یبه من م یمشکوک نگاه  

 !خان

دوم یم بایرا تقر پله ها یشود و من باق یاش سرخ م چهره  ! 
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دوم یم بایپله ها را تقر یشود و من باق یاش سرخ م چهره  ! 
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میام برا دهیکه خواب یاندک زانیم نی، اما هم ستمین ریخواب س از  

پله ها از  نیپاورچ نی، ساعت دو بامداد است ، پاورچ ستیکاف

نییپا  

شوم نفسم  یرد م یلیگرا لیواحد عق یکه از جلو نی، هم میآ یم

 را

کنمیحبس م اطیح یدم در ورود تا . 

را در خطر یکس نیاز ا شیب خواهمیاست که نم نیماجرا ا قتیحق  

ندازمیب ! 

محض تی، اما واقع کمیاندازه نزد نیاست که به خطر هم احمقانه  

ماست یگوش همه  خیخطر ب گوش من است ! خی... خطر ب است  

... 

دو خانواده غوغا بود . از همان ابتدا !  نیهمان بدو تولدم ب از

یحت  

خواستم ازدواج کنم ... و آن روز نحس مداوم  یها ... وقت بعد

یجلو  

که هرگز مختومه نشد که باعث  ی! پرونده اشودیم یتداع چشمانم

 و



اش به دست برادرم کشته شد یبان ! 

میگشا یخانه را م در . 

شب را دوست دارم سکوت ! 

...  ابانیخ یها ... صدا رکیج ریج یشب را ..... صدا یصدا

یصدا  

. اما من دوستش دارم ستیکه مادام ن یآرامش نیا  . 
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 لیاتومب کی یگذارم چراغ ها یپا به کوچه م نکهیمحض ا به

 روشن

از به خانه ب خواهمیترسم ... م یآدم آشنا م دنیشود ، از د یم

 گردم

دهم یم صیپاشا را پشت فرمان تشخ که  . 

و کشدیم نییرا پا شهیروم ش یمردد به سمتش م یگام ها با  

خانم مارپل ی: پس شددیگویم  ! 

ماجرا به تو مربوط  نی: برگرد داخل.. امیگویگزم و م یم لب

ستین ! 

پدرمن هم ی: پا دیگویشود و م یم رهیبه چشمان من خ میمستق  

لش بگردمدنبا دی! بارهیگ .... 



- کن یاعالم مفقود یپدرت فعال مفقود شده ! برو کالنتر ! 

- یبه اصالن ربط یبگ یخواینداره؟ م یربط یلیبه ل یبگ یخوایم  

؟ یرو به من بگ نایا یخوا ی؟ تو واقعا م نداره  

روم  ی، به سمت در شاگرد م ستیجر وبحث ن یکوچه جا وسط

یرو  

ینکن داریرو ب ی: بهتره اهالمیگویو م نمینشیم یصندل ! 

رید یمعطل کن یلیخ یتونیو نم فی: آل سگرددیبه سمتم برم پاشا  

کننیم دایزود اون بچه رو پ ای  ... 

- قبلش با اصالن حرف بزنم دیمن با . 
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ییچه بال فهممی: خوبه ... منم موافقم! حداقل مزندیم یلبخند پاشا  

ستیازش ن یبابام اومده که مدتهاست خبر سر  . 

فتی: زودتر راه بمیگویو م کشمیرا م دکمربن . 

- برم ؟ دیکجا با ! 

 ! اصطبل-

نمناک از عرقم یشانیبه پ یزده به من است ، دست رتیح نگاهش  

کنم داشیپ تونمیکه مطمئنم م یی: تنها جامیگویو م کشمیم  



 . همونجاست

- ؟یمطمئن  

- دونمینم . 

دهد  یکه با سر انگشتانش فرمان را فشار م یدر حال پاشا

دیگویم : 

اصالن کار  یکنیتا اونجا چقدر راهه ؟ واقعا فکر م یدونیم

و یوزندگ  

؟ یقره قاشل رهیم کنهیو ول م زیچ همه  

 !اصالن فرار کرده-

فرار کرده ؟ ی؟ از من .. از تو ؟ از ک ی: از چ خنددیم پاشا ! 

- قتیاز حق  .... 
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ه ؟ن یشد وونهید ؟یقتی... چه حققتی: حق دیگویبا طعنه م پاشا  

؟ کدوم یگیم یدار یچ یفهمی؟ م ی؟ خل شد یشد مجنون  

دالن؟ یراه بنداز یتونیرو چطور م یلعنت یشو نی... اقتیحق ! 

- من شو راه انداختم ؟ پاشا ... پاشا اگر یکنیم الیخ یشو ؟ دار  

نیبب طموینمک به زخم من نپاش... شرا یکنینم کمک ! 



- رادرت ازاد شده .... ب یکه خوب بود روزیچشه؟ تا د طتتیشرا

 بود

رفت؟ ادتی... قول وقرارمون  نیشدیجدا م نیداشت  

نیبه قول وقرارم در ا کندیم الیچطور خ کنمینگاهش م رانیح  

وفادار خواهم بود؟ طیشرا  

من اومدم دنبال تو... اومدم بگم برگرد... اومدم بگم دست بکش -

 از

که  یتهم زدن گند وکثاف نیجستجو ... از ا نیکار... از ا نیا

 هممون

رفت؟ ادتی! میزنیدست و پا م میدار توش  
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نیبه قول وقرارم در ا کندیم الیچطور خ کنمینگاهش م رانیح  

وفادار خواهم بود؟ طیشرا  

- ش من اومدم دنبال تو... اومدم بگم برگرد... اومدم بگم دست بک

 از



که  یهم زدن گند وکثافت نیجستجو ... از ا نیکار... از ا نیا

 هممون

رفت؟ ادتی! میزنیدست و پا م میدار توش  

کنم : پاشا یم ناله  ... 

- دالن ... من خسته شدم ... من کالفه شدم ... من فهممتیمن نم  

کردم ی! من صبوردمیدست کش میخاطر تو از زندگ به ... 

: دیگویکند و م یشوم اما در را قفل م هادیپ نیاز ماش خواهمیم

دیبا  

یبشنو  ! 

- تو یها نهیک یصبح وقت باز کردن بند ها میاالن ؟ ساعت دو و ن  

..... جان پرهام .... بذار برم دنبال اصالن ستین ! 

 اصالن ... اصالن ... اصالن ! فقط اصالن آره ؟-

 !هنوز طالق نگرفتم-

- برا ازش جدا  نیومس یباهاش ؟ چرا برا یچرا ؟ چرا موند

ینشد  !!! 

 

1542 

کنمیباشم اما ناتوان نگاهش م فیضع خواهمیگرفته است نم بغضم  



رونیب میاز خونه زد فهمنی: االن ممیگویوم ... 

- تمیزندگ یتو مهمه؟ من کجا یفقط اصالن برا  ... 

! اگر  میفتیراه ب دی... پاشا بامیفتیراه ب دی:با میگویبغض م با

یخواینم  

.... رحم کن به من کنمیذار برم ! خواهش مب یببر منو ! 

 نیب ی:چه ِسر دیگویدهد وم یم هیتک یصندل یرا به پشت سرش

 تو

اصالن هست ؟ و  

- من و  نیب یچی... به خدا که هیراز چی... هیسر چیسر ؟ ه

 اصالن

ستین  !!! 

- ؟یشیپس چرا ازش جدا نم  

- و قلوخواهر د هیبه هم گره خورد؟ من  زیهمه چ ینیبینشد... نم  

.... ستمیخانواده ن نیکه دروغ گفته بودن مال ا ی... به مندارم

 حاال نه

کردم! خواهرم که دایزاده ام... که خواهرم هم پ یلیگرا هی تنها  

منم ، من  شیزندگ ینابود ینابود شده! و باعث و بان شیزندگ

 وارد



که به خاطر  یبه بار اومد.... برادر یخراب نیشدم و ا شیزندگ

 من

و تعصبشو نشونه رتیکردم غ کشیکه تحر یافتاد ... من انزند  

کردم... درود وبا یکردم خام یکردم جوون یعقل ی... ب گرفتم  
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کمر یها استیبار س ریخودم به زندان فرستادم! من ز یدستها  

تو هر کردمیم الیخانواده خم شدم اما نشکستم! چون خ نیا شکن  

با هر  کردمیم الی! خ میدار همو یهوا میما خانواده ا یطیشرا

میتصم  

هرکس تا  کردمیم الی... خ میهمو دار یاما هوا یو غلط درست

 هرجا

 کنهیسقف و خراب نم نیاما بازم ا رهیبه نفع خودش جلو م هم

 رو

... پاشا من چطور دل بکنم ؟ چطور ول کنم؟ چطور با تو  سرمون

امیب  

امیکجا ب ؟؟؟؟ ... 

- اصالن شیآره بمون پ ! 



داره... همونطور که من  اجیکنم : اصالن االن به من احت یم ناله

 بهش

داشتم اجیاحت ... 

- عشقه ؟ ایمعامله است ؟   

- اون و تو ، تو  نیکه ب ستمین یطیکه هست االن تو شرا یهرکوفت

 رو

کنم انتخاب . 

- وقت چیوقت! ه چیدالن ؟ه یمنو انتخاب کرد یتو ک !!! 

: دالن ...  دیگو یم و مکن یم رونیب نهیاز س یرا به سخت نفسم

 من

 یماه هیمثل  یسادگ نیبذارم به هم تونمی.... نمیبذارم بر تونمینم

 از

یو بر یبخور زیدوباره ل دستم .... 
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جام . درحال  نی: نرفتم پاشا ... هممیگویو م رمیگیرا م دستش

 حاضر

....  زنمیتو نشستم! درحال حاضر دارم با تو حرف م نیماش یتو

هی  



از اصالن فاصله ندارم یشگیهم ییتا جدا گهید قدم ... 

 !پس ازش جدا شو-

ستین یمیقد یحساب ها هی: االن وقت تسومیگویحرص م با  ... 

- ؟وقت گشت و گذار ؟ وقت رفتن به  هی؟ هان؟ وقت چ هیوقت چ

 قره

؟ یقاشل  

 ... اصالن اونجا پناه گرفته-

- یدونیازکجا م ... 

- دی... باششیبرم پ دی... من با و اتابک هم اونجان یلیمطمئنم! ل  

افتاده یاتفاق هی دونمیحرف بزنم . م باهاش  ... 

- افتاد ؟ هویاتفاق مهم  نیا  

 سه سال مسکوت بود ... مدفون بود ! سه سال پشت حصار بود-

... 

گم شده بود دشیبود که کل یگاوصندوق یقفس بود ... تو یتو  !!! 

... ازیچه راز یه رمز؟ چ یدیچه کل د؟یکند : کل ینگاهم م پاشا  

؟یزنیحرف م یچ  
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- چیکرده بود تا ه یکه سه سال دهن بسته بود و صبور یزیاز چ  

نفهمه کس  ! 

من است ی رهیخ پاشا  . 

، که یزخم چرک کیمثل  کنمیکه به زور کنترلش م ییبا صدا من  

 یکرده است با همان درد و رنج ، لب م دایراه پ رونیبه ب چرکش

 زنم

بود یگذروندن جرم عموم دشیدرود بود ... کل یزادآ دشیکل :  ... 

من  دنیبود و .... سه سال چش یدرود از هلفدون یخالص دشیکل

ریز  

من به دیدادم! که خودش فهم یشوکران م یسقف که مزه  هی  

خورمینم دردش ... 

] ۳5:۲۲ ۲۱,8۱۳,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲5۳_ یلیگرا  

: میگو یدوم، وحشت زده م یدر طبقه  یاغروشن شدن چر با

 ...پاشا
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گذارد ، دنده یپدال م یشود و فورا پا رو ینگاه نگرانم م متوجه  



 ابانیشود . به خ یضرب از کوچه خارج م کیو  ردیگیم عقب

یاصل  

شود یم ریاول به اتوبان سراز یرود و فورا از خروج یم  . 

دارم ،  یبرم یستمالکند و من د یبه رو به رو نگاه م پاشا

ام یشانیپ  

کلمه از حرفاتو  کی: من  دیگو یکنم و پاشا م یخشک م را

دمینفهم  

. 

: تو میگویدهم و م یم هیتک یصندل یسرم را به پشت پس

 اعترافات

اسامه رو  یکه خود درود گفته ... گفته وقت یزیچ یعنی...  درود

 هل

 یگوشه  ... سرش به شهیپرت م دهیده تعادلشو از دست م یم

زیقرن  

کنه ...  یبه سمت درود حمله م شهی... اما فورا بلند م خورهیم

 درود

برخورد نی! پس سرش با زم فتهیو از عقب م دهیهلش م دوباره  

 قهیو از  شهیسرش ... روش خم م یباال رهی... درود م کنهیم

 اش

چشماش بسته است وحشت نهیبیم ی... بعد وقت کنهیم بلندش  



رهیجا مو از اون کنهیم  ! 

است رهیبه رو به رو خ پاشا  . 

، یپزشک قانون ی: تو نامه  میگویو م کشمیبه صورتم م یدست  

 هیدر اثر سه ضربه به سر کشته شده ! در سه ناح یمتوف نوشته

یکی!   
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! تو اعترافات  ی... دوتا پس سر ! لپ پس سر قهیشق سمت

یبعد .... 

 قهیش خم شده و از سرش و رو یباال دهیرس یوقت گهیم درود

 اش

یسه ضربه  نی! که ا دهیکوب نیکرده دوباره سرشو به زم بلندش  

کنه ... به قول خودش اونقدر هیرو توج یقانون یپزشک گزارش  

از اون لحظات به خاطر  یچیزده و هراسون بوده که ه وحشت

ارهینم  

ضربه  یدوم ... نه حت یضربه  یاول... نه حت یضربه  ینه حت !

 ی

 ! سوم

کند ینگاه م مرخمیکند و به ن یچشم از اتوبان م پاشا . 



آزاد شد دوباره ازش سوال ی: وقتمیگویو م کشمیم یقیعم نفس  

گفت؟ یچ یدونی.... خواستم اون شب وبرام مرور کنه ... م کردم  

حمله  شهی.... بلند مزیبه قرن خورهی....سرش م دهیهلش م گفت

کنهیم  

ستیسوم ن یاز ضربه  یخبر چی! وهدهیدرود هلش م ...  !!! 

و  شودیاتوبان متوقف م ی هیکند ، در حاش یسرعت را کم م پاشا

 من

: تو  میگویچرخم و م یپر از اشک به سمتش م یچشمان با

 اعترافاتش

 ی... ولرهیم ترسهیم ی... وقت رهیوقت از ذهنش نم چینکته ه هی

 کمتر

! نفسکه اسامه مرده  گردهیبرم ی! وقت گردهیدو ساعت برم از  
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که  یزیمشت کاغذ و کارت و هرچ هی ی... و اون حوال کشهینم

 افتاده

کنهیو فرار م دارهیو ور م زنهیچنگ م رو ! 

:  میگویو م کشدیترک خورده اش زبان م یلبها یرو پاشا

 داستان



هم اون موقع نتونست روش مانور  لیوک یسر ... حت یها ضربه

 بده

بود که نیپس حدس همه ادرود خودش مطمئن نبود ...  چون  

کردم دای.... از ساکش پ یزیچ هیسوم کار دروده ! اما  ی ضربه ! 

حبس کرده است نهینفس در س پاشا . 

لغزد یگونه ام م یرو اشک  ... 

بودم که شب ها  ی: سه سال.... کنار مردمیگویو م زنمیم یلبخند

 از

گهید گفتمیکه م دیپریاز خواب م یطور دیدیکه م ییها کابوس  

بودم که مطمئنم ی... سه سال کنار مرد نهیب یصبح و نم طلوع  

 ی... سه سال سکوت ... و حاال تو دادیازدرون آزارش م یزیچ

 مرحله

منو ترک کنه ! اما امتناع کرد ! چون بهش دل تونستیکه م یا  

رو ازش بدونم یزیروز بهم گفت اگر چ هی... عادت کردم ... بستم  

شهیدل کندن راحت ماون وقت  شمیمتنفر م حتما ! 

کند یرا از هوا باد م شیلپ ها پاشا . 
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اصالن  سیکنم، خودنو یرا باز م پشیبرم ، ز یم فمیرا به ک دستم

 را

دومرتبه  یو درود وقت نی: ا میگویو م رمیگ یسمتش م به

 برگشته

 گهید یزهایکاغذ و چ یسر هیسر اسامه ... کنار کارتها و  یباال

 چنگ

خاک خورده ! از یکمد کالنتر ی! سه سال تو و برداشته زده  

کم شده ! اصالن  سیروان نو نیاصالن فقط هم ونیکلکس

 مدتهاست

کرده گمش  ! 

میگویو م زنمیم یماند و من لبخند یم رهیدر چشمانم خ پاشا  : 

 نکهیبشه ... .قبل از ا رید نکهیاصالن... قبل از ا شیبرم پ خوامیم

یبرا  

ببره نیو از ببار تالش کنه خودش نیسوم  ! 

 کی:پاشا اگر  میگو یو آرام م زندیم شیبه موها یچنگ پاشا

 درصد

 دیبذاره .... تو نبا ونیموضوع رو با من در م نیبخواد ا امشب

 مانع

.... نه مانع مرگش.... نه فرارشیبش  ! 



: دالنزندیم میصدا پاشا ! 

.... حرکت شی: همیگویگذارم وم یلب م یاشاره ام را رو انگشت

 کن

! تمام تنم  می.... حرف بزننمشیکنم ... بب داشیاجازه بده پ ...

 داره

مرد  هیعاشق  نکهی... فکر ا کنهی... تمام بدنم درد م کشهیم ریت

 شدم
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کمرمو راست تونمینم گهیپاشا .... د کنهیبرادرشو کشته لهم م که  

تونمی.... هرگز نم کنم  ! 

دارد یرا برم نیهق هقم در همان لحظه کل ماش یصدا و . 

] 6۱۱:۱ ۲۱,8۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳5۳_ یلیگرا  

یروم ... خستگ یزنم تا از هوش م یبه افق جاده زل م آنقدر ... 

گریتفکر د کیکه با  یا یسه سال زندگ یمفرط ! خستگ یخستگ  

به جانم یشد ! جور رانیتازه و ی شهیاند کیگرفت و با  شکل  

فهممی، که نماست  نشسته ... 



شود یم نیسنگ میچطور پلکها فهممینم . 

نفس رانده کیپاشا  م،یگشا یپلک م لیاتومب ی انهیتکان وحش با  

و مه گرفته  یسرسبز باران یپرم ، به جاده  ی، از خواب م است

 نگاه

م؟یی: االن کجا پرسمیکنم و م یم  

- میرسیم گهیساعت د میکمتر از ن .... 
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سقف ی رهیتا از دستگ شودیباعث م لیاک اتومبوحشتن یها تکان  

: جاده چه قدر افتضاحهمیشوم وبگو زانیآو  ! 

- بود  ینیسنگ کیسنگه ! تراف یکرده ... خرده ها زشیکوه ر

کینزد  

یدیخوب شد خواب میساعت کامل متوقف بود دو  ! 

- ... ساعت چنده ؟ نجایاز تهران تا ا  

- دوازده ظهر کینزد ! 

پرسمیاندازم و م یم نشیته و چشمان خونخس یبه چهره  ینگاه  

: 

یشد خسته  ! 



: قراره با  دیگویشود و م یمهمان م شیبه لب ها یکمرنگ لبخند

یچ  

دالن ؟ میبه رو بش رو  

سنگ رد  یقلوه ها یزنم ، چرخ ها مدام از رو یجاده زل م به

یم  

یم نییسمت چپ، باال و پا یگاه نیسمت راست ماش یگاه شوند،  

 . شود

: دالنزندیدا مص پاشا  ... 

 میقراره رو به رو بش یبا چ دونمی: من نم میگو یحوصله م یب

 ... من

رو یلیکنم . و بعد ... ل دایاتابک و پ دیبا  ! 
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از اندازه ترسناکه .  شیماجرا ب نی: ا کشدیم یقینفس عم پاشا

 اصالن

شناسمشی.... من خوب م ستیکش ن آدم ... 

عمر یقدرت بود همه  ی: اصالن تشنه  کنمیم نگاهش ... 

: اصالن دنبال دیگویدهد و م یبه عالمت نه تکان م یسر پاشا

 صلح



دنبال صلح بود ... صلح با اسامه ... صلح  شویزندگ ی! همه  بود

 با

ها یلی.... صلح با ما ! صلح با گرایلیل  ... 

: چقدر تشنه امه میگو یو م زنمیخشکم زبان م یلبها یرو  ! 

- هست تییسکویو ب داشتبرد آب یتو  ... 

که یو درحال دارمیآب را برم یکنم ، بطر یداشتبرد را باز م در  

: تفکرت درمورد اصالن جالبه میگویکنم م یرا باز م درش  ! 

- ... مثل دو تا برادرمیبود یما دوستان خوب ... 

: چهمیگویوم کشمیم یقیکنم نفس عم یبه صورتش م ینگاه  

خواهرشه نه معشوقه اش یلیل یدونستینم یبود وقت یا یبرادر  ! 

- مثل کف دست  شویزندگ یبه جز اون مورد به خصوص.... باق

 ... بلدم

 هیچطور مثل  دونمیاسامه سرش اورد... م ییچه بالها دونمیم

 توپ

تا دیام ال سالها طول کش دونمی.... مشدیدست و اون دست م نیا  
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مدرسه  یبرا دیکرد ... خفت کش یکارگر دونمی! م رهیبپذ اونو

 رفتن



که  یامکانات نیکتریداشتن کوچ یدرس خوندن ... برا یبرا ...

 هرپسر

و اون دیجنگ یم دیداشتنش نبا یبه سن و سال اون برا یا بچه  

جنگ نرم هیو داشته باشه ... اما  زیجنگ کرد تا همه چ شهیهم  ! 

تا تن  کنهیرو وادار م یکه مخالف یی! تو  نهیاصالن هم اخالق

هب یبد  

اش البته به روش خودش خواسته  ! 

- یشناسیتو اونو خوب م . 

 تونهیکه مطمئن باشم م شناسمشیدهد: اونقدر م یتکان م یسر

 دل

برادرشو بکشه تونهیاما نم ارهیرو به دست ب تو  ! 

- و ازش  یو کودک یو نوجوون یعمر جوون یکه همه  یبرادر

 گرفت؟

درت داشت ... که ق یبود ... برادر زیکه صاحب همه چ یبرادر

راثیم  

ببره؟ تنها مانع همون بود! اسد  نیاونو از ب دی... چرا نبا داشت

 که با

براش تونستیکه داشت نم یواضح یو مشخصه  یماریب وجود  

؟ نهیاز ا ریاسامه بود ... پس حذفش کرد ! غ بشیباشه! رق بیرق  



؟ یدیحکم م ی: داردیگویکند وم یبه من م ینگاه  

- ذهنم شکل یکه تو یا یلعنت ی هیفرض حکم؟ من فقط دارم  

نیفقط هم کنمیرو بازگو م گرفته  . 
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: از ارتباط تو و  دیگویدهد و م یبه عالمت تاسف تکان م یسر

 اصالن

اشتباه  هیو نخواهم بود ... اصالن  ستمیخشنود نبودم و ن هرگز

 کرد

... و تنها اشتباهش انتخاب مونیحق رفاقتمون در حق برادر در

ودتو ب  

ونشمیمد مویخاطرات زندگ نیبه جز اون بهتر !  ... 

... انقدر یوفادار تی: اگر انقدر به خاطرات جوونمیگو یطعنه م با

 به

که تمام مدارک  یکنی... پس هرگز باور نمیبال یبا اون م رفاقتت

هیعل  

 ! اونه

] 8:57۱ ۲۱,8۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 54۳_ یلیگرا  



- ؟ یر کردتو باو  

کنمینگاهش م وسیو ما مشکوک . 

زبان میلبها یدارد ، رو شیبه حال باورها یریمن چه تاث جواب  

خودش درمورد ینداره تا وقت یحرفها سود نی: ا میگویوم زنمیم  
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رو  یدرد چیمن و تو ه ینگه ! اظهارنظرها یزیموضوع چ نیا

 دوا

کنهینم ! 

کنم و از یچانه ستون م ریزد ، من هم دستم را ز یحرف نم پاشا  

زنمیزل م رونیبه ب پنجره . 

سوزد یاز شدت تجمع اشک م چشمانم  ... 

و کشنده ...  نیسنگ یکی. تراف میشویم کیتراف ریاس دوباره

حیترج  

دهم یم حیعبور کنم . ترج دهمیم حیشوم... ترج ادهیدهم پ یم  ... 

خودم وقت بگذرانم... نفس  یهم که شده برا یکوتاه لحظات

کشمب ... 

وزمان نگاه کنم . فارغ از دغدغه باشم... فارغ از هر  نیزم به

 مشکل و



یموضوع  ! 

یانگشتانم م انیعلف هرز م کیکه  ی، درحال نمینش یجاده م لب  

 یشنوم، به سمتش م یپاشا را از پشت سر م ی، صدا رقصد

 چرخم ،

ندینش یکه کنار دستم م یاند ، درحال ستادهیها به صف ا لیاتومب  

هم  کیتراف نیکرده! با ا زشی: دوباره جلوتر کوه ردیگویم

توننینم  

ارنیب لودر ! 

؟ ستین انبری: راه ممیگویکنم و م یرا فوت م نفسم  

دهد : نه یاندازد و جواب م یباال م یا شانه  ... 
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ریخط هم انتن ندارم ، اس کی یحت کنمیتلفن همراهم نگاه م به  

؟ میکن کاریچ دی: بامیگوی. با حرص م میشده بود جاده  

- ؟ یستیگرسنه ن  

 کهیو خنک است . درحال یظهر پشت کوه است ! هوا ابر آفتاب

 به

: هستم میگویکنم م یها نگاه م زهیر سنگ ! 



- خوردن  یبرا یزیچ هیکم جلوتر ،  هی رمی... من مریو بگ چیسوئ

دایپ  

 !کنم

م؟یدار نی: بنزپرسمیزنم وم یچشمان پاشا زل م به  

! البته قبلش  رمیبگ دیهم با نی! بنز یلیاندازد: نه خ یم باال شانه

دیبا  

شهیداره تموم م ممیکنم ... شارژ گوش دایگالن پ هی ! 

کنم و بعد چشمانم با یاز خودروها م یمیعظ لیبه س ینگاه  

و تنها  خوردیداند گره م یکه من را مقصر م ییپاشا چشمان

میگویم  

 ...باشه :

دواند .  یم شهیدر من ر ییهناک تنهاتازه حس اندو رود،یم یوقت

 به

کشانم، یم لیچند جوان ، خودم را به سمت اتومب ینگاه ها خاطر  
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وقت  چیه نکهیبندم. تصور ا یو در را م نمینش یفرمان م پشت

 اوضاع

دهد ی، آزارم م ستین امن . 



راه یو ضعف ، خستگ یگذارم . گرسنگ یفرمان م یرا رو سرم  

... 

شود ، حالم را بد کرده است ، ساعت  یظر تمام نمکه به ن یسفر

کی  

، افتاب درست وسط آسمان  ستیاز پاشا ن یاست ، خبر ظهر

 است و

که دارم هم به یآب یهمان بطر اتیکند تا محتو ی، وادارم م گرما  

بپاشم صورتم ! 

 لیکند ، اتومب یکه حرکت م ییجلو نی، ماش ستیاز پاشا ن یخبر

 را

کند تا لب  یوادارم م نیبنز یروشن شده ، چراغ  کنمیم روشن

 بگزم

! 

به زور به ده  لیفشارم ، سرعت اتومب یپدال گاز م یرو پا

لومتریک  

، اما حرکت روان است ، هرچه که هست از توقف مطلق  رسدیم

 بهتر

 کیو نزد کیکه جاده را مسدود کرده است ، نزد ی، به بخش است

 تر

شده است نگاه دهیآن کش که دور تا دور یی،به فنس ها میشو یم  



و زنمی، زل م یو و آتش نشان سیپل لیکنم ، به لودر و اتومب یم  

 فشارمیپدال م یشود ، پا رو ینقطه جاده باز م نیبعد از ا درست

 و

ای نیاز پمپ بنز یکند، خبر یحرکت م یشتریبا سرعت ب لیاتومب  
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جاده ی، حت ستیدر آن استراحت کرد ن یکه بشود اندک یتفرجگاه  

اش پارک کنم هیدر حاش توانمیاست که نم کیبار آنقدر . 

رمیگیپاشا را م تلفن . 

داشتم ، خاموش است انتظار . 

چقدر جان دارد و من لیاتومب نیدانم ا یو نم کشمیم یقیعم نفس  

یپاشا خواهمیبرد ! مدام چشمم به جاده است و م یتا کجا م را  

شود یکنم و انگار نم دایرا پ ادهیپ  . 

جرات حرکت  گریشود ، د یچشمک زن م نیچراغ بنز یقتو

 کردن

دارم یجاده نگه م ی هیندارم ،در حاش را  . 

و  کشمیم یزنم کماکان خاموش است ، پوف یپاشا زنگ م به

 مشتم را



! سرم را  نیرا داشتم جز ا یزیکوبم ، انتظار هرچ یفرمان م به

 به

 نیبنز میبرا ندتوایامداد خودرو م دانمیدهم ، نم یم هیتک یپشت

 جور

نه ای کند  ... 

،  یریهمه درگ نیرا دوباره ابر گرفته است ! با حرص از ا هوا

 دوباره

... خاموش است رمیگیپاشا را م ی شماره  ! 

چسبانم یرا به دور فرمان م میها پنجه ... 

 

1559 

قدرت  تیشوند . مشتم را با نها یتا م میکه باالخره ناخن ها آنقدر

 به

شوم ... هزار بار فکر یم ادهیپ لیوبم و بعد از اتومبک یم فرمان  

 یکنم ! ب یاشتباه کرده ام... هزار بار خود م را شماتت م کنمیم

 فکر

فکر یگرفته ام! ب میتصم  ... 
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یگرسنگو یشود . تشنگ یمشکالتم اضافه م گریمثانه به د فشار  

! 

را ندارد یزیچ چیطاقت ه گریکه د یبدن . 

کنار دستم  یوانت بار کیدهم ،  یم هیتک لیاتومب یبدنه  به

 متوقف

دیگویو م کندیبه من م یهاست ، نگاه یشود ، راننده از محل یم  

: 

؟یکمک الزم دار خواهر  

کجاست؟ رتونی: مس میگویروم و م یسمتش م به  

- روستا رمیم  ! 

- تموم کرده نیبنز نمی.... ماشیم قره قاشلبر خوامیمن م ! 
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- نیمال اونجا باش ادیبرات ! بهتون نم کنمیاالن درستش م .... 

 کیتهران ! زن  یمتولد جنوبم... بزرگ شده  میبگو خواستم

فهیطا  

است یحوال نیام مال هم شهیعربم ... اما رگ و ر ی  . 

رو  یقاشل قره گنیها م ی: محل دیگو یدارد و م یمهربان لحن

 گرگ



 ! زده

برم: گرگ ؟ یلنگه ابرو باال م کی  

- ... چند تا دام دنشیاومده . بچه ها د اهیگرگ س هی... یآره انگار

 تلف

 ! شدن

کنم یم سکوت  . 

کردم یباور م شتریحمله کرده است ، ب ریش گفتندیم اگر  . 

آت  انیو خطرناک ، از م یمشغول است، با همان روش سنت مرد

 و

دیگویکند و م یم دایپ یکه بار وانتش هست ، شلنگ ییها آشغال  : 

به جاده؟ نیو تنها زد تک  

 یدورتر م یدهم . کم یرا پاسخ نم شیسوال ها نیاز ا شتریب

ستمیا  

خاموش است ،  دیگویبار نم نی. ا رمیگیپاشا را م یشماره  و

دیگویم  

ستیدسترس ن در  ! 
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 یمبلغ ی،با بد اخم شودیکار راننده تمام م ی، وقت شومیم دواریام

 را

کنم. تشکر یم مشیهست را تقد فمیو من هرچه نقد در ک دیگویم  

حداقل خاموش  نیچراغ بنز نکهیو از ا شومیکنم ، سوار م یم

 است ،

کنم یفشارم و حرکت م یپدال م یتمام قدرت پا رو با  . 

را به من داده اند،  ای، انگار دن رسمیقهوه خانه م کیبه  یوقت

 گرسنه

امده ام قطعا یکه با چه حال میخسته و تشنه ! به هرکس بگو و  

من به رسدیممکن به نظر م زیعصر که همه چ نی. در ا خنددیم  

ممکن ، خودم را به بندر رسانده ام قیطر نیتر ناممکن ! 

زنمیدهم ... به صورتم آب م یسفارش م مروین . 

یسحالم بهتر است ، ساعت شش و  یکم نمینش یکه م زیم پشت  

سوزد ، تنها  یم یرا رد کرده است و معده ام از گرسنگ قهیدق

یکس  

به من  دیدانند نبا یپرسد سلطان است همه م یاحوالم را م که

 زنگ

ام را خوانده اند . هرچند که نوشتن چند ی! انگار خط فکربزنند  



همه قانع کننده است که نه  یدرود ، برا یکوتاه برا ی جمله

 سراغم

ندیایدنبالم بنه  رندیبگ را  . 

را بدانند نیبخواهند که ا یبدانند کجا هستم نه حت نه ... 
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من  ییآورم که اوقاتشان از تنها یپچ پچ مرد ها ، سر در م از

 تلخ

سفارشم را  ینی، س یگذارم شاگرد قهوه چ ی. محلشان نم است

یم  

 یبا گل ها دیکوچک سف یکنم و اول از قور ی، تشکر م آورد

 قرمز

کنم یرا پر م کمیاستکان کمربار رنگ،  . 

کشم ،  یخوش رنگ را همانطور داغ و لب دوز سر م یچا

یگرسنگ  

لذت ببرم... لقمه  دیآنطور که با میدهد از طعم چا ینم مجال

رمیگیم  

که حکم  یتلف کنم، عصرانه ا نیاز ا شیوقت را ب نکهیبدون ا و

 نهار



خورم یصبحانه ام را دارد با ولع م و  . 

بهتر فکر کنم کندیکمک م یریس حس . 

رمیگیپاشا را م ی شماره  . 

خواند :  یدهد با ترس و مضطرب نامم را م یبار جواب م نیا

 ! دالن

راحت شود و فورا الشیکه خ زنمیحرف م یوطور کشمیم یپوف  

؟ ییمعلومه کجا چی: من خوبم تو ه میگویم  

- شدم یجلو اومدم وارد فرع لومتریمن جاده رو گم کردم ! چند ک  

هم همراهمه !  نیبخرم دو گالن بنز لهیمقدار وس هی خواستمیم

یول  

؟ییمنو آورده شهر! تو کجا یکیرو گم کردم ... االن  جاده  
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- فتمی! من هم کم کم دارم راه م دیکه با ییبرو همون جا . 

- صبر کن تا  یدیده رس یبه ورود یدالن صبر کن تا برسم . وقت

امیب  

؟ باشه  

- یشد ؟ از چ ی. چ ستیکه اصالن قاتل ن یکرد یق نممگه تو نط  



؟یترسیم  

- صفته دالن ! ادم مجنون هم یاما جنون ب ستیاصالن قاتل ن  

ادیازش برم یهرکار  . 

به افکارم مشکوک خواهمینم نیاز ا شیکنم . ب یرا قطع م تلفن  

است دهیرس کیبار ی. استرس دارم... کار به جاها شوم  . 

حرکت کنم ، هوا  خواهدی، دلم نم نمینش یپشت فرمان م یوقت

 گرگ

فضا را در هم گرفته که  یاست ... ابر و مه ، طور شیم و

را یرانندگ  

کنم و با  یرا روشن م لیاتومب یکرده است ، چراغ ها سخت

 حداقل

. تمام ذهنم شلوغ و در هم بر  شومیم یاصل یوارد جاده  سرعت

 هم

 . است

و باران گرفته ، به  کنم، هشت شب است یرا تماشا م ساعت

یورود  

 دهیکنم ، جان به تنم انگار دم یرسم نفس تازه م یکه م روستا

یم  

ام کرده  چارهیب ی... خستگنمیب یم کیرا نزد انهی... آش شود

یاست. ب  
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ستون فقراتم را نشانه گرفته و  یدر پ یپ ی... نشستن هایخواب

 حس

زارمیاز نشستن ب کنمیم  . 

برف پاک کن را زده ام ، به سمت  د،یآ یرعد و برق م یصدا

نیزم  

عمارت خاموش ، چند  دنیروم ... از د یم یآبا و اجداد یها

هیثان  

را اشتباه  ریاگر تمام مس کنمیو بعد فکر م زنمیرو به رو زل م به

 کرده

باشد  ییدروغ کذا کینباشد... اگر هوش من ،  نجای! اگر اباشم

 !!! آن

کردم؟ یچه م دیبا موقع  
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قفل دی؛ کل میها دیکل انیشده است ، از م دهیکش ریبه زنج یآهن در  

، رعد  میگشایدر را م نکهیکنم ، به محض ا یم دایزده را پ زنگ

 دوم



کند یرا روشن م میرو شیپ یفضا . 

ستیش هاشم ناز م یپاشد و خبر یسر وصورتم م یرو باران  ! 
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 یکیشوم و تا نزد یم لیکنم ، سوار اتومب یاز در باز م ریزنج

 عمارت

، هرسه ساختمان خاموش است رومیم شیپ اول  ! 

لحظه  کیشوم ،  یم ادهیپ یکنم ، وقت یرا خاموش م لیاتومب

 فکر

شوم یتاب م یب یقفل فرمان را بردارم.... امالحظه ا دیبا کنمیم  . 

که  ی؟! از احتمال تواندیبزند ! م یبیاند به من آستو ینم اصالن

 هم

منحوسم را از یو مردد تنها تنه  مانیدهم ، پش یدهم هم نم یم  

کس چیروم ه یکشم . به سمت ساختمان م یم رونیب لیاتومب  

اصطبل است یمخف یفضا دمیام نی.... آخر ستین نجایا  

 دهیو نشن دهیشن یها ادی، فر دمیساعته به جان خر 4۱سفر  کی

 ی

و دمیام آل را به جان خر یها نی، نفر دمیرا به جان خر فیس آل  

شود ی!!! مگر مست؟ین نجایکس ا چیه حاال  . 



کوبم یبه در ساختمان م یلگد .... 

، در  دیآ یچاووش هم نم یروم .... صدا یسمت اصطبل م به

 اصطبل

 میپا کیکه  ستمیبا یکند طور یوادارم م یکی.... تارمیگشا یم را

 در

چاووش را یداخل اصطبل.... چشمان مشک میپا کیباشد و  دشت  

نمیب یم  . 

شنوم یناله م یدارم و صدا یگام به داخل اصطبل بر م کی ! 
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کفشم را  ریز یروم .قدمم علوفه ها یکنم ... جلوتر م یم جرات

 به

از گلو  یزن است ... که به سخت کی یآورد ، صدا یدر م صدا

 خارج

شود یم  . 

اصطبل به حال خودشان هستند و مش هاشم کجاست یها اسب  ! 

پر آب است و آخورشان پر از علوفه !  شانیکه سطل ها نهایا

یکیتار  



که نورش  ستین یام آنقدر یام کرده است ، شارژ گوش کالفه

یکمک  

بند نباشد ییآن را دارم خاموش شود و دستم به جا می. ب بکند  ! 

: اصالنزنمیم صدا ... 

شود یتر م دیزن شد یناله  یصدا  . 

را باز  یکه در چوب نی... طفلک هممیگشا یآغل چاووش را م در

یم  

کشد یم رونیاش را از آن ب یورزشکار ی، فورا تنه  ندیب  . 

نشسته یاز آغل چوب یکه دست و پا بسته در کنج یلیل دنید از  

کنمیوحشت م زدیر یصورت اشک م یوبه پهنا است ... 

 کیکشم و  یم نییروم ، دهان بندش را پا یبه سمتش م فورا

 نفس

کشدی.... داد میزار هیزدن و گر غیکند به ج یم شروع : 
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شده .... دالن وونهیدالن ... دالن کمکم کن.... دالن اصالن د -  

به دادم یکه دوستش دار ی.... تو رو جون هرکس کنمیم خواهش  

 نیا کنمیهش م..... دالن دستهامو باز کن ..... دالن خوابرس

 اسب



.... دالن به دادم برس کنهیاالن رم م هیوحش . 

بسته است ،سر گره را  شیارامش کنم ... طناب به پاها خواهمیم

دایپ  

به همراهم ندارم یی... چاقو ستیاز داس هم ن یکنم ... خبر ینم . 

 ی... جون هرکسزتیزند : دالن ... جون عز یبه من چنگ م یلیل

 که

یدار دوستش ... 

 نیچن قیکه ال یبرادرتوست... چه کرد زمیعز میبگو واستمخ

ییجا  

یریتحق نی... چنیرفتار نی! چن یهست ... 

را نجات  یلیبودم تا بتوانم ل یزیبه دنبال جسم ت جیو گ رانیح

 بدهم

نجای: چطور از امیگویوم زنمیقبلش.... مقابلش زانو م اما  

یسردرآورد .... 

بودم نجای: قبال هم ادیوگیکند و م یچکه م شیاز چشمها اشک ! 

- ... االن چرا ؟ی... اما پناه گرفته بودیبود  

- کوره یکمکم کن . پاهامو باز کن ! گره   ... 
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- ؟ نجایاصالن تو رو آورد ا  

لرزدیکند . چانه اش اما م ینم هیگر گریزند د یچشمانم زل م در  

. 

برم نجایاز ا دی: کمکم کن ... با دیگویو م کشدیم ینفس  ! 

- ... یبه سرت اومده ... چرا پدربزرگمو ول کرد یچ ؟یکجا بر

 چرا

پدر  هی ای یخواست یم راثی؟ م یما شد یوارد خانواده  اصال

 مفت

بچه ات ؟ یبرا ! 

] 9:54۱ ۲۱,8۰,6۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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یدونینم زایچ یلی: دست هامو باز کن ... تو خدیگو یم دوباره  . 

یزند و صاعقه لحظه ا یکنم ... رعد م یکج م یرا به سمت سرم  

 یکند را روشن م یما را که نفرت از آن چکه م یهر دو صورت

 سازد

که  ی. قدرتکنمیم شیاز موضع قدرت تماشا یلحظه ا یبرا .

 !دارم

که هنوز  یوصلتم به دست آوردم ... قدرت یکه به واسطه  یقدرت

 از



شوم یم رهیخ یلیبه لسلبش نکرده ام !  خودم  ... 
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سبز ما ورود  یکه به مزرعه  یآفت کیآفت است ...  کی مثل

 کرد و

را خشکاند ! با قدم  مانیگاوها ریبه بار آورد .ش یخشکسال

 نحسش

دیرا به اتش کش خانه  . 

: اون شب  میگویو م زنمیکند مقابلش زانو م ینگاهم م هیثان چند

 و

اصطبل نیسامه .... تو هم... با اارمیبه خاطر م خوب .... 

- من بود یا غهیشوهر ص ! 

- بود  زاریکه برادرت ازش ب یشد یمرد ی غهی؟! چطور ص غهیص

 !؟

: دوستش داشتم! ما عاشق هم دیگویو م کشدیرا جلو م دهانش  

ما رو  یهردو ی... اصالن اجازه نداد ... اصالن جلومیبود

گرفتیم . 

که  نطوریداشت . هممن و اسامه رو ن یطاقت خوشبخت اصالن

 طاقت



پاشا رو هم نداشت... اصالن جنون داره! پر از عقده  یخوشبخت

 ...است

یبه اصالن اعتماد کن دینبا تو  ! 

کنم ینگاهش م براق  . 

...  یدونینم یچی... تو ه یدونیزند : دالن تو نم یم میصدا یلیل

یول  

یاری... حقته که سردربی... حقته بفهمیبدون حقته  ! 

کنمیم نگاهش . 
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خراب شده پناه نیبه ا نکهیکند : قبل از ا ینجوا م صالیاز است پر  

رو شروع کرد  یکه درود کار ی! اون شب یی... اون شب کذاارمیب

 که

نداشت ! تو یا گهید یدیعا چیه یکیو تار یاهیجز س انتهاش  

مگه نه ؟ زنمیاز کدوم شب حرف م یدونیم  

کند یدراز م میرا به سو دستش . 

ترسند ... از  یواهمه دارند ... م میلرزد. گوشها یاش م جهپن

دنیشن  ! 

وقت ها یکردن ... و چشمانم از همه  لیترسد از تحل یم ومغزم  



! از تصور کردندنیاز د ترسندیم شتریب ... 

زنم  یبسته اش زانو م یپاها یجلو یلیمقابل ل رمیگیرا م دستش

 و

بهش گفته  مویباردار بود ! خبر یزند : اون روز روز خوب یم لب

 . بودم

رو به نامم کنه دهیکه خر یاون سوله ا خواستیبود م خوشحال  ! 

عصر بود،  یتا سوله رو بهم نشون بده... طرفا میاز غذا رفت بعد

 درود

کنه یم بتیکرد از ظهر ! به اسامه گفتم درود تعق یم بشیتعق  

یبراکنه  الیخ ادیبچه هم بذار ب نیا ادیگفت بذار ب دیخندیم  

؟  یبا دالن ازدواج کن یخوایکرده ! گفتم تو م یکار خواهرش

 گفت

بسته نگه داشتن دهن خانواده ها! به  ی.... اما موقت برا آره

 جون من

بهت نداره ... به جون  یچشمام قسم خورد که موقته ! که کار به

 بچه
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 هیراه داشتم ... قسم خورد ! که وصلت با تو فقط  یکه تو یا

 سنته

دمی... سوله رو که دیاجراش کنه ! حاال از لج هرکس دیبا که  

جا سمت حصارک... بغلش کردم هیجاش بهشت بود  دمش،یبوس . 

با درود حرف بزنه قبول کردم  خوادیگفت که برم... که م بهم

 ....رفتم

که بهم  دیخودم بچرخم! بگردم ... به ساعت نکش یبازار برا رفتم

 زنگ

... خودموخواستیو الش بود کمک مصداش خسته بود آش  زد  

 یسرش رژه م ی! سرش پر خون بود و اصالن باال رسوندم

 ...رفت

کنم یم نگاهش . 

آورد یراحت اسم اصالن را به زبان م چه . 

: اسامه جون بلند شدن نداشتدیگو یم یلیکشد و ل یم ریت میگلو  

جون تکون خوردن نداشت ... نا نداشت ... توان نداشت ...  ...

الناص  

 غی! تمام بدنم درد گرفت ج نیزم دیخم شد ... سرشو کوب روش

 زدم



که منو پرت  یکردم ... خودمو زدم اصالن و زدم .... وقت هیمو

 کرد فکر

دمید هوی....  دیکشیم ریدلم ت ریبچه هم از دست دادم ... ز کردم  

... اسامه مرده بود ! تموم کرده بود نفسدیو رخش پر رنگ  

خون  هوی دمیحالش دگرگون شد ... د هوی مدی... ددیکشینم

شیبرادر  

دیداد کش دیرکشیقلبش ت هوی دمیاومد تو رگاش غل زد ... د جوش  

: 

 

1572 

... داد زد اسامه بلند شو... انگار همون لحظه از کرده اش اسامه  

 دهیچه فا یشد همون لحظه توبه کرد ... استغفار کرد ول مونیپش

رید  

.... با دمیکه د دهیمن شاهد بودم ... چه فا که دهیبود . چه فا شده  

برادرشو کشت ! اصالن اسامه رو کشت ! چه راحت از  دستهاش

 جسم

کرد ...  یکرد ... نا برادر یمرام یو الشش استفاده کرد وب آش

 از

که جون تو تنش نبود !  یبه برادرش حمله کرد ! به مرد پشت

 روش



من یچشمها یجلو شد مونیحساب کرد! بعد پش هیزد تسو مهیخ  

.... 

ندارم که بزنم یحبس شده است . حرف نهیدر س نفسم . 

سر در آخور کرده است و  چارهی، اسب ب دیآ یچاووش م یصدا

 علوفه

 سیشنود و من تمام تنم خ یجود !و حادثه را تمام و کمال م یم

 از

است که از تصور واقعه به جانم نشسته است یسرد عرق ! 

] 9۲۰:۱ ۲۱,8۰,6۱| چهارشنبه ها, [  یروح | سرو یلیِگرا   

# 58۳_ یلیگرا  

 

1573 

جان و نا توان مقابلش نشسته ام یزده است ... ب خی دستانم . 

دیگو یکه او م نطوریا قتی... حققتیمرددم . حق دیگو یآنچه م به  

تواندیتواند برادر ُکش باشد! نم یتواند ... نم ی! اصالن نم ستین  

تواند یفتاده اش آلوده باشد . نما نیبه خون برادر به زم دستش  

 کی شیبچه ها یکه برا یرا حذف کرده باشد ! اسامه ا اسامه

 عمو نه



 یزن دوست داشتن کیپدر دلسوز است ! که بازنش مثال  کی ...

 و

تواند بکشد  یتواند بکشد ... نم ی! اصالن نم کندیرفتار م زیعز

 و در

شود رهیام ال خ چشمان ! 

شمان من زل بزندبکشد و در چ تواندینم  ... 

.... بپوشد  اشامدیبکشد و راحت باشد .... بخوابد ب تواندینم

 بخورد برود

تواندی! نمدیایب  ! 

دیگویم یلیو ل سوزدیام م نهیحنجره ام طاقت فرساست... س درد  : 

 نجایهم ا گهینفر د هی.... پامو باز کن ... یکنیباز نم چراپامو

... بهرهیاس  

برس دادمون .... 

؟ ی: چمیگو یآورد وحشت زده م ینفر دوم را که م اسم  

- !  هی... اونم بسته ! منتها زخمریتو اون آغل رو به رو.... زب

اسب نیهم  

ارهیلگد بارونش کرده ! خون باال م یکه االن رهاش کرد یاهیس  

! 
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روم ، یم یبهگل انیبه سمت آغل ماد میزانو ها یزده رو وحشت  

که فتدیم ریو چشمم به زب کشدیم ههیش انیماد میگشا یرا م در  

رمق افتاده است یو ب هوشیاز آغل ب یکنج  . 

کردم؟ یزندگ یچه کس با  

دمیدر رفتارش ند یرحم یب  ! 

دمیند یوجدان یب ... 

دمیند یالقلب یقس ! 

دمیند یزیاز او چ من  . 

آتش زدن است ! همه جا را به آتش بکشم ... به  یآماده  ذهنم

 خون

ادیفر گرید یو جا میایزند به خودم ب یمن داد م از یی! جا بکشم  

بار کشته است کی! اصالن من را هم  دیگوی: او راست م کشدیم  

باز هم  تواندیبه زور من را به عقد خود در آورد ! پس م یوقت

 ! بکشد

گریبارد هزار .... 

 یدونستی: تو که م میگویگردد و م یبر م یلیل یبه سو نگاهم

 اصالن



د؟یدیدرود و وسط کش یچرا پا کشته ... آدم  

به اعدام برادر شهیم یراض یزند: کدوم خواهر یهق م یلیل  .... 
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برادر دستش  نی؟ مگه هم ی: مگه عاشق اسامه نبود کشمیم داد

 به

حرف  یآلوده نشد ؟ پس از چ یکه دوستش داشت یاون خون

؟یزنیم  

د؟یپوس یزندون م یبه ناحق تو دیسه سال برادر من با چرا  

بد شگون بود! نحس بود... ام  فهیطا یکند : اصالن تو یم هیگر

 آل

! شدی... اصالن خاک م شتهی.... برادر تو االن پ دادینم تیرضا

 کدوم

که من بدم؟ دهیم تیبه رنج برادرش رضا یخواهر ! 

دمیند یزیاو چ یخواهر از  ! 

دمید یلی... خ دمیاصالن اما د یبرادر از . 

... بچه امو ازم گرفتهرسهیز کن ... االن مزند : پاهاموبا یم هق  

! 

میگویبندم و م یکه رو به مرگ است م یریزب یبه رو چشم  : 



... از یسواستفاده کرد لشی... از فامیمنو خام کرد پدربزرگ

یهمه   

... خون ما رو تو یکرد ری! از تک تک ما ... مادربزرگمو حق ما

شهیش  

.... چرا ؟یکرد ! 

- اصالن چه دونستمی... چون من م نیداد یچون به اصالن بها م  

کنم! حاالهم یمنم خوب زندگ خواستمیداره ... چون م یا نهیک  

میاز زندگ یچیکنم! منم جوونم ه یکن ... بذار خوب زندگ کمکم  

دمینفهم ! 
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من را حبس کرده یآورم که روز یتازه به خاطر م زنمیم شخندین  

 . بود

؟!  یمنو حبس کرد ادیم تادی: میگویدهم و م یتکان م یسر

یتو  

طلعت ی خونه  ... 

- ! تو چرا به برادرت رحم شهیمادرش حبس نم یآدم که خونه   

؟ یکنینم  



داند که یخبر است او نم یب قتی، او از حق کشمیم یقیعم نفس  

ستمین ریطلعت و زب شهیخورده است ... من از رگ و ر یباز ! 

] 4۲۳:۲ ۲۱,8۰,6۱[  | چهارشنبه ها, ی| سرو روح یلیِگرا   
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را ازاد کرده بود!  ریاصالن زب نیهم یداند . برا ینم یزیاو چ اما

 که

کند که سالها مقابل من ناچار به  یهمان نقش راباز یلیل یجلو

یباز  

بودن  یلیکه با گرا یمن را حفظ کند ... از صدمات خواستی. م بود

 به

شد یمتحمل م من  ! 
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درود برادرم بود ... پس سه سال حبسش بودم ،  یلیگرا اگر

یزخم  

واقعه نیبا ا الشینبودم به خ یلیبود به روحم ! اگر گرا یقیعم  

... هضمش کنم ! تحمل کنم میایتوانستم کنار ب یتر م راحت ! 

 یروشن م یرعد ... اصطبل لحظه ا ی، ب زندیصاعقه م دوباره

 شود ،



 یل لحظه ااصطب واریبه د زانیآو یشکار یاسلحه  دنید از

 افکار

شوند یاز سرم ردم زیآم جنون  . 

بود! من  یکند : پدربزرگت از وصلت با من راض یم میصدا یلیل

 که

نکردم یکس لیزور خودمو تحم به ! 

- ؟ یرابطه ات با هللا مراد چ ! 

: چرا هللا مراد میگو ی، با انزجار م شودیم نینگاهش خشمگ یلیل

 و

؟ تو که به مراد دلت یخواستیم ی؟ چ یدام خودت انداخت تو  

یبود دهیرس  !!! 

زند ینم یکند .حرف یم میهمانطور تماشا یلیل  . 

 یدودمان همه  یخواستی: م میگویکنم و م یام را مچاله م چانه

 ما

 یچ م؟یبهت داشت یا یبود ... چه بده یچ لتی... دلیبه باد بد رو

 از

من  ، پدربزرگ مینداشت ی! ما که به تو کار؟یخواستیما م جون

 که
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 یتو شده بود خام لوند یتو کرد ... خام جوون یکار برا همه

 ....هات

تیعسل یسرخ و چشمها یلب و لوچه  خام  ! 

- دام پهن نکردم ! هرکس سمت من اومد خودش یکس یمن برا  

 .... اومد

یچطور زن کنمیخندم و فکر م یم یو عصب کیریستیه خندمیم  

 یچرا پس برا ستندیمهم ن شیزنان برا گریشود که د یاو م مثل

 من

اطرافم... زن  یخانواده ام... زن ها یها مهم بودند . زن ها زن

یها  

 ! کشورم

چه مرگت بود ؟ گهی! د یداشت زیکنم : تو که همه چ یم ناله ! 

برگردم کشور خودم !  خواستمیبرد : م یباال م میرا برا شیصدا

ییجا  

بهش تعلق داشتم که  ! 

: با ثروت  میگو یم ستیدست خودم ن ارشیتاخ گریکه د یلحن با

 ما

به وطنت ؟! با داماد ما ؟! چون سنش ی؟ !برگرد یبر یخواستیم  



فرتوت نبود؟! چون به  رمردیپ هیبود ؟! چون  لیاز عق بهتر

یاندازه   

 یجوون ادیتو ...  دنیارضات کنه ؟! چون با د تونستیم یکاف

 هاش

بود ؟ افتاده ! 
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رو گرفتم که حقم بود ! به ی: من پول دیگو یو طعنه م شین با  

خدمت کردم ... به دامادتون ... به اسامه ! تو با  پدربزرگت

 وصلتت

 یفراموش کرد نوی، تو و اصالن ! ا یمنو ازش گرفت یبچه  حق

 !نه ؟

من حق داشت از ثروت پدر خودش بهره مند بشه ! بچه  ی بچه

 ی

اگر تو وجود !  رهیحق داشت قدرت پدرشو به دست بگ من

ینداشت  

زد یدست به قتلش نم اصالن  ! 

میگو ینم چیه . 



صورتش  نکهیبا وجود ا باستیهنوز ز زنمیچشمانش زل م به

و اهیس  

 باستیو گره خورده ، اما ز دهیژول شیشده است و موها چرک

ری.حق  

حقارتش را  یُجور همه  ییبای... و ز باستیاست اما ز فیکث و

یم  

 ی.... جور ذات بدش را ! جور اغواگر! جور کثافتش را  کشد

اش یذاات  

 ! را

 یلیکردم ، ل ینبضش را چک م دیچرخم ، با یم ریسمت زب به

غیج  

ی: دستهامو باز کن لعنتکشدیم  ! 

 یچشمانش تکان کنمیرا چک م ریگذارم نبض زب ینم محل

خورندیم  

و مقابل شودیراحت م المی. خ ستین میآنقدر هم اوضاعش وخ پس  
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 ی: حاال اون میگویوم ستمیا یاست م ریدر ان زنج یلیکه ل یاغل

 که



روز انداخته کجا هست ؟ نیرو به ا تو ! 

شیبسته شده به پا یکند به جان طنابها یتقال م کشدیم غیج  

مانم یحالت خودم م نیو من در بدجنس تر فتدیم ! 

ههیش نمیب یکند م یم وانهی، چاووش را د زندیکه م یو برق رعد  

کشدیم . 

چاووش  یبه سو خواهمیشود و م یوحشت زده م یلیل چشمان

 بروم

زندیم رونیچهار نعل از اصطبل ب یبا صاعقه و رعد بعد که . 

چطور دانمیشود ! نم یکشد و من به عقب پرت م یم غیج یلیل  

 یلیکه ل نمیب یشکاف بردارد اما م میابرو یاست گوشه  ممکن

یرو  

و من  زندیم غی... جکشد . یشود و هوار م یم دهیکش نیزم

فهممینم  

محوطه ،  دانی... چاووش در م شومیپا سوار م یرو چطور

 چهارنعل

ریبه افسار چاووش گ یلیل یکه بند پاها نمیب یتازد و تا زه م یم  

 !است

] ۰5:۰۰ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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# ۰6۳_ یلیگرا  

خون  یو بو چکدیون مخ میاز زخم شکاف ابرو رودیم جیگ سرم

 در

یزند ... صدا یکشد... زار م یم غیج یلی.... ل چدیپ یام م شامه  

شود یچاووش گم نم دنیچهار نعل تاز یدر صدا شیادهایفر . 

به سمت صالیو است یجیدوم و سپس با گ یراه م ی انهیم تا  

دوم یم اصطبل  ... 

کمکم کنه .... چاووش.... چاووش یکی: کمک...  کشمیم داد ..... 

چه دانمیزنم. نم یو از اعماق وجودم خدا را صدا م کشمیم غیج  

باشم یبه کدام سو بروم... دست به دامان چه کس دانمی... نمکنم ... 

 کیانسان ...  کینجات  یمتوقفش کنم برا دیبا دانمیم فقط

 ...مادر

نگهش دارم دیزن ! با کی ! 

نزند یصدمه ا یلیبه ل شتریبماند تا ب شیوادارش کنم سرجا دیبا  

. دود یدود نه با آن سرعت اما م یهنوز م  ... 

جعبه  یرود ، از تو یم یشکار یدستم به اسلحه  یخرد یب با

 ی



زنم ، از اصطبل  یرا چنگ م شی، گلوله ها وارید یشده تو هیتعب

 به
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راه نیچه کنم . دم دست تر دیبا کنمیفکر نم گریدوم. د یم رونیب  

امرا انتخاب کرده  حل  ! 

و از دهانش  زندیاست. نفس نفس م ستادهینقطه ا کی چاووش

 بخار

زند یم رونیب  . 

ساکت شده است ، فکر  یلیروم ... ل یم شیپ یآرام یگام ها با

نکهیا  

یاو رخ داده باشد به جد من را م یبرا یحادثه اتفاق شوم نیا در  

چطور او را از  دانمیروم . نم یم شی. نگران و مشوش پترساند

ند رهاب  

 . کنم

را نشانه گرفته ام اسلحه  .... 

از نفس افتاده است چاووش  ! 

را نوازش کنم و شیها الی خواهمیبه سمتش بروم ... م خواهمیم  



سر انگشتم به  خواهمیرا ببوسم... م شیبایمورب ز چشمان

 پوست

ببوسمش... و به خاطر تمام خواهمیو براقش برخورد کند . م بایز  

رخ داده است عذربخواهم شیکه برا یاتفاقات ! 

آزادش کنم خواهمینجابتش را سر لوحه ام قرار دهم ! م خواهمیم  

... 

است او  عتیطب نیدر بند نگهش ندارم ... او متعلق به ا گرید

یزاده   

 میاست اشتباه ما بود اشتباه ما بود او را به قفس آورد عتیطب

 اشتباه
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اه من بود خواستنش! اشتباه اشتب میبود او را در حبس قرار داد ما

 من

نفر  نیاول رمیگیم رادیا نیبه قوان یقانون داشتنش! ... وقت بود

دیبا  

 یدادم ازادش کنم ... قول م یکنم! قول م تیقانون را رعا خودم

 دادم

را  یوانیح چیه گریدادم د یبازگردانم ... قول م عتیرا به طب او

 به



اش  ی... آزادندازمیطر ناش را به خ یعیطب اتی... حرمینگ اسارت

 را

شعاع قرار ندهم تحت  ... 

گوشم را آزار  میکفشها یروم . صدا یم شیپ یآرام یگام ها با

یم  

ای کشدینفس م یلیدانم ل ی. چاووش متوجهم شده است ، نم دهد  

! تا ابد از تصور  ردینه... اگر بم ایزنده است  دانمی... نم نه

 امشب هرگز

نخواهم داشت یارام خواب  ! 

 میبایو ز بینج وانیح دوارمیاست و من ام کیشل یآماده  سالحم

 از

رم نکند نو  . 

باز وبسته شدن در یام با چاووشم که صدا یچند قدم یفاصله  با  

عقبش  یپاها یچاووش رو چد،یپیپاشا در فضا م ادیو فر دیآ یم

 بلند

کنمیاش وحشت م ههیباال رفته و ش یشود از پاها یم . 

را محکم میو پلکها شودیم دهیکش نیزم یرو یلیل کندیم حرکت  

دهم یهم فشار م یرو . 
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کنمیم کیرود وشل یماشه م یرو دستم . 

زند ... باران ی.... رعد م چدیپ یاش در محوطه م ههیش یصدا  

شود یخون بلند م ی. بو کندیم سیرا خ صورتم  ! 

ردیگ یعاقبت دامن من را هم م خون . 

ما شده بود ی. که آلت بازگناه .. یب بینج کی خون  . 

 یب نیزم یرو یلیشود ... ل یپرت م نیصدا از پهلو به زم با

 حرکت

 یکنم ... صدا یدود .چشمانم را باز م یپاشا به سمتم م است

 نفس

خون یبارد... بو ی. باران م چدیپ یبلند چاووش در گوشم م یها  

شمانم تند باروت چ ی. بودیچیفاصله در شامه ام پ نیاز هم گرمش

 را

سوزاند یم . 

نه ... اگر ایدانم جلو بروم  یکشد ... نم یرا م شینفس ها نیآخر  

حال انداخته است ...  نیو درک کند که صاحبش او را به ا بفهمد

 چه

شد؟ خواهد  

] 4۱۳:۱ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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، او هم از باز ندینش یم یلیل نیزند ، بر بال یاز من جلو م پاشا  

 یاست ناتوان م یلیل یکه بند پاها یسمانیکور ر یگره  کردن

 . ماند

زند : دالن یم میکشم و پاشا صدا یم نییرا پا اسلحه  ... 

چسبانم و  یم نیتفنگ را به زم یدهم. نوک لوله  ینم جواب

 خودم

دهم یم هیدسته اش تک به  . 

ستادنیتوان ا گریبعد د یو کمدهم  یخودم را به جلو هل م یکم  

نمینش یم نیزم یدو زانو بر رو ندارم  . 

، گرددیبرم یدود ، وقت یم لیشود به سمت اتومب یبلند م پاشا  

تواند بند ها را رها کند یهمراهش است که م یضامن دار یچاقو  

... 

 ی... بدجورستی: حالش خوب ن دیگویزند و م یرا بغل م یلیل

 صدمه

... دالن مارستانیب مشینبرسو دیبا دهید ! 

دهم ینم جواب . 



فهمم که او را  یم دهیبرد ند یم نیماش یرا به سو یلیل پاشا

یرو  

... دستش دیآ یخواباند و دوباره به سمت من م یعقب م یصندل

 را

 نجای. امی: بلند شو... بلند شو بردیگویگذارد و م یشانه ام م یرو

 برق

... پاشوزمیپاشو عز ببرمت . دی... برق قطع شده با ستین ! 
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میگو یزند م یم رونیحلقم ب یدردناک که از انتها یصدا کی با  : 

هم تو اصطبله یکی  ! 

یآمده تو یکند موها یاول تنها نگاهم م یفهمد وهله  ینم پاشا  

اصطبله یتو ری: زب میگو یزند و دوباره م یرا کنار م صورتم  ! 

؟ ریکند :زب یزمزمه م پاشا  

 یناجور یچه وصله  گری... او د ستیاو ک دیاهد بگوبخو انگار

نیبه ا  

است بساط  . 

:  میگویو م ندینش یچاووش به چشمان پاشا م کریاز پ نگاهم

 اونم



 ! ناخوشه

خزم  یم نیزم یدود رو یاصطبل م یکند به سو یمعطل نم پاشا

، 

روم. هنوز ضربان دارد ... سر انگشتم  یسمت تن چاووش م به

یرو  

کند هنوز بدنش گرم است . هنوز ازتنش بخار یم یصاش رق تنه  

شود یم بلند  . 

 ینشسته است ... گردنش را نوازش م نیبه پهلو به زم صورتش

 کنم

کنم :منو یبرم و ناله م یفرو م شیها الی انیرا در م میانگشتها  

 ...ببخش
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کشدیم یجان یب ی ههیکند و ش یبلند م گردن . 

زنم: منو ببخش یم ناله .... 

به مثال آتش گرفتن همه میکند . جان دادن چاووش برا یم خرخر  

جانم است . همانقدر دردناک! خودم او را از پادرآوردم و تا ابد ی  

گناه را پس بدهم نیتاوان ا دیبا  . 



شوم ... هنوز گرم است یگردنش خم م یو رو کنمیهق م هق  ... 

ست . فقطباشکوه ا یاثر هنر کی... هنوز باستیپوستش ز هنوز  

 یم رهیخ شیباینمانده است ... به چشمان ز شیبرا یرمق گرید

 .مانم

است ... تمام جانم درد سیبارد . تمام تنم خ یهنوز نم نم م باران  

دیآ یباال نم ینفسم درست و حساب کشدیرمیکند . قلبم ت یم . 

کند یچشمانش زل زده ام و او هم به من نگاه م در  . 

 یکه تا کنون م یدم یندارد ... حت دنیتوان گردن کش گرید

دیرقص  

کند یثابت مانده است . فقط نگاهم م هم  . 

: معذرت میگویو م شومیصورتش خم م یکنم ... رو یم هیگر

خوامیم  

خوامیمن معذرت م ...  .... 
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شود ... اسب یکه با او گذراندم از خاطرم رد م یلحظات ی همه  

تعلق به ما ندانست ... من ! که هرگز خودش را م یوحش یبایز

 هرگز



را متعلق به قفس ندانست ... هرگز خودش را به درد  خودش

 افسار

عادت نکرد یرحم یب نینکردوابسته نشد دل نبست به ا آلوده ... 

نبست زادیرام نشد ... هرگز دل به آدم هرگز  . 

کنم یم ناله  ... 

کنمیم هیگر ... 

زنمیم ضجه  ! 

 شیالهای...  نمینشیم نشی.. بر بالکه دارد . یتپش قلب نیتا آخر و

 را

مرگ را در  یبوسم ... و وقت یچشمش را م یبوسم... باال یم

 آغوش

کشمی... فقط هنوز نفس مرمیم یمن هم م کنمی... حس م ردیگیم . 

و هنوز... زنده ام! اما فقط زنده ام!  ستیجان در تنم جار هنوز

کی  

هدف یب ریدست و پاگ ی زنده ... 

جان چاووش یشود پاشا چطور من را از جسم ب یدانم چه م ینم  

میپا یرو یلیل نینشاند ، سر خون یکند ، من را عقب م یم جدا  

است یو رخسارش کبود و زخم دهی... رنگ پر است . 

میرسیبهداشت م یدانم چطور به خانه  ینم ... 
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مرتب باشم ! دست و یکم کندیآورد ... کمکم م یمسکن م میبرا  

 گریدو نفر د یو سپس خودش سرگرم کارها میشو یرا م میرو

یم  

دستمان افتاده اند یکه رو شود ! 

دهد و ینم م یاست ... جانم بو یوضعم الوده به خون و گل سرو  

نشاند یو فشار ، مدام لرز به جانم م یخستگ  . 

از دست داده  کبارهیرا به  شیها ییبایز یهمه  ایمن دن یبرا

 .است

] 9۱۳:۱ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  یروح | سرو یلیِگرا   
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یاست اما مچ پا یسطح شینشسته ام ... زخم ها یلیل نیبال بر  

شکسته هیراستش از دو ناح یو ساق پا دهید بیسخت آس چپش  

دو روزه اند یکیو  یکمر و سرش همه سطح ی، زخم ها است ! 

کند یحس نم دیرا به آن شدت که با ی. درد شودیباز م شیپلکها  

. 

بزند اما  یاگر بخواهد خودش را به نا توان یاست حت اریهوش

را نکاریا  



 یمن مغرور و سرکش است ! به اندازه  یکند . به اندازه  ینم

 من
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من حاضر  یبه دردش آگاه نشوند! به اندازه  گرانیاست د حاضر

 است

ها خودش را سرپا و خوب جلوه دهد یمشقات و سخت یهمه  با  . 

 شودیآرام م یقدر ندیب یبهداشت م یخودش را در خانه  نکهیا از

 و

یکردیپاهامو باز م دی: همون اولش با دیگویم  ! 

- ... قصه یحرف بزن یازشون خواستم بهت مسکن ندن ! تا بتون

 ات

پر نشده  یخال یداره ! پر از حفره است پر از جاها یادیز نواقص

 ! تو

؟یدر ارتباط بود باهاش یاز ک ؟یشناسیو از کجا م ریزب ! 

دهد یرا نم جوابم  . 

یکه دوباره کار دیبگو ییجمله ها خواهدیتفکر است . م درحال  

استراحت کرده ، دردش ساکت شده ، به دستش ی! حاال قدرنشود  

از آن اوضاع رقت آور فاصله گرفته است یاست و کم سرم . 



 یارتوپد نداره ! برا نجای: امیگویو م شودیم کیبار نگاهش

چیات هپاه  

که جا انداخته بشه ... ساق  ازهینکردن! مچ پات شکسته ن یاقدام

 پات

بذارن نیوبرات پ یبش یجراح دیبا خوادیم نیپالت هم ! 

ری: زبدیگویکند و م یم میاز حدقه در امده تماشا یچشمان با .... 
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هم گرینفر د کیزن جز خودش  نیا یکه برا شومیم خوشحال  

دارد تیاهم  . 

میگویاست م اریاخت یکه ب یدلبخن با  : 

-  نجای! من ا میاون رو با تنها امبوالنس موجود به شهر فرستاد

 حرفم

زنگ بزنم برات  تونمی.... م یبمون نجایبگم ا تونمیداره ! م برش

یهل  

 یوضع تو رو به تهران م نیبگم با هم تونمیبفرستن ! م کوپتر

 برم و

و ریبه تعم ازیدت نکرده و جاده به ش زشیبدون که کوه ر نویا  



راه بودم  یساعت تو 4۱آدم سالمم  هیکه  یداره و من یبازساز

یوا  

حال تو به  ! 

- سو یمن که خودت باعثش بود تیوضع نیاز ا یتو حق ندار  

یکن استفاده ! 

- رو  یمنه ... اهال التیوطن منه ... ا نجایا زمیبه هرحال عز

 حرف من

بهداشت و  یخانه  نی! ا کننیباز م یا ژهیاسم من حساب و رو

 ما

میکرد ریدا  ! 

: پسرم دیگویدهد و م یسرش را به بالش فشار م یلیل ... 

- خبرم یازش ب ! 
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- ... اصالن  یکن دایاصالن رو پ یبگرد دیاصالنه با شیاون پ

 اونقدر

 یبچه رو سپر بال هینجات جونش  یوترسوئه که برا بزدل

 خودش

 !کرده



- و مجنون جدا کرده ؟  ختهیار گسزن افس هیبچه رو از  هی دیشا

یبرا  

؟یدار یا گهیجون اون بچه ؟! تو نظر د نجات  

؟ درد و یخوایم ی: از جون من چ شودیم یکالمش زهرجار در  

ست؟یبرات بس ن رنجم  

خندمیم  . 

خوشحال باشم  دیباشد ... چرا با یکاف میدرد و رنجش برا دیبا چرا

 که

کشد یم رنج  ! 

 یب یلی. خ یلیل یرحم ی: تو بمیگویدهم و م یتکان م یسر

یرحم  ! 

یبه برادرت ندار یعشق چیو ه یاصالن لیفام تو ! 

یخوب داشت ی: تو برادر ها دیگویکند و م یدر هم فرو م ابرو  ! 

نداره یریتوف چیه زیمترسک سرجال هیدر نقش برادر با  اصالن ! 

میگویو رسا م قاطع  : 
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-  ی... زمانارمیه خاطر متو رو خوب ب یاصالن برا یها هیمن گر

 که



مرد نیو من .... من حس کردم ا یشد یمعشوق اصالن معرف تو  

بود ! احساسش به  بیتو حاضره از جونش هم بگذره ! عج یبرا

 تو

تن بده ! من زیتو حاضر بود به همه چ یبود . برا بیعج شهیهم  

تن  یداشتن و آرامش تو به هرکار یکه برا ارمیبه خاطر م خوب

 داد

و رو کرد...  ریکردن تو کل شهر وز دایپ یکه اصالن برا یقتو .

یوقت  

عتیاز طب یزد اما تو در کمال آرامش داشت شیبه آب و آت خودشو  

نیهم یکه تو تو یوقت ،یبرد یلذت م نجایا یبایو مناظر ز بکر  

 یبهت کمک کرد؟! ک ی... اون موقع کیپناه گرفته بود روستا

 بهت

؟! تا روز مرگ  یبمون یقره قاشل گاه یمخف یکرد تا تو کمک

 اسامه

؟ قای! دق؟ ! 

دهد یآزارم م لبخندش . 

] 5۱۳:۲ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳6۳_ یلیگرا  
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سقف یسخت نشسته ام مهتاب یصندل یدهد.رو یآزارم م لبخندش  

یها هیپشت پنجره رقصانند و سا یکند و شاخه ها یم زیو زیو  

آورند! به او زل زده ام و فکر  یم دیپد نیزم یرا رو یخوفناک

کنمیم  

ببرد ایدن نیاو را از ا یپا ستین یراض چکسیه چطور  ! 

اندازه ...  یتواند خوب باشد ب یچطور اصالن م کنمیفکر م و

بد یلیول  

اندازه ؟ یب باشد ! 

 اتتی! بگو ... از حدس یشود : ساکت شد یتر م قیعم لبخندش

 بگو

! نه درد ... نه کنمیرو حس نم یچی! من ه گذرهیوقت م ...

یخستگ  ! 

- یلیل ستمیمن قصه گو ن ! 

- یاگر اشتباه حرف بزن یحت یزنیاما انصافا قشنگ حرف م  ! 

 یریلحنم تاث یرو یآزارد اما ازردگ یمن را م شتریاش ب طعنه

ینم  

 یول کنمیاشتباه م یکنی:درسته تو فکر م میگویو م گذارد

 موضوع



 نجایجاست ... تو ا نینکته هم دی... اصال شا ستنجایا یاصل

! تویبود  

که خاله ام سلطان بهت ییما ! جا یخونه  یمن ! درست تو وطن  

هم پناه داده بود به خاطر اصالن به حرمت اصالن ! به خاطر قبال  

 ریاما نه اس یبود نجایاصالن ! تو ا یو وجدان و جوانمرد شرف

 و در

از نقطه به تونهیم التیتعط یر که براآدم خودمختا هی! مثل  بند  
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 یعمارت و محوطه و ده استفاده کنه ! به تلفن دسترس ی نقطه

 داره

 ی؟! چطور شاهد قتل اسامه بود ی... چطور برگشتزیبه همه چ ...

 ؟! و

وقت  یهمه  یشد که وانمود کن دایسر وکله ات پ نجایا دوباره

نجایا  

رو هضم کنم  هیقض نیا تونمیم ؟! چطور باور کنم ؟! چطور یبود

 !؟

! جونتو  ارمی... خوب به خاطر م ی... تو فرار کردیراندازیت روز

 به

که اومدن صرفا ییآدم ها یدونستی! چون م یو رفت یگرفت دست  



نشونه گرفتن اصالن و معشوق اصالن ما رو هدف قرار  یبرا

 !دادن

نها ... چون تو از خود او چکسینداشت ! ه یبا تو کار یکس

یبود  ! 

اگر در ظاهر فقط... اما اونها باورت داشتن ... دار و دسته  یحت

 ی

 ارشیخودتو در اخت یباورت داشتن ... تو مال اسامه بود اسامه

 قرار

... چون یمتاسف نبود ایوقت شرمنده  چیبابت ه نیو از ا یداد

 به

!  یراه به جنون بکشون نیاصالن رو با هم یتونستیم یراحت

 اصالن

عمر با برادرش سر یداشت و همه  رتیتو تعصب داشت غ یرو  

تنها و تنها  خواستیجنگ نا برابر... اسامه م هیداشت !  جنگ

 وارث

که به  یگرفت... اصالن یم دهیباشه و اصالن رو ناد فیس آل

 همون

 یریانتقام بگ فیاز آل س یخواستیحق داشت. و تو هم م اندازه

 برات

... تو به اسامه ادیسرش م ییبالوسط چه  نینبود اصالن ا مهم  



 هیشما  یهردو ینطوری... و اسامه به تو ... چون ایشد کینزد

 هدف
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 دیحاضر بود یمتیاصالن بود ! به هرق یو نابود نیداشت مشترک

 ازش

و وجدانتون ... به  تیاز خودتون ... از انسان ی! حت دیبش رد

 خاطر

نسبت  دیموش کردو فرا زی! همه چ زهایچ یلیکردن خ تصاحب

 ...ها

خواسته ها و  ی... خانواده ... همه رو فدایلی... فامعشق

تونیخودخواه  

... اسامه یو قلب اصالن و نشونه گرفت ی! تو با اسامه بود دیکرد

 دست

اصالن با  دید یاصالن رد شد ! وقت یات نزند و از رو نهیبه س رد

نیا  

اش فهیکه طا ی! درحال دیکنار اومد اسم من و وسط کش هیقض  

داد باز هم به  حیاما اسامه ترج دندیو بخش خیقتل ش بزرگوارانه

 اصالن

نی! ع یمیسنت قد هیمن !  یبزنه پس دست گذاشت رو ضربه  



عمر بود ی شهیبود ! که توش ش یمیقد یدر صندوقچه  شکستن  

.... 

سراسر خانواده  نیبود و همه اش شکست ! نفر یجاودانگ توش

 رو

شد کیشد ! تار اهیس زیچ . همه دربرگرفت ! 

: حرفات همه زنمیدهم و لب م یتکان م یرا به عالمت نف سرم  

ستی! اصالن دستش به خون برادرش آلوده ن دروغه  . 

] 47:۱۳ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 64۳_ یلیگرا  
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: تو دیگو یکند و بعد م کمیکه آنتر یزند طور یم یلبخند یلیل

وربا  

 ! نکن

 چیه ی... بیریخ چیه یخالص پر از شر است ! ب نگاهش

 عطوفت و

یمهر  ! 

یکردنم دارد م یدر عاص یهمان حفظ لبخندش که متبحرانه سع با  



باشه ...  نهایمثل تو باهوش تر از ا یآدم کردمیم الی: خدیگو

 بتونه

یکنه و جواب مناسب یذهنش طبقه بند یتو یرو به سادگ مسائل  

... تو  نمتیبیم کیکنه ... اما حاال که ازنزد دایتش پسواال یبرا

 اصال

خودتو با هوش  یکنی... اما تالش میستین رکی! ز یستین باهوش

 و

! یهست یذهن معمول هیبا  یآدم معمول هی! تو  یجلوه بد رکیز

 به

... ازخودت یتا به خواسته هات برس یکنیم هیات تک خانواده

یتالش  

یرو بفهم قتیکه حق یکنیمتالش ن یدالن! حت دمیند  ! 

یهم فشار م یرا محکم رو میو آرواره ها میسا یفک م یرو فک  

 .دهم
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کند ، او هم  یاست اما مقاومت م ینیرو به سنگ شیپلکها یلیل

ینم  

یزیچ دیا یم فشیکند ، ح ینینزاع زنانه عقب نش نیدر ا خواهد  



ادامه ندهد و لب نزند دینگو  ! 

- چون  ستین یدنی... فهمیلیل یزنیحرف مکه تو ازش  یقتیحق

 باگ

 ! داره

- انکار  یو برات شرح دادم و تو ... هنوز دار زیهمه چ زمیعز

یکنیم  

یتونست نییپا تیدرا نی! چطور با ا یکنیخودتو ... نقض م یحت  

گرگ یجامعه  نیتو ا یکن یزندگ  ! 

کند ، با نگاه پر  فمیدهد تا ضع یمن را مورد هدف قرار م هوش

 از

دیگو یاز استهزاست م یکه ناش یو لبخند ریتحق  : 

- زنان ! تو روز  یجامعه  یبرا یکشیمن جالبه ! تو داد م یبرا

 عقدت

وصلت نیا یبرا یدیچقدر رنج کش یتا اعالم کن یبه تن کرد اهیس  

که پدربزرگت برات قرار داد  یاز اون شرط مسخره ا یو حت ...

تینها  

 ی... تا مرتبه  یصالن جدا شد... دوبار از ایرو کرد استفاده

 سوم و

تا خودتو از یدار یقانع کننده ا لینمونده ... دل یباق یراه ییرها  



و من  ینشست نجایا ی! ول یرقت آور نجات بد تیوضع نیا

رو ضیمر  

تا از یزنیچنگ م یسمانی! به هر ر یدیهات قرار م ونیهذ خطاب  
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 یلوم جلوه دادن مرددفاع جانانه و مظ نی! ا یحفاظت کن اصالن

 که

! و حاال  یمن جالبه ! عاشق شد یزور تصاحبت کرد... برا به

 صرفا

رو پشت گوش قتیات هست که حق چارهیقرار گرفتن دل ب یبرا  

به اسم  یتصاحب زور میدونیما م ی! وگرنه همه  یندازیم

 ...ازدواج

 یول یتو نخواست یاسم داره ! وقت هیبا تجاوز نداره فقط  یفرق

یشد  

زور... به  نی... به ایاصالن ! و عادت کرد یو شرع یرسم زن

نیا  

و دل یشروط احمقانه اما بهش دل داد ی! با وجود همه  جبر  

 یزیچ توننیوقت نم چیمثل تو ه یی! ساده است که آدم هایبست

 رو



و همونطور  زیو همه چ جنگنیبدن چون با سرنوشتون نم رییتغ

 که

دادن رییبدن ! چون تغ رییتا تغ کشنیو درد نم رنیپذ یم هست  

راحت  رفتنیداره ... پوست انداختن تاوان داره ... اما پذ تاوان

 تره! بدو

و نییکه برات تع یسرنوشت نیا یداد حیاست . تو ترج نهیهز ن  

اسم عشق و نذار!  رشیپذ نیا ی! پس رو یریکردن و بپذ فیتکل

 تو

که  یباور کن یواخی! و حاال نم یتر و انتخاب کرد نهیکم هز راه

 اون

ماجرا کرده ، قاتل برادرشه !  نیکه تو رو به زور وارد ا یمرد

 چون

 یباور کن یخواینم یبهش دل بست چارهیآدم عاجز و ب هی نیع

 اشتباه

چون دوستش ستیخطا کرده ... و خطاهاش قابل جبران ن کرده  

تو  زمیاال اون ! عز یهمه رو مقصر بدون یو حاضر یدار

ییمبتال  ! 
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به سندروم استکهلم ! اصالن تو رو ، قلبتو ، روحتو به  مبتال

 گروگان

که به  ی؟! عاشق کس یشد رتی... تو عاشق گروگان گگرفت

متیحر  

خواسته  ره؟یانتخاب تو در نظر بگ نکهیکرد؟! بدون ا تجاوز

 !هاتو؟

؟ طتتویشرا ! 

] ۳۰:4۱ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 65۳_ یلیگرا  

: درمورد بخش اول حرفات، تو دیگو یو م کنمینگاهش م ساکت  

بودم ... چون  نجایا یدالن ! درسته ... من مدت یگیم راست

یریدرگ  

پنهان  یشده بود که ناچار بودم مدت نیبرادر اونقدر سهمگ دو

 ! باشم

 لی! عقزدیبهم سرم یگرفته بود هرازگاه ادیرو  نجایراه ا اسامه

 مطلع

افتاده که قادر به تکلم و ی. متاسفم که پدربزرگت به روز.. بود  

یرو تو یروزگار خوش نجای! اما من و اسامه از ا ستین حرکت  



... من ناچار بودم ی! و همونطور که خودت مطلع میدار ذهنمون

ییجا  

به ارتباط من با اسامه یلیچون تما خبرهیکه اصالن ازم ب باشم  

ارتباط آگاه بشن ! پس نیاده از اهم نداشت خانو یلی. تما نداشت  
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 دیموندم ... اما درست همون وقت که سوله رو خر نجایا من

 برگشتم

روشن باشه زیهمه چ کنمیبودم ... فکر م زی! شاهد همه چ تهران  

عشق تو نبود قی! متاسفم که برادر من ال برات  ! 

میگوینم یزیچ . 

 یه از پس نابوداست ک یتناهیو ال اهیسرم پر از افکار س یتو

 شان بر

که مه آلود و پر از غبار  یا یام . پوچ دهیرس ی. به پوچمیآ ینم

 است

اتفاق مکدر است ناراحت و نا آرام  زانیم نیخاطرم از هضم ا .

 . است

شده ام مچاله  ... 

یستین یرحم ی: تو آدم ب دیگویم یو با خستگ کنمیم نگاهش  ... 



تا  خوامیمادرم... نم هیمن  برسون! مارستانیب هیکن منو به  لطف

 آخر

کنم یپسرم مادر یو برا نمیبش لچریو یرو عمر ! 

- یگیتو دروغ م ! 

من یکنیم الیدروغ ؟ تو خ نیبرم از ا یم ی: چه نفع خنددیم  

؟! سه سال سکوت کردم از ترس... به خاطر بچه ام...  خوشحالم

 به

. چون  کنمیخود اصالن ! از حاال به بعد هم سکوت م خاطر

ترسمیم  

 یم یدروغ چه سود نی... اما تو به من بگو من از ا فهایآل س از

 برم

مرتبه  کیکه اگر  ییتو ؟! تو شی! از بد جلوه دادن برادرم ... پ؟

 ی
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به روت شهیهم یبرا فیال س یپرونده  یریازش طالق بگ گهید  

! تو هم وجودشو یقدرت و ثروت ی! اما تو هم تشنه  شهیم بسته  

با ی... حت یکن یریکناره گ دهیکه بهت رس یمنسب نیز اا یندار  



 میخودت و سلوا تقس نیاصالن و ب یهوو ! تو حاضر کی وجود

یکن  

... آدم یباش یپاورق ی! حاضر ی... خودت رو حذف نکن اما

تیاولو  

ارزه ! به ی! چون م یرو بمک فیآل س ی رهیاما ش یباش دوم  

! تو شیسرشکستگ... به خوار شدنش ؟! به خفت و رشیتحق

یحاضر  

قدرت هنوز بهره مند نیاما از ا یبش کتریو کوچ کیروز کوچ هر  

یلی! چون گرا ی! چون اصالت ندار یهست یفی... آدم ضعیباش  

یستین  . 

زمیخ یجا برم از . 

اورمیرا تاب ب شیها نیتوانم توه ینم نیاز ا شیب  ! 

و ستمیا ی. سر پا م شوندیم دهییسا نیبه کف زم یصندل یها هیپا  

یدونینم یچ چی: تو درمورد من ه میگویم  . 

- که اصالن اونو به خاطر ی! مرد ری... خواهر زبیتو دختر طلعت  

زارهیها ب یلیتو ومادرت آزادش کرد ... برادرت از گرا ندیخوشا  ! 

ازش گرفتن!  شویابا و اجداد یها نیکه اونها زم گهیم چون

دونمینم  
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من بهش وعده دادم که حقشو بهشنه ... اما  ای گهیم درست  

در اداره کردن  یحت گهید لی. مخصوصا حاال که عق برگردونم

 امور

هم ناتوانه خشتکش  ! 

مشمئز کننده اش تهوع آور است لبخند  . 

میگویلرزشش را پنهان کنم م کنمیم یکه سع ییصدا با : 

- یبزرگ و انجام نده ! چون قطعا م یها یخرد باز یبا آدم ها  

یباز .... 

- یاستفاده کن یتونیم یاز هرکس یرو بلد باش یاگر باز  ! 

- ، پس اطالع بده که هللا مراد کجاست  یحاال که استفاده اتو کرد

 !؟

- که به حقم برسم . من مثل تو کنمیمن تمام تالشمو م زمیعز  

کنم ضمنا درمورد اون آدم یکه از حقوقم چشم پوش ستمین فیضع  

 یلیگرا یخودمختاره ! با نوه  تالیا هی. اون خودش  دونمینم هم

 ها

بود ! استخوان  یا یکار یکنه ! ضربه  یم احتیداره س دیشا

 ! سوز



مشکالت و دردسرها  یداره باالخره فارغ از همه  دیشا دونمینم

یکم  

 یبره! به هرحال اون آدم حق داره که مدت یلذت م شیزندگ از

 برده

دار اریهم اخت یسلطان نباشه ! کم یدست آ ی زهی... آو نباشه  

و شعورش باشه تشیشخص خودش،  ... 
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شوم ، یمانم . از اتاقش خارج م ینم نجایا نیاز ا شیمانم. ب ینم  

در آن به  رشیپذ زیاست که سه م یهال مربع کیسالن  یفضا

 چشم

که ماگ بزرگ نسکافه  یخان ، درحال ازیدختر ا گانهیخورد .  یم

یا  

: شما هم دیگویزند م یکه به من لبخند م یدست دارد درحال به  

؟ نیدار لیم  

خوانده و حاال به شهرش بازگشته است ییماما  ! 

بهداشت یخانه  نیخدمت کند . دندانپزشک ا نجایبه ا خواستیم  



نیا لیعق ی هیسا ریتا ز دیاست و پدرش طبابت را برگز برادرش  

حاضر به کوچ کردن  یبه قوت خود پابرجا بماند و کس یآباد

 !نباشد

: پدر خوبن ؟میگویزنم و م یم شیبه رو یلبخند  

دهد : خدا رو شکر یتکان م سر ... 
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کنم و ی، قبول م نمیبنش زیمقابل م یصندل یکند تا رو یم اشاره  

شما به کم  یلیمرتبه ؟ بعد از اون سانحه خ زی: همه چ دیگویم

نجایا  

شگون نداشت گهیانگار د دیاومد  . 

و یو زار ونیاز ش کنمیم یخوددار دیآ یم میبه لبها یسر لبخند  

آن سانحه یادآوری  ! 

 لیمطابق م ستیقرار ن شهی: اوضاع هم میگویو م کنمیم نگاهش

 ما

بره شیپ  . 

- نیتحس ی! شما الگو هیکاف نیدیکه با قدرت ادامه م نیهم  

دور و لیفام چی! ما ه دیبود شهیهم دیمن هست یبرا یزیبرانگ  



که خلبان باشه ! مادرم از میندار ییآشنا چیه یعنی میندار یکینزد  

از پرواز ها شما  یکیتو  گهیروستا م یاز بچه ها یکی قول

 خلبان

کرده هی! از ذوق کل سفر و گر دهیاسم شما رو شن ی! وقت نیبود  

. 

 یاما به سکوتم ادامه م میبگو یزیچ خواهمیلرزد م یام م چانه

 .دهم

: ما به شما دیگویگذارد و م یدستم م یدستش را به رو دختر

 افتخار

من  ی... ول کیاز نزد میشناسی. چه خوبه که شما رو م میکنیم

یحت  

کردمیشناختم از دور بهتون افتخار م یشما رو هم نم اگر ! 
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گهیس د: هرک میگویچکد و م یم نییقطره اشک از چشمم پا کی  

تونستیمن بزرگ شده بود م طیمشابه با شرا یطیتو شرا دیشا  

انجام بده یخارق العاده تر یکارها  . 

- نیحاال هم فوق العاده هست نیخارق العاده ؟ شما هم یکارها  ... 

- دارم یادیز یمن نقص ها  ! 



کند یکه حرفم را انکار م یاست ، درحال میبه من مستق نگاهش  

نقص  نیکه چطور ا نهی. مهم ا میقص دارما ن ی: همه  دیگویم

 هارو

! میچطور ازشون استفاده کن میای. چطور باهاشون کنار ب میریبپذ

هی  

ییتوانا یکه رو کنهیها نقص داشتن خوبه ! به آدم کمک م وقت  

کنه یگذار هیاش سرما گهید یها  ! 

 . حرفهات قشنگه-

ن ها تو هر . ز میگرفت ادیرو از شما  نای: ما ا دیگویو م خنددیم

 نقطه

باز محدودن ... باز به بن بست  یا یازاد زانیبا هر م یا

باز خورنیم  

... باز همه ازشون انتظار دارن شنیشمرده م کیو کوچ فیضع

 که

کاملن که ازدواج  یباشه و وقت شونیسرمشق زندگ دنییزا فقط

 کرده

... به  دیکنیپرواز م نمیبی. م کنمی... من به شما نگاه م باشن

ستامدو  

 شونیکی... نوازهیخوب م یلیخ شونیکی نمیب یم کنمیم نگاه

یلیخ  
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رو درست  ایدن یها ینیریش نیبهتر شونیکی... سهینویم خوب

کنهیم  

هم معلم فوق  شونیکیئه !  یاشون مهندس قابل گهید یکی ...

 العاده

از یتونیگلناز ، تو هم م گمیبه خودم م نمتونیبیم ی! من وقت هیا  

به یبر اومدن اصال ربط ی... از پس همه چ یایبرب یچ همه پس  

زهایچ نینداره ! اونقدرمرد ها بودن که از پس ساده تر تیجنس  

 ییدو تا یکیهمون  یبکنم ول ی... توقع ندارم همه کار ومدنیبرن

 که

درست انجام بدم مثل شما ! که هم خوب خوادیرو دلم م تونمیم  

... هم یکنیم یسوار نی... هم خوب ماش یکنیم یسوار اسب

 خوب

به آسمون یبر یو م یکنیم نیرو از زم مایهواپ هی  ! 

شناسهینم تی: قدرت جنس میگویوم کنمیحواله اش م یلبخند  ! 
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تیجنس گهیدوره زمونه د نیتو ا یچ چیدهد: ه یتکان م یسر  



شناسهینم  . 
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نسکافه اش  یمانده  یکنم و او باق یم دییرا با نگاهم تا حرفش

 را

به سر و صورتتون  یآب هی دی: تا شما بر دیگوینوشد و م یم

نیبزن  

. تا آمبوالنس از رتتونیضعف نگ نیحاضر کنم بخور یزیچ هی منم

 راه

 . برسه

آب  ی، مشت رومیم یبهداشت سیبه سرو کنمیحرفش گوش م به

 که

دهم یفورا جواب م خوردیزنگ م لمیپاشم موبا یم صورتم به . 

کند : دالن یم میخط صدا یاز آن سو یمردانه ا یصدا  ! 

یبهداشت سیسرو یکار یکاش واریبه د هیلرزند . تک یم میزانوها  

بندم . چرا هنوز رشته یدهم و چشمانم را م یبهداشت م ی خانه  

م دوستش توان یلرزاند ؟! چرا م یبند دلم را م شیصدا یها

 داشته



را کنار هم قرار داده است که  زیهمه چ ی! چرا ذهنم طورباشم؟

 باور

 . نکنم

؟یخواند : دالن ... پشت خط ینامم را م دوباره  

- ؟ ییکجا ! 

- ؟ ییروستا . تو کجا یعمارت ! تو کینزد  

- نجایا ایبهداشت ! ب یخانه   ... 
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- شده ؟ یالو دالن اونجا چرا ؟ چ  

 یحد ب نیخودش را تا ا یعنیداند؟  ینم یعنی؟ پرسد یمن م از

 گناه

است  میگلو خیکه ب یتواند جلوه دهد ؟! با بغض یم ریتقص یب و

یم  

شیبه چاووش بست نکهیپاش شکسته به خاطر ا یلی: ل میگو ! 

دیگو یم یوا کی  . 

میگویو م میگشا یآورد چشمانم را م یدوم را که به زبان م یوا : 

از راه برسه و در اصطبل و  یکس یکردینم الی؟! خ یشد شوکه

 باز



کنه اره؟ ییو چاووش و هوا کنه  

- دالن؟ یزنیحرف م یاز چ  

از یبگ یخوای: البد م میگویشکستن است م یکه آماده  یبغض با  

؟ یاطالع یهم ب ریشدن زب یزخم ! 

؟ ری: زبدیگو یتر م شوکه  

اصالن ؟ چطور  یکن ی: چطور ممکنه انقدر خوب باز میگویم

یونتیم  

 نکهیازم سر زد جز ا ییبه تو کردم ؟! چه خطا یا یمن چه بد ؟

 از

میستیاول بهت گفتم من و تو مناسب هم ن روز ! 
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هرچه به گذاردیکنم . م یخودم را خال گذاردیم دیگوینم یزیچ  

تا خشمم تمام شود و در  گذاردیرسد نثارش کنم . م یم دهانم

تینها  

به من  ی... چطور تونست یست: چطور تونمیگویبه او م یوقت

 دروغ

یو از من پنهان کن قتیحق ی... چطور تونستیبگ  ! 

میبا هم صحبت کن دی: دالن با دیگویو م دیآ یحرف م به  ! 



- اصالن! سالهاست ... من میبا هم صحبت کن دیما سالهاست که با  

دنبال تو .... به روش تو... به خواست تو ! اومدم عمارت اومدم  

... 

که هرگز ازت یتیشخص یمواجه شدم ؟! با اون رو یبا چ یدونیم  

هی! به کنهیرحم که به خواهرش رحم نم یآدم ب هیبودم . با  دهیند  

یخودتو از من پنهان کن ی! چطور تونستکنهیرحم نم بهیغر مرد  ! 

یندار یرحم بهیکه نه به آشنا نه به غر ییتو  ! 

- گذشته یبه تو چ دونمیخبرم دالن ! من نم یماجرا ب نیمن از ا  ! 

یخونه  یشده ... من فقط اومدم دنبالت .... حوال یچ دونمینم من  

! نجایا یایم دمی... فهم دمیود فیها رد و نشون آل س یلیگرا

 اومدم

یکنیم دامیپ کردمیم الی.... اومدم باهات حرف بزنم . خ سراغت  

 دونمیسراغم ! اما ... نم یایم یرو کنجکاو کن یکس نکهیا بدون

راچ  

یرو انتخاب کرد یا گهید ریمس تو  ! 
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- ! چون نتونستم باتو صحبت کنم که یچون تو دردسترس نبود  



 یکنیچرا فرار م دونمی.... و م ی! چون تو فرار کرد امیکجاب

 !اصالن

یروز انداخت نیو به ا ری... چرا زبیرو بست یلیچرا ل دونمیم  . 

-  یکنیودتو تکرار مچرا مدام حرف خ خبرمیب یلیول ریمن از زب

 دالن

 ؟

: اتابک کجاست ؟میگویکشم و م یخشکم زبان م یلبها یرو  

- مدت مراقبت کنه هیبچه  نیسلوا ! به سلوا سپردم تا از ا شیپ  . 

بزرگ به انیز هیاشتباه دوباره  یریگ میتصم هیبا  یکس خوامینم  

وارد کنه خانواده  ! 

ادم هیمثل  یشد یمدت مخف نیکنم : اصالن ... تو تمام ا یم ناله  

نکهیبدون ا یپناه گرفت یگوشه ا هیآدم بزدل...  هی! مثل  ترسو  

تو گذرهیسرت م یتو یکه چ یبد حیتوض یبه کس یبخوا .... 

: دنبال مرادم .... تونستم امروز حکمشو دیگویکالمم م انیم

تا رمیبگ  

 راثیتو ! با م یخانوادگ راثیاز مرز خارج بشه ! نه با م نتونه

 ... درود

 نبیجواد هم وادار به سکوت کردم ! تا ز ی! حت نبیز راثیبام

 بتونه



شده یوبچه هاش تسلط داشته باشه به طالق راض شیزندگ یرو  

! 
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که کنهیم یوسط کار نیمراد ا دونستمیو گرفتم چون م اتابک  

اون بچه امنه یآور باشه اما جا انیز ممکنه . 

دیگو یفهمم چه م ینم . 

اصالن : کنمیم شیصدا  ... 

است و دهیترک گریکه د یو با بغض دیگو یم قیجان عم کی  

کرده  کاری: مراد چمیگویکرده اند م سیکه صورتم را خ ییاشکها

 !؟

- فروش اموال... خوشبختانه  یوکالت تام گرفته بود برا یلیاز ل

 اون

بخش  ی... برا میبرگردون میکه فروخته شده رو تونست یبخش

گهید  

بشه یط شیروال قانون دیبا میگرفت لیوک هم  . 

میگویم ستیکه عنانش دستم ن یا هیگر با  : 

- ؟ یچرا بهم نگفت ! 



- شده ؟ ی... دالن چیدار یشتریارامش خاطر ب یفکر کردم ندون ! 

؟ یزنیحرف م یرحم ی؟! از کدوم ب هیچ یلیول ریزب یماجرا  

: اصالنخوانمیرا م نامش  ... 

آنچه خواهمیم یوقت دریگ یو جان از تنم م دیگو یجان م کی  

اورمیام را به زبان ب دهیشن  . 
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که نوازشگر است  ییو اصالن با آرامش و صدا میگوینم چیه

دیگویم  : 

خوب برات  یزندگ هی خوامیاز سلوا جدا شم دالن ! م خوامیم

 درست

که  خوامی. ممیو از اول با هم شروع کن زیچ همه خوامی. م کنم

گهید  

 خوامی. مریدست وپاگ یبه قانون ها میتن ند گهی... د مینش جدا

 بهت

که من یبدون خوامیکردم دالن ... م یاشتباه هیکه من  بگم  ... 



!  یاصالن! تو اسامه رو کشت دونمی: م میگویحرفش م انیم

دونمیم  

و زیگناه زندان بود ! همه چ یدرود ب دونمی... م یتو مقصر که  

اصالن دونمیم  ! 

دیگوینم چیه . 

کاریبهم گفت... بهم گفت که توچ زویهمه چ یلیدهم : ل یم ادامه  

ی... مخفیکرد یمدت پنهانکار نیا ی... بهم گفت که همه یکرد  
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احمق با من رفتار بشه!  هیمثل  یداد حی.... ترجیکرد یکار

 هوش

یبهم دروغ گفت.... یبه سخره گرفت منو  ! 

خبر  زی! تو از همه چ نی: همتون به من دروغ گفتزنمیم هق

یداشت .... 

 ی... منو رنجوندیداد ی... منو بازیبه دروغ گفتنت ادامه داد اما

 ! با

ها یلیاز گرا ی.... بهم گفتینشونه گرفت تمویهو اضیطال ف اسم  

تو رو باور کردم یلعنت ی... من قصه  ستمین  ! 

- حفاظت از تو یبود برا لیعق یخواسته   ... 



- در خطر  شتریقاتل ب هی... من کنار ی؟! چه حفاظت یچه حفاظت

 بودم

منو به جنون نیخواستی! م نیداد می... همتون باز یداد میتو باز !  

خوشحال باش! چون  یلی. خوشحال باش اصالن ... خ نیبرسون

 من

اشم ! ب یام که تو توقع داشت یومجنون یهمون آدم عاص االن

 همتون

گهی... حاال خوشحال باش کم آوردم . د ارمیمن کم ب نیداشت توقع  

که دل داد  یاصالن! دالن یدالن مرد ... دالن و کشت نی... اکشمینم

 به

و  چیه یحرف ها نیکه با هم یپر از حقارت ... دالن تیوضع اون

 پوچ

که تو وادارش  ی... دالن ادیتا به وصلت تو درب نیکرد شیراض

یدکر  

از من  یچ گهیمرد! د گهیبده به خفت ... به ذلت ... د تن

نیگذاشت  

و از روز اول  زی... همه چیبهم بگ یتونستیبمونه ... تو م یباق

 بهم
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خواهر دارم ! بهم  هیکه  یام ! بهم بگ یلیگرا ی... بهم بگیبگ

که یبگ  

که دالنم !!! به من یبه خون برادرت آلوده است... بهم بگ دستت  

که تن بدم ... که مجبور باشم قبول کنم ... به من  نیگفت دروغ

 دروغ

.... به اسم حفاظت اما منونی! همتون به من دروغ گفت نیگفت  

! تو به نی... منو حروم کرد نی! منو تلف کردنیکرد شکشیپ

 خاطر

سکوت یحاضر شد یمنو تصاحب کن نکهیبه خاطر ا تیخودخواه  

. سلطان به خاطر درود ... لعبت به به خاطر درود .. لی! عق یکن

 خاطر

!  نیی... همتون دروغگو خورهی! حالم از همه بهم م درود

 ....همتون

طال ! من دالن ی... به من گفت یاسمم رو هم بهم دروغ گفت یحت  

! دالن هستم بودم  .... 

خم  نیزانوها به سمت زم ی. رو رمیگ یم نییو سر پا زنمیم هق

یم  

 . شوم

نیکه خش دار و سنگ دیآ یم شیم است و صدادم گوش تلفن  



دیگویم  : 

 ! اسمت طالست دالن-

که مثل هق هق از دهانم  یشکستن یجز صدا میگوینم یزیچ

رونیب  

زندیم  .... 
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 همون وقت که اتابک تو روگرفت بغلش... بهت گفت طال ! به-

گفت دالن ... من درمورد اسمت دروغ نگفتم خواهرت  ! 

...  زارمیکنم : ازت ب یدهم و ناله م یم فشار مرا به چشم دستم

 ازت

و یکه بهت التماس کردم که کنارم باش یی... تمام وقت هامتنفرم  

یدینه؟ به حماقتم خند یدیمن خند شی... به ر میکن یهم زندگ با  

نه  یدی؟! به احمق بودنم... به خرفت بودنم به کودن بودنم خند نه

 !؟

اصالن یدیته دل خند از  ! 

- ... من اشتباه کردم بهت گفتم کینزد یلیدالن ! خ کمیبهت نزد  

داشتم اما ... من برادرمو نکشتم ! فقط بهت  یادیز یخطاها

 دروغ



اما کار من یباش زاریاز من ب یازت پنهان کردم تو حق دار گفتم  

اما  ینداشته باش یبودن دل خوش یلیاز گرا ی. تو حق دار نبود

نیا  

از نوه ها درست  یکیحداقل  خواستیبود ... م لیعق میتصم

یزندگ  

! همهفیاتابک به آل س یاز بابت بدهکار ی! بدون نگران کنه  

به وقتش ُگر میدونستیخاکستره ! م ریاسامه آتش ز میدونستیم  

د وخانواده از نیوصلت ب میدونستی... م کشهیو شعله م رهیگیم  

اسامه  کهنیبا وجود ا ی... حتلیبود و عق خیش ی نهیرید یآرزوها

 به

رندهیگ مینگران بود . من تصم لیسلوا در اومد ... باز هم عق عقد  

که بهم گفته شد ! فقط به خاطر یزیمن فقط عمل کردم به چ نبودم  
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 استیس نیاز دخترها آزاد باشه ! ا یکی خواستیم لیعق نکهیا

 اون

کنه . قرعه به نام تو  شکشیرو پ یکیداشت فقط  لیکه تما بود

ادافت  



! ی! خوشحالم مال من یکه از همون اول مال من بود ییتو ...

 متاسفم

نیاما خوشحالم ... که ا یمنو تحمل کن یخودخواه یناچار که  

دمیبه نفع من بود تمام و کمال ! چون من به تو رس استیس  ! 

] 9۳:9۱ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 69۳_ یلیگرا  

میگو یشده ام م دیکل یدندان ها انیم از : 

- ! با مقصر نشون دادن درود ! با مرگ  یدیتو به زور به من رس

 اسامه

یتو برادرتو کشت ...  ! 

- یمنو شناخته باش دیحرفو نزن ! تو با نیا  ! 

- ی. حت یکنیمنافعت همه کار م یبرا نمیب یاونقدر شناختمت که م  

یقتل هم بکن دی... شایدیم ی.... بازیگیم دروغ  ! 
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- موضوع  نیدر کار بوده گناه من نبوده .... من تو ا یاگر دروغ

نیتو ا  

کردم . به خاطر شونینداشتم من فقط همراه ینقش یریگ میتصم  



کنه انتخاب کنه یزندگ یخواهرت در آرامش و ازاد نکهیا ! 

یرو چ یآزاد یآرامش ؟! اصالن معن ی: آزاد زنمیم یخند تلخ  

؟ یدونیم ! 

- اتفاقات ... من  نیکدوم از ا چیم دالن !!! تو هندار یمن گناه

یسع  

باشم ازت محافظت کنم کمکت کنم .... دوستت کیبهت نزد کردم  

باشم . دوستت دارم دالن داشته ! 

- یمسبب مرگ برادرت یگفتیبهم م یدوستم داشت ! 

: کار من نبود زندیم داد ! 

- بوده اصالن ؟ یبود؟! پس کار ک یپس کار ک ! 

ستیحاال وقت سکوت ن.  کنمیم شیصدا  . 

: اصالنکنمیم ناله .... 

- هست که ییزهایدالن . چ میحرف بزن یبا هم حضور دیما با  

ی. دلم برا کنمیتو چشمات نگاه م میکه مستق یوقت یبدون خوامیم  

 یدستات تنگ شده برا یتنگ شده دالن ... دلم برا چشمهات

 حرف
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وقت دلم  چی! هتیهمه چ یموهات ... برا ی... برا زدنت

خواستینم  

قرارت بدم طیشرا نیا تو  . 

- ؟ ستیتو ن ریکه مرگ اسامه تقص یگیبه من م یاصالن تو دار ! 

- ستمیمن برادر کش ن  ! 

ستیزخم میصدا  : 

- ؟یکه ازش داشت ینفرت یبا همه   

دیگویاعتراف به دوست داشتن من ، م یحت یتر از هروقت قاطع  : 

 ....من نکشتمش-

- پشت بوم ی... رو ارمیخوب به خاطر م یوقت چطور باور کنم ؟!  

... 

یلیاز ل ینشون یتو رو فرستادم پ یرو گفتم! وقت یلیل یجا بهت  

... 

هست ؟ خاطرت  

 .هست-

- که اتفاق افتاد تا  ییها هیبشنوم تک تک ثان خوادیخوبه دلم م

یبر  

بشنوم خوامی... رو میتا برگرد یلیل سراغ . 



- دالن نمتیبب ! 

 

1620 

- شد... بگو  یخط بگو ! بگو چ نیحاال از پشت هم نینه ... هم

 چطور

ش؟یدید ! 

تا آرام کندیکه تمام تالشش را م یبا لحن کشدیم قینفس عم کی  

دیگو یم نهیدارد شمرده و با طمان نگهش  : 

- ... یبود ول یمدت هیاونجا نبود ! انگار  ی! ول یلیل یرفتم پ

 ! محدود

حضورش اونجا با شی! اما نما تیمدت محدود بدون محدود هی  

بود! مطابقت نداشت!  یا گهیانظار طور د ینبودنش تو شینما

 باور

باشه ! خواهرم درست مثل  ریاس ایکه خواهرم گروگان  نکردم

کی  

بود که باهاش  یزیچ نیدالن! ا گذروندیاونجا وقت م صاحبخونه

 رو

رو شدم به  ! 

نمک یم هیکه دارم گر یوضع رقت آور نیکنم . از ا یم هیگر  . 



کنم یم هیام گر دهیکه تا به امروز شن ییدروغ ها از  ... 

دارم و از بابت  میکه قرار است بشنوم ب یا یبعد یدروغ ها از

نیا  

کنم یم هیگر میب  . 

را دوست  یچطور ممکن است کس کنمیکنم و فکر م یم هیگر

 داشته

کنم و  یم هی! گر یرا پنهان کن زیحد از او همه چ نیو تا ا یباش

 فکر

خطا و  یعشق که آلوده  نیاست ا یچه عشق کنمیم

ستیخودخواه  ! 
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است و چه زشت  دیصورت ! چه پل ویبد نام است و چه د چه

رتیس  ! 

ام را مسموم کرده است و ذهنم  نهی.... که سیعشق پر از سم چه

 را

 نیبود ا ی! چه عشقدهیو نفسم را بر دهی! نگاهم را رنج متعفن

 ...عشق

عشق نیلعنت بر ا هزار بار که ! 



-  نی... چون ا یدالن ... من متاسفم . ازت توقع ندارم باورم کن

 موضوع

که من مسبب مرگ اسامه  یبدون خوامیاما م ستین یکردن باور

 نبودم

! 

: درود هم نبودهدیآ یاز ته چاه در م میصدا  ... 

- گناهه یدرسته ! درود ب  ! 

] ۲5:۲۰ ۲۱,8۰,7۱[ | چهارشنبه ها,  ی| سرو روح یلیِگرا   
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شود ، یآمبوالنس اما مانعم م یبکشم ، صدا غیج خواهمیم  

که به چنگ دارم از  یچطور با همان تلفن همراه فهممینم

سیسرو  

کمی: نزد دیگوی، اصالن پشت خط م زنمیم رونیب  ! 
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را چند مرد احاطه یلیبرانکارد ل یکه اسد آمده است . حوال نمیبیم  

...  یکه صاحب اصل یا لهیاز همان قوم وقب ییمردها اند . کرده

 نفر



دل من است ... آنکه در راه است ! انکه در  زی... آنکه عزیاصل

ریمس  

 کیاوست ... نزد یاتهام به سو یانگشتها ی... آنکه همه  است

 !است

: دالن کندیم میصدا  . 

شودیفراموشم م بغض . 

 زندیگار خشکشان مچشمم ، ان یها چهی. ماه رودیم ادیاز  هیگر

 و

: اصالن میگویم آرام  ... 

کنم یمتوجه باشد که با او مکالمه م یکس خواهمینم . 

رساندیو به گوشم م زدیخیجان تمام قد از جانش بر م کی . 

دیایکه ن میبگو دیبا  ! 

تیهدا نیپرسنل آمبوالنس برانکارد را به داخل کاب نکهیاز ا قبل  

است ستادهیا یلیل نیبر بال نمیب یاسد خان را م کنند  . 

توانش را دارد یلی! ل دیمغز ها را بشو تواندیم یلیل  . 

که یریاالن تو هر مس نیهم خوامی: اصالن ازت م زنمیم شیصدا  

یسمت ناکجا بر هیبه  یهست  ! 
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 !ناکجا ؟-

 یزل زده ام... مشت مرد را م رونیدرمانگاه به ب یپنجره  از

زور نمیب  

کنمیم ی.. مهندس. نمیب یرا م شیبازو ! 

جنبد یم یلیل فک  .... 

نمیب یپرسنل اورژانس را م یمعطل ! 

چموش چاووش له و لورده نشده  یپاها ریچرا ز شیها آرواره

 !است ؟

کند ی...صورت سرخ اسد حالم را دگرگون مکنمیم یمهندس  . 

از آن ی! خبر ستیخوش نشان داده است باران ن یهم رو آسمان  

ستیوحشتناک ن یاو رعد و برق ه صاعقه ! 

کنمیم یمهندس  ... 

تواند سه کلمه را بر زبان ینفر م کیوقت کم چند بار  نیهم در  

: اصالن... قاتل ... است اوردیب  ! 

خبر بد را به  نیتواند ا یمدت زمان کوتاه ، چند بار م نیهم در

 برادر

بدهد ؟ بزرگتر ! 



که هست یفرصت نیهم در  ! 
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: دالن دیگویو اصالن م زدیریزهرش را م یلی... ل کنمیم یمهندس  

... 

 ...الو

ای: نزنمیم لب  ... 

 چرا؟-

- نجاستیا فیآل س  . 

- ندارم یمن هراس ! 

: من د ارم اصالن ! من هراس دارم ... من نگرانم ! کنمیم ناله

ایبرو ... ن  

... کوتاه ... موقت . خودتو گم و گور کن این یمدت ...  ! 

- میحرف بزن دیبا . 

 !سر فرصت-

- یتو باورم ندار ... 

که  هی... آخر بقدیایکه ن خواهمیچون باورش دارم م دیفهمیم کاش

 در



ستندی! در حال کشمکش ن ستندیمن ن ی... در جا ستندیمن ن قلب  ! 

! نالهستندیشدن ن یو دروغ مدام در حال پاسکار قتیحق انیم  

خدا ی: اصالن محض رضا کنمیم  .... 

- مندار فیاز آل س یمن واهمه ا  . 
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- از تو واهمه داره فیآل س  . 

- مرتکب نشدم یمن گناه ! 

- نهیا ریشواهد غ ! 

- من  یدونی... تو مخوامی... من باور تو رو م خوامیمن شاهد نم

 دستم

نه ؟ یدونی... تو م ستیآلوده ن یاحد چیخون ه به  

- این نجایاصالن... ا یبهداشت یخانه  ریسمت . اگر تو مس نیا این  

... 

... االن وقتش یایب ستی... االن درست ن ستیوقعش نم االن

ستین ! 

۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۱:۰۲[  
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-  گهی! دالن من ده؟ی؟ وقتش ک هی؟! درستش ک هیموقعش ک

خوامینم  

کنم سکوت . 

-  یکردی! کاش زودتر وقت م یکردیکاش زودتر لب از لب باز م

 تا با

شده ری... نه االن ! دمیداشته باش یات خصوصمالق هی هم  . 
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- ...  سایقدم با تو فاصله دارم ... عقب نرو ... سر جات وا هیمن 

 بذار

ی. به همه  کنمیولش نم گهیو د رمیگیبرسم . دستتو م بهت  

قسم ایدن مقدسات  ! 

ی: دستمو بارهابه سمتت دراز کردم ... پسش زد کنمیم ناله ... 

ینگرفت ... 

- به هم فرصت دیجبران! با یبرا خوامیلط کردم! من فرصت مغ  

وقت دالن ... من دوست چیوقت ! ه چی... من ترکت نکردم همیبد  

 ... دارم



- ... بارها و بارها و بارها ... هزاران بار یمن و از خودت روند

 منو از

من غرورمو له کردم وبهت  یدیکه د یدرحال یروند خودت

 التماس

به یدونستیکه م یا ی! زندگ میرو بساز مونیندگکه از نو ز کردم  

سوال  ریاجبار ز نیمن با ا یبهش ورود کردم . تمام زنانگ اجبار

 !رفت

شدم ... شکنجه شدم !  ریو در بند ... تقال کردم ... اس مظلوم

ریتحق  

رفتار  ریاس هیمثل  یانسان رفتار نکرد هی! با من مثل  شدم

یکرد ... 

- که یخوایدرستش کنم! تو هم م نکهیا یبرا خوامیمن فرصت م  

و ! من از  زی... همه چ میکنی. از اول شروعش م میکن درستش

 سلوا

تو رو رها کنم تونمی! من نم دمی... بهت قول م کشمیم دست ! 
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- یوگرفت میتصم نیا یچرا ناگهان  ! 

- کنمینبود .بهش فکر کردم . مدتهاست بهش فکر م یناگهان  . 



- بابا گنیتو م سلوا به یبچه ها  ! 

- بار به  هیاونها باشم ... من  یحام تونمیهم م یا گهیمن جور د

ایدن  

کنم . تو حق یکنار تو زندگ خوامیبار هم م هیدالن ! اون  اومدم  

یریاز من بگ نویا یندار  ! 

کند و اسد  یم هیگر یلیدرمانگاه است ! ل یبه محوطه  چشمانم

 سر

گرفته اند . دو ری، سر به زاطراف  یمردها یکرده است ، باق خم  

اندازه مشوشم .  ی، پر از مرد ! چه قدر نگرانم ... ب لیاتومب

و دهیترس  

حرفها در  نیا یرو برا یا گهیوقت د دیکنم: با یناله م شانیپر

 نظر

میریبگ . 

 ! من دوست دارم دالن-

- که قاتل اسامه یثابت کن نویا دیقبل از دوست داشتن من ، با  

دارهیدست از سر تو برنم فیس وگرنه آل یستین ! 

- کنمیمن ثابت م  . 

- اصالن ؟ یپس تا االن سکوت کرد یمتیبه چه ق ! 
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-  شتریکه نه ب یبه خاطر خانواده! به خاطر مادرم ! به خاطر کس

 از تو

 ... اما دوستش دارم ! دالن من ناچار بودم ...

یزیچ چیلحظات ه نیهوش من متوسل شده است و من در ا به  

نقطه حضور نیدر ا دیباشد . نبا نجایا دینبا دانمیفهمم فقط م ینم  

رونیب بیاز ج یگاریپاکت س ستدیا یکند. اسد رو به من م دایپ  

زنمیو من ناله م گذاردیم شیلبها انینخ م کی کشد،یم  : 

- ...  ایسمت ن نیدور بزن برگرد ! به ا کنمیاصالن خواهش م

 اوضاع

ما مفصل  میزنی. ما حرف م ستی! اوضاع مساعد ن ستین خوب

 حرف

میزیریها رو دور م نهیک میذاریها رو کنار م ی.... ما دشمن میزنیم  

این نجایاالن نه ! االن ا ی... ول میدیبه هم فرصت م میکنیم یاشت  

... 

؟ یشنوی. اصالن صدامو م ستیوقتش ن االن ! 

شود ،چشمان اسد به چشمان من گره یامبوالنس بسته م یدرها  

بهداشت را یخانه  یآمبوالنس محوطه  ریآژ ید، صداخور یم  

یلکه شده از باران م ی شهیومن سر انگشتم را به ش داردیبرم  



: الو اصالن میگویو م چسبانم  .... 

- ! من تیجام... تو چند قدم نی... هم کمی! نزد شتیپ امیمن م  

اندازه اش یتونیدوست دارم دالن ! تو نم یلیدارم. من خ دوست  
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که یبخوا دیباهات حرف بزنم! با دی... من متاسفم ... من بایبزن  

یکه بدون یبخوا دی! بایبشنو  ... 

خواستمیم شتریب شهیاز هم خواستمیم  ... 

: اصالنکنمیم ناله . 

- شتیپ امینکن . دارم م هیگر کنمیجانم ... خواهش م  ! 

یکنیاشتباه م ی: دار کشمیم داد  ! 

وقت اشتباه نکردم چیدرمورد دوست داشتن تو ه -  . 

] 7۲۱:۰ ۲۱,8۰,7۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲7۳_ یلیگرا  

- یداشتیهرگز منو دوست م دی.... نبایاشتباه کرد  ! 

یام اوج م هیو مردانه است . گر نیریخنده اش ش یصدا خنددیم  

یکنم: کاش بفهم ی. درمانده و عاجز ناله م ردیگ  ... 



- فهممیم  ! 

- ای.. ن ای! ن ایجلوتر ن یفهمیپس اگر م ... 
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ورود  ی، چراغ ها کنمیم قیرا به حنجره ام تزر میتوان وقوا تمام

کی  

بکشم : اصالن نه ...  غیتا ج کندیبه محوطه ، وادارم م لیاتومب

این  .... 

! آل یریگیم میعجوالنه تصم یاصالن دار کنمی... خواهش م این

فیس  

دنیرو شن یلیل ی! اونا حرفها کنهیرحم نم بهت ! 

- خانواده ام به من رحم  دیمن هستند چرا نبا یاونها خانواده 

 !نکنن؟

بشنون !  دیمنم با یحرفها دنیرو شن یلیل یدالن؟! حرفها چرا

 من

خانواده ام بارها و بارها رحم کردم . از خطاهاشون چشم  به

یپوش  

؟ ادیم ادتی...  کردم ! 



 دهیاست . او را سابقا دچهره اش آشن نمیب یمرد لنگان را م کی

 ...ام

چاقو به کیدست به کمر شلوارش برد و اصالن همان َدم  یوقت  

 نیاز هم نمیب یدر چشمانش را م نهیفرو کرد . ک شیپا یپهلو

 فاصله

نمیب یم  . 

ذارنی... نمذارنیکنم: اصالن ... اونها نم یم هیگر  ! 

- روع ش هی! من و تو با هم  گهیسمت د هی میریمن وتو باهم م

 تازه

میبه اونها ندار یداشت . کار میخواه  ! 

- به ما دنیاصالن اونا اجازه نم  ... 
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- گناهم دالن ! من از  یمن ب میندار یازیاونها ن یما به اجازه 

 خودم

 ی... برا دهیبه من قدرت م نی! من دوست دارم و هم کنمیم دفاع

 تو

؟ یکار حاضرم بکنم ! تو هم حاضر همه  



- ... اونها  ایسمت ن نیدوست دارم ... تو رو خدا ااصالن من 

 منتظر

یکه دوست دار ی... اصالن جان هرکسیایکه تو ب ننیهم ... 

- تو پاک  یبه اندازه  چکسیمن فقط تو رو دوست دارم دالن ! ه

 و

... یدختر آزاد هی... تو  یمن معصوم ی! تو برا ستین معصوم

 تو

عالقه  چیکه ه یتو به من...  یو نکرد یکارا بکن یلیخ یتونستیم

یا  

یبود نیوفادارتر ینداشت بهش  ! 

کنمی: اصالن التماست مزنمیم هق . 

 .من دوست دارم-

 شتری: منم دوست دارم اصالن ... تو رو از خودم بزنمیم لب

 دوست

 ! دارم

- من بگم تو به  نکهیاز ا شیمنو پ یجمله  ستیمنصفانه ن نیا

 زبون

از  شتریاز همه کس... ب ترشی!من تو رو دوست دارم ب یآورد

 همه



زیچ .... 
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زنم یمهابا ضجه م یاز اشک است ب سیخ صورتم  . 

که  یبه من دیگشا یدرمانگاه را م یوحشت زده در ورود گلناز

 صورتم

از من  خواهدیکه م ی.... درحال زندیازاشک است زل م سیخ

 سوال

ه سمتاز مرد ها با قفل فرمان ب یکی نمیب ی، همان لحظه م کند  

برد یم ورشی لشیاتومب  . 

 انهیاست . وحش نی، قلبم سنگ چدیپیدر فضا م لشیاتومب یصدا

یم  

 . کوبد

که قطع  شودیم ی، تماسمان مدت کشدیم گاریو س ستادهیا اسد

 شده

کندیسقوط م نی، تلفن از دستم به زم است  ... 

... چهار مرد ،  ردیگیاوج م یری، درگ شومیدرمانگاه خراج م از

 با

و قفل فرمان ، دوره اش کرده اند ماقچ  . 



دوم ، اسد سد راهم یشود ، به سمتش م یم ادهیپشت فرمان پ از  

کند . لبخند مشمئز یرا در صورتم فوت م گارشیشود ، س یم  

به لب دارد یا کننده  ! 

از او عبور کنم  خواهمیکوبم ، م یمرد م ی نهیکف دستم به س با

 که

کند ... هر دو  یپرت م نیرا به زم زند و من یم میبه موها یچنگ

 با

میکنیسقوط م هم  ! 
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: اصالن کشمیم غیج  .... 

: اصالن زنمیم ضجه  .... 

: اصالن کشمیم ادیفر  .... 

رود یام در گل فرو م چانه  ... 

سقوطش را نمیب یم و  ... 

اش را یگناه یب  ... 

درست به ستون یزیچ نمیب یو م دیایبه سمت من ب خواهدیم  

کند یبرخورد م اتشفقر  . 



بندم یرا م چشمانم  ! 

ام است... فرو یقدم کیام است ... جنگ در یقدم کیدر  ینابود  

است ... و من توان برداشتن آن قدم  یقدم کیدر  اهایرو ختنیر

 را

تا مانعش شوم ندارم  ! 

من  یتواند به سو یتا ابد نم گریقدم را د کیدانم آن  یم و

 ! بردارد

ز خودش حرف بزند ... چون نگذاشتند از خودشنگذاشتند ا چون  

دانستند و حکم را صادر یکند ! چون تنها خودشان را حق م دفاع  

 

1634 

بشنوند .... بخواهند تا بشنوند ! اگر  نکهی! بدون ا کردند

خواستندیم  

خورد یرقم م یگریاوضاع به شکل د دیشا . 

بود بخواهند یکاف  ! 

تا بشنوند ... درد من را ...  ستندخوایم دیخواستند ... با یم دیبا

 درد

 یگریاوضاع طور د دیرا ... رنج من را ... تا رنج او را ... شا او

شیپ  



 ی! اخواستندیبود بخواهند تا بدانند ... و اگر م یرفت ! کاف یم

 کاش

خواستند یم  .... 

... که بدانند که بشنوند ! درد  خواستندیکاش قبل از حکم ، م یا

 من

آن وقت  دیاو را .... رنج من را ... رنج او را ! شا ... درد را

وارید گرید  

بود تا فقط  یکاف دینوشتند ! شا ی... قانون نم دندیکش ینم

 بخواهند

گرفت یم یگریشکل د ایکردند ! دن یقدم فاصله را پر م کی ! ! 

نگاهم به نخلستانش گره  گریما ... د یایمن ... دن یای... دن ایدن

ینم  

سر !  یب یستانش پر از خون شده بود ! پر از نخل ها. نخل خورد

 چند

سر یسر ... چند هزار نفر نخل ب ینخل ب نفر  !!! 

تن مرو یجان جان ب یمن مرو ا یب یرو یم چون  

شعله تابان من یمشو ا رونیچشم من ب وز  
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6-96۱۳ 6و پنجم :  ستیصل بف -  

چستر یمبل چرم یزده است در اتاق کار ، من رو هیعصا تک به  

 یرنگ را تماشا م ییطال یبا عقربه ها یواریام! ساعت د نشسته

 کنم

یکردیو م نکاریا دی: نبا دیگو یم لیعق و  . 

شرط ضمن عقدم بود ! من نی: ا میگویکشم و م یباال م چانه  

طالق و  نیازش نخواستم! ا یادیز زیطالق دادم . چ درخواست

 شرط

نوشته !  میشونیکه بهش جواب بله دادم تو پ یاز وقت طالق

نطوریا  

ست؟ین  

کند یم میتماشا لیعق . 

نی! شما گفتن؟یداشت یا گهی: شما نظر د میگویو م زنمیم یلبخند  

 نیهم قبولش کرد .... شما نگفت گهید یکی رفتمیمنم پذ شرطه

 صرفا

باشه  نی! نگفت ید نامه باشه محض قشنگکه تو عق نهیا یبرا

 محض
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باشه محض پر کردن خط و خطوط دفتر عقد  نی... نگفتدکور

 !نامه

نیاوردیجمله ها رو به زبون ن نیکدوم از ا چیه شما  ! 

یو متحمل شد یچه تنش و فشار دونمی: مدیگویبا آرامش م لیعق  

 !دخترم

و کنمیم مرتب مخورم کوسن را پشت کمر یتکان م میسر جا یکم  

و متحمل شدم یمن چه تنش وفشار دیفهمی: شما هرگز نممیگویم  

نینکرد یجامعه زندگ نیزن تو ا هیوقت به عنوان  چیچون ه ...  

! 

وقت هم سر سفره  چیه نینگاه نکرد ایمن به دن دیوقت از د چیه

 ی

یها شهیمرد عرب... با اند هی! اون هم  نیمرد ننشست هیبا  عقد  

و دگمش نامتعارف  ! 

- یبند یجمع م یدار یعنیعرب  یگیم یوقت  . 

! بزرگ شده با همون سنن و  لهی: اونم از همون قبازنمیم طعنه

 افکار

ها رو داره شهیاونم همون ر ...  ! 



که ازشون یی: اصالن با اون آدم هادیگویدهد و م یتکان م یسر  

درست خوامیحداقل ازت م کنهیفرق م یکنیم اتصوری یخوند  

یریبگ می... و بعد تصمشیبشناس . 
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شرطمون بود .  خوامی: من طالق ممیگویاندازم و م یپا م یرو پا

یبرا  

ازش جدا بشم وریشهر نیتو هم خوامیاول م بار  . 

- خودت ایتا اون دوباره ازت درخواست کنه  یمونیو بعد منتظر م  

سراغش ؟ یریم ! 

خورم یجا م لیسوال عق از  . 

ه؟ی: منظورتون چ میگویمو  شودیم کیبار نگاهم  

- بهش  یازدواجت مجبور بش ینرسون که برا ییکار وبه جا

 التماس

... درود هنوز در خطره ! هنوز مشکل داره ... هنوز با  یکن

یفضا  

ادینتونسته کنار ب زندان  . 

 یکنیم فیک یزن جوانت حساب نیعوضش تو با ا میبگو خواستم

 و



یکوک  ! 

 تیها لیبیس یکنیاز قبل اصالح م شتری... بیو بذله گو شد بشاش

 را

. نکته  یکنیبه تن م یبه روز تر ی! لباس ها یده یتاب م شتریب

 ی

است رمردیدست چپ پ یزرد تو نگیتوجه آن ر جالب ! 

 کنمیکه م ییکارها ی: به همه میگویکنم وم یرا فوت م نفسم

 آگاهم

. 
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و ستدیا یم میرو شیعصا کوبان پ لیکه عق زمیبرخ خواهمیم  

داده .  یداده . بهت ازاد اری. بهت اخت هی: اصالن مرد خوبدیگویم

 از

شکر گذار باش. لذتشو ببر یکه دار یا  یزندگ . 

؟ چه شکر ی؟ چه شعف ی: چه لذتمیگویشود و م یگشاد م لبخندم  

یکاال کهیت هی نی... منو ع نی؟ منو به زور بهش داد یا یگذار  

بودنم ی.... بابت مجان نیکرد مشیو مفت تقد یدو دست ارزون  



هم  یعروسک فروش یتو یباشم؟ من از عروسک ها شکرگذار

 ارزون

فروخته شدم تر  ! 

خودت نذار یاسم و رو نی: ادیگویخشک م لیعق  ! 

مرد  هیاسم رو من هست . منو به  نی: ا میگویپرم و م یم ازجا

 عرب

بود . وصلتم با  یا گهیکه قول وقرارم با مرد د ی... منیداد

صشخ  

شده بود . من سکوت کردم به خاطر  یزیبرنامه ر یا گهید

که یبرادر  

یکه از سفره  ی! سکوت کردم به خاطر نون و نمک ستین برادرم  

به ارزوهام برسم  نیخوردم... سکوت کردم چون کمکم کرد شما

 ... اما

گهیجدا بشم؟ مگه گفتم د دیشرط محض خنده بود؟! چرا نبا اون  

؟ باهاش کنمینم ازدواج ! 

 . من نگرانتونم ... نگران تو ... نگران درود ! من دوستت دارم-
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- که منتظر کردنینم یمرد شکشیپ ینیس یمنو تو نیدوستم داشت  



فرصت چرب و نرم بود نیا  . 

وصلت مجدد ی: اگر بخواد برامیگویو م زنمیرا چنگ م فمیک  

 کنمیاما کار خودمم م کنمیکنم ! باشه التماسش م التماسش

یهرکار  

شرط نیبه ا خوامیبود! من م نیعقد ا نیداره ... شرط ا یتاوان هی  

دلمو خنک کنم !  یجور هی دیکه ندارم ، با هیبشم... مهر متوسل

دیبا  

؟  دینشسته به جگرمو خاموش کنم ؟ نبا شیات نیا یجور هی

شهینم  

ن؟یخواینکنم؟ نم ؟  

روم یمدر اتاق  یکند و من به سو یبر و بر نگاهم م همانطور . 

رفته ؟ کاراشو ادمی نیکنیم الی: خ میگویقبل از خروجم م اما  ... 

؟  ینامه رو فراموش کرد غهی... خواسته هاشو... صحرفهاشو

یاون مرد  

یبرا خواستیبود که م ی، همون یاسطوره ساخت هیشما ازش  که  

یبد خواستیبذارم. م هیاز خودم ما گه،ید یزندگ هیکردن  خراب  

 یچیاون ه یش برابر باشه . شما از خودخواهها یبا بد هام

یدونینم  

یچیه !  .... 



کوبم یکنم و سپس با شدت آن را م یاتاق را باز م در . 
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است و با دهیدراز کش ونیزیتلو یکه جلو نمیب یم یرا درحال یلیل  

از خانه یثیحرف و حد چیناخن مشغول است ، بدون ه سوهان  

گذارم ، تلفن زنگ  یکوچه مکه پا در  نی، هم زنمیم رونیب

خوردیم . 

: احوال دختر خانمدیگویم یبشاش یپشت خط است و با صدا ترنم  

؟ یشده بود یاخالق صبح چرا هوچ بد  

۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۱۱:۱۱[  
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- نگفتم یزیصبح ؟! چ . 

- ت! االن نظر یشرکت کن یستیحاضر ن یگفت یدرمورد عروس  

 .همونه

- ! شدمیبودم داشتم بازخواست م یمقدار عصبان هی! صبح امینه م

 به

که کردم یکار خاطر  . 

 شوهرت ؟-



نداره ی: اون اصال به من کارزنمیم شخندین ! 
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 ! خوبه که خره-

خوب است من زیمن خرم ! و همه چ دیترنم راست بگو دیشا یآر  

نم کامال حق دارد! تر گرانمید یبه دنبال تنش و آزردگ یخودیب  

دیگویم ودرست  . 

صبح اوضاعم رو به خرابتر شدن است . خرابتر و خرابتر و  از

 . خرابتر

هستم تا یکند عصبان الیاو خ دهمیم حیکه ترج یهمان لحن با  

در  ییچه کادو یعروس ی: برا میگو یو پر از غصه م افسرده

 نظر

؟ یگرفت  

- پول یمقدار قابل توجه هی  ! 

- کن انقدر ترنمو پاش ن ختیر  ! 

 ونیلیم می! ن گهیگرفتم بسه د هی: کارت هددیگویو م خنددیم

 تومان

؟ کمه ! 



: مبارکش باشه میگویو م کشمیدرهم م ابرو  ! 

- ؟یقراره تنت کن یچ  

- دهیشهر به خودش د نیکه ا یلباس نیبهتر  . 
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یاصل ابانیکه در خ یدرحال یو من به آرام خنددیسرخوش م ازنو  

؟ یکنیتنت م ی: تو چ میگویم کنمیم یرانندگ  

- دوستش شغال خوره نیکه به تو بخوره ! نگن ا یزیچ هی  ! 

یزنیم یبیعج ی: چه حرفهازنمیم لبخند ... 

- ...  یشد فهیزن خل گنی! م زننیم ییروزا پشتت حرفها نیا

 ماشاهللا

وهلل .... هللا اکبر یا ...  ! 

- گنیم یچ گهید  . 

-  فهیخل هیتور کردن  یعهده از  ی... هرکس ستین یزیکم چ

ادیبرنم  

یالک نطوری! هم یشد رهیفکر کن صاحب عش !  ... 

 !مزدشو دادم-



هم ارزش  یدو زار یچهار تا سکه  ی: پاشا اندازه  خنددیم

 . نداشت

راحت باهات حرف بزنم که چقدر  تونمیم ستیکه نامزدت ن حاال

 اون

 دیها با یساب! آدم ح یآدم حساب هیبود و تو ...  زیو ناچ کیکوچ

 با

و بدا با شنی... خوبا با بدا جفت م گنیکه م یدیبپرن ... شن هم  

 میبا هم کانکت ش یدرست و حساب میتونی... ما خوبا چرا نم خوبا

 ؟

نمتیب ی: باشه . عصر ممیگویو م کشمیم یقیعم نفس . 
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- نیبه همچن  ! 

پس در کوچه یقی، دقا شومیم یکنم و وارد فرع یرا قطع م تماس  

روم ، از رو به رو شدن  یو بعد به خانه م زنمیها چرخ م کوچه

 با او

دهیدادگاه به دستش رس ی هیکه امروز احضار ییدارم ! او هراس  

من راهزار  لیداند و ... عق یو من درخواست داده ام و م است

 بار



فخر است یکرد و حاال ... امشب... عروس شماتت  ! 

م . در تره بار ... در سوپرمارکتکرد یم یوقت کش یلیدل چیه یب  

که  ییها دیعقب پر بود از خر ی! و صندل یی... در صف نانوا ها

ینم  

نه ایخورند  یبه درد من م ایآ دانستم  ! 

اندازد یم هیشوم ، ترس بر جانم سا یوارد کوچه م یوقت  . 

 یکه قدرت دارد و از ما آتو ... نگرانم م یبه رو شدن با مرد رو

 . کند

را در قفل فرو  دیبه کمک دارم ... کل اجیشوم ، احت یم ادهیپ

کنمیم  

گذارم تا آرام بند در، خود به خود در را  یدر م یجلو یسنگ

 نکوبد ،

یبسته نان را رو دارمیبرم سهیکنم و چند ک یرا باز م نیماش در  

جا ندارد وهیم یها لونینا یدستم برا گریاندازم و د یم آرنجم  . 

که در خانه را باز  نیروم هم ین کنان ، باال مها را هن و ه پله

یم  

کند او درخانه است ، ساعت  یام م یحال ونیزیتلو ی، صدا کنم

 سه
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من در دنیکند. از د یاز ظهر است ، و حضورش نگرانم م بعد  

زندیکند نه لبخند م یدر ، نه اخم م چهارچوب  ... 

من را  یقیبه هر طر خواهدیاست که م یشگیان اصالن هم نه

 مجاب

است که زهر  ی... نه آن اصالن ستیمرد عال کیکه او  کند

 نگاهش

آور است درد  ! 

 ستمین یزن عاد کیو من ...  نمیب یمقابلم م یانسان عاد کی

 چون

است دهیدادخواست طالقم به دستش رس ی هیاحضار  . 

 یزبانم جار یسالم رو کیکنم و به ناچار  یرا فوت م نفسم

کنمیم  . 

که دست  یکوتاه ... سرد ... صرفا جهت احترام ! احترام یسالم

 کم

قائل باشم شیتمام تالش ها یبرا حاضرم  ! 

] ۰4:۱۲ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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: بازم هست ؟ پرسدیدستم پر است و م ندیب یم  
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یقیرود ، دقا یم نییپا یدهم و خودش به طبقه  یتکان م یسر  

: دیگویبندد و م یکشد تا برگردد ، در را پشت سرش م یم طول

 حاال

؟ دیانقدر خر چرا  

ارزشمند است .  میدارد برا یو محترم یانقدر لحن عاد نکهیا

 انتظار

... و هر کوفت دیجد طیدرمورد طالق ... درخواستم... شرا دارم  

ندک یم یها را دسته بند دیخر یصحبت کند اما کامال عاد یگرید  

دهد یمخصوص خود قرار م یهرکدام را در جا و . 

تا او  کشمیمن کنار م ی... گاه میخور یهم در آشپزخانه وول م با

 رد

 یناگهان یاو ... از هرگونه تماس و مماس شدن ها ی، گاه شود

 به

به هم برخورد کند مانی. انگار اگر دست و پا میکنیم یخوددار جد  

میرا باخت ی! باز میسوخت  ! 

؟ ی: نهارخورد دیگویشود م یکه تمام م کار  



که  یدهم ، خودش جواب سوال یتکان م یرا به عالمت نف سرم

ینم  

: منم نخوردم دیگویدهد و م ینپرسم را م ایبپرسم  دانم  ! 

کردن را خوب بلدم تظاهر  . 

 زانیاز آن آو یکند و به نوع یرا باز م خچالیکه در  یدرحال

 است

؟ یافقمو یحاضر هی: با  دیگویم  
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رنگ و شلوار  یشرت مشک یکنم . ت یحرکاتش نگاه م به

 گرمکن

کند و یشلوار فرو م بیبه پا دارد . دستش را در ج یرنگ دیسف  

مروین ایاملت ...  دی: شا دیگویم  ... 

: نودل هم هست ! و ناگت مرغ میگویو م ستمیا یدستش م کنار  ! 

یدیآماده هم خر یگوی: م دیگویو م کندیم یهوم  ! 

ی: با تن ماهزنمیم لب  ... 

 یهمه  یخوایکه انگار م یکرد دی: انقدرخر دیگو یطعنه م با

 عمر

یبمون نجایا  . 



 چیمغزش ه کنمیم الیخ یزند . گاه یطعنه م کی باالخره

یگنالیس  

کند ینم افتیدر را ! 

- بشه دایباشم که غذا به وفور توش پ ییجا دمیم حیترج  ... 

 شیلبها یپوزخند رو کیاز  یطرح نکهیجز ا دیگوینم یزیچ

 شکل

... اگر دوستم دارد  ادمی... منتظر فردادمی. منتظر داد وب ردیگ یم

دیبا  

 حینگهم دارد . اما انقدر مغرور و مستبد است که ترج ینحو به

یم  

سکوت کند دهد  . 

: چرا ؟ ندینش یدر گوشم م شیصدا ! 
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پرسد یچرا را م نیا یاز تامل مدت دار بعد . 

دمیتن م یزی: من گرسنه باشم به هرچ میگویو م کنمیم نگاهش  ! 

اورمیاحوال بد عنق درش ب نیندارد صرفا گفتم تا از ا تیواقع نیا  

! 

- ؟ یشیاگر گرسنه نگهت دارم از طالق منصرف م  



بلند یبا صدا خندمیم . 

یکند . درحال یم میتماشا یکنم کامال جد یبه چشمانش م ینگاه  

ی: چطورمیگویمشخص است م میلبها یوخنده ر یتتمه  که  

یگرسنه نگهم دار یتونیم  ! 

دیگو یم ستدیا یم میکه رو به رو ی... درحال دیآ یسمتم م به  : 

اتاق حبست کنم یتو دیشا  . 

] ۰4:۱۲ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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نیکنم به ا یاست که جرات نم یآنقدر جد زنمیچشمانش زل م به  

با  یکار نی: تو چن میگویادامه دهم . نگران و مضطرب م یشوخ

 من

یکنینم  . 

: چرا ؟دیگویبرد و م یرا درهم فرو م شیابروها  

- ... که حاضر یمن یدایوش فتهی. انقدر ش یدوستم دار یلیچون خ  

من بره یخار به پا یستین  ! 



آورم  یم میلبها یرو یزند و من لبخند کمرنگ یصورتم زل م به

 و

نمیبب یبیمن آس خوادیکه دلت نم ی: انقدر دوستم دار میگویم  . 

زندیبرق م چشمانش . 

دوست دارم یدونی: پس مدیگویدهد و م یتکان م یسر ! 

 چیمن ه ی... وقت دهی: چه فا میگویاندازم و م یباال م یا شانه

یحس  

داره ؟ یمن چه سود یدوست داشتن تو برا نیندارم ... ا بهت ! 

کنم ؟ کاریچ تونمیم اشباه ! 

یبکن یتونیم ییچه کارا یدونینم فیزند : همه کار ... ح یم لب  . 

کنهیم تیازت جدا شم ... برام کفا نی: همزنمیم شین  . 

- سال بگذره کی یذاشتیم یچرا انقدر ناگهان  . 
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 ی: الک میگویدارم و م یبرم یکوچک بیس وهیظرف م یتو از

 صبر

چرا نکنم ؟ تونمیاالن م یبشه ؟ وقت یسر سال بشه که چ کنم ! 

- گهید یکنیم یدار  ! 



کند و  یم میزنم محزون و مغموم تماشا یچشمانش زل م به

میگویم  

چرا نکنم ؟ کنمیم : ! 

من  یلی: هرجور ما دیگویاندازد و م یباال م یدیالق ی شانه

 جلوتو

رمیگینم . 

- ازت خوامیقول م هیفقط   . 

، از ضعف و نقطه ماندیم الخچی ی رهیدستش به دستگ نگران  

گذارم و یخودم دست م یخواهد ... رو یآگاهم . من را م ضعفش  

برم تی: بهم اجازه بده از زندگ میگویم  . 

ما  یداشته باش دیخواسته ها نبا نیکند : از ا یدر هم فرو م ابرو

هی  

 انیتا پا یبهش وفادار بمون دیقانون ... تو با هی میگذاشت شرط

 حکم

 ! درود

- مسافرت چند  هیبا دوستام  خوامیم یباشه . بهش وفادارم . ول

 روزه

 . برم
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 خب برو مگه من منعت کردم ؟-

-  خوامی. م رمیخروج از کشور بگ یبرام افت داره از تو اجازه 

هیبرم   

تو دوران طالقم دمیم حی.ترجگردمیخوش بگذرونم . زود برم مدت  

فتهیاتفاق ب نیا  ! 

- ؟یریکجا م  

- توره هفت روزه ! فکر کنم قراره بهم خوش بگذره من هی. ..یدب  

سفر نرفتم مدتهاست ! 

- دوستت ... شبنم ؟ نیبا هم ! 

- مگر تو  شناسمینم یاگر منظورت ترنمه ... اره . شبنم نام

یبشناس  ! 

یبر ذاشتمی: بدون طالق هم م دیگویدهد و م یتکان م یسر ... 

-  یسر نی! ا میکنیبا طالق برم برگشتم دوباره عقد م خوامیم

یواسه   

اهیبپوشم تا س یکه لباس خاکستر ختمیبرنامه ر عقد  ! 

زنمیگاز م بمیو به س خندمیم  . 

میدرست کن بخور یزیچ هی: میگویبه اصالن م رو  . 



 دمی: نشن میگویو غرور م هیکند و من با کنا ینگاهم م اصالن

یبگ  

 !چشم
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: چشم زندیلب م یبحث و جنجال با من به آرام بدون  ... 

نی: بش میگویشنوم م یکه از چشمش م یحرص با  ! 

ندینش یکند م ینم ییتقال  ... 

کنم : پاشو یم اخم  ! 

 کیدهد .  یفوار نسبت به دستورم واکنش نشان م کندینم مکث

 گاز

:  میگویآورم و م یم شیزنم ، دستم را پ یم بمیبه س گرید

 ! ببوسش

لی: با کمال مدیگویم زندویم یلبخند .... 

بوسد یشود پشت دستم را م یم خم  ... 

زبانم را  کنمیرا هم ببوس اما ... سکوت م میپا میبگو خواستمیم

 گاز

گوش  گمیم یهرچ مونیم هیمثل  یتونی: م میگویو م رمیگیم

ینکن  ! 



] 49:۱۲ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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- یمونیم هیمثل  دمیم حیترج یبش یکه خال کنهیکمکت م نیاگر ا  

که صرفا به یآدم هیشدنت کمک کنه ... تا  یکه به خال باشم  

هم هست درخدمتم یا گهیمشت بزنه . دستور د اعصابت ! 

 ! دستور

نثارش کنم اما فقط نیهزار تا توه خواهمیلرزند . م یم میلبها  

یذارینم ریکارات رو من تاث نی: با امیگویو م کنمیم شیتماشا  . 

بذارم .  ریروت تاث خوامیدهد: نم یبه عالمت نه تکان م یسر

خوامیم  

کنم ارومت . 

: من آروممکشمیم غیج  ! 

دهد: حتما یتکان م یسر  .... 

یزده است و با لحن هیتک خچالی یکه به بدنه  نمیب یرا م دستش  

یتن بد یطبه شر یستی: مجبور ندیگویدهد م یاصال آزارم نم که  



یستیموافقش ن که  ! 

بلند ... کفرم را در آورده ی، با صدا یو عصب کیریستیه خندمیم  

 . است
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: من میگویبه چشمانش است و م نیو خشمگ میمستق نگاهم

حیترج  

رمیتو رو بگ یبه واو به واو اون شرط عمل کنم . تا جلو دمیم  

.... 

زویهمه چ یلواحساساتتو ... ج یتو .... جلو یشرویپ یجلو  ! 

که من ازش فتهیداره اتفاق م یزیدهد: چ یلنگه ابرو باال م کی  

؟ ی؟ که الزمه متوقفش کن خبرمیب  

 یکه دارد در من شکل م یا یحس موذ نیاز ا میبگو خواستم

ردیگ  

است هیشب یاست ... به وابستگ هیشب یلیکه به عادت خ یحس ...  

! 

دوزم یرا به هم م میهاکنم . اما لب  یریجلوگ نیاز ا خواهمیم  . 

نی: بش میگویروم و م یفرو م یهمان کالبد وحش در  ! 

کندیو من را نگاه م ندینشیم . 



، به عضالت  کنمیخواهد تا ده بشمارم ... اما نگاهش م یم دلم

دهیورز  

دستهات بمون ی: رومیگویشوم و م یم رهیخ شیدستها ی  ! 

االنسه ؟: آم ... منظورت بدیگویو م شودیگرد م چشمانش ! 

دی: ببخشدیگویدهم و م یتکان م سر  ... 

 یگذارد و مقابل نگاه ناباورانه  یم نیزم یرا رو شیدستها و

 من،

زنم یم بمیگاز از حرص به س کیشود .  یسر و ته م یجد یجد  

. 
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دیگوینم چیرا تحمل کند . ه تیوضع نیتواند ا یچقدر م دانمینم  

... 

 ینم قتشی.... حققهی... دو دققهیدق کی. میگوینم یزیهم چ من

 دانم

قهی... خودم چند دق اوردیتواند تاب ب یم قهیام را چند دق یجنس بد  

؟ اورمیتوانم تاب ب یم ! 

یزوج ها هی.... هرکس از دور ما را نگاه کند شبمیآشپزخانه ا در  

که یهر دو نفر ما ، درصورت نکهیغافل از ا میرسیبه نظر م یعاد  



میدار یبه بستر اجیاحت میشو یواکاو قیعم ! 

چون و چرا قبول  یکه ب ییدهم چه او یکه دستور م یمن چه

کندیم  

! 

هی: کافمیگویوم کنمیم ینگاه چکدیاش م قهیکه از شق یعرق به  

یات برگرد هیبه حالت اول یتونیم  ! 

هنوز ادامه بدم تونمی: م دیگویبه حالت سرپا بشود م نکهیاز ا قبل  

. 

است قهیپونزده دق رکوردم  ! 

هی: گفتم کاف میگویو م زنمیم یشخندین  ! 

و با چند  زندیاز عرق است ، نفس نفس م سیخ شودیم سرپا

 سرفه

. خوب بود رفرش شدم دمیکش گاریس ادیمدت ز نی: ا دیگو یم  ! 
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تونمی:م دیگویکند م یکه من را تماشا م یو درحال کندیهو م کی  

بدم ادتی ! 

- باالنس  یبد ادمیبذار تو برنامه ات  دوم ازدواجمون یتو مرحله 

 برم



! 

کنم  یخورده ام را به سمتش پرت م مین بی، س دیگویچشم م کی

 و

روم یم رونیآشپزخانه ب از . 

کوبم یم نیزم یرا محکم رو میپاها  ... 

کنم و یپرت م نیو ان را به زم رومیم یدار هیسمت گلدان پا به  

جمعش کن نوی: امیگویم ! 

: چشمدیگویم همان آشپزخانه از  ... 

زیم یکنم ... هرچه رو یهمه را پرت م فتمیجان کوسن ها م به  

بکشم اما غیج خواهدیاندازم ... دلم م یم نیهست را به زم یعسل  

... 

مانعم هم یحت کندینم یکار چی. چون او ه کنمینم یچکاریه  

کوبم و هزار تکه  یم واریظرف قندان را به د یوقت شودینم

و شودیم  

 یمانعم نم یشوند... وقت یپخش و پال م نیزم یرو شیها قند

 شود

. دارمیجنون برم نیدست از ا . 
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 نای: امیگویکند م یکه من ر اتماشا م ییرو به او زنمینفس م نفس

 رو

جمع کن هم  . 

 ! چشم-

.  خورهی: ازت متنفرم . حالم ازت بهم م میگویو م کنمیم نگاهش

یب  

عرضه ی... ب تیخاص ... 

: بهکشمیکنم و داد م یمبل را پرت م یرو یکوسن ها سمتش به  

خونه  نی! از ا ادی.... ازت بدم مینخور... آشغال... عوض درد

 گمشو

رونیب  ... 

: گمشو کشمیم غی، ج خوردیکوسن ها به سر وصورتش م تمام  

رونیب  ! 

:  دیگویکند و م یبه من م ی، نگاه دیآ یم رونیآشپزخانه ب از

رمیم  

؟ یچ ی.... عروسفقط  

افتاده را نیزم یکه رو یکوسن شودیلرزد ؛ خم م یام م چانه  

یرا محکم به لبه ها شیانگشتها نمیب یکه م یو درحال داردیبرم  

غذا اماده هیرو جمع کنم  نای: ادیگویدهد م یبالش فشار م یمربع  



االن برم ؟ ایبعد برم ؟  کنم  
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کن . غذا هم رو جمع  نای: نرو ... امیگویم یخش دار یصدا با

 حاضر

. خونه رو کثافت برداشته کن  ! 

: چشمدیگویدهد و م یتکان م سر  ! 

را تحمل کنم . به اتاق  تیوضع نی، ا نیاز ا شیتوانم ب ینم گرید

یم  

کشدیم ریکوبم. سرم ت یو در را محکم م روم . 

وفکر  رمیگ یم میدستها انی... سرم را م نمینش یم نیزم یرو

کنمیم  

بود که به زبان آوردم!  یبرنامه ا یچه حرف ب نی؟! ا یدب سفر

 حال

با کدام قایاندازم دق یهم بروم وچرتکه م یبه دب دیبا یجد یجد  

؟ پول ! 

یاسم به زبان م کی،  کندیم یدر من حکمران یطانیدالن ش کی  

. اصالن آورد  ! 
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روم ، یم رونیشوم و از اتاق ب یم داریب یبرد ، وقت یم ابمخو  

که تمام خانه را مرتب کرده است . نهار را آماده کرده نمشیبیم  

به رومیکه به آشپزخانه م یو سرش در تلفن است ، درحال است  

بخوابم؟ ی: اجازه داد میگویو م کنمیم یمرغ نگاه یپاستا ظرف  

- کسیساعت ف کی  ! 

به  یوقت میشو یرا م میدهم ، دست و رو یرا تکان م سرم

 آشپزخانه

کند یتلفن همراه را کنار گذاشته است ، من را تماشا م گردمیبرم  

. 

جشن امشب  ی:برادیگویکشد و م یبشقاب غذا م یتو میبرا

شگاهیآرا  

؟یریم  

. خودم خودمو بلدم  ستین یاجی: احتمیگویاعتماد به نفس م با

 حاضر

رمندا یازیو البته ن کنم  . 

: برمنکرش لعنت زندیم یلبخند  ! 



شیها هیادو بیخورم ، طعم و ترک یقاشق در سکوت م چند  

ی! کم رکنندهیخوش مزه و س تیکم سس است اما در نها ستیعال  

 امین ی: اگر باهات به عروسدیگویو م کشمیخودم ساالد م یبرا

 دلخور

؟ یشیم  
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 یدادن لقمه فرصت قورت  یکه حت خورمیسوالش چنان جا م از

 تو

 یباز م حیکه لب به توض کنمی. همانطور نگاهش م ستین دهانم

 کند

برم  دی:راحله تب ولرز کرده سلوا دست تنهاست با دیگویم و

 ! خونه

نجایبه ا ایخونه  یگی:به اونجا م میگویو م دیآ یبه لبم م یلبخند  

... 

ی: جوابم وندادمیگویو م کندیم یباز شیغذا با  ... 

دهد یسکوت ادامه مهمان  به . 

- جشن امشب و با من یخوایرفتار کردم م یچون باهات اونطور  

؟یریکه انتقامشو بگ ینکن شرکت  



حرف و نزن دالن نی: ادیگویزده م رتیح ! 

- که انتظارشو  یطیچون درخواست طالق دادم تو شرا دیشا

ینداشت  . 

بودم ا مشب و با تو باشم لیدهد :من خودمم ما یتکان م یسر . 

- وبه پس امشب و بامن باشخ  ... 

دالن تونمی: واقعا نمدیگویو م زدیر یم میآب برا یکم ! 

- یتونینم یکرد خودیب  ! 

- زمیدالن عز ... 
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کار تیکار چی: من به همیگویکوبم و م یم زیم یرا به رو مشتم  

کار نداشتم تیرفت و آمد چی! به هنداشتم  ... 

: مگه من داشتم؟دیگو یحرفم م انیم ! 

امشب منو به  یبرنامه  ی: حق نداشت میگویو م کنمیم اهشنگ

 خاطر

یاحمقانه خراب کن یبهانه  هی  . 

- مشتاقم شتریمن از تو ب ! 

- ایخوبه پس ب ... 



- ضهیاون بچه مر ! 

 . مادرش هست-

- ادیاز عهده اش برنم . 

- شبم خراب بشه ؟ دیمن با یچ یبرا ! 

- یایتو از عهده اش برم  ! 

زر زرو هستم ... منم از عهده  فین ضعز هی: منم زنمیم شخندین

 ی

میهر وقت گرفت میهنوز طالق نگرفت نکهی... ضمن ا امیبرنم یچیه  

باشه یا گهیکس د تتیمن و اون ... اولو نیب  ! 
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- ییتو شهیمن هم تیاولو  ! 

یلیپست ... خ یلی! خ یو پست فیکث یدروغگو هی: زنمیم شخندین  

فیکث . 

- امشب رسونمیخودمو م . 

یکنار من قدم برندار اهیصد سال س خوامی: ممیگویو م ندمخیم  . 

 یدو زنه ! چقدر چندش و بدبخت یعوض ی کهی. مرتیعوض

 !اصالن



خورهیازت بهم م حالم ! 

شوم یجا بلند م از  . 

یدوش م تیروم ، با حرص و عصبان یبه حمام م دیآ ینم دنبالم  

حوله را  نمیب یم کنمیدر را باز م یشود وقت ی، کارم تمام م رمیگ

 در

: من حوله الزم دارمزنمیصدا م کشمیم یجا گذاشته ام! پوف اتاق ! 

دهد یرا نم جوابم . 

خوامی:حوله م میگویتر م بلند !!! 

شود ینم یخبر  . 

!  ستی. در خانه نمیآ یم رونی، از حمام ب سیهمان تن خ با

شیصدا  

: اصالن کنمیم ... 
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من را  کنمیرفت... باور نم کنمی. باور نم ستیکنم ن یباور نم و

 به

هم نکرده بود یخداحافظ یخود رها کرده است و ... حت حال  ! 
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 یچکد ، رو یم میچرخم . آب از سر و رو یبرهنه م همانطور

زیم  

 پاکت یگذاشته است ، تو ادداشتیکاغذ  کیآشپزخانه  کوچک

کی  

یعروس ی هیقرار دارد به عنوان هد چک  ! 

کریکاغذ است کیپاکت  یگذاشته است و رو میخودکار برا کی  

یدار لیکه خودت تما یاست و نوشته است : هرمبلغ چسبانده  

کن دیق داخلش  ! 

دهم یبه فخر م دیچک سف زنمیم یشخندین  ! 

نمینشیم یصندل یرو  . 
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به کار نبرده است .  یرخواهعذ یبرا یواژه ا چینامه اش ه در

 آنقدر

زن با سه فرزند  کیچشم و رو است که حاضر است  یو ب حیوق

ریصغ  

گذارمیم زیم یدهد . سرم را رو حیرا به من ترج ریوکب  . 



 عیسوزد . چقدر رقت آور هستم ! چقدر شن یبه حال خودم م دلم

 و

در تا با من  ردیام که دستم را بگ یکننده ... منتظر مرد منزجر

کی  

شرکت کند . چه احمقانه جشن  ! 

دست و پا بودم! مگر خودم نا توان بودم ... پا  یخودم ب مگر

 !نداشتم ؟

برود و یکه قرار بود به شهرباز ی. مثل دختر بچه ا کنمیم هیگر  

که هرگز یمیتی یاورا قال گذاشته است ... مثل دختر بچه  پدرش  

ه استدست مادر هم دست پدرش را همزمان نگرفت هم  ! 

! من هرگز دست مادر و پدرم را همزمان یتشابه احمقانه ا چه  

آورم ... درست به خاطر  ینم ادیپدرم را هم به  ی! حت نگرفتم

ینم  

یغم فراوان شیکرد در چشمها ی... هر بار که من را تماشا مآورم  

ستیبه خاطرم ن یزی! از مادر چ شدیم افتی  . 

ردیگ یاوج م شتریام ب هیگر  ... 
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که از  ی. مثل آدم ناتوان زنمیها در آشپزخانه دور م وانهید مثل

 پس

کنم و در خانه رژه  یم هی. گر دیآ یبر نم شیکدام از کارها چیه

یم  

کنمیرا به تن م میبایز یکنم ولباس نقره ا یم هی.... گر روم . 

که در اتاقش به چشم یو به کاور کت شلوار مردانه ا کنمیم هیگر  

کنمیو آن را پرت م زنمیچنگ م،  خوردیم  . 

پشت لباسم را باال بکشم پیتوانم ز یو نم کنمیم هیگر ! 

 ای: ا پرسمیکنم ... و م یبه خودم نگاه م نهیکنم و در آ یم هیگر

یبرا  

تداوم  یادامه ؟ برا یدارم ؟! برا اجیکردن به مرد ها احت یزندگ

 !؟

تا نفس چند  کنم،ی. صورتم را خشک مکنمیرا پاک م میاشکها

قیعم  

به خودم برسم....  دیخودم را آرام کنم ! با یکم دی... با کشمیم

دیبا  

خودم را حفظ کنم . امشب مراسم فخر است دیکنم ، با تالش  ! 

توانستمیام . چطور م ختهیبرنامه ر شیکه روزها برا یشب همان  

تو ی افهیق نیرا از دست بدهم؟! چطور با ا یشب باشکوه نیچن  



چشمان متورم ، نیخواستم شرکت کنم؟ با ا یخورده م یسر  

ندارند . نفرت  یانیکه پا یی... پر از اشک ... و هق هق هاسیخ

زیانگ  

خودم زل زده ام به  . 
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هیگر یعروس کی. چقدر من احمقم به خاطر  فمیمن ضع چقدر  

کنمیم ! 

نرفته ام یمن عروس مگر ! 

خط کیماژو  پردیو پلکم م لرزدی... دستم م کشمیچشم م خط  

کشمیام را باال م ینیکند ، ب یبرخورد م دیکه نبا ییبه جا چشمم  

... 

کسیبه ف کنمی. از اول شروع مکنمیپد ، پشت چشمم را پاک م با  

 یمختلف را پشت به پشت هم رو یپوستم ... کرم ها یساز

 صورتم

تمام شده لرمیرا نشسته ام! کانس می... مدت هاست براش هامالمیم  

 ... است

. چشمانم کشمیم قیشود چند نفس عم یپوستم که تمام م رکا  



ندیش یبه آن نم شیسرخ است که ارا آنقدر  . 

به  ینقره ا ی هیسا نیشا نیال کی.  شومیخط چشم م الیخیب

 پشت

کنم یمحو م یمشک ی هیرا با سا شیو انتها کشمیم چشمم . 

حال خراب چشمانم را نجات دهد یکم تواندیم یاسموک شیارا . 

فرو رفتن است شتریتقال کردن ب شتریخودم را نجات دهم ب دیبا  . 
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که نتوانستم ینقره ا راهنی... با پ دارمیکردن برم شیاز آرا دست  

ماگ پر  کی رومی... به آشپزخانه م رمیپشتش را ببندم درگ پیز

 از

کنمیخودم حاضر م یبرا ظیغل ی قهوه  . 
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شوم یلباسم م پیبستن ز الیخی. ب گردمیاتاق برم به  . 

اندازم یرا م میکنم جواهر ها یام را به پا م ینقره ا یها کفش  

... 

دهم . حاضر و آماده ام...  یرا با سشوار و اتو حالت م میموها

 خط



را  میمژه ها ملیو در انتها بار کشمیرا با دقت و وسواس م چشم

 به پر

آورم یحالت ممکن در م نیتر پشت  . 

آورد یحالم را جا م یکم قهوه . 

شش بعد از ظهر است ساعت  . 
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سبک که یشال مشک کیزنم  یتن م ریحر یمشک یمانتو کی  

دارد رژ قرمز  یام را بر م ینقره ا فی، ک زدیرابر هم نر میموها

 رنگ

دارمیاست . تلفن را برم دهیرنگ بخش میبه لبها خوب . 

اتاق ی نهیرا گرفته است ، در آ دمید یجلو ییکه طره مو یدرحال  

سرحال پاشا در یزنم و همان لحظه صدا یبه خودم زل م خواب  

، او هم از خبر طالق من مطلع است ندینش یم گوشم . 

؟ی: حرکت کردمیگویو م زنمیم یلبخند  

 ! نه-

- ؟ یایاصال قرار هست ب  



با من تو  یکنینم کیم و عل: چرا سالدیگویم یبه شوخ پاشا

 دختر

؟ خوب ! 

- دختر بدم در حال حاضر هیمن   ! 

: چون بدون اذن شوهر به دوست پسر سابقت دیگویو م خنددیم

 زنگ

؟یزد  
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 یساق پا یانیاندازم و عر یپا م یپا رو نمینش یتخت م ی لبه

دیسف  

: دوست پسر ؟ من و تو  میگویکنم و م یرا به دقت نگاه م رنگم

مزدنا  

گمونم میبود ! 

- مرتبه ؟ زیشده ؟ همه چ یچ  

- فخر یعروس رمیدارم م ! 

- ؟ یکنیم ی؟ شوخ یشرکت کن رکیاون س یتو یخوایواقعا م  

- ؟ یتو دعوت  

 !هستم-



- ؟یریم  

- دونمینم . 

- کنه؟یم تیهمراه نیروژ  

پاشا مهراز  ی: رو کارت دعوتم ننوشته جناب اقادیگویوم خنددیم

 به

بانو همراه  .... 

و بانو !  فیال س ی: مال من نوشته جناب اقا میگویو م مخندیم

یحت  

....  سهیکارت بنو یارزش قائل نشده که اسم خودمو رو اونقدر

 اسم
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نه شوهرمو! جالب شناسهیکه من رو م ینوشته درحال شوهرمو  

گهیالبته به هم د ذارنیخوب احترام م یلی؟ مرد ها خ ستین  ! 

- اد؟یاصالن ب ستیقرار ن  

-  یدونی. م کنهیم یدگیبرادرش رس ی وهیب یاره به امور دخترهاد

 که

دست و پا  یبه گردنش هست . اون زن ب یریخط تیمسئول

تونهینم  ! 



برم یبکنه . من قراره تنها به عروس یا گهیکار د دنییزا جز . 

دهیو لحن گز نشیکار ساز هستند من در انتخاب، چ میها جمله  

نازک شود کجا بم.... کجا عتاب میکجا صدا دانمیکنم . م یم عمل  

... کجا نرمش کنم  ! 

- دنبالت؟ امیکه ب یخوایازم م یدار  

میلینباشه ما فام یهرچ ستیکه ن نی: روژ میگویخندم و م یم باز  

مهراز پاشا  ! 

- اونجام گهید ی قهیدق ستیباشه . منتظرم باش تا کمتر از ب . 

پیبتواند زکه  یکنم .حداقل کس یخداحافظ قطع م یرا ب تماس  

که یکس دیداند شا یکردم! خدا چه م دایرا باال بکشد را پ لباسم  

بکشد خودش باشد نییلباسم را هم پا پیز  ... 
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هستم یشوم! من زن بد یم رهیخ نهیو در آ زنمیم یشخندین ! 

عاطفه ام ... گناهکارم ی... بدمیپل  ! 

دارد ؟ یتیچه اهم و ! 

رفت چه نیجبار دود شد و از با ی هیدر سا تمیکه معصوم یزمان  

راه درست را نشانم داد ؟ یکس ! 



مسکوت  یفضا فونیآ یو همان وقت صدا رمیگیم نهیاز آ چشم

 خانه

کند یپر م را . 
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خارج از تهران  ی، با هم به سالن مجلل و باشکوه دیآ یم پاشا

یم  

نیرا چند شمیخنداند که آرا یآنقدر من را م ری، در تمام مس میرو  

 ی! اتفاقاتمیکه داشت ی. مرور خاطرات کنمیم دیچک و تمد مرتبه

 که

با دختر ییاش برسد ... آشنا ینقطه از زندگ نیگذراند تا به ا فخر  
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کردمینم الیوقت خ چیاست که ه یمرد سرشناس ! جز اتفاقات کی  

ندیببه خودش ب فخر  . 

 ادینبود اما ... آن دختر از سر فخر ز یهرحال فخر کم ادم به

 .است

تا پاشا کجا پارک کند ،  کندیم ییباغ ، راهنما یورود نگهبان

بایتقر  



ری.خوشحالم نه آنقدر د میا دهیهشت است که به مراسم رس ساعت  

ها را از دست داده باشم نه آنقدر زود است یدنید یکه همه  است  

 یعروس یتماشا یبا خودش فکر کند من چه هولم برا یکس که

 فخر

! 

میتا در را برا دیآ یمرد جنتلمن به سمت من م کیمثل  پاشا  

لباسمو ببندم پی: لطفا کمکم کن ز میگو ی. رو به او م دیبگشا ! 

پیگذارم ، ز یم نیدهد مانتو را در همان ماش یتکان م یسر  

همان  کنمیشوم ، فکر م یم ادهیپ یکشد و وقت یرا باال م لباسم

 شال

از رفتن به سالن کند،یم تیهست کفا میشانه ها یکه رو نازک  

دهد  یم یوحشتناک یدگیعرق و گند یزنان که عموما بو رختکن

، 

کنمیم یخوددار . 

 ییو تهوع آور هستند! زن ها فیکث تینها یب ی... زنها گاه زنها

 که

 یها شیآرابا  ییعرق... چهره ها یدهند ... بو یپا م یبو

دهیماس ! 
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یمرطوب کننده ا یاست! بو شانیمو یکه رو یتافت و چسب یبو  

الیکه خ ینشسته ا یپوست دستشان است ! لباس ها یرو که  

شسته شوند دیاند نبا دهیبار آن را پوش کیچون  کنندیم  ! 

توانم  یمسقف نم طیمح کیزن ها را در  ادیها.... تعداد ز زن

 تحمل

یفیه مردها بدتر و زن ها بدتر از مردها ... و کث، هرچند ک کنم  

شناسد ینم تیجنس هرگز  ! 

 یکت و شلوار خوش دوخت بادمجان ردیگیکنار دستم قرار م پاشا

یا  

! کتش چهارخانه است وشلوارش  یاسی راهنیتن دارد و پ به

 ! ساده

 گریهم به دور گردن بسته است. د رهیت یلیبنفش خ کیش کی

 مثل

بلند شده و توانسته به یکم شی. موها ستیغر نچندان ال سابق  

سشوار کند یخوب  . 

و خوشبو مرتب  ! 

قد وقامت خوش  ! 



گفت  نیبه ا توانیاست که طحال ندارد ! ونم نیا رادشیتنها ا و

رادیا  

و  یاست . باز خدا به جوان یوندیکبدش هم پ تیو در نها !

یشاداب  

اش رحم کرد چهره  ! 
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تم است ، پدر ومادر فخر ، به ما خوش امد به دس ینقره ا فیک

یم  

ندیگو . 

 شانیدوستانم ، خانواده ها یهمه  بایشناسد . تقر یمن را م زن

 من

کنمیم یشناسند .با احترا م و دوستانه احوال پرس یم را . 

خشنود است دنمیاز د اریبس زن  ! 

دوستان آنجا گریکه ترنم و د مینینش یم یزیپاشا ، پشت م درکنار  

از حدقه در آمده است شانی. چشمها زنمیم ی. لبخند ندهست  . 

ام ییبایکه از ز یو من با اعتماد به نفس نندیب یعربم را نم شوهر  

کنم ی، با دوستانم معاشرت م ردیگ یم نشات . 

باغ یشوند ، فضا یکه عروس و داماد وارد باغ م گذردینم یلیخ  



رد و گل گ زهای! م یاست ... سرسبز و دوست داشتن نیدلنش

ییارا  

 یو صورت دیسف یعروس و داماد با گل ها گاهیاند ... جا شده

نییتز  

در حال ی، مراسم خوب و فکر شده ا یاست و به طور کل شده  

ستیبرگزار  ! 

اند ... اقوام فخر  دهیلباس پوش یخوب و رسم یدختر ، همگ اقوام

 هم

 یتوانستند خوب و رسم یدعوت شده اند که م ییآن ها انگار

باسل  

 !بپوشند
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: پس شوشو کجاست ؟ کندیگوشم پچ پچ م ریز ترنم  

ادیاومد نتونست ب شیپ یکار فور هی: کنمیم نگاهش  . 

یایتو با پاشا ب ذارهیم رتهی: چه خوش غخنددیم ترنم  ! 

میلی: من و پاشا به هرحال فام شودیگشاد م لبخندم  . 

فخر و نو خندم . یو من مستانه م دیگو یجان خودت م کی ترنم  

جام زمیخ یشوند ، به احترامشان بر م یما م زیم کینزد عروس  



و رمیگیفخر آن را باال م یبه دستم است ، به سالمت یدنینوش  

میگو یم کیرا تبر ازدواجش . 

. نو  دیگویخوش آمد م یمیدوستانه وصم کندیم یتشکر فخر

 عروس

ست کها یو پف نیکه به تن دارد آنقدر سنگ یالغر است و لباس ،  

حمل کند، مادرش دامن لباس را مدام یتواند ان را به درست ینم  

یخوشبخت یفخر آرزو یبرا قایکند و به هرحال من عم یم درست  

 !دارم

 یشاد و مفرح بخش آغاز م یها کی. موز نمینشیم یصندل یرو

 شود

هنر و یکه همه  ییبرم. آدم ها یاز تماشا آدم ها لذت م .  

 شیبه نما خواهندیرقص ، م ستیرا در وسط پ شکوهشان

 .بگذارند
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خوشحال و تینها یرقص عروس و داماد است ... فخر ب نوبت  

کند یم هی، آنقدر که مادر فخر مدام گر ستیراض  . 

عروس هم سرشان به کار یخندد و خانواده  یبلند م پدرش  



است خودشان  . 

 یب ، اصالن جدا کنمیکه فکر م ی، آنقدر عال ستیعال زیچ همه

رتیغ  

اش نداشته است ییاهدا یبه کار فخر با آن بسته  یکه کار است  

! 

و  زندیم یغر کیام  یکه دخترانگ باستیز زیهمه چ انقدر

 خواستار

شود یباشکوه م یعروس کی  ! 

یباشد؟ سلوا ؟ و البد دخترها یفکر کردم ساقدوشم چه کس بعد  

کی. کنندیبرادر داماد در جمع و جور کردن دامنم کمک م ی وهیب  

کشمیاتفاقات سر م نیاز تصور ا گرید یدنینوش  ! 

نکن یرو ادهی: زدیگویگوشم م ریز پاشا ! 

گذارم ینم محلش  . 

] 6۳:9۱ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲8۳_ یلیگرا  
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 رهیرقص خ ستیدستم نگه داشتم و به پ انیجام را م نیسوم

 مانده



 ستیسوال نی! ارند؟یبگ یعروس کی میبرا نبودم قیال ی. حت ام

 که

شودیمرتبه در سرم تکرار م نیچند . 

با دوستان معاشرت  ... 

... وقتم را کیو گوش دادن به موز ینیری، و صرف ش دنینوش  

پشت قایو دراز است که دق لیطو زیم کیشام ،  زی، م ردیگیم  

 با آتش کیک دنیعروس و داماد قرار دارد ، مراسم بر گاهیجا

یباز  

که وسط  یها با هر شعله ا دیبد دیاست . ترنم مثل ند همراه

 مراسم

کشد یم غیدور ج کیشود  یپا م به ! 

گریکه د ییآدم ها ی... کالفه از خوشیدر پ یپ یها غیاز ج کالفه  

 رمیگ یم میسر وصدا تصم یشان را ندارم، به بهانه  حوصله

از یکم  

باغ بزرگ است، ها دور شوم . یرقص وصندل ستیو پ گاهیجا  

کرده اند نییآب را با شمع و گل تز یپر از آب و رو استخرش  . 

 یدنیو از طعم نوش زنمیاطراف استخر قدم م یکه به آرام یدرحال

 ام

برم یم لذت  . 



کند یتوجهم را جلب م یمردانه ا یصدا  . 
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: شما هم دیگویو م دیآ یآتش زده است و کنار استخر م یگاریس  

کنهیم تتونیصدا اذ من سرو مثل . 

و  یمشک ی وستهیپ ی. جوان است ، ابروها کنمیم نگاهش

یموها  

ساخته بود یمرد شرق کیمرتبش ، از او  یمشک  . 

قدم یدارم کم اجی: احساس کردم که احتمیگویو م زنمیم یلبخند  

 . بزنم

- ن؟یستیاهل رقص ن  

: نه چندان . شما چطور ؟ خندمیم  

- هنوز موفق نشدم به خجالتم  یلداره و یادیخواهرم اصرار ز

 تسلط

کنم دایپ . 

میگویخوانم و م یدهم از چشمانش شباهت را م یتکان م یسر : 

گمیم کی! تبر نیبرادر عروس خانم هست شما . 

 ! متشکرم-



: نادر هستم دیگویآورد و م یرا جلو م دستش ! 

: دالن میگویو م کنمی، لبخندم را حفظ م کنمیاش را رد نم پنجه ! 

- ییبای. چه اسم زواوو.. ... 
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 . متشکرم-

- ای نیاز اقوام فخر هست  ... 

: از دوستانش... و هم دوره هاشمیگویکالمش م انیم  ! 

شود : چه جالب... پس شما هم ... آم... از یاش مچاله م چانه  

ای دیکادرپرواز  ... 

نمیتا بعد بب کنمیم ی: فعال دارم دوره ها رو طمیگویکالمش م انیم  

ادیم شیپ یچ  . 

دیگویو م دیآ یهوشش به کمکش م کندیتعلل م یکم  : 

- نیهست تانیپس کاپ . 

: هنوز که نه خندمیم  . 

بانو خلبان باشه ...  هیدهد: واقعا جذابه که  یتکان م یسر

 احسنت به

 . شما



:  میگویآورد و خنده کنان م یاش را باال م یدنیافتخارم نوش به

 شغل

؟ هیچ شما  

- نرم افزار شی.. گرا.وتریمن مهندس کامپ . 
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- یچه عال . 

- چه نقاط وتریمهندس کامپ هیخلبان و  هیممنونم . به نظرتون   

با هم داشته باشن ؟ توننیم یمشترک  

: میگویدارد و م ینگاهم چه نفوذ دانمی، م دیآ یکش م لبخندم

دیشا  

اشتراکه ینقطه  نیاول نیتا برقصن ! ا کشنیخجالت م هردو  .... 

.چهره دیآ یم دیچال پد کیگونه اش  خنددیم یوقت خنددیم بلند  

است . به من اعتماد به  یو دوست داشتن نیریمردانه اش ش ی

 نفس

کند! عرق یکه م یکه به من دارد ... اشاره ا ی... توجه دهدیم  

نی... من را به اشیو گم کردن جمالت و من من کردن ها یشانیپ  

درخشم یم دیرساند که هنوز هم آنقدر که با یم باور  ! 



هنوز غروب نکرده است تمیآفتاب جذاب یقول به  ! 

۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۰:۰۲[  

# ۳8۳_ یلیگرا  

 

1680 

از  شتری، خوش صحبت است ... ب شومیصحبت با نادر م مشغول

 کار و

کند و من یم عتیشام مشا زیمن را تا م زندیاش حرف م خانواده  

نگاه کند بیو غر نیپاشا هم من را سنگ دهم یم اجازه . 

ندارد یتیاهم قتایحق میبرا  . 

کسل میبرا یعروس گریکند که د ینادر جالب صحبت م آنقدر  

گذردی. اتفاقا دارد به من خوش م ستین کننده . 

تا به او کمک کند و نادر با خواهدیاز نادر م دیآ ینادر جلو م مادر  

که فهممیم ردیگیفاصله مو پوزش از من  یاز عذرخواه یایدن  

آنقدر ادامه بدهد که کار  خواهدیکه م فهممیندارد برود . م دوست

 را

نسیزیکارتش را به من بدهد همان ب نسیزیبرساند تا ب ییجا به  



اش را نوشته است . من  یشخص یکه پشتش شماره  یکارت

نیچند  

کرده ام اصول و روشش را  افتیکارت ها در نیچند مرتبه از ا و

دمبل  

خوب یلیخ .  ! 

دمی: برات غذا کشدیگویم یبه آرام پاشا . 

:  میگویو م کنمیم یچهارم به دستم است ، تشکر یدنینوش

 . ممنون

از دوستان یکیدهد ، و همان لحظه  یغذا را به دستم م بشقاب  

که باز تنها رندیگ یو چنان با هم گرم م زندیپاشا را صدا م یمیقد  
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 دیکن لیهم م گویژ نیکند: از ا یزمزمه م گریمرد د کی،  شومیم

 به

ادیم یعال نظر ! 

: جدا ؟میگویوم زنمیم یلبخند ! 

 یمشک یبه تن دارد ، کالج ها یروشن یکت وشلوار طوس مرد

 اش به



است ، مدل  یو موقر بایاما در نظرم مرد ز دیآ ینم لباسش

ششیر  

یابتدا یاش مجعد است، سه دگمه  یمشک یاست و موها یستار  

 ریرا باز گذاشته و زنج دهیکت پوش ریکه ز یدیسف راهنیپ

 ورساچه

گردن دارد به . 

دیگویدارد و م ینگه م میرا برا گویژ سیشود و د یخم م خودش  

: 

نیکنیضرر نم دیامتحانش کن حتما . 

بشقاب دنی: دوستانم زحمت کشمیگویو م زنمیبه بشقابم م اشاره  

پر کردن تونستنیکه م ییتا جا منو ! 

شما رو چاق کنن خوانی: مدخندیم  . 

- توننیابدا نم ... 

با  تونهیم ی: البته! چه کسدیگویاندازد و م یبه اندامم م ینگاه

 شما

کنه بانو رقابت  .... 
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خندم یومستانه م بلند  . 



دیدار ییبایز ی: واقعا خنده  دیگویوم خنددیهم م او . 

کنار  یندو لو یرا با طناز نمیکه آمده تا او را واضح نب ییمو

و زنمیم  

نی: ممنونم . لطف دارمیگویم . 

- رو بدونم فتونیاسم شر تونمیهستم م یرعلیشما ام کیکوچ . 

 ! دالن-

- ! درست مثل خودتون باستیاسمتون هم واقعا ز  . 

- دیسپاسگزارم لطف دار  . 

- یا یتعارف . من اصال آدم تعارف ی. بکنمیو عرض م تینه واقع  

ستمین  . 

اعصاب خرد کن یتکرار یهاجمله  زنمیم شخندین ! 

، خانم  یمجالس عروس ی: تومیگو یو فروتنانه م کنمیم تشکر

 ها

و بعد  دیسنج دیرو با تیظاهر بشن ! موقع توننیبهتر م یلیخ

فیتعر  

 . کرد

- یاندازه م نیهم به هم یسر و شکل ادار هیمن به نظرم شما با   

لباس ... دولچه گابانا نیکه در ا دیدرخش  ! 
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- نیباش یبرند شناس خوب ادیوم ... به نظر ما  . 

 ! کارم واردات پوشاکه-

۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۰:۰۳[  

# 84۳_ یلیگرا  

روانم حدسم یشاد یقضاوتش کنم اما برا ستی.. درست ن خندمیم  

، همان یجمهور ابانیبه نظرم او در خ کنمیدر ذهنم مرور م را  

داشته باشد به سر یمجلس یلباس فروش کیتبو کی زهیشانزل  

واردات پوشاک را انجام دهد ته تهش ، وان  دیآ ینم وشکلش

هیترک  

با دو چمدان رفت و با سه چمدان برگشت ینیباشد آن هم زم رفته  

!!! 

 . چه جالب-

؟ هیکند: شغل شما چ یم سوال  

، شودیکه باعث گشاد شدن چشمانش م دهمیم یا یتکرار جواب  

که  یگریدو مرد جوان د نمیب یو م کندیم میده تماشاز رتیح

 پشت



 

1684 

 تیری. همزمان سه نفر را مد شوندیاو هستند وارد بحث م سر

کردمیم  

 یخزعبالت جواب م نیورود و ا یبه سواالتشان درمورد نحوه  و

 دادم

. 

نامه ها ... ساعت  یکه تا کنون کسب کرده ام ... گواه یمدارک از

یها  

گذرانده بودمکه  یپرواز  ! 

که هم سن  گریزده است دو پسرجوان د رتیشوکه و ح یرعلیام

 و

.... بحثرندیبگ یشیپ خواهندیم یرعلیخودم هستند هم از ام سال  

اند، به اتفاق ستادهیا زیکه پشت م یمردان ی. همه  شودیم داغ  

محدود کند دیداشتند جامعه ، زنان را نبا اعتقاد  ! 

 دیکه زنان را نبا یبکشم ، جامعه ا داد توانستمیکاش من م و

 محدود

را دوست دارند  تیکه محدود شودیم لیتشک ی... هم از زنان کند

 هم



. درمجالس همه با فهم و کنندیم جادیرا ا تیکه محدود یمردان از  

گرددیخانه اما ورق انگار برم یشوند تو یم شعور . 

 هریدرمورد کار و غ گریکنکاش دو نفر د یحوصله  یرعلیام

 ذالک من

: درمورد دیگویو م کشدیندارد ، بحث را به سمت خودش م را

 پوشاک

... 

دیگویم یرعلیو ام چرخدیبه سمتش م نگاهم : 
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- بذارم ارتونیکارتمو دراخت نیداشته باش لیاگر تما  . 

- نیممنونم ، لطف دار  . 

اعم از ی: هر نوع پوشاک دیگویو م ردیگیرا به سمتم م کارتش  

من درخدمتتون نیمردونه و زنونه خواست یرمجلسیو غ یمجلس  

 .هستم

یکه دست مردانه ا رمیدستم را جلو بکشم و کارت را بگ خواهمیم  

 هیدولت  دیبا دی: شا دیگویو م کندی، کارت را قبول م دیآ یم

 مصوبه



ها  یکه درعروس یاتیبدون مال غاتیجهت تبل رهینظر بگ در

 امکانش

داره وجود ! 

ندزیخشکش م یرعلیام  . 

؟ گمی:درست نم دیگویو م چرخدیبه سمتم م مرد ! 

فرمودن از  شونی: بشقابت کجاست ... ا میگویو م زنمیم یلبخند

نیا  

خوشمزه است میبردار گویژ . 

 کندیکه با اخم نگاه م یرعلیو رو به ام کنمیظرفم را بلند م و

میگویم : 

مصاحبت با شما لذت بردم از  ! 
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عقب آمده  یدهم و با شانه ها یکان مت میتعظ یبه نشانه  یسر

 به

اصال  ادی: به نظر مدیآ یم شی. صدا گردمیخودمان برم زیم سمت

 به

هم نبود یاجیمن احت حضور ! 

دهم یرا نم جوابش . 



کند: دالن یم میصدا ! 

ی دهیفا چینقطه محدود کند ه کیمن را در  نکهیجز ا آمدنش  

ندارد یگرید  ! 

: میگویوم چرخمیبه سمتش م گذارد یشانه ام م یرا رو دستش

 لطف

هی یخواینم یعنیبرو ! اجازه بده خوش باشم خوش بگذرونم  کن  

برم یکه دارم ازش لذت م ینیهم بب یعروس ! 

: با الس زدن ؟! خب با من الس بزن ... اگر تو  زندیم زهرخند

 الس

چقدر خوب گمیبهت م نایاز ا شتریباشه من که ب یقراره لذت زدن  

؟یهست یوخواستن ! 

اندازم یباال م یاست شانه ا دهیکدام قسمت ها را د قایدق دانمینم  

نمینش یم زیم وپشت . 

دهد یرا عقب م یصندل اصالن  . 
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و کراوات سورمه  دیسف راهنیبا پ رشیس یو شلوار سورمه ا کت

، یا  



دمیدیام و م دهیبودم و د دهیکه د ییاز مردها بای! تقر باستیز ... 

تر  ین بلندتر ، خوش قامت تر.... و خواستنسر وگرد کی حداقل

 به

خواهمی! هرچند که من او را نم رسدیم نظر . 
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، من با گردندیبرم زیهستند که به م یگریو ترنم دو نفر د پاشا  

: دیگویاصالن م دنیمشغول صرف شامم هستم و ترنم با د آرامش

 اقا

نمتونیب ی. خوشحالم م اصالن . 

: خوشوقتمدیگویو م زدیخیبرم محترمانه . 

: ترنم هستم دیگویکشد و م یدستش را جلو م ترنم  . 

 کندیوسپس رها م ردیگیم یتعلل دستش را به آرام یبا کم اصالن

 و

نمتونیب ی: خوشحالم مدیگویم . 
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 کیو اصالن هم  کندیسر تکان دادن اکتفا م کیتنها به  پاشا

 سالم



آورد یبه لب م آرام  . 

خواهندیمشغول آماده کردن پروژکتور هستند ، م یعکاس گروه  

بگذارند ! با شیبه آن را به نما هیشب یزیچ ای تهیاز فرمال یپیکل  

 یجو را از شور و حال عروس کیکالس یقیسرگرمم ، موس شامم

 دور

؟یخوریپرسد: شام نم یاست ، پاشا م کرده  

ستمیمنظورش من ن نیقیه ب قطع  . 

؟ ارمی: براتون شام بکندیم ینیریخود ش ترنم  

تشکر ارمی: نه ممنون خودم مزندیلب م اصالن  . 

کوتاه ، از  یعذرخواه کیکشد و با  یرا عقب م یصندل اصالن

 جمع

شود یدور م ما  . 

ادی: قرار بود ن دیآ یبه حرف م پاشا  . 

که سر نیکنم، هم یماشا ماندازم و رفتنش را ت یباال م یا شانه  

دو دختر هم چنان با چشمان یکی...  داردیظرف برم کیشام  زیم  

کشمیکه ابرو درهم م کنندیزده نگاهش م وق . 
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است دمید دانی، هنوز درم کشدیخودش ساالد م یبرا یمقدار  ... 

و در مقابل آن  داردیبرم یدنینوش یقوط کیچنگال و کی

ییدخترها  

 زیسر م کردندیبا دقت و تفحص نگاهش م هنوز داشتند که

گرددیبرم  

. 

است که  دهیغذا کش یاز ظرف بایساالدش مشغول است ، تقر با

نیاول  

کباب بره یبوقلمون نه تکه ها یبود ، نه تکه ها ییرایپذ ظرف  

... 

نداشته  یتیچندان اهم شیکدام را برنداشته است درواقع برا چیه

ای  

رده امرا کور ک شیاشتها ایاست  ریس  ! 

ام سرگرمم یدنیغذا و نوش با  ! 

بدم  یلیاست خ دهید گرانیمن را در جوار د نکهیاز ا راستش

امدین  . 

شد که بفهمد اگر من را از دست بدهد ، با وجود  یطور

 درخواست

اگر با من یکه به خودم بد بگذرانم ! حت ستمین ی، من آدم طالق  



مجلس را شرکت نکند کی  . 

مهم بوده ام که خودش را رسانده است  شیاچقدر بر کنمیم فکر

 به

که بوده ! ساعت ده است یضربو زور هر  ... 
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فخر و  ی. براشودیعروس و داماد آغاز م لمیمعکوس ف شمارش

 نو

گذاشته اند ... عروس با  یمقابل پروژکتور ، دو صندل عروسش

کیموز  

دهد یدسته گلش را در هوا تکان م پشیکل یابتدا . 

کندیم یا دورشان حلقه زده اند ، اصالن با ساالدش بازتره جوان  

است و من دستم ستون چانه است ، به پروژکتور  زیبه م نگاهش

 نگاه

گرسنه ام یلی! خ شومینم ریچرا س کنمیو فکر م کنمیم ! 

اغشته به  ینیاز جوجه چ یگرید یاز تکه  کنمیدهانم را پر م و

 سس

! 

شودیپخش م لمیف . 



 یمشت عکس است ! عکس ها کی...  ستیکه ن لمیف درواقع

 دونفره

شده است دیعکس ها ق خیتار رشانیفخر ... که ز ی  . 

آورده و محو  نییبه نو عروس است دسته گل را پا چشمم

 . تماشاست

زیهمه چ یای. عکس ها آنقدر گو زدیخ یاز جا برم یناگهان فخر  

یجوان که دختر لمبرداریکه فخر بداند و بفهمد ... رو به ف هستند  

ه؟یچ نی: ادیگویو هول شده م است ! 
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باغ برامون یبود که بچه ها یتو فلش دونمی: نمدیگویم جیگ دختر  

 !فرستادن
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- باغ یبچه ها  ... 

محو تماشاست نوعروس  . 

ختر است کهد کی ی، صدا شودیصدا از بلندگوها پخش م کی  



قراره  کردمیکه فکر م یهستم... و تمام مدت ای: من رودیگویم

 فخر با

بود شیو تدارک عروس هیازدواج کنه اون در حال ته من ! 

که انگار با  شودیپخش م دئویو کیشود  یها تمام م عکس

یگوش  

است گرفته  . 

: عشق من دیگویم نیدرحال باد زدن کباب ها رو به دورب فخر  ... 

من یایرو  ! 

: امروز چندمه ؟ دیآ یم نیدختر از پشت دورب یصدا ! 
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 ... امروز جمعه است-

اُوه گفتن حضار در  یکند ، صدا یرا اعالم م خیکه تار یزمان و

 سالن

کند یشود . مادر عروس غش م یم پخش  . 

: قطعش کنکشدیرقص است داد م ستیکه در پ یفخر  ... 

شود یبلند م عروس  . 

 مونیهفته مونده به عروس هی:  دیگویبه فخر م رو تیعصبان با

با یرفت  



؟ الیدختره و نیا  

کوبد یهمان لحظه گل را بر فرق سر فخر م و . 

است ستمیوحشت زده درحال قطع کردن س لمبرداریف . 

نام  ایکه رو یزده نگاهم به پروژکتور است و همان دختر رتیح

 دارد

براش  کنهیمفخر داره ازدواج  دمی: من امروز فهم دیگویم

 . خوشحالم

حتما  کنمیم شنهادیپ یول گمیم کیخانم به شما هم تبر عروس

نیا  

یکنیازدواج م یبا ک یدار یو بدون یرو دنبال کن عکسها  ! 

،  شهیداده م شینما دیجد یعکس ها یهمون لحظه سر و

یعکسها  

فخر در آغوش دختر... و دختر در آغوش فخر نود ... 
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... پدر عروس  کندیور را از سرش باز مو ت کشدیم غیج عروس

 به جان

فتدیم فخر  ... 

که تا به حال متکبرانه ییآدم ها ی، همه  هیاز ثان یکسر در  



 یبه وحش لیکردند ناگهان تبد یو متفکرانه رفتار م ،متمدنانه

ییها  

قالده به جان  یکرده بودند ... ب شانیکه انگار از قفس رها شدند

 هم

را در هم شکستند زیو همه چ افتادند  . 

دیکش رونیپدر عروس خودش را ب یمشت و لگد ها ریاز ز فخر . 

پا انداخته بود و  یبه سمت ما بود ، اصالن پا رو نگاهش

یدنینوش  

به چشمان فخر زل زده  میکه مستق یدرحال کردیرا صرف م اش

 . بود

ها را بلند کرده بود و  یاز صندل یکیعروس ، نادر ...  برادر

 همان

دیبه کمرفخر کوب هلحظ . 

 یعروس.... هق هق ها یها هیزنان ، گر ادیو فر غیج یصدا

 دختران

 یها یریغش کردن و از هوش رفتن مادر فخر... درگ گر،ید

شتریب  

شیکه آزار دهنده بود و اصالن به حرف آمد: نما ییسر وصدا ....  

میشد بلند شو بر تموم ! 



کنم ینگاه م کردیمدهان باز به او که خونسرد و خشک رفتار  با  

خشک است میگلو . 
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طور نیسرجا نشسته ام انگار توان تکان خوردن ندارم، هم هنوز  

دیگویو م ردیگیو خودش دستم را م فهمدیام م یبه صندل دهیچسب : 

شو بلند  ! 

که هنوز مورد یزیکوتاه از جمع ، از پشت م یخداحافظ کیبا  و  

. به  مید ، بلند شداقوام فخر و عروس قرار نگرفته بو خشم

 محض

پاشا  نیماش ی: مانتوم تومیگویم نمینشیم لشیاتومب یتو نکهیا

 جا

 !موند

دمی: کتمو بهت مدیگویفشارد وم یپدال گاز م یرو پا ! 

 هیزاو نی. از ا ردیگیدنده عقب م کنمیپرت م میموها یرا رو شال

نیا  

لمی... فرمیدارم تا عکس بگ لی! چقدر م ستییجدا تماشا جنگ  

و شودیرود و اصالن مانع م یم ی... اتفاقا دستم به گوشمیریبگ  



ذهنت ثبتش کن یخاطره تو هی: صرفا به عنوان دیگویم ! 
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ستیاصالن چگونه مرد نکهیخانه تنها فکر کردم . به ا یحوال تا  

... 

ت او ساخته است . تمام ذهنم به ناگهان شداز دس ییکارها چه  

خط خوردند و حاال،  نیشیپ االتی! انگار تمام فکر و خاصالن

 افکار

کردم .  یم دیدانم چه کار با یها شدند . نم یقبل نیگزیجا دیجد

 چه

دادم یاز خودم بروز م یرفتار . 

قابل تحمل شده است ریغ می، برا لیاتومب یحاکم بر فضا سکوت  

یادیز یزهایاز اتفاق امشب چ خواستمیحرف بزنم . م خواستمیم  

قابل جبران بود ریحادثه بزرگ و غ نیفخر ا ی... برامیبگو ! 

: چطورپرسمیو م کنمی، آرام و خونسرد نگاه م یاصالن جد به  

؟ یوباهاش بکن نکاریا یتونست  



هیدادم  یاجازه م دی: نبا دیگویو م کندیبه سمت من م ینگاه مین  

رو هم بدبخت کنه گهید دختر  ! 

یدختر ی:فقط اجازه داد میگویزند و م یم میبه گلو ریت جوابش  

؟ یهم دوستش داشت یلیبشه که اتفاقا خ بدبخت ! 

دیآ یاش از آن حال خشک در م چهره  . 

یستی: تو بدبخت ندیگویو م کندیبه من م ینگاه  ! 
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- هوو ... من بدبختم کهیمن بدبختم . من بدبختم که تو شوهر من  

 حیاون زن و به من ترج ی... من بدبختم که تو بچه ها دارم

یدیم ... 

یعروس رمیبدبختم که تنها م من  ! 

- اون جا نیو مانتوت هم تو ماش یبه همراه پاشا رفت یتنها نرفت  

یگذاشت  . 

- خوب باهاش برقرار کنم یرابطه  هیقبلش  خواستمیآره ! م  

امشبو شاد باشم خواستمیم  . 

زندیم رونیردنش برگ گ نمیبیم  . 

ازت دیبا یکه با فخر کرد ی: االن به خاطر کار میگویم باطعنه  



باشم؟ ممنون  

- فخر و خانواده اش و  یخواستیم دیشا اوردمتینم دیبا دیشا

یدلدار  

که  ی... و لذت ببریوقت بگذرون دتیجد یبادوستا ای؟!  یبد

 هنوز

 یفتیمم ماز چش یکه بگم دار یخوشحال بش دی! و شا یشیم دهید

 و

! و یی! رهایکه تو آزاد هیمعن نیدوستت نداشته باشم به ا اگر

یتونیم  

نگران اون اسم نکهیبدون ا یکه دلت بخواد بخور یهر گه یبر  

یشناسنامه ات باش یتو یلعنت ! 

کنمیحواله اش م یلبخند . 
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- میشیاز هم جدا م یچرا نگران باشم؟ ما به زود . 

 خیتار هی: میگویکند و م یرا فوت مشود ، نفسش  یکوچه م وارد

 و

ازت خوامیمشخص بهم بده ! من دادخواست طالق دادم . م زمان  

ترکت کنم خوامیبدم . م انیخودم پا یبه بدبخت خوامیشم . م جدا  . 



یخواستیکه م یاون یگیاز چشمت افتادم ... مگه نم یگینم مگه  

کن! دست  ؟! رهام کن ! ترکم کن ! ولم هی، خب، چه اصرار ستمین

 از

بردار سرمن  ! 

کوبدیفرمان م یرا رو مشتش  . 

کنمیوحشت م تشیعصبان از . 

بکند را نشانم داده است تواندیکه م ییچشمه از کارها کی امشب  

. 

و جالبه  ی:تو منو بدبخت کرد میگویو م کنمیسکوت م یا هیثان

 که

یکنی! تو منو مشمئز م یطلبکار انقدر  ! 

- یستیتو بدبخت ن ! 

- دختر  یضیدختر بدبختم که شوهرم مر هیتم! من چرا هس

 برادرشو

دختر هی. من  دهیم حیترج میکرد کسیکه مدتهاست ف یقرار به  

 گهید یخونه  هیوقتشو تو  دهیم حیکه شوهرم ترج بدبختم

 بگذرونه
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! ی! چه مردن رهیمیمن م یعاشق منه ، برا کنهیادعا م یول ...

 چه

برسه؟ نجایکار به ا یذاشتینم ی! تو اگر عاشق بودیعشق  

کمتره ؟ هیاز بق می: من چ کشدیم عربده !!!! 

کشدیگوشم سوت م ادشیفر یصدا از . 

 دیگویکنم وم ینگاهش م ادیفر نیپر از اشک از ا یچشمان با

از می:چ  

! کمتره ؟!  یگذاشت ارشونیکه امشب خودتو در اخت ییاونا

 !لبخندت

است ؟!  افهیت ق؟! مشکلت پوله ؟! مشکل تییبای! ز نگاهت

 مشکلت

من یخواست ی؟! تو که هرچ هیاست ؟ ! مشکلت با من چ خانواده  

گذاشتم... من که برات کم نذاشتم چرا درخواست طالق ارتیدراخت  

؟! تو  ینیمنو بب یخوای؟! چرا نم یترکم کن یخوای! چرا م؟یداد

 چه

لحظه... فقط  کیآرزوشونه  گهید ی! دخترا؟یخوایم یچ مرگته

کی  

تو باشن یجا هلحظ  ! 

چکد و یاز چشمم م یدهم ، اشک یرا به عالمت نه تکان م سرم  



داشته باشه .  رتیاگر غ ،یدختر چیه ،یدختر چی: همیگویم

 حاضر

باشه که زن داشته یمرد هیتن به اجبار بده ! تن بده که با  ستین  

، مشکلم با تو اجباره ! مشکلم با  تهیی! مشکلم با تو زورگو باشه

 تو

که چون برادرم برادرتو نهیکه من خون بسم ، مشکلم با تو ا هنیا  
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خودم یکه نذاشت نهی! مشکلم با تو اومدمیبه عقدت درم دیبا کشته  

که منو به زور  نهی! مشکلم ا نهیکنم ! مشکلم با تو ا انتخابت

یگرفت  

ادیمشتت !!! لعنت به تو ب تو  ! 

: میگو یو به او ممانم و ر یشوم اما سرجا م ادهیپ خواستمیم

یدونیم  

نبودم... چون تو ی؟ چون دختر بد کاره ا دمتیوقت ند چیه چرا  

نامزدش چشم  قیبه رف ی... کدوم دختر احمقینامزدم بود قیرف

 داره

 !مگه من هرزه بودم ؟ !

کندیزده نگاهم م رتیح . 



متاسفم  قای: برات عممیگویبارد و متاسف م یچشمانم اشک م از

 ! از

سفمدلم متا ته ! 

دوم ی. به سمت ساختمان م دیگویمانم تا گوش بدهم چه م ینم و  

که به  یسوار است و عطرش تا وقت میشانه ها یکتش رو .

 واحدمان

و سرم  کنمیپرت م نی. کت را به زم ندینش یشامه ام م یتو برسم

 را

هیو بلند گر نمینش یوسط سالن م رم،یگ یم میدستها انیم  

ریرا فراموش کنم هرچند که تصو زیدارم همه چ ی.سعکنمیم  

را  یمردانه اش ، درد العالج یزده  رتیمبهوت و ح چشمان

یرو  
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تحملش کنم دیدانم مدتها با یکه م یگذارد ! درد یم یام باق نهیس  

. 

۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۲:۰۰[  

# 88۳_ یلیگرا  

چی، به خودم ه تشبیه دنیچرخد ، از د یقفل در م یتو دیکل  



 نیزم یبندد ، مقابلم رو یدهم ، در را پشت سرش م ینم یتکان

یم  

کنم تیعصبان خواستمی: من نم دیگویو م ندینش  . 

دانم چقدر طلبکار و یکه م یو با چشمان کنمیرا پاک م میها اشک  

کنمیاز حرص است نگاهش م پر  . 

ه ردک یدرحال کند،یم کیانگشتش را به سمت گونه ام نزد سر  

با  ی: وقت دیگویم کندیگونه ام است را پاک م یکه رو یاهیس

 پاشا

ازم سر نزد ... زد ؟ ییخطا چیه یکرد نامزد ! 

کنم یام رجوع م یدوران نامزد به  ! 

است امدهیکدام از آن لحظه ها به چشمم واضح ن چیدره اصالن  . 
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: من دیگویو م چدیپ یحوصله اش در گوشم م یخسته و ب یصدا  

... من از  ی... با هرکسیتو خوشبخت باش خواستمیم فقط

 خوشحال

تو خوشحال بودم بودن  ! 

کنمیم نگاهش . 



...  رمیپاشا رو بگ یجلو تونستمی: من مدیگویو م زندیم یلبخند

 من

هفت توچال  ستگاهی! ا شناسمیم یکه متولد شد یرو از وقت تو

یوقت  

تا صبحونه نییپا میکه برگرد میگشتیبرم یو کوفته از اسک خسته  

بهت بگه که چقدر دوست داره ! دالن خوادیبهم گفت م میبخور  

داشتبرد یبودم تا به پاشا نشون بدم تو دهیکه برات خر یانگشتر  

نکردم یوقت سع چیتوچال ! ه میبود که با هم رفت ینیماش همون  

ازم خواست یوقت یکنم... حت جادیشما دو نفر ا یتو رابطه  یخلل  

امیاز پسش برنم دونستمیمخالفت کردم چون م امیب یعکاس یبرا  

... 

یخوایرفاقت نم یایتو دن گفتیبود برادرم بود م قمیپاشا رف اما  

که یلیموندم ... به خاطر ل یستی! تو رودربا یخرج من کن هنرتو  

وبال سلطان بود قبول کردم .. و تمام مدت من سکوت کردم اونجا  

... 

مقصرش هم منم.  دونمیداد ! مکه اون اتفاقات رخ  یوقت تا

 مقصرش

ما رو یمن و برادرم دامن همه  نیب ی نهیمنه ... ک ی خانواده  



متوقف شد !  گهیطرفانه بگو... پاشا د ی... اما دالن... تو بگرفت

گهید  
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ی... من جلو دیکشیدرکنارت باشه ... اگر پاشا کنار نم نخواست  

. من  ومدمیپسش برم که از یدونیو م گرفتمیخانواده روم کل

 دوست

 یکه بهت برسم! و وقت دمیجنب ری. دوست داشتم ... فقط د دارم

 همه

ینیعقب نش دیداشتن تو... چرا با یجهان با من هم سو شد برا ی  

بود ...  امیکه سالها آرزوم بود ... رو یزیچ ی؟! برا کردمیم

دی.چرا با  

گرفتمت یم دهیناد  . 

- تا پاشا خودشو جمع و جور  یو صبر کن یعقب بکش یتونستیم

 کنه

... تو وبرادرتیپاشا رو منحل کرد یتو زندگ !  . 

- خروار خاکه هی ریبرادرم تاوانشو داد ! ز  ! 

لرزند یدر حدقه م چشمانم  . 



: پاشا االن رو به راهه دیگویم یبا لحن خشک و گرفته ا اصالن  

... 

... سرحال و سر زنده استقبراقه  . 

رتمیس وید یتو ریمن اس یلدهم : و یتکان م یسر  ! 

به پاشا ؟ یبرگرد یخوای: م زندیم یلبخند ! 

خوامی: م میگو یمکث کنم اما قاطعانه م دیفکر کنم با دیبا  . 
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: پس از پاشا بخواه ... که دیگویماند و م یم رهیچشمانم خ در  

کنار !  کشمیدوباره داشتنت ... من خودمو م یکنه برا یصبور

 شش

گذرهیهم م شیشت بقکه گذ ماهش . 

:حاال که پاشا نامزد کرده ؟ میگویحرص م با ! 

- هم انجامش بدم نیروژ یبرا تونمیکه با فخر کردم ... م یکار  ... 

- رو ؟ چارهیاون دختر ب یآبرو ای؟!  یپاشا رو ببر یابرو ! 

.  کنمیم شیکار هی. دونمی: نم دیگویدهد و م یتکان م یسر

یخوایم  

ت... باشه . من اضافه ام ؟! باشه... با من به نامزد سابق یبرگرد

 مشکل



مثل سابق باشه! باشه زیهمه چ یخوای... باشه ! م یدار . 

ی: وقت دیگویو م داردیشود کتش را برم یخم م زدیخ یجا برم از  

ندارم ...  یشانس چیمن ه ی... وقت شهینم ی... وقت یخواینم

یاصرار  

کنمیم یخوشبخت یتو و پاشا آرزو ی! برا ستین  . 

؟ یکشیروال طالق... خودتو کنار م نیلرزد : تو هم یم میصدا ! 

: بعد  دیگویکند و م یم میتماشا یشرور و پر حرص یچشمها با

 از

... یمعامله کرد هیدرود . قرارمون رو فراموش نکن ! تو  یآزاد

 به مفاد

معامله وفادار باش ! شب خوش نیا . 
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گام کی کنمیم الیخ کهیحال.درست درکنمیزنان نگاهش م شخندین  

شده ام کینزد یروزیپ به ! 

کوبد  یدر را م یشود ، وقت یکند و از خانه خارج م یرا باز م در

کی  

 ی. بو رمیگ یم میدستها انیکشم . سرم را م یم قیعم نفس

 عطرش



زند یدر خانه چرخ م هنوز  . 

من پاشا را دوست دارم ! نکند  کنمیبندم و فکر م یرا م چشمانم

کی  

باشد توهم ! 

] 44:۲۲ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 89۳_ یلیگرا  

و ششم : اکنون ستیب فصل  

به دهان پاشاست نگاهم  . 

کرده اند ری: ضارب را دستگ دیگویم  ! 

ما را گرفته  ی قهیهم  شیکه سه سال پ ی: ضارب همان دیگویم

 است

! 

 

1705 

اعتراف کرده استجرمش هم  یکی: ضارب به آن  دیگویم  . 

که  نیمراقب است ، تا عدنان ، هم یحساب فی: آل س دیگویم

 ضارب

موقع باز نکند یشود ، دهانش را ب یم دهینام  . 



مرتکب شده است ،  یمیقد ی نهی: عدنان به خاطر ک دیگویم

 خودش

و خود مختار به آل ستین یکس ریاعترافاتش گفته است که اج در  

ر دو بار ، اصالن را نشانه گرفته ضربه زده است . و ه فیس

 است

داند .  یو ورثه نم قیکند ! چون او را ال یبه او حسادت م چون

 چون

ثیح نیاز ا یلیاست ! و دال یجنم یعرضه و ب یمرد ب او  ... 

،  نیاز ا شیب سی: چون اعتراف کرده است ، پس پل دیگویم

یریگیپ  

اعالم کردن هر  مختومه یکند . اعتراف عدنان برا یرا نم پرونده

 دو

ستیکاف پرونده  ! 

 یدینکرده است . هنوز ام یرییاش تغ یاریهوش بی: ضر دیگویم

 به

آمدن هست بهوش  ! 

را باز  شیباشد ، حتما چشمها داریپا تیوضع نی: اگر ا دیگویم

یم  

 . کند



دیآ یهم برم یکی نیاست ! ازپس ا ی: او مرد قدرتمند دیگویم  ... 
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تکان  شیپاشاست ، لبها یرمز و خون آلوده به چشمان ق نگاهم

یم  

 گریندارد . د یتیچندان اهم میبرا شیحرفها یباق گری. د خورد

ینم  

ستیکاف میکه گوش دادم برا ییگوش بدهم. همان ها خواهم . 

درود حکم  یکفش کرده است که برا کی: لعبت پا در  دیگویم

 تبرئه

رندیبگ  ! 

ست: سلطان تا کنون مانع شده ا دیگویم  ! 

زده خی یآورد ، پنجه  یم شیبلند شوم که دستش را پ خواستمیم  

؟ یبخور یزیچ هی دی: تو با دیگویو م ردیگیمن را م ی  

ندینشیبه چشمان پاشا م نگاهم  . 

لقمه غذا  هی دی: با دیگویدارد و م یرا محکم تر نگه م دستم

یبخور ... 

دارم ! حس ادیکه گذرانده ام ! تمامش را به  یچهارده روز تمام  



 یام ... تمام هفت روز دهیاز روزها را نخواب کیکدام  چیه کنمیم

 که

او را  دیکه با می! و با دکتر جر وبحث کرد میبندر ترکمن ماند در

 به

 یاری! چون امکانات کم است ... چون مدام هوش میبرگردان تهران

 اش

شودیم یبزرگ راتییتغ دستخوش  ! 
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را بارها و بارها نشانه گرفته بود !  اش قهیشق یضارب لعنت چون

 چون

نفر گفته بود ، اسامه از ضربه به سر مرده است و  کی انگار

 انتقام سه

!  یشانی... پقهیرا با هفت ضربه گرفت ! هفت ضربه به شق ضربه

 پس

 ی! با قفل فرمان ! کاش با سالح گرم کار را تمام م انهی... آهسر

 ! کرد

کرد که هر ضربه درد را حس  ینم رخنه میبغض در گلو نقدریا

 ! کند



 یگفتند حت یآورم ! وقت یم ادیچهار ده روز را مو به مو به  تمام

 اگر

ندارد ییکارا شیشود هم پاها داریب  ! 

نه شد  یاریهوش بیآورم ... ضر یم ادیچهار ده روز را به  تمام

 را

 ادیدادند را به  ینشان نم یپالس شیآورم ! مردمک ها یم ادی به

یم  

شد و دست  دارینا پا تشیبار به اتاق عمل بردند وضع کی.  آورم

 از پا

آورم یم ادیبرگرداند به  وی یس یتر او را به آ دراز  ! 

 بیآورم.... ضر یم ادیهشت شد را به  یاریهوش بیضر

یاریهوش  

یم ادیرا به  امدیآورم ! ام آل به مالقاتش ن یم ادیشد را به  هفت  

 ادیکه انتظار شفقت داشت را به  یانواده اآن خ یرحم ی! ب آورم

یم  

دکتر از ثبات  یوقت یآورم ! حت یم ادیسلوا هم به  امدنی! نآورم

نیا  

آورم که چه یم ادیآورم . به  یم ادیرا هم به  زدیحرف م بیضر  

که به کار برد یی. جمالتش... تک تک واژه ها گفت  . 
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خواهد ادیاو به  ای... اکه داشت و کنارش بود من بودم  یکس تنها  

؟ آورد ! 

۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۳:۲۳[  

# ۰9۳_ یلیگرا  

 یسامسونت فیک د،یآ یم شیپ یمرد با کت و شلوار خاکستر کی

 به

 گذاردیم شیموها یرا رو یدود نکیکه ع یاست و درحال دستش

 و

ف؟ی: خانم آل سدیگویم  

و در کنمیکه با دقت مرد را تماشا م ی.درحال رمیگیر اباال م سرم  

 زیآنال نینه ... در ح ایام  دهیاو را قبال د ایکنم آ یفکر م ذهنم

 کردن

شما ؟ دی: ببخشپرسدیشش و بش ماجرا پاشا م و  

هستم ینی: کامران عابد کندیم یبه من مرد خودش را معرف رو  . 

رمیوقتتون رو بگ قهیچند دق تونمی! م فیال س یآقا لیوک . 

ادیرو به  یسبحان ی:اقا دیگویو م کندیتر نگاهش م قیدق اشاپ  

ارمیم . 
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یآقا یحقوق لیوک یسبحان ی: درسته اقا زندیم یلبخند ینیعابد  

شما یی! خوشوقتم از آشنا شونیخانوادگ لیهستن من وک فیس آل  

مهراز جناب  ! 

 جیشناسد و خودش نه ، گنگ و گ یاو را م ینیعابد نکهیاز ا پاشا

یم  

 . شود

ردیگیقرار م زیکشد و پشت م یرا عقب م یصندل ینیعابد . 

 یبود ! االن چه وقت یبه صورت مرد است ، االن چه وقت نگاهم

 از روز

: دیگو یم ینیو عابد کشمیام م یشانیبه پ یدست جی؟! گ است

فهیوظ  

. باکنمیم یعذرخواه ریتاخ نیزودتر خدمت برسم . بابت ا داشتم  

آمده ... الزمه که تاسف خودمو اعالم  شیپ که یبه موضوع توجه

 کنم

و از  قایهستم . عم شونیا یبگم که آرزومند سالمت و بهبود و

 ته دل

! 



حرف بزند اکارانهیر دیآ یبه نظر نم زنمیچشمانش زل م به . 

کند: ممنون یمن لب به سخن باز م یجا پاشا ! 

درشما االن  فیخانم آل س دونمی:م دیگویم یبا تعلل ینیعابد  

موارد بشه با شما صحبت کرد اما نیکه درمورد ا نیستین یطیشرا  

به شدت منظم، مسئول و متعهد بودند و  فیآل س جناب

 تقاضاشون
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بود که منظم و متعهد و مسئوالنه نسبت به  نیاز من ا شهیهم

 شغلم

که به شغلم ارتباط دارن رفتار کنم ییآدم ها و ! 

د؟یکنیاستفاده م یاض: چرا از فعل ممیگویم یتلخ با  

: مرده ؟! خاکش میگویکند و با طعنه م یشوکه نگاهم م ینیعابد  

! هنوز هست ! منظم... مسئول... متعهد ! هنوز هستکردم؟  ! 

: دیگویچسباند و م یم قهیسر انگشت شستش را به شق ینیعابد

 حق

خوامیشماست عذرم با . 

را  شیکه دستها یدرحال کشدیم رونیپوشه ب کی فشیک یتو از

 با



برد ، یو انگشتها را در هم فرو م گذاردیآن م یرو یدستپاچگ  

با شما صحبت کنم اگر دیبا ی: من درمورد موضوعات مهمدیگویم  

نیستیمساعد ن امروز ... 

 ی: مساعدم ! برامیگویدهم و م یرا به عالمت نه تکان م سرم

 گفتگو

دیی! بفرما دنیشن و . 

اندازد یبه پاشا م ینگاه مین  . 

 

1711 

خواهد جمع را ینشسته است که انگار نم زیپشت م یدرحال پاشا  

: ممکنه ما رو تنهامیگویو م کشمیزبان م میلبها یکند ، رو ترک  

؟یبذار  

کند یمتعجب به من نگاه م پاشا . 

که یو اخم یعذرخواه کیسکوت کرده است و پاشا با  ینیعابد  

شود ،  یمبلند  زیاست ، از پشت م تیقابل رو شیابروها انیم

 چند

کندیرا ترک م زیو سپس م کندیمکث م هیثان  . 



که شما  دی: ببخشدیگویم ینیدهم و عابد یدهانم ر اقورت م آب

 رو

دمیقرار م طیشرا نیا یتو  . 

: با  دیگویو م کندیپوشه را باز م ینیو عابد کنمیرافوت م نفسم

 توجه

یلیل از اموال پدربزرگ شما قانونا به اسم خانم یبخش نکهیا به  

داد و ستد و قرار یرو ط یبخش اعظم شونیشده بود و ا قتیطر  

هللا مراد مهراز واگذار یخودشون بود رو به اقا نیکه ب یومدار  

 یریگیبه من محول شد ، جهت پ فهیوظ نیفروش ! ا یبرا کردند

 و

امور یبررس  ! 

تی: با هو دیگویو م زندیم یاست ، لبخند ینیبه دهان عابد نگاهم  

فروش گذاشتند  یمهراز برا یکه اقا یاموال می، تونست ناشناس

 رو
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. درحال  میبرگردون دیکه شما باش یو به صاحب اصل میریبگ

 حاضر

که قبال انتقال داده یقره قاشل یها نیاسناِد امالک و زم ی هیکل  



یانتقال به نام شما هستند . ط یبودند ، االن دومرتبه آماده  شده  

موضوع بودم تا به سرانجام  نیا یور ادارام ریمدت درگ نیا

 برسه و

 ریدر مرز دستگ روزیمهراز د یاقا نکهیبا توجه به ا خوشبختانه

 شدند

رسوندم ، انتقال یاریداد تیکه من به رو یو با توجه به اسناد ،  

موضوع  نینداره و وجوه مذکور هم بلوکه نخواهند شد. ا یمشکل

 ! اول

واستیتش کوتاه ، رسا و شاست ، جمال رکیباهوش و ز مرد  . 

دو دو تا چهار تا انجام بدهم و درکش توانمیهضم کنم . م توانمیم  

. موضوع اول روشن شدکنم  ! 

کمان یاست که به ناگه از چله  یریهللا مراد مثل ت یریدستگ خبر  

سرباز  ی نهیو به س زندیدور م کیکه  یریزده است ، ت رونیب

 صف

که یند ، اعالن جنگ است درحالک یبرخورد م یارتش خود اول  

و اول با خودمان !  میبجنگ دی! با مینفر را از دست داده ا کی

 جنگ

یوحشتناک و درد آور بوده اند . طمع ها شهیهم یخانوادگ یها  

! بغض کرده و محزون نگاهش یخانوادگ ی... دردها یخانوادگ  



کنمیم . 
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: ادامه بدم؟دیگویو م زندیم یلبخند مرد  

] 4۲۲۳: ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱9۳_ یلیگرا  

با  یطب نکیدارد ، ع یکم پشت یو جوان است ، موها مهربان

میفر  

دهد  یم حیاست و ترج یاش عقاب ینی، ب یسورمه ا ی ساده

و یجد  

ریکشته به نظر برسد تا مظلوم و گوشه گ کار ! 

-  یخصوص اموالخدمتتون عرض کنم در دیکه با یموضوع دوم

 هست

فهیمتعلق به جناب آل س که  ! 

 یدرونم به لحظه ا یکه شعله ها یدرحال میریگ یآن گر م کی

 زبانه

اون هنوز زنده ن؟ی: متوجه حرفهاتون هستمیگو یکشند تند م یم  

 . است



 دیمن متوجهم اجازه بد فی: خانم آل سدیگو یوارانه م میتسل

 عرضم

نشده! من جسارت نکردم تموم  ... 

- نشیکشیم نیدار یدست یدست  ! 
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- عرضم کامل بشه خودتون دینه خانم . خدا نکنه ... فقط اجازه بد  

دیشیم متوجه  . 

روزها حساس و شکننده ام!  نیبه خون نشسته است، ا چشمانم

کی  

که هرگز به دستش ینفر کیدهم ...  یرا دارم از دست م نفر  

اوردمین  ! 

ینیوعابد زنمیود ، به مرد زل مش یفراخ م میکه در گلو یبغض با  

فی: با توجه به درخواست طالق خانم آل س دیگویم ... 

: خانم سلوا کندیم حیفورا تصح ینیو عابد شودیم کیبار نگاهم

 آل

فیس .... 

کندیقوز م میها شانه . 



 شونیا نکهی: در واقع با توجه به ا دیگویم یبا تعلل ینیعابد

 متوجه

ن هستندقاتل همسرشون ، اصالن خا شدن  ... 

ستی! اون قاتل اسامه ن ستی: نپرمیجا م از . 

به  کنمی... خواهش مدینی:لطفا بنش دیگویخونسرد م ینیعابد

 خودتون

دیباش مسلط  . 
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: چطور مسلطمیگویترکم وم یدهد م یامان نم گریکه د یبغض با  

 نیشوهرم... در واقع ام لیاجازه بدم وک تونمیم یچطور باشم؟

نیتر  

قضاوتش کنه یراحت نیه اون کنار خودش داشته به همک یآدم  . 

سکوت کنم نیخوایازم م چطور  . 

- اخبار رو به اطالعتون  خوامیمن صرفا م ستیبحث قضاوت ن

 برسونم

شما نی. من دوست و امدمیجهت استحضار خدمت شما رس امروز  

 کنمیو خواهم بود. هم شما هم اصالن خان ! خواهش م هستم

یقدر  



 دیبنده تموم بشه . مهلت بد ضیتا عرا دیمسلط باشخودتون  به

 باور

وبدونن من  انیداشتم و اگر بهوش ب ریاالن هم تاخ نیهم دیکن

 شما

خانم! به من و کشننینسبت به مسائل آگاه نکردم گردن منوم رو  

نیام رحم کن خانواده ! 

شودیپر از آب م چشمانش . 

او را  یبشکند ول شود و گردن او را داریکه بخواهد واقعا ب انگار

یرو  

ندینب تخت . 

... ناگهان انگار پنچر شده ام . شومی. خاموش م شومیم ساکت

یرو  

درخواست طالق دادن شونی: ا دیگو یو م میآ یفرود م یصندل  . 

تمام و کمال پرداخت بشه. من  شونیا ی هیمهر دیقانون با طبق

 فکر
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و خانم سلوا فتهیق بطالق اتفا نیا میبهتر باشه که اجازه بد کنمیم  



 هیانجامش بدن . درمورد مهر توننیوکالتشو دارن و م فیس آل

 ...هم

دیکه با نیشما هست نیاصالن خان ، به شما وکالت دادن . ا قبال  

انجام بشه و بنده  یموضوع چه اقدام نیکه درمورد ا دیبد دستور

 هر

نحو احسن  نیموظفم تا به بهتر دیکه شما دستور بد یاقدام

جامشان  

 . بدم

] 4۲۳:۲ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲9۳_ یلیگرا  

:  دیگویم ینیشوند و عابد یوکالت آغشته م یبه واژه  میلبها

 مرتبه

بهتون دادن یعقد دوم اگر خاطر تون باشه وکالت محضر ی  ... 

بود خاطرم ! 

بود  یآورم. وقت یرا خوب به خاطر م میدوم که عقد کرد ی مرتبه

 که

که خودم  یآن شرط یداد . حت یزیتن به هرچ تمیرضا یبرا

شیبرا  

راثشیم ی. برا گذاشتم  ! 
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و انیبه هوش ب ی: وقت دیگویو م کندیدرنگ م هیچند ثان ینیعابد  

 شونیاز زندگ شهیهم یبرا گهید فیکه خانم سلوا آل س ننیبب

 خارج

به کافه میتونیمو ما  کننیمحسوب م یروزیپ هی نوی، قطعا ا شدن  

ست؟ین نطوری. ا میکن هیته یمقبول یها ینیریو ش میبر یناتل  

زنمیچشمان مرد زل م به . 

نکهی:قبل از ا دیگویکند و م یقطره اشک از چشمش چکه م کی  

شهی... حالش خوب مدمشیشما برسم رفتم د خدمت  ! 

لغزد و من یگونه اش م یرو یدر پ یاشک پ یبعد یقطره ها و  

شهی:حالش خوب م میگو یم ییدلجو یبرا  . 

- دنید بیو آس یبود که بتونه بدون دل شکستگ یمنتظر روز  

 شدیاواخر انگار مقدر نم نیکنه . ا ی، خانم سلوا رو راض خانواده

ی! ول  

ای یخود خواسته و بدون فشار از جانب کس میتصم نی... ا حاال  

موضوع هستم . به  نی! و من مشتاق ا شهی... انجام مییجا

هیعنوان   



لیوک هی...  دوست ... 

- شهیخوشحال م دیاگر بدونه اومد . 

- در کنارتون خواهم بود شتریمدت به شدت شلوغ بودم . ب نیا  . 
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: ممنونزنمیم لب  . 

پوشه ،  نی: تو ا دیگویماند و م یبرود اما ، سرجا م خواهدیم

دیکل  

شماست . که شخصا  ینامه برا یمعرف هیاماناتش و  صندوق

به دیونبت  

دی. الزمه که بدون نیداشته باش یاون صندوق دسترس اتیمحتو  

،  96سال  یعنیکه شما رو عقد کردند  یخان از زمان اصالن

تیوص  

صندوقه و  نیهم ینسخه اش تو کیاشون رو نوشتن !  نامه

ینسخه   

کنمیاش دست من! صرفا جهت استحضار عرض م گهید . 

ممنون که وقتتون رو در: دیگویلغزد و م یگونه ام م یرو اشک  

رو در اسرع وقت خدمتتون اعالم گهی. اخبار د نیگذاشت ارمیاخت  

تیاهم شتریب تونیسالمت تی. به خورد وخوراک و وضع کنمیم  



نیبد . 

: درموردمیگویاو برود م نکهیدهم قبل از ا یدهانم را قورت م آب  

کنه؟یم یریگیاونو پ ی... کیاسامه چ ی پرونده  

- یگناهیبه ب دمیم ی... منم مثل شما قاطعانه را شونیحقوق لیوک  

 یهمزمانه با اعالم را انیبهوش ب ی. انشاهللا وقت شونیا

 ! برائتشون

- ؟ ی؟! اون چ قتیطر یلیل ! 
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 یآزاد هستند . اقا شونیا یدهد : به لحاظ قانون یتکان م یسر

 مهراز

زو خروج ارز از کشور داشتن در مر یقانون ریچون خروج غ هم  

درحال کنمیفکر م قتیهستم . خانم طر ریگیشدن ! من پ ریدستگ  

 یشتریبرند .اگر الزمه اطالعات ب یهتل به سر م کیدر  حاضر

 کسب

منه یشماره  نی. انیبهم اعالم کن کنم ! 

: در هر شبانه روزدیگویدهد و م یقرار م میرو شیرا پ کارتش  

شما و اصالن خان هستم درخدمت  . 



مهراز و به  یاقا ی هی: لطفا قض میگویو م مکنیرا لمس م کارت

 پاشا

نیبگ  ... 

نیشناسی: پاشا رو مچرخدیبه سمت مرد م نگاهم  . 

ستیبا بنده ن ی: چشم . امردیگویو م دهدیم سرتکان . 

 ییشوم و او به سمت پاشا یم زیخ میبه احترامش ن کنمیم تشکر

یم  

ا است .سرم ر گاریدر حال دود کردن س یمکتین یکه رو رود

انیم  

دور کند است! چقدر همه یرو زی. چقدر همه چ رمیگیم میدستها  

بار من نیقابل تحمل است ... چقدر از تحمل ا ریسخت و غ زیچ  

.... احساس کنمیم یپناه ی! چقدر بدون او احساس بعاجزم

ییتنها  ... 
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... اقوام ... انگارشاوندانی... خوکانیغربت در کنار نزد احساس  

ندارمرا  چکسیه . 

] 46:۲۳ ۲۱,8۰,8۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۳9۳_ یلیگرا  



که به  ینشسته ام . کتاب به دست ... درحال نشیبال بر

نگیتوریمان  

که به او متصل  ییها و لوله ها میزل زده ام ... و به س قلبش

 ! است

 یها یمتصل است و سرش بانداژ شده است ، کبود التوریونت به

یرو  

اند ... سر انگشتش را که به پالس  یاش رو به بهبود ونهگ

متریاکس  

چند یخونش رو ژنیگرفته ام! اکس ادی گرید کنمیرا تماشا م است  

چند باشد ی... ضربانش رو باشد ... 

یمژه ها نمیب یم کنمی. حاال که نگاهش م کشمیم یقیعم نفس  

. خوش فرم و پر پشت است  شیدارد ! ابروها یرنگ بلند یمشک

 هر

مرتب است اگر بفهمد من  شی... ناخن ها کنمیاصالحش م روز

 ناخن

دهد ؟ ینشان م یچه واکنش کشمیرا سوهان م شیها ! 
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میگویو م زنمیدهد م یکه از خودش بروز م یریبه تصو یلبخند  : 



 حی. ترج کشمی... ناخن هاتو سوهان م ادیچه ن ادیخوشت ب چه

دمیم  

یبد حیترج نویر کنم خودتم ا! فک یکما هم مرتب باش یتو ! 

در  ییبهم گفت چه کارها ینی: عابد میگویلرزد و آرام م یم لبم

 حق

 میداشت یهرچ ی! بهم گفت چطور یو خانواده ام کرد من

میونداشت  

دو  یمعامله  هیو رو کردم . ری! اسنادتو خودمم زیپس گرفت رو

 سر

و  زیمه چ... و ه یفروشنده جا زد کیبود نه ؟! خودتو مثل  سود

 پس

... هم مراد ... هم ما  یرو به نون و نوا رسوند یلی.هم ل یگرفت

یزیچ  

. کاش از کارات  یوسط تو ضرر کرد نی! ا میاز دست نداد رو

 بهم

 گفتمی... تو امور ! بهت م شدمیم لیاون وقت منم دخ یگفتیم

یراض  

نه ای یبزن میاز خرج خونه زندگ ام  ! 

خندمیم  ... 

اصالن یحرفم بخند نیبه ا دی: با میگویو م دهم یتکان م یسر ! 



برم یانگشتم ر اجلو م سر . 

وکوچک است را یمیقد ی هیبخ کی یکه جا شیابرو ی گوشه  

که  یکشیاز درون درد م یدار دونمی: م میگویو م کنمیم نوازش

 چرا
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.  ادیبه مالقاتت نم گهید چکسیو پاشا ... ه ینیمن و عابد جز

یحت  

ام آل ی... حت سلوا ... 

هستن .  ی: اونها از دستت عصبان زنمیخشکم زبان م یلبها یرو

هی  

ازش حرف  یلیکه ل یقتی... وضوح حق دمیبهشون حق م یکم

زنهیم  

رو باور  یا گهید زیچ خوادیکس دلش نم چیباالست که ه اونقدر

 کنه

. مهم منم  کنمیاونها ... مهم منم که باور م یهمه  الیخیب یول .

 که

قرار بود  ی! راست یایبرنم یکار نی... تو از پس چن دونمیم

 درمورد



 یاریبه خاطر م یبش داریب ی! وقتم؟یحرف بزن یموضوع مهم چه

 !؟

زهایچ یلی: من درمورد خ ندینش یم میلبها یرو یجان یب لبخند  

به بعد و چطور  نیقراره از ا نکهیحرف دارم . درمورد ا باهات

 ادامه

که  یدرمورد تو ... درمورد احساسات ... درمورد خودم ...میبد

 شکل

 ! گرفتند

؟! من رفتم ادیم ادتی: طالق اولمون رو  ردیگیام عمق م خنده  

 یبدون خوامیبهم خوش گذشته ... اما م یلی... وانمود کردم خیدب

 کال

 هی. دمیخواب شترشویهتل بودم و از جام تکون نخوردم . ب یتو

 کمم

کردمیحفره حس م هیام  نهیو سکردم ... اونجا که بودم ت دیخر  ... 

شهیجا وطن آدم نم چیه نکهیو ا یدادم به غربت زدگ ربطش  ... 

 

1723 

اما  رفتیهاشون دلم غنج م یآزاد یاونجا که بودم برا درسته

 اونجا تو



که  یینبود! حس تنها چکسی... خانواده ام نبودن ... ه ینبود

 اونجا

حجم  هیارم دوباره با کردم و قلبم وسوراخ کرد االنم د تجربه

تر میعظ  

مسخره است که بعد  یلیخ دونمیم نی! بب کنمیبزرگتر تجربه م و

 از

 یو سرتق باز یلجباز ی هیکه هر دو تاش برپا یمرتبه طالق دو

 بود

که  یا یجهنم یاون زندگ یدلم برا یلیاالن بهت بگم که خ ...

 باهم

یاون زندگ یبهت بگم! که دلم برا خوامیم یتنگ شده ول میداشت  

 یکه با تو داشتم تنگ شده اصالن . فکر کنم به اندازه  یجهنم

یکاف  

و  یش داریب دی... بایکرد یهم اشتباه بزرگ یلی... خیچزوند منو

 بهم

! که چقدر میسوزون یتو دل م ی... بعد با هم برایو بگ قتیحق  

 هی یصبر نکردن تا تو تو یرحم بودن ... که حت یات ب خانواده

 جمله

با  یکردیم الیبود که خ نیفرق تو با اونا ا دی! شا یبد حیوضت

 گفتگو



... چون یبود که درنده نبود نیهم یبرا دیحلش کرد ! شا شهیم  

یدرستش کن زیمسالمت آم یبا راه ها یخواستیم  . 

۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا ۰۰:۱۳[  

# 94۳_ یلیگرا  

 

1724 

 یدادن تو رو باور نکنن اصالن .حت حیج: همه ترمیگویدرد م با

 ... من

میتو رو ... پشت گوش بنداز یتو رو ، حرفها میداد حیترج همه  ! 

ادیو بد از آب درم دیپل یهم که عاشقش هست یاون ی... حت ینیبیم  

! چون کردمیتو زرده اصالن . من جات بودم بهش اعتماد نم ...

 اون

همه بشنون  نکهیه نه امگه خانواد یاعتماد نکرد ... ول بهت

 ...دردتو

شد که نخواستن؟! مگه  ی.... چرا پس نخواستن ؟! چحرفتو

گنینم  

 یکرد هر خبط یباشه که جوون و نوجوون هرکار یجور خانواده

 کرد



تو اغوش خانواده . پس چرا ... نشد ؟!  ادیبتونه برگرده و ب ،

 چقدر ازت

دارم اصالن سوال ! 

گونه ام هستند راپاک یکه رو ییاواشکه کشمیام را باال م ینیب  

نامه  تیوص دیبه سن و سال تو چرا با ی: آدممیگویوم کنمیم

 داشته

 یک دونمینه ؟! نم یدونستیم نوی. ا یتاجر موفق هی؟! تو  باشه

 قلبمو

شد ی! ک ارمینم ادیبه  کنمیبه گذشته فکر م یفروختم . هرچ بهت  

تو  ی. وقت خوامیبدون تو رو نم دنینفس کش دمیفهم یک ...

 اسمون

تو جنگل...  ایشد  ایبودم ؟! کنار در نیزم یتو یوقت ای؟  بودم

نور ریز  

 ستین ادمی!  دیمداوم خورش دنیتاب ریوسط روز... ز ای...  ماه

 . اصالن

که دلم و یقشنگ یکه اون لحظه  فی. چه ح ستیتو ذهنم ن یچیه  
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به هوش یقت. مطمئنم وفیصد ح فیرو به خاطر ندارم ! ح یبرد  



لحظه برات بگم .... نه ؟! من چقدر نیمدام از ا یدوست دار یایب  

دونمینم قایشرمنده باشم که بگم دق قراره  . 

: میگویدارم و م یخواهد هق هق کنم اما خودم را نگه م یم دلم

یمن  

با ورود  فیکه ال س دمیتو هم نبودم فهم ی شهیاز رگ ور که

 اتابک

؟  یدینفهم نویتو چرا ا کنهیرحم نم جمع شده ... به تو خاطرش

 چرا

؟! حل شد ؟! شد ؟ یحلش کن یتونیم یکرد الیخ ! 

شود : دلم  یو چانه ام مچاله م کنمیلوله م رونیرا به ب میلبها

خوادیم  

که ی... درست وقت یکار وبا من بکن نیا یات کنم. حق نداشت خفه  

آدم ها زود انقدر به دی... .نبا میو درستش کن زیهمه چ میخواستیم  

 یومدیو بدون سالح جلو م یکردیو باورشون م یکردیم اعتماد

 . تو

اصالن ؟ یحاضره رحم کنه ؟! ک یبه ک یدوره زمونه ک نیا ! 

شود یاتاق باز م در  . 

کنارش باشم توانمینم شتریب گریکه د فهممیم  . 



خورم یتکان م یشوم . به سخت یسوار م میپاها یرو یسخت به  

... 

و بعد ....  ردیگیاش قرار م یشانیدم پ می... لبهاشوم  یم خم

 بدون

بهتر باشه  دی: شامیگویو م کنمیاو را ببوسم کمر صاف م نکهیا

یوقت  
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ریدالن که دستش به خ نیکه ا ی! و بفهم یدارباشیکه ب ببوسمت  

تو خم شد دنیبوس یرفت برا ینم  ! 

کشند و یآتش شده اند . مدام شعله م یمثل دو گلوله  چشمانم  

شودیگونه ام حس م یداغ رو یها اشک  . 

یبا هم کل دیشو ... با داری: فردا بمیگویو م کشمیم یقیعم نفس  

دی. با موندهیمهم وبزرگ باق یمسئله  هی. هنوز  میبزن حرف  

 یدونستیم ییزهای... درمورد قتل اسامه تو چیبهم بگ درموردش

 که

وکنم نه تو من هتیتنب دی... من بایکرد سکوت  ! 

شوم یدهم و از اتاق خارج م یرا فشار م انگشتش  . 

کشد یپشت در انتظارم را م سلطان . 



صدا من را دربغل  ی، خاموش و ب ندیب یکه من را م نیهم

دیریگیم  

ببرمت خونه ؟ ید یم تی: رضا کندیگوشم پچ پچ م ریز و  

- بمونه ؟ ششیپ یک ! 

- ... تو  ایمشبو ب. امیبا من بر ایامشب... تو ب مونهیم نجایدرود ا

 رو روح

ای... امشبو ب نیو تک اتابک  ! 

- ستیخبرها ن نی.فردا از ا امیم یچون به روحشون قسم خورد  . 
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 نبیامشب. ز ای: ب دیگویبوسد و م یام را چهار پنج مرتبه م گونه

 هم

 . اومده

: اومده چه کار ؟ کشمیدرهم م ابرو ! 

- و قهر کن  یا نهیک دورت بگردم تو که ای. ب ادهیحرف ز ایب

ینبود ... 

- کردمیبا شماها قهر نم دیکشیقهر هامو اصالن م یجور همه   ... 

: االن با میگویو م زنمیلبخند م شودیچشمانش پر آب م سلطان  



ام ! انگار گم کرده حالم یجور بد هی ستمیقهر ن اصالن  !!! 

] 5۰۰:۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 95۳ _یلیگرا  

مدت ، دور تا نیبرد ، طبق عادت ا یمن را کشان کشان م سلطان  

 ی. زنگردمیزن م کیچرخانم ... دنبال  یمحوطه را چشم م دور

 که

کلفت ی، تنه  یمادرانه ، خودش را پشت شمشاد بتیه در  

 یزی... چی... آدمی... کسی... دکه ا ی... سطل زباله ایدرخت

 پنهان

 ! کند
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ندیو اصالن را بب دیای، ب لیاماز چشم ف دور  . 

 چکسیپلکد . ه ینم نجایا رهیاز عش چکسی. ه ستین یخبر اما

 از

نیا میقانون و رسمش من و اصالن فدا شد یکه پا یقوم آن  

خود هستند . همه ی انهی. همه سر کاشانه و آش ستین اطراف  

خود هستند و من ... من آواره وسرگردان ... دست به  یدرجا

 دامان



بلد است ... جادو و یدارد ! سحر یکه قدرت یو هرکس روردگارپ  

دردم دنبال چاره ام یدوا یداند ... برا یم معجزه ! 

فرو کرده ام ، فیبه دستم داده است را در ک ینیکه عابد یا پوشه  

به دنی. تا رس ردیگیگذارم و سلطان دربست م یپا م یرا رو فیک  

شودیرد و بدل نم انمانیم یسخن خانه  . 

کند انگار ی، لعبت در را باز م میشو یم ادهیدر پ یکه جلو نیهم  

میرسیم یک ندیبه زنگ بود تا بب گوش . 

: دورت دیگویو م ردیگیرا محکم وسخت و سفت در بغل م من

 بگردم

خونه ازصبح برو ای. خب شب ها ب من  ... 

مارستانی: لعبت جان ول کن دختره رو ... از بزندیتشر م سلطان  

کم سر  هی...  رهیباساش همه آلوده است بذار دوش بگل اومده

 حال

 . بشه
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کندیم یوا یا یوا یا لعبت . 



 یناله زار ی. حوصله  زهاستیچ نیهم یخانه برا میآ ینم اصال

 و

نسوان! در هر  یشده خانه  نجایکردن زنان را ندارم! ا ونیش

 اتاق را

له دارد باحوص ی. چه کس رونیپرد ب یسه چهار زن م ییگشا یم  

ها سر وکله بزند نیا  ! 

یاول من را به دام م یجان هن و هن کنان در پاگرد طبقه  نیگل  

 .اندازد

کند بعد سلطان برسد هیگر ریگذارم او بغلم کند س یدور هم م کی  

روم یو پله ها را باال م دیاش را از سر بگو یتکرار یحرفها ، . 

پدرش به یریدستگ خبر زنمی. حدس م کندیمن را تماشا م پرهام  

 یسوزد ... لبخند یاست . دلم به حال او هم م دهیرس گوشش

 حواله

 یرا به هم م شیموها برمیم شی. سر انگشتانم را پ کنمیم اش

زمیر  

یغصه بخور نمی: نبمیگویم و  ! 

روم یسوم م یو به طبقه  زندیم یکمرنگ لبخند . 

کندیاسباب حمام را حاضر م میبرا لعبت . 
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تا سه چهار بار ،  مانمی... آنقدر آنجا مرمیگیگرم م آب دوش

 هرکس

... دل بکنم ردیگی: آخر حمام من را مدیگویو م زندیم میصدا  ! 

تن پوش تنم  یو حوله  چمیپی! حوله دور سرم م کنمیدل م و

کنمیم  

 ی، سلطان در را م نمینش یتخت م ی. لبه  رومیبه اتاق م و

و دیگشا  

یریبخور قوت بگ نویگرم آوردم ا رعسلیش وانیل هی ای: بدیگویم . 

کجاست؟ نبیخش دار است : ز میصدا  

- نهییپا  ! 

رود . شوهرش را گرفته اند . اما  یبه چشمان سلطان م نگاهم

و خیس  

خوبه ؟ تی: حال جسم دیگویو م دینشن یقدرت کنار دستم م با  

- بتونم جوابتو بدم. روح و از جسم یکنیجور سوال م هیخوبه که   

یکنیم جدا  ... 

گذارد  یم میدستها انیرا م ریش وانی، ل کندیرا نوازش م صورتم

 و

تا کجا تو گند فرو مینیمراد ... بب ی: پاشا رفته دنبال کارا دیگویم  



 ! رفته

کنن؟یآدما طمع م هوی شهیم ی: چ زنمیم یلبخند ! 
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] 6۰۰:۲ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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. آدما طمع گهید شهی: م دیگویکند و م ینفسش را فوت م سلطان  

 یکه دارن ... پس حسود یزیبه چ ستنین ی... راض کننیم

به کننیم  

... خودشون ر ونابود کننیدارن ... بعد طمع م هیکه بق ییزهایچ  

کننیهم نابود م هیبق کننیم  ... 

- م؟یکم گذاشت یزیما براشون چ  

: نقل کم گذاشتن و کم دیگویو م دکنیبه من م ینگاه سلطان  

گرفتار شدن ننیبیم هویتو وجود آدماست .  نی... ا ستین نذاشتن  

... 

که ی... از اون گرداب رونیب انیباشه که کمکشون کنه ب یکی دیبا  

افتادن توش  . 

- یکمک کن ی؟ مگه نخواست یتو مگه نبود ... 



و خب کمک من ی: بودم ولدیگویو م زندیم میبه رو یلبخند

 نخواست

. 
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و یو قبول کن نبیز یتونیپرسم: چطور م یو آرام م کشمیم یآه  

که با شوهرت یدونیم یوقت یسفره بنشون نیا سر ... 

 یلیل نیب ینبود ... حت یزیچ نبیمراد وز نی:ب دیگویکالمم م انیم

 و

خودشو به گنج خواستیداشت . م تین هیهم ... مراد فقط  مراد  

 . برسونه

گنج  هیخونه  نیا یآجر یوارهاید ری: نکنه زمیگویم زهرخند با

 باشه

! 

دونهیم یچ یباشه ! ک دی: از کجا معلوم شازندیلبخند م سلطان  ! 

مونهیتهرون ی... خونه  هیمیخونه چند سالشه ؟! قد نیا یدونیم  . 

با اهل  میکردی... اتراق مدی... تابستون وع نجایا میومدیم مایقد

لیفام . 

تا فصل مناسب بعدش میکردیدر م از تن به یخستگ ... 



استفاده کنه نبیاز ز خواستی: مراد م دیگویو م ردیگیرا م دستم  

کنه تا یاونو شورش خواستیکرد م یلیکه از ل یاستفاده ا همون  

یوقت چیو از حقش هم به مراد بده که مرادم ه رهیبگ ادحقشویب  

ستینبوده و ن ریودل س چشم . 

- ارز خارج کنه خواستهیملب مرز گرفتنش ؟!  یدیشن  ! 
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: عرضه هم نداره کاش حداقل عرضه داشت بهکندیم یپوف سلطان  

پرهام نیاقلکن ، ا گفتمیم شدمیخوشحالم م کردیکه فرار م خدا  

دیرسیم ییجا هیبه  طفلک  . 

- یبخش یم فهیخل ی سهیاز ک . 

 کنهیپول جا به جا م نطوریا یعرضه کدوم آدم عاقل ی: بخنددیم

 آخه

! 

- نقشه  ی هیتو رو پا نکهیاز مراد بابت ا تیفکر کنم کل ناراحت

 هاش

خاله یخاندان ی شهیزدن به ر شهیت یوگرنه آماده  نکرده ! 



: مراد، پاشا رو هم همسفره خودش دیگویو م خنددیم سلطان

 ! نکرده

عاشق پاشا باشه اما عاشق خودشه . فقط خودش و کردمیم الیخ  

 ...منافعش

به مراد داشته یپرهام و پاشا. قراره چه حس: طفلک کشمیم یآه  

 .باشن

بخشه ی. اوالد پدر ومادر و م بخشنی: م دیگویم سلطان  ! 

- براش سخت باشه دیبگم! پاشا شا یچ . 
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- خود مراده! به مراد رفته زبونش چرب و یبرعکس. پاشا لنگه   

زبونه مثل مادرش یپرهام طفلکم ب نی. ا نرمه . 

یزبون یقدرم که تو بچ یآ ی: آزنمیم شین . 

 یشونی... پ کاریچ میخواستی: زبون م کندیبغلم م سلطان

میخواستیم  . 

اصالن نشم ی: ب میگویدهم وم یم هیسلطان تک یرا به بازو سرم  

؟ سلطان ! 

؟ شمیاصالن م ی: بمیگوینگاهم هزار سوال است و م و !!! 



بهت زیچ هی:دیگویو م ردیگیم شیدستها انیصورتم را م سلطان  

دهیگوشت کن ... خدا اگردردشو بده ، صبرشم م ی زهیآو گمیم  ! 

: تو دختر  دیگویو م فشردیاش م نهیس یسرم را محکم تو و

 شجاع و

 خوادیبشه م داری. اصالن بیایبرم زیاز پس همه چ یهست یا یقو

 به

کنه هیتک تو  . 

ستمین ی: من قوکنمیم ناله . 

- ناسمشیکه من م یهست یدختر نیتر ی. تو قو یهست ! 

] ۳4:۰۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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که تو و اصالن به قدرت و ی:کاش اونقدر میگویو م کشمیم یاه  

. به خودم  کردمیخودمم خودمو باور م نیداشت مانیمن ا هوش

مانیا  

اوردمیم  . 

- داشت مانی. چون اصالن بهت ا اریب مانیبه خودت ا  ! 



داره هنوز زنده است . حق  مانی:هنوز هم ا شودیبراق م منگاه

یندار  

یاز افعال گذشته استفاده کن درموردش  . 

کند یشوکه نگاهم م سلطان . 

: درسته حق باتوئه دیگویوم کندیتامل م هیثان چند  . 

که سشوار را به برق  یکند ، درحال یرا از سرم جدا م حوله

زندیم  

 شنهادی. بهش پ دهیالقشو انجام مط یداره کارها نبی: ز دیگویم

 دادم

رهیخونه بگ هیخودمون  یحوال نیهم . 

- داشت؟ یچه نظر  

- ما رو داره تیحما نکهیفکر کنم خوشحال شد از ا  ! 

- بمونه نجایا رهیکه خونه بگ یتا وقت تونهیم یگفتیبهش م  . 
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- ؟ یدار ینظر نیتو چن  

 زندیشانه م حرارت گرم و مطبوع سشوار ریرا ز میموها سلطان

 و

خانواده است نیاز ا ی: چرا که نه . اونم عضو میگویم . 



میگویو م نمیب یم نهیسلطان را در آ ینشسته به لبها لبخند  : 

شهیم ادتریوز ادتریروز به روز ز یلینسوان گرا جماعت  . 

ستین یبه خوش یلی: عاقبت نسوان گرا دیگویو م خنددیم سلطان  

! 

در ازدواج موفق و شوهر داشتنه؟فقط  ی: مگر خوشکنمیم اخم ! 

و ی: خوشمیگویکند و من قاطعانه م ینگاهم م نهیدر ا سلطان  

مثل ؟ دی؟ شوهر ؟ ازدواج ؟تول نهیدر هم یخوشبخت  

.  کندیبا من بحث نم گریدهد و د یرا به عالمت نه تکان م سرش

 من

که  میپرم . خشک کردن موها یم انیبه اطراف ادیروزها ز نیا

 تمام

و خورمیگرم را م ری.ش زنمیتن م یود، لباس مناسب ومرتبش یم  

نه جون نی. گلنییپا می:بهتره بر دیگویو م ردیگیدستم را م سپس  

ادیباال ب نینه پا داره که تا ا داره . 

انی، پرهام هم درم میرو یم نییپا ی. با هم به طبقه کنمیم قبول  

کنم ینگاه م نبی، به فرزندان ز ماست . 
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دیآ یخودش جلو م نبیز زند،یخ یرامم بر ماحت به  . 

دالن ی: به خونه خوش اومد میگویزنم و م یم شیبه رو یلبخند  

! 

در آغوش یو وقت میگشا یرا م میکند ، دستها یم میتماشا شوکه  

هستم نه او مینه من جلودار اشکها گرید میرو یفرو م هم  ! 

تو را هم تاو سپس پ کشمیباال م لیعق ی نهیس یرا تا رو ملحفه  

که دستگاه بخور روشن  یآورد ، در حال یباال م یحوال همان

 است و

نمیب یم دمید دانیرا در م نبیرا مطبوع نموده ، ز فضا . 

... درمورد گفتنش دو به  داندیو نم دیبگو یزیبخواهد چ انگار

 شک

 . است

به  یو سپس نگاه رودیم شیچا وانیچشمانش به ل میبنیم

 کتابخانه

کند یم  ... 

؟ی: به بنگاه سپرد میگویم نبیشود رو به ز یکه تمام م کارم  

] ۳4:۰۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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؟ ی:چ دیگو یتته پته م با  

- ؟ ی... به بنگاه سپرد یحوال نیدرمورد خونه ... ا  

: دیوگیو م دینشن یراحت تر م یاندازد و کم یپا م یپا رو نبیز

 نه

 . هنوز که نه ...

- یمونینم نجایچرا ا ... 

خوردیجا م شنهادمیپ از  . 

 شیو سپس لپ ها زندیاشاره به سلطان م کی.  نمیب یرا م نیگل

 گل

 نجایموقت در ا یحت نبیآنها درمورد ماندن ز دانمیاندازد . م یم

 به

ماندنش خودش و بچه  نجایا یاند . درمورد دائم دهیرس توافق

شیها  

رندیبگ میتصم دیبا ! 

کنمیم دایزود خونه پ یلی: من خ دیگویم یبا تعلل نبیز . 

میکنار هم باش میتونیم نجای: ا میگویو م رمیگیرا به دست م میچا  

... 



 میکه از سرگذروند ییزهایهمه است ... چه چ یبرا یسخت یروزا

 چه

. بودنت قوت قلبه میکه قراره بگذرون ییزهایچ  ! 

 گهی:دالن راست م دیگویو سلطان مسکوت کرده است  نبیز

زمیعز ... 

یبمون نجایا بهتره  . 
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ادهی: آره به خدا ... جا که ز دیآ یهم پشت بند او به حرف م نیگل  

... 

هم که تنها ما  . 

 دنیم حیمنو ندارن ! ترج یحوصله  گهی: دنوشمیم یاز چا یکم

 با

رنیارتباط بگ دیآدم جد هی . 

هیچه حرف نی: واه مادر ادیگو یم نیو گل زندیلبخند م لعبت  ... 

: مزاحمتون دیگویم نبیرود و ز یبه من م یچشم غره ا سلطان  

شمینم . 

میکنیها نقد و ول نم یلی: ما گرامیگویرود و م یم نبیبه ز نگاهم  



بمون بمون میگی. م می. عادتمونه . تعارف هم ندار میبچسب هینس  

... 

و ! خوبه ؟بر میگیم میشد مونیقت ازبودنت پش هرو  

کند یحواله ام م یلبخند  . 

خانواده رو شمردم  ی: اعضامیگویبرم و م یلنگه ابرو باال م کی

 مراقب

 .باش

: به خاطر بچه هام... به خاطر طالقم... به دیگویشرمنده م نبیز

 لطف

وندارم و نداشتم نکاری... وگرنه من خودم دل ا اصالن . 

رو شمردم . فقط گفتم اعضا دونمی: م دهمیم سرتکان  . 
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آورد : کمکم کرد تا بتونم جواد و از یبه لب م یمحزون لبخند  

کنم رونیب میزندگ  . 

:من با اجازه  میگویو م کشمیرا سر م میدهم چا یتکان م سر

 اتون

بخوابم رمیم  ... 

برات جا اماده کنم میبر ای: ب دیگویو م زدیخیفورا برم لعبت . 



فرستد . از  یصلوات م نیگل نمیبیو م کشدیم یهوف سلطان

 نگاهشان

برم یم یبه درونش پ شتریفهمم ... از نگاه لعبت ب یم . 

: زحمت شستنش با میگویو م گذارمیکانترم یرا لبه  وانیل

 هرکس

... درمورددرود هم...  رونیب زنهینفر از آشپزخونه م نیآخر که

کم هی  

قول بهت  شهی... از قتل تبرئه مییبایکم شک هی...  خوامیم صبر

دمیم  

ریگیاصالن پ یحقوق لی. وک خوامیصبر م یهم جمع ! ول خاطرت  

که خسته نبودم یهم باشه ... وقت زهایچ یهست . باق زیچ همه  ! 

دراز  یروم وقت ی. سه طبقه پله را باال م زنمیم رونیخانه ب از

کشمیم  

...  کنمیرا در شکمم جمع م میوار زانوها نیتخت ... جن یرو

 اشک

چیخانه ه نی. من چرا در ا زندیغلت م میگونه ها یروآرام  میها  

او را بدهد ؟ که مال او باشد و من  یاز اصالن ندارم که بو یزیچ

 از

رمیکردن و بغل گرفتنش ارام بگ لمس  ... 

 



1741 

است نیام سنگ نهی... س زنمیم یغلت  . 

... مشتم را  زنمی... ملحفه را چنگ م کنمیرا در بالش فرو م سرم

 به

شوم ...  یجهنده کنده م کیکوبم و سپس از جا مثل  یم تشک

 مثل

زنمیچنگ م لمیمجنون به اسباب و وسا یها ... مثل آدم ها وانهید  

... 

کنمیم دایرا پ سیکنم تا باالخره خودنو یم شانیو رو ریز وآنقدر . 

 نیبه ا تیاهم یوب گردمیبوسم ... دوباره به تخت برم یرا م آن

 به هم

تشک دراز یبه وجود آوردمش رو یدست یدستکه  یا یختگیر  

کشمیم  . 

یلب زمزمه م ریبندم ،ز یرا م میو پلکها کنمیرا بغل م سیخودنو  

. من مطمئنم یای: فردا به هوش م کنم  . 

روم ی، به خواب م الیخ نیبا هم و  . 

] 7۱۲:۲ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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گرفته ام طالق ... 

. نوع  رندیگ یزنان م گریکه د یمرسوم یاز ان طالق ها نه

گرشید  ! 

یاست و م دهیکه آدم ها جان به لبشان رس ییاز آن طالق ها نه  

من فرق دارد ی. برا رندیگ  ! 

را ببخشند فقط زیکه زن ها حاضرند همه چ ییاز آن طالق ها نه  

نندیکه هست را نب یردچرک آن م یرو گرید . 

آورم ! قلبم دچار تپش  یکردم را به خاطر م یامضا م یوقت من

یها  

ی رهیدادم . ت یشده بود و مدام آب دهانم را قورت م یناهماهنگ  

 یو او ، با چهره  دیلرز یعرق سرد کرده بود و دستم م کمرم

 نزار و

ا باشد ، ب دهیرا نخواب یمتماد ی، انگار که شب ها یا خسته

یچشمان  

و خشک ،  ینگاه جد کیگود رفته است ، اما  رشانیکه ز سرخ

 به

آمد و امضا کرد محضر ! 



یکه برازنده  یو خوش مدل بایز یها سیاز همان خود نو یکی با  

دیسف یساده  نگیر کیاو بود. حلقه دستش داشت .  یانگشتها  . 

.. ازدواجت با سلوا ! اما. ایازدواج ماست  یحلقه  میبگو خواستم

 جرات

نبود . دور خودش مرز یسوال چیه دنیشدن به او و پرس کینزد  

خاردار ! آنقدر تلخ و گزنده در خودش فرو یها میبود . س دهیکش  
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در یجواب سالم هم نداد . آمد امضا کرد و جلو یبود که حت رفته  

پاکت به کی... تنها  انهی میکن یخداحافظ دانستمیکه من نم یوقت  

یدب یها طیمدارک رزرو هتل و بل یحاو یو رفت. پاکتداد  دستم  

! 

گردد ! و آن لحظه بود که  یرفت که انگار هرگز برنم یطور

میاشکها  

کردند دنیچشمانم شروع به بار از . 

مدت پرواز...چه در هنگام رفت و چه درهنگام بازگشت، و  تمام

 در

ساعت طالق مرور شد و مرور  کیهفته ، همان  نیطول ا تمام

د وش  



کردم از  یم الیگذشت و خ یرحمانه ا یشد! به انتظار ب مرور

 فکر

در تماس  یحت ندیمن را بب خواهدیشود ، م یم ماریب من

یریتصو ... 

کدام حاصل چی! اما ... ه دیآ یم یبه دب کردمیم الینابخردانه خ و  

 .نشد

دور تند است ، من یرو زیگذرد ، همه چ یزود زمان م یلیخ  

قابل تحمل رفتار  ریدلتنگ، خسته ، و غ بیعجام! و  برگشته

کنمیم  . 

اضافه چی. ه کندیاالمکان سکوت م یکنار دستم است و حت ترنم  

شودینم تیهم در من رو یشوق وشعف چی. ه ستیدرکار ن یبار  . 

تحمل کنم نهیتوانم در آ یشده ام که خودم را نم یزن چرک آنقدر  . 
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اش به جانم مانده ... تمام یستگشود . تمام خ یزود تمام م سفرم  

دماغ  خواستمیکه صرفا و فقط م ییسفر کذا کیاز  یخستگ

 بسوزانم

ام دهیخودم را سوزاندم ! دلتنگ و بر نکهیاز ا غافل . 

با من نگرفت یتماس چیبه من نداد! ه یغامیپ چیه . 



جدا ، هرکدام به خانه  لیبا دو اتومب میریگیم میترنم تصم با

میبرگرد . 

ندارد یتمخالف . 

کم مهربون باش هی:  دیگویگوشم م ریزند و ز یم بغلم ! 

مهربان باشم دی. با دیگویم راست  . 

فرودگاه  یها یاز تاکس یکیآورم و سوار  یبه لب م یخداحافظ

یم  

. در مقابل چشمان گردمیها برم یلیگرا یبه خانه  می، مستق شوم  

 یاو تنها کس برم. ی، فقط به منزل لعبت پناه م انیاطراف نگران

 است

 ییو دست از آن نگاه ها کندیبه خودش فکر م یطیدر هرشرا که

 که

دارد یشوم برم یبابتشان شرمنده م من  . 

ا ندازم  یم ییجا درلباسشو کیرا  میکنم و لباسها یحمام م یوقت

، 

انگار سبک شده ام . سفر سبکم نکرده است تازه . 
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 میخوای... م نییپا ای: بدیگو یکه لعبت م چمیپ یدور سر م حوله

 نهار

میبخور . 

 همه هستن؟-

ا؟یک یعنی: همه دیگویکند و م یاش را بر سر م یروسر لعبت  

- خانم یلیپاشا .... پرهام .... آقا مراد ... ل  . 

خانم؟ یلیدهم : ل یرا باال م میابرو ! 

شده خانم خونه ومدهی: ن دیگویو م ندیچ یبرم لب  ! 

 نجای: ا میگویزنم و م یدر چشمانش مبه حسادت نهفته  یلبخند

 سه

خونش دو تا خانم داره هیخونه هست ....  تا  ! 

- خونه  نیا دیاگر بود االن شا ستی... معلوم نامرزهیخدا باباتو ب

 هم دو

خانم داشت تا  . 

از او را به خاطر  یزیچ یکه درست و حساب یاز پدر خواستم

ینم  

بودم نیجن یخودم از وقت آمد ... من ادمیدفاع کنم اما بعد  آورم  

اگر زنده بود همه مان را به  دی! شا یشدم ! چه دفاع شکشیپ

ینابود  



دانستیچه م ی.کس دیکش یم  . 
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 یزیدرود از سفر چ یپرسد: برا یو م کندیم یمن و من لعبت

یآورد  

 ؟

: آره میگویو م زنمیبه عجله اش م یلبخند  . 

- مالقاتش ؟ یریم  

: خوشحالدیگو یبت با ذوق و شادمانه مدهم و لع یتکان م یسر  

پرسه یرفتم مدام از تو و احوالت م یهرسر نتتیاگر بب شهیم  . 

- ه؟ی.نوبت مالقاتش ک رمیم  

 . فردا و پس فردا-

- میهم براش ببر شیسوغات میبر  . 

- شاالی! ا شاالیا . 

دواند ، از خانه  یم شهیکه در جانش ر یا یبا همان شادمان و

 خارج

شود یم  . 



آوردم . ناقابل است اما یزیاصالن هم چ ی. برا زنمیزل م نهیآ به  

... 

که هرروزش را به او فکر کردم ی. از سفر آوردم  ! 

کشم،  یپر است را با خودم م یکه همه اش از سوغات یچمدان

 تلفنم

... نه  یپرسد مرد ی! نه م ستین یخبر چیکنم ! ه یچک م را

یم  
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! ما چطور قرار است دوباره  ییجاپرسد ک ی... نه میهست پرسد

 به

م؟ییایهم درب عقد ! 

] 8۱۲:۳ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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 ینگاه م یلیام ... به ل یگرید یجمع نشسته ام اما جا انیم در

 کنم

کنار دستش نشسته است و لیدهد . عق یخودش جوالن م یبرا ،  

رود  یم سهیچنان ر لیدهد و عق یم درمرینشان پ یریتصاو یلیل

 که



و آن حبس درود است میدرد دار کینه انگار .... ما  انگار  . 

سپرده شده است یکه آن ... به کل به فراموش میدار یگرید ودرد  

. 

و دانمینه . نم ایزده  یبه کس یدرمورد طالق حرف لیعق دانمینم  

است یفت خطبپرسم . فقط نگاهم به آن مار ه یکه حت خواهمینم  

کرده است . چقدر به چشمم دردآور و  انهیآش رمردیدر قلب پ که

 زهر

درون چشمانش با  ی. نوع نگاهش... و آن حربه  دیآ یم آلود

 برادرش

تفاوت دارد ایدن ایدن  . 
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: سفر خوب بود ؟دیگویشود و م ینگاهم م ینیسنگ متوجه  

دت دارمکردن عا یمن به نقش باز کنمیحواله اش م یلبخند  ! 

- یشما خال یخدا روشکر جا . 

- ما. آب و هوا چطور بود یدوستان به جا  . 

 ! خوب ... مطبوع-

 ادیز ی. دبحیبه سفر و تفر شهیدهد : هم یتکان م یسر یلیل

 . بودم



؟ یهتل بود کدوم ! 

دوم ، که  یم لمیبه سمت موبا یخورد ، جور یزنگ م تلفنم

 انگشت

کردم ، ینم دایرا پ یرد ، گوشخو یمبل م ی هیمحکم به پا میپا  

: اصالنه دیگویو م داردیکانتر برم یتلفنم را از رو پاشا  ! 

شوق و ذوقم را پنهان کنم توانستمینم  . 

قطع شود  نکهیروم قبل از ا یم اطیو به ح زنمیرا چنگ م یگوش

یم  

: الو میگو ... 

: سالمدیگویم ندینش یبه جانم م شیکه سرما ی، با لحن سرد . 

کنمیم سکوت . 
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که آن همه تالش ی! آن مرد ستین شناسمیکه من م یآن مرد او  

روح یانقدر سرد و ب توانستیتصاحب قلب من ... نم یبرا کردیم  

با من ارتباط برقرار کند بخواهد  . 

یکردیمدت چه م نی! ا یمدت کجا بود نیگله کنم که ا خواستمیم  



ت ؟! اما ... ... چه مرگت شد ! چه مرگت هسی! چرا زنگ نزد؟

 سکوت

مرتبه؟ زی: همه چ دیو انقدر صبر کردم تا خودش بگو کردم ! 

 ! بله-

گرفته است .  یکم شیاحوالش را بپرسم .صدا شودیمانع م غرورم

 با

؟ ییپرسد: کجا یرسد م یبه نظر م یکه زخم یحنجره ا همان  

- یلیمنزل گرا . 

- یمونیاونجا م یخوبه . تا ک  ... 

که الزم باشه یر وقت: تا همیگویطعنه م با  . 

- میبا هم داشت یقرار هیما  . 

آورم ، از آن قرار خوب آگاهم . نفس یبه لب م یکمرنگ لبخند  

: خب ... منظور ؟ میگویو م کشمیم یقیعم ! 

دیایخودش به حرف ب خواهمیم  . 
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و زمان  خیتار هی.  یدی: منظور منو خوب فهمدیگو یم فورا

 مشخص



 . کن

من ؟: میگویحرص م با ! 

 ! بله تو . منتظر خبرت هستم-

و یطانیش یکند. متوجه خنده  یقطع م یتماس را به راحت و  

به خودم یکشم و بعد نگاه یبه صورتم م یشوم . دست یم پستش  

آمده ام و پاشا من را با دقت نگاه  اطیاندازم پا برهنه به ح یم

کندیم . 

دزد را گرفته  کی. انگار مچ  امدیکه اصال از آن خوشم ن یدقت با

 باشد

دارد یریتعب نینگاهش چن !  . 

] 58:۱۲ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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میشویم اطیح یرا با شلنگ تو میاز بازگشت به داخل ، پاها قبل . 

: سفرت علت به دیگویآورد و م یم ییجفت دم پا کی میبرا پاشا  

داشت ؟ یخصوص  

. چطور؟ یدوران مجرد ادیبه  حیکنم: تفر یبه پاشا م ینگاه  
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- فخر و به بار اومدن اون فضاحت  یبعد از عروس دیگفتم شا

 اصالن

یتو رو از فضا دور کنه تا در امان باش یجور هی خواست ... 

: امان ؟!  میگویدارم و م ینگه م میپا یانگشتها یرا رو شلنگ

یاز چ  

؟یزنیم حرف  

- گردهیدنبال تو م از خشم فخر ! که در به در  . 

 نیاز خودش خشمگ دی: فخر بامیگویو م شودیم کیبار نگاهم

 ! باشه

که باال آورد یاون گند با  . 

کار تو واصالن نبود یبگ یخوای: م زندیم یلبخند پاشا . 

زنم یم یرا به نفهم خودم  : 

- یزنیحرف م یاز چ دونمیمن نم . 

بهم خورد می: نامزد دیگویو م کشدیم یقیعم نفس . 

اب را ببندم اما شدت ریش شومیخم م کنم،یزده نگاهش م رتیح  

یم ادمیاصال  کشمیاست که دست از کارم م یخبرش آنقدر شوک  

ستیجار نطوریو آب هم کنمیچرا خم شده ام! نگاهش م رود . 

بهم  نی: روژ دیگویبندد و م یآب را م ریشود، ش یدوال م پاشا

 گفت



میخوریواون به درد هم نم من . 
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باز است دهانم  . 

موضوع  نیشروع شد و ا یباز نیبدانم چرا ... چطور ا خواهمیم

 را

: متاسفم میگویمانم و م یم رهیکرده است . به پاشا خ مطرح . 

میدی: انگار به تفاهم نرسدیگویوم ردیگیرا از دستم م شلنگ  . 

میتونینم شهینم خوامیگفت نم هویعوض شد...  هوی دونمینم ... 

مرتبه رخ  هیهمه اتفاق  نی. چطور استمیال متوجه ن. اص دونمینم

 !داد

- اوردمین یخوبه براش سوغات . 

یمن آورد ی: مگه برازندیم یلبخند پاشا  . 

 . اوهوم-

- ؟ یاصالن چ یبرا  

سفرم با اون بود  ی نهی: هزمیگویوم زنمیچشمان پاشا زل م به

 جرات

برگردم یبدون سوغات نکردم  . 



دهیم یآزاد یلیبهت خ:  دیگویخندد و م یم پاشا  . 

دهم : آره یتکان م یسر  . 

 قهیگفتن . هر دو چند دق یبرا ستیما ن نیب یحرف گریانگار د و

 در

سلطان به داخل یوسپس ... با صدا میمانیم رهیبه هم خ سکوت  
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 کی دنیهستند و من مشتاق د ی. همه مشتاق سوغات میگردیبرم

 نفر

 نیآورده ام تا به ا یزیل چاست که حداق نیسفرم ا تیکه مز !

 بهانه

نمیرا بب او  . 

پسرک  ییخرما یکه موها یاتابک را بغل زده است ، درحال یلیل

 را

دیبر ییماه عسل با اصالن دوتا شاالی: ادیگویم کندیم نوازش  . 

تا به زندیبا نگاهش اشاره م لیو عق دیآ یبه لبم م یکمرنگ لبخند  

میکارش برو اتاق . 

مردانه راهنیکه پرهام به پ زمیخیچمدان برم یپاکنم از  یم قبول  

نوی: دالن ادیگویو م زندیاشاره م ستیکه در کف چمدان باق یا  



عوض کنم ؟ نیبا ا شهیم  

: نه . میگویو م رودیبا رنگ مطبوعش م راهنیبه آن پ نگاهم

زشیسا  

خورهینم بهت . 

- یآورد یخوشرنگتره . سفارش یلیاون خ . 

سلوا و دخترهاش ی: برا دیگویم یلیل و کنمیحواله اش م یلبخند  

؟یکرد دیخر هم  

عقرب است شیمثل ن زبانش  . 
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گذارم و پشت سر یجواب م یو من او را ب کندیم سیه سلطان  

روم ی، به اتاق م لیعق  . 

:  دیگویو م زندیرا آتش م پشیدهد پ یم زیبه م هیکه تک نیهم

 خبر

نیکه طالق گرفت دارم  .... 

] 8۱۳:۲ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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- رسهیخبرا زود م  ! 



 .خودش بهم گفت-

گفت؟ یپرسم: چ یبه شعر م ختهیآم یو لحن شخندیر با ! 

 داردینگاه م یاش مخف یچخماق یها لیسب ریلبخندش را ز لیعق

 و

نکن دختر جون طنتی: ش دیگویم ! 

دهم یتکان م یسر : 
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- وصلت  یزنگ زد قرار و وعده مشخص کنه برا نینگران نباش

 دوباره

. 

: چرا قرار  دیگویو م خورندیپرپشتش در هم گره م یابروها

یریگینم  

؟ یکم دار ی؟! چ یخوایم یاز زندگ یدختر جون ؟! چ تو ! 

میگو یمانم و با وقاحت م یم رهیچشمان او خ در  : 

- مرد که متعلق به من باشه ... فقط من هی  !!! 

زن و سه تا هی: نه به زنمیگذارم و طعنه م یم دیتشد من یرو و  

گهید دختر  . 



یلیو خ کندیم یحال مردانگ نیدر هم باز شده است با ا مانیرو  

دیگویو م دیافزا یبه آتشم نم زمیه : 

- ... اون مرد رام توئه . تو چنگ  یبکن . جوون تویولش کن زندگ

 .توئه

! من اصالن و از  ذرهگیتو ازجونشم م یمنو... اون مرد برا نیبب

یلیخ  

شناسمیم شیپ سال  .... 

دهم یرا بر هم فشار م میلبها . 
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...  ی: جوون دیگویرود و م یکنان در اتاق رژه م یه یه لیعق

یخام  

با نطورینادون نااهل نسپردم که ا هی... من تو رو دست یفهمینم  

یکشیمن خط و نشون م یبرا چشمات  ! 

یتیان است نه نا اهل ! فقط در بد موقعطرفم نه ناد دیگویم راست  

موضوع آگاه است . بد نیمن افتاده که خودش هم اتفاقا به ا ریگ  

میوشناخت میدیرا د گریکدیما  یوقت  . 

کنم حتیمن هم او را نص توانستمی. کاش م کندیم حتمینص لیعق  



مار در قلبش چنبره زده است کی که  . 

یداند چه سم یاست و نم نیعاقل تر کندیم الیکه او خ فیح اما  

، کفتار صفت تر  یکه از هر کفتار ینوشد از دست زن یروزم هر

 است

. 

را بفهمد شیحرفها ریتا تاث کندیبه من نگاه م هیثان چند  . 

نزار و  یبود با حال نجایا شیچند وقت پ نی: همدیگو یم باتاسف

 رو

موت به  . 

ت شرح رابدتر از آنجور که هس زیکه همه چ ستین یمرد لیعق

 دهد

کالم معروف است ییوایبه صراحت و ش ! . 
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شوند یتنم راست م یرو به موت ... موها دیگویم یوقت . 

: من اصالن ومثل بچه ام دوستش دارم برام با زندیلب م لیعق

 شماها

 یدختر ! تو اون پسر و از زندگ ی. تو داغونش کرد کنهینم یفرق

ریس  



یکرد . 

اصال قبول ندارم . خودش از  نوی. آ ... ااندازم: آ .. یپا م یرو پا

 قبل ،

شده بود . سابقه داره طرفمون ریس یمن از زندگ دنیقبل د از  ... 

دیموضوع و به گردن من ننداز نیا  . 

دیعقد مجدد قرار با ی: برادیگویو سپس م کندینگاهم م هیثان چند  

تیبو ببره دوباره بخوان درود و اذ فیآل س ترسمی. م میکن نییتع  

 ... کنن

-  کنهینم فیتکل نیی! مگه خودش تع ستیمگه خودش فرمانده ن

 که

نکنن یکنن ک تیدرود و اذ یک  ! 

: اسامه مرده ... اما رد پاش  دیگویدهد و م یسر تکان م لیعق

 هنوز

پلکن .... هنوز آدم  ی... هنوز نوچه هاش اطراف ما م هست

 هاش

فرصت مناسبن  .... مترصد رنیانتقام اربابشون رو بگ خوانیم

 هنوز

ارشونیدر اخت یگر یوقت و با ناش نیا دیکردن .... ما نبا نیکم  

میخانواده ا هی. دخترم ما میبذار  ! 
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خانواده  کیشما  میبگو خواهمی.مزنمیزل م لیچشمان عق به

دیهست  

زخم  نیکنم. نمک به ا یمن جدا از خانواده ... اما سکوت م و

ینم  

سوزاند یسوزد و م یم یکاف ی . خودش به اندازه پاشم . 

تویمرتبه که زندگ نی: بهتره ا دیگویشود م یکه تمام م شیحرفها  

 توی... زندگی... خوب باشیباهاش بهتر رفتار کن یکنیم شروع

 .بچسب

که اون داره و  یدم ودستگاه نی! ا هیمرد ثروتمند وباهوش اصالن

 جور

... جربزه  هیازینی، همش از قدرت و هوش خودشه. مرد ب کرده

 ... داره

؟ خوادیم یزن مگه چ هیداره ... اقتدار داره .  جبروت  

- یدختر عقب مونده  هیکه انگار من  نیزنیحرف م یشما طور  

اتاقشون و  یکه بست نشسته بودن تو ییزنها نیام... از ا یخونگ

 سر



بشه . الزمه صفات  بشونیمرد نص هیتا  کردنیدعا م سجاده

کموین  

حاال هم  نی؟! هم نیتون به من کامل اشراف دارخود ای بشمارم

 اشاره

شکننیخونه رو م نیقفل در ا یادیز یمرد ها کنم  ! 

ام را یبعد یکه نگاهش جمله  شودیاز حرفم چنان آشفته م لیعق  

خشکاند یم شهیر از  . 

اتابکه یحرفها هی: حرفهات شب دیگویو م کشدیم یقیعم نفس  . 

- خان لیعق میصلا یخانواده  یحرفها هیشب دیشا  ! 
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رید یلیکه خ یفهمیم ی: وقت دیگویکند و م یم میپوزخند تماشا با  

رهید یکن الینرسه که خ یی... کار به جا خوامی! از خدا م شده  ... 

.... اصالن دوست داره اگر یجمعش کن یتونینم گهید یکن الیخ

ریغ  

شدمیبه وصلتت نم یبود راض نیا از . 

به وصلت من با اسامه هم  ی: شما راضمیگویو م پرمیجا م از

یبود ... 

که هست؟ ادتونی ! 
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ستی: حاال اسامه ندیگویو م کشدیزبان م شیلبها یرو . 

- که نشه ... اون موقع  نیکردیکمک م دیاون موقع که بود ... با

 که

؟ ستین دحاالیگیم یسادگ نی... به هم دیکردیم تیحما دیبا بود ! 

- پشت سر مرده حرف زد ستیدالن . خوش ن ستین  ! 

زنمیم لبخند  : 
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- خروار خاکه ... به خاطر  رخرواریاگر مرده... اگر ز ستیاگر ن

 معرفت

 یخواستیشما ! شما م یشیدروده ! نه نبوغ و دور اند یبرادر و

نیا  

کردینم یبراتون فرق فیبا هر ذکور آل س رهیسر بگ وصلت  

من بود که  یگذشته بسته بشه... از بد فال یپرونده  نیخواستیم

 درود

 نیکه ب یبه خون الوده شد ... حاال هم طبق همون قرار دستش

 من



! نگران درود یسر همون زندگ گردمی... من برم فهیآل س و

دینباش  ... 

همه! برام م ستیاز شما دوستش نداشته باشم کمتر ن شتریب اگر  

که صدمه بزنه به درود کنمینم ی... نور چشممه . کار زهیعز  ! 

ردیکند و غرورم را نشانه بگ رمیتحق شیمانم تا با حرفها ینم و . 

 راهنیپ نیشوم چمدان را با اخر یکه از اتاق خارج م نیهم

 مردانه

به  اجیشوم . احت یو از خانه خارج م زنمیدرونش چنگ م ی

 سکوت

مرور کنم گریاصالن را بار د یحرفها دارم اجی. احت دارم . 

که یو عذاب یلحنش را ... خستگ یرا ... خشم و گرفتگ شیصدا  

 زیداشتم همه چ ازیاش را... ن یرا رو به موت زدیاز آن دم م لیعق

 را

خودم بدون واو جا انداختن تکرار  یاز سر مرور کنم . برا دوباره

 . کنم

6۱-7-96۱۳  
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تابم یمالقات با درود ب یهمراه و برا ستیگرم یزییپا ی کشنبهی  

... 

خودم را پنهان  یچند ماه ، مدام به هرنحو نیا یکه ط هرچند

 کردم

با درود نباشم ییناچار به رو به رو تا ! 

 یخورد ، با اشاره  یم زیسرم ل یرنگ از رو یمشک چادر

 سرباز ، آن

کند ،سقوط ن نییبه پا گریکه د نمینشیم یکنم وطور یبر سر م را  

اشک به  اریاخت ی، ب دیا یشود و درود م یدر باز م یوقت

 چشمانم

شود یم یراه  . 

زدیر یصورت اشک م یبدتر از من به پهنا ندیب یرا که م من  . 

خواند یکنم. نامم را م یلرزد ، اسمش را صدا م یم میلبها  

 یکه سرباز تشرمان زد و هر دو ب رمیدر اغوشش بگ خواستمیم

 جان

میها فرود آمد یدلصن یرو بر  . 

کند یم هیمثل ابربهار گر لعبت  . 

زیم یرا رو میشود و من پنجه ها یم رهیخ شیبه دستها درود  

نمتیب ی: خوشحالم ممیگویو م گذارمیم  . 



نطوری: منم هم دیگویکند و م ینفسش را فوت م درود . 

 حالت خوبه؟-
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؟ ی. تو چ ستمی: من بد ن دیگویو م دهدیتکان م یسر  

 یحرف زدن سخت است و با خودم کلنجار م دهدیامان نم بغض

 روم

جذاب یها یکنم . به عدس دایلغات را پ نیومناسب تر نیبهتر تا  

است  یمرد نیمرد تر کنمیکنم و فکر م یدرود نگاه م ی مردانه

 که

دارم سراغ  ! 

: دیگویو م گذاردیزده و منجمدم م خی یپنجه  یرا رو دستش

 چرا

چند ماه چشم انتظارت بودم یدونی؟! م مدت نیا یومدین . 

خودم یبود برا هیتنب امدنمین  ! 

درد نبود نیا یکه برا یکه داده بودم و درمان یدرد یبرا  . 

چشم شیکمر شکسته پ خواستمیبود که نم نیتنها علتش ا امدنمین  

ظاهر شوم برادرم  . 



] ۲۰:4۱ 8۰,9۲۱.۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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 ریبود که طاقت زنج ینبود .... از نازک دل یاز سنگ دل امدنمین

 شدن

 زیتا همه چ کردیرا نداشتم و او ... بزرگوارانه تالش م شیدستها

 را

روز در نیا یبود که خاطره  نیا یبرا امدنمیجلوه بدهد . ن یعاد  

هرگز ثبت نشود ذهنم ! 

سوزاند یرا م و ندامت در چشمانش دلم یمانیکه پش هرچند  . 

، اب سرد کن به گفته کندیرا ترک م زیم یتشنگ یبه بهانه  لعبت  

در راهرو قرار دارد رونیسرباز ب ی  . 

: به  دیگویشمرد و م یم متیرود درود وقت را غن یکه م نیهم

 تو

؟ گذرهیم سخت  

- یکنیفکر و م نینه . چرا ا . 

- ! . کو اون دالن سرکش و سرسخت ؟ هینطوریچرا چشمات ا

 اصال



ستیدخترا ن یچشمها هیشب چشمات  . 

- مدت نیا یدیچقدرم که تو دختر د . 

کنه؟یم تتی: اذ خنددیم  

: نه به خدا رمیگیرا م دستش  . 

- هیمرد خوب  ! 
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شیشناسی: تو که خوب نم زنمیو لب م کنمیم نگاهش . 

مالقات اما ادیدهد : چند مرتبه اومده نذاشتن ب یتکان م یسر  ... 

فرستاده . چند بار هم دست نوشته داده که یجالب یازهیچ برام  

 یخوبه ؟! راض تیتو نباشم. حواسش به من بوده . زندگ نگران

؟یا ! 

کنهینم تیداده که هرگز تو رو اذ نانینامه هاش بهم اطم تو . 

سه؟ینوی: اصالن برات نامه ممیگویو م کنمینگاهش م رتیح با  

- رزایقرقره م یبه دوره  میآره ! برگشت  ! 

ثبت نشده خیتار یتو یدوره ا نی: چن میگویو م خندمیم . 

-  هی. برام کتاب فرستاده...  کنهیبهم تلفن م یگاه سهینوینامه م

 چند



ها برگذار کردن یزندان یبرا یحرفه ا یو فن یمهارت یدوره  تا  

... 

... یخوبه ! نجار ستیمنو سرخود نوشته بود . بد ن اسم

یتراشکار  ! 

... جدول سودوکو حل  خونمی! کتاب م هیشوقت ک رمیگیم ادی

کنمیم  

خونمیهم م یسیزبان انگل یول یباور نکن دی. شا گذرونمیم . . 

: واقعا ؟ میگویزده م رتیح  

- یکار گهیزندان هم باهام د یقلدرها شهیهم م یمدت هیآره ...   

که اسمش  شونیکیانگار دهنشون رو بسته !  یجور هی ندارن

 جالل
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بهم نداره  یکار گهی! د میفته نون و نمک خوردبهم گ باشه

ذارهینم  

داشته باشن . با پول دهنشون رو بسته یبهم کار گرانید هم  . 

: اصالنزنمیم لب ! 

- خوادی.... اصال دلم نمیلی... خ گذشتیسخت م یلیخ لشیآره. اوا  

االن خوبه . با چند نفر دوست شدم یمرور کنم. ول لشویاوا . 



ا قاتل ها ؟:ب میگویزده م وحشت  

کندیمن اخم م ستیحرف ناشا از  : 

- ومدنین رونینه ! خب اونا هم که از شکم مادر قاتل ب  . 

مانیاورد که از حرفم پش یبه زبان م حیاش را انقدر صر جمله  

که یعاد ی: مثل خودمون هستن آدم هادیگوی. با آرامش مشومیم  

اوردهبه بار  یمونیکردن که پش یکار هیحادثه...  هیحسب  بر  . 

هم به خاطر فقر واز سر گهید یکیدانشگاهه .  هیاستاد  شونیکی  

کنه مرتکب قتل صاحبخونه شده هینخواد خونه رو تخل نکهیا  . 

که همشون ینیبیم ینیشیقصه هاشون م یپا یوقت یدونیم  

 بیاس یبه کس کننیجرات نم گهیترسو شدن د گهید موننیپش

 بزنن

خب  ی... ول رنیو نگ چکسیه که جون دنیانگار قول م گهید ...

 ادما

 ادیبه نظر م ینطوریا رونیاز ب یدونیبه هم ! م دنینم فرصت

 چون
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اون  یرحمه . ول یسنگدل و ب یلیخ گهیرو کشته د یکی،  یکی

 آدم



 لی... اون تبدکننیقضاوتش م گرانیکه د هیزیبرعکس چ قایدق

 شده

راه بره باز  ترسهی! مترسهیخودشم م ی هیآدم که از سا هی به

 صدمه

 یجبران کنه... ول خوادیم مونهیاومدنش پش ای... از دن بزنه

 فرصت

کنه و جبران کنه یزندگ گهیبده آدم فرصت نکنه د یلی! خ نداره  . 

در نظرشون ازش به عنوان  گرانیبره که د نیاز ب یجور هی بده

هی  

کنن ادیالقلب  یقس آدم  ... 

: ولش کن ... تو از خودتوآورد  یبه لب م یو لبخند کشدیم یآه  

عاشق  گهیمدام م فرستهیکه برام م ییبگو... تو نامه ها اصالن

 توئه

. دلت ذارهیکه نم دهیم نانیدوست داره ... بهم اطم یلیکه خ گهیم  

؟ یا یخوشم اومده . حاال واقعا راض شی! از مردونگبشکنه ! 

وکنم  یرا به حال خود رها م کندیگونه ام چکه م یکه رو یاشک  

هی: آره . مرد خوب میگویم  . 

-  نی... ا خوادیم یمگه آدم چ گهیخدا رو شکر. قدر توبدونه ... د

 چند



ییبه نظرت دا رونیب امیب ی. وقت گذرهیم شمیگذشت باق مدت  

 !شدم؟

ها یاز شروطتت استفاده کن ی: نر دیگویو درود م خندمیم  ! 
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؟ یا یپرسد : جون درود راض یدهم و م یتکان م یسر ! 

- هیام . گفتم که مرد خوب یراض . 

- ؟! بازم ازش بگو نیهم  .... 

ومدی: مادرت نکنمی. بحث را عوض م دیآ یداخل نم گرید لعبت . 

- بشنوم تو بگو ... از  یخاله زنک یبهتر ! حوصله ندارم حرفها

 اصالن

؟ هیچطور تیبگو ... شکل زندگ تی. از زندگ بگو ! 

 . خوبه-

 هوا تو داره ؟-

همه رو  یمدله . کال هوا نی: ذاتش امیگویدهم و م یم سرتکان

 داره

. 



 یبپرسد که سرباز اعالم م یگریسوال د خواهدیو م کشدیم یآه

 کند

لبخند به لب دارد ... با  زدیبرخ خواهدیم یتمام است ! وقت وقت

 وجود

: دیگویو م زندیام م یشانیبه پ یو غرغر سرباز اما بوسه ا تشر

 فقط از

دالن یو خوشبخت باشت خوامیم خدا ! 

شود جان است که  یاز در خارج م یوقت کنمیو من حس م رودیم

 از

رود یکشد و م یمن پر م تن  ! 

 

1768 

] 5:54۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 5۰4_ یلیگرا  

شود جان است که  یاز در خارج م یوقت کنمیو من حس م رودیم

 از

حد و اندازه بزرگ و  ی! برادرم ب رود یکشد و م یمن پر م تن

 پخته

بود شده . 



خواهمی. مگردمیرسانم و به منزل خودم برم یرا به خانه م لعبت  

کرده ام دایبکشم... به آن خانه تعلق خاطر پ سرک  . 

او در دنیشوم از د یکه وارد م نیچرخانم هم یرا در قفل م دیکل  

. وسط  شودیو شلوارک چشمانم گرد م اهیس یخانه با رکاب انیم

کی  

کرد یآن هم اول هفته در خانه چه م یکار روز  . 

که  یآب جوش و قاشق وانیبه گردنش است و ل یبالش گردن کی

 به

کند یمانده ، من را تماشا م دستش  . 

یم رونیاز دهانم ب فیسالم خف کیدهم و  یدهانم را قورت م آب  

 .پرد
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که خروسک ییداکردم و او با ص ینامرتبش را تماشا م یموها  

روشن میبرا شیدهد . حاال خشونت صدا یاست جوابم را م گرفته  

که یو بالشتک وانیبندم و با همان ل یشود در را پشت سرم م یم  

 یگام که به جلو م کیرود .  یگردنش است به آشپزخانه م دور

میآ  



شوم یزده م رتیخانه ، ح یختگیبهم ر از . 

، پربود از  کنمینگاه م تهخیچرک و بهم ر یعسل زیبه م مبهوت

وانیل  

است نداختهیکه دور ن ییتزایپ ینشسته و جعبه ها یها  . 

 هی، گر نمیب یو آشپزخانه را که م دارمیبه جلو برم گریگام د کی

 ام

دواند  یاشک به چشمانم م ی. اوضاع رقت آورش طور ردیگیم

یکه ب  

بمبچه خبره؟  نجایا یبگ شهی: ممیگویو م شومیم یعصبان اراده  

؟ دهیترک ! 

دیگویو م کندیبه من م ینگاه میکه دارد ن یمیهمان حال وخ با  : 

شهینباش درست م نگران ! 

. تند تند شودیو مشغول م کشدیم رونیب یزباله ا ی سهیک و  ... 

سر و سامان بدهد خواهدیرا م زیچ همه  . 

کنم هیگر ایبخندم  دانستمینم ! 
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در آشپزخانه غلت  یطورمن ،  یگر یو وحش تیترس عصبان از

یم  



یزیآوردم . به چ مانیلحظه به قدرتم ا کیکه  دیچرخ یو م خورد  

یجالل و جبروت از من م نیمرد با ا کیتوانستم باشم...  یم که  

برد ی! حساب م دیترس  . 

کانتر پخش وپال بود یکه رو یپراکنده ا یآمدم و به داروها جلو  

؟ یکنیف مرو مصر نهایا یزدم و گفتم: همه  یچنگ  

بایشد و گفت: تقر رهیبه من خ یا هیثان دیکشیدهان نفس م با ! 

- ؟یو روال هیرو چیو بدون ه ! 

- شهیخوب م هیسرماخوردگ هی  . 

 !خود به خود ؟-

ماندم و گفتم: البد رهینباتش خ یچا وانیدهد به ل یرا نم جوابم  

یکنیم زینبات تجو یهم چا یمسائل گوارش یبرا  ! 

- ؟ یچ ای یچیمنو بپ ی نسخه یاالن اومد  

- ؟ دکتر  یکنیم یخود درمان یاومدم به خونه سر بزنم . دار

؟ ینرفت  

: خوب دیگویدوزد و م یرا در چشمانم م مارشیسرخ و ب نگاه

شمیم  . 

- ؟ یبه دکتر مراجعه کن دینبا یاعتقاد دار ! 
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 یو کلوچه را تو کیپوست ک یو آت آشغال ها زندیم یلبخند

لونینا  

بگ  یدم نکرده است ... فقط ت یاندازد . تمام مدت چا یم زباله

 !!! در

 یبگ! در کاسه ها یت ویکروویدر ما یبگ... رو یت ینعلبک

 ماست

رد  ایخورده است  یجا یخور لیآج یبگ! در کاسه  یت یخور

یت  

است ؟ بگ ! 

بگ ها رحم یپس انداختن ت یها هم برا ستالیکه به کر یدرحال  

بگ استفاده یهمه ت نیچرا ا یبگ شهی: ممیگو یاست م نکرده  

؟ یکرد  

تو  یبر شهیم کنمیرو جمع م نای: من ا دیگویو م زندیم یلبخند

 هال

 ؟!

اوضاع هال  یکنی: واقعا فکر ممیگویرود و م یبه هال م نگاهم

 بهتر از

است؟ آشپزخونه  



را شیدهد ، رو یکه عطسه امانش نم دیبگو یزیچ خواهدیم  

و  دیگو یآخ م کی.  کندیش عطسه ما قهی یو تو گرداندیبرم

یدرحال  

سوزاند همانطور که یمن را هم م یها هیقدرت عطسه اش ر که  

نجایا یایم دونستمی: نم دیگویبه من است م پشت  . 

- ست؟یخونم ن نجایچرا؟! ا  

 

1772 

- فرق کرده طی. شرا دونمینم ! 

ام؟ین ی: توقع داشتمیگویم نهیکنم و دست به س یم اخم ! 

- دونمینم . 

- روزگاره بیرو ندونه از عجا یزیچ فیاصالن آل س شهیمگه م  ! 

] 5:55۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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اشک جمع شده  شانیکه از شدت فشار عطسه تو یچشمان با

 نگاهم

؟ یبس کن یخوای: م دیگویو م کندیم  

یکان مت یسر ودماغ است سر یحوصله ندارد وب زنمیم یلبخند  



دکتر یبر دی: بامیگویوم دهم  ... 

 !خوبم-
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 یکشو یتو دیکه با یتب سنج! درحال یچرخم پ یخودم م دور

 دوم

 کرویما ریو تب سنج را ز کنمی.... به کانتر نگاه م ستیو ن باشد

ویو  

نه ای یتب دار مینی: بهتره ببمیگویوم کنمیم دایپ ! 

- ؟یکن یدار ضیمر یاومد یاز دب ! 

- برم یخوایکنم م کاریچ . 

: بروزندیچشمانم زل م در  .... 

؟ یکنیم رونمیاز خونم ب ی: دارکنمیم اخم ! 

راحت بودم ی: نبود دیگویو م کشدینفس کوتاه م کی  . 

که  یتمام مدت کندیاعتراف م یبه طرز ناواضح زنمیم یلبخند

 نبوده

حضور داشته است نجایا ام  . 

تا تو  رمی. من م: خوبه پس  دیگویو م شودیم کیبار نگاهم

 راحت



یباش ... 

نکردم  رونتی: من از خونه بدیآ یم شیبروم که صدا خواهمیم

 فقط

که ... که مرتبش کنم رونیازاشپزخونه برو ب گفتم  . 

گرددیلبم برم یرو یلبخند  . 
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و تزایپ یضیمر نی: وسط امیگویو م ستمیا یآشپزخانه م یتو  

؟یزبرگرخوردیچ  

! د؟ی: سلوا چرا به دادت نرسمیگویدهد و م یرا نم جوابم

تونستینم  

کاسه سوپ دستت بده؟ هی ! 

: اصال کجا هست ؟زنمیماند و لب م یم رهیچشمانم خ در ! 

- شیسر زندگ  ! 

؟یی:تو کجا زنمیم یلبخند  

- میسر زندگ ! 

شوم، نفس  ی. نرم م نجاستیخانه است ؟! ا نیاش ا یزندگ

یقیعم  



کنمیرو درست م نجایا: برو دراز بکش... من  میگویو م کشمیم  . 

- یسفر یتو خسته  خوادینم  ! 

- ؟یزنیطعنه م  

 یعنی:  میگویدهد و م یبه کانتر م هیاندازد تک یباال م یا شانه

 واقعا

بگ ها رو  یت یدم کردن انقدر سخت بود ؟! که همه  یچا

 مصرف

؟ یکرد ! 

 

1775 

- هم باشه ... آدم تنها  گهید یکیدم کنه که  ییخوبه آدم چا یوقت

یت  

خورهیم بگ  ! 

 میآ ینم نییاما از مرکب غرورم پا کنمیکالمش را درک م افسوس

 و

بگ و بندازه دور ؟! تو سطل یت رسهی: آدم تنها عقلش نممیگویم  

تو کاسه؟ شی؟ چرا انداخت زباله  

 !که دوباره مصرفش کنم-



که دلم بخواهد لپش را بکشم  کندیجمله را بانمک ادا م نیا آنقدر

 اما

؟ی: حاال دوباره مصرفش کردمیگویو م کنمیم یخوددار  

- دوباره مصرف کردن  تیبه نظر چندش وبدقواره وخشک بود قابل

 و

تو کاسه موند جهیدرنت نداشت  . 

یلبخند کمرنگ حشیو خودش هم از توض کنمینثارش م یلبخند  

یخندیم هی: چدیگویو م زندیم  ! 

 !استداللت تو حلقم واقعا-

- ارائه خدمت حلق  یهم برا یا گهید یزهایبه جز استدالل چ

 محترم

هست شما  ! 

دهم: مثال؟ یلنگه ابرو باال م کی  

 

1776 

- یانقدر خوشحال و خوش اخالق یبرگرد یدب یریم دونستمیم  

فرستادمتیم زودتر  . 

- بود ... نامزد  یآشنا شدم . پسره عال یکیبا  یتو دب ؟یخبرندار

 کردم



گفتم ؟ بهت ! 

] 6۱:6۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 7۰4_ یلیگرا  

آورم و فقط حرفم را  یبه زبان م یا ییچه دروغ کذا فهمدیم

 تکرار

کندیم : 

- ینامزد کرد یتو دب ! 

 یسوزونم ! مخصوصا وقت یرو نم یفرصت چی:من ه زنمیم شین

 مجرد

 . باشم

- یکردیفرصت ها رو هدر نم یمتاهل هم بود  ! 
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بدهم ،  یجواب نکهیا یبرا جهیم . درنتاش را قبول دار طعنه

یتالش  

: تاهلم انتخابم که نبود . پس به خودم حق میگوی. فقط م کنمینم  

دمیم . 

دیگوینم یزیچ  . 



گهیکه هنوز. برو د یستادی: ا میگویشوم و م یمشغول م ساکت  . 

: چرا زنگدیگویزده است و م هیکانتر تک یرا به لبه  شیدستها  

ینزد .... 

: اونقدر سرگرم سفرو گشت و گذار بودم که وقتنمزیم یلبخند  

نداشتم . با وجود  یبهت زنگ بزنم . البته از تو هم تماس نکردم

نکهیا  

یامو داشت شماره  . 

- یاریچقدر طاقت م نمیبب خواستمیم  ... 

که چقدر طاقت یکردیخودتو امتحان م یشود : داشت یباز م شمین  

اوردمیمنو ؟ من که طاقت م ای یاریم  . 

کردمی. فکر میدهد : درسته . خوشحالم برگشت یتکان م سر  

یبرنگرد ... 

 !چرا ؟-

 

1778 

- یبر کردمیفکر م .... 

 !کجا؟-

- بهت نرسه چکسیکه دست ه ییجا  . 



: منومیگویدارم و م یبر م لیاز جا به جا کردن اقالم و وسا دست  

رها کنم و برم؟ ی؟ که خانواده ام رو به سادگ یشناخت ینطوریا ! 

- یو بر یکردیرها نم یاش منم خانواده ات بودم که به سادگک ... 

زندیبه دلم آتش م قایاش عم جمله  . 

 کیبه خودم به عنوان  شتریمتکبر بود ... آن وقت ب یکم کاش

 زن

صد در صد به خودم حق توانمینم نکهیدادم . از ا یحق م مظلوم  

ردیگیاز او دلم م بدهم  . 

: دیگویو م کندینگاهم م هیثان دارد چند یاز کانتر بر م هیتک

 مجبور

یازدواج بد نیتن به ا یستین ... 

او  دیجد یراحت کردن خودم و ممانعت دربرابر روشن فکر یبرا

یم  

بندمی. من به قول وقرارمون پا میگذاشت یقرار هی: ما  میگو  . 

مشخص کن خشویتار  . 
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ه به ک نمیب یرود و م یم رونی. از آشپزخانه ب دیگوینم یزیچ

 اتاقم



برد یم پناه  . 

شوم آنقدر گند زده است که هر نقطه را  یخانه م یکارها سرگرم

 که

یبه آنها سرکش دیهست که با یگرید شماریباز نقاط ب کنمیم زیتم  

هم کثافت و آشغال است . به طرز جنون  نتیکاب ری. تا ز کنم

یزیآم  

قصد است ... انگار به  دهیاست... پاش ختهیاست ... ر خورده

یمتالش  

در یو سرکش انیکرده ... عص یخودش خانه را هم متالش کردن  

دهد یشده نشان م یخال یها ی! بطر کندیم دادیخانه ب یجا یجا  

آدم آگاه  کیاز  نیسر عقل نبوده است و ا یدرست و حساب که

یبرنم  

است امده  . 

 جیهو یو مقدار ازیو پ ینیزم بیمرغ را درکنار س یبسته  کی

 خرد

هارا  نتیپزم . کل کاب یاست م زریکه از قبل در فر شده

یدرجستجو  

 دایبسته اش را پ نکیس ریگردم و دست آخر ز یم شلیورم

کنمیم . 

رفتن هم رونیب یرا دوست ندارم اما حوصله  یبدون جعفر سوپ  



 یام... کم ستادهیسر قابلمه ا ی.همانطور باال نمیب ینم درخودم

 کته

کنم یم دم  . 

ودش یتمام م کار  . 
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 یشانیاست به پهلو ... پ دهیتخت دراز کش یروم . رو یاتاقم م به

 اش

درشت عرق است یاز دانه ها پر  . 

پر است از یپاتخت یکه رو نمیب یو م نمینش یتخت خودم م کنار  

ازپامید یها بسته  ! 

شود  یدهم متوجه حضورم م یهم فشار م یرا رو میها لب

شیپلکها  

کد بانو ی: خسته نباش دیگویو م کندیباز م را  ! 

: شبا سخت خوابت  میگویکنم و م یقرارش نگاه م یچشمان ب به

یم  

؟ بره ! 

: چطور ؟کندیم اخم ! 

- هستن ؟ یچ یخواب برا یقرصا نیا ! 



- خواب یبرا  . 

- یبخور نایبودم از ا دهیبره ؟! ند یخوابت نم نایبدون ا .... 

- ؟ یدیمگه تا به حال کنار من خواب ! 

] 4۲:6۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیاِگر   
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# 8۰4_ یلیگرا  

تو سرم یاز تانکها یکیاست که به  یج یآر پ کی هیشب سوالش  

کند یم برخورد  . 

ستیمنف جوابم  . 

است نگران  ادیز قشیبدنش را بسنجم .تعر یدما خواهمیم

 احوالش

 : دیگویو م کشدیبرم که سرش را عقب م یم شیام را پ پنجه

کاریچ  

یکنیم . 

ی: تب دار شودیم کیبار نگاهم ... 

:ما به هم  دیگویم شخندیلحن احمقانه پر از تمسخر و ر کی با

 محرم



میستین  ! 

ستیمهم ن یدونیمن که م ی: برامیگویو م خندمیم  . 

چسبانم . داغ و سوزناک است یاش م یشانیکف دستم را به پ و  . 

دیگویبندد و م یرا م شیچشمها  : 

- شهیبرطرف م ستین یمشکل ! 

- دکتر میبر دیبا  ! 
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- شهیخودش خوب م  . 

- نشد دیشا ... 

- خوادینم تویاالن دلم نگران  . 

- ؟ خوادیچرا نم ! 

کن هنوز تو الیخ ؟ی: مگه چند وقته برگشتدیگو یم یلجباز با  

یمن نگران باش ینداره برا ی... لزومیسفر ... 

- شمیباشه . نم  . 

ریقطره اشک از ز کیکه  نمیب یهنوز بسته است . م چشمانش  

دستم را خواستمی. م شودیجوشد و در بالش گم م یم شیپلکها  



 ی: سزا دیگویو م ردیگیشود مچ دستم را م یکه مانع م بردارم

یآدم  

دالن ستین یانقدر دوستت داره بد قلق که  ! 

کند  یو او دستم را رها م نهیدهم از س یم رونیب نیرا سنگ نفسم

 و

یبر : بهتره دیگویم  .... 

: کجا برم ؟ میگویو م کنمیم نگاهش ! 

نگاهش آنقدر خون آلود  دیسف یحدقه  کندیرا باز م چشمانش

 است

کنمیوحشت م که  . 
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دیگویم یگرفته ا یصدا با  : 

- ... درکنارشیکه دوستش دار یهرکس شیپاشا... پ شیپ  

نامزدت چرا که  شیپ ی! برو دب یکنیم فی... با هاش کیخوشحال

 نه

تورو یکه من فقط خوشبخت نهی! مگه جز ا نیبهتر از ا یچ ...  

خوامیم . 



پاشا و  ی: خراب شدن رابطه  میگویروم و م یم هیحاش به

ریز نیروژ  

توئه ؟ سر ! 

- بهش ؟ راه و برات هموار کردم . برو  یبرگرد یخواستیمگه نم

شیپ  

برادر حساب  هیدوست...  هی.... رو منم مثل  یخوایکه م هرکس

 .کن

؟ خوبه ! 

دوزد یبرد وم یخودش م یبرا  . 

 کی اریاخت یب داردیبرم زیخ یشود ، وقت یقرار از جا بلند م یب

 آخ

کنمیجهد . نگران نگاهش م یم رونیاز دهانش ب یناگهان . 

است ، به ادیبه کمرش است ،سرش به گردن انگار ز شیدستها  

،هنوز نتوانسته است کشدیم نییتخت خودش را پا یاز رو یسخت  

: دیگویو م کندیبه من م یراست شود . نگاه یو حساب درست

ه؟یچ ! 

؟ یکنیو بر نگاهم م بر ! 
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: براتمیگویشوم و م ی، از جا بلند م ردیگ یلحن تلخش دلم م از  

آماده کردم غذا  . 

جفتمان را آزار  شیبا حرفها ایکند  رمیمانم تا تحق ینم گرید و

 دهد ،

دوشنبه وقتم ی: من برا میگویم اندازم و یدوش م یرا رو فمیک  

 ! آزاده

بعد یهفته  ی: دوشنبه جلسه دارم بذارش برا زندیم شخندین  ... 

مبل  یرو راهنیپ یو بسته  گرددینفرت به چشمانم برم دوباره

 است

ام .در سکوت  دهیاو خر یرا برا نیکنم که ا یمطرح نم یحت .

 تماشا

است .  ریکه د فیحتند رفته است  فهمدیو او هم انگار م کنمیم

 من

کوبم یقدرت م تیو در را با نها زنمیم رونیخانه ب از ! 

ام یگوش یپاشا رو یروم ، شماره  یم نییکه از پله ها پا نیهم  

کیدارم با  اجیندهم اما ، احت یجواب خواهمیبندد اول م یم نقش  

بهتر از پاشا ! که هم من را یصحبت کنم . چه کس یمیقد دوست  

گرم یدهم وصدا یشناسد . جواب م یم یبه خوباصالن را  هم  

چدیپ یاش در گوشم م یمیوصم  . 
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و من مخلص قهوه ام میقهوه بخور کیبا هم  کندیم شنهادیپ ... 

که در آن  یتیچند ساعته از وضع یکافه ... مخلص دور مخلص

ریگ  

چنگ بزنم و باور کنم مبتال نشده ام یبه کس خواهمیام ! م کرده ! 

] 5۰:7۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیراگِ    

# 9۰4_ یلیگرا  

یاش را رو یدود نکی، پاشا ع نمینش یکافه که م زیم پشت  

امروز؟ ی: چه کاره بود دیگویدهد و م یقرار م شیموها  

؟ ی: تو چ پرسمیدهم و م یاز مالقاتم با درود م یمخفف گزارش  

- آشنا شدم دیدختر جد هیبا   ! 

،  ردیگ یرود که خنده ام م یت سر اصل مطلب مراس کی آنقدر

چیه  

و یشود عاد یو منگ نم جیشود . گ یاز من شوک نم یا نقطه  

: چه خوب... چطور؟ میگویم خونسرد  

- گرام نستایاکانت ا  . 
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: پرواز و از دست دادمدیگویرود و م یاز صورتش کنار م لبخند  

... 

شته باشمخودم مالقات دا شیبا هم ک تونمینم گهید . 

به چشمان  میکه مستق یآورند و درحال یرا م مانیسفارشها

 مردانه

؟ی: از فخر خبر دارمیگویام م رهیخ اش  

؟یپرسد: تو چ یدهد و م یبه عالمت نه تکان م یسر  

- یچینه . ه  ... 

مراقب خودت  یلیخ دی: پاشا با میگویو م رمیگیرا م دستش

یباش ... 

و حاال یسر گذاشت رو پشت یماریسخت ب یدوره  هی تو ... 

: من حواسم به خودم هست . نگران منکندیرا متوقف م کالمم  

 .نباش

- متاسفم یو از دست داد نیروژ نکهیا یبرا . 

: اون منو از دست داددیگویاعتماد به نفس م با . 

که از دور خوب به نظر یهست یتو ادم دی: فهممیگویو م خندمیم  

یرسیم . 
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کند و  یم میتماشا یبا موشکاف شودیمو مشکوک  کیبار نگاهش

 لب

 یصرفا از دور خوب به نظر م میکه با هم بود ی: دوران زندیم

دمیرس  

 ؟!

صادق باشم ناچارم . 

دهم یتکان م یرا به عالمت نف سرم . 

پرسد ینوشم و پاشا م یاز قهوه م یکم : 

؟ یمهمون میبر یایبا من م - ! 

 ادی... من را به  رفتن با پاشا ی. مهمان زندیم یبرق چشمانم

 دوران

یاندازد که مدت ها از آن دور بودم . تنها کنار پاشا م یم یخوش  

ام باشم . خود خوش گذران... مغرور ... با  یخود واقع توانم

از ییایدن  

 یدغدغه ونگران چی! بدون ه یماندن ادیبکر و به  احساسات

یروزگار م  

آورم یم ادی. احوالم را خوب به  گذراندم . 



ه؟ی: نظرت چزندیلب م اپاش  

- کجاست؟ یمهمون  

 .سمت کرج-

 آشناست؟-
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- همه آشنا بودن؟ یومدیکه با من م ییها یمگه مهمون ! 

سو و آن سو رفته بودم  نی... من آنقدر با پاشا به ا گفتیم راست

 که

و  شناسمیمهم نبود مکانش کجاست مهم بود که پاشا را م میبرا

 پاشا

رفتینم یبد یبود . جا یطبع انسان خوشگذران به . 

خونه حاضر  رسونمتی: مدیگویو پاشا م کنمینثارش م یلبخند

 ...شو

میکنیهفت هشت حرکت م ساعت  . 

نیبهتر از ا یزیچ چه ! 

لذت ببرم یمدت کوتاه مجرد نیاز ا دیبا کنمیو فکر م کنمیم قبول  

! که از اسارت رها شده ام ییآدم ها هیشب  ! 



] ۲۱:7۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱۰4_ یلیگرا  

و هشتم: اکنون ستیب فصل  

او  زنمیم رونیاز دفتر اسناد ب ینیکه هم شانه با عابد نیهم

یلبخند  

دیرو انجام داد ی. شما کار درست گمیم کی:تبر دیگویو م زندیم  . 
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ینیعابد ند،ینش یکه انجام داده ام به جانم م یلرز از عمل حس  

اموال امانته  نیا دی: نگران نباش دیگویشود و م یاحوالم م متوجه

 به

کامل و  تیموضوع رضا نیشما . خودشون نسبت به ا دست

 داشتن

دیخودتون رو سرزنش کن دینبا شما  . 

- از ثروت اسامه باشه شیممکنه بخش . 

مورد نی:خودشون قبال به ا دیگویدهد و قاطعانه م یتکان م یسر  

که به نام شما شما و به شما  یزیهرچکرده بودند .  یدگیرس

 انتقال

سالها تالش وزحمت خودشون بود یدیشد ، عا داده ! 



دوارمی: ام زنمیلب م وسیما  . 

- ی. با بنده امر شنیشما خشنود م میاز تصم انیبهوش ب یوقت  

ستین  . 

 .نه ممنون-

- برسونم ییاگر الزمه شما رو تا جا . 

: ممنونم میگویو م کنمیم تشکر  . 

سبز دست  یتاکس کی یشود و من ، برا یم لشیاتومب سوار

 تکان

اعتماد به نفس من یشده اسباب باز ینقره ا سیدهم ، خودنو یم  

... 
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را مدام با میغلتانم جمله ها یآن را م میانگشتها انیکه م یدرحال  

کنمیتکرار م خودم  . 

رو به رو شدنم با او ... و یسالم کردنم ، نحوه  ینحوه  یحت  

.... 

و شودیتراورتن متوقف م یبا نما یلیمقابل ساختمان شک یتاکس  

یخانم پالک س دیی:بفرما دیگویم  . 



رفلکس  ی شهیشوم و خودم را در ش یم ادهی، پ کنمیم حساب

 مرتب

و کج و معوجم را با سر انگشتها شانه  زانینا م ی، موها کنمیم

یم  

میاز گونه ها دهم ، یقرار م میموها یو شال را مرتب تر رو کنم  

زنمیو سپس زنگ م رمیگیم ینشگون . 

پا  نیا ینه ... کم ایصاحب خانه هست  دانمیسرزده ام . نم مهمان

 و

شود یباز م میوباالخره در به رو کنمیپا م آن  . 

شوم ، آسانسور در همکف است ، نگهبان درمورد یرد م یالب از  

به  آسانسور ، نیاز کاب یندارد و من درکنج یسوال حضورم

یقیموس  

باشم یجد دیبندم ... با یدهم. چشمانم را م یگوش م دهیارک گل ! 

باشم... و درخواستم روشن و شفاف باشد قاطع  . 
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او در چهارچوب در است شود،یچهارم متوقف م یدرطبقه  نیکاب  

. 



زده و  رونیب شیموها ی شهی... ر ستیبهتر از من ن حالش

یدیسف  

نمیتوانم بب یدقت مرا با  شیها قهیشق اطراف . 

به هم شیدارد . ابروها قیعم اریعالم ش کیچشمش  یها کناره  

بلند راهنیپ کیشده !  یبیدو سه ترک شیاست و رنگ مو ختهیر  

کندیبه تن دارد و من را تماشا م یدار عناب نیآست . 

 !سالم-

آورم و وارد خانه  یرا در م میرود ،کفشها یدر کنار م یجلو از

یم  

 . شوم

دهم . من را به سمت مهمان یدهند و جواب م یسالمم م هادختر  

یم یریش یزرد با روکشها نیمبل رز ی، رو کندیم تیهدا خانه  

خودش یسرجا زی. خانه اش مرتب است ... همه چ نمینش ! 

از مبل نشسته ام ، دخترها دفتر و دستکشان را جمع یکنج معذب  

روند یو به اتاق م کنندیم . 

دهنش است و من را با  یاله که دستش توسه س یکیجز آن  به

 دقت

اندازد .  یاسامه م ادی. چشمان درشتش من را به  کندیم تماشا

 دوان
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، مقابلم  یچا ینیرود و سلوا ، با س یمادرش م یبه سو دوان

 خم

شود یم . 

زحمت بدم ومدمی: نمیگویزده م خجالت  ! 

دارمیبرم یفنجان . 

کنمیم تشکر  . 

- نیلطفا بش  . 

جور یا وهیرود ، ظرف م یدهد اما به اشپزخانه م یتکان م سر  

گرددیبرم یدست شیو با دو پ کندیم . 

چشممان ببرد  شیرا از پ ینقل ته تغار نیتا ا زندیرا صدا م راحله

، 

... هرچه به ذهنم ردیگیدست طفلک سه ساله را م دیآ یم راحله  

ستیآورم نامش به خاطرم ن یم فشار  . 

] 6۳:7۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  یسرو روح | یلیِگرا   

# ۱۱4_ یلیگرا  
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زل زده است زیبه م زانیآو یاخم و لب و لوچه ا با  . 

است و  واریغذا کل خانه را پر کرده ، تابلو فرش ها به د عطر

به وارید  

یکه از دب یراهنیپ یرنگ رو یشده است . لکه ها ینقاش یتازگ  

رود. چقدر سر  یشمم فرو مآورده بودم مثل سوزن در چ شیبرا

کی  

میبحث کرد خودیب ی مسئله  ! 

 !رنگ خونه مبارک-

- شهیم یچند ماه  . 

- هنوز تر و تازه است . مبارکه وارهایدر و د یول  . 

 .ممنون-

است مشابه من نی.محزون و غمگ زنمیچشمان سلوا زل م به  ... 

 یزندگ نی.از ا کنمی. با دقت نگاهش م دیند یزندگ نیاز ا یریخ

 چه

خوش  یدست مبل و فرش ها کیخانه ...  کیجز  خواست؟یم

یرنگ  

 شهیهم یگرم ... چا ی؟! آشپزخانه ا ندیایخانه ب یبه فضا که

 آماده



که  یقد ! و مرد میقد و ن یروشن ... با بچه ها شهیهم یمنزل ...

 قابل

کردن باشد هیتک  ! 

عرق کرده اند میدستها . 
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زند  یزل م میبه من مستق یوقت که حرف بزنم اما کنمیم نگاهش

 از

:  میگویو م دوزمیم نییو چشمانم را به پا کشمیخجالت م نگاهم

 خبر

یجدا بش یخوایکه م شدم .... 

 یم نیشنوم چشم از زم یرا که م شیپر استهزا یخنده  یصدا

 کنم

ش؟ینیبب یایب یخوای: نممیگویرو به او م و  

یک امی. ب دمی: سه سال دروغ شندیگویو م کشدیم یقیعم نفس  

 ی.کس دیکشیکه به دروغ دست رو سر بچه هام م ی؟! کس نمیوبب

 که

آل یکه رسوا امیبچه هام شده بود . ب یمیتی یباعث وبان خودش  

دمیها بشم باز ؟! من کم نکش فیس . 



درد و دلش باز شده است سر  . 

:  میگویم شودیم یکه خال یتا آرام شود . قدر کنمیم سکوت

 اصالن

یدونیم نوی. شما هم ا ستین قاتل ... 

- خوامیمن طالق م . 

- ندارم یبا اون قسمتش کار  . 

: کنمیو فورا جمله ام را اصالح م شودیپر از سوظن م نگاهش

یعنی  

... من چهی... خودت مسئولیدونیشماست . خودت م یزندگ نیا  
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 زی!بحث من چ یریگ میتصم نیداشته باشم رو ا تونمیم ینقش

گهید  

 . است

- ... اصالن باعث مرگ  رهی... اسد خان ... و عشیام دیداز 

 اسامه است

متعلق  زی! همه چ رهیعش ی فهیمرگ برادر بزرگتر ... مرگ خل .

 به



... دادی. نجات م کردیبود . چون اسامه خانواده روحفظ م اسامه

 سر

دادیم وسامون  . 

اصالن هم تمام تالششو کرد ... مگه نکرد ؟! مگه زحمتشو -

د؟ینکش ! 

دخترهات یکرد و کم گذاشت ؟! برا غیخانواده کجا در نیا یبرا  

... 

مرض اسد خان ! مگه کم  ی... برایام یخودت ... برا یبرا

 !گذاشت ؟

نخلستان ها ... مگه کم  یها ... برا نیزم یگله ... برا یبرا

 زحمت

کنار  یخبر یسکوت و ب یکه تو ستین نی؟! مزدش ا دیکش

 گذاشته

حداقل  نیاینکشته! ب یه اون کشته ولگفت یکیچون  بشه

نشینیبب ... 

آدم وکه  هیبار باشه ... مزد  نیآخر دینباشه شا یفرصت دیشا

نطوریا  

؟ دنی... م دنینم ! 

دیگویبغض م با  : 



- اون سه تا  ی... ول ستمیشاکر هم ن ستمیحالش رضا ن نیمن به ا

 بچه

سه  گناه یپدر کرد . به شما هم بد کرد! برادرت ب یمن و ب ی

 سال
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یخواینم ی؟! نگفت یدی. مگه سه سال درد نکش دیکش حبس  ... 

با  ینبود که زندگ نی... مگه حرفت از روز اول همیتونینم ینگفت

نیا  

یی! سنگ تنها؟یزنیم نهیبه س ویپس سنگ چ گهی. د شهینم مرد  

تخت شده اون که ریاس گنی؟! مگه نم ستین هوشی... .مگه بشو  

فهمهینم یزیچ  . 

پس ؟ یچکد : آخه ... خب اون نفهمه ما چ یگونه م یرو اشکم ! 

یدوستش دار کردمیم الیخ من  ... 

 یچا وانیل کشدیدوزد دست جلو م یرا فور ا از من م چشمانش

 را

: بفرما سرد شددیگویو م داردیبرم . 

- خجالت نکش یاون مرد و دوست دار نکهیاز ا  ! 

دهد یرا نم جوابم  . 



 یکردی؟ مگه با من رقابت نم یستش نداشت: مگه دو میگویم خفه

 !؟

کندیشود و من را نگاه م یبراق م چشمانش  . 

 میدیباشه نجنگ یک شیپ شتریب نکهی:مگه سر ا میگویم یآرام به

 !؟

صدا ... چند بار بچه ها رو  ینرم ... صبورانه ... ب یها جنگ

 بهونه

سمت خودت... چند بار مشکالتمو بهانه  یدیو اونو کش یکرد

 کردم و
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شد ... و حاال....  یهمه پاسکار نیسمت خودم... ا دمیکش اونو

یحت  

طالق؟ یگیم یسادگ نی؟! به هم یایبه مالقاتش ب یستین حاضر ! 

؟ گرونیامر د ایحرف خودته  نیا اصال ! 

] 4۱:8۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱۲4_ یلیگرا  

اول یبا سکوت زن به خانه  امدمین دهد. و من یبه من نم یجواب  

 . برگردم



یجنگیبا من سرش نم گهی: چرا د میگو یکنم و م یوبازدم م دم  

... 

یترکش کن گهی؟! که د یکن ینیدستور دادن که عقب نش چون . 

از خودش نداره ؟!  یاریقاتل مشخص شد؟... حاال که اخت چون

 اون

امور و به  یو همه  دیاز هم جدا بش کردیکه التماس م موقع

 دست

؟ یچرا قبول نکرد یتو نگران باش نکهیبدون ا رهیگیم ! 

یدونیم یمن چ ی: از زندگ دیگو یم تیعصبان با  . 

خودم باخبرم یکه اززندگ همانقدر  . 
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میگویم خسته  : 

- ... چرا که نه . ی... گرفتار شد یکه تو هم عاشق شد دونمیم

 مگه

مگه معتاد و چاقو کش  بود ؟! مگه زن باره بود ؟! یبد مرد

 !بود؟

 ابونی... عاشق پسر مردم تو خیآبرو که نشد یالت ب هی عاشق

 که



 یهم نداره نوش جونت ... ول ی! شوهرت بود . اشکال ینشد

گمیم  

پس کنارش؟! چطور اون موقع که خون به جگرم یستیچرا ن االن  

 شهیکنار ؟! مگه م دیدیکش هوی.... حاال  دیهمتون بود دیکردیم

نیا  

؟ ییدو رو همه ! 

میایکوتاه ب خواهمیشده است . من اما نم یعصب  . 

: من میگویوم رمیگ یچشمم را م یو اشکها دارمیبرم یدستمال  

زیکه دوباره با هم گالو میکه جنگ کنم که دعوا کن نجایا ومدمین  

اصالن ی. من دنبال چاره ام برا میکن یکش سیو گ سیو گ میبش ! 

باشم که دخالت کنم یشده وگرنه من ککه مرتکب ن یگناه یبرا  ... 

. شما خودت  تیزندگ ی، تو متیتصم یکارت ، تو یتو که

یبزرگ ... 

کردم  ادیز ی... من جوون و خام بودم بچگی... قََدری... زنیمادر

 اومدم

مالقات  یای... دوم ... ازتون بخوام که بیاول شما منو ببخش که

 اصالن

... یحالشو بپرس یومدیم دشیم یمثل همون وقت ها که هرچ .

 مگه
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من ...  یخونه  ی؟! تو یمن نشد ی؟ مگه وارد زندگ یومدینم

 هر

؟ یستی؟! االن چرا ن یدیکشیسرک نم یازگاه ! 

پر آب  وانیل کیرود .  ی. به آشپزخانه م زدیخیاز جا بر م سلوا

یم  

یحرفهاتو زد رونیمن برو ب ی: از خونه  دیگویو م نوشد ... 

بهش  فیآل س ی: من اونجا بودم وقت کنمیگاهش مبغض ن با

 حمله

... ازش خواهش کردم از همون  ادی... من ازش خواستم نکرد

که یراه  

قبول نکرد . چون  یفرار کنه ول یبرگرده و بره ... حت ادیم داره

 فکر

 ریاونطور ز ی! تو چشمام زل زده بود وقت کننیباورش م کردیم

 دست

منتظر نشدن تا بشنون ! حرفشو یپاشون لهش کردن ... حت و ... 

 ...دفاعشو

رودیکوره در م از  : 



- ؟! برادرشو کشت . سه سال پنهان کرد ... از همه ...  یچه دفاع

 چه

به خاطر  یچی؟! اگر امروز ه مونهیهم م ی؟ مگه حرف یدفاع

 حرفات

یداد تویجوون یتو هم مثل ما زخم خورد نکهیا یبرا گمینم بهت  

. خودت دیشد ؟! برادرت حبس کش یعاقبتش چ... اما  نیا یپا  

قاتل برادر شد یهم که دوستش داشت یبهم خورد . مرد تینامزد  . 
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. تاوان داره . تاوانشم داره  ستیخوب ن ایدن یجا چیه یکش برادر

یم  

... مگه اصال متوجه اطرافش هست ؟نشیبب ایب یگی... م نهیب ! 

- گله  ی. ک شنوهیت رو ممثب یها ی. انرژ شنوهیم گنیدکترا م

کنهیم  

یاز دوست داشته شدن ؟! مگه دوستش ندار شهیم ریدلگ ای ... 

- ؟یکنیجمع م اری یدار  

 روزی؟ تا د شهیمگه م ستیپشتش ن چکسی: نکنم ؟! هکنمیم ناله

هی  



...  کردنیم فیتکل نیی.... براش تع لیا هی...  هیناح هی...  خطه

یبرا  

نفس  یدرآمدش. برا یبه سکه سکه  ی! برا شیبه قدم زندگ قدم

 به

. بهش لقب دادن قدرت دادن ... مگه  ختندی... برنامه رنفسش

شهیم  

... بعد ؟! ی... حکومت بدیبد تی... والیتاج و تخت بد یکس به

 بعد

! به ؟یریلحظه ازش بگ کیو در  زیسرعت همه چ نیهم به

 خاطر

یالاوبال اشیع هی حرف  ! 

- بود خواهر خودش یالاوبال اشیاون ع  . 

] 6۲:8۱ ۲۱,8۰,9۱| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۱۳4_ یلیگرا  

 

1801 

میگویتابم و تند م یرا بر نم حرفش : 

- ؟! من  ستی! مگه ن فیاسامه هم بود ! مادر پسر آل س ی غهیص

 به



یدونیدارم خودتم م اجیاحت کمکت  ... 

- ؟؟ به مادر شوهر وبرادر شوهر ثابت کنم نکشته  یچه کمک ! 

...  رنیبچه هامو ازم بگ توننی؟م فتمیجماعت درب نیبا ا یخوایم

 من

بهت بکنم تونمیم یکمک چه . 

- یدونیتو قلقشون رو م . 

 یام زی.... عز یشد زیعز ی: قلقشون دست توئه وقتزندیم طعنه

یشد  

 ی... حاال هم هستیخاطرت که هست ؟! تخم چشمشون بود !

ی.کار  

هم که  یبوده ! خود یاز خودکه خوردن  یندارن ... زخم بهت

 حاال

حکمش زندونه و تا بعدش حتملیاگر زنده بمونه  ای رهیمیم ای  ... 

- ها اونطور  وونهیمعطل حکم زندان باشن مثل د خواستنیاگر م

 بهش

کردنینم حمله  . 

ادیتا بهوش ب ری: طالق نگ میگویو م زمیخ یجا برم از  . 

ه ؟! خوبه خودت خودش منو دور بنداز سمی: وا زندیم زهرخند

یزن ... 
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- بود ... باهات ازدواج کرد ... که  هوشیب ی. مگه وقت ریطالق نگ

 تو

نی؟! ا ستیبند ن یی! حاال که دستش به جا یترکش کن یهوشیب  

هینشناس نمک  ! 

شهیآخر هفته تموم م نی: تا هم دیگویوم ماندیم رهیصورتم خ به  . 

خودت یارزون  . 

میگوینم یزیچ  . 

 ی: دار کنمیو به آرامش دعوتش م کشمیم قیعمنفس  کی

 اشتباه

یکنیم ... 

- یاگر محبت یبدون نویا خوامیاما م موندیمن نم شیپ یادیمدت ز  

من یبه بچه ها یبه خاطر عذاب وجدانش بود ... اگر مهر کردیم  

نیبه سر وشکل ا یبه خاطر درد وجدانش بود . اگر دست داشت  

که درد داشت که برادرشو کشته بود  نیبه خاطر ا دیکشیم دخترها

 و

کرده میتیسه تا طفل معصوم و نیا  ! 



 . اصالن آدم کشتن نبود-

- .  یدونیم نوینشده بود خودت ا یزیمرگ اسامه هم برنامه ر

 اتفاق

به ضرر اصالن که نبود .بود ؟! تا سرپا بود ...  ی... ولیهرچ بود

 با

میشناسیم اما ما که یدیشما ند نوینداشت ! ا یسازگار اسامه  
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کرده بود . از همون دی... بارها هم اسامه رو به مرگ تهدمیدید  

ینوجون  ! 

میگویو م کنمیم مخالفت  : 

- هم داره یا گهیبعد د هیاست !  هیحرفها فقط ظاهر قض نیا  . 

- قاتل برادرشه و  یکه انقدر دوستش دار ی. کس یبهتره قبول کن

 سه

 وهیکرد . منو ب میتیمرد و  هی یداد . بچه ها یهمه رو باز سال

 کرد

نابود کرد مویزندگ ... . 

 دیگویاش سخن م یاز زندگ یطور شودیباورم نم کنمیم نگاهش

 که



مرد زن  کیزند ،  یکه از او حرف م ینه انگار آن مرد انگار

یباره   

چینقص و کامل بوده و ه یاش ب یشرف است . انگار زندگ یب  

زن تکامل را  نی. ا کنمیش منگاه جیبا آن نداشته ... گ یمشکل

 در چه

؟ دید یم ! 

المیندارد به خ یا دهیفا نجایماندن در ا گریروم د یسمت در م به  

کنم اما اشتباه تیادم ها را اصالح کنم . آن ها را هدا توانستمیم  

ام کرده  ... 

رسد ، هنوز مانده ام. از سرشانه به عقب  یم رهیبه دستگ دستم

 نگاه

منو یبه هم خوردن نامزد یماجرا دونمینم:  میگویو م کنمیم  
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قرار بود که اسامه بهش حمله  نینه ... اما قصه از ا ای یدیشن

 .... کرد

. عدنان دست راست اسامه ...  ارمیم ادیاون روز و خوب به  من

یوقت  



چاقو فرو  هیپاش  یکنه اصالن تو یبه من دست دراز خواستیم

 کرد

 کیبشم و فرار کنم . اگر اصالن تا سوار اسبم  دیفرصت خر .

 درصد

 یرو به قتل رسونده باشه ... که نرسونده ... باعث وبان اسامه

جنگ نیا  

به  یکه حت یبود .شروع کننده اش اسامه بود. اسامه ا اسامه

 زنش و

تا از بچه هاش رحم نکرد ... دست گذاشت رو خواهر اصالن  سه

 ! فکر

خودش کرد ! و بعد  ری؟! خواهر برادرشو اس یچ یبرا یکنیم

 دست

رو من ... معشوق اصالن ! و تو ... با قبول کردن حرف  گذاشت

 ... اونها

یبانیو پشت یکنیم دییکارهاش تا یاسامه رو با همه  یدار انگار  

. اگر  یحاال وقتشه حرف بزن یدیازش . اگر رنج کش یکنیم

 اعتراض

 ینقطه  هی... تو  نهیپستو بش یحاال وقتشه ! هرکس تو یدار

 ... امن



مشکل داره ...  رنیگیکه براش م ییها میبعد اعالم کنه با تصم و

 راه

یدی... اگر درد کش رونیب ایامنت ب شنیبره ! از لوک ینم ییجا به  

االن وقتشه  یدی... رنج د ی! اگر ناراحت یوقتشه اعتراض کن االن

 . اگر

 شهیکه هم یدیم ادی... به دخترات  رقشونیب ریز یبر دوباره

 مخلص

درسته رنیکه اونا بگ یمیاونا باشن و هر تصم یبله قربان گو و  

... 

یتونستیکه م ی... چون وقت یکنیو ازشون سلب م اریو اخت اراده  
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! نه به  ی... تو انتخابتو کردیباش یکدوم طرف یریبگ میتصم

 ...اجبار

یباش میکدوم ت یکه تو یبار کامال خود خواسته انتخاب کرد نیا  . 

 نیشوم و داخل کاب یمانم ، از خانه اش خارج م ینم گرید

 آسانسور

 میروم ، پاها یم ادهیرا پ یاصل ابانیدهم . تا خ یم هیتک وارید به

 از



 شومیکنند سوار اتوبوس م یذوق ذوق م یطوالن یرو ادهیپ شدت

 و

 یم یصندل یبخش اتوبوس قسمت زنانه ، رو نیتر ییانتها در

نمینش  

دهم یم هیتک شهیش سرم را به و  . 

 سی، خودنو کنمینگاه م ابانیو ازدحام خ یکه به شلوغ یدرحال

 را

بندم یرا م میدارم و پلکها یدستانم نگه م انیم  . 
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 یچکاریاست ... ه دهیامانم را بر یاست . خستگ نیسنگ سرم

ینم  

قتل اسامه آل یانداختن مجدد پرونده  انینم . از به جربک توانم  
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 توانمیم یشود ؟! تا ک ی! اما عاقبت چه م ترسمی... م فیس

 سکوت

وضع ادامه دهم ؟ نیبه ا توانمیم ی؟! تا ک کنم ! 



؟! افکارم همه از  یداشت . اما چه هدف یاز سکوتش هدف اصالن

 هم

چند  نیو مثال ا کشمیم یو رو به زوال است . پوف گسسته

 روزگذشته

تنگ شده است شی. دلم برا کنمیبه دعا باز م لب  . 

که یزن درحال کیگذارم ،  یپا م مارستانیب اطیکه به ح نیهم  

از  یمیکند ، با چادر ن یبه دستش است من را تماشا م یلیزنب

شیرو  

را به رمیاست که به ناچار مس نیپوشانده ، آنقدر نگاهش سنگ را  

شوم باالخره یتر م کینزد یو وقت کنمیحرف ماو من سمت  

دهم یم صشیتشخ . 

پرسد یخجالت زده م زندیم یلبخند دنمیاست ، از د طلعت  : 

خوبه؟ حالتون  

کنمیم تشکر  . 

چه کار نجای: ا پرسمیم یسالم کرده باشم ، با تعلل دیآ ینم ادمی  

؟ دیکنیم  

. برکتهبرات آوردم  نوی: ا دیگویدهد و م یرا به دستم م لیزنب  ! 
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 !برکت ؟-

- بالشش ریتبرک کربالست . بذار ز  ! 

یدلش را نشکنم فقط م نکهیا ینداشتم برا یاعتقاد زهایچ نیا به  

میگو  : 

 . ممنون-

- جوونه . نگران نباش شهیحالش خوب م . 

دیآورم : ممنونم ... دعا کن یبه لب م یلبخند  . 

پسرمو به من بود ، ری: دستش به خدیگویو م فشاردیرا م دستم  

 .برگردوند

- حالش خوبه ؟ ریزب  

یکنه . آدم وقت کاریچ خوادیم دونستمی: من نمدیگویم شرمنده  

اونا  اقیبه سبک و س خوادیبزرگون باشه ... دلش م نیهمنش

 رخت

که راه رفتن خودش هم  یزاغ تیحکا شهیم تشیکنه ... حکا تن

 از

... میبود یبره . ما به همون نون و ماست خودمون راض یم ادی

یول  



یچیه گهی. اون موقع دیها بش بهیغر یکه همسفره  افسوس  

ادیخودت به چشم نم یزندگ  . 
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- دست و پا کنه یکار هیاگر  ستین ریهنوزم د  . 

-  الیاون دختر چطور پا تو کفش پسرم کرد . خ دونمیمن نم

کردمیم  

عروسم بشه خوادیم  ! 

با یلی... ل دیآ یبدش م ی. کدام زن زنمیطلعت م یبه سادگ یلبخند  

و وجنات عروسش نباشد ؟ ییبایهمه ز آن ! 

- حالش خوبه ؟ نینگفت ! 

 هی: شکر.  دیگویدهد و م یسو و آن سو تکان م نیبه ا یسر

یکار  

خونه  ی... فعال گوشه  شهیخودش دست و پا کنه بهتر م یبرا

 است

زخماش درمون بشن تا  ... 

- نیبهم بگ ادیازمن برم یکار یکمک . 

- که توشه مال  یسجاده ا نی. ا دهیرس ادیز تو و آقات به ما زا

 مادرته



براش از مشهد آوردم . تبرک  نویشکم اولش بود ا یخودم وقت !

 شده

 . است

ندینشیبه اشک م چشمانم . 

:توکلت به خدا  دیگویو م زندی، من را بغل م کندیرا باز م دستش

 باشه

کنهیوبرات درست م زیخود خدا همه چ .  . 
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به  یبو کیدهد . مادرها  یمادرها را م ی. بو کنمیم بغلش

یخصوص  

که  یادیکشد . اعت یم ادی. عطرشان ... ذهن آدم را به اعت دارند

 به

آن را ترک کرد . کاش مادر داشتم شودینم چوجهیه . 

از نداشتن مادر ،  شتریروم ... ب یدر آغوش طلعت فرو م یوقت

 دلم

ردیگیم  . 

رود یو م کندیاز من دل م یریو عاقبت بخ ریخ یهزاران دعا با  

. 



دهم تمام و  یحتما باز هم به او سر بزنم . قول م ردیگیم قول

 کمال

که بروم سراغش دهمیم قول ... 
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یصندل یروم ... درود رو یبه دست به سمت ساختمان م لیزنب  

.  کنمیرا به سمت او کج م مینشسته است ... قدم ها اتاطالع

نیهم  

و  خندندیشوم چشمانش به من م یظاهر م شیرو یجلو که

دیگویم : 

خسته جوون نه  ! 
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؟ هیچ نی:ا زندیدستم زل م یتو لیزنب به ! 

 ! برکت-

: هان ؟ دیگویم جیگ ! 

.. : تبرک کربال... سجاده ... کتاب دعا .میگویو م زنمیم یلبخند

 همه

دارم اجیروزها بهشون احت نیکه ا ییزهایچ ی ! 



: سجاده مال میگویوم نمینش یم یصندل یکنار دستش رو و

 ! مادرمه

- ده؟یچه خوب. االن به دستت رس  

- حس کرد امروز دیامانت بود امروز پسش آورد . شا یدست کس  

شمیم تیو من به راه راست هدا وقتشه . 

؟ ی: حاال شدخنددیم درود ! 

- ستم؟یبگم نماز خوندن بلد ن زشته ! 

- کنهیخلوت م یجور هی ی! هرکس یروش دعا کن یتونیم . 

 یاز خدا معجزه بخوام . حت شهی: روم نممیگویو م کشمیم یهوم

 روم

چه پرروئه نینکنه خدا باخودش بگه ا گمیدعا کنم . م شهینم  ! 

نکنه  گمیطرفم م هیاز  یبه خودش... به مصلحتش... ول سپردم

 خدا

داره التماسش کنم ؟! غرور وکنار بذارم ... ازش معجزه  توقع

 ! بخوام
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کشدید ولپم را م خندیم درود  . 



کنم ؟ کاریچ دی: با میگویو م زنمیم یلبخند ! 

- ؟ ادیازت برم یچه کار  

: ازم میگویدهم و م یم هیستبر درود تک یرا به شانه  سرم

دعا ادیبرم  

 .کنم

 .خب دعا کن-

- قتیحق یگردم پکه ب ادیازم برم ... 

 . خب بگرد-

- راز مگو  هیباشم . سه سال مثل  قتیدنبال حق خواستیاصالن نم

 تو

حفظش کرد نهیس  ... 

- یتا تهش اشتباه بر دیراه اشتباهو نبا . 

- ؟ یبشه و ازم برنجه چ داریاگر ب ! 

رو  یاگر برنجه تو کار ی: حتدیگویبوسد و م یرا م درودسرم

 انجام

درسته یدونیکه م بده  ! 

؟ شیبخش ی: تو م میگویوم کنمیدرود نگاه م به  ! 

 



1812 

بخشمشیکند : م یبه چشمانم م ینگاه  ... 

 !چرا ؟-

- یچون تو دوستش دار دی. شا دونمینم  .... 

- ش؟یدیبخش یاگر من دوستش نداشتم نم ! 

ری: من گناهکار بودم دالن . من با اسامه درگ زندیم یلبخند درود  

میزدیرو م گهیهمد میه حد مرگ ما داشتشدم. ب ری. بدم درگ شدم  . 

خام و یلیمن غالب شد ! من وحشت کردم من فرار کردم خ زور  

که من بهش وارد کردم اونو  ییضربه ها دیبودم... شا جوون

 ... نکشت

باالخره که منم تند رفته بودم . من مقصرم... و االن حس  یول

یبهتر  

که االن  یحس نی... که من باعث مرگش نشدم ! بخاطر ا دارم

 دارم

ببخشم همه رو تونمیم  ... 

- کرد یکرد . دروغ گفت . از هممون مخف یاصالن پنهان کار  . 

- بگه لشویبشه و بهمون دل داریدوست دارم ب  . 
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1813 

- میاگر قانع نش ! 

- تا کهکشان ریبگ ی... از هستشمیمسائل قانع نم یلیمنم بابت خ  

... 

میقانع بش شهیهم ستیظلم... تا جنگ. ما قرار ن تا  . 

: ضمنا من  دیگویدارم و م ینگه م میدستها انیدرود را م دست

یتو  

ندهیآ یهدفم برا دونمیمهارت کسب کردم . حداقل م یلیخ زندان  

هیچ  . 

- ه؟یچ  

- ازاد بشنکارگاه راه بندازم . منتظرم شرکام  هی خوامیم  ! 

:تا اون موقع زبانتو کامل کن .  میگویو م زنمیم شیبه رو یلبخند

هوی  

یکرد ریکارگاه دا هیو  یکشور خارج هی یرفت یدید  . 

و بعد من را به  زندیم یفکرش را خوانده ام لبخند نکهیا از

 خودش



نکرده  یرییتغ تشی: دکترش گفته وضع دیگویدهد و م یم فشار

نیا  

دیممکنه بهتر بشه وبا میدونیجهت که م نیا. از  هیخوب خبر  

بدترنشده نکهیاز ا میباش خوشحال  . 

یباال بهتره تو بر رمی: م میگویو م کشمیم قینفس عم چند . 
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-  رمی... شام بگنشیهستم . برو بب گهیدو ساعت د یکیتا  مونمیم

 با

میشام بخور هم  . 

روم، یسوم م یبه طبقه  لمیبا زنب کنمیاستقبال م شنهادشیپ از  

است ، در را  یما را شناخته اند ، اتاقش خصوص گرید پرستارها

 به

که چشمانش را باز کرده  دیام نیکنم ، هربار به ا یباز م یآرام

 باشد

نگاهم کند. کنار تختش ستیتمام حاضر ن یمهر یاو با ب و  

میگویدهم و م یبالشش قرار م ریآن تبرک کوچک را ز نم،ینشیم  

: 



ام، به  هی. به اعتقادات دا زنمیچنگ م زیبه همه چروزها  نیا

 ...هووم

زنمیچنگ م زی! به همه چ زیگذشته ... به حال... به همه چ به  . 

سلوا . ازش خواستم که  شی: رفتم پ میگویو م رمیگیرا م دستش

ادیب  

بدون  یابیخواستم فعال از طالق گرفتن اونم غ ی... حتمالقاتت

نکهیا  

منصرف بشه . قبول نکرد من تمام یباشداشته  یتوش نقش تو  

قبول نکرد یکردم ول تالشمو  . 

چه کار  گهید دی: با میگویو م کنمینوازش م شتریرا ب شیانگشتها

 کنم

که قاطعانه مال ییزهایکه مال تو بود ، چ ییزهایهمه چ ینیعابد ؟  

که با تالش و زحمت  ییزهایبود رو به من انتقال داد . چ تو

 خودت به

کار راه  هی یخوایکنم ؟! م کاریچ نایبا ا دی.... بایرداو دست

 !بندازم ؟
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کنم اصالن ؟! کاش  کاریچ دی: با میگویو م کشمیم یقیعم نفس

داریب  

اشتباه و ادامه داد ...  هی دینبا گهی... درود بهم میو بهم بگ یش

 تو هم

ما...  شیبهت گفتم خواهرم برگشت پ ی؟! راست یخوایم نویهم

 االن

، دهن جواد و یکه بهش داد یکنه . اون مدارک یما قراره زندگ با  

حضانت بچه ها رو به  نکهیشده به طالق... به ا یو راض بسته

 خواهرم

یکه وارد زندگ یمنو مجبور کن یخواستی... م ادیم ادتی.  بسپاره  

 نی؟! به خاطر ا یازم خواست نویبشم... اون موقع چرا ا جواد

 پنهان

تا بار وجدانتو سبک یمنم گناهکار جلوه بد یتخواسیم تیکار  

ها  یلیاز گرا لیبا عق یلیبه خاطر عقد ل یخواستیم ای.... ؟! یکن

 به

؟ یصدمه بزن خودشون ! 

ی... گاهشمیاز درک کردن توعاجز م ی: گاه کنمیرا فوت م نفسم  

منو به خودت  ی... گاهیمنو از خودت برون یکردیم تالش

کینزد  

یزی. چیایبا دل وقلبت کنار ب ینتونست چوقتیه... انگار یکردیم  



. گرفتیجلوتو م یزی... چشدیمانعت م یزی... چکردیم تتیاذ

یزیچ  

و یایکنار ب شیخال یبا جا یتونستیدندون لق... که نه م هی مثل  

که نگه داشتنش  ینگهش دار یتونستیدور... نه م شیبنداز

 مکافات

یلیمثل .... ل یزیو درد ! چ داشت  ! 
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ی، به چشمان بسته اش که مثل خنجر در قلبم فرو م کشمیم یآه  

 ادگاریبه  نویروزا از تو با خودم ا نی: امیگویو م کنمینگاه م رود

 حمل

کنمیم . 

که  هیزی: تنها چ میگویو م گذارمیدستش م انیرا م سینو خود

 ازت

... اونو گمش یهم بهم داد گهید سیخودنو هی ادیم ادتی.  دارم

 کردم

اونو تیهم قابل یکی نیا دونمینم  ................ ! 

که  رودیم سیبلند اصالن به سمت خودنو یاز مژه ها چشمانم

یتو  



بند کرده  یرا دور آن قلم نقره ا شیاو گذاشته ام و انگشتها دست

 ام

. 
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۲-97۱۳ ۲۱:  و نهم ستیفصل ب -  

هیکل یصفحات شناسنامه! کپ یمدارک ناچارم به کپ لیتکم یبرا  

شناسنامه صفحات  ! 
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 یکس نکهی... از الشی. از تحو کشمیشناسنامه ام خجالت م از

 صفحه

من افتاده یکه برا ی! اتفاقکشمیخجالت م یلیخ ندیدوم را بب ی  

یرخ م یزن امروز کی یکه به ندرت در زندگ ستی، اتفاق است  

را دور یخسته شود ، اگر مرد ی، اگر از مرد ی. زن امروز دهد  

 یرا نخواهد به او فرصت بازگشت دوباره نم ی، اگرمرد ندازدیب

 دهد،

. اما موضوع دیآ یاز پس خودش برم ییکه به تنها داندیم چون

زیچ  



من ، قصه اش فرق دارد  یسوم شناسنامه  یصفحه  ستیگرید

 با هر

یگرید یامروز زن  ! 

یم ادیرا به  میکنیکه عقد م یدوم یفکر فرو رفته ام . مرتبه  در  

درکنار پاشا به یمن از مهمان یعکس ها نکهی، با وجود ا آورم  

من را یزندگ یشعوریکدام آدم ب دانمیاست ، و نم دهیرس دستش  

چیبدون ه میکنیدهد اما عقد م یاو قرار م اریدر اخت نیچن نیا  

مانتو و شلوار  کیبار با  نیمن اکه  ی! درحالیو شماتت سرزنش

 ساده

را به  یراهنیخودم را به محضر رسانده ام و او پ یسورمه ا ی

 تن زده

 چیآورده بودم . و درمورد عکسها ه یاز دب شیکه برا است

یسوال  

وقت چی. ه کندینم  ! 
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اسکن شده  ریبا دقت تصو یاست ، درحال یکه مسئول فتو کپ یزن

 ی

که دلم زندیو چشمانش برق م کندیم یوارس من را ی شناسنامه  



کوچک را بر سرش خراب کنم یانتشارات نیسقف ا خواهدیم . 

 یبرا یناب یکه ، چه سوژه  خوانمینگاهش م یحال و هوا از

 گفتگو

کرده است دایپ  . 

دهد و من حساب یم لیمدارکم را باالخره تحو شود،یتمام م کار  

، ترنم سر و کله اش زنمیکه پوشه را بغل م نی، هم کنمیم  

ی: پس کجا مونددیگویو م شودیدامیپ . 

- امیدارم م  ! 

فردا ، مشاوره است ی: برادیگویشوم و م یترنم روانه م دنبال  . 

کنندیم یخال میزانوها دیآ یمشاوره که م اسم  . 

؟ یشد یچرخد : چ یبه سمتم م ترنم  

افتاده است فشارم  . 

؟ی: خوب دیگویو م ردیگیرا م دستم  

به  یدیمسموم ام یپرونده  نی: با امیگویدهم و م یتکان م یسر

 من

 !هست؟
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ستیمربوط ن ی: چرا نباشه . به کسزندیم شخندین ترنم  . 

 ریرا غ زیکنم . انگار بخواهد همه چ یبه چشمان ترنم م ینگاه

 از

چه یدی: ند میگویبگذارد ... متاسف م شیکه هست به نما آنچه  

دادن ؟! منو به جنون محکوم کردن  بیرتبرام ت یقطور ی پرونده

 تو

شهیماجرا بد م نیمن ا یچقدر برا یدونیم  . 

. به  فتهینم یاتفاق به خصوص چی: هدیگویبا آرامش م ترنم

 خودت

.... یظاهر بش قیباش که منظم و دق نیباش. فعال به فکر ا مسلط

نیا  

تو به قول یپرونده  نیکه ا یمشکله! بعدم با کس نیراه حل ا تنها  

میزنیکرده سر و کله م جادیو ا قطور . 

انیبود حداقل م یترسم . فخر آدم با نفوذ یخودم هم م ی هیسا از  

داشت داریشناختند حرفش خر یکه من را م یا یاهال  . 

بعد میکن یرفع گرسنگ میبر ای:ب دیگویو م کشدیرا م میبازو ترنم  

میکنیاون قسمتش هم فکر م یبرا  . 

و میشو یم لشیکنم با هم سوار اتومب یزور ترنم حرکت م به  

چرک و پر از مگس طیمح کیدر  کندیام م یچطور راض فهممینم  



که چسبدیم چیفالفل بخورم . اما آنقدر به من آن ساندو چیساندو  

دیآ یبه چشمم نم طیمح یفیکث گرید  . 
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؟ی: با اصالن چطورپرسدیکند م یم میکه با دقت تماشا یدرحال  

روز بد هیروز خوب.  هی:میگویاندازم و م ی مباال یا شانه  . 

- خونه ؟ ادیهر شب م  

- که بهش زنگ بزنه و ناچار بشه  ییوقت ها هیهر شب... به جز 

 که

 ! بره

خوبه یلیخ نکهیکند: خب ا یم میبا دقت تماشا ترنم  . 

خوبه؟ شی: چدهمیتکان م یسر  

- ا رو بهموقع ه نیو نرمال شده . پارسال ا یعیطب یلیخ تونیزندگ  

اریب ادی ... 

. وقتم را با کتاب دیگویو نرمال شده ! راست م یعیام طب یزندگ  

گذرانم . و هر شب ساعت نه ، او  یپرواز م یو دوره ها خواندن

 به



 یعادت کرده ام . هرچند که گاه گری. به حضورش ددیآ یم خانه

 اگر

کند یقبلش اعالم م دیایکه ن بخواهد  . 

کند .  یام. بدون قضاوت با من رفتار متر شده  یمیترنم صم با

 البته

است نه من انسان  نیمثبتش ا یکه بتواند . و نکته  ییجا تا

 وابسته

 یماه ها از هم ب میتوانستیبه او هستم نه او به من ... ما م یا

 خبر
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را  بتیغ یماه ها یهمه  کردمیاو را مالقات م یو وقت میباش

شیبرا  

دادم یم شرح  . 

تا یرفتار کن یکم سکس هی: به نظرم بهتره  دیگوینسرد مخو ترنم  

مشکل هم برطرف بشه یکی اون  ! 

نیهم مراجعه کن ستیتراپ هی: به  زندی، ترنم لب م کنمیم اخم . 

- اصرار کنم ؟ دیچرا با خوادیخودش رابطه نم یوقت ! 

- ! اگر یخواینم ای...  یخوایرو م یزندگ نیا ای؟!  یآخرش که چ  



بخش سکس هم داره ... چقدر خود هی یزندگ که خب یخوایم  

ها شهیکنه کور م ییارضا  ! 

 یخوای: اگرم نم زندیم چشیبه ساندو یو ترنم گاز گزمیرا م لبم

 که

اومد ... شب منو تار و مار  ومدین یخودتو عالف نکن . ه گهید

یکنیم  

یرفت اون ور ومدین امروز ... 

دمیآمار و بهت نم گهی: باشه د زنمیم یلبخند . 

- یتو غلط کرد  ! 

- تر بشه ی. جناح ما قو رهیبه اصالن بگم تو رو هم بگ یخوایم . 
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: اون وقت مجبورم تو رو از رده خارج کنم سختمه  کندیم ینوچ

 تو

یباشه دوستم یهرچ . 

: درمورد مشاوره به اصالن بگو دیگویوترنم م زنمیم یلبخند  ! 

۲۱,8۰,9۱[ | چهارشنبه ها,  ی| سرو روح یلیِگرا ۲۱:۲۱[  
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- داشته باشه . من  یپروازم اصالن دخالت ی هیقض یتو خوامینم

 بدون

رو برطرف کنم هیقض نیا تونمیهم م اصالن  . 

... یداره . خودت گفت نهیفخر از تو ک ی: ول کندیم یهوم ترنم

 خودت

کتوی... که داشته کششیدیو چند مرتبه دم خونه د نیچند یگفت  

که فرستادن اون عکس ها هم کار اون یکنیم الیخ ی... حتدادهیم  

 . بوده

به گهیوتحوله د رییمن مدام درحال تغ ی: زندگ زنمیترنم زل م به  

اعتماد کنم تونمینم چکسیه  . 
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 یبداند برا خواهدیپرسد و م یدهد ... احوالم را م یم غامیپ پاشا

 عصر

: پاشاست ؟ دیگویو م کندیدارم . ترنم نگاهم م یبرنامه ا چه  

اندازم یم فیک یرا تو یو گوش دهمیتکان م یسر . 

- نداره ؟ یاصالن به ارتباطت با پاشا کار ! 

- آبم روش وانیخورده دو ل رتشوی! غ یچیه . 



: چه جالب زندیم یلبخند پهن ترنم ... 

- اصالن جالبه ؟ یرتیغ یب  

-  یخوب و دوستانه ا یتو با نامزد سابقت رابطه  نکهینه ... ا

و یدار  

 یجالبه . مگه به رابطه ات شک دار رتیغ یب یگیاصالن م به

 !؟

اورم یرا به زبان م ریاخ یساله  کی هاتیتوج تریهمان ت فورا  : 

- میما فقط دوست  . 

ساده یدوست هیکه فقط  یبه صرف ی: دوستدهدیتکان م یسر ترنم  

 لیباشه شما فام یکنه ! هرچ کیاصالن و تحر دی... پس نبا باشه

 هم

نیهست  . 

؟ یکنیم حتمینص یدهم : االن دار یتکان م یسر  
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به تو  کاری. من چ یحتی: چه نص دیگویم الیخیو ب خنددیم

تیوزندگ  

زنهینکنه خود اصالن داره بهت گند م کنمی.فقط دارم فکر م دارم  

... 



زدن هاشونه ادیخطرناکتر از فر یلیمردا خ سکوت  ! 

 یدهم ، درحال ینشان نم یواکنش چیرا قبول دارم ، اما ه حرفش

 که

کاری: پاشا چدیگویهستم ، ترنم م چمیخودم سرگرم ساندو یبرا  

کنه؟یم  

 ! دوست دختر داره ... بهناز-

- ؟یندار یتو مشکل  

- رمیهم کوه م یو گه گاه یمهمون ینه. من فقط باهاش گه گاه . 

یمیخوب... صم ی. دوستا می... فقط دوست نمیب یهم م بهناز  ... 

میه از درد هم خبر دارک ییدوستا  . 

روانشناس مشاوره پاست بدم؟ هیبه  یخوای: مکندیم یهوم ترنم  

 یلی: چرا اوضاعم خپرسمینوشم و م یاز نوشابه ام م یکم

؟ ختهیریب ! 

ستین نی:موضوع ا دیگویدهد و م یبه عالمت نه تکان م یسر  

... 

 شهیهم یبار برا هی نیخوایکه ... شما دو نفر نم نهیا موضوع

لشح  
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قرار موقته که  هیبه قول خودت  ای.  نیزن و شوهر ای.  نیکن

 باالخره

شهیو تموم م ادیسرم موعدش  . 

- رو  مونییزناشو یو رابطه  میزن و شوهر باش میتونیچطور م

 نجات

از اون زن و بچه  ستیمن هوو دارم و اون حاضر ن یوقت میبد

 هاش

بشه جدا  ! 

-  یکنیهم ارتباطتتو با پاشا حفظ متو  کنهیکار و نم نیچون اون ا

 و

!  نیکرد یقشنگ رابطه رو مربع ؟یریم یاعصابش اسک رو

یکارا  

نیکنیهم م یضربدر . 

وقتا از حد ی: بعض میگویو م کنمیچشمان گرد شده نگاهش م با  

یگذریم  ! 

- یریبگ میدرست و آگاهانه تصم کنمیدارم کمکت م . 

- به کمک ندارم اجیاحت  ! 

نظر من  ی: تو اصالن و دوست داردیگویم و کندیم یهوم ترنم

نهیا  ! 



تشیرو نقطه ضعف هاش که اذ یذاریهست دست م نمیهم یبرا  

به فرمانت  شهیکه هم هیآدم هیهم پاشا هم  ی.... از طرف یکن

 گوش

توان مخالفت با تو رو نداره ... پس ازدواجت  جهیدرنت دهیم

شهیهم  

صالن و سلواتو و پاشا... ا نیب ادیکش و قوس م ینطوریا  ... 
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موعدش یقرار موقته که به زود هیفقط  نیبهش نگو ازدواج ا -  

 نیهم شهیبرادرمم آزاد م شمی. منم رها مشهیو تموم م ادیسرم

 .وبس

م؟یبر  

تنش جادیا یو آماده  یچقدر عصبان ندیبیم یوقت کندینم مخالفت  

پر از یو از آن فست فود دیگوینم یزیهستم ، چ یشتریب یها  

میزن یم رونیب کثافت . 
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کیچند روز ، که نقش  نیکند، مثال ا یم ادهیرا مقابل خانه پ من  



 یکه به خانه ورود کنم م یرا بر عهده دارد ، تا مادام نگهبان

، ستدیا  

م که از کوچه شنو یترنم را م لیاتومب یبندم و صدا یرا م در

 خارج

روم یو از پله ها باال م کشمیم قینفس عم کیشود .  یم  . 

یم رونیرا از پا ب میکه کفش ها نیکنم هم یرا در قفل فرو م دیکل  

یکند و طور یبه سمتم حمله م تیعصبان تیمرد با نها کی آورم  
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یدر داخل خانه م غمیج یکه صدا کندیرا به داخل خانه پرت م من  

بندد یو او با لگد در را م چدیپ . 

و پر از  یکه کف سالن افتاده ام ، به چشمان عصبان یدرحال

 حرصش

نی: مدتهاست منتظر ا دیگویو م زندی.نفس نفس م کنمیم نگاه  

داد جهی.... باالخره نتیماه صبور نی! چند فرصتم  . 

خزم ، یبه عقب م میپرت شده ام... به کمک دست ها نیزم یرو  

میگو یشده ام م رهیاو خ ی نهیر چشمان پر از ککه د یدرحال  : 

گزارش بدم اون وقت  سیبه پل تونمیبه خونه ام رو م ورودت

 قراره چه



؟ یکن کار  

؟ یمونی: زنده م زندیم یلبخند ! 

کشم  یمبل باال م ی هیسرخ است ، خودم را به کمک پا صورتش

، 

خودت  یبرا شتری... تا بی: بهتره بر میگویو م ستمیا یم سرپا

 دردسر

ینکرد درست ... 

کاریمن ؟ باهات چ یبه زندگ یگه زد یچ ی:برا شودیم کمینزد  

که با من یسمت من . خودت خواست ی؟ تو خودت اومد داشتم  

درحقت کردم که مستحق یا ی... انتخابت من بودم . چه بدیباش  

خانواده ام ؟ یبودم ؟ اونم جلو یفضاحت نیچن ! 
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کنم ، ینیتوانم دربرابرش عقب نش یم اما نممن و من افتاده ا به  

ی: تو هم منو جلو میگو یام م رهیکه به چشمانش خ یدرحال  

یبرام فرستاد یباشه چ ادتی... فکر کنم یام خراب کرد خانواده . 

-  یداشت یتو که اون مردک عرب و به عنوان شوهر قبول نداشت

 !؟



مگه روح  ...یستین یکه راض یگفتینبود ؟ مگه نم یاجبار مگه

 و

حرفهات یشد؟! همه  یمتعلق به پاشا نبود ؟! پس چ قلبت ... 

...شعر بود؟ک ! 

... یکرد انتی: تو خ میگویمالم و م یهم م یرا رو میها آرواره

 حقت

رونیمن ب ی. حاال هم برو گمشو از خونه  ادیاون بال سرت ب بود  

. 

- ؟ یکشیم غی؟ ج یکنیم کاریاگر نرم چ  

-  یکنیو اون ارسال م نیا یو پاشا رو برامن یخبردارم عکس ها

 من

یا یکار پنهان چیندارم قابل توجهت ... ه یترس چیبابتش ه از  

داشته باشم یکه بابتش نگران کنمینم  . 

دیآ یم جلوتر . 

شود یم دهیبر میکه صدا کندیم قیوحشت به جانم تزر آنقدر . 
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را به که دستش  یرود و در حال یبه نفسم به تاراج م اعتماد

یرو  



یدونی:م دیگویوچشم در چشم من دوخته است م کشدیم گردنم  

اون روز  دیکه با یباهات هزار تاکار بکنم ؟! همون کار تونمیم

یتو  

؟ دادمیانجامش م الیو ! 

- نابود نکن نیاز ا  شتریخودتو ب  . 

خودتو از چشم یلی: خ دیگویبرد و م یم میپاها انیرا به م دستش  

دالن یانداخت . 

خانواده  نی: ا دیگویدهد و م یا به ستون پشت سرم فشار مر من

 ی

... به  پلکهی، بدونن عروسشون تو کدوم گورستون م عرب

رتشونیغ  

 زهایچ نیا رسنیبه نظر م یآبرو دار ی؟! خانواده  خورهیبرنم

 براشون

رو نقطه ضعفشون یتو دست گذاشت مهمه  ! 

 میلبها یه رواما دستش را ب میبگو یزیشود که چ یباز م دهانم

 فشار

با برادر شوهرت تماس  ی: دوست دار دیگویدهد و م یم

یریتصو  

یمن ریز نهیبب رم؟یبگ ... 



دهم ی، که تعادلم را از دست م دهدیمن را به عقب هل م یطور و  

. هرچه  میگوینم چیلرزند . ه یم می، پاها ردیگیدستم را م ...

میبگو  

کندیاز کنترل خارج م شتریرا بدتر و ب اوضاع . 

 

1830 

تخت  یرا لبه  شیدهد زانو یرا به سمت تخت خوابم هل م من

یم  

دوم به یبخورم با زانو یتکان ایکنم  ییتقال نکهی، قبل از ا گذارد  

؟ اسد ... اسد  هیپرسد : اسمش چ یآورد و م یام فشار م نهیس

 آل

فیس .... 

شودیام حبس م نهیدر س نفسم  . 

یب یچطور ی: دوست دار دیوگیو م زندیم میبه رو یلبخند فخر  

؟ یتو جبران کنم دالن ؟! چطور ییآبرو ! 

کنمینگاهش م ساکت . 

دهم یاز خودم بروز نم یواکنش چیه  . 

که دارد  ی. با قدرتدیآ یازم برنم یوحشت زده ام که کار آنقدر

 تنها



: من هنوز باهات کار دیگویکوبد و م یبه صورتم م یلیس کی

 .دارم

که خانواده ام  یبا من کرد یکن . کاررو فراموش ن یلیس نیا

 طردم

و اعتبارم و از دست دادم  ندهی... آمی... نامزدم ... زندگکنن

تو ی.جور  

یکمر راست کن یکه هرگز نتون کنمینابود م رو  ! 

شود یتنم بلند م یاز رو و . 

 

1831 

آبرو  یبار ب کی نکهیا ی: برا دیگویکند و م ینگاهم م هیثان چند

یبش  

باهات  یکار هی خوامیدالن ... م یهزار تا کار کنم ول متونیم ...

 بکنم

 یوقت از تو چیننگش ه ی! که لکه  یآبرو بش یهزار بار ب که

 پرونده

کن یخداحافظ اهاتیپاک نشه ! با رو ات ... 

رود یم رونیو از خانه ام ب دیگویرا م نیا . 



شده ام و وحشت سراسر وجودم را در بر گرفته  خیتخت م یرو

 است

. 
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دیآ یم یدر ورود یتا باالخره صدا زنمیغلت و واغلت م انقدر  ... 

تخت ولو شده ام یتکان بخورم همانطور که رو میاز جا خواهمینم  

پرسد: حالت یشود و م یم دایاتاق پ یوکله اش در دم ورود سر  

 خوبه؟

: خوبم میگو یرا بغل زده ام م میه پتوک همانطور  . 

 

1832 

یب یکه با دقت به کسالت و رخساره  یو درحال دیآ یجلو م یکم  

پرسد : چرا لباس هاتو عوض  یم کندیام نگاه م حوصله

ینکرد ... 

 .حوصله نداشتم-

پرسد :  یو م زندیو بعد چراغ را م کندیبه اطراف م ینگاه

یطور  



؟ شده  

- ؟ یاحوال من ندار دنیپرساز  یتو کار مهمتر  

هم دنشیمهمه پرس یلی: خب احوالت که خ کشدیم یقیعم نفس  

ن؟یرو زم هیلکه چ نی... ا نیهمچن ! 

: ِگله دیگویکند و م یم کیشود دستش را به لکه نزد یخم م و  ! 

کنم یتماشا م یشتریکنم . با دقت ب یبالش بلند م یرا از رو سرم  

دندان  ریلپم را به ز یگوشه کفش است . رد کفش مردانه !  رد

یم  

دهیبه لباسم چسب دی: ِگل؟ شا میگویوم برم .... 

: گل به  دیگویسنجد و م یبا دقت من را م کندیراست م کمر

 لباست

ببرمت یخوای؟ م دهیصدمه د تییجا ن؟یزم ی؟ خورد دهیچسب  

؟ دکتر  

نیتو حال خودم باشم هم خوامی: فقط م میگویم یبد عنق با  

 

1833 

 هی؟! با  یخواینبات م ی: چا ردیگیم طنتیرنگ ش نگاهش

 مسکن و



اب گرم ی سهیک  !!! 

- یدست از سرم بردار شهی. م خوامیتو رو نم یپرستار  . 

شده  ی: صورتت چدیگویکند و م یوراندازم م یتر قینگاه دق با

 !؟

شده؟ یچ دونمی: نممیگویآورم و م یبه لب م ییخدا ای  

 نهیکند بلند شوم ، مقابل آ یرم مو وادا ردیگ یرا از بازو م من

 نگهم

رو گونه ات هیرد چ نی: ا دیگویدارد و م یم  ! 

، کبود یمواز نیکه خورده بودم ... گونه ام را در دو ال یا یلیس  

: خب که  میگویو م کنمیم یصورتم را وارس یاست . کم کرده

؟ یچ  

بدم؟ حیبهت توض زیدرمورد همه چ دیبا من  

به دستش است و  میچرخاند بازو یرا به سمت خودش م من

یدرحال  

شده ؟ ی: چ دیگویگرفته است م میبرا یجهنم یها افهیاز آن ق که  

؟یحرف بزن یخواینم  

- ی. دستمو ول کن دارگمیبگم ؟اگر بهت ربط داشت م دیبا یچ  

یکنیخرد م بازومو  ! 

- ؟ کنهیم تتیداره اذ یک  



 

1834 

از شرش خالص ، خودم را  انشیپا یب ییبازجو نیاز ا یعصب

، کنمیم  

دست از سرم بردار...  ی: وا میگویروم و م یم رونیاتاق ب از

یچ یه  

بشه؟  یاز جون من؟ مگه قراره چ یخوایم ینشده ! چ یچ شده

 جز

کنهینم تیمنو اذ چکسیه تو . 

دیآ یبه دنبال من م رانیح ... 

من م؟یحرف بزن یخوای:م دیگویکند م یم میکه تماشا یدرحال  

مرتکب شدم که خبر ندارم ؟ یباهاشت دوباره ! 

برد یام را سر م حوصله . 

خودش را خوب و موجه نشان دهد حوصله ام  خواهدیم نکهیا از

 را

برد یم سر . 

عالم را من ناچارم تا حمل کنم حوصله ام  راتیتمام تقص نکهیا از

 را

برد یم سر  . 



: من خستهمیگو یکه با دقت به چشمانش زل زده ام م یدرحال  

 . شدم

: خسته؟دیگویم یسوال  

برات خسته شدم ؟ بهیدهم: عج یتکان م سر ! 

 

1835 

- شده دالن ؟ یدوباره چ ! 

نیکه انگار من به ا یکنیرفتار م یجور هی:دوباره ؟ چرا  خندمیم  

عادت کردم ؟ لجن ! 

نمتیخونه بب نیتو ا خوامی: نممیگویکند و م یم میتماشا مسکوت  

. 

 نیسالن خونه از ا نیا یتو تو کنمیدر اتاق و که باز م خوامینم

 ور به

اتاقم و  یرول یدستمال ها خوامی... نمیور وول بخور اون

که یبشمار  

نون  خوامی.. نمیهامو بکن دیخر خوامی. نم میمواجه نش یکسر با

 و

چکه کردن  خوامی... نمیکن کهیگوشت ت خوامی... نمیریبگ وهیم

ریش  



 ای یاریب یم چابرا خوامینم ی! حت یرو تودرست کن ییدستشو

چیه  

که یاجبار یزندگ نی.از ا خوامینم ؟یفهمی. م یبکن یا گهید غلط  

شدم یتحملش کنم خسته شدم . کالفه شدم ! عاص مجبورم  . 

تمیام. اذ یخونه ناراحتم عصبان نیا یتو تو دنی... از د خوامینم  . 

شمیدارم م تی؟ اذ یفهمیم  . 

ندکیاست و بر وبر نگاهم م ستادهیا همانطور . 

 میبه زور وانمود کن دی: چرا با میگویحوصله م یو ب کالفه

 حالمون

من یدوستا یمن ... جلو یخانواده  یهمه ... جلو ی؟جلو خوبه  

... 

اون ی... جلو نیا یجلو  ! 
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تحملت کنم تونمیاصالن! من واقعا نم برو  ! 
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حوصله نفس یو ب کندیبه من م یماند بعد نگاه یم قهیدق چند  



 یاز خانه خارج شود که دوباره رو خواهدی، م کشدیم قیعم

نیزم  

 ی: ک دیگویو م کندیرد گل را با سر انگشت لمس م زندیم زانو

 امروز

بوده ؟ نجایا  

کند یم تیبدنم سرا یجا یدهم ترس به جا یدهانم را قورت م آب  

: فکر  میگو ینشان دهم م یبیغر بیواکنش عج نکهیا قبل از ،

 کنم

یرفتیم یداشت ... 

- بوده دالن؟ نجایا یک  

ایکنم جواب ندهم  یجرات نم گریپرسد که د یمقتدرانه م آنقدر  

: میگویو م کشمیزبان م میلبها یسرباال نثارش کنم ، رو جواب

 پاشا

میکم بگو مگو داشت هیبا هم  .... ! 

 

1837 

آورد یسر او م ییآوردم چنان بال یاز فخر م یگر نامداشتم ا حتم  

توانستم اصالن را  ینداشت . من نم یسود چیه یمانیپش گرید که

 در



 کیو ضربه بزند!همان  ندیقرار بدهم که باز ضربه بب یتیموقع

 مرتبه

هفت پشتم بس بود یبرا  . 

: پاشا کتکت زده ؟دیگویو م ستدیا یصورتم م مقابل  

- .... ارتباط یمن وپاشا کنار اومده باش ی هیقضبا  کردمیفکر م

نیب  

من و اونه نیو اون ... ب من  ! 

 یم رهیو بعد در چشمانم خ زندیم شیبه موها یلحظه چنگ کی

 شود

زده ؟ زده تو صورتت ؟ یلی: بهت س دیگویم و  

شد یبدتر و بدتر م اوضاع . 

اورمیاسم فخر رابه زبان ب توانستمینم  . 

دمیترسیم ... 

 یمردانه  رتی... از تعصب... از خشم... از غ یزیر آبرو از

 ! اصالن

بودم ... چطور دهیمدت کم فهم نیهم یکرد . ط یبد تا م اصالن  

 الشیخ نیبه باد دهد و ع یدودمان آدم ها رابه راحت تواندیم

 !نباشد

من نبودم ... مگر پاشا نبود ... مگر فخر نبود ؟ مگر ! 



 

1838 

رفت و  یت با سر به دل خطر منداش یترس و واهمه ا چیه

 هرچه

 ! باداباد

 نیب میداشته باش ی: من و پاشا هر مشکلمیگویآرامش م با

 خودمونه

. میکنیخودمون هم حلش م . 

 پاشا دست رو زن من بلند کرده ؟-

دیفهم یمن را نم یحرفها انگار . 

دیفهم ینم یفارس انگار  ! 

کش نبود . ازکه قادر به در کردمیصحبت م یداشتم به زبان انگار  

یآب بدهم ، جمالتم را به نقاط کور م شتریبند را ب نکهیا ترس  

من و پاشا و حل شد نیبود ب یزیچ هی: گفتم میگویو م رسانم  . 

 زیتو کامال روشنه . همونطور که همه چ یمن و پاشا برا ارتباط

 و

ما بود یاز رابطه  یبخش هیهم  نی... ا یو بهش آگاه یدونیم  . 

کم هی خوامی! حاال هم امشب م نیو هم میبحث کرد میشد ریدرگ  



یبمون یخوایباشم . البته اگر م تنها  ... 

 یرود که برجسته و برجسته تر م ینگاهم به عروقش م که

 شوند،

: بمونمیگویو م کشمیم یقیعم نفس  . 

 

1839 

و من کندیزدند من را نگاه م یم رونیداشتند از حدقه ب چشمانش  

... 

: اصالنمیگویو م مالمیلب م یچه کنم. لب رو دیبا دانستمینم  ... 

- ؟ یاز پاشا کتک بخور یسیمیوا ! 

فقط من  یکنیم الیدهم: خ یحاشا بلند است سر تکان م وارید

 کتک

؟ خوردم  

شده اش دیکل یدندان ها یو از ال زندیم شیبه موها یچنگ  

خونم... دست رو زنم  ادی: من انقدر ناتوانم که پاشا ... بدیگویم

لندب  

؟ کنه  

و من انگار به مرگ  چدیپ یخانه م یدر فضا ادشیفر یصدا

کینزد  



 ورشیشود ، به سمتم  یاز کنترل خارج م تشیشوم . عصبان یم

یم  

خونه؟ شیاریم گهیکه د دهیرس یی: کارت به جادیگویو م آورد ! 

گفتمینم یدادم ول یاز دست م یزبانم را در کودک کاش  : 

- ام گهید ی؟! گونه ام کبوده نه جا هیمشکلت با خونه اومدنش چ  

! 

کندیم سکوت . 
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رسانم و یدهم ... وقاحت را به حد اعال م یادامه بدهم اما م دینبا  

نیا یدونیکرده باشم محقم اصالن چون تو م ی: هرکار میگویم  

برام ارزش نداره یزیپش ازدواج  ! 

 یرا از نظم خارج م شیتارها یو همه  زندیم شیبه موها یچنگ

 کند

که سکته  ترسمی. م شومیانقدر سرخ و کبود است که نگرانش م .

 کند

زندیچرخم که باالخره لب م یوحشت زده و هراسان دور خودم م .  

: 

نباش دالن ! هرزه نباش هرزه ... 



رود یم رونیخورد و از در ب یتلو تلو م نمیب یم و  . 

نم هنوز ت رونیدوم . لباس ب یاو م یشود ... پ یبرسرم م خاک

 است

دارم و شال دور گردنم است  یهمراهم را از اتاق برم تلفن

 .متوجه

او از پله ها یپوشم و پ ی... فقط کالج ها را م ستمین فیو ک دیکل  

دوم یم نییپا . 
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کنم، یپرت م نیشاستارت نزده است که خودم را به داخل ما هنوز  

گذارد و با  یپدال گاز م یدر را کامل نبسته ام که پا رو هنوز

 سرعت

. ترس بهکندیم یها رانندگ وانهیرود ، مثل د یم رونیکوچه ب از  

شاگرد نشسته ام  یصندل یکه رو یو تمام مدت کندیرسوخ م جانم

 و

رسد که به یبه عقلم م نی، فقط هم زانمیسقف آو ی رهیازدستگ  

هشدار بدهم اوضاع از چه قرار است پاشا . 



! بگو  دیپرس یزی: اگر اصالن ازت چ سمینویکوتاه م غامیپ کی در

 با

به کار روابط من وتو نداشته باشه ! بگو  یو بگو کار یبود من

یهرچ  

ستیخودمون بوده و به اون مربوط ن نیب بوده . 

سر دادم بیج یرا تو یگوش . 

ی، م شیرفتن ها یآن خروجبه  یخروج نیدورزدن ها و از ا از  

آوردم یاز دل پاشا در م دیرود ، بعدابا یکه به کدام سو م فهمم  . 

به دادم برسد . خدا امشب را فقط به ما رحم کند . خدا به  خدا

ادیفر  

بودم خدا من را فراموش نکرده باشد دواریبرسد .... و ام ما . 

وشم گ نیماش یها کیالست یصدا میشو یکه وارد کوچه م نیهم

 را

یم ادهیپ لیشود ؛ از اتومب یکنند . مقابل در متوقف م یم سوراخ  
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: به به دیگو یزند ، سلطان م یدوم را م یزنگ طبقه  شود،

 اصالن

باال نیی... بفرما خان . 



- ؟ نییپا ادیب نیگیبه پاشا م ! 

- باال یاینم  ... 

،  یکه به سخت یضرب گرفته است ، درحال نیزم یرو شیپا

 خودش

: نه ممنون دیگویکند م یرا و اعصابش را کنترل م شی، صدا ار . 

گمی: االن بهش مدیگویم سلطان . 

کند یرا به هرحال باز م در  . 

، دیآ یدر م یشوم ، پاشا لخ لخ کنان به سو یم ادهیپ لیاتومب از  

که از دروازه نیباشد ، هم دهیمن را د غامیپ کردمیخدا م خدا  

و چنان به  ردیگیاش را م قهی کیعل سالم و ی، اصالن ب گذردیم

وارید  

زنمیم غیاراده ج یکوبد که من ب یسر او را م پشت  . 

چدیپ یپر حرص اصالن در گوشم م یجلو بروم که صدا خواهمیم : 

سایوا سرجات  ! 
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هی: آخر و عاقبتش چ دیگویو اصالن م کندیساکت نگاهش م پاشا  



 یباف یبه پشت هم مکه پشت  ییها یور یآخر و عاقبت در پاشا؟

 و

ه؟یمن چ یزدن هات به زندگ ناخنک ! 

زندیم یلبخند پاشا  . 

: تو ناخنکدیگویم کندیم یکه با نگاهش اصالن را وارس یدرحال  

نتویدورب وینگات یرفته ؟! بر ادتیمن ... فکر کنم  یبه زندگ یزد  

من ورود یزندگ یتو کجا ادیم ادتی..  ادیم ادتی..... یکن چک  

یکه مال من بود و چنگ زد یزیا چو کج یکرد  ! 

-  ادتیپاشا .  اریب ادتیرفتم سراغش که مال تو نبود ...  یوقت

اریب  ! 

، استرس و فشار ، در  شومیاست که نگرانش م یعصبان آنقدر

سن نیا  

اش رحم کند ، غلط کردم جبران یسال سم است . خدا به جوان و  

پناه یگرید زیچه چبه  دانستمی. آنقدر دلشوره دارم که نم کنمیم  

شد ینم یبه زبانم جار ینام چیجز نام خدا ه ببرم . 

یکه چطور برا ارمیم ادی: اتفاقا خوب به  دیگویبا حرص م پاشا  

 کی... تو رو شرشیدیو ازچنگم قاپ یمن دهن باز کرد ناموس

 همه



روز مثل بختک  هی دونستمی... ممیکردم ... رفاقتم... برادر زمیچ

 به

داشتم یبه خودم نگهت نم کیانقدر نزد چوقتیه،  یفتیم جونم  . 
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نجایا ای: بزندیم میصدا اصالن ... 

ام هنوز ستادهیا . 

ای: با تو ام . بدیگویم دوباره  ... 

] 7۰۱:۰ ۲۱,8۲۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲۳4_ یلیگرا  

 ای: عشوه نزندیو اصالن تشرم م رومیم شیپ یآرام یگام ها با

.. راه..  

... برسایب  ! 

دیآ یم فونیآ یصدا . 

ما چه خبره نیب دنی: دارن گوش مدیگویم یآرام یبا صدا پاشا  ! 

یم لیکند به سمت اتومب یو اصالن نفسش را فوت م رسمیم من  

چه خبر است نجایاز من سوال کند ا کندی. پاشا وقت نم چرخد  . 



 چیپ کیاورد با  یابزارش را در م یاصالن جعبه  نمیبیم فقط

یکشت  

به جان قاب یکشت چیبا پ یرود و طور یم فونیبه سمت آ بزرگ  
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 می. سدیآ یتا از جا درم کندیو آنقدر کشمکش م فتدیم فونیآ

شیها  

حتما برق او را دیرس یو اگر پاشا به دادش نم کنندیم یاتصال  

گرفتیم . 

یکنیم کاری: چدیگویوحشت زده م پاشا  . 

: دست از سر دیگویرو به پاشا م شینفس نفس ها انیم اصالن

یزندگ  

... ؟یداریبرنم من  

ساکت است پاشا  . 

 ینگه م میانگشتها انیچانه ام را به م کشدیم شیدست پ اصال

 دارد و

ی؟! بکوب شیبزن یریدوست داشتنت ؟! که بگ نهی:ا دیگویم  

؟ توصورتش ! 



سراسر التماس  میرود و من چشمها یپاشا به گونه ام م نگاه

 است تا

ادامه دهد تیوضع نیهم به  . 

ماست نیماست ب نیب ی: هرچ دیگویو م کشدیم قینفس عم کی  

! 

روسنن ؟ تو ! 

زن منه  یکند : تا وقت یگوش جفتمان را کر م ادشیفر یصدا

 روش

بلند نکن دست !!! 
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 یدهم و پاشا ... از صدا یهم فشار م یرا محکم رو میچشمها

 عربده

دیگویمن چی.هکندیم ینیعقب نش اش  . 

 لیعق یچه خبر شده ها ی... صدا ردیگیدامنمان را م ییآبرو یب

 و

که چشمانش  کنمی. باور نم میگشایشنوم . پلک م یمراد را م هللا

 پر

اشک است . سرخ است .... و چهره اش کبود از  ! 



یکه بتواند در را به رو یبرد طور یدستش را به عقب م پاشا  

: آروم دیگو ید رو به اصالن مکه درخانه هستند ببند ییمردها

 ! باش

من ی: تو خونه دیگو یکند و رو به من م یپاشا را رها م ی قهی  

ی... تهش به هم م نی... دندون سر جگر بذارنیقرار نذار گهید  

رمیگی.... خودم جشنتون رو منیرس  ! 

گذارد و من را به سمت  یمن م یکف دستش را به شانه  و

 آغوش

دیرس یبه هم م گهیکم د هی: دیگویکند و م یپرت م پاشا .... 

گذارد  یبکشم که نم رونیاز آغوش پاشا خودم را ب خواهمیم

 دوباره

دیکن ی: آشت دیگویدهد و م یپاشا هل م ی نهیرا به سمت س من  ! 

عکسهاتون به  گهیبار د هی:  دیگو یرو به جفتمان با تحکم م و

 دست

تون مربوطه... به خود دیریکه م یبرسه... که هر گورستون من

یول  

قِسم عکس ها به دستم نیاگر باز ا دمیدالن ... من طالقت نم بدون  
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به بعد به  نیاز ا یوجه ! هر عکس چی. به ه کنمی... ول نم برسه

 دستم

هات رنگ  سیگ یکه تو تا ابد ... تا وقت نهینشونه اش ا برسه

 دندون

روزگار خوش ذارمی... و نم یمن یی! دارا یمن ملکیبشه ما هات  

ینیبب  ! 

: از  دیگویرود و بلند م یزند و عقب م یبه ما م یشخندین و

 خاندان

شبشون رو با عربده هام مکدر کردم خوامیمعذرت م یلیگرا  ! 

شونم یپچ پچشان را پشت م یصدا ! 

- محترم مهراز یاز خانواده  نیهمچن  ! 

؟ یپرس یرو نم قتی: احوال طر دیآ یم یزنانه ا یصدا ! 

قتیطر نی: همچن دخندیم  ! 

و  گذاردیرا دور دهانش م شیدستها کنم،یاصالن نگاه م به

 دوباره داد

یهمگ دیداشته باش ی: شب خوب کشدیم  !!!! 

اتمام حجت ی: من فقط برا دیگویرود و م یعقب م گریگام د کی  

بودم اومده ... 

دهد: حجت را بر همگان تمام کردم یرا در هوا تاب م دستش  ! 



درست کنن فرستمیهم م فونتونی: آ کندیم یمکث  !!! 

 

1848 

 لیکند و سوار اتومب یلبخند پر از تاسف ودردناکش را نثار ما م و

یم  

و  گذاردیپدال گاز م یبدون آنکه من را فرا بخواند پا رو شود

 دنده

رود یکند و م یرها م نجایرود . من را ا یم عقب  . 

؟ یکرد رکایچ نی: با ا دیآ یپاشا م یزخم خورده  یصدا ! 

 کنمیخورد را با پشت دست پاک م یگونه ام سر م یکه رو یاشک

 و

و خودتو به  یاوردیدرنم یباز بمی: اون موقع ننه من غرمیگویم

 تخت

 نیمن االن مجبور نبودم ا یبست ینم یخونه و بستر ضیمر و

وونهید  

آبرو یب ی کهیو تحمل کنم ! مرت شیروان پر ی  ! 

و قتیو طر یلیکل جماعت گرا دنیاز دشود و  یباز م میبه رو در  

نیتوانم نشان دهم ا یکه م یتنها واکنش اطیح ی انهیدر م مهراز  

رد شوم و به اتاقم پناه ببرم انشانیکه هق هق کنان از م است ! 
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پشت بام یرو  ... 
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مآتش زده ا گاریس کی  . 

کنم  یپهن شده در اسمان نگاه م یکه به ستاره ها یحال در

یصدا  

می: با هم حرف بزن ندینشیدر گوشم م پاشا  . 

میگویکنم و م یخارج م میلب ها انیاز م یرا به آرام گاریس دود  

: 

کرد ؟ کاریات چ وونهیدوست د یدید  

و ندینش یپهن کرده ام م نیکه بر زم ییلویز یدستم رو کنار  

آخر ؟ میزده بود به س ینطوریکه ا یکرد کارشی: تو چ دیگویم ! 

- ؟ ادتهیفخر  یعروس  

 اون فضاحت؟-

: کار اصالن بودزنمیم لب  ! 



: قبل تر ازا ون  میگویم یو به آرام کندینگاه م مرخمیبه ن پاشا

 ... فخر

عقده  خواستمیکرده بود ... و قبل تر از اون من م یما کار با

 هامو با

خب انگار به  یشدم! ول مونی.. البته پشبشم . کیشر یکی

 غرورش

 یکنه ... و اصالن هم تالف یتالف خواستیکرده بودم و م نیتوه

 کرد

کرد رمیخونه ام... کتکم زد ... تحق یو امروز فخر اومد تو ...  ... 
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بزنم مطمئنم به طرز جنون یکرد ... و اگر به اصالن حرف دمیتهد  

کف دستش هذاری، حساب کارشو م یزیآم  ! 

انیم گاریآورد س یو دست جلو م کندیم دایپ اجیاحت گاریس به  

 گذاردیم شیلبها انیآورد م یرا از چنگم در م میانگشتها

: ودیگویوم  

عکس ها ؟ ی هیقض ! 

- و اتفاقا نامزد تو هم اونجا میکه با هم رفت ییها یاحتماال مهمون  

یحوال دختر مجرد اون هیداشت و من صرفا به عنوان  حضور  



ییویبردم ... سنار یلذت م یمهمون یها یدنیو از نوش دمیپلکیم  

عکس ها قصه  ی هیو تو زاو دمیخودم چ یکه خودم برا هست

 جور

است گهید  . 

- کار فخره ؟ نمیو ا ! 

- پاشا میدار یادیمشترک ز یما دوستا  ! 

؟  یکن کاریچ یخوای: االن مزندیم شیبه موها یچنگ پاشا

یخواینم  

؟ یبگ یزیاصالن چ به  

- ؟ یدیاصالن امشب ود ! 
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نیاست که از پس چن یداند چه کند . او ذاتا نه آنقدر قو ینم پاشا  

است که ندانستنش بهتر از فی... نه آنقدر ضع دیایبرب یمسائل  

باشد دانستنش  . 

من  یخوای: االن مدیگویگذارد و م یرا بر شانه ام م دستش

 دخالت

؟ یچ ای کنم  



- ترکش هاش بلی.... که چرا امروز تو هم س یبدونفقط  خواستمیم  

یبود  ! 

- ام به خاطر تو بهم ترکش بخوره ینداره راض یاشکال  . 

: بهناز چه خبر ؟ کنمیحواله اش م یلبخند ! 

رمیگیرا از دستش م گاریکند و من س یستاره ها نگاه م به  ... 

که یدونی: مدیگو یدهم م یقرار م میلبها انیکه آن را م یدرحال  

دالن شهیتو نم چکسیه  ! 

یایکنار ب هیقض نیبا ا دیآورم : با یبه لب م یلبخند  ... 

کرد ؟ تمیاذ یچ یدونیدهد : م یتکان م یسر پاشا ! 

- ؟یچ ! 
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:  دیگو یرود و م یم گاریس ینارنج ینگاهش به شعله  پاشا

یوقت  

... تو شهیبه دستش برسه ازت جدا نم گهیعکس د هیاگر  گفت  

اراده ... ناخودآگاه . انگار واقعا  ی! ب طیتو اون شرا یزد لبخند

نویا  

یخواستیم  ! 



از توهمته یدهم : عمرا . ناش یراتکان م سرم . 

- گمیم یجد  . 

- لحظه هیبود ..  رهیبه تو خ میو مستق یبود رهیبهش خ میمستق  

جمله اشو  یاز تو کنده شد و من به تو زل زدم ... وقت نگاهش

 ... گفت

یگذاشت شیتو چهره ات به نما یاصشعف خ هی تو ! 

- شهیم یا یریزنج ی وونهید نیعاشق چن یکدوم دختر احمق  ! 

- ؟ یهست یپس عاشق ک ! 

کنمیپاشا نگاه م به . 

تو ؟ میبگو دیبا ! 

 چیه ی. قلبم در حال حاضر مجرد است و دلباخته میگوینم اما

یمرد  

ستین  . 
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: حست دیگویمدهم و پاشا  یتکان م چکسیرا به عالمت ه سرم

 به

؟ هیچ من  



 قیرف ،یهست ی: تو دوست خوب رمیگیم گاریاز س گرید یکام

یبچگ  

که باتو داشتم نابن ییدرد دل هام ، تجربه ها ی هیپا ،یهام ... 

... با تو راحتم یشاهد رشد و شکست من نبوده ! تو بود چکسیه

 به

، بشکنم وفرار کنم شهیش تونمیدرد دلمو بگم. با تو م تونمیم تو  

برقصم بچرخم ... بگردم یسفر برم،تو مهمون تونمیم  ! 

- ستین یاصالن ادم کسالت آور یکنیم الیاونقدرها که خ  . 

رو  گهیهمد میبتون چوقتیدهم: فکر نکنم ه یتکان م یسر

 اونطور

میبشناس دیبا که  . 

 هیفخر  ی: برو استراحت کن برادیگویشود و م یبلند م پاشا

یفکر  

میکنیم  . 

ری. تو برو شب بخ امیتموم شد م ی: وقت زنمیاشاره م گارمیس به . 

: پاشاکنمیم شیصدا رودیم یوقت ! 

یپشتم دراومد ی: مرسمیگویو م کنمینگاهش م گرددیبرم . 

- خورن یوقتا م نیدوستا به درد هم کنمیخواهش م  ! 
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کنمیحواله اش م یلبخند . 

ماست یرابطه  یبرا ینام برازنده ا دوست  ! 

از  یکام کشمیدوزم ... دراز م یستاره ها چشم مبه  دوباره

گاریس  

ام، با اعتماد به  یاصالن ، قو ی: جلو کنمیوفکر م رمیگیم

 ...نفسم

 م،یآ یبرم زیاصالن از پس همه چ یام ، جلو یافتنیو دست ن بایز

 به

، کنمیم یدور اطیروم ، شجاعم، جسورم، از احت یخطر م دل  

ام که یدختر چهارده ساله ااصالن مثل  یزده ام، جلو جانیه  

را ایجهان را بگردد و دن خواهدیکشف کند و جستجو! م خواهدیم  

که هرگز نبودم هستم ! و ییزهایاصالن همه چ یدهد ! جلو تکان  

تا آخر عمر در مقابل  خواستیدرکار باشد ، دلم م یانتخاب اگر

 اصالن

گم ، از ناشناخته ها بجن ییای! سوار مرکب غرورم ! با دن باشم

 رو به رو

باشد و هر بار به هوش و  بانمیو پشت ی، و اصالن حام شوم

 ذکاوت



 زانیم نیبار ا ری: البته اگر ز کشمیم یام ببالد !آه ییبایوز

که یفشار  

زنده بماند کنمیبه او و قلبش وارد م من ! 
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سرم است، از  یکه لعبت باال کنمیرا باز م میلکهاپ یوقت

 حضورش

: ترسوندمت ؟ دیگویو لعبت وحشت زده م کشمیم غیج ! 

به سر است یروسر  . 

شده ؟سکته کردم ... ساعت چنده؟ ی: چمیگویکشان م ازهیخم  

- ازدهی  ! 

- ؟ینکرد دارمیاوه اوه چرا ب ! 

شده؟ ی: طور میگویوم کندیرا محکمتر م یروسر ی گره  

- دم دره رونیشوهرت ب ! 

: شوهرم؟میگویم یسوال ! 

: اصالن خانگزدیلب م لعبت  ! 



من ؟! بگو  ی: اها شوهرم... خب .... اومده پ زنمیم یلبخند

 پرنسس

؟ می. مربا دارادیصبحونه بخوره م یوقت  

از جا شبیکه د فونیقاب آ ی: برقکار آورده برا کندیاخم م لعبت  

 ! کند
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- ببرم برا برقکار ؟ یاالن ؟! چا کنم کاریچ یگیخب م ! 

نشون بده یخود هی نیی:برو پا کندیم یپوف لعبت  ! 

: ول کن بابا ... سراغ منو گرفت بگو میگویشوم وم یم دمرو

دهیخواب ! 

- یداریتو که ب  ! 

پرم یاز جا م اریاخت یب چدیپیمردانه اش که در اتاق م یصدا  . 

تو اتاق ؟ ارمیرو ب تونیی: چادیگویم یبا من و من لعبت  

زند : نه ممنون یلب م اصالن . 

 یباا جازه از اتاقم خارج م کیدهد و با  یتکان م یسر لعبت

 شود

:گونه ات کبود دیگویبندد اصالن رو به من م یکه در را م نی،هم  



شده تر ! 

کشم یبه گونه ام م یدست . 

که موقع از خواب یلش ی هیتوانستم آن روح یدانم چرا نم ینم  

وشق  خیس یبگذارم ، طور شیارم را مقابلش به نماشدن د داریب

 و

به تاج تخت داده ام که انگار ازشب قبل تا هینشسته ام و تک رق  

بودم دهینخواب کنون  . 
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 ینذاشت خی: کمپرس دیگویم کنمیم شیکه با دقت تماشا یدرحال

 رو

 !صورتت؟

:خوب دیگو یم کندیکه من را کنکاش م یتر شده است درحال آرام  

بود ؟ ی؟! استراحتت کاف یدیخواب ! 

دهم یبرم و جوابش را نم یرا پشت گوش م میمو . 

 میآبرو یکند اما من قهرم . ناسالمت یموضع آرامش صحبت م از

 را

یتیمی... چه صم یا یاست . چه آشت برده  . 



دهد  یتشک من ، به عقب هل م یرا به رو شیکه دستها یدرحال

 و

پرسد یگرداند و م یبه سمتم مزند سرش را  یم هیآنها تک به  : 

 یلششو آورده تو اتاق خواب خونه  یک شبید یبگ یخوایم

ایمن...   

هنوز یو به گردن پاشا بنداز زیهمه چ یخوایم ! 

کنمیم شیکه تماشا یدرحال  ... 

که در صورتم محتمل یاکشن یهرگونه ر یدارم واضحا جلو یسع  

 میگویم ید، با خونسر رمیبگذارم را بگ شیتا به نما است

 :منظورت

ه؟یچ  
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- رو  نهیمدرن ... عکس بوز ی. تو جامعه زمیمدرن عز یجامعه 

 نشون

نهیبوز گهیتامل و تعلل م ی... طرف با اندک هیچ نیا یبگ یبد  ! 

شودیم کیبار نگاهم . 

که  هیبق ی؟! برا یخنگ شد یدی: باز به من رسزندیم لبخند

شیش  



یزبون دار متر  ! 

میگویو م کشمیم یقینفس عم زندیموج م در کالمش یرحم یب : 

 میسر راه بر میدار میاگر تا یخوایاصالن؟ م هیحسابت چ حرف

 منو

کلک کار کنده بشه؟ یبد طالق  

دایمحضرشو تو پ کارمیاندازد : دوازده به بعد ب یباال م یا شانه  

خودم؟ ای یکنیم  

بفهمد  کوبم تا مبادا یرا بر هم م میلرزد اما ارواره ها یام م چانه

 چه

و تلفن همراهش را  کندینگاهم م هیآورد ، چند ثان یروز من م به

 به

بود اونجا ومدهیپاشا ن روزی:د دیگویو م ردیگیم سمتم ! 

پاشا را به همه نشان داده است؟ ریتصو پس ! 

- اصالن؟ یدامن بزن ییآبرو یب نیبه ا یخوایم یتا ک  

- گذرهیم یچ کتیتا هر وقت که بفهمم تو مغز کوچ ! 
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- .... یسوزیم یدار نیهم یبرا یمنو تصاحب کن یتونیتو نم

یدار  



هم نداره ! رابطه  ی... اشکالیشیله م ی... داریشیذره آب م ذره

ما ی  

ی. به زود شهیم تموم  ! 
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زودتر  نکهیا یبرا کنمیم ی: من اعالم آمادگکنمینثارش م یلبخند

 به

برسه انیپا  . 

-  لیدر تحو عی؟! عجله داره ؟! تسر یبا پاشا قول وقرارتو گذاشت

 کاال

 ؟!

کند ، هرچند  رمیداند تا بتواند تحق یعمد من را با کاال برابر م به

 که

نگاهش ،  یاما به احترام قرمز میدر جواب بگو یزیچ دیبا

 سکوت

میموش کنو فرا شبی: بهتره دمیگویو م کنمیم  . 

شود ینرم م نگاهش  . 

عبارت استفاده کنم نیمن از ا دیآ یم شیپ کم . 
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؟!  فتهیب ی: قراره چه اتفاقدیگویکند م یم میکه تماشا یدرحال

یدار  

؟ یمنو از ماجرا دور نگه دار کنویم یسع ! 

دهم یرا به عالمت نه تکان م سرم  . 

یگی: به نظرم که دروغ م کشدیم یقینفس عم اصالن  . 

- یصادقانه بخوام حرف بزنم ، منو ارجاع دادن تا دوباره پرونده   

بشه یبررس میپزشک ! 

کندیدرهم فرو م ابرو . 

متاسفانه با توجه به شناسنامه ام... مخصوصا اون قسمتش که -

بار هی  

یمقدار هیگرفتم بعد دوباره ازدواج کردم با همون آدم!  طالق ... 

کرده جادیسوتفاهم ا براشون  ! 

 یکیبکشم تا ذهنش درمورد آن  شیموضوع را پ نیا اچارمن

 غالف

بهت  تونمی: خب ... حاال مدیگویو م کشدیم یقی. نفس عم کند

 کمک

 .کنم



- نه ؟ ادیاز کمک کردن به من خوشت م  

- برم ینا توان لذت م یاز گرفتن دست آدم ها ! 
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بدمانجامش  تونمیکه نم ستین میناتوان یکنم : من از رو یم اخم  . 

رنیدست و پاگ نیقوان  ! 

آورد : موجود لجباز درونت رو سرزنش  یبه لب م یلبخند

کنمینم  

بهت ستین لتیمطابق م زیهمه چ یچطور وقت دونمی. چون م دالن  

برات تو برج خونه  دی... با یبکن ی. تا کار زنهیم خونکیس

تا گرفتمیم  

و خروجت کنترل بشه ورود ! 

نه ؟ یتو مشتت نگه دارمنو  یخوای: ممیگویحرص م با  

- از چنگ آدم در برن و چطور خوانیم یکه به هر نحو ییآدم ها  

پس کنترل کرد شهیم  . 

- یندارم تو منو کنترل کن یازیمن ن ... 

 یای.... پس از رویلیدهد : باشه . هرجور ما یتکان م یسر

 پرواز



کن یخداحافظ . 

شود یزده م رتیح نگاهم . 

 ینیبه ب یبا انگشت اشاره ضربه ا آورد و یبه لب م یفاتح لبخند

 ام

نجاتت بازگذاشتم... بهم  یراه برا هی: البته دیگویکوبد و م یم

یبگ  

اومده صورت زن خوشگل منو کبود کرده ! دستشو که روزید یک  
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کمکت کنم از  ای... حاال انتخاب با توئه .  رمیگیکنم آروم م قطع

 شر

سته و مجوز پروازت که دست و پاتو ب یلعنت یمشاوره  نیا

ازمندین  

ینبرم و تو هم بهم نگ شیاز پ یهم کار ای... ی، خالص بش دهییتا  

صورتت یشده که تونسته بکوبه تو کیانقدر بهت نزد یک روزید  

! 

- گمیاگر نتونستم حلش کنم بهت م . 

: نشدکندیم ینوچ ... 



-  کنمیم یبد باهات زندگ ایاصالن ... من دارم خوب  نی! ببشهیم

ز... ا  

که  ییمرد ها یادا خودی... بیو درشت کارامم خبر دار زیر

 سرشون

ازت  ی. ول ی... از همه چیمطلع ی. از همه چاریبرفه رو درن تو

هی  

یرابطه  هی.... ما  یو بفهم یدرک کن دوارمیو ام خوامیم یزیچ  

یسع می... دارمینشده تو کل جهان و کهکشان با هم دار فیتعر  

و تو کنمینم دارم به زعم خودم تالشمو م. م میحفظش کن میکنیم  

اوضاع شبیکه چه قدر تا االن موفق بودم! حداقل تا د یشاهد هم  

اتفاق هی شبی... د مینداشت یچند ماه مشکل نیبود ... تو ا خوب  

خودم حلش کنم! دخالتتو خوامیاز برنامه رخ داده که م خارج  

خوامیم یورفقط صب خوامینم یچی. ه خوامینم تتوی. حماخوامینم  

. اگر بهت نگم ستمینشد ... نتونستم... دالن ن ! 
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بخور ی! قسم بهتر یستی: خب دالن که ن زندیچشمانم زل م در ... 

دمیقول م گمی: بهت مکشمیم یاوف  . 



دمی:قول م میگویدهد و م یبرم با من دست م یرا جلو م دستم . 

- ام ؟ یمنطق یآدم ها هیمن شب ! 

- یباش هشونیشب یچه خوبه اگر ذره ا  ! 
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در الک خود بمانم ، اما یشتریداشتم مدت ب لیتما نکهیوجو دا با  

کند تا با او به خانه برگردم . دوباره به همان روال  یم وادارم

ینیروت  

و صبح زود که هر د ی. روال میگرد یبرم میبه آن عادت کرده ا که

 از

یخودم برسم و او به کارها ی. من به کارها میبزن رونیب خانه  

 ...خودش
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 گریکدیاز روزها در هفته ، در موقع نهار  یبعض دیایب شیپ اگر

یرام  

و  میکنی، شب حتما شام را با هم صرف م دیاین شیو اگر پ مینیب

 از

مییگویمان م روز . 



گذرند یکه فقط انگار م ییروزها  . 

به همان روال سابق بر زی، همه چ یاتفاق به خصوص چیه بدون  

کرده  ییبه آن تالش به سزا دنیرس یکه برا ی. روال گرددیم

میبود  . 

آمد یبه نظر خوب م زی... همه چ میکرد یخودگذشتگ از . 

تا خط  کردمیرا فراموش م میتقو یروزها گریخوب که د آنقدر

 ! بزنم

تخت  یرا از رو میپرم ، پاها یاز خواب م ادیفر کی یصدا با

زانیآو  

یدر سالن خانه توجهم را جلب م یکس یقدم ها یکنم ، صدا یم  

و منگ  جیدر سالن که گ دنشیاز د میآ یم رونیاز اتاق ب کند،

 است

خورمی، جا م کندیرا چک م یدر ورود و . 

یزی: چ پرسمیآرام م کندیراه پله را تماشا م یکه از چشم یدرحال  

 شده؟

- داخل شد یردم کسحس ک  ... 
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آورم و  یم یآب وانیل شیروم ، برا یسمت آشپزخانه م به

میگویم : 

یدیباز خواب د حتما  . 

؟ یبود داری: تو ب دیگویو م ردیگیرا از دستم م وانیل  

 . نه ... خواب بودم-

 دیگویدهد و م یتکان م یاز عرق است ، سر سیخ صورتش

 :برو

اب بودماحتماال به قول تو خو بخواب . 

 ... در قفله-

: قفله دیگویو م کندیرا از نو چک م در  ... 

: فردا براش  دیگویرود و م یدر م یبه سو گریمطمئن بار د نا

 حفاظ

کنمیم نصب . 

قرار و درهم فرو رفته ، به  یب نطوری، که ا ستینگران چ دانمینم

 جان

 یم شیدست به بازو ی. وقت کندیچکش م گریو بار د فتدیدرم

مگذار  

: قفله میگویم و  ! 

دارد یشکستن در برم یشود و دست از تالش برا یم مطمئن  ! 



که مال من ی:وقت دیگو یزند و بعد م یدر چشمانم زل م هیثان چند  

راحت تر بود المیخ ینبود  .... 
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: برو بخواب برومیگویرسانم و م یرا به پشت کتفش م میدستها  

کمتر حرف بزن بخواب  . 

یکه رو نمیب ی، م فرستمیرا به جلو م نشیجسم سنگکه  همانطور  

و چند  کشدیگردن باال م یها مهیپتو را تا ن کشد،یدراز م تخت

هیثان  

: دیگو یبروم م خواهمیکه م نی، هم زنمیچشمانش زل م در

یخوایم  

؟ یبخواب نجایا  

 ی: جا برا دیگویکشاند و م یتخت م هیال یخودش را در منته و

 تو

هست هم  ... 

: تومیگویدهم و م یاما نشان نم دیآ یبه مذاقم خوش م رشاصرا  

ریخودم راحت ترم. شب بخ تخت . 

شدیم ییهوا ی، گاه کنمیترکش م یحرف اضافه ا چیبدون ه و  

.... 



حال نیبه ا ی... .وقت اوردیدلم را به دست ب خواستیم یگاه  

چه کنم دانستمینم شدیخود م یآمد و از خود ب یدر م یاحساسات ! 

. درمورد دل او شدیکردم! دلم سبک م یم هیوقت ها گر ورنطیا ... 

دانم ینم  ! 

بخوابم ،با  خواهمیکه م نیکنم ، هم یبالش فرو م یرا تو سرم

یصدا  

شوم و اصالن یدست بلند م ی، رو کشمیم غیج شه،یش شکستن  
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نامه کیسنگ بزرگ است که دورش  کیشود .  یاتاق م وارد  

یکرده و حس خفگ ریگ نهیس یکه نفسم تو یشده ، درحال دهیچیپ  

ضربه  کیو  کندیچراغ را روشن م دیآ ی، اصالن به سمتم م دارم

 به

زندیم پشتم . 

کشمیم غیو همزمان از ترس ج کنمیم سرفه ! 

آرامم نکند، وحشت زده  زیچ چیام که ه دهیبد از خواب پر آنقدر

 من

وسپس  دهد یسالن ، قرارم م یکاناپه تو ی، رو کندیبغل م را

میبرا  



: تودیگویم کندیکه بادقت به من نگاه م یآورد درحال یقند م اب  

من نگرانتم یمونیتنها م نجایا  ! 

زندیدو دو م چشمانش  . 

باال یریندارد . ضربان قلبم به طرز چشمگ یتمام مینفس ها نفس  

دیگویو م ردیگیچه کنم ... اصالن دستم را م دانمیاست ، نم رفته  

: 

؟یخوب  
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و در جوابش سر  زمیر یحلقم م یتو نیریش عیاز آن ما یکم

 تکان

دهم یم  . 

کوتاه یبررس کیرود ،  یبه اتاق م شودیاز حالم مطمئن م یوقت  

را شکسته ، به سالن  شهیکه ش یدهد و سپس ، سنگ یم انجام

یم  

سرخ نوشته  کیماژ کیاست که با  دیکاغذ سف کیدورش  آورد

 شده



 ! انتقام :

شکنم:  ی؛ من سکوت را م میکنیبه هم نگاه م یا هیدو ثان هر

به دیبا  

میاطالع بد سیپل  ! 

هیکار ک دونمی. م کنمی: نه ! من حلش م ردیگیراباال م سرش  ! 

 یذهنش به سمت فخر رفته باشد نگران از جا بلند م نکهیا از

 شوم

دستم  دیآ یلرزند جلو م یم میتعادل ندارم ، پاها یو حساب درست

 را

؟ی: خوبدیگویو م ردیگیم  

- ه؟یچ هی؟! قض ی؟ چ یک ! 
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از استرس و ییایکه با دن یآب قند به دستم است ... درحال وانیل  

. سرپاست و درحال  دیگوینم یزیاو چ کنمیم شیتماشا شیتشو

 دو

چهار تا کردن است دوتا  . 

آورد یفخر به زبان نم از یاسم . 

: با تو ام اصالنمیگویترم نگران . 



- من حلش ستی! مهم ن ی... خانوادگیخصوص یدشمن هی یچیه  

یلیخونه گرا یبر فرستمتی. م کنمیم  ! 

شود: نه یم مانیبعد انگار همان لحظه پش و  .... 

به خاطر پاشا شتریقاطع و محکم است ب دیگویکه م یآن نه ا و  

بمون  نجای: ازندیدهد و لب م یانش را قورت م... آب ده دیشا

یکی  

ایبهت سر بزنه  ایازت مراقبت کنه!  نجایا ذارمیم رو  ... 

زند یحرف م دهیبر دهیبر  . 

و به ردیگیکه سرش ر ا باال م دیآ یناگهان چه برسرش م دانمینم  

شود  یمتحمل م یکه ناگهان یرنج نی. از ا زندیزل م سقف

 هراسان

نم : اصالنخوا یرا م نامش  ... 

کنمی: پاهامو حس نم دیگویو م ردیگیاز سقف م چشم . 
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توانم  یرود نم یم شی، دستم به پهلو زندیرا چنگ م میبازوها

 وزنش

، به نفس نفس افتاده است از میکنیتحمل کنم با هم سقوط م را  



و  دهیشود ، دوباره ترس یکه ناگهان به جفتمان وارد م یشوک

 نگران

نمکیم نگاهش  . 

به صد و ده!  زنمی: من زنگ ممیگویو م کشدیم قینفس عم چند

 بعدم

؟ کنهی... کمرت درد ماورژانس ! 

 سی: پلدیگویبه تلفن برسم ، ارام م نکهیقبل از ا ردیگیرا م دستم

 . نه

که درک دمیم حی. بعدا واضح تر توض هیخانوادگ هیکه قض گفتم  

یکن ... 

- نه؟ سیپل ! 

ام گرفته است .  هیدهد . گر یم را به عالمت نه تکان سرش

خواهمیم  

در  خواهدی. حتم دارم کار فخر است . ممیفخر بگو یماجرا از

 فرصت

می... نگومیچه کنم . بگو دانمی. نم زدیزهرش را بر مناسب ! 

سرخ و رگ گردنش ورم  شیاست و گونه ها میحالش وخ آنقدر

 کرده

دیداغ بود بارا ندارم همان موقع که  یخبر نیکه توان گفتن چن ،  



نه حاال کردمیباز م زبان  ... 

کنم؟ کاری: االن به من بگو چمیگویو م رمیگیرا م دستش ! 
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- تکون بخورم تونمینم کنهیدرد م یلیکمرم خ  ! 

هم تا زده است و کمرش صاف و یرا به سمت راست رو شیپاها  

عاجز به  یو از هرحرکت دهیچسب نیباز است . سرش به زم طاق

 نظر

نوچ است به  میاست و دستها ختهیفرش ر یسد . آب قند رور یم

 او

کنمینگاه م یشتریدقت ب با  . 

: زنگ بزنم اورژانسزنمیلب م آرام .... 

- کشهیکم طول م هیتحمل کن بتونم بلند بشم ...  قهینه چند دق ! 

که یدرد نیاست که با کمتر یبندد . دنبال حرکت یرا م شیچشمها  

انیرا از اخم م نی. ا شودی. اما نم دزیکمرش وارد کند، برخ به  

زنمی: من زنگ ممیگویآورم و م یفهمم . طاقت نم یم شیابروها  

! 5۱۱  

: دالنزندیگونه صدا م تحکم ! 



گذارم ینم محل ... 

نیاز ا نمی! ا هیچ یدشمن یگی: اون از اون که نممیگویغرغر م با  

... 

؟ یتا اخر عمرت فلج بش یخوایم نکنه ! 
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شنوم: به  یغرولندش را م یکه صدا رمیگیاروژانس تماس م با

سیپل  

نزن زنگ  ! 

سنگ و  نیا ی هی: قض میگویو م نمینشیسرش م یتلفن باال با

نیا  

یچه کشک ی! چه انتقامه؟یشکسته چ ی شهیش  ... 

- مونهتو ب شیمدت پ هی ادیسلوا ب گمیم ! 

فتندیاز کار م یلحظات یام برا یاتیح یتک تک ارگان ها بایتقر ! 

را متحمل یدرد یچه درجه  دانمیرا بسته است ... نم چشمانش  

که به یدانم فشار یامشب بر سرش آمده اما م یچه فشار ای شده  



که من االن یکردنم را دارد! درد یمتالش تیقابل کندیم لیتحم من  

اش ده از ده است یسخت ی... درجه  نمکیجمله حسش م نیا با  ! 

 یدار یچ ی: متوجهمیگوی. با بغض م شودینفس م یام ب نهیس

یگیم  

 ؟!

- نیمن متاسفم فقط هم  . 
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- منو به یکنیتاسف خودتو راحت م یکلمه  هیبا  یکنیتو غلط م  

؟ یهست یک یکنیم الی... خ یکنیم جایب یلیخ یندازیم دردسر ! 

یکنیبا خودت م ی؟! چه فکر یگیم یچ ... 

دست خودم  زمیدراز کشش ناراحتم و زبان تند و ت تیوضع از

ستین  

. 

زنمیبزنم اما م شهیبه ر شهیت دینبا  . 

ی. دردش دردم م کندیهوف م کی تواندیبه پهلو شود نم خواهدیم  

: چشماتو باز کنمیگویو م شومیکنارش دو زانو م آورد ! 

- رکه بکنم درد داره درحال حاض یهرحرکت  ! 



- ؟!  نجایا ادیب یبود به سلوا بگ یدرد داره که داره ! منظورت چ

 مگه

نداره؟ یخونه زندگ خودش ! 

 ...موقت-

- یخوایمن م یبشه ؟! االن مثال برا ی؟! که چ یچ یموقت ؟! برا  

تونه در  یکه سلوا م یبه پا ؟! به نظرت کار ای یبذار نگهبان

 حق من

خونه امو اب و جارو  ایهامو ببافه  سیگ نهی؟! بش هیچ بکنه

 !کنه؟

یها تیو از مز میپاک کن یسبز مینیبش ییبرعکس... دوتا دمیشا  

 

1874 

اصالن میکن فیوظا می! تقسم؟یحرف بزن یداشتن چند همسر هوو  

ه؟ی! هان نظر تو چ؟ ! 

- دمیقرار م طیشرا نیا یمتاسفم تو رو تو . 

-  یریبم که ازدرد ی... الهیدرد بکش دمی... بایمتاسف باش دمیبا

 که

یکنیبا من رفتار م ینطوریا  ! 



است  نینقش زم نیزم یچرخم . رو یو دور خودم م کنمیم هیگر

 و

پولم را فیو ک زنمیدانم چه کنم . فقط مانتو را چنگ م ینم من  

دارم یبرم  . 

: به میگویخواهم خرخره اش را بجوم رو به او م یکه م همانطور

 سلوا

! چه میکن یاره سه نفره با هم زندگ... البد کال قر نجایا ادیب یبگ  

با یاصالن؟! چ یکرد یمن اصالن؟ چه فکر یبرا یدید یخواب  

؟ یختیبرنامه ر خودت ! 

- نیمن شرمنده ام فقط هم ! 

- . چشماتو باز نیو فقط هم یکه شرمنده ا یکنیم خودیب یلیتو خ  

 !کن

کندیرا باز م شیچشمها  . 
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و  میآ یکوتاه نم زند اما یسرخش چنگ به دلم م ی حدقه

میگویم : 

من شیپ ادیسلوا ب هیچ منظورت  . 



- امن تره ینطوریا ! 

- ؟ میشدن و ما خبر نداشت گاردیتا به حال سلوا خانم باد یاز ک ! 
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- و اهمال از من بود یتوجه یاخطار شون رو قبال گرفته بودم . ب  

.... 

فتهیم ابیمدت موقت... ابا از آس هی شتیپ ادیب سلوا  . 

کنمینگاهش م همانطور . 

ترم دالن ! خون به دل  ی: من از تو عاص زندیم یجان یب لبخند

 نکن

موقته گمینه منو ... نه خودتو ! دختر جون م ...  ! 

- و تو  کنهیم تمونیاذ نطوریداره ا ی... کیچه کشک یچه موقت

نیع  

ستین التیخ . 
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به خاطر درد . چند نفس کوتاه حتملیبندد  یرا م شیچشمها  

سلوا ی: برادرها دیگویو م کشدیم  ! 



شوندیخشک م یعروقم ناگهان تمام . 

: بهم اخطار داده بودن  شودیجان تر م یرفته رفته ب شیصدا

شتریب  

 نطوریخواهرشون رو داشته باشم... گوش نکردم . ا یزندگ یهوا

 دارن

باشه!  نجایمدت ا هیکردن تو ... سلوا  تی... با اذ نکنیم یتالف

 جرات

و بتونم  ارمیب ری... تا موقع مناسب و وقت مناسب گ انیب کننینم

 از

خارجشون کنم دور  ! 

: خودتومیگویم ستیمن ن یکه متعلق به حنجره  یلحن خشک با  

اصالن یکنیاز دور خارج م یک  ! 

دهد یرا نم جوابم  . 

شود یم نییباال و پا شیلوگ بکیس نمیب یم یول  . 

: من خر  میگو یام امشب وارد کرده است م نهیکه به س یدرد با

 و

رفتنشیپذ ی.برا کردمیتالش م یزندگ نیا یکه داشتم برا بگو ... 

ادامه دادنش یتحملش... برا یبرا  ! 
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رسد: تو  یبه گوشم م یمردانه اش زخم خورده است وقت یصدا

 که با

یونگذریوقت م پاشا  ! 

- !  یگذرونیتو هم باسلوا وقت م کنهیم یبگذورنم . چه فرق دمیبا

 تو

 نیمن نه ؟! اون به تو حالله به من نه ؟! اون موقع که ا یمجاب

و نید  

... به دل زن رجوع کردن ؟! به درد زن رجوع کردن؟!  نوشتنیم

 از

؟ شهی... م یتونی؟ م یا یراض دنیپرس زن ! 

 یاصالن ؟! من و ب یکرد ی: با خودت چه فکر زنمیم هق

تیشخص  

!  فتمیروز ب نیبه ا دی... من چرا با نییپا یدی.... منو کشیکرد

 خدا

آخه ؟ ادیخوش م رو ! 

رساند ، پنجه ام  یدستش را به دست من م نمیبیو م کنمیم هیگر

 را

موقته کنمینکن. درستش م هی: جون اصالن گردیگویو م ردیگیم  

! 



 ندهی... آتیخوشگل تیخاطر جوون نگرانتم به خاطر خودت به من

 ات

ترسمیم ی. ول گهید یجا هیبفرستم  تونمیمن تو رو م نیبب ...  

خاطر برادرهاش جمع  ادیب نجایمدت ا هی! اگر سلوا  بفرستمت

شهیم  

. من شرمنده ام که تو  شهیم دهیما بر یاونا هم پاشون از زندگ !

ریگ  

! که تو رو انداختم تو هچل یافتاد .... 

 

1878 

من ی: اززندگ میگویو م کنمیم هیبدبخت ها به حال خودم گر مثل  

 میتونی. ما نم تونمیمن نم خوامیاصالن ! من طالق م رونیب برو

 .اصال

شهی... من هرکار کنم نمشهیجوره نم چی! ه شهینم نیا ... 

- نکن هیجون اصالن گر ! 

- ! من  یزندگ نیاز ا دمید یری... من چه خ کنمیمن دارم دق م

 چرا

انقدر درد بکشم. خدا لعنتتون کنه ... خدا لعنتت کنه ! مگه  دیبا

 من



مشت به من بکوبه! منو  هی دیاز راه رس یبوکسم که هرک سهیک

یچ  

اصالن؟ یکرد فرض ! 

نکن تو رو خدا . جون  هیکند: گر یو اصالن ناله م کنمیم هیگر

 اصالن

لط نکن . من غ هینکن . دالنم ... خوشگلم... خانم... گر هیگر

 کردم من

من بود  ریواقعا تقص یکی نیمن بود ا ریبرات ! تقص کنمیم جبران

 از

نیتند بشن اونم تا ا کردمیغافل شدم ... گرفتار شدم ! فکر نم اون  

کنن! با جون تو...  دیکنن که بخوان منو با تو تهد دی! که تهد حد

 با

... با نفسم... با همه کس و کارمزمیعز  ! 

: به من نگو نفس میگویو م نمزیم میبه موها یچنگ ... 

اصالن...  ی.... وازمی: به من نگو عزکنمیتکرار م کیریستیوه

... منیوا  

خورهیازت بهم م حالم  ! 

 

1879 



دیگویم یپر از درد است وقت شیصدا : 

 ! من شرمندم دالن-

 کنمیپاک م زندیر یم نییمحابا پا یکه ب ییرا از اشک ها صورتم

 و

! ازت یتیاهم چینداره . ه یتیاهم چیم هبرا تی: شرمندگمیگویم  

... ازت خسته ام ... ازت متنفرم زارمیب  ! 

زنمیرا م فونی، ا دیآ یزنگ در م یصدا  ... 

مانم یو من در آشپزخانه م ندیآ یپرسنل اورژانس باال م دو  . 

 رمیگ یپاشا را م یشماره  لیو با موبا شودیم یجار میاشکها

یصدا  

یتونی: م میگو یم هیبا گر چدیپ یوشم مآلوده اش که در گ خواب  

کمکم ؟ یایب ! 

خواند و بعد ... قول  یوسپس نامم را م دیگویجان م کی پاشا

دهدیم  

لباس بپوشد خودش را برساند نکهیبه محض ا که  ! 
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، من فقط  ردیگ یعهده م اش را به یامور بستر یهمه  پاشا

یرو  

کنمیم هیصدا گر یاطالعات نشسته ام ... ارام و ب یها یصندل  . 

همان تخت اورژانس به خواب  یکه به زور آرام بخش ، رو یوقت

یم  

 نی، هم دیآ یشمارد و نزد من م یم متیپاشا فرصت را غن رود،

 که

یچ یگی: مپرسدیگذارد و م یدست به شانه ام م ندینش یم کنارم  

یکوفت یسرم هیدکترپرستارا  نیمنم خودمو بسپارم دست ا ای شده  

شده ؟ یبه منم بزنن ! چ یزیچ  

- بلند شد داشت  هویشده بود . باز اون کابوسا ...  خوابیامشب ب

 قفل

 یشدم ... گفتم همه چ داریمن از سر وصدا ب کردیو چک م در

هیاک  . 

تم تو جاممدت ... من برگش نیا یو مضطرب مثل همه  نگران  

آجر دورش  کهیت هیبد اومد .  یصدا هی هویبودم که  دهیخواب

 کاغذ

رو شکستن! رو کاغذه نوشته بود شهیبودن وباهاش ش چسبونده  



 ! انتقام

یهمانطور چشم به دهانم دوخته بود و من آرام و شمرده م پاشا  

پاهاشو حس نکرد گهی! د کشهیم ریگفت کمرم ت هوی: بعد میگو  

... 

اورژانس و تو زدم زنگ  ... 

- بود ؟ فخر ؟ یاون کار ک  
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دو تا دشمن یکی: مگه ما میگویم شخندیدهم وبا ن یتکان م یسر  

هووم هم اضافه شدن ی! برادرهامیدار  ! 

یچارگی.... کم دردسر دارم... کم ب ینیب ی: ممیگویو م خندمیم  

... کم ماجرا دارمکشمیم  ! 

دیچه بگو داندینم پاشا  . 

کند و  یآورد ، گونه ام را از اشک پاک م یجلو مرا  دستش

دیگویم  

 .برگرد خونه:

- اونجا ...  ادیتو همون خونه ... سلوا ب نمیمن بش گهیاصالن م

ینطوریا  



خطر در امانم از  ! 

کند  یم تیاش هدا نهیلرزد و پاشا سرم را به سمت س یم میلبها

 و

یچین ! هدال شتمی: آروم باش. آروم باش دختر... من پ دیگویم  

و بعد یکنیمدته تحمل م هینترس.  شهینم ... 

؟ یگیم یچ یفهمی: ممیگویکالمش م انیم ! 

: کندیکشم و پاشا گونه ام را از اشک پاک م یرا عقب م خودم

هیگر  

شهیدالن . درست م نکن  . 
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- بسه !  گهی... د تونمینم گهیبا اصالن ادامه بدم . د تونمیمن نم

یهرچ  

نگفتم یچیه یکردم بسه ! هرچ یصبور یهرچ کردم بسه . تحمل  

 ! بسه

- پرونده ات بد  ی؟برایری؟ دوباره طالق بگ یکن کاریچ یخوایم

شهیم  

 یات باز ندهی. دالن با ا دنینم یبهت حکم پرواز مسافربر ....

 .نکن



- بشم ؟ دیکه هر روز تهد یدارم من ؟! بمونم تو اون زندگ ندهیا ! 

- کار فخر باشه دیشا  ! 

کرده !  نی: فخر کممیگویدهم و م یبه عالمت نه تکان م را سرم

 تا

برام اون بحثش کنهیم یمناسبش... فخر داره پرونده ساز فرصت  

فخر  شهیاون موقع معلوم م ادینوبت مشاوره ام که ب جداست

 چطور

گهیکار هموناست که اصالن م یکی نیمنو به باد بده ... ا تونهیم  

! 

خدا لعنتشون کنه رقت آور ! تیوضع نیاز ا یوا  ! 

کند یکه دستم را نوازش م یکند ، درحال یصورتم را پاک م پاشا  

ری: طالق بگدیگویم ... 

زنمیاش زل م یجد مرخین به . 
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ازش .  ری:طالق بگ دیگویدرهم فرو برده است و قاطع تر م ابرو

بار نیا  

 یم رانی. از ا میکنی... با هم ازدواج مریپشتتم! طالق بگ من

 ! برمت



فتهین چکسیبه چشم ه چشمت  ! 

کنمیهق م هق  . 

کنه تتیاذ یکس ذارمینم گهیدهد: د یبه حرف زدن ادامه م پاشا  . 

 گهیکنن ... د یبا روح و روانت باز ینطوریا ذارمینم گهید

ذارمینم  

دمی! بهت قول مدالن  ... 

 یرا م میموها یکنم و او رو یاش پنهان م نهیس یرا تو سرم

 : بوسد

... بذار اصالن خودش ری! طالق بگ یترسیم یز چ! ا نترس

 مشکالت

شهیدرست م زیهمه چ شیاز زندگ یحل کنه! تو حذف بش خودشو  

! 

 ریدرود ! طالق بگ ی... مگه چقدر مونده تا ازاد شهیبه راه م رو

 . من

 . پشتتم

دالن؟!  یدی:شن دیگویدهد و م یمحکم فشار م ردیگیرا م دستم

 من

دادم یاجازه م دی. از اول هم نبامیکنیع متو باهم از اول شرو و  

... 



آدم ابله نادون نیدست ا سپاردمیتو رو م دینبا ! 

باالخره  میدهد تا اشکها یکند و آنقدر ادامه م یهم نوازشم م باز

 بند

ندیآ یم  . 
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پاشا یمن افتاد ادیبه  رید... چه  میبگو خواهمیم ... 

؟ ستین یتو کاف ی... چه شد بهنازهم برا میبگو خواهمیم ! 

میبا هم ندار ی... من و تو عاقبت میبگو خواهمیم  ! 

 نیبودن ا مهینصفه و ن نی... من ساده دل به هممیبگو خواهمیم

 مرد

بستم دل ... 

 خودیدالن ! تو ب ی: دالن ... ها زنمیخودم به خودم تشر م اما

یکنیم  

سپارد یکه تو را به هوو م یبه مرد یدل بست که  ! 

کند ساکت و خاموش بمانم یوادارم م نیهم و . 



: عاقبتم چه خواهد شد ؟ کنمیو من فکر م کشدینفس م پاشا ! 

که موفق نشده اند تا  ی،آن تکه از گلوله ا ندیگو یم دکترش

 خارج

یدرد ها نیو احرکت کرده است  متریلیچند م ی، به اندازه  کنند  
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با هر فشار  ندیگویو نابه هنگام را به وجود آورده ، م دیشد

و یعصب  

و تنها ندیآ یم دیدرد ها پد نیکه انجام دهد ، ا ینیسنگ اتیعمل ای  

اش مراعات است چاره  ... 

شروع  شیتر برا عیهرچه سر دیکمر با یوتراپیزیهرحال ، ف به

 شود و

در آب راه برود رمردهایاست مثل پ ! ناچار یکنارش آب درمان در  

! 

در آب دیممنوع است و مطلقا نبا یتا اطالع ثانو یحرفه ا یشنا  

برد یقطع شدن نخاع را باالم سکیبزند! ر رجهیش  . 

! بلند کردن بار ،  دیایپله ها را هم بهتر از با باال بر ، باال ب یحت

شیب  

قدغن است لو،یک کی از  . 



را شیدهم او پلکها یپزشک گوش م که به دستورات یمدت تمام  

دهد ینشان نم یواکنش به خصوص چیاست و ه بسته  . 

خدا به  میدار یبدقلق ضی:به نظر که مر دیگویرو به من م دکتر

 شما

بده صبر  ! 

:نگران دیگو یم متیخندم و دکتر با مال یمرد م یشوخ طبع به  

دهیرخ نم یاتفاق چی، ه یجوون! باهاش مدارا کن نباش  . 

: حالت  دیگو یرود م یدکتر م نکهیو به محض ا کنمیم کرتش

 بهتره

 ؟!
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ندارم یجواب  . 

؟ ی: با من قهر ندینشیدوباره در گوشم م شیصدا ! 

یباهات آشت دی: چرا بامیگویو م نمینش یکنار تخت م یصندل یرو  

 !باشم؟

- رخ نده یاتفاق بد دمیمدت محدوده . قول م هی  ! 

... هنوز دیایسلوا به خانه ب دیوز باسر حرفش است . هن هنوز  



و عروس خون بس ندیآ یبه حساب م دیتهد کیسلوا  یبرادرها  

شود و کوچک و خار ریعمر تحق یاست تا همه  نیا سرنوشتش  

 یندارد او از چه خاندان یتیکس اهم چیه یشود! و برا شمرده

 است

 نیاکدام از  چیدارد ندارد... ه التیبزرگ زاده است ... تحص ...

 ها

ستین مهم  ! 

را به  یاعدام کیخون بس ، دردش همانقدر است که  عروس

یپا  

! همان اندازه هولناک و پر از هراس ! ترس  اورندیدار ب ی چوبه

 در

یدهم. ب یاز دست م یرا به آن اقمیکند . شور واشت یرخنه م جانم  

عصر مدرن ...  نیسرانجام و عاقبت ! در ا یشوم ... ب یم ایرو

هکه هم  

زن را  کی دیگردند ... من با یو رفاه م شیبه در به دنبال اسا در

 که

سقف تحمل کنم . و  کی ریهمسرم است ز یجنس کیشر دیشا

چیه  
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و رغبت  لیبه م زی! و سکوت کنم ... و اجازه دهم تا همه چمینگو

 آنها

را فراموش  تمیو زن تیخواهند .من یسر شود .انطورکه آنها م به

 کنم

به دست خدا بسپارم و ... ! 

داده بود اراده داده  ارینه انگار که خدا عقل داده بود اخت انگار

 ... بود

 لچریبا و یمدت میدهد ، ناچار یرا پاشا انجام م صیترخ یکارها

 او را

سوار  نکهیا یکردنش برا ی. راضمیسو و آن سو ببر نیا به

شود لچریو  

هفته بهتر کیل : حداق دیگویاست . دکترش م لیکار حضرت ف ،  

در  یاستراحت مطلق باشد! استراحت مطلق کامل... حت است

ندیفرا  

کرده بود از لگن استفاده شود هیهم توص یشخص یها  ! 

که با او دارم را به بعد یتا آن بحث و جنگ کندیوادارم م یدلسوز  

کنم موکول  ! 

 یم رونیآورد و من خسته و کالفه از اتاق ب یرا م لچریو پاشا

میآ  . 



شیراض یبتون دوارمی: اممیگویو م نمینش یانتظار م یصندل یرو  

یکن ! 

کنمیتالشمو م رمی: م دیگویو م کندیم یپوف پاشا  ! 

رونی: برو بدیآ یم ادشیفر ینرفته به داخل اتاق، صدا هنوز ! 
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وار میکند ومن تسل یچپ چپ نگاهم م شنیاز پشت است پرستار  

برم یر اباال م میدستها . 
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دوباره  دی، خودم با ستین نیجز ا یکند ، چاره ا ینگاهم م پاشا

 وارد

بسته است ،  شیشوم ، پلکها یداخل م لچریشوم ، با و اتاق

را لچریو  

رو بذار کنار. کمکت  ی: لجبازمیگویو م کنمیم کیتخت نزد به

میکن  

دارم پس یسرپا بمونم از خستگ تونمینم گهیه من دخون میبرگرد  

فتمیم ! 



صحبت نگونهیا تواندیکه فقط در مواجهه با من ، م یمیلحن مال با  

کم دردم ساکت بشه خودم هی: تو برو استراحت کن .  دیگویم کند  

امیم فتمیم راه ! 

- هفته استراحت مطلقه کیدستور دکتر  یبر یتونیراه نم  ! 

- داده یدستور نیدکتر گه خورده چن  ! 
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- به پاشا خوامی. م میبه دستورش عمل کن دینخورده . با ایخورده   

کمکت ادیب بگم ... 

- بودم ... پاشا هم بوده؟ نجایکه ا یشبیتمام د  

: بودهزنمیم یشخندین ! 

- ؟ یتو هم بود ! 

: بودم ! چطور ؟میگویدار م دیتشد ! 

دیحنجره اش تولتواند از  یمرد م کیکه  ییصدا نیدردمند تر با  

چی: هدیگو یم کند  ! 

مارستانیتخت ب یکماکان بسته است ... همانطور که رو شیپلکها  

: اگر میگویو م رومیخورد به سمت تختش م یو تکان نم است  

یخودت هم کمک کن دی... با یکن دایزودتر بهبود پ یخوایم  ! 



 !و اگر نخوام-

- یبمون لچریو یرو یتا آخر عمر مجبور  ! 

- پاهام یرو ایباشم  لچریو ی؟! رو کنهیفرق م یل چه کسبه حا ... 

فروخت یرا م شیراحت پاها چه  . 
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 ریگذرد ! از خ یو فکر کردم چه راحت م کردمیم نگاهش

یسالمت ... 

! قدم برداشتن دنی... راه رفتن... دو پاها  ... 

- کنم یکه باهات اشت نهیا یلوس باز نیا ی جهیاگر نت  ... 

نیکردم... هم یاول خودکش یمرتبه  ی: وقت دیگویمکالمم  انیم  

کنهیفرق م یبه حال چه کس دمیو داشتم! از خودم پرس حس  ... 

زنده ایباشم  مرده  ! 

اندازد ی، قلبم را به تالطم م شیصدا ریتاث  . 

کنهیآدم ها فرق م ی: حتما برامیگویو م شومیتخت م کینزد  . 

- ستیصال شلوغ ن! اطراف من، خالف تصورت ا چکسیه قایدق  ! 

هم ندارم ی. توقع ستین چکسیه درواقع  . 

- خونه اصالن متیببر دیبا . 



- امینم ! 

پرسمیکنم و م یم اخم : 

- مد نظرته؟ یا گهید یبرنامه  ! 

- ... بعد برم  نمیبش لچریو یتا رو کننیزنم با محبوبش کمکم م

 خونه

که  یزن شی... اسا نجایا ادیزنم ب یکیو زنگ بزنم اون  ...

تشدوس  
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وار دوستش دارم بتونه وانهیکه د یو مختل کنه تا اون دختر دارم  

برسه اهاشیسالم به در ببره وبه رو جون  ! 

؟ یبمون نجایا یخوای: م میگویو م کشمیم یقیعم نفس  

- دالن ؟ خوامیم یچ یزندگ نیمن از ا ! 

دهم ینم یجواب . 

د و شو یم رهیدر چشمانم خ کندیرا باز م شیپلک ها باالخره

دیگویم  

 نیا ی. حت خوامی! نم خواستمینم یزندگ نیاز ا یچیجز تو ... ه :

 پاها



امیکنار م ی... تو رو داشته باشم... با همه چ رو ! 

- امیمن کنار ن دیشا ! 

- آدم ،  هیداشتن  ی. حق با توئه . برا یایتو کنار ن دیدرسته . شا

دیبا  

قلب اون آدم رو داشت اول  ... 

- خونه من خسته ام...  میبرگرد دیشت نکن ! باانقدر داشت وبردا

 تو

نکن یکمکت کنم . لجباز خوامی! م یبمون یتونینم گهید نجایا هم  

... 

به منم فکر کن دالن ی: گاه دیگویدوزد و م یدر چشم من م چشم  

 یکه چقدر دوست دارم ... گاه اریب ادی... به اریب ادیبه  یگاه !

 فکر

داشتم بتونم دی... و ام ستمیوشحال نام ... و خ یکه منم ناراض کن  
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ذهنت منو یکه تو ییوسط وقت ها یکنم و نشد ! گاه درستش  

از تو ... با شتریب یلیکه من خ اریب ادی... حتما به  یکنیم مواخذه  

. دی! زورم نرس دمیجنگ گهید یها یلی... و با خ دمیجنگ خودم

 تنها



زورم به  خواستمیم! چون تو رو  خواستمی... و تو رو م بودم

یلیخ  

! نشد نخوامت ... متاسفم دینرس زهایچ . 

خود  خواهدیکه او م یو زمان کنمی. فقط نگاهش م میگوینم یزیچ

 را

شتابم ! طاقت رنج و دردش  یانتقال دهد به کمکش م یصندل به

 را

 دانمیساخته است را هم ندارم! نم میکه برا یزی... طاقت چ ندارم

 ... با

چه کنم انیاپ یرنج ب نیا  ! 
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 کندیوانمود م یآورد ، طور یاش همه مان را به ستوه م یقلدر

 که

ازشیبه ن میکه اطرافش هست ییکه همه ما یاست درحال ازین یب  

میآگاه  ! 
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اختمان س یسلطان را هم خبر کرده است و پرهام هم جلو پاشا

 رژه

رود یم  . 

چنان در  شیشود ، ابروها یچرخ دار ، توسط پاشا باز م یصندل

 هم

شود مجابش کرد یدانم چطور م یرفته که نم فرو  ! 

کند یرا رد م یهر جاندار یکمک هر آدم و به طول کل دست  . 

محترم ، درتمام نطوریکند که ا یرا بر من ادا م یحق عاشق پاشا  

م حضور داردو عجز یچارگیب لحظات . 

حاال ترکش کنم نیبد اخم و تلخ است که حاضرم هم آنقدر  ! 

: من  زندی، زخم زبان م ندینش یچرخ دار م یصندل یکه رو نیهم

 از

بکش کنار تویدست لعنت امیخودم برم پس  ! 

 یکه قرار م لچریپدال و یرا رو شیگذارد پاها یمحلش نم پاشا

 دهد

نجامین ا: به خاطر دال دیگو یرو به او م ،  . 

: خوش به حال دالن پس زندیم طعنه ... 

دهد یمن م یلبخندش ر ا حواله  و  . 



دمی: اوقاتمو تلخ نکن تا صبح به خاطر تو نخواب کندیم یپوف پاشا  

. 

یشدینم داریهرگزب گهی... و دیدیخوابی: مزندیم شین اصالن  . 
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- ستیرو من کارساز ن نتینفر  . 

- باهات یدست من کارسازه باالخره کارکارساز نباشه ...  نینفر  

طلوع صبح بعد بشه آرزوت یکه تماشا کنمیم  ! 

- کار و در حق تو نکنم نیمراقب باش من ا  ! 

- یباش یسگ ک  ! 

 شیو و اصالن باالخره آن زبان مثل ن کندیم یسیه سلطان

 عقربش

دارد یدهان نگه م یتو را  . 

دیگو یره مو باالخ اوردیتواند طاقت ب یکه چندان نم هرچند : 

که  میشد دهیکش ریسلطان ... اونقدر به ز یشده آ یچه روزگار -

هی  

. خفت تا کجا رهیدستمون رو بگ دیخبر با یاز خدا ب مهراز ! 



: زبونت و مار بزنه اصالن . اسم  کشدیم یقینفس عم سلطان

 کمک

نذار خفت و . 

- یدونینم یچی... تو ه یدونیخفته سلطان تو که نم  . 

فرستم یم میدندان ها ریشود و من زبانم را ز یسرخ م پاشا  . 

: بگو تا بدونم ردیگیم یکوچه ماه انیاز آب گل آلود م سلطان ! 
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- که داشتم ... به  یبه آب خوردمیکه م یبودم به نون یمن راض

یسقف  

شیگلوله ات هی دیبا رمیمن قرار بگ ذارنیسرم بود ... نم یباال که  

سرنوشت  نیتا دل همه خنک بشه . ا بزنم همه رو بسوزونم باشم

 منه

؟ یدونیشما نم .  

: سه  دیگویدهد و م یاو قرار م یشانه  یدستش را رو سلطان

 طبقه

دختر جون داره  نیباال. ا یچطور بر یخوا یبا پله م ساختمون

 کولت

؟ کنه ! 



- هنوز  نیبچه سوار بشم ؟! ا نیکول ا یگفته من حاضرم رو یک

 به

یبه ستاره  ی! کدوم آدم شکنهیش بزنم مدست دهینرس فیتکل سن  

تو آسمونت فقط نگاهش یبذار دیبا نوی! ا زنهیدست م شیشکستن  

نه خودش ادینه از دست من برم نیاز ا شتری. ب نیهم یکن  . 

اندازد کاش  یگل م میو من گونه ها ردیگیخنده اش م سلطان

یجلو  

کند تیرعا پاشا  . 

مهراز ها رو  یاال وقتب متی: خب ؟! چطور ببر دیگویم سلطان

 انقدر از

یکنیدور م خودت  ! 

 . سفارش باالبر دادم-

تو کوچه  یخوای... م ادیکه ب ی: تا وقت کندیدخالت م سلطان

؟ یبمون ! 

 

1896 

کوچه لذت  نیدادن تو ا کیاست : از کش طنتیپر از ش نگاهش

یم  

 . برم



:  زندیکند و اصالن تشرش م یبه من م یقینگاه عم سلطان

وننگاهت  

؟ نیانقدر خشمگ هیک به ! 

- یکوچه رو بد نیا کیکش یکه تو مجبور یکس یبه باعث وبان ... 

حق نداره تلخ ی: جز من کسدیآ یاصالن م یبه لبها یلبخند  

کنه نگاهش  . 

تنمون یوصله  یتا به حال برا یدهد : از ک یابرو باال م سلطان  

م؟یکه چطور نگاهش کن یکنیم فیتکل نییتع ! 

- دو بار اسمش رفت تو شناسنامه ام که یاز وقت  ! 

: امان از تو اصالن کندیم یخنده ا سلطان  . 

- .... سیمن شده دفتر چرک نو یسلطان شناسنامه  یدونیم

 باالخره

ستیب ی! منم نمره  شهیم سیپاک نو یخط خوردگ یروز ب هی  

گفتم یک نینی. بب رمیگیم  ! 

به لب یکمرنگپاشا هم لبخند  نمیب یبار م نیو ا خنددیم سلطان  

 . دارد

 

1897 



کنندیکنم چطور تحملش م یرا فوت م نفسم  . 

! سلطان پرهام را صدا  یلحن خروشان و پر از طلبکار نیا با

و زندیم  

رود تا کمک کند ، بردنش به طبقه یم شیکه پاشا هم پ نمیب یم  

 یغر کیرود  یکه باال م یباال پر سر و صداست . هر پله ا ی

زندیم  

با کلماتش کندیم یلگد پران و  . 

 ی: حقته برا دیگویو م زندیکند، من را بغل م ینگاهم م سلطان

یب  

چونمیهات چند مرتبه گوشتو بپ ییآبرو ! 

گهی.. از خودش مییآبرو ی: کدوم بکنمیم ناله ! 

-  هیاز چ یناش زنهیکه م یی؟! طعنه ها هیپس چ دنشیکش کیکش

 !؟

خون به جگرش  : کم دیگویکنم وسلطان م یرا تماشا م سلطان

 . کن

نیو روزشو بب حال  ... 

- تو  ارهیهوو ب خوادی؟! م ستیحال و روز من براش مهم ن یکس

نیا  

 . خونه



: موقته .  دیگویشود تنها م ینه تلخ م خوردیحرفم نه جا م از

 تحمل

 . کن

 

1898 

 شهیداند و از ر یرا م زیکه انگار همه چ زندیحرف م یطور و

 اش

است مطلع  . 
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 شهیداند و از ر یرا م زیکه انگار همه چ زندیحرف م یطور و

 اش

است مطلع  . 

تا  کنندیپاشا و پرهام کمک م نمیب یروم ، م یبه خانه م یوقت

یرو  

در اتاق  یتخت دو نفره در اتاق بخوابد . پاشاست که دم ورود آن

 من

ستیو اصالن ... درک کردنش سخت ن کندیمنگاه  را ! 

ما هست یدهد که در آن تخت دو نفره  یرا م یاتاق آدرس  ! 



: ممنون میگویو م کشمیم ی. نفسکندیم یانظار آبرودار یجلو  

نیگلوتون رو خنک کن ارمیب یزیچ هی نی. بذار نیدیکش زحمت  ... 

 :دیگویاندازد و م یم یاتاق نظر یشکسته  ی شهیبه ش پاشا

رمیم  

بر شهیش یپ  ! 

 

1899 

هیچه وضع زندگ نی: ادیگویکند و م یرا پر از آب م یکتر سلطان  

! 

وقت ؟ چی... هیخونه برس نیبه ا یخوایم یک ! 

- خوادینم یدگیموقت که رس یزندگ . 

؟ یبمون دی؟! تو چرک و کثافت با ی: آخرش که چ زندیم غر ! 

رد وآو یانگشت خاک گرفته اش را به سمت چشمان من م و  

: همه جا خاکه ... کثافتهدیگویم  ! 

- کنهیم زیاصالن تم  ! 

- و  خچالیدر  یرو ی. کدوم مرد دونهیاصالن مرده ظرافت نم

یدرها  

 یزنونگ دیتو با کنهیم زیتم ی؟! سرسر کشهیها دست م نتیکاب

 به



یبد خرج . 

- مگه من کلفتشم  رهی. کارگر بگیگیواسه خودت م ی. چ خوامینم

 !؟

به جون خونه فتمیدستم ب رمیبگ ریستمال گرد گمونده د نمیهم  ! 

- یآدم نسبت به خونش انقدر ب شهیخودته دختر ! مگه م یخونه   

باشه تفاوت  . 

مهیدیناام ی! خونه  ستیکه ن دمیام ی: خونه زنمیم زهرخند ! 

 

1900 

. هرجا که ادم  هیچه حرف نی: خدا نکنه . ا گزدیلب م سلطان

 توش

 نیخونه است ... خونه به ا کنهیم یگزند شهیم داریب خوابهیم

یقشنگ  

به خدا فهیح . 

زیخانه قشنگ است ؟! همه چ نیا یکنم کجا یبه اسباب م ینگاه  

و بد یبدون هماهنگ زیفکر انتخاب شد ... همه چ یو ب یدست دم  

 نیدارد ا یا ییبایحوصله و پر از درد ... چه ز ی! ب قهیسل

 خانه؟! به

دستمان بگذارد یخرج رو دینبا موقت یاصالن ... خانه  قول  . 



زیخواهد همه جا را تم یم تیرود که با جد یبه سلطان م نگاهم  

: کف آشپزخونه نوچهدیگوی. با غرغر م کند  ! 

ام، با  ختهیفرش ر یرو شبیاورم آب قند را د یم ادیتازه به  آه

 حال

که دور تا دور آن لکه  ییرفتم از تعدد مورچه ها شیپ ،یمشمئز

 ی

با نفرت لب دندیلول یفرش ، در هم م یجا انداخته رو نیریش  

سلطان یو صدا زدم: آ دمیبرچ ! 

نیپاسخم داد و با انزجار گفتم: با ا ینیخشمگ یبا بله  سلطان  

کنم کاریچ دیبا تیوضع . 

تف بر من گفت و به آشپزخانه رفت کیانداخت و  ینگاه سلطان . 

 

1901 

زند ، اول جواب  یم میصدا اندازم . اصالن یباال م دیالق یا شانه

ینم  

سوزد به  یاش م یاما بعد ... دلم به حال عجز و درماندگ دهم

 اتاق

؟ی: چطوردیگویروم و م یم  

کنمیقهر و اخم نگاهش م با . 



: پاشا و پرهام رفتن دیگویو م کندیرا به سمت من دراز م دستش

یپ  

بر ؟ شهیش  ! 

دهم ینم جواب . 

؟ ی: قهرزندیم لب ! 

 یایشود : از قهر درنم یتر م قیو لبخندش عم نمکیسکوت م باز

 !؟

- بکنم. برنامه ام طبق روال اگر انجام نشه تویپرستار تونمیمن نم  

شمیمواخذه م دوباره . 

- به همه  دی.تو هم با شمی. امروز بگذره فردا بهتر م ستین یمشکل

 ی

یاز من مراقبت و پرستار دیکه با یکن الیخ خوامینم یبرس کارات  

یکن  ! 

التی! خ کنمیهم نم الیخ ی: نه حتمیگویم یلحن ازار دهنده ا اب  

 . راحت

 

1902 

تلخ تر باشم اما خواهمیم  ... 



توانمینم ! 

نمیب یآزارش بدهم انگار خودم آزار م نیاز ا شیب . 

و نیریش یبا لهجه  یزند و بعد به آرام یبه چشمانم زل م تنها  

یأحلى نوبات جنون ای:  دیگویم یا مردانه  ! 

؟ ی: چ زنمیبا حرص لب م دیگو یچه م فهممیمن ! 

- ام یوانگید نیتر نیریش یا  ! 

تمام  یا هیثان یبندد و من ، برا یم یرا به آرام شیبعد پلکها و

 ان

یاندازم ... تنم لحظه ا یم نیآلوده به خشمم را به زم یها زهین  

یجمع م دیکه با رومیم ییخرده ها شهیو به سمت ش شودیم سبک  

 . شدند
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آمده است لیبا ساک و بار وبند سلطان . 

 

1903 

برند ،  یبه سر م یپنجاه سالگ یکه در آستانه  یهزاران زن مثل

 فرز



کندیغذا درست م میکه هست ییما یکدبانوست. به تعداد همه  و  

به مقدار هیاما اغذ ستین من اگر هرچه که یاست درخانه  وخوب  

شودیم افتی یفراوان . 

که از ی! دستگاهکنمیرا روشن م شنیاست یپرهام و پاشا پل یبرا  

انگشتم هم تا کنون به آن نخورده یاصالن است و من حت متعلقات  

 . است

مدام در خانه سرگردانم خودم . 

که انگار مال هفت کندیم یدگیبه آشپزخانه ام رس یجور سلطان  

 شیکه دست بردارد ... گوشها خواهمیبادش است هرچه موا جد

 به

ستیبدهکار ن حرفم  . 

: بس کن میگویاورم و م یآخر دستمال را از چنگش در م دست

گهید  

گوش بده به من قهیدق هی  ... 

: هاندیگویو م کندیم نگاهم ! 

دارم و یکوفت اما احترام سن و سالش را نگه م میبگو خواستمیم  

رمیگیبه دهان م زبان  . 

 



1904 

است ... گاز  زیچرخد . همه جا تم یچشمم به آشپزخانه م بعد

زیتم  

است . ظروف در  زیآشپزخانه تم یپنجره  یها شهی.. .ش است

 آب

شده  یریکانتر گرد گ یشده اند و سطح رو دهیمرتب چ چکان

 است

کیاراده ذهنم به  یهمه جا را رتق وفتق کرده است که ب یطور .  

ودش یم دهیکش سمت  . 

کندیهدف را جستجو م کیتنها  و  . 

نگردیدستم م انیم یکه به دستمال نم گرفته  یدرحال سلطان  

کار دارم گهی: جان؟! بگو ددیگویم  ... 

- ؟ ادیخونه مهمون م نیا یداره برا ! 

برس دختر تی: برو به کار و زندگ دیگویو م کشدیم یقیعم نفس  

 . جون

بکشم.  غیج خواهمیم...  کشدیم رونیرا از دستم ب دستمال

خواهمیم  

یرا بشکنم . اما برا زیکنم و همه چ هیگر خواهمیبزنم ... م ادیفر  

: خودتودیگو یم یو سلطان به ارام کنمیدر سکوت نگاه م یقیدقا  



قد ! که  میقد و ن یبا سه تا بچه  وهیزن ب هیاون زن ... یجا بذار

 به

خترهاش باشه فقط حافظ د نکهیا یشوهر... برا یخانواده  اجبار

 تن

بهش نداره یلیم چیکه ه یبه وصلت دهیم  ... 

 

1905 

ردیگیرا م دستم . 

نشاند یم ینهارخور زیپشت م یصندل یرارو من  . 

: من از تو توقع دارم عاقل دیگویو م زدیر یم یگرم یچا میبرا  

یباش ... 

: خودتو بذاردیگویم یبا لحن آرام و گرم کندیکه نوازشم م ینیح  

 دارهی... که هر شب چراغ خونه اشو روشن نگه ماون زن  یجا

 تا

در و باز کنه دیکه به زور باهاش وصلت کرده شا یمرد نیهم  ... 

 یچا هیو قدر  ادیبزنه ... ب یسر هی دی... شا ادیامشب ب دیشا

 خوردن

اون زن ... که تمام  یآب بده ... خودتو بذار جا یو گوش سر

 کماالت،



خرج  شوی... و جوونییبای... ز یزی... تمی... آشپزیکدبانوگر

 کرده و

که طبق سنت  هیچنته نداره ... چشم انتظار مرد یتو یزیچ گهید

 و

روز اون هم کم  هیکه  یفهمیداره ... مطمئنم م یازش حق شرع

ارهیم  

به جوش  رتشونی... و برادرهاش غ زنهیم ادیدردش رو فر ...

ادیم  

یبرا بندنیم یزیو چشم رو هرچ شهیتو تنشون خشک م خون  

... مگه ی... برادر داریخواهر ! تو خودت خواهر یخوشحال

 درود چشم

اد؟یبه بار ب گهید بتیمص هی یخوایرو عقلش... م نبست ! 

 

1906 
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مدت ...  نی: تو ا دیگویو م کندیگونه ام را نوازش م سلطان

 منتظر



باشه ... از چشم مردم دور نمونه ... حاال درسته  یکه فرصت ودمب

ریز  

دالن . اونها  دوننیم تیاجباره اما ... اونها به رسم ی هیسا

 خواهرشون

و  شناسنیم تیبه عقد اصالن در آوردن ... و تو رو به رسم رو

 سلوا رو

 ... هم

شودینقطه متوقف م نیاش در هم جمله . 

رسم خودشو  ی: هر خانواده ادیگویمو  کشدیآه جگر سوز م کی

 داره

اههی.مردها بگن ماست س چرخهیحرف مردها م یرو فیآل س ....  

ماجراها هرکس سر  نیجرات مخالفت نداره . تا قبل ا یکس

شیزندگ  

از هم  نهیکه ک ی... اسامه و اصالن هم مثل دو تا برادر بود

 ... داشتن

اصالن  رتیاسامه غ ساختن ... اگر یبد با هم م ایخوب  باالخره

 و

 ی. که اصالن به تالفدادیحادثه ها رخ نم نی... اگرفتینم نشونه

یکار  



کنه و خون اونو به  یکرد... حاال از سلوا دور یلیاسامه با ل که

 جوش

داره یعلت هی یهر معلول ایدن نی. تو ا ارهیب  ... 

 

1907 

دیگویشود و م یمادرانه م لبخندش : 

 یشد ... و اون شب...وقت یدشت چ یوکه ت یاریبه خاطر م حتما

 که

به ما پناه آورده بود ... اصالن تن به مرگش داد و تو  یلیل

 نجاتش

 ستیشده! اسامه ن یاست ... چرک وعفون نهیرید نهیک نی. ا یداد

 اما

سلوا تموم  یسلوا وبرادرها یاز اصالن و قوم اصالن برا گله

 . نشده

بده که اسامه اومد ...  یفرار خواستیرو م یلیموقع هم ل همون

 من

رو نیتو ا فهممی. من میرو نداشت یزندگ نیتو انتظار ا فهممیم  

... اما به خاطر درود تحمل کنیخواستینم ... 



 ی: هر آدم دیگو یدهد و م یو محکم فشار م ردیگیرا م دستم

 ارزش

... بهش عشقی... بهش محبت کنیکن یکه براش فداکار داره  

. ما یو تحمل کن نیو داره که بخاطرش ا... اصالن ارزششیبورز

 همه

کنهیم اهیکه دل آدم ها رو س یا نهی... نگران خشم و کمینگران  . 

ادم ها رو مجبور کنه تا تونهیکنه م ریآدم ها رو تسخ تونهیم عقده  

کدوم از ما... نه ال  چیازشون سر بزنه . ه یدیپل یکارها

.... نهفیس  

 زیعز هینفر  هیت از دست دادن مهراز... طاق ی.... نه حتیلیگرا

گهید  

 تیو با درا یکن یدوش توئه که صبور یبار رو نی. ا میندار رو

نیا  

جار وجنجال همه  ی.من ازت توقع دارم . به جا یرو بگذرون مدت

 رو

یآرامش دعوت کن به  ! 

 

1908 



رو جبران کنم  نید دیبا ی: من تاک میگویپر از اشک م یچشمان با

 !؟

؟ شهیها تموم م یلیبه گرا من یبدهکار یک ! 

. تو یهست یلیکند: دالن ... تو خوِد خود گرا یرا فوت م نفسش  

وقت هرگز چی! ه یستی... از ما جدا ن یخانواده ا نیبه ا متعلق ... 

رمیبرم دوش بگ دی: بامیگویو تنها م کنمیرا از گونه پاک م اشکم  

! 

خ و خونکه نگاهش سر ییچشمانم با پاشا شومیکه سرپا م نیهم  

خورد یاست گره م آلود  . 

رومیاتاق م به  . 

: ببخش که اتاقتودیگویو اصالن م دارمیرا برم ازمیمورد ن لیوسا  

کردم تصاحب . 

- ستیمهم ن  . 

- دمیخجالت کش  .... 

چرخمیدارم و به سمتش م یرود اما برش نم یبه حوله م دستم  

؟ ی: از چکنمینگاهش م کنجکاو ! 

- میخواب یبفهمن ما جدا م نکهیاز ا  ! 

 



1909 

داره ؟! به اونها  یتیشود : بفهمن ... مگه اهم یم کیبار نگاهم

 چه

 ...مربوط

کندیم سکوت . 

سوال بره ؟ ریز تیمردونگ یترسی:م میگویطعنه م با ! 

 ! نه-

- ؟ یپس چ ! 

- تعفن آور ی... از سنت ها دهیمن از خانواده ام... از رسوم پوس  

توغرور  ی! از شکستن دوباره  دمیترس  ! 

دهد و به یآورد وسرش رابه بالش فرو م یبه لب م یسرد لبخند  

میگویو م زنمیتنفسش زل م تمیبه ر یقیماند . دقا یم رهیخ سقف  

: 

جواب  دیهم با میتا به امروز با هم نداشت یارتباط چیه نکهیا سر

 پس

؟ میبد ! 

- کار به اونجا برسه ذارمینه . نم ! 

روم و کار و یزنیم مهیلش خ؟! قب یکنیم کاری: چزنمیم شخندین  



؟ یکنیم تموم ! 

 

1910 

: من وتو طبق معاهده و حس و  دیگویبندد و م یرا م چشمانش

 دل

ستیمربوط ن یبه کس گهیقلم د هی نیا میریجلو م خودمون  . 

میگو یم یدگیاوج درد و وقاحت ، با رنج در  : 

- تنه امون نییکه مربوط به پا یمسائل یپس خدا رو شکر که رو  

مورد  نیچون جدا در ا میریبگ میخودمون تصم میتونیم شهیم

 نگران

 !بودم

- اتفاق افتاد ! فکر کنم منظورم  نیدرمورد سلوا ... و اسامه ... ا

 رو

یبش متوجه .... 

 نیکه اگر قرار باشه رو ا یدونیچرخم : م یبه سمتش م رانیح

 مورد

ون خودم .. تو... و ا نیقیرو من باشه ... قطع به  ینظارت هم

یهوو  

؟ زنمیم شیآت تمویخاص یب ! 



- ! غصه نخور... غصه نخور کنمیمن خودم گالن نفتشو فراهم م

 قربونت

 ! برم

ی.... زورگو... قلدر... لعنت یقربانم نرو اهیصد سال س خواهمیم  ! 

روم . وحشت و اضطراب  یو به حمام م زنمیم رونیاتاق ب از

 دست از

دارد یمن بر نم سر  . 

 

1911 
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باشم هیگرفته ام با روح میشود، تصم یدر حمام تمام م کارم .. 

گرفته ام.. خودم را حفظ  میامور ! تصم یو قادر به همه  توانمند

 کنم

دوران را به خاطر  نیگرفته ام ا میکه هست . تصم یمتیهر ق به

 درود

کنم تحمل  . 

شده است و دامن یکه خامه دوز دیبلوز سف پوشم،یدامن م بلوز  



هم  یو کم زنمی، به تن م یو مشک دیراه راه سف یدراپه  سرخ

شیارا  

و  کنمیسشوار م شگریارا کی یرا به خوب میموها ی. وقت کنمیم

 از

است که  ینگاه نیزنم . نگاه سلطان اول یم رونیاصالن ب اتاق

 به

ندینش یم صورتم  . 

آورد: برم برات اسپند دود کنم یکه به لب م کشدینمطول  یلیخ . 

 یمن توجه نشان م رییتغ زانیم نیبه ا یپاشا با دقت واضح و

 دهد و

 یم ند،یب یکه تا به اتاقش نروم من را نم یبه حال اصالن دلم

 . سوزد

کندیم یو پرهام را سلطان راه پاشا . 

 

1912 

نیدر ا تواندیکه م یقوت قلب است تنها کس میسلطان برا حضور  

اوست ردیدستم رابگ وانفسا  . 

... دلشوره دارم. اصالن به ضرب  میهست مانیمنتظر مهمان ها ما

 و



 کشدیکه م یاست و در خواب... درد هوشیمسکن مدام ب زور

 جانکاه

 . است

خانه  نیبه ا شانیهفت غروب است که ، آم آل و سلوا پا ساعت

 باز

عمه شان گذاشته ، خبر را نزد شیکه دخترها نیشود . هم یم  

بوسد و سلوا  یاست . ام آل با آن نگاه خشک اما من را م یخوش

 به

کند یپنجه ام اکتفا م فشار . 

آم ال سراغ نندیخانه بنش یتا به باال کنمیکه دعوتشان م نیهم  

ردیگیرا م اصالن . 

تا  کندیخواب است و مشغول استراحت ، اصرار نم میگویم یوقت

 او را

ندیبب  . 

 دانمیکند . م یخانه را با دقت نگاه م یبا چشمانش فضا اسلو

 خانه

من یاز مناطق خوب تهران ، خانه  یکی. در  باستیاو ز ی  

به یدگیو البته چون دوستش ندارم هرگز به آن رس ستیمعمول  

کنمینم یخصوص . 



 

1913 

برد ،  یم فیآورده است . دست به ک یچشم روشن میآل برا ام

 جعبه

دیباش ری: عاقبت بخ دیگویو م ردیگیسمتم ممخمل را به  ی . 

: ممنونزنمیلب م یآرام به . 

آورده که از  بایبلور ز کی میسلوا به جعبه است .او هم برا نگاه

 او هم

به او احترام بگذارم  نکهیا یبرا ی. حتکنمیتشکر م محترمانه

 بلور را

جاش نجای: ا میگویدهم وم یقرار م یعسل یها زیاز م یکی یرو  

هخوب  . 

زندیلبخند م سلوا . 

یرا م انمانیاطراف تیو فقط رعا میهردو به خون هم تشنه هست ما  

میکن . 

پرسد: حال شما یآل رو به سلطان م ام ... 

: شکردهدیلبخند زنان پاسخ م سلطان ... 

کند تا بازش کنم یدستم است اشاره م انیکه م یال به جعبه ا ام . 



رو به  یو کنجکاو یفضول کند . از یبا دقت من را تماشا م سلوا

 مرگ

 . است

 

1914 

 یدرجعبه باز م ی... وقت تیاما در نها کنمیزده رفتار م خجالت

 شود

باب  نکهیو خودم با وجود ا نمیب یسلوا را م ی دهیکش گردن

قهیسل  

است ذوق کنم ستهیآنطور که شا کنمیم یاما سع ستین ام ! 

یمیضخزرد  ریمکه که به زنج لیشما یپالک طال دنید از  

 اریو چهار ع ستیب زنمیشوم حدس م یاست متعجب م متصل

 است

اما با ارزش  ستیمن ن ی قهیآورم سل یبه لب م یلبخند کمرنگ ،

 به

رسد یم نظر . 

زندیو سلوا با چشم و ابرو اشاره م کنمیم تشکر . 

حیکشد اما من ... ترج یشوم ، سلطان ابر ودر هم م یم متوجه  

بمانم یس باقحالت آتش ب نیدر هم دهمیم . 



: ممنون میگویبوسم و سپس م یدست ام آل را م یانگشتر یرو  

. 

: خوشت اومد؟زندیچشمانم زل م در  

- یدستتون درد نکنه . قشنگه مرس . 

... سر و یدی:بنداز به گردنت ... ماشاهللا سف دیگویآل فورا م ام

نهیس  

 شتریزرد بندازه خونش ب ی... بنداز . زن طالیدار یقشنگ ی

شهیم  . 

شهیم شتریصورتش هم ب یو تازگ طراوت ! 

 

1915 

کند یاخم م سلوا  . 

ادیآدم به چشم ب شهیزرد باعث م ی: طالمیگویم من  ... 

- مثل تو که  یاونم زن دهیبه رنگ و رخ زن جون م وریزر وز

دیسف  

باشه هم  ! 

: دیگویکوبد و م یبه تخته م میبرد و برا یم زیدست به م و

 .ماشاهللا

نیاندازد : بندازم گردنم نظرتون رو بهم بگ یم گل میها گونه  . 



اش را بزرگ جلوه دهم هیهد کردینم الیخ زندیآل لبخند م ام  . 

نیکشی: زحمتشو ممیگویدهم وم یمکه رابه دست ام آل م لیشما  

 !لطفا؟

دختر جوانم کیهرچه باشد من هم  ردیپذ یم زندیآل لبخند م ام  . 

ارام کنم. ناز کنم... کرشمه هستم . من بلدم آدم ها ر عروسشان

میایب  

خودم را لوس کنم تا ملوس به نظر برسم یمثل گربه ا و  . 

:مبارکت باشه دیگو یبندد و م یرا به گردنم م ریآل زنج ام  . 

بشه قسمتت  ... 

: انشاهللمیگویاما م ستین میسفر به آنجا آرزو نکهیا با  ... 

ه: مبارکت باشدیگویو م بندیرا سلطان م گردنبند . 

 

1916 

نگاهم  نیشوم و سلوا سنگ یم ییرایو مشغول پذ کنمیم تشکر

یم  

شده  یمیبا او صم یخندانم ... و طور یچون ام آل را خوب م کند

 ام

کس انتظارش را نداشت و ندارد چیه که ! 
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دیآ یم ونریاتاق ب یخش دارش از فضا یصدا . 

 ... دالن جانم-

یبر لبانم جار یلبخند واقع کیکند تا  ی، وادارم م شیصدا مهر  

یو من با عذرخواه کندیباال رفته تماشا م ی. سلوا با ابروهاشود  

یمرتبش کنم برا دی: اجازه بدمیگویو م زمیخیاز جا برم یکوتاه  

زشیبا مهمانان عز دارید .... 

رودیم زیم یسلوا نگاهش به گوشه و  زندیآل است که لبخند م ام  

. 

بندم یو سپس در را پشت سرم م رومیاتاق م به . 

 

1917 

و  دارمیاش عرق زده بود تند به سمت تختش گام برم یشانیپ تمام

 او

یشد ی: تو چرا انقدرخواستندیگویو م زندیم یسوت  ! 

- روننی... مادر و زنت بسیه  .. 

- ییزن من تو ! 



و میزدا یق صورتش را با دستمال مو عر دیآ یبه لبم م لبخند  

؟ گرم بود اتاق ؟ ی: چرا عرق کردمیگویم ! 

- خوبه یهمه چ . 

که  یکه از قبل در اتاقش زمان یرنگ مردانه ا دیسف راهنیپ

 خواب

تنت نوی: بهتره ا میگویوم رمیگیدست م انی، قرارداده ام را م بود  

یمرتب باش ننتیبیم یدوست دارم وقت یکن . 

ستمیرو پام با تونمی: من مدیگویو م کندیم منگاه همانطور ! 

- اگر کیاتیس یو گرفتگ یکه دار یبا توجه به درد یمتوجهم ول  

موجب  یلعنت یو اون خرده گلوله  یعمل نکن سکید یخوایم

 قطع

هفت روز استراحت مطلق رو  نینشه به نظرم بهتره ا نخاعت

 مدارا

یکن . 

- دالن ییبایتو چقدرز  ... 

 

1918 

 !خرم نکن-



- وقت نشد بهت بگم چشمهات چقدر چی. ه گمیم ینه .... جد  

متناسب .... و  ینینگاه براق ! ب هی...  دهی... کشیی.... آهوبانیز

ییلبها  

نهایا یهمه  شهیمن مگه م ی! خدا شنیهم چفت م یکامال رو که  

گردت ... استخون ی... فرم چونه یشد یباشن؟ تو نقاش یخداداد  

هات گونه  ... 

کشد :  یم میبازو یو او دستش را به رو نمینش یخت مت ی لبه

نیا  

دهی. اندامت و خدا تراش ادیبهت م بلوز ! 

هات تموم شد ؟ فی: تعرمیگویاست و م میدستها انیم راهنیپ  

- دختر درست با هی ی... وقتیبش ییبایفکر کن بهش. چه مادر ز  

یصورت متولد کن بیترک نیهم  ! 

دهد: البته من نژاد پرست  یه مو او ادام کنمیاخم نگاهش م با

ستمین  

نباشه ... وگرنه  ونیبه م یادگاریکه ازش  فهی.... نژاد تو ح اما

نیزم  

یرو ندار گهیآدم د هی یجا . 

شودیم کیبار نگاهم  . 

 



1919 

..  دمتیدیم ی: جوون تر که بودم وقت شودیآرام م شیصدا

 برحسب

ن و بخوان نژادبش جیاگر دانشمند ها بس گفتمی... با خودم ماتفاق  

رو و باهوش... نکنه تو رو  بایز یرو انتخاب کنن ... نژاد یبرتر

 بدزدن

با خودشون ببرن و  ! 

یا وانهی: تو دزنمیم لبخند  ... 

- ؟ یتا به حال بهش فکر کرد ! 

- یشونیمنو کجا م یشونی! پ هیشونی... پ ستین ییبایمهم ز  ! 

- خودم  تونمیم .... من برات کم هستم امایقلب من نشست یتو رو

 رو

که دست به اندازه هات یفهمیم ینیمنو بب یکنم . کم کیتو نزد به  

کنمینم کتیکوچ زنمینم  . 

اش را یشرت طوس یت یابتدا یسه دگمه  کشمیم شیرا پ دستم  

دست خوردن که شدم  یمن وقت ی: اندازه ها میگویو م کنمیم باز

 زن

میبحث وادامه ند نی. حاال هم بهتره ا دوم . 

- اخه نیدنبندشو ببگر ! 



- مادرته ی هیهد  ! 

: چه غلط ها کندیدرهم م ابرو  ... 

 

1920 
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یم حیو توض کنمیناراحت ؛ نگاهش م ایخوشحال است  دانستمینم  

 : دهم

- خونه است یچشم روشن  ! 

- فتهیب ییردا به گداپس ف ترسمیو پاش کرده م ختیانقدر ر . 

طال برده  سیسلوا سرو ی: برا زندیو خودش لب م کنمیم هان

 بودن

هم بهش  نیزم هیو چند طاق پارچه . وریز یطبق... جدا یتو

 دادن

یوقت هی ترسمی؟! م نی. فقط همریپالک وزنج هیزن من  یبرا ... !  

هاشون به باد بره هیسرما  ... 

- یحرص نخور کنمیم هیتوص ! 



 یشیچه ات نی: تو صبر کن ببدیگویو م دیافزا یحنش مبه ل آتش

 به

کنم پا . 

: من عروس خون بسم کنمیم پوف  ! 

 

1921 

- . تا قبلش اون اسم روت بود ... االن اسمت فقط  یتو عروس

 . عروسه

فیآل س عروس . 

- هیها چ یاصالن خاله زنک باز  . 

-  یبذارن ! اگر اون عروسه ... تو که نو عروس دفرقینه چرابا

 .نه جشن

. من به همه گهید زیچ چینه ه هی.... نه مهریلفظ رینه ز یخواست

 ی

ئه  یاحترام یب نیاونها احترام گذاشتم. از نظر من ا یها خواسته

 به

گردنت شیو زن من! چرا انداخت تو  . 

 .خواستم احترام نگه دارم-

اری: الزم نکرده! درش بکندیم ترش . 



 ....اصالن-

اری: گفتم درش بکندیم اخم . 

- شهیاصالن مادرت ناراحت م . 

- رهیبگ ادی. دو بهتره که ناراحت بشه تا کی ستیاون مادر من ن  

جرات نکنه تو رو نفر دوم بدونه! سه من ینگذاره که کس تفاوت  

شناسمیام رو بهتر م خانواده ! 

 

1922 

 نهیرا بکشد و من س ریبه گردنم و زنج ندازدیدست ب خواهدیم

 عقب

.... بذار من روش خودمو جلو برم. اگر  نی: ببمیگویبرم وم یم

یخوایم  

خودم  یاحترام برا تونمی... من خودم میمن بخر یبرا احترام

 داشته

مسائل  نی. در ضمن ایتو خودتو جلو بنداز ستین یاجیاحت باشم

 هم

ستیبرام مهم ن چندان  . 

- دونمیاونا بزرگ شدم رسم و رسوم م نیمن مهم بود من ب یبرا  . 

همون سنت ها نیع دیپس با کننیسنت هاشون م یاطمنو ق یوقت  



رنگ  ی! ب ییو جز فیهم در برابر تو اجرا کنن ... نه با تخف رو

 و رو و

ضیمر  ! 

در  یخوای. اگر هم م گمیجدا م ستی: برام مهم ن کنمیم آرامش

نیا  

باشه که من نباشم  یکن وقت یسع یداشته باش یاعتراض مورد

 دور از

متوجه بشه که  یبشم و کس یمن قاط نکهیمن . بدون ا چشم

ینقش  

؟ یموارد داشتم . متوجه نیا در ! 

ستیکاف شیبرا تحکمم . 

خرمی: خودم بهترشو برات مدیگویو م کشدیم قینفس عم کی  . 

ارمیشرتتو درب یت دی: با میگوینرم تر م یو کم زنمیم لبخند  . 

کردم یکار هی: من  دیگویو م کندیم یمکث  ! 

 

1923 

- ارمیلگن و ب رمی. میبهداشت سیسرو یبرا  ... 

- اون وقت دارم ینه فعال برا  . 

- ؟یخب پس چ  



- شب ۱۲... امروز تا  ادیپرستار مرد گرفتم تا ساعت نه شب م هی  

تا شب....  ادی... فردا دوباره هفت صبح م رهی... م هست

به خواستمی.نم  

یفتیبه دردسر ب میمسائل شخص خاطر . 

زنمیاما لب مفکر بودنش قلبا ممنونم  ازبه : 

- نداشتم هیقض نیبا ا یمشکل  . 

 ! من داشتم-

داشت حداقل لیرا به تن کند. هرچند که تما راهنیپ کنمیم کمکش  

را شیمرتبش کردم موها یاما دکتر قدغن کرده بود . وقت ندیبنش  

را معطر کند شیزدم و ادکلن را به دستش دادم تا نبض گلو شانه . 

ممنوندر چشمم دوخت و لب زد :  چشم  . 

شوم . ام آل وسلوا  یدزدم و سپس از اتاق خارج م یرا م نگاهم

 را

ستمیا یم یو خودم کنار کنمیم صدا  . 

 

1924 
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به  یسرکش یشود، سلطان به بهانه  یو بششان تمام م خوش

 شام ،

رود یآشپزخانه م به . 

گذاشته  یپشت سر ام آل بالشت م،یلوا و ام ال در اتاق هست، س من

 ام

تخت است و یکنسول نشسته ام، سلوا لبه  یصندل یخودم رو و  

و تکه تکه در دهان اصالن  ردیگیپوست م وهیکه م یدرحال

، گذاردیم  

خانواده بزرگتر نیا یسفره  شهیوقتش م ی: ککندیآل لب باز م ام  

اصالن ؟ بشه ! 

یدوره  یبتون دی. دالن با ارهی:وقت بس کندیم یه اُمنگاه ب اصالن  

تموم کنه پروازشو . 

زند، آن  یبه کارد م یجود و تکه ا یم یبیبا خرت خرت س سلوا

 را

که زودتر  دیاقا بخور دی:بخور دیگویبرد و م یدهان اصالن م دم

 قوت

جونتون برگرده به ! 

بره  یاجازه بد یخوای: مدیگویو ام آل م کندیتشکر م اصالن

 !سرکار ؟



 

1925 

- مادر دیبا فیآل س یباشه؟! بچه ها ییبده زن مستقل و رو پا  

رنیبگ ادیداشته باشن ...که استقالل و پشتکار و  یقدرتمند  . 

- مملکته نیا یها ارهیبا کار ندارم . مشکلم با ط یمشکل . 

با یزن کردمی. فکر م شومیام آل احترام قائل م یبرا اریاخت یب  

که آورد ، ناچارم کرد تا یلیاست اما دل یو سنت دهیپوس یافکار  

ارهیکه ط یکشور برمشی: مدیآ یبزنم و اصالن به حرف م لبخند  

باشه نانیقابل اطم هاش  . 

- ؟ یبچه و عروس و از من دور کن یخوایم  

، نمیب یدر هم گرفته اش را م یساکت است و من ابروها سلوا  

: نقل دور کردن دیگوین مبه کنسول داده ام اصال هیکه تک یدرحال  

 یتو شرفتشیکنه و بگن پ شرفتی. اگر قرار باشه دالن پ ستین

 کره

ماه فرستمشی... م ماهه  . 

- . خودت یدونیوم فیآل س نیاصالن تو قوان نجاستیبچه جاش ا  

؟ یبال و پر ک ریز ؟ی.... کجا بزرگ شدینبود مگه  

نیهم یا: چون جدا از مادر، بزرگ شدم بر زندیلبخند م اصالن  



 رهیبگ میتصم دیاگر دالن خواست مادر بشه ، خودش با دونمیم

 بچه

هنوز کم سن  یلیباشه . از اون گذشته دالن خ شیزندگ یکجا اش

 و

 

1926 

.  هیبزرگ تیپخته تر بشه . مادر شدن مسئول یکم دی! با ساله

 خودش

باشه یتیمسئول نیچن یرایپذ دیبا هم . 

آش  کیودش را مثال نخود دهد و سلوا خ یآل سر تکان م ام

انیم  

اندازد : من همسن دالن خانم بودم ، دختر دومم و باردار بودم یم  

. 

آلوده  شونی. همه چخورنیها ، خوب نم ینگذره . شهر وقتش

 است

... ماست و دوغشون ... ما  رشونیو پن ریهواشون ... ش ...

یعیطب  

دوره زمونه نیا ی. جوون ها میو تونست میخورد  ... 

و یعیبندرترکمن محصوالت طب ی: ما هم تو میگویکالمش م انیم  



تو تهرون نکهی! و ا ستی. فقط جنوب که ن میو دار میداشت یخوب  

شهیم دایپ یچ همه  . 
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 ریدستشو بگ یتهرون هی: تو به عنوان  دیآ یآل به حرف م ام

 ببرش

کرد نشونش بده دیخر شهیکه خوب م ییجاها  .... 

 

1927 

: تو هم به عنوان بزرگتردیگویو ام ال رو به سلوا م زنمیم لبخند  

فراموش دو تا جوون نباشه .  یبهشون سر بزن خونه دار یگاه

 هر

باشه بهشون  یکی...  شونیزیبرنامه ر یسرکارن ... هر دو پ دو

 ! برسه

کنمیم وحشت . 

زن را به خانه ام باز کند نیا ینباشد که پا نیا یمنظور ام کاش  

وقت یو ب وقت  ! 

امور چند تا  تونمی: من که م کندینازک م یاما پشت پلک سلوا

 خونه



رمیبه عهده بگ رو . 

: بسم هللا زندیآل لب م ام  ! 

: دیگویو م کشدیم یقیو اصالن نفس عم کنمیاصالن نگاه م به

 من و

میایخونه برم نیور اام یمشترکا از پس اداره  دالن  . 

: دیگویو ام آل م کندیرا به دهانش منتقل م یبیبا اخم تکه س سلوا

 تا

 دیبچه نباشه بله اما اگر قرار باشه قسمتتون بشه .... با یوقت

یفکر  

 . کرد

 

1928 

بکن .  ی: خالصه عروس... فکردیگویم یساکت است و ام سلوا

نیا  

تو  بیکه ترک ی... پسر.یکنه . خوشگل دایگسترش پ دیبا خانواده

 و

تماشاش ندهیما خوشا یباشه ! برا اصالن ... 

 !فقط تماشا ؟-



 یم موییدارا نی: بهتر دیگویاصالن است و ام آل م یصدا نیا

به زمیر  

پسر تو یپا  ! 

عروسم یبه پا توییدارا نیبهتر یگفتی: قبل تر مزدیریرا م زهرش  

یام یکنیپاش م و ختیر یک نمی.... نشسته ام به تماشا ببیزیریم  

! 

کرد  وهیکه منو ب یکس شاوندیخو ی: برا دیآ یبه حرف م سلوا

 اصالن

چرا ؟ گهی... شما د خان ! 

کندیاخم م یام  . 

 فتدیراه ب یجدال خوامیدوزد و من نم ینگاهش را به من م اصالن

 و

به سلطان کمک کنم؛ نکهیداشته باشم به بهانه ا یدر آن نقش من  

خواهم بروم نگاهم به سلوا  یم ی. وقتنمکیاتاق را ترک م فورا

فتدیم  

شود و  ی، از حدقه خارج م یچشمانش مثل دو مار افع که

خواهدیم  

بزند شمینگاهش ن با . 

 



1929 

 یام یو خواسته  شنهادی، بساط شام به پ کنمیسلطان کمک م به

 در

 شومیناچار م دیآ ی. پرستار مرد که م شودیاصالن پهن م اتاق

 حجابم

 یو محجوب است اما نگران ریکنم هرچند که سربه ز تیرعا را

 دست

نکهینه به خاطر خودم ، بخاطر ا کنمیم تیمن رعا ستین بردار  

و نامرتب است  فی! آنقدر خانه ام کث اورندیدرن یثیوحد حرف

 البته از

شوم و پرستار مرد هم راس یسرگرم کار م گریسلطان که د نظر  

رودیو م کندیم یخداحافظ ۱۲ ساعت  . 

که در یکنم . هر چهار زن یکمک سلطان رخت خواب پهن م به  

که یو من لبخند ام ال را وقت میخواب ی، در سالن م میهست خانه  

نمیب یخوابم به خودم م یتشک م یرو . 

آتش غصه  خواهمیبود که نم یمعن نیرفتار از نظر آنها ، به ا نیا

 ی

ممنون است . بابت با نگاهش از من  نیبدهم واز ا زمیرا ه سلوا

 سرم



 کیبه مشکالت سابقم  کنمیرود تازه فکر م یبالش م یرو که

 مشکل

گاه سلوا یگاه و ب یشود : رفت و آمد ها یهم اضافه م تازه  ! 

گذردیدهم: تحمل کن دالن . تحمل کن ... م یم یخودم دلدار به  . 

شود یم ریخ یعاقبت روز نی. ا شودیم تمام  . 
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که  یبرم ، درحال یهشت صبح است و در مرکز به سر م ساعت

 تالش

که امروز حالم ینیشب گذشته و چشمان سنگ یخواب یبه ب کنمیم  

ی ازهیخم تیباشم اما در نها تیاهم یدهند ، ب ینشان م میوخ را  

دهانم نگه یرا جلو دستم یو آنقدر کرختم که وقت کشمیم یقیعم  

میایب یدهم تا کش وقوس یهم کمرم را به عقب هل م یکم دارمیم  

ماند یپنهان نم یسراوان تانیکاپ دیکه از د نمیب یهمان لحظه م و . 

شود یروزها مدام و مدام تکرار م نیام ا یخستگ  . 



رو به من  یو سراوان کنمیزده مقنعه ام را مرتب م خجالت

دیگویم : 

انگار یدیخوب نخواب شبید یلیگرا  ! 

: مساعدم استادکشمیم یقیعم نفس  . 

امروز  تونمی! م هی: هوا بارون دیگویکند و م یم میتماشا هیثان چند

 و

کنم لغو  . 

- شمیکه واقعا ممنون م دیلطف و درحقم بکن نیاگر ا . 

 

1931 

: صبحانه  زندیولب م دیگو یم فیخف یخوبه  کی یسراوان

؟ یخورد  

چیدم بکشد ، ه ینگذاشتم به خوب یتلخ که حت یقهوه  کیجز  به  

صاحبم نداده بودم یب یبه معده  یگرید زیچ . 

 ی: جلسه دیگویم یدهم وسروان یرا به عالمت نه تکان م سرم

یعمل  

بهتر دارم یبرنامه  هیبرات  یول لغو . 

- از جانب شما کامال آماده ام یهردستور یبرا . 



 زیکه پشت م ی. درحال میرو یو با هم به اتاقش م زندیم یلبخند

یم  

باهات  یراعلمیپرسد : ام یزند و م یساز را م ی، چا ندینش

 صحبت

 کرد؟

قربان؟ یپرسم : در چه مورد یو م نمینش یم یصندل یرو  

- مجدد یدرمورد مشاوره   . 

- دوباره تست بدم دیبله . مطلع شدم که با ! 

- بخش ها ینه در همه   ... 

تیزندگ ی: تو کجا دیگویو مو ا زنمیزل م یچشمان سراوان در  

؟یلیگرا لنگهیم ! 

 

1932 

جاش ! چطور چی: درحال حاضر ه میگویو م کشمیم یقیعم نفس  

 مگه؟

- ؟ یا یاز ازدواجت ناراض ! 

به دستم  یکلوچه ، بسته ا یاز جعبه  ی.سراوان کنمیم سکوت

یم  



:منم صبحانه نخوردم دیگویو م دهد . 

یدیتپل است و سف یکم ستین افهیاست و مجرد ! خوش ق جوان  

روشنش تطابق کامل دارد، چهره اش ییخرما یبا موها پوستش  

 نیا یاز توهمات ترنم درمورد سراوان یکیآراسته است . شهیهم

 است

از یترنم کل بخش آموزش الیمرد عاشق من است . به خ نیا که  

 یدوره ها دنیکه درحال د یدوستان گریتا مهماندار ود خدمه

 پرواز

عاشق من هستندهمه  بودند  . 

رمیگیو کلوچه را م کنمینگاهش م خونسرد . 

همونطور که دوست هیی: گردودیگویم یو سراوان زنمیم یلبخند  

یدار . 

 . ممنونم-

یپرسد: نگفت یو م زندیم یلبخند ! 

 

1933 

 !درچه مورد ؟-

- هیشغل همسرت چ ! 



کیآنها  یپرسند . اصالن برا یمورد را از من م نیفقط هم همه  

اشناخته استن یمعما  . 

 !چطور مگه؟-

که  یا یناراض تی: از زندگدیگویو م زدیریم یچا میبرا یسراوان

 جدا

؟ی؟! و دوباره به همون آدم برگشت یشد ! 

- همه جا صحبت کنم ؟ میخصوص یواقعا الزمه درمورد زندگ ! 
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. درست است استاد است شودیبم شوکه ماز جوا یسراوان  ... 

 انیاز مرب یکی... یمتعدد... ساعات پرواز طوالن یها نامهیگواه

 قابل

آمد اما ...  یبه حساب م یالملل نیب یمرکز ... و خلبان اعتماد

لیدل  

 

1934 

یو سرعت سوال ها یسادگ نیام به هم یدرمورد زندگ شدینم  

بپرسد یخصوص  . 



- بحران  تیریمد ییتوانا دی؟! تو با یقراره بگ ونیبه مشاور هم هم

 رو

یلیگرا ستیبردار ن یموضوع شوخ نی... ایباش داشته . 

- کنم تیریمد تونمیدرسته . من بحران و م . 

- یکن تیریمد ینتونست تویتو بحران زندگ  . 

اندازه نیشهر و هم یخلبان ها یهمه  یوگرافی: بزنمیم یلبخند  

 نیدر ا یخلبان چی؟! ه دیکنیمبهش ورود  اتییو با جز قیدق

 کشور

درمورد حضانت فرزندانش مدام به ایکه طالق گرفته باشه  ستین  

 اتیی... شما از جز ایداشته باشه  یچک برگشت ایبره  دادگاه

یزندگ  

ن؟یمطلع هست مایپرسنل هواپ یهمه  یعاطف ! 

ی: اگر درس عملمیگویگذارم و م یم زیم یکلوچه را رو ی بسته  

من برنامه  یکه برا یتوجه به ساعات اموزش و جدول با میندار

یزیر  

نداره استاد یا یقانون هیتوج نجای، موندن من ا شده  . 

گونه چیه یکنم که جا برا یرک وپوست کنده صحبت م آنقدر  

گذارم ینم یسوال  . 

 



1935 

یو بعد بر یبخور تویچا یتونیدهد: م یتکان م یسر ... 

کمکتون کنم اما .. متاسفانه: دوست داشتم کشمیم یقیعم نفس  

من خط قرمز منه یخصوص یزندگ  . 

-  یزن ... کوه احساسات و عواطفه ! همه  هی. یلیگرا یزن هیتو 

 ما

و  سکیر یکار ها کیپرواز ...  یبرا میرو پرورش داد یمردان

 پر خطر

شامل اون تیفیباک یهاست اما خروج یلیشغل ... منتخب خ نیا !  

رو کنترل کنن ... تو به زیکه بتونن همه چ شهیم یاز افراد دسته  

که در هر پرواز و هر  ییتنش ها یتونیزن ... چطور م هی عنوان

 سفر

که با تنش ی؟! درحال یرو کنترل کن یباهاشون مواجه بش ممکنه  

یبار ازدواج و طالق در فاصله  کی!  یریخودت درگ یزندگ یها  

هاوج تنش و عدم تمرکز نیاز دو سال.... ا کمتر ! 

کنمینگاهش م رانیح . 

کنار گذاشتن من یبهانه باشد برا کیهوا  یبد دیشا  . 

 زیمن چ ی:استاد شما اززندگ میگویو م کنمینگاهش م انهیجنجگو

 به



دیعثمان قرار داد راهنیکه همون رو پ دیدونینم یخصوص . 

 .خب بگو بدونم-

 

1936 

شاورباشه با م ی! من هر سوال وحرفنمیب ینم ی: لزومکنمیم اخم  

مجدد مدارک من؛ یجهت بررس دیو اجازه بد گذارمیم ونیدرم  

چه بد... من موفق ایبشه به هرحال چه خوب  لیتشک ونیسیکم  

مدارج باالتر تالش یکنم و برا افتیرو در نامهیگواه نیا شمیم  

کرد خواهم . 

- کار فقط وقت تلف کردنه .  نیا یایتو از عهده اش برنم یلیگرا

 تو از

 یزیاز اون چ تیمسئول نیاما ا یین و ماهر خوب ماجوا یروهاین

 که

تر و مهمتره ریخط یکنیم الیخ تو ! 

و دیبد تیاستاد . شما به من مسئول رمیپذ یدهم: نم یتکان م سر  

... شما پشت نمیزم ی. من رو امیچطور از پسش برم دینیبب

زتونیم  

رو از  یمسافر بر نگیبوئ کیکه  ی... زمان دیهست نیزم یرو

نیزم  



منو  دیشدم ... اون موقع با ییکردم و گرفتار مسائل هوا جدا

دیبسنج  

هام و  تی... قابل ستادمیکه ا ییجا نی... ازا نیزم یاز رو !

تونمینم  

و ازش  دیزیبر یآب رو در کوزه ا کی دیتونیبدم . شما نم نشون

 توقع

ساز ساده تا  یچا نیهم ی... حت ادیکه به جوش ب دیباش داشته

یزمان  

ازم نمیزم یرو ینداره . چطور من وقت ییبه برق نباشه کارا که  

معتبر وقابل ظاهر  یروین کیداشته باشم و  ییکارا نیخوایم

 بشم؟!و

نداره در واقع یربط تیشغل به جنس نیهم هست . ا ینکته ا کی  

 

1937 

و  یریپذ تیداره ، تمرکز و مسئول اجیشغل احت نیکه ا یصفات

 تعهده

نداره تیبه جنس یربط چیت هصفا نیهر سه ا که  . 

شغل همسرت  ی: نگفت دیگویو م کشدیم یقینفس عم یسراوان

هیچ  



! 

: اگر درمورد میگویجواب بدهم م نکهیا یو به جا زنمیم یلبخند  

 یبود لطفا در برد آموزش یریی، تغ یعمل یکالس ها ی برنامه

 اعالم

. روز خوش دییبفرما . 

بندم یشوم و در را م یاز اتاقش خارج م یمکث چیبدون ه و  . 

خودم را به  یشالق باران زمستان ری، ز زنمیم رونیمرکز ب از

لمیاتومب  

 یم انهیشوم ، باران وحش یرسانم و سپس وارد اتوبان م یم

 بارد ،

به خانه نروم دهمیم حیو کالفه ام که ترج یعصب آنقدر ! 
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به خودم مسلط باشم کنمیم یزنم و سع یدور م ابانیدرخ  . 

 

1938 

است که پشت ییاز حرفها یرفتارها ناش نیدانم ، ا یکه م هرچند  

اش هم تنها و تنها فخر است یزنند . و باعث و بان یم سرم ! 



در ، گواه یپاشا جلو نیروم ماش یها م یلیسمت منزل گرا به  

زنم یآورم و به پاشا زنگ م یر مرا د لمیاست موبا حضورش . 

: جاندیگویاز سه بوق م بعد  ... 

- ؟یخوب  

- ییاصالن خوبه ؟ چه خبر... کجاها یمرس ... 

پرسم: چه خبر  یو م میگویشما ... اما نم یحوال میبگو خواستم

 !؟

- یسالمت  . 

... جانم؟یلحظه گوش هی: دیگویهنوز حرفمان گل نگرفته م و ! 

رو حاضر کردم زبرگرهای: چدیگویم یدخترانه ا یصدا ! 

ها آورده است یلی، بهناز را به منزل گرا شدینم باورم ! 

منم امی: باشه بذارشون اونجا مدیآ یپاشا م یصدا . 

 ...الو-

- پاتوق؟ یخونه اش و کرد دونهیسلطان م  

 

1939 

دینباشه با یخونه مجرد نهیا حشونیترج ی! وقت می: دوستخنددیم  

اشنمنو داشته ب یدوستا تحمل . 



: باشه پس خوش بگذرهمیگویم تیو درنها زنمیم زهرخند . 

- ؟یداشت یکار  

 کنمیو بعد تماس را قطع م کنمینثارش م یو طوالن قینه عم کی

 از

فشارم و یپدال نم ی. پا رومانمیم رهیبه ساختمان خ هیزاو همان  

ها حرف  یلیاز گرا چکسیبا ه خواهمیروم . انگار نم ینم جلو

 . بزنم

یدهد با شرمندگ یجواب م نکهیزنم. اما بعد از ا یزنگ مترنم  به  

زنمیدارم و بهت زنگ م ی: پشت خط میگویم ! 

 تواندیم ی. ترنم چه کار مهممیبگو یدردم را به چه کس دانمینم

یبرا  

 یمن و فخر... حت نیآمده ب شیاختالف پ نیا یبکند؟! برا من

 پاشا

ام نگاه  یوشگ نیمخاطب ستیتواند بکند . به ل ینم یکار هم

کنمیم . 

میمحرم رازها چکسیکس را ندارم تا با او درددل کنم . ه چیه  

. چقدر از آدم ها دور شده ام ستین  . 

اش درد دارد. ما نهیدانم . آتش ک یم کندیم چارهیمن را ب فخر  



و حاال چه ناگوار بود اوضاع  میهم بود یبرا یخوب دوستان

انمانیم  . 

شده بود.  دهیمان هم کش ندهیشغل و آ رقت بار که ماجرا به آنقدر

 از

 

1940 

که به وجود آمده است یوضع نیام ... از ا یاصالن عصبان دست  

 . ناراحتم

،  گردمیشوم ، به خانه باز م یخسته م ابانیدور زدن در خ از

 خانه

که در  نیبرسد ، هم ادمیتا به فر ستین گریاست .سلطان د شلوغ

 را

 یپلکد ،بو یکه در آشپزخانه ام م منیب ی، سلوا را م میگشا یم

 غذا

. با وجود  ندیب یم ونیزی.ام آل تلو کندیام را نوازش م شامه

آن نکهیا  

ادیخانه من را به  یدانم اما شلوغ یخود نم شیرا قوم و خو ها  

یبه منزل م یشمار یاندازد که گاه گاه مهمانان ب یام م یکودک  

میبود شانیرایو پذ آمدند  . 



میگو یم مام آل سال به  . 

سلوا ،  یدهد . به احترام بزرگتر یخوش پاسخ م یلبخند و رو با

 به

تو زحمت دی: ممنون افتادمیگویکنم و م یهم سالم م او  . 

آورد و سپس ، به اتاق اصالن  یبه لب م یسرد کنمیم خواهش

یم  

کند و ی. پرستارش درحال مطالعه است ، اصالن سالمم م روم  

شود یاز اتاق خارج م انیگومرد با اجازه  پرستار . 

زند : اوضاعت رو به راهه ؟ زود یدر صورتم زل م قیدق اصالن  

یاومد . 

 

1941 

بزنم اما انقدر  خواهمیتوجهش به ساعت برنامه ام لبخند م از

 اوضاع

میگویجوم و تنها م یام نا به سامان است که خنده را م یروح : 

- پرواز مساعد نبود یهوا برا . 

- اخمات در همهشده ؟!  یطور  . 

که بتواند بدون ضعف ،  یحرف بزنم. کس یداشتم با کس اجیاحت

 در



قدرت با موضوع مواجه شود و به دادم برسد مرکب  . 

: همه از ازدواج و طالقم  میگویم کنمیکه به او نگاه م یدرحال

 مطلع

 ... شدن

یریطالق نگ یخواستی:م دیدارم تا طعنه بزند و بگو انتظار  . 

 یمی: به اونها چه مربوط تو چه تصمدیگویاخمش م با حفظ اما

یبرا  

بهشون نداره یموضوع ربط نی.... ایریگیم تیزندگ . 

- کنن سکیر خوانیداره نم ازیشغل ن نیکه ا ییباال یمنیبه خاطر ا  

من تحت فشارم یهر طرف از . 
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1942 

- کندوکاو کنن تیکه تو زندگ شهینم یلیم دلباز ! 

تخت به سمت  ی، خسته تنه ام را از لبه  کشمیم یقیعم نفس

نیزم  

نمیبش خوادی: دلم ممیگویو م رمیگ یرا در بغل م میکشم ، پاها یم  



کنم هیها گر ساعت . 

- بهش یبیماجرا و وضع، آس نیشغلت به خاطر ا ذارمیدالن من نم  

بشه وارد  . 

تو باشم . من ونیو من مد یبش لیتو دخ خوامی: نمکنمیم نگاهش  

به کمکت نبود. و  اجیاحت ارمیبه دست ب تونستمیخودم م نویا

ستین . 

 . صد البته-

من تا قبل از ازدواجمون قابل توجه بود  ی: رزومه کشمیم یپوف

 اما

میدرست تصم تونمیشدم که متزلزلم و نم یآدم هی... من شب حاال  

کنم یریگ . 

- ر؟فخر چطو  

: فخر هم از نظر اونها دیگویو م چرخانمیرا به سمتش م سرم

 متزلزله

اون که از مال تو اوضاعش وحشتناک تره ی! زندگ؟  . 

 

1943 

- اصالن ستیمن ن یزندگ یبه وحشتناک چکسیه یزندگ  . 



- منم هست یتو زندگ یزندگ  . 

که بهم  هیپرواز تنها کار دوننی: اونها نممیگویو م کنمیم بغض

 آرامش

رمیم شیابرها پ یتو ی... وقت شمیجدا م نیاز زم ی. وقت دهیم ... 

آزاردهنده  زیچ چی. به ه کنمیفکر نم یچی.... به ه رمیدرگ یوقت

یا  

 خوامیکه م ی. تمام فکر و ذکرم پروازه .... اززمان کنمینم فکر

 اوج

چه نیزم یکه رو ارمینم ادی... به  امیکه فرود ب یتا زمان رمیبگ  

رمدا یاحساسات  ... 

-  نیتو رو ح شهی! چطور م یباشکوه تینها یموقع پرواز پس ب

 پرواز

نم؟ی؟! کنارت بش نمتیبب امیب دنی.... به من اجازه نم دید ! 

انقدر بزرگوار باشم که بهت  دی: چرا با کنمینثارش م یلبخند

نیچن  

بدم یا اجازه  ... 

- عاشقتم دالن تینها یمن ب نکهیبه خاطر ا  ! 

داره؟ زهیجا نی: ا شودیم کیبار نگاهم ! 

- .نه تولدم... نهزیچ چی... بابت هینداد زهیوقت به من جا چیتو ه  



عقدمون نه سالگرد  ... 

 

1944 

؟! اون  یبرات اوردم چ یکه از دب یراهنی: پس پمیگویقهر م با

 حساب

شه؟ینم ! 

-  نوی. ا یکنیپرواز م یتو دار یوقت نمیکنارت بش خوامیمن م

خوامیم  

؟ یآرزوم برسون نینو به ام یتونیم چطور ! 

برات آرزوئه ؟ نی: ازنمیم شخندین ! 

- به چه شکله؟ اگر  طشیشرا ؟یریگیاتو م نامهیگواه یآره... ک

 موقع

 یهر مجوز ای یا نهیحضور داشته باشم هر هز تونمیم آموزش

 که

کنمیم هیرو ته الزمه  . 

: هر وقت کمرت خوب شد میگویاندازم و م یباال م دیالق یا شانه  

... 

محدود  یمنطقه  هیسبک اجاره کنم و تو  یمایهواپ هی تونمیم

 پرواز



یکنارم باش یتونی! م کنم ... 

- ینیبیآموزش م یهنوز دار کردمیفکر م . 

- یسبک .... که اصوال تو دسته  یمایهواپ هیروندن  یبرا  

دارم نامهیگواه شنیقرارداده م یشخص یماهایهواپ  . 

!wow : ماندیم رهیدر صورتم خ  

 

1945 
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؟یدونستی: نمزنمیم رتشیبه ح یلبخند  

- ی... خوب رانندگیسوارکار ماهر هیتو  دونستمینه ! من فقط م  

یخلبان موفق باش هی یدار میو تصم یکنیم ... 

ز باپروا ی نامهیاشو دارم. گواه نامهیدهم : گواه یتکان م سر  

 یمسافرت یپروازها ی نامهیسبک ... االن دارم گواه یماهایهواپ

 رو

مشغول بشم و ییمایشرکت هواپ هی! که بعد بتونم تو رمیگیم  

که در حال حاضر تو پرونده ام ثبت  یا نهیشیپ نیبا ا دوارمیام

 شده



به آرزوم برسم بتونم  . 

- یهست ی! واقعا عال یا یتو عال  ... 

؟ یبلد یی: تو چه کارها سمپریو م کنمیم نگاهش ! 

 !بهت گفته بودم ملوانم ؟-

 

1946 

... آم کنمیم یران قیدهد : قا یدهم و ادامه م یتکان م یسر  ... 

 نیتا قبل از ا کردمیهم کار م ی... شنام خوبه ! بدنساز گهید

 اتفاق ها

 ... و ...

تته پته افتاده بود به . 

و  یو ترک یب: به زبان عر زدیولب م کردیسقف نگاه م به

یسیانگل  

نیهم گهی؟! د یچ گهی... دگهی.. د گهی! د مسلطم . 

خوبن یلیها هم خ نی: هم زنمیم یلبخند ! 

- تو یها یخوب ینه به اندازه   ... 

- یکه دار یمدرک یعنیدانشگاه ...  یرو تو یملوان ... 



من  یام . رشته اصل ییایدر یروین ی: انصراف دیگویکالم م انیم

 تو

تیری! و تو مقطع ارشد مد هیبازرگان تیریمد یسکارشنا مقطع  

سیآف هی.... یتو دب سیآف هیتو بندرعباس دارم  سیآف هی  ! MBA 

به دمیاجاره م نریدارم و کانت یرانیکشت نیال هیتو تهران .  هم  

یو صادرات یواردات یها شرکت  ! 

 ادیم ادمیخوب به  یلیتهرانت اتفاقا خ یتو سی: آف میگویتشر م با

 با

یکه ازم داشت یرخواستد  . 

 

1947 

دهد یتکان م یسر  . 

رونیام ب نهیکه هرگز از س یو من با غم کندیسکوت م یا لحظه  

قلبتو  یوقت محبت تو چیکه ه یلیاز دال یکی:  میگویرود م ینم

 باور

 چی. دره بخشمتیوقت نم چیاصالن.من ه نهیهم کنمینم

یطیشرا ... 

شمیموضوع جدا م نیااگر الزم باشه دوباره ازت بابت  یحت . 

کشدیم یقیعم نفس  : 



- آدم ها به یدیم حیترج یگذشت کن دالن! گذشت کن ... گاه  

انیخودت بد به نظر ب ی اندازه  . 

- یکردیازم نم یدرخواست نیچن یاگر دوستم داشت  . 

آن  کیترکد  یم نیزم یکیستاره که نزد کیمثل  چشمانش

 روشن

مبارزه  یمن برا : دیگویو م گرددیو سپس خاموش م شودیم

چیه  

نداشتم یسالح ! 

- ؟!  یبجنگ یخواستی؟! با خانواده ام م یسالح؟! مگه عاشق نبود

 و از

سالح؟ هیبه عنوان  ی؟ از من استفاده کن یاستفاده کن خودم ! 

دیگویاما با طعنه م یخبر  : 

- ستنیتو ن یاونها که خانواده  . 

 

1948 

... فقط تو  که تو زهیدست آو هی نی: ا کنمیرا رد م حرفش

 وجدانتو

 شمیمن هرگز ازشون جدا نم یدونی. خودت هم م یآروم کن باهاش

 و



 تیتو ندادم! چون حما ی. من تن به خواسته  گذرمینم ازشون

 شدم

ستنیاونا خانواده ات ن یگیکه م ییطرف همون ها از ! 

زندیم لبخند : 

رو ازمن گرفتن دالن ! من یلی... ل نمیاروم بش تونستمیمن نم -  

 یی! جاکردمیکشورش م یخواهرمو با سالم وصلوات راه داشتم

 که

متولد شده بود . اما پدربزرگت اجازه نداد ... دالن تو خودتو توش  

من بذار یجا . 

- و جور یگذشت کن یکردیم یسع یبود یتو اگر مرد عاقل وبالغ  

یایاتفاق کنار ب نیبا ا یا گهید  ! 

: پدربزرگت مرد دیوگیکند و م یبالش جا به جا م یرا رو سرش  

که یدالن اون فقط به خودش فکر کرد . درحال هیخودخواه  

داد به حی. اما ترج رهیاز اتفاقات رو بگ یلیخ یجلو تونستیم  

دلش برسه ی خواسته  ... 

کردیم یی! اصالن پشت سر همه بدگو فتمیم لیعق یحرفها ادی  

گفتند یاز او نم یا یبد چیپشت سر اصالن نه ! ه گرانیود . 

 



1949 

به خواسته  دنیرس یبرا یداد حی: تو هم ترجمیگویو تلخ م سرد

 هات

یمن استفاده کن از  . 

] ۲5:۲۳ ۲۱,8۲۰,۰| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 448_ یلیگرا  

- ؟ یمگه تو از من استفاده نکرد ! 

کنمیم سکوت . 

- تک تک لحظه  یباشم ! برا دیدالن ... من دوست دارم برات مف

 هات

باشم دیفم . 

 میگو یکه آزار دهنده بودند م ییزهایهمه چ یادآوریاز  یعصبان

 : تو

 دیبرام مف یخوایاصالن . و حاال چطور م یمنو ازم گرفت یزندگ

 واقع

ای؟!  یدی... مفیکه در حق فخر کرد یبا کار یکنیم الی؟! خ یبش  

؟! به قول خودت به یکرد فیکث یباز هیمنو وارد  یلیخاطر ل به  

نداشت داشت؟ یکه به من ربط یلی... لیلیحفاظت از ل خاطر ! 

 !نه-



 

1950 

- یخوبه . پس تو اشتباه کرد . 

- ؟ یریپذیبخشش کنم م یاگر تقاضا رمیپذ یمن اشتباهمو م ! 

کنمیم سکوت  . 

- دی. باسوختمیبودم . ناراحت بودم . از درون داشتم م یمن عصبان  

ختمیر یم زهرمو . 

یببخش یتونستیم :کشمیخشکم زبان م یلبها یرو  ! 

- قرار ریتو رو هم تحت تاث یزندگ یو ببخشم که حت یچطور مرد  

که  یزخم یهمراه داشتم تا کم هیبه  اجیبود ؟! من احت داده

 خورده

خوامی... دالن من معذرت م یرو مرهم کنم ! تو ضماد زخم بودم  

رو  یا گهیراه د دیاشتباه کردم . با خوامیازت معذرت م قایعم

 انتخاب

راهم نبود !  شیپ یا گهیاون برهه از زمان من راه د یول کردمیم

 تو

 لیعق دونستمیبهش بسپارم و م تونستمیکه م یبود یکس تنها

 بهش

زخم زدن ! چون یو از خودت استفاده کردم برا زنهینم صدمه  



یتو هم به اونها رحم نکن خواستمیبه من رحم نکرد منم م یلیگرا  

! 

که اگر به عقب برگردم هم باز  نهیا تیواقع یشرمنده ام ول من

نکاریا  

بده ادینبود بهم  یچون کس ستمین یچون آدم بخشنده ا کنمیم و  ! 

رمیبگ ادیزود  دمیبده . من قول م ادیببخش و بهم  تو . 

 

1951 

- ؟یستیرو بلد ن دنیتو بخش  

بابت هر اشتباهم  ادمهیکه  یی: نه . من تاجادهدیتکان م سر

 دوبرابر

بوده  فهیکردم وظ یشدم سخت ... و اگر کار هی. تنب دادم تاوان

 صرفا

! 

- ؟یکردیم یتو غار زندگ  

- به اسم اسامه داشتم یبرادر وحش هینه   ! 

دیگویو م ردیگیآورد ، دستم را م یبه لب م یلبخند  : 

هات ییو توانا میزدیدرمورد پرواز تو حرف م میداشت الیخیب - ... 

ی. لحظه ا زمیخ یز جا برمو ا کشمیم رونیرا از دستش ب دستم  



اصالن یجبران کن یتونی: گذشته رو نم میگویو م کنمیم نگاهش  

. 

تا با هم  میکن دایوقت راهشو پ چیه میتونیکه .... نم نهیا موضوع

 مثل

مسائل به کنار یباق میحرف بزن ی. حت میحرف بزن یتا آدم عاد دو  

! 

حرف زدنش هم سخته یحت  . 

- کدوم از  چیستاده بودم و رفته بود ... هرو فر یلیدالن من اگر ل

نیا  

داد ! من متاسفم اما ... کاش منو به خاطرش  یرخ نم اتفاقات

 درک

داشتم اما  یدرخواست نی.... من شرمنده ام که ازت چن یکن

تیواقع  

 

1952 

حفظش...  یشدند ... و برا یلی، اسامه... خام ل لیکه عق نهیا

یبرا  

از  یکیچنگ زدن ! وتو  یراهبه هر  ارنیبه دستش ب نکهیا

انیقربان  

گذشت که از نیبه ا می! و من ... تمام جوون یخواستن نیا یاصل  



یلیگرا هی یزندگ خواستمیمراقبت کنم ... و حاال از تو ! من م یلیل  

 ی... چون اوال به چند و چون اون زندگ یزیرو به هم بر یواقع

 مطلع

براش خطرناک تونمیم که من چقدر دیفهمیم دیبا لیدوما عق بودم  

تشیاذ دی! نبا رهیمن سخت بگ یلیبه ل دیکه نبا دیفهمیم دی.با باشم  

اون منو ینگه داره و به واسطه  ریاونو تو غل و زنج دینبا کنه  

بده شکنجه ! 

- یدونیمن نم یدرمورد خانواده  یچیتو ه ! 
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- که به خاطر مرگ  ستنین ییادم ها نیتو ؟! مگه هم یخانواده 

 پدر

؟ رنیبگ گهید یخانواده  هی، حاضر شدن تو رو از  من ! 

 

1953 

شوندیپر از اشک م چشمانم  . 

ردیگیخشم به خود م یرنگ و رو یکم شیصدا : 



- ؟  یتوجه یبه دوست داشتن من ب ی... ول یاونها رو دوست دار

 ما

 لیعق یمن کجا ... بد یدالن ! بد میدمون بدخو یبه نوبه  همه

 کجا

محافظت از خانواده ام بوده یکه کردم برا یمن هرکار ... ! 

- به حفاظت تو نداره یاجیاحت یلیل ! 

کنمیفکر نم نطوری: من ا دیگویدهد و م یراتکان م سرش ! 

 یروز راض هی دوارمی: به هرحال امزندیو او لب م میگوینم یزیچ

یبش  

و .... از تماشات  نمی! که کنارت بش یبد زهیرواز جاپ هیبهم  تا

 لذت

... و با شکوه به نظر  یا رهیکران خ یبه آسمون ب یوقت ببرم

یرسیم ! 

یکوه یقله  نیجواهرگران بها رو باالتر هی... مثل  یافتنین دست  

! 

دالن .  رسهیصعب العبوره ... من دستم هم بهت نم رشیمس که

یول  

و سابقه ات  نهیشیم قشنگه ! نگران پکردنت از دور ه تماشا

 نباش

شهیموضوع درست م نیبدون کمک من هم ا یحت  . 



آتش است . آرامم  یمثل آب رو شیحرفها کشمیم یقیعم نفس

یم  

برود و نرفت، از  توانستیکه م یهرچند که دلم از هزار راه کند

 او

 

1954 

چیگردد . انگار ه ینم دیسف شیوقت برا چیو لوح قلبم ه ردیگیم  

ستین یکاف میبرا یلیدل  ! 

بروم رونیاز اتاق ب دیبا . 

از نظر سلوا و  نیکردم و ا یکه با اصالن گفتگو م ستیادیز مدت

 ام

، کنمینگاهش م هی. چند ثاندیرس یبه نظر م یاحترام یب دیشا آل  

که یریبگ ادی دیبخشمت ! شا ی: من م میگویو م زندیم لبخند  

یکن دایمشکالتت پ یبرا یتربه یراه حل ها یکن یو سع یببخش  ! 

که هنوز  ستین نیا یبخشش به معن نیکه ا یبفهم دوارمیام و

لیتما  

کنم یبا تو زندگ دارم ! 

زنند یبرق م چشمانش . 

رنگارنگ وروشن است یها سهیپر از ر نخلستان  . 



بود  نیبه خاطر ا دمتی: اگر بخش میگویو م کنمیرا فوت م نفسم

 که

عصمتم لکه دار بشه ! با وجود ینذاشتدشت ....  ینرفت تو ادمی  

اما ... اما نجاتم  یدیکشیکه م ی... دردرفتیکه ازت م یخون

یداد . 

روز قبلش کی... درست  ی: تو هم نجاتم داددیآ یم شیصدا  ! 

- اصالن؟ یکن یخود کش یخواستیچرا م ! 

 

1955 

- رتمیخواهرم ! و سواستفاده کردن برادرم از غ یبه خاطر هرزگ  

.... 

کردم دالن یهم خودکش گهیار دب هی  ! 

بار نیاون آخر ی: تنها برا دیگویماند و م یم رهیبه او خ نگاهم  

 رونیاون زن رو و یکه ازت خواستم تا زندگ ی... وقت متاسفم

یکن  ! 

نداشتم . انگار خودم دستور  یفاصله ا یلیبار هم با مرگ خ اون

 قتل

ازت داشتم ییتقاضا نیچن یدادم! من خودمو کشتم وقت خودمو ! 

- ؟یمونیپش  



- مونمیپش ! 

تو رو  ی: االن که کس دهمیتکان م دییتا یرا به نشانه  سرم

دیبخش  . 

؟یگرفت ادیرو  دنیبخش  

خوب یلی:خ زندیم لبخند .... 

- ؟ یکنیعقب ... چه کار م یپس اگر برگرد ! 

- بخشمیم  ! 

- یثابتش کن دوارمیحرف زدن راحته ام ! 

 ...قطعا-

: دالن زندیم می، صداروم یسمت در اتاق م به  ! 

 

1956 

: دوست دارمدیگویچرخم و م یسمتش م به ! 

: دالنکندیم میبروم که صدا خواهمیم  ... 

: بله؟ میگویچرخم و م یسمتش م به ! 

- یو من کنار دستت ... ک یدرمورد اون پرواز... که تو خلبان باش  

؟ میکن یزیبرنامه ر میتونیم ! 



 کندیوادارم م اقشیبخند و اشتوقت اما ... ل چیه میبگو خواهمیم

 تا

. راجع بهش باز هم  ارهی. حاال وقت بس دونمی: نممیبگو نرم

 صحبت

میکنیم . 

روم  یو به سالن خانه م میگشا یدر را م یحرف اضافه تر یب و

دیبا  

زنان نیچشم ا یدادم حداقل جلو یخانه را انجام م یکارها  ! 
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کردن سخت وطاقت یگذرد ، مهماندار یم ییکذا یهفته  کی  

برسد ،  ادمیبه فر توانستیبود و نم ریگ نی، اصالن زم فرساست

 از

 

1957 

و  ی... تا گوشت و مرغ و سبزریو خامه وش رینان ... تا پن دیخر

 رب و

نقالت و ت یچا ی! حت ینیریو ش وهیبرنج و م ی... تا گون روغن

 همه و



من است یبه عهده  همه  . 

نمانده است حاال بعد از هفت روز یباق میبرا یتوان چیه گرید  

رود و یمطلق در جا، به زحمت و با واکر راه م استراحت  

که  نی. هم شودیم دهیبر شیپرستار مرد از خانه پا خوشبختانه

 ناچار

ستیکاف میرا بپوشانم برا میتا موها ستمین . 

برود گریرا جزم کرده است که د آل عزمش ام . 

ترسمیخانه م نی! از تنها ماندن با سلوا در اترسمیم . 

لمیوسا ییبست . از جا به جا یسلوا را م یام آل دست و پا بودن  

به امور یو وقت گرفتیم رادیاز پخت و پزم کمتر ا دیکشیم دست  

که  یبه وقت یوا ی! ولکردینم یهزار بار امر ونه دمیرس یم خانه

 ام

یبهداشت سیبه سرو ایرفت  یبه حمام م ای ستادیا یبه نماز م آل ! 

خودش را به من ثابت کند ،  یخانم نکهیا یبرا یهر فرصت از

 استفاده

ستی. زن قابل و محترمکنمینمود . نگران نگاه چمدان ام آل م یم  

.دلم دیآ یمثل اسامه به بار م یزن چطور پسر نیام از ا مانده  

نمک هیگر خواهدیم  . 



 

1958 

 می! جمالت سلوا برامیبگو میاز ترس ها ترسمیو م ترسمیم

 وحشتناک

 ! است

و هر  ستمیبلد ن یخانه دار نکهیمن را متهم کند به ا نکهیا از

ییغذا  

کردیگذاشت ، حالم را بد م یبه ان م یبزرگ رادیپختم ا یم که  . 

 زن که کیبا  دنی. تصور جنگخواستمیمقابله داشتم اما نم توان

 هم

تهوع  میبرا میبود شاوندی. هم سفره و خو میبود لهیو هم قب رسم

 آور

 . است

مدت زحمتت دادم نی: ا دیگویبندد و م یچمدانش را م پیآل ز ام  

 .عروس

دهانش را  پیاو ز ینرو... بمان! شما هست میبگو خواهمیم

اما کشدیم  

باز کنم توانمینم لب . 



شمان هراسان و نگرانم و اخر از پس چ کندینگاهم م یآل قدر ام

یم  

دارم یدر دلم ، نگه م یحرف مهم خواند . 

؟ یبگ یخوایم یزی: چپرسدیکشد و م یم میبه زانو یدست  

- نیبمون شتریکم ب هیبگم کاش  خواستمیم . 

 

1959 

من با اون جماعت نشسته به انتظار چه کنم ؟! منتظرمن ... -

ریصغ  

 نیه .. سرپا شده . ا... اصالن هم که به حمدهللا رو به راهریوکب

 روزها

سخت گذشت اما سلوا هست . نگران نباش بهت . 

ام سلواست ینگران  . 

و فرستدیرا پشت گوش م میدهم و او مو یدهانم را قورت م آب  

شهیوضع درست م نیکن . ا ی: صبوردیگویم  . 

دیشما نرو میبگو خواهمیم ... 

هرچه که باشد ، برادرم پسرش را کشته است اما . 

با من تا کنند . نفس نیاو را هم برنجانم وبعد بدتر از ا ترسمیم  



تو رو  ی: توکل کن به خدا . اصالن هوادیگویو م کشمیم یقیعم

 داره

. 

و ام آل  شومیمنصرف م تیاما درنها میبگو یزیچ خواهمیم

 چمدان را

شود یتا فردا راه گذاردیم یکنار  . 

خسته ام ی، صدا شنومیرا از آن اتاق م یفیجر وبحث خف یصدا  

... 

همان اندازه  اهیبر تخته س دنیسلوا مثل ناخن کش یام ها خسته

 آزار

من است یو باعث بدخلق دهنده . 

 

1960 

خودمان برگردم یبه خانه  یمدت توانستمیم کاش ! 

 دیبود و بهناز ... دوست جد یلیل یکه ان جا هم قبضه  هرچند

 پاشا

! 

 یتوجه سکوتم که مقلبم را احاطه کرده است ، ام ال م ییتنها

 شود ،



؟ ی: هان دالن تو فکردیگویو م ندازدیبه من م ینگاه مین ! 

- زمیبر ی. برم براتون چا کردمیفکر نم یبه خصوص زیبه چ . 

زمیگر یبهانه به آشپزخانه م نیبا هم و  ... 

تخت  یاتاق خواب ما باز است، اصالن و سلوا هر دو لبه  در

 نشسته

از یرا من حت شیها نهیو چاک سسلوا باز است  ی قهی،  اند  

 یسر بسته و وقت یرا باال شی. موها نمیب یهم م آشپزخانه

 متوجه

چشمان من یو در را به رو زدیخیشود، برم ینگاهم م ینیسنگ  

بندد یم محکم . 

که درست است کاربردش مشترک یبسته شدن در اتاق خواب از  

وش را رسد، آب ج یمشترک به نظر م گرانیاما به چشم د ستین

یب  

: آخ سوختمکشمیم غیو سپس ج زمیر یدستم م یرو حواس ! 

 

1961 

با واکر به همه جا  دیکه با یو اصالن شودیآن در اتاق بازم همان

 برود

دیدو یمن م یلنگ زنان به سو ،  ... 



چشمانش قرمز یسرخ است و حدقه  صورتش  ... 

ده؟ی؟ شد یشد ی: چدیگویشود و م یدست به کار م فورا ! 

گذارد و همان لحظه  یپشت دستم م یسوختگ یرو خیه تک کی

 نگاه

بلوز به تن ندارد و  ی! وقت ندینش یاز حرص سلوا به جانم م پر

 به

. ته دلم انگار هزار ساختمان با هم  ستیبند ن نهیس شیها نهیس

 فرو

زدیر یم  ! 
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صحنه ها ، نیتماشا کردن ا یگردانم . من برا یفورا برم را میرو  

کنم ینم فیرا خار و خف خودم . 

 

1962 

را از چنگ  میآورم و دستها یبه جهنم بزرگ به زبان م کی

 اصالن

کنم که او هم بو یرا م نکاریکشم ، انقدر تند و خشن ا یم رونیب  

دمیآمده را د شیآنچه که پ فهمدیبرد . م یم  . 



یکانتر فشار م یدستش را به لبه  نمیب یم ستدیا یم مدست کنار  

 .دهد

 کشیاتی... هنوز س ستیکار دشوار شیسرپا ماندن برا هنوز

تشیاذ  

استراحت  دیکند ... هنوز خطر و بال از او دور نشده و هنوز با یم

 کند

یها لهیو ت لندیما نیکه به زم ییماند با شانه ها ی... سرپا م اما  

زنند یخون ، غلت م در دو حوض نگاهش  . 

 یمشکل چیه کنمیکنم سرسختم .. وانمود م یمن وانمود م و

و ستین  

دهم یعالم و جهان و کائنات حق م یبه همه  کنمیم وانمود  ! 

 وانهید ستیکه مدع یمن ، مرد یدهم که در خانه  یحق م اصال

 ی

! و لمسش کند .. . و  ردیاش را بگ یاست ... دست زن شرع من

 هرکار

تواند انجام دهد یم یکه هرمرد با هر زن یرگید . 

که یروم و جماعت ی، به سالن م یزن حساب کیمثل  زمیریم یچا  

خوانم یاست را فرا م دهیخز یکس به گوشه ا هر  . 

 



1963 

تا فردا او را  خواهدیکند و از من م یرا م شیها یآل خداحافظ ام

 به

ببرم فرودگاه  . 

کنم و یمزه مزه م یاز چا ی. من کم زندیچشمانش برق م سلوا  

به رمیفرودگاه م رسونمیشما رو م نکهی: من فردا بعد از ا میگویم  

از دوستانم یکی مالقات  . 

مبل نشسته است . استکان به دست داردبه بخار  یرو اصالن

یچا  

که ی. اشکال دمشیکنم : مدتهاست که ند یزند و اضافه م یم زل  

؟ نداره ! 

... اقا مخالف ی: چه اشکالکشدیرا سر م شیچا یهورت سلوا

 ... نباشن

تو کار شما دخالت کنم تونمیکه نم من ! 

پرسم یکنم و م یم شیصدا دیآ یکه از من برم یلحن نیتلخ تر با  

: 

یمخالف آقا  ... 

کند یو نگاهم م داردیاستکان برم یخوش رنگ تو یاز چا چشم  

. 



نمیب یم ... خواهش و تمنا نمیب یچشمانش هزار بار التماس م در  

... 

قیمهر به دلم تزر خواهدیاست و م یآشت یکه در جستجو یلحن با  

دیگو یم کند : 

 

1964 

- یاریشما صاحب اخت  ! 

: زنده میگویفرستم و م یام را پشت گوش م یشمیابر یموها

یباش . 

استکان را به یوسپس انتها کندیرد و بدل م انمانیم ینگاه سلوا  

کشد اما هنوز یم شیچا یباق دنیکوبد و دست از نوش یم ینعلبک  

تنگ شده یلیبچه هام خ یتواند حال ما را زهر کند : دلم برا یم  ! 

نشونیکند : خب برو بب یسلوا م مرخیبه ن یآل نگاه ام  ... 

- ؟! من شهیحال آقا... چطور م نیدختر دست تنها ... با ا نیآقا ا  

خودم شیپ ارمیرو ب کهیکوچ گمیم  . 

کرد یسلوا نگاه م همانطور داشت به اصالن . 

 یقبراق و رو به راهه ! پرستار گهی: اصالن د دیگو یآل م ام

 دالن



هیکاف براش  . 

.... صبح تا شب ستنیزند:دالن خانم که ن یلب م سلوا ... 

صاحبخونه است می: تصم دیآ یآل به حرف م ام  . 

گردمیبرم گهیمدت د هیکند: من مساعدم .  یدخالت م اصالن  

خودشه ... بچه ها هم من یهم که برنامه ها... دالن  سرکار  

نمشونیب یم امیم دلتنگشونم ! 

 

1965 

سرکار ...  ی.... تا برگردیکند : تا شما بهتر بش یمخالفت م سلوا

 من

از آب و گل شونی... باقرهیام ضعف م کهیدختر کوچ یبرا دلم  

 ارمشیب نجامیکه ا یتا وقت خوامی... اما ترالن ! اونو م دراومدن

شیپ  

 یزبون نیریدلتون برا ش ست؟ین ی... از نظر شما که مشکل خودم

یها  

تنگ نشده ؟ طفلکم ! 

کند : مطمئنم  یعرض اندام م شتریساکت است و سلوا ب اصالن

ادیب  



 ی! من خونه  رهیگیم گهید یرنگ و بو هیخونه  نی.... ا نجایا

 بدون

ارهیبهم فشار م واراشیغممه . د بچه  . 

شهیاهللا قسمت اصالن و دالن هم م: انشزندیآل لب م ام  . 

وقت  ی: دالن کدیگو یکند و با طعنه م یبه من م ینگاه سلوا

کنهیم  

.... سرش گرم کاره ارهیب بچه  ! 

:اونم به وقتش دیگویو ام ال م کشمیزبان م میلبها یرو ... 

ادیم شیپ هوی.  شناسهیزند : بچه که وقت نم یخالص را م ریت  . 

دیگویکند و م یبه سلوا م یا رهیل نگاه خو ام آ خنددیم زیر و  : 

مشتاق اومدنش یکه کس ادیب شیپ یزمان ادیب شیاگر هم پ انشاهللا  

 ... باشه

 

1966 

 گفتنیم یانشاهللا و ماشاهللا رو وقت نی: کاش ا زندیلبخند م اصالن

 که

خوردیبرم یبه کس دیمن بود . شا زمان  .... 

یمعن شودیم رهیبه او خ میقدارد و مست یآل چشم از سلوا بر م ام  



یخودم نم یبه رو یزیاما چ کنمیو حرف اصالن را حس م نگاه  

کنمیو فکر م نوشمیم یشود درسکوت چا ی. اصالن بلند مآورم  

هم دندان سر جگر بگذارم و به  گریچند وقت د نیا دیبا چطور

 زنگوله

خانه صدا کند ، نتوپم و تشر نزنم! خدا  نیکه قرار است در ا یا

اشک  

مشتاق امدن من هم یبردارد . به خدا که کس نیزم یرا از رو من  

 ینبود ! رنج ینبود... شرط ی. کاش من هم نبودم... تولد نبود

 ! نبود
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اماده  یکه بسته  یا یگذارم! شام یم یو شام ایخوراک لوب شام

 اش

است که آن را در نیاست نقش من فقط ا دهیان زحمت کشسلط را  

نیا ییبدنم توانا گریسرخ کنم . د ینعلبک یِگرد ِگرد اندازه  تابه  

شق و رق بودن را ندارد زانیم  . 

 

1967 



 میتوانم به تن کنم ... نه موها ی. نه لباس راحت م ستمین راحت

 را

ز رنگ با توانم به حال خود بگذارم!بلوز قرم یو رها م راحت

یآب نیج  

چاک  کیپشتش  ی قهیکه درست از  یتن کرده ام! بلوز به

یعمود  

نشییتا درز پا دارد . 

پشتم را به  یزده  رونیب یستون فقرات و استخوان ها تمام

شینما  

گذاردیم  . 

، ستین یزادیآدم لیبه شکل و شما میکدام از لباس ها چیه من  

مدت نیتن زده بودم ا شرت ساده داشتم که آنقدر آنها را یت چند  

رنگ به رخشان نمانده است که  . 

سلوا ،  نینگاه سنگ ریشود و من ز یهرحال شام حاضر م به

 تالش

متعلق به منم هست یدل ربا نباشم .هرچند که اصالن قانون کنمیم  

. 

 یشود ، سلوا مدام دست به نمکپاش م یسکوت شام صرف م در

 برد



به  زیدر نمکش نزن . همه چ: انق زندیام ال باالخره تشرش م و

 قاعده

 . است

است زیم یکه سرپا، پا یو من روبه اصالن کندیسکوت م سلوا  

: خوراک بکشم؟ میگویم ! 

شود یم دهیفورا به من تاب نگاهش  . 

 

1968 

که به دهان  یچند قاشق ماست دینزده است و شا یبه شام دست

 برد

ش لبخند . از توجهم به خود میرا بگو نیوادارم کرد تا ا ،

یدوستانه ا  

: ممنون دیگویو م زندیم . 

خوراک  یسرخال یمالقه  میو ن کیآورد ،  یم شیظرفش را پ و

 در

: شما خوراک با نون دوست دیگویکشم و سلوا م یم ظرفش

نیدار  ! 

ردیگ یظرف نان را به سمتش م و . 

به نون ندارم ممنون یلی: م کندیردش م اصالن  . 



مکث آن را به دهان  یبرد وب یم ایقاشق در ظرف خوراک لوب و

یم  

: خوشمزه است دیگویو م گذارد . 

تولدتون که ادیم ادمی: دیگوینوش جان که سلوا م میبگو خواهمیم  

میبود زبانتونیشب م هی... با اسامه  بود  ... 

 یبه کانتر داده است ، سرش به ظرف گرم است و سلوا م هیتک

دیگو : 

یدم خوشتون اومد . هکه پخته بو یاون شب از خوراک چقدر  

بازم بکش نیگفتیم  ! 

دیآ یسلوا مثل پتک برسرم فرود م یصدا . 

 

1969 

به او توجه دیشوم .از خودم ... چرا با یم شنهادمیاز پ نیچرک دل  

نکنم کاش یکار چی! کاش ه ابدیگفتن ب یبرا یکه سلوا حرف کنم  

نکنم شیتماشا یبرا یتالش چیکنم تا ه دایپ قدرت ! 

: اومده بودم با اسامه اتمام حجت کنم دیآ یرف مبه ح اصالن  

 یا گهید زیچ تی... به اصرار موندم وگرنه ن یمسئله ا درمورد

 . بود



ها رو دور نهیک دی:با دیگویو سلوا با بغض م کندیال نگاهش م ام  

نداره پشت سرمرده ... اونم برادر بزرگتر  تی... خوب نیزیبر

نطوریا  

باشه یتلخ  ! 

سته امصدا نش یب من . 

که  ی: هرچ دیگویبرد و سلوا م یقاشق در ظرفش فرو م اصالن

 بود

 یدر عوضش ... به جا یبود دوستون داشت . شما ول برادرتون

نکهیا  

قبلتون یراحت به زندگ یلیاز مرگش... خ نیشکسته باش دل  

نیبرگشت  . 

کندیم یسیآل ه ام  . 

کنمیم یدار میتی: من دارم  دیگویدهد و م ینم تیاهم سلوا  ... 

پدرشون چقدر یبچه هام از دور نهیکه شبها بب ستین چکسیه  

شدن . من ذره ذره آب شدن دخترهامو  دهیو تک خورنیم غصه

 دارم

 

1970 

.... نهی... نه سفردمینفهم یزیچ می. از جوون نمیب یچشم م به  



ی... نه گردشیحیتفر  ! 

بشنود؟ واریکه د دیگو یرا به در م نهایا ! 

یو من اصالن را م کندیل آرامش شامش را صرف مآل در کما ام  

که غذا به کامش زهرمار است نمیب  . 

منتقل  نکیکه تمامش را صرف کرده است رابه س یبشقاب اصالن

یم  

شود : آقا شما یسلوا بلند م دیگشا یآب را م ریکه ش نیهم کند  

شورمیمن م چرا .... 

کنمیم ینوچ  . 

تا شامم را صرف کنم نگذاشتند . 

شامتو بخور شورمی:خودم م زندیغر م اصالن . 

 نی. برو بش شورمیگذارد : خدا مرگم بده . خودم م یاما نم سلوا

 اقا با

نیبرو بش هیکمرت آخه ... چه اصرار نیا  ... 

کندیو رو به من تشکر م دیگویال خدا را شکر م ام . 

و سلوا با  زندیتعارف م کیکنم . او هم  یزمزمه م یجان نوش

یهوچ  

. قبل از کندیم رونیاصالن هم ام ال را از اشپزخانه بهم  یگر

نکهیا  



 

1971 

و  کندیرا نوازش م میبرود موها رونیاز آشپزخانه ب اصالن

دیگویم : 

دیبود . چسب یعال . 

انگار فلج شده اند. سلوا با سر  میلبخند بزنم اما لبها خواهمیم

 وصدا

انه خ نجایهرچه باشد ا کشمی. خجالت م شودیظرف ها م مشغول

 من

شورمیم شوی: بذار من بقمیگویو م ستمیا ی. پشت سرش م است ! 

کنمیآب م ی: باشه ! من کتر دیگویبندد و م یآب را م ریش فورا . 

که او در آشپزخانه است  یدهم و تا زمان یرا قورت م پوزخندم

 نفسم

 میکه در گلو یتا مبادا بغض نامعلوم کنمیحبس م نهیدر س را

 پرسه

ن بترکدزند ، ناگها یم  . 
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از من  یتراشم که کس یخود م یدر آشپزخانه کار برا آنقدر

یتوقع  

باشد ... در اتاق بسته است، ام آل و اصالن مشغول  نداشته

 صحبت

یبا هم صحبت م یندارم که در چه مورد یا دهیا چی... ه هستند  

آرام باشم. ارام ... و صبور کنمیم یفقط سع . کنند . 

 

1972 

یزکاریدهم. تم ی. جا به جا کردن ظرفها را طول م دهمیم طولش  

کردن گاز... و حاال افتاده ام به  زیکانتر... تم یری، گردگ نکیس

 جان

آورم که دلم خواسته باشد ی! هرگز به خاطر نم خچالی یها قفسه  

یفیانگار زورم گرفته است از کث بکنم و امشب... ییکارها نیچن  ! 

که ناچار به تحملش هستم .آن یرونی... و کثافت بیکثافت درون از  

و نابود کنم ستین یمتیبه هر ق خواهمیرا م یرونیب . 

سلوا خودش  گرید یشود . وقت یبسته م ونیزیتلو یصدا یوقت

 رخت

گذارد ...  یرا دم در م شیاندازد و ام آل چمدان ها یم خواب

یتوق  



: دالن... دیگوی. که م چدیپ یخانه م ینرم اصالن در فضا یصدا

 دالن

؟ یایلحظه م کی... جان ! 

من انگار کر شده ام و  . 

کنهیکند : آقا صدات م یدست آخر دخالت م سلوا  ! 

یدهم ، با گام ها یفشار م میپنجه ها انیرا م ریگردگ دستمال  

و ببند : دردیآ یم شیروم و صدا یبه سمت اتاق م یآرام  . 

ندازمیشک به دل سلوا ب خواهمینم  . 

 

1973 

نگه داشته ام و  میدستها انیرا همانطور م ریگرد گ دستمال

میگویم : 

؟ هیچ ! 

: موقته  دیگویبندد و م یرود در را م یم شیلنگان پ خودش

 تموم

 هی... خاطرت جمع ! یرسیدوباره تو به ارامش خودت م شهیم

 مدت

ما! االن یکه کنکاش کنن تو رابطه  بود نی. دردشون ا محدوده  

دست از سرت گهی... االن د کنهیول م گهیراحته االن د الشیخ  



... همشون دارنیبرم  ! 

- چه گرانیفکر کنم د نکهیا یخستم اصالن حوصله  یلیمن خ  

تو دارن ... ندارم ایمن  یدرمورد زندگ یلیتحل  ! 

دارد و یم نگه شیانگشتها انیرا م میبروم که شانه ها خواهمیم  

تو  نکهی. من از ا یکه تو برام با ارزش یبدون خوامی: م دیگویم

 رو تو

ستمیقرار دادم خوشحال ن طیشرا نیا  . 

- موقته طیشرا نیا  ! 

 یصورتم را به پشت گوش م یتو یمو کشدیم شیرا پ دستش

 برد و

 یروزها وقت نیا ی! خاطره  شهیروز درست م هی:  دیگویم

 کمرنگ

و یدلباز و با صفات نشسته باش یخونه  اطیح یکه تو تو شهیم  

درست شد ؟ یدید گمی... و اون موقع بهت م یبخون کتاب ! 

 

1974 

که هرگز  ییاهایدهم : از آرزو و رو یبه عالمت نه تکان م یسر

 تحقق

با من حرف نزن اصالن کننینم دایپ  . 



من یبعد مشتش را به سو یبرد ، و کم یم بیرا به ج دستش  

به تو بدمش خوامیرو م نی: ا دیگویمو  ردیگیم ... 

دستش  انیرنگارنگ م یها نیبه نگ نیمز یچوب یشانه  کی

 . است

؟ هیچ نی: ا میگویها زل زده ام م نیکه به برق نگ یدرحال ! 

- نداره اما برام  تیکه موجود یزیمن ..... چ ییدارا نیبا ارزش تر

 با

هییدارا نیتر ارزشمند  .... 

- به من ؟ شیدیچرا م  

- .... با ارزشه و قهیکه احساسم به تو چقدر عم یدرک کن خوامیم  

نه حتما به خاطر دیشا یعنی! حتما ...  یبه خاطر قدردان دیشا  

؟ یکنیمال تو باشه . ازم قبولش م نیا خوامیم یقدردان ! 

زنمیزل م یچوب یشانه  به . 

 شیها نینگ یشکسته است ول شیاز دندانه ها یکیاست  یمیقد

بایز  

 ییبایسوار کنم ز میخورده اند و قطعا اگر آن را به موها شترا

 وجلوه

دهد یبه سر وشکلم م یبه خصوص ی  . 

 



1975 

... آن را قبول کنم دیچرا با اما . 
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که د یدرحال زندیم یچرخد لبخند یپر سوال به سمتش م نگاهم  

 کندیهمزمان اشک از چشمانش به گونه اش سقوط م هوقطر

دیگویوم  

رسهیبه نظر م بایتو ز یموها یفقط رو نیا : ! 

ش؟یبه موهات بزن شهی:م دیگویو م ردیگیعمق م لبخندش  

شب نی... وسط ایچوب یشونه  نیا تی: حکادهمیتکان م یسر  

ای شم؟یشونه من رام م نیبا ا یکنیم الی؟! تو خ هیچ یجهنم  

؟ یدیم نیدردم و تسک ای؟!  کنمیم شفرامو ! 

... و با  میاز مادر واقع یادگاری: تنها  دیگویجوابم م یجا به

 ارزش

نهیهم مییدارا نیتر  . 

به من ؟ شیدیپرسم: چرا م یم خشک  

- ری... سپاس... و تقد یقدردان یبه نشانه   ! 

 



1976 

یلاندازم . گردنم تحمل وزن سرم را ندارد درحا یم نییرا پا سرم  

قبولش کنم تونمی: من نم میگو یبه شانه زل زده ام م که  . 

 چرا؟-

- خوامشینم ... 

- دونمیم ستیبا ارزش ن . 

نیبحث نخواستن است انگار ا ستیبحث ارزش ن میگوینم یزیچ  

 هیان را پس بدهم . از آن هد توانمیهرگز نم گرید رمیرا بگ کهیت

ییها  

و یندازیآن را دور ب.... و بعد  یرا قبول کن تشیکه مسئول ستین  

ینخواه  ! 

: لطفا  دیگویو م ردیگیو او دستم را م رمیگیرا به سمتش م شانه

یحت  

موهات بگذارش یهم که شده رو قهیدق کی  ! 

 نیقشنگه ا نیبا ارزشه ا نی: اصالن... گوش بده ... امیگویم خفه

 مهمه

 ... اما

:من اگر  دیگویگذارد و م یلبم م یاشاره اش را رو انگشت

انوادهخ  



 نیچوب .... با ا کهیت نیروزگارمون نبود دالن! ا نی.... ا داشتم

نینگ  

 

1977 

لیقابل لمس از وسا ی کهیندارن .... تنها ت یارزش چیکه ه ییها  

بدمش به تو خوامیهستن ... که م مادرم  ... 

رمیکند بپذ یدر چشمانش وادارم م دهیجوش اشک . 

که از سنگ نبودم ، بودم؟ من ! 

اگر مادرم  ای: من اگر پدر داشتم....  کشدیگونه ام م به یدست

 زنده بود

.... ... و یگرفتی... و دستمو مینشستیکنارم م یا گهیتو جور د

یراض  

شونه بهت التماس کنم نیکه به خاطر ا یشدینم ! 

لغزد یگونه م یرو اشکم  . 

کنمیحال من مجبورت نم نی:با ا دیگویبوسد و م یرا م سرم . 

 واریرود ، به کمک د یبه عقب م یو گام کشدیم را نفس میموها

 لبه

یساعدش نگاه م یزده  رونیب یو به رگ ها ندینش یتخت م ی  

... با سر ناخن انگشت ستمیا یکنسول م ی نهیآ یو من جلو کند  



 میموها یسو کیو شانه را به  کنمیرافرق باز م میموها کوچک

یم  

شود .  ینعکس مم نهیشانه در آ یها نی.برق رنگارنگ نگنشانم

 رو

چیآورد . ه ی.سرش را باال م نمینش یکنار اصالن م گردانمیبرم  

به  یلغت چی.... ه کندیم فینه تعر زندی... نه لبخند م دیگوینم

 زبانش

 

1978 

که ته دلم را  نمیب یم یزیشود. اما در چشمانش چ ینم یجار

 تکان

دهد یم  . 

نیه ناگهان آخرکه به موجب آن هرچه کدورت است انگار ب یتکان  

 ی.مثل مسافر کهنه اکندیو با درون من وداع م کشدیرا م نفسش

 که

کندیسبک م یو دلم را قدر کندیبندد و دل م یبار سفر م باالخره  

. 

، داردیاست را برم یپاتخت یکه لبه  یشود کتاب یخم م یکم  

و ردیگیعکس به ستم م کی کندیاش را باز م یانیم ی صفحه  



درمهما نی: ا دیگویم  ! 

... که هزار بار از  نمیب یرا م بایز یشوم . زن یم رهیعکس خ به

یلیل  

و نگاهش هزار بار روشن تر از نگاه اصالن است  باتراستیز

 ....عکس را

: قشنگه میگویو م رمیگیم میانگشتها انیم  . 

 یدهم و او گونه اش را بر باال یم هیتک شیسر به بازو یپهلو از

 سرم

: بهت  دیگویو م کندیم کیرا به دستم نزدگذارد . دستش  یم

 گفتم

دارم؟ دوست ! 

یلی: خ زنمیم یزیطعنه آم لبخند  ! 

- نگفته باشم کردمیم الیجدا ... خ  ! 

 

1979 

- یگیم ادیز  ... 

 ! دوست دارم-

- یکنیجمله رو تکرار م نیا ادیز یلیخ  ! 

 ...دوست دارم-



رم.... : دوست داکندیو تکرار م زندیباز بوسه م میموها یرو و

نیوباز ا  

 زندیو بوسه م کندی.... و تکرار م زندیو بوسه م کندیتکرار م را

 و تکرار

کندیم  ! 
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دیآ یبه چشمانم نم خواب . 

گونه ام  ریرا ز میبرد... دستها یاست ... خوابم نم هوشیب سلوا

یم  

تخت یرو یدلم برا زنم،یسلوا زل م یان بسته وبه چشم گذارم  

تشک و یو سفت زنمیدرجا غلت م یتنگ شده است کم دنیخواب  

کنم .  یوصبحانه حاضر م زمیخیتا زودتربرم کندیوادارم م نیزم

 ام

 

1980 

یم ازهیو کم کم سلوا که پشت به پشت هم خم شودیم داریهم ب آل  

، ردیدوش بگ یحت زدیتا برخ کندیوادارش م یستیرودربا کشد،اما  



و اصالن را به من و من و  میکنیرا اجرا م یخداحافظ مراسم

 اصالن را

سپارد یسلوا م به  . 

میفرودگاه ریدر مس یام با . 

 انیم حیکه تسب یو درحال کندینگاه م ابانیپنجره به خ از

یانگشتها  

بپرسم یزیازت چ خوامی: م دیگویم زندیدور م شیبه حنا نشسته  

... 

 ییلبها یام و رو رهیبه چشمانم است به رو به رو خ یودد نکیع

 که

: درخدمتم میگویو م زنمیشان کرده ام لب م یشکالت . 

- ؟یشناسیم تیاصالن رو به رسم  

خورم یآورد ، جا م یبه زبان م یکه ناگهان یسوال از  . 

: منظورتون رو  میگویام م رهیکه هنوز به رو به رو خ یدرحال

 متوجه

 .نشدم

- فقط  ای.... شیشناسیم تیبه رسم یشوهر واقع هیان به عنو

یدار  

فرصت تموم بشه و برادرت آزاد بشه ؟ نیتا ا یکنیم تحمل  



شامه بود زیت یزن  . 

 

1981 

. من  ستیشود . دست خودم ن یم زانیکنج لبم آو اریاخت یب

 احوالم

شود یاز چهره ام قابل خواندن م زود  . 

نیداشته باش یو اصالن عاقبت تو کنمی:من فکر نم زندیآل لب م ام  

.... 

. اما در معده ام انگار آتش روشن کرده اند میگوینم چیه  . 

ندارن ! سلوا  ی: اصالن و سلوا هم عاقبت کشدیم یقیعم نفس

یبرا  

 یسِ  تونهیبزرگه ! اصالن تازه نفسه.... سلوا پا به پاش نم اصالن

 ! کنه

ادیکه بهش ب ی... دختر میکن دایدختر تر و تازه پ هی دیبا ! 

میگوینم یزیچ ! 

 نیباشه که سر زنده باشه... ا یدختر دیدهد : با یآل ادامه م ام

 پسر

ستیپا بند ن یرو  .... 



 ی: دلم برا دیگویو ام آل م فشارمیپدال گاز م یرو شتریرا ب میپا

یب  

اما ستیتنم ن ی.... هرچند که از پاره  رهیگیم شیمیتیو  یمادر  

بود یجوجه الر اهیکاکو س هیجون گرفته ! ! تو بغل خودم  زهیعز  

! 

.... میریبگ ادیتا رمز و رموزش و  دی. طول کش زدینوک م مدام

یروزا  

گوشه کز هی رفتیبا بچه ها حرف بزنه ، م تونستینم یوقت اول  

 زدیم شی! انبار آت یوونگیبه د کردی... بعد کم کم شروع م کردیم

، 

گله ی.... به پا دادیمفقط خسارت  یمدت خیبودن ش یعاص مردم  

 

1982 

کرد ! از نخل ها باال  یباز م لهیشب در طو یبست تو یم زنگوله

یم  

به دل  قیقا یبرسه ! تو روز طوفان دیبه خورش خواستیم رفت

 آب

بستیم  ... 

دیگویو م کشدیم ینفس : 



- ! اونم نه  زدیحرف م ی... ترکیبلد بود ... نه عرب ینه فارس

یا یترک  

بود بیعج گفتیکه م یا ی! ترککردنیپخش م ونیزیتو تلو که  . 

زنم ینم حرف  . 

- کارش یهست ! وقت نمیاومد ! گفت ا خیسه چهار ساله بود ... ش  

.  ساختیشد ... دست پسرشو گرفت واومد ! بچه با من نم تموم

 زبون

هنوز همراهشه شیوونگید یبلد نبود ! خو ی. مهربون دیفهم ینم  

. 

کنه وونهیباشه و د وونهید تونهی.. مهمه سال. نیبعد از ا هنوز  . 

: اگر خوف دیگویدهد و م یبزنم اما او مهلتم نم یحرف خواهمیم  

که بخواد بکنه  ی... قسمش بده به روح مادرش... از هرکاریکرد

، 

کشهیم دست  ! 

بود ! قلب  ی: پدرت مرد بزرگ دیگویم میرس یفرودگاه که م به

یرئوف  

خبر مرگش ناراحتم کرد داشت  . 

 

1983 



کنم و دست یاش م یهمراه شومیم ادهیدهم . پ یتکان م یسر  

یاومد ایدن یاز وقت یعنی...  یاومد ایدن ی: وقت دیگویم آخر  .... 

تو اهواز  یگله زنگوله بست نه انبار یبه پا گهینه د اصالن

شیات  

 یدونیبرسه ... م دی! ... نه از نخل باال رفت تا به خورشگرفت

 !چرا ؟

کنم یم رونیب نهیاز س نیت و سنگرا سخ نفسم  ! 

کند ؟ یآن زمان چه م ستمیها ن یلیبفهمد من دختر گرا اگر ! 
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 یغرفه ها یفرودگاه ، البه ال یزنم ... در سالن ها یم پرسه

یسوغات  

زند یشان دلم را چنگ م یکهنگ یبو که  . 

پر ... به  یکنم .... و چمدان ها یسفرها نگاه م یشماره  به

تیجمع  

و پرسه  نمینش یسپس خسته از تماشا کردن ، پشت فرمان م و

 زدن

کنمیشروع م را ! 

 



1984 

که چراغ  شومیم نییها باال و پا ابانیدر اتوبان ها و خ آنقدر

 هشدار

تا ستین ییجا چیشود . خسته ام! کالفه ام... ه یروشن م نیبنز  

باشد پناهم . 

دلم را زده  گریکه د یلی، باز سر اتومب یگرد ابانیاز خ خسته

 است ،

تمام خاطرات یکه بو ی. کوچه ا چدیپ یم ییآشنا یکوچه  به  

! درخت واریبر د زانیآو یها اسیدهد.  یام را م یکودک نیریش

یها  

 یاست ... اسفالت دهیدر هم تن شانیو خرمالو که شاخه ها نارنج

 که

ریکه ز ییشود و خرده سنگ ها یشکسته م شتریبه روز ب روز  

اشنا  می. همه برا کندیها خرت خرت م لیاتومب یها کیالست

 هستند

کنند یم داریوجودم را ب یتو یحس ها و . 

خواهند تک به تکشان را از من یم گرانیکه هرچند د ییها حس  

شند تا. مدام در تال شوندیم داریاما ...احساسات من مدام ب رندیبگ  

مقدس خانواده را چنگ بزنند حیدست دراز کنند و ضر خودشان . 



 یزنم ... وقت یبه در خانه زل م یپر از اشک است وقت چشمانم

 تک

 شانیخانواده را هنوز عاشقانه دوست دارم و بو یتک اعضا به

 در

را خاموش کنم لیتا اتومب کندی... وادارم م چدیپ یام م شامه . 

 

1985 

در  یگذارم ، حضور آن زن ... و ناتوان یرمان مف یرا رو سرم

 برابرش

حال پشت فرمان بمانم نیبه هم یقیکند . تا دقا یمن را ناچار م ، . 

 دنیاز د کنمیخورد ، سر از فرمان بلند م یم شهیتقه به ش دو

 پاشا

دهم . قفل در یم یصندل یبه پشت هیکند ، تک یمن را تماشا م که  

فیکه ک ی.درحالندینش یشاگرد م یصندل یو او فورا رو زنمیم را  

؟یپرسد : خوب یگذارد رو به من م یپا م یاش را رو یچرم  

: به نظرت  میگویکنم و م یبه باال پرت م یدیالق ی شانه

 !چطورم؟

کشدینفس م کی : 



- اطراف  نیشده ؟ا ی؟ چ یبهتر بش کنهیکمکت م یداغون... چ

یم  

؟ یپلک ! 

 ستیکه خانه ام ن یدر خانه ا کجا باشم؟ دیبزنم با غیج خواهمیم

 !؟

 یکنم ؟! حت مشیتقس دیبا یکه با آن مرد اجبار یزن دوشادوش

نیا  

 کی. من هوو دارم!  ستیمتعلق به من ن یی، تنها یزور ازدواج

یهوو  

اگر یاصالن را داشته باشد ... حت خواهدیهوو که م کی!  یواقع  

د ... کن زانیمن آو یموها یمادرش را به رو یشانه  اصالن

 سلوا هم

خواهد یآن را م دیآ یبه دنبالش م حتما  . 

خواهد یخواست حاال م یاگر قبال نم یحت  . 

 

1986 

کرد یخواستن مثل چنگک بود که به قلب من حمله م نیا و  ... 

یشانس یغرفه ها یها شهیش یتو یعروسک ها یها چنگک  ! 

غرفه ، آن چنگک ها شل و گشاد یکه به دست نگهبان ها هرچند  



اما من .... قلبم ندازندیرا به دام ن یعروسک چیبودند تا ه شده  

یزدم . از من خون م یو دم نم شودیچنگال ها م لیتحو میمستق  

زدمیو دم نم دیکشیم ری.... وجودم ت زدمیو دم نم دیچک ! 

کندیمن را لمس م خی یکه پنجه  نیهم کشدیم شیرا پ دستش  

؟ یاریم یبه روز خودت دار ی: چ دیگویم  

دهم یم هیتک یصندل یرا به پشت سرم  . 

ام کرده است چارهیدوگانه و بعضا چند گانه ب احساسات  . 

: دالن زندیصدا م پاشا  ... 

که از ته  ییو با صدا کنمیپر از اشک نگاهش م یچشمان با

 حنجره ام

خوامیرو نم یزندگ نی: ازندیم رونیب ! 

 یبه آرام گونه ام را یرو دهیآورد اشک چک یم شیدست پ پاشا

یم  

زمی: دالن عز دیگویو م دیزدا ... 

- ؟ زتمیمن عز ! 

 

1987 



... تو  یزدلمیمعلومه... تو عز هی: چه حرف زندیلب م پاشا

... توینفسم  

یعمرم  ! 

برسه ؟ نجایکار به ا ی: پس چرا گذاشت زنمیم هق ! 

کندیوحشت زده نگاهم م پاشا . 

.... زدلتمیر عز: اگر من نفستم .... اگکوبمیرا به فرمان م مشتم

 اگر

؟! چرا  امیاز چنگت درب یراحت نیبه هم ی.... چرا گذاشت عمرتم

 مفت

یکرد ولم ... 

 رانی... آنقدر متعجب و ح داردیبرم یصندل یاز پشت هیتک پاشا

 است

نیکه چطور بغضم در ا رانمیمن هم ح یداند چه کند . حت ینم که  

گذارند یغ مدا میبه گونه ها میشکند ... چطور اشکها یم وقت . 

 شودیگوشه پرت م کیشوم . هر تکه ام به  یتکه تکه م چطور

 ... از

یرا نم یفروپاش نیا یکس جلو چیشوم و ه یم یمتالش درون  

ردیگ . 



: آروم ... دیگویدهد م یکه تکانم م یکند ... درحال یبغلم م پاشا

 آروم

... من تو رو  ومدیازم برنم یدلم... آروم ... به خدا کار زیعز

 روندم که

 دونستمی! من نمشهیم نطوریا دونستمی.... من نمیبش خوشبخت

 قراره

 

1988 

 یذره ذره آب شدنت باشم .... دالنم... دالن قشنگم ! مه رو شاهد

 من

شهینکن . تموم م ینطورینکن .. ا ... . 

 دمیپاشا ! من بر ی.... ک شهیتموم م ی..... کیزنم : ک یم ناله

 .... من

 ... خستم

تمام شود اما به همان اندازه تمام  خواهمی: م میبگو اهمخویم و

 نشدن

خواهمیم هم  ... 

و  زنمیم راهنشیبوسد و من چنگ به پ یرا م میموها یرو پاشا

 با



میگریوجود م تمام ! 
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رمیگیمآرام  یمانم تا باالخره کم یدر بغلش م آنقدر . 

چه کنم . از هم گسسته ام دانمینم ... 

 ی. آنجا خانه  ستیمن ن یو آنجا خانه  گشتمیبه خانه برم دیبا

چیه  

ستیمرد هم ن کی یخانه  یباشد .... آنجا حت تواندینم یزن  . 

 

1989 

که حالت  ییجا هیببرمت  ای: بدیگویبوسد وم یدستم را م پاشا

 بهتر

پشت فرمون؟ نمی... من بش بشه ! 

 یتو هم از کار و زندگ خوادی: نممیگویم یخش دار یباصدا

یفتیم . 

- ییتو میکار وزندگ ... 

ی: بهناز چ میگویم خفه  ! 

 .....گور پدرش-



و دستش  کندی، در سمتم را باز م شودیم ادهیاز سمت شاگرد پ و

 را

 یهنوز م ندیبیم یشوم ، وقت یم شیبازو زانی، آو کشدیم شیپ

 توانم

که یتا وقت ستدیا یکند و انقدر م یم میبروم رهاراه  میپاها یرو  

شوم ریشاگرد جا گ یصندل یرو  . 

کند و سپس یرا به عقب پرت م فشی، ک ندینشیفرمان م پشت  

تو دختر خوب یکه ندار نمی: بنزدیگویم ! 

دهم و پاشا در  یم هیتک شهی. سرم را به ش زنمینم یحرف چیه

 سکوت

وسپس ،  کندیرا پر م نیبنز راند ، اول مخزن یم رونیکوچه ب از

 در

دانم یرا م شیکه انتها ردیگ یقرار م یریمس . 

؟ میری: کجا م میگویو م ندینش یکنج لبم م یلبخند ! 

 

1990 

- کنهیکه حال تو رو خوب م یکی شیپ  ! 

از کنمیتماشات م ی: وقتدیگویو م کندیبه من م ینگاه مین پاشا  

ادیبدم م خودم  . 



از  کنمیتو رو تماشا م ی: منم وقت میوگیبندم و م یرا م چشمانم

 تو

ادیم بدم  .... 

یاالن کنار من یشود : ول یم رییدچار تغ شیصدا ... 

- و ندارم که  یا گهیکس د ایدن نی... تو ایشناسیتو منو خوب م

 انقدر

! در  ستی.... برادرمم نی... نه مادریخوب بشناسه ! نه پدر منو

 واقع

ستیکس ن چیه  ... 

: تو هم منو  دیگویگذارد و م یم میران پا یورا ر پاشادستش

 خوب

میهم بود ی... ما هردومون مرهم دردهایشناسیم  . 

مرتبه  نیا خوادی: دلم م میگویوم گذارمیدستش م یرا رو دستم

 که

تموم بشه ...  گهی... دشیبرنگردم تو زندگ گهید شمیجدا م ازش

 مال

میحساب کن هیباشم .... با هم تسو خودم ! 

شهی: تموم م دیگویآرامش م با پاشا  . 

زودتر تموم بشه دی: با گزمیرا م لبم  ! 



 

1991 

تموم بشه  ی: من هنوز دوست دارم تا وقت دیگو یآرام م پاشا

 صبر

کنمیم . 

کنمیرا باز م چشمانم . 

خوش فرم مردانه اش اخم افتاده است ، در  یابروها انیم

 صورتش

یجا هیبرمت  یم رمیگی: بعد دستتو م دیگویو م زنمیزل م یکم  

.... خوبه؟دور  

مادرش را به من داده است تا به یکه شانه  ییاو میبگو خواهمیم  

... او چه  میایبدهد را چه کنم آن وقت؟! اگر با تو ب نتیز میموها

یم  

 ختهیجماعت گرگ که عاشق ر نیا انی؟! تنها بماند ؟! م شود

 شدن

هستند ؟ خونش ! 

دهم  یاز خودم نشان نم یاکنشو چیو ه رمیگیزبان به دهان م یول

، 



. از ان  میرسیم ی، عصر به قره قاشل کشدیساعت طول م هشت

 بهار

 نمیب یفضا را م ییبایو ز یسرسبز یباشکوه است ، وقت یها

 تمام

کنمیباره فراموش م کیام را به  یبدبخت  . 

،  زندیدر چشمانش دو دو م ینفس رانده است ، خستگ کی پاشا

 به

حداقل چند کندیسکوت و آرامش ، وادارم م میرس یکه م عمارت  

لبخند بزنم یا مرتبه  . 

 

1992 

 مانیدوان دوان به سو داریرود ، سرا یبه اصطبل م میمستق پاشا

یم  

 یاو با پاشا ، به سو یبه مکالمه  تیاهم یو من اما ب دیآ

یچاووش م  

کندی، حالم را دگرگون م شیآشنا ی ههیش ی... صدادوم . 

یبوسم و ب یکشم ... نگاه موربش را م یوش مچاو الیبه  دست  

چسبانم ، او هم یاش م یشانیبه پ یشانیکنم ، پ یم هیگر اریاخت  

یماده  کیمن  فهمدیتاب و غصه دارم ... او هم م یمن ب فهمدیم  



که به او پناه آورده ام دردمندم ! 

ام نخواهد کرد ، چاووش  یدانستم عاص یکه م یجنس نر تنها

 است

. 

اش دارد  یو دلتنگ یتاب ی، نشان از ب شیس نفس هانف یصدا

 .... من

عادت ینیکه به شهرنش یچه کرده ام ؟! من یوحش یبایز نیا با  

تک و تنها به حال  غولهیب نی... چطور توانستم او را در اداشتم

 خود

کنم رها . 

یکنم ، وقت یاصطبل جدا م ی وارهیرا از د نیو من ز افساردارد  

کی،  میکن یبه تاخت دشت و کمن را با هم طقرار است  فهمدیم  

ام را به پا  یسوار کار یکشد ، چکمه ها یشادمانه م ی ههیش

یم  

 

1993 

سرعت  نی: به همدیگویگذارم و پاشا م ی، پا در رکاب م کنم

یخوایم  

؟یبر  



- تر عیهم سر نیاز ا ! 

... برو پسر خوب... برو  ی: ه میگویدهم وم یرا تکان م افسار

نمیبب  

یریم کجا ... 

 هی یخوای: نمدیگویدارد وم ی، من را نگه م دیآ یبه سمتم م پاشا

 کم

؟یدرکن یخستگ  

- تا حالم خوب بشه نجایا یاوردیمگه منو ن  ... 

ستیگذارد: لباست مناسب ن یم میساق پا یدستش را به رو پاشا  

. 

 ! خوبم-

تاختن  یو چاووش است که دلش برا میگویم گرید یه کی و

 تنگ

صورتم را یتازد و باد خنک بهار یکه چهار نعل م نی، هم است  

شود  یشال به عقب پرت م دهم،ی، سرتکان م کندیم نوازش

میموها  

 یبه پهلوها میپا یو من با کناره ها ردیگیم یباد به باز را

 چاووش

که ردیگیسرعت م ی! طور رودیم شیو او به تاخت پ کوبمیم  



 

1994 

جا ، جا بگذارد و  کیبا هم را  مانیتمام غصه ها انگاربخواهد

 فرار

میکن ! 
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به جنگ با ستارگان توانمیشود ، انقدر خوب که م یخوب م حالم  

ییموجودات فضا یحت ایکهکشان ها ....  گرید ایبروم...  هم  ! 

 یاست لبه ... افسارش به دستم  شومیم ادهیچاووش پ از

یپرتگاه  

 یتر م نیزم یزنم . رو یزل م میپا ریز نیو به زم ستمیا یم

نمینش  

 ی. خاککشدیو انگار خاک را بو م ردیگیم نییچاووش سر پا ...

 که

شوم که آسمان  یم رهیخ یاش است ... با بغض به افق خانه

عتیوطب  

ینفس ها یاست ... صدا شی. هوا گرگ و مخورندیهم گره م با  

و سپس دهمیشنوم ... دستم را به عقب هل م یرا م چاووش  ... 



رها  نیزم ی... خودم را رومیبه مچ دست ها هیاز تک خسته

ی. بکنمیم  

شدن لباسم یخاک ایشدن  یبه گل تیاهم ... 

 

1995 

یکم دیآ یو به سمت سر وصورتم م کندیپوزه از خاک م چاووش  

 یر... کم... و در آخ خندمی... مکشمیم غی... ج زندیم سمیل

 درخلوت

به یوزنه ا چی. انگار ه شودیکنم . حالم بهتر م یم هیخودم گر با  

خوب یلی... حالم خوب است ! خ ستیمتصل ن میپاها ... 

چاووشم ونیکه دارم را مد یا یحس خوب و آزاد نیا یهمه  و  ! 

محوطه رژه  ی انهیپاشا در م گردمیبه عمارت باز م یوقت

رودیم ... 

یرفتی: ممیگویو م زنمیم یچاووش دور پاشا چرخکنان با  ورتمهی  

یکردیاستراحت م داخل ... 

 یگیبرهوت ... نم نیموقع از عصر... تو ا نیدهد: ا یتکان م سر

هی  

اد؟یسرت ب ییبال  

آورد یکه هنوز به من دارد ، حالم را جا م یتیمسئول احساس  



 ی: حالم خوبه ... همه چ میگویچسبانم و م یبه لب م یلبخند

هخوب  

خودمم ... همون  نجای. ا نجایا میکه آورد یاالن بهترم. .. مرس .

یدالن  

باشم دیبا که ... 

خب یلی: خ دیگویرود و م یچاووش فرو م یها الی انیم دستم ... 

... من واقعامیبخور یزیچ هی میبر ایبرگردون سرجاش... ب نویا  

 ! گرسنمه

 

1996 

هم گرسنه بودم من . 

 داریرا به سرا گاهشیل چاووش به جادهم و انتقا یتکان م یسر

یم  

یو پاشا بد عنق گشتمیبرم ی... مثل ان وقت ها که ازسوارسپارم  

با من یکنی: قهر م شومیم شیبازو زانیآو کردیم ! 

 یبار دستش را از بازو نیاما ا کردیکه قهر م شهیخالف هم بر

 من

ی: چه قهر دیگویو م کندیکشد شانه ام را محاصره م یم رونیب  

تردخ .... 



آورد یمن م ادیمن را به  یتا قهر باشد . کم خواستیم دلم  ! 

کند یم جمیگ یکم شیصدا آرامش  ... 

زندیم شیاش ، به دلم ن یدلتنگ  . 

شود یم داریوب اریهوش دلم  . 

کندیرا مدام تکرار م یمیانگار خاطرات قد دلم  ... 

دشونینوشخوار م یدیو من اما در مغزم ، افکار جد خواهدیم دلم  

کرده  میخورد ...چون او رها یاو به دردم نم ندیگویکه م یافکار

 است

چون من را نخواسته است ... چون ولم کرده است! وحال بد  ...

 همان

شود یو آلوده م اهیاندازد و تمام جانم س یم هیبه قلبم سا لحظه  . 

 

1997 

که در کشوها جا گذاشته ام یموجود یاز لباسها رمیگیم دوش  ... 

گردم. پاشا لبخند  یو به سالن بازم پوشمیم یو شلوار گرم بلوز

زندیم : 

تیعاف . 



با نان تازه و ماست و  یاملت درست و حساب کی،  کنمیم تشکر

اریخ  

 لتوی: موبادیگوی... پاشا م نمینشیکه م زیکرده است پشت م فراهم

 زدم

شارژ به  ! 

:  میگویم یو فارغ از هر رنج کنمیاول را حاضر م ی لقمه

یسمر ..... 

و دو تا تماس  ی: صد و س دیگویوپاشا م دارمیپاش را برم نمک

یب  

یداشت پاسخ  ! 

شودیبه دهانم از دستم به سفره پرت م دهینرس لقمه  ! 

االن شده باشه صد  دیشا لنتهیسا تی: گوش دیگویرمق م یب پاشا

 و

تا چهل ! 

و چهل بار تماس ؟ صد ! 

رم.... پاشا اشتباهب یام هجوم م یچطور ، به سمت گوش فهممینم  

تماس کیزده است ، صد و پنجاه و  نیتخم  !!! 

 

1998 



] 58:۲۱ ۲۱,8۰,6۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 459_ یلیگرا  

بار کیکنم: اگر تنها  یدلم زمزمه م ی... تو نمینش یمبل م یرو  

ردیتماس بگ گرید ... 

دهم یملرزد، تلفن را پاسخ  یدستم م یتو یلحظه گوش وهمان  . 

کند ، آرام  یام برخورد م ییشنوا یگرمش به سلول ها یصدا

 است

 یکه ناتوان است اما قبراق م ییبا صدا ینکوهش چیبدون ه ...

 :پرسد

دایخانم کم پ احوال  ! 

: خوبم میگویم مرتعش  ! 

- صدات داشته باشم دنیاز شن یسهم هی تونمیخوبه باز م  ! 

کندیمن را تماشا م پاشا . 

ییبزند : کجا ادیفر منتظرم ... 

اش عود کند یمردانگ منتظرم  ! 

 

1999 

گوشم را پاره کند یپرده  شیدادبکشد ، منتظرم عربده ها منتظرم  



: دیگویقرار و دل نگران است که تنها م ی... انقدر ب اما

 !مزاحمتم؟

زمیخیجا برم از . 

بم و خش گرفته اش  ی، از صدا شومیرفتارش شرمنده م از

 خجالت

ام زده ... 

قرار گرفتم که یطیشرا هیتو  دی: حالم خوبه . ببخشمیگویم آرام  

... 

نتونستم خبر بدم که  ... 

- نداره یاشکال . 

پرسد: دالن ...  یو او مردد م دهمیم رونیب ینیاز ب یآرام نفس

 من

کمک کنم ؟ تونمیم ! 

که تازه دست ازسرش برداشته است و  فتمیم یدرد ادی به

: نهمیگویم  

گردمیدو روزه برم یکیبه ! مرت زیهمه چ .  . 

خارج از شهرم فهمانمیجمله به او م نیهم یط و  . 

پرسد یحوصله و مکث م با : 

- بهت زنگ بزنم؟ تونمیباشه . م  



 

2000 

: آره... آره ... چرا زنمیکند ولب م یام چکه م قهیشرم ازشق عرق

 که

 ! نه

 . ممنون-

پرسدیو م کنمیکند . نفسم را حبس م یقلبم را متالطم م تشکرش  

: 

مرتبه ؟ زیچ همه ! 

 .آره... خوبه خدا روشکر-

: خدا روشکرکندیم تکرار ... 

مانم اما یساده م ییکجا کیمکالمه به انتظار  ی قهیدق نیآخر تا  

: مراقب خودت باشدیگویم تنها ... 

: هستم . نگران نباشمیگویم آرام . 

- یای... از پس خودت برمیهست ی! تو قو هیبرام کاف نیهم  ! 

یدیبه من اعتماد به نفس م یادی: تو ز زنمیم لب  ... 

 کنمیکه ازت م ییها فیتعر قی: تو ال کشدیم قینفس عم کی

یهست  



شتریب یحت . 

 ! ممنون-

 

2001 

به خاطر  شتریآورم ، ب یبه زبان م نیا یممنون را برا نیا و

نکهیا  

و کندینم ی! من را زندان کندی! من را محبوس نم کشدینم عربده  

کندینم ریرا زنج میو پا دست ! 

- ؟یبا من ندار یکار  

دانمی! نمداشتم؟ ... 

: نهزنمیم لب  . 

ری: شب بخدیگویم یبه آرام و .... 

دستم یتو ی. گوش شودیدهم و تماس قطع م یرا ساده م جوابش  

نم دارم  یبه موها یکرده است ، تپش قلب دارم... چنگ عرق

و زنمیم  

چرخم یخودم م دور . 

: غذا سرد شددیگویو م کندینگاه مبه حرکاتم  پاشا ... 



 شگری! به نما رفتیم نییمن پا یاز گلو گری... غذا مگر د غذا

 تلفن

خورده است... چرا  یزیچ دمی. چرا نپرس زنمیزل م همراه

دمینپرس  

ی! حتخورد؟یرا م شیداروها دمیکرده است... چرا نپرس استراحت  

؟! دردش اش را شرکت کرده است یوتراپیزینوبت ف دمینپرس

 چطور

 

2002 

... اصال کجا هست ... چقدر سوال کندیاست ؟! سلوا چه م شده  

ام دهیکدام هم نپرس چیداشتم و ه دهینپرس ! 
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؟ یای: نم کندیصدا م پاشا ! 

پاشاکنم ،  یحرکت م ینهارخور زیبه سمت م ینیسنگ یپاها با  

 رهیکه به صورتم خ یگرفته است ، درحال میبرا یتازه ا ی لقمه

 نگاه

؟ی: خوب دیگویم کندیم  



اندازم و  یصورتم را به پشت گوش م یمزاحم امده تو یمو

میگویم : 

میبود نجایکه ا یبار نیآخر  .... 

کندینفسش را حبس م پاشا . 

بود؟ نجایچرا ا یلیشوم : ل یم رهیپاشا خ به ! 

 یبا چهره  خوردیسوال را ندارد . چون واضحا جا م نیا انتظار

رانیح  

میدرمورد خودمون حرف بزن یخواستیم کردمیپرسد: فکر م یم ! 

 

2003 

- شد  یبود ؟ چرا اسامه اومد ؟! اصال چ نجایچرا ا یلیل یدونیتو م

 !؟

بود ؟ یمرتبه به تو و اصالن حمله کردن ؟ گناه تو چ هی چرا ! 

هنوز شروع هم نکرده ام ید من حتبه خوردن ندار یلیم گرید  . 

را لبه  می، آرنج ها کشمیم یقی، نفس عم کندیمن را نگاه م پاشا

 ی

یچسبانم و کامال ب یم میها قهیرا به شق می، انگشتها گذارمیم زیم  

: انتظار داشتم سرم داد بزنه میگویم ربط . 



رو یلیل خواستی: اصالن مکندیرا به سمت سوالم منحرف م ذهنم  

بده یفرار  ! 

دوزم یدر چشم پاشا م چشم . 

 یوبا بدعنق کندیخودش حاضر م یبرا یگرید یلقمه  پاشا

دیگویم  : 

... دنبال  کنهیم یسلوا بو برده بودن اسامه داره خبط یبرادرها

یلیل  

کرد اصالن قبول کرد  شنهادیرو پ نجای... سلطان بهش ا گشتنیم

 ما

.... و بعدیعروس ی... برامیاومد  ! 

یمطلع گهید شویکشد : باق یم یقیعم نفس  ! 

یلی: پس خ میگو یبحث است و من آرام م یبه ادامه  لیم یب  

ادیسلوا برم یاز برادرها زهایچ  . 

 

2004 

یبهتر بپرسم چ ای؟  یبگ یخوایم ی: چکشدیم یقینفس عم پاشا  

؟ یبدون یخوایم  

 خواهمیروم ، م یدر خودم فرو م یاش کم یناگهان تیعصبان از

یر  



شود ، ابرو در  ینم تینداشته باشم اما در نها یبه خصوص اکشن

 هم

 رهیسلوا رو از دا تونهی: اصالن نم دیگو یبرم و پاشا م یم فرو

 خارج

ستی! ممکن نکنه  . 

کنمیحبس م نهیرا در س نفسم . 

برسد یا جهیکوبد که به چه نت یرا در صورتم م قتیحق نطوریا  . 

: من خانواده اش روزندیشوم و پاشا لب م یم رهیچشمانش خ در  

و با  یسلوا رو کنار بزن یسادگ نیبه هم یتونی. نم شناسمیم

 اصالن

 ای یزندگ نیدالن .... تو ا یندار یچاره ا چی! تو ه یباش خوش

دیبا  

یاز اصالن دست بکش ای یسلوا رو قبول کن نقش  ! 

زند چطور دست  یم ادیصدا فر کیتمام درونم  نکهیوجود ا با

 بکشم

.  شمی: من از اصالن جدا م میگویآب م یروان یراحتبه  اما

 دوباره ... و

الزم باشه سه باره اگر  ... 

؟یشود: دوستم دار یم رهیچشمانم خ در ! 



 

2005 

کنمیم سکوت . 

پرسد: با توام دالن یدوباره م پاشا ! 

: دالن .... زندیدهد و صدا م یدهم و او نرمش نشان م ینم جواب

 به

.  میدار اجیهردومون بهش احت کنمیش مفرصت بده ... خواه من

 ما

میدار اجیوصل هم احت نی.... دوباره به ا میداشت اجیاحت یدور به . 

من کنمی! بذار من برات حلش م میبا روش من حلش کن بذار  

کنمیم درستش  ... 

کنمیحبس شده ام را رها م نفس  . 

: بذار من دیگویو م کندیم کیاش را به من نزد یصندل پاشا  

. میکنم! بذار من کنارت باشم... بذار دوباره با هم باش شدرست

 اصالن

ستیتو ن یبرا یمناسب مرد  ! 

نی! ا ستیمناسب ن طیهست شرا یاصالن مرد مناسب کنمیم فکر  

یچه کس ستیمناسب ن ای... جغراف ستیمناسب ن یلعنت میاقل  



؟! پاشا ؟ ستیاصالن مناسب من ن دیگویم ! 

.  ختنیاز اشک ر کنمیم یدارو خود شوندیپر آب م چشمانم

ستنیگر  

ستیکاف . 

 

2006 

با اصالن اتمام  خوامی: مدیگویدهد و م یدستم را فشار م پاشا

 حجت

 ... کنم

شودیپر سوال م نگاهم  . 

تو می: تو تصمدیگویو م زندی، تلفنش را چنگ م زدیخیجا برم از  

میدوباره با هم باش یخوایمگه نه؟ م یگرفت .... 
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 یوقت میباهم باش یخوایدهم : چطور م یدهانم راقورت م آب

 هنوز

تموم نشه معامله ! 

- دالن میتونیدوباره م ! 



تا  کندیدوباره گفتن ها تنها سالح اوست . من را وادار م نیا و

 مرور

م بودم و آرا کردمیم یدغدغه زندگ یکه ب یخوش ی. روزها کنم

ایدن  

شدیخالصه م تیکبر یقوط کیدر  میمشکالتش برا و ! 

 

2007 

- برات چه  نی... و ببریدالن . تو طالق بگ شهیمعامله تموم م

یزندگ  

کنمیفراهم م یا ! 

- ؟یچطور  

- ستین ادی.  میکه قبال قرار بود بناش کن یهمونطور . 

هنماز ذ یی، در جا زنمیم رونینفسم را ب زندیرا بوسه م میدستها  

شود؟ یشود : اصالن چه م یمطرح م سوال ! 

دالن ... سلوا نی: بب دیگویدهد و هشدار گونه م یتکانم م پاشا  ... 

!  رهینم نیوقت از ب چیوکهنه است که ه قیزخم عم هی نیع

یدونیم  

! رهیکه اصالن بم ی... وقت کنهیاز اصالن دل م یچطور سلوا

 اصالن



ینخواد ... ول نکهینداره! نه اقسمت ماجرا رو  نیمقابله با ا توان  

که سلوا  یعوض کنه! قانون یسادگ نیقانون و به هم تونهینم

رفتهیپذ  

هستند  بندیبهش پا فهیطا یو همه  رهیسلوا... عش یخانواده  ....

 رو

نقضش کنه! اصالن  ایکن کنه  شهیر تونهینم ییبه تنها اصالن

 موظفه

ت ... و تو تا آخر که زنده اس یو کمال اجراش کنه تا روز تمام

 عمرت

؟ینفر دوم باش هی یخوایم ! 

آورم ینه محکم و وحشت زده به زبان م کی . 

 

2008 

شی! بنداز یدندون لق رو بکن نیا دی:خوبه . پس با دیگویم پاشا  

خودتو از  دی... .بایستیکنار با دی... بایکنار باش دی... بادور

 مهلکه نجات

ی... عشقمین! عمرمدال ی. تو نفسم کنمیو من کمکت م یبد ! 

برد . چقدر به دلم  یالفاظ را به کار م نیا یباور نکردن چه

ندیشینم . 



با هم درهم و  زیخورد و همه چ یانگار دلم به هم م دهدیم تکانم

 به

: من دوست دیگویو م کشدیم یقینفس عم شود،یم ختهیآم هم

 . دارم

وستشآورم که د یم ادیاست به  دمید یمهربان پاشا جلو چشمان  

 !دارم

ازت دست  تونمیزند: نم یدهم و لب م یدهانم را قورت م آب

 !بکشم

روشن است می. مثل روز برا دانمیم  . 

میدوباره با هم باش خوامی: م زندیم لبخند . 

خواهمیچه م دانمینم ! 

من شیپ یدوباره برگرد خوامیکشد: م یم میبه موها یدست ! 

نه ای خواهمیبازگشتن را م دانمینم ! 

- جونمون رو رها یکه شر شده و شده بال یلعنت یرابطه  نیا دیبا  

.... عاقبت نداره دالن یکن ! 

 

2009 

. عاقبت ندارد دیگویم راست  . 



اش را به نهیبرم، س یم شیبوسد که من دست پ یرا م میلبها باز  

زمان معامله رو تموم کنم دی: با میگویدهم و م یهل م عقب . 

- ریطالق بگ ... 

و  کندیم ی، پرچانگ کندیم یسوسه گر زبان بازو طانیش کی مثل

 در

زند یضربه م تینها . 

که  فهمهیم یری:طالق دوم رو بگ زنمیچشمان پاشا زل م به

یموندن  

تو و اون تموم نیوب زی.... طالق سوم هم که عمال همه چیستین  

کنهیم  . 

- ستین یگیکه م یسادگ نیبه ا . 

- د؟به سرت آور یمگه چ یبرات سخته؟ سر قبل یچ ! 

سر من ؟ به ! 

؟!  یبه سر خودش.... اما ... خودش چ امدین یزیسر من چ به

نیا  

 کشدیکه م ی! رنج؟یکرده است چ یو زخم ریکه او را پ یدرد

یچ  

؟یقرار است چ یکه ب ی! قلب؟ ! 

نیبرد: منو بب یدست به چانه ام م پاشا . 



 

2010 
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و ردیگیدو انگشت م نیو پاشا چانه ام را ب کندیرا پرت م حواسم  

 کنمیحذف م تیاز زندگ ی: بسپارش به من . اصالنو جور دیگویم

 که

با اون  یرو مجبور بود یکه روز یارین ادیوقت به  چیه ....

یباش ! 

 ستیجهنم نیکه پاداشش زم یسرخ بیس نیآلوده ام به ا یصدا

 را

؟ی: چطورشنومیم یتبه سخ خودم ! 

زندیم یا روزمندانهیلبخند پ پاشا  . 

 گذاردیم کریاسپ یرا رو شی، صدا کندیرا برقرار م تماس

که یدرحال  

: دیگویو م زندیواکنش زل م یبه کمر است رو به مِن ب دست

 سالم

 !اصالن



سالم دوست گرمابه و  کیشنوم: عل یاو را م یزخم یصدا

 ! گلستان

یمیقد قیرف یچطور  ! 

هزاران بار طعنه است شیصدا در  . 

 

2011 

: خوب.... خوش... سالمتزندیم یلبخند پاشا ! 

: شکرهللادیگویم یعرب یلهجه  با  ! 

- حرف  یحضور دیزنگ زدم باهات حرف بزنم . هرچند که با

میزدیم  

! 

- شنومیگوشم با توئه ! م  . 

- میمهم گرفت میتصم هیمن و دالن   ! 

: تو و دالن ؟ دیآ یم شیصدا ! 

 ای، دن زندیکه صدا م یو اسم ریضم نیسوال .... در ا نیدر ا و

یرنج م  

 . شنوم

اصالن خوادی: دالن طالق م دیگویخونسرد و قاطع م پاشا  .... 



را  یبروم گوش دانمیهمانطور نشسته باشم . نم ای زمیبرخ دانمینم

 از

مرگ ، تا انتها سکوت  شینما نیا یبه تماشا ای رمیبگ چنگش

 . کنم

 کیمن است!  یزندگ شینما نیداده ام... ا یداده ام! جوان طیبل

 سال

که داشتم را داده ام یعمر داده ام ! جان عشق شیپا یواند ... 

منت ی دهیبخواد به د ی: دالن هرچدیآ یاز دور م شیصدا اصالن  

... 

؟ یخوایم یچ تو ! 

 

2012 

- خوامیمن دالن وم  ! 

خندد یم اصالن  . 

...  یدی: شن دیگویرود و پاشا م یدر چشمانم خار فرو م من

 ازش

دختر حاضر به نیا نیبکش ! ازش جدا شو...مرد باش وبب دست  

ستیبا تو ن یزندگ  ! 

 !حرفتو به آخر برسون-



- خوامیدالن و م نکهیرسوندم . اول و اخر ا  ! 

- ها ...  ی؟! کنار قبل دونهیرو م دتیجد یاسم دوست دخترها

نیروژ  

انیبهناز ... حاال پرن و  !!! 

سوزاند یام را م نهیواضح کالمش س ی طعنه  . 

 هی.... من و تو  ستیبه تو مربوط ن نشی: ا دیگویخشک م پاشا

یرفاقت  

.... خاطرت هست؟میداشت باهم ! 

 !هست-

-  گردهیکه برم یسر نیبه همون رفاقت... .به جون دالن... ا

 ... تهران

 یو مشکل تراش یریبگ رادی... وسط کارش ایجدا نش ازش

یکن .... 

به همه زنمیم شی! آت کنمینم ینیعقب نش گهید یسر نیکه ا منم  

 

2013 

و  کیو درشت ... به کوچ زیاصالن . به ر ی.... به همه چ یچ

 بزرگ

کنمینم رحم . 



- دونیبه م یخوشحالم . برگشت یسرپا شد یخوب شد  ! 

 اورمیتلفن را از چنگش در ب خواهمی.... م زمیخیجا برم از

ی.طور  

نماند ه یزیبه سکته کردنش چ کنمیت که حس مشده اس سرخ  

.... 

تکه  هیدست بردارند .سر من دعوا نکنند . شده ام شب خواهمیم

کیک  

او بیباشد نص شتری! سهم آخر ... هرکس زورش ب ینیس یتو  

شومیم ! 

لعنت  یزندگ نیبر ا یبر من ... وا ی... وا یآشفتگ نیاز ا یوا

 ... شده

رو  یزندگ نیاصالن .... ا نی: بب دیگویو م ستمیا یپاشا م یجلو

 به

اونو مال خودت  ینتونست شیداشت یدی.... دیزهر کرد دالن

یکن .... 

ی... امتحانتو کردیاونو سهم خودت کن یو نتونست شیداشت یدید  

! 

دختر و ول  نی.... تمومش کن . اشهی.... نشد .... نمیکرد تست

 .کن

یدکر تشی... اذی.... خسته اش کردیکرد شیعاص .... 



کرده است سکوت . 

انگشت دستم افتاده ام یجان پوست کناره  به ! 

 

2014 

به  نطوریام .... حاال ا دهیکه هرگز مضطرب بودن را نچش یمن

 جان

ادامه نیاز ا شیپاشا ب خواهمیانگشت دستم افتاده ام... نم پوست  

 .دهد

بگم پاشا؟ یچ دی: االن با دیآ یم شیصدا  

- یترکش کن خوامیمن م ! 

- خوادیم یودش چخ . 

ی: گوشدیگویفورا م پاشا ... 

 ی:بگو ... بگو چ دیگویو بلند م ردیگیرا به سمتم م تلفن

یخوایم .... 

. حرف بزن اهللای  . 
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م؟یبگو چه ! 



 

2015 

بگو که : بگو دالن ... حرفتو بزن .  کندینفسش را فوت م پاشا

یآرزو  

یخوایرو نم یزندگ نیبگو که ا یدار مرگشو  ! 

مانم و یم رهیخ کند،یمحرک عمل م کیچشمان پاشا که مثل  به  

خوامیرو نم یزندگ نی: امیگویتنها م صادقانه ! 

شودیم رهی. موفق و فاتح در چشمانم خ زندیلبخند م پاشا . 

 یحرف تازه ا نکهی: ادیگویو م کندینفسش را فوت م اصالن

ستین  ... 

میداشت یقرار هی ما . 

رود یم لیتحل میصدا : 

 . سر قرارم هستم-

- دالن؟ هیتماس چ نیپس علت ا ! 

یمحکم کار یبرا دیمانم : شا یم رهیچشمان پاشا خ به .... 

- ؟یدار نانیدرسته . تو به من اطم  

شرط و اجرا خوامی. م خوامی: من طالق م کشمیم میبه گلو یدست  

دوباره میکن  ... ! 



 

2016 

از خوامی: م میگویکند و من م یم میدست به کمر تماشا پاشا  

منو دوباره به دست یوقت نتون چیکه ه رونیبرم ب یطور تیزندگ  

یکن رمیتاتحق یکه وقت داشته باش یاریب  ... 

- یدور باش یکه کم یدالن . مگه تو نرفت دونمیرو م نهایا یهمه   

و  یرامش فکر کنکم در آ هی؟  ی... خوش بگذرونیکن استراحت

 دور

؟یباش اهویه از ! 

شناسد  یپرسم : من را م ی. از خودم م کشمیبه گونه ام م دست

 !؟

کجا هستم چون دینپرس نیهم ی؟ بهتر از خودم؟! پس برا چقدر  

از شناخت بود یدانستن ناش نیو ا دانستیم ! 

چه دونستمیرو م نهایا ی:من که همه  دیگویمهربان تر م اصالن  

؟یدوباره تکرارشون کن داشت یلزوم  

آورم .  یبه لب م یبار لبخند کمرنگ نیو من ا کندیاخم م پاشا

 اصالن

مدت نیا یما که بارها و بارها ط دانستی. او که م دیگویم راست  



! مگر کم با چنگ و میا ختهی... خونش را ر میرا زده ا حرفش

 دندان

میخواهیکه چه م میهم نشان داد به  . 

رو اجرا  یزیهمون چ یبرگشت ی: وقتدیوگیآرام تر م اصالن

میکنیم  

هم وعده بده قول بده  یخوای... به هرکس که میخوایتو م که

 تعهد

 

2017 

به  ی... کارفینشون ... من اصالن آل س نیخط ا نی... ا بده

 کارت

... بشنو  شنوهی. سر معامله هستم .... اگر پاشا صدامو م ندارم

قیرف  

... یما بود ... به همون برادر نیکه ب ی... به همون رفاقت یمیقد

 به

من شیقسم... دالن پ میکه با هم داشت یخاطرات خوش ی همه  

 ی! برادرش که آزاد شد ... خاطرم که جمع شد خطر امانته

دشیتهد  

دنشیخودش! اگر شن یزندگ یپ رهیم دمی... طالقش م کنهینم  

معامله هیقرار گذاشتم  هی.بازم تکرار کنم؟! من  کنهیم راحتتون  



کردم که طناب دار دور گردن برادر دالن گره ی... من کارمیکرد  

رو  رهیمدارا کردم ! عش فهینکردم ... من با طا ی! کم کار نخوره

یراض  

.  میرو فدا کرد گهید یزهای... جاش چ میختی... ما خون نر کردم

 حاال

وسط هالک شد من هم به نیسه سال عمر تلف شده ، دالن ا هم  

عوضش  یوضع ! ول نیازا دمیخودم به هالکت رس ظرف قدر

 بدهکار

حاال  یخانواده نذاشتم! حت هیفرزند و به دل  هی! داغ  ستمین دلم

 هم

بسم هللا ی! دوستش دارذارمیعاشق نم هیمعشوق وبه دل  هی داغ  

! 

.... بعدش هنوز همیقول وقرار ... باالخره که چ نیا شهیم تموم  

سر  دیریمرده شما زنده ... م من دی... نگران نباشدیجوون

تونیزندگ ! 

! خوبه ؟ دیخواستیکه م یکه بشه همون کنمیم ایبراتون مه خودم ! 

 

2018 



! کجا سه  یرانیا هیترکه ...  هیعربه !  هیمن قوله ... قول  قول

 قوم

ده؟یتعهد م نطوریا بهتون ! 

دیآ یخنده اش م یصدا . 

کندینگاهم م پاشا  . 

 یاما اصالن حمله کرده بود .... و ما ببود پاشا حمله کند  قرار

 دفاع ،

؟! چه یاصال چه جنگ میکنیوفکر م میانداز یرا م مانیسپرها  

نیا شودیو تمام نم میکشی! ما همه درد م یا ی... چه دشمنیخون  

 ستین شیبرا یانیبارد و پا یمحنت بر سر ما تا ابد م نی! ارنج

ی.حت  

ستیهم جوابش ن یصبور  . 

که  ی.. ما مرده ... شما زنده ! کاش برسد روزقول اصالن . به

 زنده

مینیوبب میباش  ... ! 

: دالن دیآ یاصالن م یصدا ... 

- نجامیهنوز ا ! 

- شمیروز سوارش م هیبه چاووش بگو ...  ! 

 



2019 

است زل  ی. به پاشا که عصبان کندیو تماس را قطع م خنددیم

زنمیم  

کارد و  گهید ی: دفعه  میگویو م رمیگیتلفن را به سمتش م ،

یزیت  

یفکر عواقبش هم باش ! دست و بالت رو نبر یداریبرم .... 

: به من دستکشمیم ادیبار محکم فر نیو ا ردیگیدستم را م پاشا  

 !نزن

: من که عروسک میگویو م ردیگیوار باال م میرا تسل شیدستها

 دست

هی یاریب رونیگنجه ب یمنو از تو یهر وقت دلتنگ شد ستمین تو  

به همون  یو دوباره پسم بفرست یسر و روم بکشبه  یدست

یگورستون  

سایحرفت وا یبودم! مرد باش... پا که ... 

 .من دوست دارم-

: خوبه ... میگویدهم و م یآمد ، سر تکان م شیپ نیاز ا یعصب

 پس

رنگ به رنگ دوست دختر عوض نکن ! صبر کن! اگر منو انقدر  



مرگ  یآرزو چکسیه یصبر کن ! و در ضمن ... برا یخوایم

 نکن

! شهینم یهر کس بیمعجزه است نص هی یدشمنت . زندگ یحت

دیشا  

کنه یُگرز و سپرشو بندازه و بخواد درست زندگ یروز هی دشمنت  

. 

مرگ نکن  یآرزو چکسیه یو جبران کنه ... برا زیهمه چ بخواد

 پاشا

شهینعمته! شامل حال همه نم هی یچون زندگ ...  .... 

 

2020 

روم . تنها  یباال م یو به طبقه  زنمینه اش مبه شا یتنه ا و

 خواب

نجات من است راه  . 
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دفاع" حال و  ی"رم، شهر ب لمی" در فتروی"دون پ الوگید نیآخر

 روز

ماست؛ یروزها نیا  

" کردن بود". کار یزندگ کار سخت خوب ست،ین یمردن کار سخت  

کند و نتوانست یبود که خوب زندگ نیهم یلیگرا لیعق سخت  ! 

که تا ده روز دیچیدر خانه و خاندان پ یسکته اش... طور خبر  

خانه بسته نماند یدروازه  ییابتدا  ! 

مثلث بودند که به هر بهانه  کیو لعبت ، سه راس  نیو گل سلطان

یا  

 کیه دارند و من ... من صرفا توانستند چراغ را روشن نگا یم

 دست

 

2021 

یبرا یکه چا یبودم که همان دو سه مرتبه ا یچلفت ریپاگ و  

بردم هم خطا داشتم مهمانان ! 

که دیآ یم یلیل یو صدا شومیم رهیخ رمردینزار پ یچهره  به  

اش من را کالفه  یو کالفگ یبچه ندارد . سرکش ی حوصله

 وسرکش

کندیم ! 



! فتدیناگهان از پا ب یلیگرا لیعق نکهیز ابود ج یزیهرچ انتظار

 ناگهان

مرد شود ... همان یکنند ... ناگهان خانواده ب دیقطع ام دکترها  

نیا انی. مدیایاز آن وحشت دارد ... به سرمان ب نیکه گل یزیچ  

، و نگاه  زندیم رونیب یلیکه از دهان ل یگاه یگاه و ب یترکشها

یها  

به یتیاهم یدهد ب یکه آزارم م یزیهللا مراد ، چ یکننده  مشمئز  

است اتابک  . 

به او وابسته ام بیشبها عج نیا ! 

ها امدم ... تمام  یلیگرا یکه به خانه  یو چند روز یس تمام

 لحظاتم

و نسبتش با  کندیم یگذرد . او که تازه تات یاتابک کوچک م با

 ! من

و ! نه ! من با اشود؟یمن م یو نا آشناست ... اتابک عمو بهیغر

چیه  

یب یبه مالش دستها کنمیو شروع م زنمیم یندارم بخند ینسبت  

رمردیپ حس  . 

 

2022 



تا لعبت را آرام نگه دارد کندیکه تالش م دیآ یسلطان م یصدا  

.... 

امشب  خواهدیروز را م یو اند یس نیا یکه انگار خستگ یلعبت

 سر

کند یما خال ی همه  . 

و سلطان رو به  کشمیم باال رمردیپ ی نهیس یها مهیرا تا ن پتو

 لعبت

کم استراحت کن هی. برو باال  یبس کن یخوای: م دیگو یم ! 

از یسرتقش باالخره از خستگ یاست بچه  لشیسرگرم موبا یلیل  

رود یم هوش . 

دی: باالخره خوابدیگویو م کندیاوف م کی  . 

رود .  یم اطیو به ح کندیاش را بهانه م یلعنت لیموبا نیهم و

یوقت  

یحلقه ا کیبه تن دارد و  یشلوار جذب مشک کی کنمیم نگاهش  

ر ا  زشیر یخنده ها ی. صدا دیآ یرنگ! به اندامش م یلین

شنومیم  

تا به من بپرد ندیب یلعبت است که باالخره محفل را آماده م و  . 

آبرو یب یاندازد : ا یگلو م یرا تو شیصدا  ! 

لعبت جان ستمی: امشب کوک نمیگویحوصله م یب  ! 



پول  هی یکند : به خدا من سکه  یطاقت اضافه م یما با لعبت

 شدم

هام لیفام جلو  . 

 

2023 

: زنگ دیگویم انیصلوات گو نیو گل زمیریخودم آب م یبرا یکم  

میمادر... ما هست یتو ... تو که چله نگرفت یپ ادیاصالن ب بزن ... 

قر  نیبا ا یلیل نیخوای: م کنمیاش م دهیتک یبه چهره  ینگاه

 وفرش

براتون آب و جار وکنه اطویح ای! زکنه؟یو تم رمردیپ ریز  . 

 نطوریا یکشیتو.... تو خجالت نم ی: هادیگویم یبا خستگ لعبت

 تو

؟یزنیما زل م یچشمها  

: االن اگر خجالت بکشم مشکل حله؟ زنمیم یلبخند ! 

درست و یما از خانواده  می: ما آبرو دار دیگویبا نفرت م لعبت  

ها ینقل محفل خاله خانباج یما رو کرد... تو میهست یدرمون  ! 

- هست؟ لیتر از تو هم تو فام یمگه خاله خانباج زمیعز  

: دالنزندیتشرم م سلطان  ! 



: به خدا آب شدم دیگویکنان م یه یولعبت ه کنمیم سکوت  ... 

دیبلع یحاال م نیمنو هم کردیدهن وا م نیزم کاش  ! 

شاالی: امیگویم یشوخ به  .... 

امام  ایکند:  یناله م نیکوبد و گل یم زیبه ممشتش را  لعبت

نیحس  

بگذرون ریوبه خ امشب  ! 

 

2024 

یهست ی؟! چرا انقدر شاک هی: چمیگویکنان م خنده  .... 

- روز  نیبلوا به ا نیهم سر هم رمردی... اون پیکرد وونمونیتو د

 افتاد

! 

ماسد یلبم م یرو خنده  . 

: لعبتکندیدخالت م سلطان  .... 

- رو خورده  ای.... حیبگو زن حساب نیبه ا یزیچ هید آخه تو 

 آبرو رو

میکمر راست کن میخوایکرده . آخه چطور ما م یق  . 
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زنمینم حرف . 

ادیکه اون زن م یکار و به کجا رسوند نیبب گهی:د دیگو یم لعبت  

ناله یو از تو م کنهیم و با ما درد و دل نجایا  ! 

 

2025 

رو بشونیهوو هاست که رق یکار همه  نی: ادیآ یبر لبم م خنده  

کنن ... نگو که کیو کوچ ریحق بهیچشم دوست و غر یجلو  

دیاما با یتجربه اشو نداشت نکهیبا وجود ا یحت یدونستینم  

هووئه هیذات  نیکه ا یدونستیم  ! 

یدیمو درس  طونی:تو ش دیگویخسته م لعبت ! 

- وسط... من خود  یدیو کش منیاهر یبابا ... باز که پا یا

 !خودشم

؟یدارینوشته و امضا بدم دست برم دست ! 

کند: دالن یم میصدا سلطان ! 

چرخد یبه سمتش م میچشمها  . 

مانند بچه ها به نیو گل کندیحبس م نهینفس در س سلطان  



 چرخمیبه سمتش م نیگل یدود . به خاطر رو یاشک م چشمانش

 و

که احتماال منو از دست  یرمردیبه اون پ نجای: اومدم ا میگویم

 طلعت

ی ندهی،نجات داده و کمک کرده تا ا اهیس دیو عاصف  رمال  

نکهیداشته باشم کمک کنم ! در واقع خدمت کنم ... ا یدرخشان  

شما خورده و سه  یمن به دک و پوز آبرودار یزندگ یترکشها

 چهار

سته من واقعا شرمنده اموسط شک نیکاسه کوزه ا تا ! 

 

2026 

باعث شده یخستگ دیاستراحت کن دی: بسه بر دیگویارام م سلطان  

دیبه جون هم بپر نطوریا . 

 ی: تو خون همه رو کرددیگویو م کندینم ینیاما عقب نش لعبت

 تو

به  ینگاه هیرفتارات !  نیاز ا یدست بکش یخوایم ی! ک شهیش

 ما

یشر نیا ی... تو باعث وبان بکن .... 

زنمیم لبخند . 



و  دیآ یو لعبت اما کوتاه نم ردیگیلعبت را م یبازو سلطان

دیگویم : 

نسناس کمک کنه یکرد که خواست به تو یرتیمن ، خوش غ پسر  

. 

یماها رو شکست ی... کمر همه یکرد کاریتو چ اما  ! 

: لعبت جان دیگویمالم و سلطان م یلب م یرو لب ! 

 ی؟! دختر یهرزه ا یدختره  نی: تو طرفدار ازندیبغض لب م با

 که

 ی کهیآبرو کرده؟! د آخه اون مرت ی... ما رو... همه رو بخودشو

یب  

گه؟یبه تو نم یچیه زیچ همه ! 

تام دارم در روابطم اریدهم : نه متاسفانه من اخت یتکان م یسر . 

را شیجلو نیخواهد به سمتم حمله کند . سلطان وگل یم لعبت  

رندیگیم  . 

 

2027 

؟ روابط  هی: مشکلت چ میگوینشانند و م یم یصندل یورا ر او

 !من ؟

؟ هیتو االن چ درد ! 



- آبرو دارم لمیمن جلو فام  ... 

- به من چه ... من چه دختر شوهرت باشم چه قایتو دق لیاالن فام  

به تو نداره یماجرا دخل نیاصال ا نباشم  ... 

هشیتو داره دست به دست م ییآبرو یب ی: عکس ها کندیم هیگر  

. 

رفتم لمیکردم مگه! با فام کاری.... چییآبرو ی: کدوم ب زنمیم شین  

.... نیرینم رونیب لتونینهار خوردم . شما با فام رونیب

ن؟یخوریغذانم  

توش هست؟ یخوردن بده؟ اشکال غذا ! 

با نامزد سابقش  ییآبرو ی: کدوم بزندیبه صورتش چنگ م لعبت

رهیم  

و عی... انقدر کارت شنننیشیبغل به بغل هم م نطوری؟! ا رستوران  

چشمش خون. تو خجالت هیچشمش اشکه  هیکه سلوا هم  زشته  

یکنیم یما باز یهمه  یبا آبرو یکشینم . 

کردم  کاریکردم ؟! اصال چ ییآبرو ی: چه بمیگویحوصله م یب

 !مگه ؟

رمیم بهیبه تو چه ... متاهلم با مرد غر ستمیشوهرم وفادار ن به  

تو رو خراب کردم مگه؟! آوار  یزندگ به تو چه ... رستوران

تو یزندگ  



چشمش خونه  هیبه تو رسوندم ؟! هووم  یمگه ؟! چه ضرر شدم

هی  

 

2028 

خورمیم میتو زندگ یاشکه به اون چه من دارم چه گه چشمش  . 

یدنبال چ کننیمن جستجو م ی... انقد تو زندگنیبردار دست  

؟ نیخوایم ی؟! چ نیهست ! 

میهست تیو اعتبار کار ندهینگران آ: دیآ یبه حرف م سلطان  . 

کوبم: اونشم باز به خودم مربوطه . هر  یم نهیرا به س انگشتم

ییبال  

شما یپرچم اجبار ریکه ز نیبه خودم مربوطه هم گهید ادیب سرم  

خوشحالم موفقم .زورتون گرفته که اصالن بهم  کنمینم یکار

یکار  

ه؟یچ؟! مشکلتون  نیسوزیم میاز آزاد نی! دارنداره؟ ! 

: دخترم کشدینفس م سلطان .. 

تو حال خودم نیبذار ستمی: من که دخترتون نکشمیداد م سرش  

خودم ... چهار تا  یخواسته ها ی... تو افکار خودم ... تو باشم

 عکس

قضاوتش خوادیهرجور که دلتون م نیدیبه خودتون اجازه م نیدید  



هر به  خوادیدشمن فرستاده که م هی؟! اون عکسها رو  نیکن

یمتیق  

بزنه بیما آس به  ! 
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لیخواسته و م نی: البته که اون دشمنه و اکنمیطعنه اضافه م با  

از اون  ی... شما که اسم دوست روتونه هم دست کم شهیدرون

دیندار ! 

جالل وسطه ! برادر یادختر ؟! پ یفهمی: چرا نم زندیلب م سلطان  

و با آشوب  یباش یعصبان نکهیا یکم گوش بده به جا هی...  سلوا

یگر  

میحرف بزن نیکم بش هی.... یببر شیپ کارتو . 

مهره ها  دنی؟! از جالل ؟! برادر سلوا ؟! چ ی: از چمیگویم خسته

 کنار

که ستین یهمون مرد محترم نیا انای، اح ستیسخت ن گهید هم  

 ی؟! تا به زندگ ارهیرو از چنگ اسامه درب یلیل خواستیم

 خواهرش



وارد نشه ؟! و حاال ... با فخر دشمن من ، همدست شده  یا لطمه

 تا

داره  یتی... چه اهمیی... چه آبرو رهیو آبروم رو نشونه بگ منو

 ؟! اونا که

عشق کنن که من انقدر دیذوق کنن با دیخوشحال باشن ... با دیبا  

 ییبه تنها تونهیوسلوا م رمیم رونیب بهیغرام که با مرد  تهیعفر

 اصالن

 یبرا ستی! من برام مهم نه؟یتصاحب کنه؟! پس دردشون چ و

 شما

. من و ستیاصالن هم مهم ن یبرا ینباشه . الزم به ذکره حت هم  

 می! و تمومش کن میروزگار رو بگذرون نیا میموافقت کرد اصالن

 و
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ا من بهش عمل کنم . نه وجود نداشت ت یبند و تبصره ا چیه

یبرا  

اون ینه برا من ! 

شود یوارد خانه م یلیل  . 

: اوه اوه دالن چاقو کش ! صدات تا دیگویم ییلحن پر استهزا با

 سر



ادیم کوچه . 

: اصالن چه  دیگویولبخند زنان م کنمینگاهش م یچشم ریز

تیفیباک  

گوش فلک  رتشیغ ی! وهللا به ما که بود صدا کنهیتو رفتار م با

 و کر

هرزه! ن گفتیم رفتیراست م رفتیچپ م ی. هکردیم  

به بچه ات بزن یسر هی: برو  کندیدخالن م سلطان . 

خب خوادیم ی:دلم چا دیآ یم یکشو قوس یلیل ... 

پرسد :  یم زدیرا بر شیکه چا یلولد و تا زمان یما م انیم و

یراست  

؟ هیک فخر ! 

که  یرورودبه سمت د زنمیم رونیو از اشپزخانه ب کنمیم ینوچ

یم  

کم هی:  دیگویدارد وم ی؛ نگهم م ردیگیسلطان شانه ام را م روم  

گذرونهیرو م یسخت یکن . لعبت روزا مراعات ! 
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-  هیجور... من  هی... تو  گذروننیسخت م یهمه روزا نجایا

 ...جور



 هیهم  یلیل یجور... حت هیجور... سلوا  هیجور... لعبت  هی نیگل

 ! جور

میقراره به هم رحم کن یک دونمینم فقط  ! 

: زنگ بزن به اصالن ... من کشدیرا م میبروم که بازو خواهمیم

 !نگرانم

؟!  دیکه شروع کرد هیا هیچه لجباز نی. نگران جفتتون ا نگرانتم

 چه

شماست؟! اخه چرا یاحمقانه  یها میتصم نیپشت ا یداستان  

تا بزرگتر... با دو  نیکنیعمل م عیچرا انقدر سر دیکنینم مشورت  

دیکن مشورت . 

شد عاقبتمون  نیکه ا می: با بزرگترها مشورت کردزنمیم لبخند

 . خاله

: لعبت تو غصه میگویو بلند م کنمیدستم را از چنگالش جدا م و

 ی

 رهینخور که درود اززندون آزاد شد نتونه سرشو باال بگ نویا

دیاتفاقا با  

 هیم براش زن گرفتنش هم نخور خود ی. غصه رهیباال بگ سرشو

 دختر

خودم یلنگه  کنمیدست و پا م یو حساب درست !!! 



کنم: درود آزاد  یو من اضافه م دهدیمتاسف سر تکان م  لعبت

 بشه

رو پاس کنه...  میکه در حقش کرد ییها یفداکار یواحد ها دیبا

دیبا  

افتخار بگه اگر دستش به خون آلوده است ... خواهرش هم فدا  با

 شد

ودم آلوده است... نه تنها خواهرش که برادرمنم به خون خ دست  
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که زن داشت !  یمرد هیهم فدا شد. من ازدواج کردم با  مقتول

یزن  

حاضر  یکه حت یبرادرش بود ! مرد ی وهیانتخابش نبود! ب که

ستین  

شد  داریوصبح ب دیبه معشوقه اش بخوره و شب خواب انگشتش

هوی  

نگران عاقبت یز هرکسا شتریکه ب یسه ت بچه شد ! مرد صاحب  

مدت نیاون نگران منه ... و تو ا شتریشما ب ی! از همه  منه  ... 

وقت  چیمدت ه نی: تو ا میگویو م کنمیم رونیب نهیاز س ینفس

 منو



 هیبرگ آس دارم ....  هینکرد تا به زور تحملش کنم !  مجبور

 خبر تازه

 یروزها نیازش ساعت ها حرف بزن نیدارم که بتون براتون

یتوالم  

 شاوندانیو خو زیماه ها ! خبر دسته اول ! ....بانوان عز یحت

 محترم

طالق در  کی... با وجود  یسال و خرده ا کیبعد از  بنده

 شناسنامه

طالق دومم ، هنوز باکره ام! الزم یو هم اکنون که در آستانه  ام  

که البته  ذارمیم ارتونیرو هم در اخت یقانون یمدارک پزشک باشه

 اون

 یو بس ! اما برا هیپزشک ونیسیکم هیتوج یصرفا برا ارکمد

 بستن

ریبخ ی! حاال هم شب همگ کنهیم تیشما هم کفا دهن . 

دهم  یکوبم و اجازه م یدر مقابل نگاه بهت زده شان در را م و

یوقت  

روم ی. از پله ها باال م زدیفرو بر یدلم هر شودیبسته م در  . 

ید و خاک کرد: گردیگویو م کندیدر را باز م پاشا  ! 
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 ! فخر کار خودشو کرد-

- دیکرد . باالخره که اون زنک با ینگران نباش . فخر کار درست  

دیفهمیم  .... 

من و پاشا که صرفا در  یرا ؟ ارتباط محافظه کارانه  زیچ چه

 کافه ها

تنها پرت و پال رد و بدل نمانیو ب شدیرستوران ها خالصه م و  

؟ شدیم ! 

برم دی: بامیگویچسبانم و م یتم را به نرده مو دس کشمیم یآه  

خستم یلیخ بخوابم  . 

: دالنزندیم میصدا  .... 

: ها؟میگویو م گردمیباال نرفته را برم ی پله  

-  نیاز ا شتریب گهیکن که دست برداره . فخر د هیاصالن رو توج

 زهر

آشنا شده دیدختر جد هیدارم که با  یامار موثق هی!  زهیر ینم  . 

زنهیتیس دختره  ! 
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: چه خوب.... خدا بخواد دست از سر  میگویو م زنمیم یشخندین

 من

 اریماجرا رو به گوش اغ یبازم ته تو ای؟!  دارهیبرم گهید

رسونه؟یم ! 

میگویم یدانم و من کفر یدهد به عالمت نم یتکان م یسر پاشا : 

یدونیم یتو چ پس ... 

:دالن دیگویبروم که پاشا م خواهمیم  .... 

 دیبگو خواهدیکه چه م فهممی، از چشمانش م چرخمیسمتش م به

 و

کند . انگشت  یام م یعاص شیلبها یکمرنگ رو یخنده  آن

 اشاره

پاشا! من االن  شی: هزنمیو تنها لب م گذارمیم ینیب یرا رو ام

 افسار

کردم پاره  ! 

باال  یکیو پله ها را دو تا  کشمیم ههیو ش رمیگیراباال مسرم  و

دومیم . 



. هر دم از  دارمینگه م میدستها انیکوبم و سرم را م یرا م در

باغ نیا  

رسد یم یبر ! 
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شوم یتخت درود به پهلو م یرو  .... 

برم ... صفحه  یکشد که دست به تلفن همراهم م یطول نم یلیخ

 ی

 یاز دغدغه ها یتوانستم کم یبود که م یی، تنها جا نستاگرامیا

 رها

به یربط چیکه ه یمتفاوت یها جیرها شوم . جستجو در پ ینشدن  

... کتاب... یینمایس یها لمیف یها دهینداشتند! بر گریکدی

ییبالگرها  

محصوالت یر برسند و معرفتا بانمک به نظ کردندیتالش م که  

یو بهداشت یشیآرا ... 

 یطیعروس خون بس در شرا کیداد که  یراهکار نم یجیپ چیه

 که



بکند دیکند، چه با یم زیرا ت شیچنگال ها شیبرا شیهوو ! 

؟یداری: چرا ب دیآ یصفحه ام م یرو یغامیپ  

یرو  ! aslan نوشته  نیروم نامش را به الت یم رکتیفورا به دا

 است

 گهیخونه د یستی: انقدر ن دیآ یم یبعد غامیمانم و پ یم صفحه

 بوتو

برده ادی از  ! 

: خونه رومیبزنم و بگو یفیتا لبخند خف شودیاش باعث م جمله  

امیکن ب یخال ! 

 یول یای. منتظرم ب هیدهد: خال یتک کلمه جواب م کی در

خوامینم  

؟ یدونیم یزیچ یمنتظرم . از چشم انتظار یکنم . ول مجبورت  
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دانستمیم  . 

: خب سمینویو م زنمیم هیبه تاج تخت تک کشمیام راباال م تنه  

جماعت فضول و  ی.حوصله  ومدمیوگرنه م امیکه ب ینخواست

 . ندارم



-  یکنیهزار بارخواستم بگم و نشد . از احوالت بگو ... چه کارا م

 ؟ چه

ه؟یدر چه حال لی؟ عق خبر  

رده به همون حالت... نک ی: فرقزنمیخشکم زبان م یلبها یرو

 انگار

میعادت کن شیحرکت یبه سکوت و ب دیبا . 

- کرد شهیعادت نم  ! 

پیتا یبه تند شیو برا کنمیم رونیب نهیاز س نیرا سنگ نفسم  

به پا شده ؟ یکه چه آشوب ی: خبر دارکنمیم ! 

؟ نمتیبب یایب یتونیپرسد: م یجواب م یجا به ! 

؟یی: کجا شومی، چهار زانو م کنمیم واه  

 !سرکوچه-

 یلرزد ، ناباورانه م یم میپا ریز نیکه زم پرمیاز جا م یجور

میگو : 

بوق بزنم؟ یخوای؟ م یسر کوچه ا واقعا  

: بزن میگویروم و م یآشپزخانه م یپنجره  به .... 
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و  فشردیبوق م یدستش را ممتد رو دیآ یبوقش از دور م یصدا

 من

ید: بسه بسه شهر وخبردار کرمیگویزده م وحشت  ! 

- ؟ نمتیبب شهیم ! 

التماس است یایدر شیصدا  . 

: بذار لباس بپوشممیگویوم کنمیرا اجابت م خواهشش  . 

و  میگشایگذارم در کمد را م یم کریحالت اسپ یرا رو یگوش و

کی  

:  دیگویو م رمیگیمقابلم م نهیا یرا جلو یخنک تابستان یمانتو

 برنامه

ه؟یفردا چ ی ! 

- میکرد یهمون که قبال ط . 

روم و  یپسندم دوباره در کمد فرو م یکرم را نم یمانتو نیا

دیگویم  

 مدارکت کامل شد ؟ :

- کارمو راه بندازم تونمیها هم م نی. با هم بایتقر یعنیآره .   . 

که  یی. کالج ها رمیگ یرا مقابلم م یرنگ جلو باز یاسی یمانتو

 با



 یام و شال بنفشم را رو دهیرو ز خر کیرنگ مانتو در  نیهم

 سر

را چنگ  ی.گوش کنمیبرق لب اکتفا م کیاندازم و تنها به  یم

زنمیم  

امی: قطع کن دارم ممیگویم و . 
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- به سمت  یدار یپاهاتو بشنوم وقت یصدا خوامیم کنمیقطع نم

یایم  

! 

گهید یا وونهی: تو دخندمیم  ! 

- ایتو ... سرکوچم زود ب ی وونهید  ! 

مکنیخالف خواسته اش تماسش را قطع م بر . 

بلند است که در دو میپاها یدوم . انقدر صدا یم بایها را تقر پله  

میگشایدر کوچه را م یگذارم وقت ید ومحل نم شویباز م واحد  . 

یدهم. با گام ها یم صیرا سر کوچه تشخ لشیاتومب یها چراغ  

برم و  یکه تلفن را دم گوش م یروم و درحال یم شیپ یآرام

 شماره

مانم تا جواب بدهد یمنتظر م رمیگیرا م اش . 



گام هام  ی: خب ... از صدامیگویو من م دیگویجان کوتاه م کی

یچ  

؟ یدیفهم  

- یعجله داشت  ! 

؟یچ ی: عجله برا خندمیم ! 

 

2039 

- ... من اون پله ها رو هزار بار یحاضر شد قهیدر عرض سه دق

 باال و

شش  یپنج ال دیدست کم با یسرعت عاد هیرفتم ... با  نییپا

قهیدق  

قهیاما ... سه دق یدادیم تشلف  ! 

ی: حاال چستمیا یکوچه م وسط  ... 

نیا ی... انقدر خستگ ای: بدیگویو م دیگشا یم میشاگرد را برا در  

به جون جفتمون نذار اومدن  ! 

شدم مونیپش امی: نوچ ... نممیگویوم زنمیم یلبخند . 

خواند : دالن یتر نامم را م مهربان  ... 

ستین ی: کافشومینم یراض  . 



با هم فاصله داشته  لومتریک کیتنها  دینشسته است .شا لیما

میباش . 

زده است و دستش به فرمان هیتک یصندل یاش را به پشت قهیشق  

به دستش است و  یگوش کندی، همانطور که نگاهم م مانده

دیگویم : 

باش نیتو ماش کنمیباز م یبندم وقت یچشمامو م من  ! 

: نوچدهمینم گوش  ... 

- بستم من چشمامو ! 
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گردمیبرم ینیشدم منو بب مونی. اصال پش امی: نوچ! نممیگویم باز  

هیکه بخوابم فردا روز شلوغ داخل  ! 

کندیدر گوشم زمزمه م آرام  : 

چشم َمستش نَنِگَرم، گریخود بَستم که د ِچشمِ   

ِدل داد زد ناگهان  

نمشیبی! من موانهید " 

. در را بسته  اش نشسته ام یصندل یرو میآ یبه خودم م یوقت

 ..ام



نفس از هوا کیام و او با همان چشمان بسته  رهیرو به رو خ به  

: چقدر بوت و کم داشتم من دالن دیگویو م ردیگیم ! 

- یکنیحرفها خامم م نیبا ا  ! 

- ...  یروستا ... بعد برگشت یرفت ی... از وقت دمتیچند وقته ند

 حال

ت نخورد بهم . بوتو ! بودمتیبد شد ... و حاال ... از دور د لیعق

 دوست

 . دارم

رمیدستتو بگ تونمی: م دیگویوم کشدیرا جلو م دستش ! 
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 کیو او با دستم مثل  رمیگیدستم را باال م یظاهر یلیم یب با

 الماس

: قراره کجا دیگویوم ردیگیپنجه ام را م کندیبها برخورد م گران  

م؟یبر  

میگویو م کشمیم یبامداد است نفس کی کنمیبه ساعت م ینگاه : 



دونمینم  ! 

مدت چه  نی: ا میگویوم ندینش یبه دستم م شیپنجه ها حرارت

 کار

؟ یکرد  

ینیدارد و ح یاش نگه م نهی، دستم را به سمت س زندیم یلبخند  

رات مردم: بدیگویم کندیرا تک به تک نوازش م میانگشتها که  

.... 

شدم و دوباره مردم زنده ! 

- یمعن یلوس ب ! 

: تو باور نکن دیگویو م خنددیم  . 

م؟ی: خب کجا بر زندیدهم و لب م یتکان م یسر  

- صبحه اصالن کیساعت  ! 
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- راهش دوره یشبگرد هست .... نان استاپ بازه ! ول یکافه  هی ! 

- م؟ینیتو کافه بش میبر ! 

- نگاهت کنم میبر  ! 



که  ری. س گهی: خب نگاهم کن دمیگویو م چرخمیمتش مس به

یشد  

دارن اجیبهم احت نجایداخل . ا گردمیبرم  ... 

- ؟ یاینم هیوقته برگشته . اون خونه خال یلیسلوا خ ! 

میگویم یبدقلق با  : 

- ؟ کاریچ امیب ! 

- تختت ی.... رونیمبل هاش بش یکم توش راه برو .... رو هی ایب  

جنون  نیکم منو از ا هیه رو کنار بزن ... پرد ییوقتا هی... بخواب

 دور

 ! کن

- زمیعز یتو از بد تولدت مجنون  ! 

جنون چه  نی: تو بگو با ا دیگویمردانه و قشنگ آرام م خنددیم

 کار

؟ کنم ! 

اندازم: من ورها کن یباال م شانه  . 
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- تا رها بشم رمیبم دیرها کردنت سخته . با  ! 



- ریپس بم  ! 

کنمیکه وقت نم عیآنقدر تند وسر پردیم رونیم باز دهان یناگهان  

: چشمزندیجمع وجورش کنم و او تنها لب م یحت  ! 

یزیبه جبرانش چ خواهمی. مشومیم مانیکه زده ام پش یحرف از  

اورمی... از دلش درب میبگو ... 

: برو  میگویفرستم و م یم میدندان ها ریزبان ز کنمیسکوت م اما

هی  

کمربندمو ببندم بزن ... دستمو بده یدور ! 

شودیو او رام م میا یدلش راه م به  . 

دست من یچاووش که رامش کرده ام ... او هم مثل موم تو مثل  

. دل  کندیم میمشتم است . انگار هرچه بخواهم برا ی. تو است

یتنگ  

خاموش کردن  یبرا کندیوادارش م نطوریکه ا ستیزخم چه

 دردش ،

تن بدهد میگویکه م یهر کار به  ! 

کنم : اصالن یم شیو صدا میزنیها دور م ابانیهدف در خ یب  ... 

: حرف بزن میگویآورد و م یهمان جان کوتاه را به زبان م باز ! 

- بگم؟ یازچ ! 
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ری، اصالح کرده است و صورتش الغر شده و ز کنمیم نگاهش  

زده اند  رونیگونه اش ب یگود رفته است ، استخوان ها چشمانش

 و

: تو بگو دیگویم زندینطور در اتوبان ها چرخ مکه هما یدرحال . 

حرف بزنم دیبا یزیدانستم از چه چ یمن نم و  . 

 یزیچ هی خواستمی... م ادیم ادتی:  میگویوم کشمیم یقیعم نفس

 رو

کنم؟ درست ! 

 ...خب-

 . درست نشد! نتونستم-

 !چرا؟-

غرورم  یبه کمک داشتم ول اجیاندازم : احت یباال م یا شانه

 اجازه

موضوع غرور نبود ی.... ول رمیکمک بگ یداد تا از کس یمن  . 

- ه؟یموضوع چ  



- که حوصله نداشتم که بهش فکر کنم تا حلش کنم نهیموضوع ا  

.... 

یگندش دراومد وبو گهید یجا هیندادم تا از  تیبهش اهم اونقدر  

بلند شد تعفنش  . 
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 : موضوعاتدیگویو م کندیبه من م ینگاه شود،یکم م سرعتش

یب  

شنیو رها کن . خودشون حل م تیاهم  . 

- که حل نشد گمیم ! 

- شنیحل م  .... 

- عکس نشون داده از ارتباط من و پاشا ...  یسر هیفخر به جالل 

 و

و به لعبت و سلطان گفته زیاومده همه چ سلوا ! 
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ماند یم رهیرو به رو خ به  . 

چه کار کنم؟ دیشوم : من با یم نهیبه س دست ! 



- یچیه ! 
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. داره  کنهیم یمن باز ی: فخر داره با آبروکنمیجوابش اخم م از

یسع  

کنه . فخر داره زهرشو  کیخانواده ام کوچ یمنو جلو کنهیم

زهیریم  

. 

 نکاریا گهی: د دیگویدهد م یاش ادامه م یکه به رانندگ همانطور

 و

کنهینم  ! 

- کهیمن نزد لیانقدر به من و فام یوقت یاز کجا انقدر مطمئن  ! 

تو  لیتا به حال برادر سلوا شده فام ی: از کدیآ یلبش باال م کنج

 !؟

زنمیحرف م ی: اصالن! من دارم جدمیگویحرفم خودم شوکه م از . 

دست  گهیام دالن .... فخر د یشود : منم جد یم قیعم لبخندش

 از

مردونه !  یمکالمه  هیهاش صحبت کردم .... . با کنهیخطا نم پا

 بهش



دست از سرت برداره! بهش گفتم اگر گهیدادم تا د ماتومیاولت  

هم به فنا بره ، بهتره که دور تو رو  یکی نیبا ا شیزندگ خوادینم

 خط

رفتی! به ظاهر که پذ بکشه  . 

: بازم برام حرف بزنزندیو لب م کنمینگاهش م همانطور . 

- که کار اونه ؟ یچطور متوجه شد ! 

- دونستمیم . 
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یدونستی: مکنمیدهم وتکرار م یام ادامه م یرگیخ به . 

- دونستمیم  . 

- ادیگندش درب یوگذاشت یدونستیم ! 

- ...  ی؟! من که از ارتباط تو و پاشا خبر دارم! چه گند یگند چ

 چه

دونمیم یوقت یاسمش گنده که من ندونم ... ول ی... وقت یکثافت  . 

یگندچه  گهید  ! 

: قانع شدمزنمیم زهرخند ! 



وقت محضر گرفتم!  ۱۰ساعت  یدهد : فردا برا یتکان م سر

 خوبه؟

 !ده صبح ؟-

- کننیثبت نم ییده شب طالقمون رو جا  .... 

ساعت  ونیسی: قرار کم دیگویآورم و م یبه لب م یمزخرف لبخند

 سه

؟ هست ! 

رچهاست ... ه انیغرورم به م یدهم ، پا یدهانم راقورت م آب  

: خوبه ساعت ده زنمیاما لب م ستمی، نه موافق ن میبگو خواهمیم

 صبح

دنبالم؟ یای.... اون موقع مپس  

حرف بزند گری. جان ندارد د کندیهوم م کی . 
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که خواسته  ی: مدارکپرسمیوم کنمیچشم نگاهش م یگوشه  از

 بودم

؟ یآورد  

فرورا به زحمت  یانگار جسم سخت خوردیم یتکان بزرگ بکشیس  



تو حاضره !  ونیسیکم یبرا زی: آوردم . همه چدیگویو م دهد

یرا  

مطمئنم یریگیم یخوب  ! 

مرخمیکه به ن یشود ، درحال یمتوقف م یفروش یبستن کی مقابل  

؟یبخور نیریوش زخنکیچ هی ی: دوست دارپرسدیم کندیم نگاه  

- دارن اصالن نیریخنک و ش یزهایها چ یفروش یبستن یهمه  ! 

- ای کیاشیفالوده   ... 

- هیخوب ی نهیپسندم گز یفالوده رو م ! 

ادیز یموی: با آبل کنمیم دیشدن تاک ادهیاز پ قبل ! 

دونمی: م دهدیتکان م سر  ! 

که به کار ی. نه لفظ کندیو مات م شیتک کلمه من را ک نیهم و  

یکالمش.... آن نگاه متحکمش که چه حرف تیبرد ، آن قاطع یم  

بغض همان  کنمی!!! و حس م انمدی... معلوم است که م یزنیم

 لحظه

ردیگیرا م میگلو خیب  . 
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 لنگدیم یکنم ، کم یشود ، به رفتنش نگاه م یم ادهیپ لیاتومب از

 و

رود به زور... آنقدر نگاهش  یاست ، خسته راه م نییپا سرش

کنمیم  

کند تا به سمتم برگردد، ینگاهم وادارش م نیره موج سنگباالخ تا  

و فکر کندیبه لب دارد ، من را تماشا م یکه لبخند کمرنگ یدرحال  

می، از هم دور یکیهمه نزد نی.... ما چقدر با ا کنمیم  ! 

 یبستن ی، لبخند به لب دارد ، کاسه  گرددیدو کاسه فالوده برم با

 ام

: با  دیگویاورد و م یرا در م لشیسپارد و موبا یبه دستم م را

هیمن   

؟یریگیم عکس  

از هم جدا  گهی: نه ساعت دمیگویوم کنمیبه ساعت م ینگاه

میشیم  

یعکس چه ... 

- م؟یبا هم ندار یعکس چیمن وتو ه یدونستیم ! 
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 یم رهیخ نشیبه دورب تیاندازم و در نها یباال م دیالق یا شانه

 شوم

کیو تار در  تیفیک یدهد ب ی، عکس را نشانم م زندیفلش م ،  

فهممیم شتری! در عکس ب مینامطلوب است . هردو بد افتاد یفضا  

میستیکنار هم ، جفت ن چقدر  . 

گه؟ید یکی: دیگویو م کندیرا دوباره دراز م دستش  

عکس هم کنار هم خوب  یتو ی: حتمیگویو م کنمینوچ م و

میفتینم ! 

زندیزل مو به من  کندیعقب پرت م یصندل یرا رو یگوش . 

: بازم حرف بزن دیگویداده است و م هیتک یرا به پشت سرش . 

گره یبدجور می. زندگیبرم: چه حرف یبه دهان م یبستن یقاشق  

قدم فاصله  کیخستم ! پدربزرگم با مرگ فقط  شهی... هم خورده

 داره

هنوز  میمشترک اجبار یرو سرم آوار شده و .... از زندگ ایدن ....

یلیخ  

... تموم نشدهکه . مونده ! 

شهیبرد : تموم م یاش فرو م یرا در ظرف بستن قاشق  ! 

- م؟یفردا رو با هم مرور کن یجلسه  یخوایم ! 

چشمانم را مچاله شیمویدارم ، آبل یلپم نگه م یرا گوشه  یبستن  



: چطور ؟میگویو م کندیم  
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- مرد  نیچرا با ا پرسمیفکر کن من روانشناسم ... و ازت م

 ازدواج

؟ یکرد  

: جوابش واضحه ! به خاطر برادرمزنمیم پوزخند ! 

- ؟ یچرا ازش جدا شد ! 

- واضحه ... چون تحمل کردنش مشکل بود نمیجواب ا ! 

- ؟ یچرا دوباره به عقدش دراومد ! 

- که جون برادرم و به  ییها دیبه خاطر بند و مفاد قرارداد و تهد

 خطر

من نگران درود بودم و هستم نداختیم ! 

- ؟ یطالق گرفتچرا دوباره  ! 

گرفتم میتصم ی: چون وقتمیگویو م ندینش یبه اصالن م نگاهم  

مشکل داره دمیادامه بدم فهم باهاش  ! 

 !مشکل ؟ از چه نظر ؟-

- متعدد یئه! بمباران ها یجنگ یمنطقه  هی یاون بزرگ شده   



تر شدم  کیبهش نزد یقرار داده ... وقت ریتحت تاث روانشو

دمیفهم  

جراحت اونقدر  نی! و ا یبه لحاظ روان مجروح جنگه هی اون

که قهیعم  

ام .... به  یرانیا هیکرد ؟! من به هرحال  یازش چشم پوش شدینم

نیا  
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نسبت  تونمیمرز و بوم ! چطور م نیو خاک تعلق دارم . به ا آب

 به

تفاوت باشم؟ یب یمهم نیبه ا موضوع ! 

- ؟ یچرا دوباره باهاش ازدواج کرد ! 

- ! اون جون برادرمو نجات داد و د  ی.. فداکار.ثاریبه خاطر ا

راه نیرا  

بار بهش کمک کنم بهش نیا خواستمیکمکم کرد و منم م واقعا  

که از سرگذرونده عبور کنه ! عالوه  ییکنم که از بحران ها کمک

 بر

که من بهش کمک ازمندهی... پزشک معالجش بهم گفت که ن اون  

تونمیاره .... من نمد یخودکش ی! همسرم سه مرتبه سابقه کنم  



کنم! اگر رهاش  تشیریمد دیبحرانه و من با هی نیکنم! ا سکیر

 کنم

بود کیکوچ یلیدوران جنگ خ ی..... اون تو رهیاز دست م اون ! 

... بعد ازاون برادرش کشته شده و ناچار  دهید بیاش آس هیروح

 شده

اش کرده  چارهیب یبرادرش ازدواج کنه ... افسردگ ی وهیبا ب تا

.. من.  

و  یخودخواه گهیحاال ... حاال د یول کردمیرفتار م خودخواهانه

 کنار

 یمجروح جنگ هیکمکش کنم ! به عنوان  خوامیو م گذاشتم

خوامیم  

دوستش داشته خوامیم دهید بیآدم آس هیکنم! به عنوان  کمکش  

کنم به دادش برسم تا بتونه از  ی... بهش عشق بورزم و سعباشم

نیا  

عبور کنه بحران  ! 
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دیکه با هیی: اون جز آدم ها میگویاست م رهیکه به من خ یدرحال  

! آدم مونهیکمک کرد وگرنه آدم به خودش و دلش بدهکار م بهش  



که متجاوزها خونه اشو محاصره کردند ، به کاشانه اش یگناه یب  

 یبچه بوده و شاهد صحنه ها هیکردند ... اون ، فقط  حمله

 دلخراش

! من تالش یجوان یدلخراش تر تو یصحنه ها ... ویکودک یتو  

 یکه خودمو نجات بدم اما االن نجات دادن خودم گرو کردمیم

 نجات

اونه دادن  ! 

کرد ؟ دایپ شهیم یبهتر یچه جمله ها گهی: د میگویم یتعلل با ! 

جمله هات خوبن ی: همه  دیگویمن است و م محو  ! 

- ؟ شنیقانع م ه؟یبه نظرت کاف ! 

 ... من قانع شدم-

میکرد یزیگفتن برنامه ر یرو برا نای: چون من وتو ا زنمیم لبخند  

! 

حرفها رو بزنم نیا یداد ادمی تو  ... 

- یقشنگ نینه به ا  ! 

- کن فیکم ازم تعر ! 

زندیخورد و لب م یاش را م یبستن دیگوینم یزیچ : 
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باشه برشون  ادتی نهیداشتبرد ماش یمن تو یمدارک پزشک -

یدار  ! 

: ممنون به خاطر کمکتدهمیم تکان یسر  ! 

- بود کمکت کنم فمیمن تو رو به دردسر انداختم پس وظ  . 

- ات نبود فهیوظ یکی نیواقعا ا  . 

- ؟یدیهم م زهیام نبود بهم جا فهیحاال که وظ  

؟ یخوایم یاندازم: چ یباال م یا شانه  

- سکوت ... و چند تا عکس خوب یپرواز دو نفره... کم هی  ! 
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شود یم سریم یقرار نیچن یدانم ک ینم یدهم ول یرا م قولش  . 

 یها سیکه درمورد کالکشن روان نو یده صبح ، درحال ساعت

 متعدد

. بر  میشو ی، وارد محضر م کندیمنحصر به فردش صحبت م و

 خالف

وتمام  میزنی! امضا مستیسخت تر ن یقبل یاز دفعه  انتظارم

شودیم . 
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که فقط خودمان یباز کی.  شودیم یباز کیبه  لیما تبد یبرا  

میو قواعدش را از بر چهارچوب  ... 

میکنیم یو متمدن خداحافظ یدو انسان عاد مثل . 

دارد و من تیموفق یارزو میبرا او  ... 

نکهیما نخواهد بود . با وجود ا دارید نیآخر نیا دانمیانگار م من  

موج  ینیقرمز است ... اما ... هنوز در آنها عشق آتش چشمانش

زندیم  

مرد هرگز نیکه ا شودیراحت م المی. خ کندیخاطرم را جمع م که  

مرگ ی! حداقل تا لحظه کشدیدست نم ازمن  ... 

 دانی. شادمان وقبراق به م دهدیبه من اعتماد به نفس م نیهم

 نبرد

 یجلسه  یچنگ دارم ... براکه در  یروم ! با تمام مدارک یم

 ساعت

دوش آب و در خلوت با  ری، ز نهیآ ی! و بارها و بارها... جلو سه

 خودم

خوانمیلب آواز م ری. ز کنمیم نیتمر  . 



وقت تجربه اش نکرده  چیمن را دوست دارد که ه ینفر طور کی

 ام

. ادمیکه به  ییدهد . حرفها یم یاندازه ا یبه من قدرت ب نیهم  

اش را دو  یپزشک یکنم . پرونده  یا مدام تکرار ماست ر داده

 بار

در  ی! سوابق روانکاوندازمیر ااز قلم ن یزیکرده ام تا چ مرور

ینوجوان  
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را به خاطر جنگ یسخت یروزها یاست که در کودک نیبر ا دال  

است گذرانده  ! 

: جنگ نه ! اسامه ! اما به هرحال ،  دیگویکه خودش م هرچند

 همه

کند یکار من را ساده م نیجنگ ربط داده شده و ابه  زیچ  . 

.  کنندیمهربان و بزرگوارانه رفتار م یمجروح جنگ کیبا  همه

گرید  

یکند ... حت یسرزنش نم میکس من را بابت شمار طالق ها چیه  

میشمار عقد ها بابت  ! 



سالمت روانش  یخطوط گواه یمقابلم باز است ، رو پرونده

 چشمانم

نی... من ا کنمیوفکر م کشمینامش دست م یروکنند .  یم مکث  

ام کرده است. از چارهیاش ، ب یرا دوست دارم ؟! مهربان مرد  

شود، یکه در ذهنم مرور م یشماریب یو لطف ها یخودگذشتگ  

 ینسبت به او ب توانمیمن را بدهکارش کرده است که نم آنقدر

 تفاوت

 ! باشم

دانمی! نمستمیتفاوت نبودم .... ن یب و  ! 

...  کنمیزنم و بعد فکر م یمقنعه ام م ریز یبه موها یچنگ

توانمیم  

ستیزن را تحمل کنم ؟! جواب منف آن  . 

شد کیشر یتخت وبستر را با کس شودیوقت نم چیه  ! 
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چطور ممکن یعنی!  دمیسوال را از اصالن نپرس نیوقت ا چیه و  

 کشمیآه م برادرت ؟! .... ی وهیتا بپرسم؟! اصالن ... تو با ب است

 .... تو



!  یعنی... اصالن تو با سلوا  کنمیاون زن .... نفس حبس م با

غیج  

دستم با یکوبم که از صدا یو مشتم را چنان به فرمان م زنمیم  

کنمی، خودم وحشت م فرمان . 

ترک برداشتن استخوانم از ! 

من را هم گرفته است ... به تلفن همراهم  ی قهیکه  یجنون نیا از

 زل

یامینه پ یه تماسن زنمیم  ! 

بندم . بعد با خودم  یرا م پشیاندازم ز یم فیک یرا تو یگوش

 تکرار

ی؟ چه تماس یامی: چه پ کنمیم ... 

دانم منشاش یکه نم ی. رگ کشدیم ریام ت یشانیپشت پ یرگ  

به شتریدانم هرچه ب یمغزم متصل است فقط م یو به کجا کجاست  

دمیشیاند یثقل بود م ی که اصالن در آن نقطه یا رهیو دا اصالن  

،  کردمیو اگر به اصالن فکر نم دیکشیم ریت شتریو ب شتریب

 دردش

تر بود کشنده ! 

خورد یو تلفنم زنگ م میگویم یآخ  . 
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یدهم ، ازشماره  یاصالن است ، فورا جواب م نکهیا الیخ به  

: حالتدیگویتماس دارم . پاشا پشت خط است و م کی،  ناشناس  

؟ چطوره ! 

کنمیم وتسک . 

مزاحمت خوامی! نم یجلسه دار دونمی: مدیگویو م داردیبرنم دست  

بدم هیخواستم بهت روح بشم . 

اهرم فشار داشتم ...  کیبه  ازیدر واقع ن خواستمینم هیروح

که یمرد  

 نیکند و از ا قیروز مدام به من محبتش را خالصانه تزر شبانه

 کار

ها اما یوخودخواه اشتباهات یبا وجود همه  ینشود ! حت خسته  

اش ادامه دهد .... و آنقدر ادامه دهد ...  یبه مهر ورز فداکارانه

 تا قلبم

شود رام  ! 

؟! من  یمرتبه ؟! خودتو آماده کرد زیدهد: همه چ یادامه م پاشا

 دلم

 یکه هوا دونمیدورادور.... م شناسمیرو م ی. دکتر خلعت روشنه

 تو رو



یزیچ یکمک ی... اگر کار داره .... 

حالت پرواز  یرا رو یگوش کنمیقطع م یحرف چیرا بدون ه تماس

یم  

گام بردارم یتا محکم و قو کنمیو تالش م گذارم . 
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... من دالنم  رونیام و از ب ینه انگار از درون چقدر متالش انگار

کی!   

! کندیم یهمسرش فداکارانه از خودگذشتگ ی... که برایقو زن

 کاش

 نیدر ذهن ا خواستمیکه از خودم م یریتصو نیبود ! ا یواقع

 جماعت

فداکار باشم توانستمی.... کاش م شدیم یجا بگذارم . کاش واقع به  

.... 

. مثال آن ها که از  گذشتندیزنان که از خود م گرید مثال

 اشتباهات

آمدند ....دل یکنار م زی! با همه چ کردندیم یچشم پوش یسادگ به  

خطاها و اشتباهات باز یبا همه دادند و او را  یدل مردشان م به  

داشتند دوست ! 



سلول کیمثل آنها باشم ! حداقل  یتوانستم ذره ا یمن هم م کاش  

کنار  ایقضا نیراحت ترا با ا دیمن ، مانند آنها بود ... آنوقت شا از

یم  

 شی! و جگرم را پزدمیبه خودم چنگ نم نطوریا گری. د آمدم

 چشمان

کردم یشرحه شرحه نم گرانیو د خودم ! 
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دوشم برداشته  یاز رو یخوب است پس از مدت ها بار بزرگ حالم

 اند

 کیحتما خودت را به  دیباشکوه است که با یاز آن عصرها .

یقهوه   

 ! اما من خودم را به یدعوت کن ییآلبالو کیک زیبا چ نیریش

یزیچ  

ستیاز ان مال من ن یمیکه ن یا یروزیپ دی. من نبا کنمینم دعوت  



هستم که  یاز آن را مرهون محبت مرد یمی! نرمیجشن بگ را

 انگار

بلد است به من محبت کند و من ... مدتهاست که منتظرم تا فقط  

! مدتهاستمیایمن به خودم ب یبه گوشم بزند تا کم یمحکم یلیس  

 ی: از زندگ دیمن را تکان بدهد و بگو یکستا  کشمیانتظار م که

 چه

؟ یخواهیم ! 

عشق که جانت را تکان بدهد؟ کی ! 

هست خب  ... 

سقف که آرامش در آن حاکم باشد ؟ کی ! 

هست خب  ! 

یهمه  یو پا ندیباز مردانه بنش تیدردها یهمه  یمرد که پا کی  

مردانه ببخشد وباشد تیکارها عواقب  .... 

هست خب  ... 
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؟! پوزخند  خواهدیزن مگر چه م کیمگر ؟!  خواهمیم چه من

زنمیم  



باز نهایا یرا دارم . با همه  نهایا یمثبت است من همه  جواب  

میتنها  ... 

باشد  یکس دیحداقل به من ... با گذردیخوش نم ییوقت تنها چیه

، 

و  ییبایکه از ز یکند ... کس فیکه از شکوه و جالل تو تعر یکس

 نگاه

تو را با تمام اشتباهات ایدن ایکه دن یبزند و کس وقارت حرف با  

ها دوست بدارد ووقاحت  ! 

را  تیباشد که در موقع خواب موها یباشد... کس یکس دیبا

 نوازش

 تیباشد ... دستها یکس دیدستانت را ببوسد . با یداریو در ب کند

 را

 دیباشد ! با یکس دی! با یفتیو کمک کند از چاله به چاه ن ردیبگ

کی  

نفر باشد ... پدرانه به توگوشزد کند کی دیباشد ! حداقل با فرن  

.... 

! خواهرانه تو را به آغوش بکشد  ردیدستت را بگ مادرانه

 ... وبرادرانه

حس نکرده ام یبرادر را در زندگ ی! من کسر نه  ! 



 ری، دزدگ زنمیرا چنگ م فمیرسم ، ک یها که م یلیگرا یخانه  به

 را

 کنمیکه در را باز م نیاندازم ، هم یقفل مرا در  دیو کل زنمیم

یبو  

است.  یریدلپذ ی.امروز چه هوا ندینش یخاک به صورتم م نم

 شال
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لعبت  غیج یکه صدا رومی، به سمت ساختمان م فتدیگردنم م دور

 را

اومد طهیشنوم: سل یم  .... 

ماند یم نیزم یرو میپا  . 

 زانیتراس آو یاکه از نرده ه نمشیب یو م رمیگیراباال م سرم

 . است

یو صدا گرددیجوابش را بدهم ، به داخل برم خواهمیکه م نیهم  

 یاول م یشنوم سلطان خودش را به طبقه  یدر را م کوبش

 رساند

زن  نی: تو رو خدا ادیگویو م کندیدر خانه را باز م یلیل وسپس

 باباتو



میبذار آرامش داشته باش قهیکن دو دق خاموش . 

؟ یکنیچه کار م نجای:تو ا دیگویوسلطان م دشویم کیبار نگاهم  

یکشان پا برهنه به سمت من حمله ور م هیو لعبت مو کنمیم هان  

و آن موقع است که  زندینر و ماده به صورتم م یلی، دو س شود

یم  

یو او را از من جدا م فتندیو سلطان به جان لعبت ، م یلیل نمیب  

 .کنند

مانم یو مبهوت م رانیح  ! 

دارد ینگهش م یلیشود! اما ل کیکند که به من نزد یم تقال لعبت  

مانده است و من نگاهم به رهیدرشت شده ، به من خ یچشمان با  
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به ی. دستکنمیدهانم حس م یخون را تو یاست ، مزه  لعبت  

کنمیدهانم را با پشت دست پاک م یخون تو کشمیم صورتم . 

چرا زیهمه چ یب ی؟!! هرزه  یریم ی: تو چرا نم کشدیم غیج او  

به  ی.... الهیکرد وونمونی.... د یکنیهمه رو راحت نم یریمینم

 خاک

 بیغ ریبه ت ی.... الهیگرم بخور نیبه زم ی! اله ینیبش اهیس

 گرفتار



یبش .... 

ام رهیبه او خ همانطور . 

یکشان م ریو لعبت نف ردیدهانش را بگ یجلو کندیم یسع سلطان  

خونواده  نیاز جون ا یچ ! یخوایاز جونمون م ی: چ دیگو

یخوایم .... 

؟ یکنی؟! چرا ولمون نم ستیبس ن یبه بار آورد یهمه بدبخت نیا  

؟ یکنی! چرا ولمون نم میبه حال خودمون بمون یذارینم چرا ! 

کنمینگاهش م رانیح یچشمان با  . 

زن و ....  نی: ببرش تو ... ببرش تو ا دیگویم یلیبه ل سلطان

 ببرش تو

رفت تو محل آبرومون  . 

: چه مرگته ؟!  میگویو م کشمیم نییگونه ام پا یرا از رو دستم

یچ  

؟ شده ! 
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طالق ی: من چه مرگمه .... تو چه مرگته .... رفتزندیم غیج لعبت  

یگرفت .... 



من چه کار ینیبب ی: به تو چه ! باز دوره افتادکشمیباال م چانه  

؟ کنمیوچه کار نم کنمیم ! 

ما  ی؟! فکر آبرو یستیبرادرت ن : فکر دیگویخفه م لعبت

یستین ... 

جارو کردن .... در و  نیو بب اطیشکستن ! ح نیها رو بب شهیش

 تخته

دنیرو به هم کوب ها  .... 
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 یم حیو سلطان توض ندازمیب یکنم به اطراف نگاه یوقت م تازه

 دهد

به پا کردن ورفتن شی... دوباره ! اومدن آتیطالق گرفت ندیفهم :  

... 

خود سر عمل  ی؛ بخوا گهید یکردن ... گفتن سر دیو تهد درود

یکن  

مینیدار بب یباال دی... درود و با کننیشون رو عوض م یرا ...  ! 

دارمیبه عقب برم یقدم  . 
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رت: تو وجودت نحسه .... تو باعث مرگ ماد کشدیم غیج لعبت  

ول کن ی.... باعث مرگ پدرت .... حاال هم تا برادرتو نکشیشد  

مینیکه داغتو بب ی! اله یستین . 

ردیگیدهان لعبت را م یجلو سلطان . 

دارمیبه عقب برم گریگام د کی . 

درد نیمنو از ا ای: خداکشدیم غیو ج فتدیم نیرو زانو به زم لعبت  

 یمن که بنده بده ... پسرمو بهم برگردون خدا .... خدا  نجات

یبد  

به بنده  ایبود دامن ما رو گرفت... خدا یچه شر نینبودم ا برات

یها  

ایعذاب بده .... ما رو گرفتار نکن ! خدا زتیهمه چ یو ب بد  .... 

کنمینگاهشان م همانطور . 

: دالنزندیم میصدا سلطان  ... 

کند و من ، پاشنه یتفاوت نگاهم م یحس و ب یب یبا چشمان یلیل  

خورد یبه در م میپا ی  . 

یم نیاندازم ، سوار ماش یم رونیو خودم را به ب میگشایرا م در  

لحظه که از نیو تا آخر رمیگیدر هنوز باز است دنده عقب م شوم  
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خانه نشسته و اطیسه زن که در ح لیخارج شوم به شما کوچه  

مانمیم رهی، مچاله و غم زده اند خ ستادهیا . 

انقدر سرعت دارم که احتمال هرگونه مشویم یاصل ابانیخ وارد  

که مدت ی. خانه ا گردمیراست به خانه برم کیهست ،  یاتفاق  

را درونش نگذاشته ام میپا هاست . 

 یروم ، ب ینفس ازپله ها باال م کی، و  کنمیکوچه پارک م تو

تیاهم  

و از روشن بودن  میگشا یپر از کفش ، در را م یپادر به

ونیزیتلو  

که کل خانه را برداشته است و ییغذا یز بو! اشومیم شوکه  

من کنار هم نشسته اند وظرف  یمبل خانه  یکه رو ییدخترها

وهیم  

هست مقابلشان  ! 

و دخترک سوم ،  زندیخ یشوک زده به احترامم بر م هردو

یدرحال  

کند یدهانش است من را تماشا م یمشتش تو که  . 

دیآ یم رونیکه از آشپزخانه ب نمیب یرا م سلوا . 

دیگویو م کندیشوکه است و سپس خودش را جمع و جور م اول : 



دالن خانم سالم  ! 

کوبم یرا م در  . 
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شده ؟ یکند: گوشه لبتون چ یم میتماشا یشتریدقت ب با ! 

: بچه ها سالمدیگویو سلوا م کشمیم نییدور گردنم را به پا شال  

؟ نیکرد ! 

مم به چشمانو من چش ندیگو یسالم م کی عیها تند و سر دختر  

کندیاست که بر و بر من را تماشا م یدخترک یزده  وق  . 

که از سرم بلند شده .... ذهن یدهد . دود یدود م یبو نفسم  

خواهد فوران کند . سلوا لب  یآتش فشان م کی، مثال  چموشم

یم  

! نجایا میای: توالت خونه گرفته بود ... به آقا اصالن گفتم م زند

 غذا

و هم جارو زدم... خونه ر پختم  ! 

دهد یم حیآنقدر گداخته است که تند تند توض چشمانم . 

:  ردیگیخواهم بروم که سلوا دستم را م یسمت اتاق خواب م به

 برا



؟ ارمیب خیلبت  گوشه ! 

دنیروم ، از د یبه اتاقم که م کشمیم رونیرا ازچنگش ب دستم  

؟ هیک لیوسا نای: ازنمیم غیتخت ج یدختر ها بر رو لیوسا ! 

ستندیا یاتاق م یتا دختر دوان دوان جلو دو . 
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دمینرس میاومد یهول هولک دی: ببخشدیگو یپشت سرشان م سلوا  

رو  لتونیوسا دیاتاق ها رو جمع و جور کنم . دخترا بر هنوز

دیبردار  

دییاستراحت کنه! بدو خوادیخانم م دالن . 

 در هم فر ورفته شان آتشم یشوند ابروها یاتاق که م وارد

زندیم . 

کنمیبه کنسولم م ینگاه  . 

اصالن !  ییاهدا ی! شانه  زیچ کیاست جز  شیسرجا زیچ همه

 آن

یآورم . جا یگذاشته بودم خوب به خاطر م نهیدرست مقابل آ را  

به اسباب و اثاثم یدر ذهنم است . به طرز وحشت زده ا قشیدق  

کنمیو جستجو م زنمیم چنگ  . 



اند ستادهیدر ا یو دخترها هنوز جلو سلوا . 

دهد: به آقا اصالن گفتم ... گفتم ما دوباره یم حیتوض سلوا  

 لتونی!شما هم وسا نیایدو روزه . شما هم ب یکی نجایا میگردیبرم

 رو

اون ور میبر یچند وقت نیکن جمع ... 

زده است ؟ یخودش را به نفهم ای؟!  فهمدیدهانش را م حرف ! 
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- نکرده  یشده ؟ خدا یطور ه؟یخواهر چرا دهنت خون گمیم

 تصادف

 یزیمن که دست به چ ی؟! دخترها یهست ی؟! دنبال چ یکرد

 نزدن

وهللا ستیخوب ن ینطوریا ! 
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تمام کنسول را ییاهدا یشانه  ی. درپ گردمیزنم فقط م ینم یحرف  

زمیریهم م به . 

... آخه نکه دو  نجایا نیاین کردمیم الی: خدیآ یبه حرف م سلوا

 مرتبه



نیشد جدا  ! 

دارمیاز جستجو برم دست  . 

توئه؟ ی: کار برادرهاپرسمیبه او م رو ! 

کندیم سکوت . 

 یما حمله شده ... کار برادرها ی: به خونه کشمیحرص داد م با

 توئه

 ؟!
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؟یزنیحرف م ی: از چ دیگویدهد و م یدهانش را قورت م آب  

به دهینرس شوندیسد م شیجلو شیدخترها کنمیسمتش حمله م به  

 هی: من  میگویو م ستمیا یاش م یقدم کی ی، در فاصله  او

 سوال

به بتیما حمله شده .مص ی. چرا به خونه خوامیجواب م هی کردم  

لی! عقدن؟یبه ند دیخودتون رو زد ای دینیب یاومده رو نم سرمون  

کنهیم یمشت زن زندگ هیاون خونه شده ... تو  ریگ نیزم یلیگرا  

... 

برن که  یحمله م یکه به خونه ا رتنیچه خوش غ برادرهات

 توش



هست ریصغ یو سالمند و بچه  زن  ! 

من نبود ... دومندش ی:اولندش که کار برادرها دیگویم براق  

فکر دیبا زنهیهوس طالق طالق کردن به سرت م یوقت یجنابعال  

دوم  یاما مرتبه  کننیم یشم پوشبار چ کی!  یهم باش عاقبتش

دیبا  

رو سرجات بنشونن ! وگرنه آبرو و دودمان ما رو به باد  تو

یدیم ... 

یببخشه که تو رو وصله  خواستیاگر م فیدختر جون آل س خب  

شدیو کلک کار کنده م دیبخش ی! همون ب بسم هللا م کردینم ما  

با  یدونیو رفت واومد نداشت . تو انگار نم یهمه قشون کش نیا

ایک  

 یجلو می... ما خواستی... به چه علت وصلت کردیکرد وصلت

 خون و

و در  میدیو جونشو بخش ی! ما جوون میریرو بگ یزیر خون

 ازاش تو
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 یرو برگردون نکهی... نه ایخدمت کن فیبه شوهرت به آل س دیبا

 و



یاریدرب یباز چموش  ! 

؟ یدونیم فی: تو خودتو از آل س زنمیم شخندین  

. جز دونمی: معلومه که م ندینش یدخترش م یشانه  یرو دستش  

... به شهیها تموم م یریدرگ نیا ییشکم بزا هی. تو هم ستین نمیا  

.... مهر و محبتشون یاریو به دست ب فیقلب ال س نکهیا یجا

 رو به

.  کنهیباهاشون تا م ییآبرو یو ب ی... مدام با سرکشیاریب دست

 اقا

 هیکنه ....به  تتی! چقدر حما سهیشت تو واچقدر پ گهید اصالن

ییجا  

و گوش کننیصبر نم گهی... د زننیکه اون هم کنارش م رسهیم  

فیتکل نییو خودشون تع انی. م گهیم یاون چ ننیکه بب دنینم  

دست وپاشون رو  نکهیدوزن ! عوض ا یوم برنی، م کننیم

که یببوس  

؟ یندازی... تازه جفتک هم م دنیبرادرت رو بخش جون ! 

یرا به موها ییاهدا یشانه  نیکه برق نگ میبگو یزیچ خواهمیم  

اریکه وسط سالن خانه ام نشسته است و به خ نمیب یم یدخترک  

زندیچنگ م یسبز  . 

و به سمت ردیگیچشمانم را م ی، خون جلو فهممیانگار نم گرید  



یکنم! فقط به خاطر پس گرفتن آن شانه ... کار یحمله م دخترک  
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بردارم  شیموها یشانه ام را از رو خواستمیاو نداشتم! فقط م به

 و

رینازک به آن گ ی، دو سه تار مو کشمیشانه را از سرش م یوقت  

است کرده . 

و سلوا انگار خون  داردیاش کل خانه را برم هیو گر غیج یصدا

 به

شود یچه م فهممیو نم رسدینم مغزش  . 

مشتم ینند، شانه توک یرا کر م میگوشها ادشانیو فر غیج یصدا  

،  ردیگیدخترش دستم را گاز م کیزند و  ی، سلوا چنگم م است

 با

، درد تا  زندیچنگ م می. به موهازنمیبه شکم سلوا م زانو

 استخوانم

را دور کمرم حلقه کرده  شی. دختر بزرگتر دستها رودیم شیپ

 است و

:مامانمو ول کن کشدیم غیج  .... 

من ینه از خو رونیب دی: برزنمیم داد  !!! 



قدرت چطور به جانم فهممیاوست و نم یدندان ها انیم دستم  

کنمیو دختر دوم را به ناکجا پرت م کشمیم غیج گردد،یبرم  . 

کندیمبل من را هم وحشت زده م ی هیبرخورد سرش با پا یصدا  

. 

انیدر پوست دستم فرو رفته است . م شیدندان ها سوزدیم دستم  

مانده  شیبچه رو یه رد دندان هاک ی، به دست مینفس ها نفس

 است
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 یکند و سلوا وا یدخترک پشت سر کمرم را رها م زنمیزل م ،

 خدا

دیگویم . 

! دختر کوچک  نمیب یکه در آن هستم را م یتیو موقع طیشرا تازه

 از

هق سرخ است و نفس کم اورده، دختر بزرگتر آن را بغل  هق

کندیم  

ندینش یکرده ام مکه پرتش  یکیآن  نیسلوا بر بال و ! 

 غیوسپس سلواست که ج ردیگیآن سکوت همه جا را م کی

و کشدیم  



....  یخدا دخترمو کشت یخدا دخترم.... ا ی: ا کندیم ونیش

 دخترمو

یکشت  .... 

که از  یروم ، خون یگام جلو م کی...  کوبدیصورتش م به

یپهلو  

نی. کشتن به هم کندیم نیاست، فرشم را رنگ یجار سرش  

؟! مگر ممکن است ؟ شودی؟! مگر م تسیسادگ ! 
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کنمیم تیریچطور مد دانمینم  . 
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... میرویم رونیو از خانه ب زنمیخودم بچه را بغل م دانمیم اما

 دختر

من  ی، کوچکتر را بغل کرده است و سلوا کشان کشان پ بزرگتر

یم  

گاز را خاموش ایدر راقفل کرده ام  ایآورم آ ینم ادیبه  ی. حت دیآ  

به اصالن دانمیآورم فقط م ینم ادیقسمتش را به  چی... ه ای میکرد  

دهمیرا به او م مارستانیب نیتر کیو آدرس. نزد زنمیم زنگ . 



یبه او گفته ام که او زودتر از ما در محوطه  یبا چه حال دانمینم  

، و  ندیب یمن را با آن سر وشکل م یوقتاست و مارستانیب

یدخترک  

و با سلوا به  کندیاست را بغل م حانهینامش ر دمیتازه فهم که

 سمت

دوندیم اورژانس  ! 

اصالن وسلوا یهم پ یکیو آن  راحله  ... 

کنم یپرت م نمیب یکه م یمکتین نیاول یخودم را رو ومن  . 

قرار  ی... سلوا ب رومیو به داخل اورژانس م ردیگیدلم قرار نم بعد

 است

یاست ! نگاهم پ هوشیخواهرش ب یپا یدخترک کوچک رو و  

و  نمینش یانتظار اورژانس م یها یصندل یاست . رو اصالن

 منتظرم

،  یقرار یسمت نگاه کند و انگار ... ب نیبار هم به ا کی حداقل

 سکان

مغزش است که من را به کل فراموش کرده است دار  . 

میبا هم ندار ینسبت چی؟! ما ه اوردیب ادیرا به  من دیچرا با اصال  ! 
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 کیواصالن هم ...  کندیسلوا به سمتش حمله م دیآ یکه م دکتر

 خدا

شوم . سلوا بر  یته دلم آرام م یکم دیگویشکر که سلوا م را

نیبال  

برد. تمام  یرود و اصالن دست به پشت گردنش م یم دخترک

 سلول

 تیبه گردنش هم سرا یسرخ نیصورتش سرخ هستند و ا یها

 کرده

 . است

نقطه نشسته ام نی. من در دورتر دیآ یم شیپ یآرام یگام ها با  

... 

که اصال متعلق  یخشک یگذارد و با صدا یم میپا یرا رو دستش

 به

گذشت ری: خدا رو شکر به خ دیگویم ستیاصالن ن ی حنجره  . 

خدا را شاکر باشم هم ندارم نکهیتوان ا یحت ! 

شده؟ ی: چ دیگویکند وم یگاهم من یکم ! 

من فقط خواستم شانه را  میبگو خواهمیحرف بزنم ...م خواهمیم

 پس

که به  یبا ارزش ییمن بخاطر آن اهدا میبگو خواهمی... م رمیبگ

 من



با من بود، فقط به سمت آن دختربچه رفتم...  تشی، و مسئول یداد

 و

خواستمیمن فقط م کردند و به جانم افتادند و یگرید االتیها خ ان  

رد دندان  خواستمیم یخودم دفاع کنم ... متوجه نشدم و حت از

یها  

دستم نشان دهم و یبچه را رو آن  ... 

آورم یبه زبان نم یکلمه ا چیه اما . 
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کنم؟ کاری: دالن با تو چ دیگویاز ته چاه م ییبا صدا اصالن  

ام.  دهیکه هرگز در چشمانش ند یپر است از احساسات نگاهش

 پس

... آن جنون ؟ یفتگیکو ؟! آن ش نیعشق آتش آن ! 

کنه ازت تیشکا خوادی: سلوا مدیگویو م ردیگیرا م دستم  .... 

شوند یفشار له م نیا ریز میها شانه . 

درمورد  ونیسیکم یدهد : هنوز را یم یصندل یبه پشت هیتک

 طالق

برات  گهید یپرونده  هی،  ومدهیپشت سر همت ن یها وازدواج

 باز



شهیم  .... 

توانم را هم از من  نیچشمانم ، آخر شیپ میشدن آرزوها آوار

ردیگیم  

دهد یم یگند یو دهانم مزه  رودیم جیسرم گ .  . 

؟!  یاون بچه رو بکش یخواستی: تو که نم دیگو یآرام م اصالن

 بهم

اتفاق بود هی بگو  ... 

کنمینگاهش م ناباورانه . 

زند ینم رونیب از ان یلغت چیشود اما ه یباز م دهانم  . 

 گذاردیم شیران ها یرا رو شیشود ، آرنج ها یخم م اصالن

 وسر

شهیدرست م زی: همه چ دیگویو م ردیگیپنجه اش م انیم  ! 
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دهد یم یبه خودش دلدار انگار  . 

دیآ یاز ته چاه م شیصدا  : 

-  ینفس نیقول من به توئه! تا آخر نیدالن ا تیزندگ یپ یریتو م

 که



که زنده ام... به قولم به عهدم باهات  یروز نیا آخر... ت دارم

 وفادار

تحمل کن گهیکم د هی.  مونمیم ! 

خورد یزبانم تکان نم یمتاسفم . اما حت میبگو خواهمیم . 

یکن یصبور هی! فقط کافکنمی: من درستش م زندیلب م اصالن  ... 

دمیبهت قول م تیزندگ یپ یریم بعدش  . 
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مگر گریام او بود د یام! زندگ یزندگ یبروم پ خواستمیمن نم اما  

که  یی؟! خدا نکند آدم دروغ ها خواستیرا نم نی؟ مگر هم نبود

یم  

آنها را از ذهنش پاک  تواندیرا باور کند ! آن وقت هرگز نم سازد

 کند
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به زبان آورده ام که همه شان  . من هزار تا دروغزدیدور بر و

 باورم

است شده  . 



بزنه .  یبیبهت آس یکس ذارمینم گهی: من دکندیتکرار م دوباره

 غصه

چنگ بزنه به آبروت و دودمانتو به  نطوریا یکس ذارمی... نمنخور

 باد

درود ...صبر کن یتموم شد . تا آزاد گهی. د بده ! 

؟ دهمیرا قورت مدرود چقدر مانده است ؟! اب دهانم  یآزاد تا  

مانده است کم  ... 

یول خورمیم غصه  ! 

شود . چرا  ینم رهیچرا درچشمانم خ ردیگیدستم را محکم نم چرا

 آن

 نیکه قبال در نگاهش غوطه ور بود را به هم یو عشق حس

یسادگ  

دارم به اجی.من االن احت کندیم غیاز من در ی... به َدم یآن به  

که  یستم داشته باشد تا به دردکه خالصانه دو ی... به قلبآرامش

 به

ستین یخبر چی! اما .... ه میایروانه شده فائق ب جانم  . 

کندیم تمیحما  . 

مثل کوه پشتم است هنوز . 
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لحظه ،  نی... انگار ... در همیمن است ول ینگران زندگ هنوز

یهمه   

خط رسانده ام یرا به انتها شیها و آرزوها دیام  . 

مردانه یپنجه  یگذارد ، ازسرما یدستم م یرا دوباره رو دستش  

کنم یم خی،  اش . 

و  رودیدارند ، م انیبه چشمانش که در آن مواد مذاب جر نگاهم

 لب

. غصه نخور کنمی:من برات درستش م زندیم . 

ستیام از خراب شدن ن غصه  ... 

ستین یدرست شدن نیدانم ا یام از درد نگاهش است که م غصه ! 

میمستق یصراط چی... ان زن به ه دیواهد رسنخ انیدرد به پا نیا  

ستین  . 

 یکه نفرت از شان م ی. با چشمان دیآ یم رونیاز اتاق ب سلوا

 چکد

نشسته اند،  یصندل یرود که رو یم شیبه سمت دخترها اول

 بزرگتر

. کشدیاست م دهیآن که خواب یبه گونه  یو دست کندینوازش م را

 و



که ی، درحال زندیلوا بغلش مکند . س یم داریلمس بچه را ب همان  

دیآ یدر آغوشش است به سمت ما م دخترک . 

کند یدستم را رها م اصالن  . 

 

2080 

دهد سلوا مقابلم  یبودن به من دست م یحس خال ییرها نیا از

یم  

به  کنمیم تی: ازت شکا دیگویم یو با لحن سرد و خشک ستدیا

 خاطر

یکه با دخترم کرد یکار  ! 

: گوش بده سلوادیگویشسته است مهمانطور که ن اصالن  ... 

ماند : ما فقط به خونه ات پناه یم رهیاما در چشمان من خ سلوا  

!  ستین یرسم مهمون نواز نیتا مشکلمون حل بشه ! ا میآورد

 رسم

که برادرت ، شوهرمو ازم گرفته! بچه هامو  یبا من ینواز مهمون

میتی  

 ... کرده

: سلوا کندیدخالت م اصالن  .... 

. به کنمیم تی: ازت شکادیگو یم یزخم یاما با همان صدا اسلو  



... منو بدبخت  نیکرد چارهی... منو ب نشونمتیم اهیس خاک

نیکرد ... 

ازت  یکنیم الیحاال نوبت دخترمه ؟! خ نیازم گرفت شوهرمو

گذرمیم ! 

: کار من بود دیگویو م زدیخیبر م اصالن ! 

و رو به داردیبرمشود و سلوا چشم از چشمان من  یباز م دهانم  

شود یم رهیبهت زده خ اصالن . 
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دخترم بلند کردم ! مگه ی: دست رو دیگویحق به جانب م اصالن  

به من بگن بابا ... اشتباه کرد ...  ی؟! مگه نگفت ستین دخترم

یعصبان  

چشمامو گرفته ینبودم خون جلو یچی... هلش دادم متوجه هشدم  

و ...  ییسرش خورد به جا ... نیزم ی... پرتش کردم رو بود

هیحاال   

یپدر باشم.... برا نیدخترم بهتر یبرا خوامیکه م مونمیپش پدر  

مرد ! درسته ؟ نیبهتر همسرم ! 

ساکت است سلوا  . 

میاست که تک تک سلولها نی، آنقدر سنگ دیجد یمعاهده  مفاد  



 نکهیا ی... زمزمه  رندیگیدرد م میها چهیکشند . ماه یم ریت

یروز  

ترکم کند و با سلوا بماند بخواهد  ! 

.... بعد یرسیکند : خوبه نه ؟! تو به آرزوت م ینگاهم م اصالن

 از

تیکار و زندگ یپ یریسوم م طالق  ! 

چرخد : تو هم به خواسته ات  یبه سمت سلوا م چشمانش

یرسیم .... 

یا گهید یقصه  نی: جز ا دیگویزند و م یبه دو نفر ما م یلبخند  

که حسرت  ی! طور کشمیم شین رو به آت... هر سه مو بشنوم

کی  

میسوختنمون کنار هم تجربه کن یرو تو لحظه ها یزندگ ساعت ! 

: اصالنکنمیم شیصدا ... 
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: من و تو  دیگویگذار دو م یم ینیب یاشاره اش را رو انگشت

 معامله

نی... هم میکرد  ! 

:اما اصالن میگویبجنگم ... خفه م دیچانه بزنم با دیبا ... 



مرد  هی! خشونت یشود: خشونت خانوادگ یمتحکم م شیاصد

هیعل  

که اتفاق افتاده ! مگه نه سلوا ؟ هیزیچ نی... ا دخترش ! 

ساکت است سلوا . 

اصالن به من تعلق نخواهد گرید دانمیو م رمیمیآن لحظه م من  

به همراه ندارد ! فقط مجازات است و یپاداش یعشق چی. ه داشت  

 . بس

و ردیگ یدخترک کوچک را به بغل م دکشیم شیدست پ اصالن  

ردیگیجان من را هم م نیدختر ، آخر فیضع یصدا  . 

:بابا دیگویآرام م یوقت  ... 

شده دخترم ؟ داریدهد :جان بابا ... ب یاصالن پاسخ م و ! 

فشرد و یاش م نهی، او را به س زندیرا بوسه م شیموها یرو و  

 یم مینجه ها. پ کندیترک م گریما را به سمت دختر د یهردو

 لرزند

اصالن رفت ! اصالنم رفت... اصالن را خودم به دست خودم از  .

 دست
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آورد یدهم و غم استوارانه پرچمش را درقلبم به اهتزاز در م یم  

!  نیکه همنش یتوانم فراموش کنم . عشق یکه هرگز نم یحزن

 اندوه

ندارد انیو اندوه من پا است . 
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صحبت یشود. اصالن با مامور کالنتر یانجام م یبستر یکارها  

امور مربوطه را انجام دهد .  گریتعهد و د یکارها دی. با کندیم

ینگران  

ام کرده است چارهیب  . 

،  خوردیزنگ م لمینخورده ام ... موبا یزیهاست که چ ساعت

یتو  

 ی، تلفن گرمیمشت د یگران بهاست و تو یشانه  کیمشتم  کی

 که

پاسخ بدهم خواهمینم . 

: دالن  دیآ یپاشا م یو صدا میگویالو م کی ست،یبردار ن دست

یچ  

یدختر تو منو سکته داد یدیچرا جواب نم شده؟ ... 
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د،یآ یکه به سمتم م نمیب یاما اصالن را م میبگو یزیچ خواهمیم  

میکنیم : بعدا صحبت زنمیجوابش لب م در . 

دارم  یدستم نگه م یرا تو ی، گوش ندینش یم یصندل یرو کنارم

 و

یفتیدردسر ب یتو خواستمی: نم میگویم  ! 

 یم لیو من به سمتش ما زندیآتش م یگاریس کشد،یآه م کی

 شوم

منو ؟ یشنوی: ممیگو یم و  

دهد آنقدر که پس سرش به لبه یلم م ی، کم کندیرا باز م شیپاها  

پرسد : تو آسمون دنبال ستاره واسه یو خفه مبچسبد  مکتین ی  

؟ یگشتیم خودت ! 

زنمیزل م مرخشین به . 

مرده است... روح ندارد انگار  ... 

دهم : اصالن یدهانم را قورت م آب  .... 

 دیگویو م کشدیکند و دست باال م یچشم نگاهم م یگوشه  از

 :اون

دیرس.... کنار ماهه ! من دستم بهش نینیب یدرشته رو م ستاره  

.... 



دینرس چوقتیه . 
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میگویو م زنمیانگشتش که آسمان را نشانه گرفته است زل م به : 

 نیا خواستمی... م نهیبب یبیاون بچه آس خواستمیمن نم اصالن

 شونه

فکر کردن دارم  دیکش غیج دی! اون بچه ازم ترس رمیبگ روازش

 بهش

معرکه بهم حمله کردن من خواستم خودمو از اون رسونمیم بیآس  

بدم تقال کردم و اون بچه پرت شد نجات ! 

وقت مال من نبود ... من به  چی: اون ستاره ه دیآ یم شیصدا

 زور

رو به زور از خدا یچیوقت ه چیه گنیم یدیکردم . شن تصاحبش  

توشه ؟ یحکمت دیشا نخواه ! 

: اصالنکنمیم ناله  ! 

پرسد یم یسوال : 

- ؟ یآدم بکش یتونیتو م  

دهم یجواب م قاطع  : 



 ! نه-

- تونمیمن م ! 

: مندیگویشود و م یم رهیخورم ، به سمتم خ یجوابش جا م از  

دالن تونمی... م تونمیم ! 
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کوبم : اصالن یرا به هم م میلبها ... 

: من تو رو کشتم دالن ... خودمم باهات مردم ! دیآ یم شیصدا

 من

کردم ... ببخش منو فتیحرومت کردم! ح تورو  . 

ن: اصالزنمیم ضجه .... 

خوردیزنگ م تلفنم . 

: الو پاشا ... دیگویو م داردیرا برم یگوش زند،یبه دستم م یچنگ

 دالن

یزیوقته چ یلیخ فرستمیم شنیدنبالش لوک ایجاست ب نیهم ...  

! مگه دوستش  یهست ی. بهش برس تو چطور عاشق نخورده

یندار  ! 

دنبالش ای: باشه . منتظرته بدیگویو م کندیبه من م ینگاه .... 



 !خداحافظ

و کندیرا دود م گارشیس ی ماندهیباق رمیگیرا به سمتم م یگوش  

مکافات شهیدالن ! تموم م یِدله بش کی: بهتره  دیگویم  ... 

یشی: تو از دست من خالص م دیگویو م میبه رو زندیم یلبخند  ! 

نباش نگران . 

خواستمیخالص شوم به خدا که حاال نم خواستمینم  . 
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؟! دوشنبه وقت آزاد میعقد کن ی: ک زندیو او لب م کنمیم نگاهش  

؟ یدار ! 

: سه شنبه هم خوبه دیگویلغزد و م یگونه ام م یرو اشک  ... 

؟ گهیوقت د هی مشیبذار شهیهفته نم نی: اگر ا زندیم یپوزخند ! 

ها یتعداد دشمن خوامی: البته خطرناکه! نم دهدیخودش جواب م و  

! تعداد ی... تعداد دفعات خود زنبشه ! تعداد دفعات حمله . ادیز  

دیتهد دفعات  ... 

: اصالن کنمیم ناله . 

که به انتها رسانده  یاول گاریس یدومش را با شعله  گاریس

 روشن



کندیم . 

در  یی: تو جستارها دیگویو م ردیگیم گاریکام محکم از س کی

 باب

گهیپاراگراف داره که م هی، آلن دو باتن  عشق : 

است که، حداقل  نیا یزندگ انیعشق و پا انیپا انیتفاوت م تنها

 در

که بعد  میآرامش خاطر را دار نیراحت است، ا المانیدوم، خ مورد

 از

 یشیآسا نیکرد. در مورد عشق چن میحس نخواه یزیچ مردن

 وجود
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ا پا کی انیداند که پا یم یچه کس ندارد، عشق و  انیرابطه لزوما

 قطعاا 

ستین یزندگ انیپا . 

است زتریغم انگ ختنیزار بار از اشک ره لبخندش  . 

 فی: ح دیگوی... محکم و سخت! در گوشم م کنمیهوا بغلش م یب

 شد

یدیکه تو هرگز منو ند !  ... 
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 یگاریکشد و خاکستر س یپهن مردانه اش را عقب م یها شانه

 که

: من به خدا دیگویتکاند و م یلرزد را م یم شیانگشتها انیم  

کنمیم تیشکا  . 

آدم  یتونی: تو نم دیگویبرد و م یچانه ام م ریدستش را ز و

و یبکش  

تو رو هم بکشم دالن ! دارم  تونمیم ی... من حت تونمیم من

 مقاومت

دست از پا خطا نکنم کنمیم  ! 

را است که هرگز مهر و عطوفت یمیتیبه سان کودک  لبخندش  

است دهیند  . 
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سوداء مثل  ناکی: عدیگویو م گذاردیم شیلبها انیرا م گاریس

یومی  ! 

زند یو لب م فهممینم  : 



 اهیروزگار تورو س خوامیاست مثل روزگار من ! نم اهیس چشمانت

 کنم

تیزندگ یبرو پ .  ! 

اصالن یتو شد می: زندگگذارمیرا کنار م غرور ! 

به حرف  ری: چه د چکدیم قطره اشک از چشم مردانه اش کی

یایم  

تانیکاپ  . 

ی! تا به حال هم شد یشی:با من تباه م دیگو یو م زندیم یلبخند  

.... 

درود ی. به محض ازاد یبه زود میکنیبسه . تمومش م گهید  ! 

 شیانگشتها انیم گاری. آتش س ردیگیم گاریمحکم از س یکام و

 دلم

اون خوشبختت  : برگرد به پاشا ! دیگو یکند و م یخون م را

کنهیم ! 

خوشبختم کند تواندینم چکسیه ! 

ستیک گریماند که بشنود پاشا د ینم گرید و  ... 

دوستش دارم میبشنود که بگو ماندینم یوحت  ... 

و در دام افتادم دیفرار کردم از دوست داشتن اما نفسم بر و  ! 
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سخن یهر نوع ندی... و ... در رفتن جان از بدن گو رودیم  

رود یکه جانم م دمید شتنیود به چشم خوخ من  
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ام : اکنون یس فصل  . 

 یعطرش که شامه ام را پر م یبو ستد،یا یبه شانه ام م شانه

 کند

بودم ... اگر او رادر  دهیاو را د یگرید ی، اگر جا کنمیم فکر

یطیشرا  

بودم ... اگر ... و امان از اگر ها دهید گرید  ! 

 ری: سرتو باال بگدیگویچسباند و م یرا به پشت کمرم م دستش

 ! دالن

از عهده اش یکه هرزن ی... رشته ایتانیکاپ هیباشه تو  یهرچ  

ادیبرنم ! 

: با  میگویکشم و م یدهم... چانه جلو م یرا عقب م میها شانه

فیتعر  

یکن یدلبر یتونیاز من نم دیوتمج  . 
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بم و  یصدا کندیم یمردانه اش دلم را نوران یخنده  خنددیم

 خوش

کند یرا پر از شعف م میگوشها آهنگش  : 

- !  قتهی... به قصد رو به رو کردنت با حق ستین یبه قصد دلبر

زمیعز  

یدونیبه شدت خودتو بازنده م یدیو فهم قتیحق یاز وقت تو  ! 

ام یواقع یزنده با کیچرخم. بازنده ؟! من  یسمتش م به  ... 

روزها منتظر بودم تا  نی: تمام ا میگویو م رمیگیرا م شیدستها

 به هم

 خواستمیبهت بگم ... م خواستمی. م میتر بش کیو نزد کینزد

 بهت

 یبه خاطر همه  مونمیکارهام پش یکه به خاطر همه  بگم

ییخطاها  

مکرد هیکه در حق تو وبق ییها یازم سر زد به خاطر تمام بد که  

... 

. اصالن خواستمیبا تو ادامه بدم م خوامیبهت بگم که م خواستمیم  

... 

دوست دارم یلیدوست دارم . خ من  .... 



: منم دوست دارم دالن دیگویو م کندیرا از من جدا م شیدستها  ! 

-  ی.... به خاطر بد بودنم به خاطر تلخزیمتاسفم به خاطر همه چ

 هام

که  یی. به خاطر وقت ها میدادکه از دست  ییبه خاطر روزها ...

یسع  

رمیبگ یاصالت هردومون رو به باز کردم  ! 

به لب دارد و همانطور که به رو به رو زل زده  یکمرنگ شخندین

 است

به وجود اومد که تو یوقت یزادی: به هرحال اصالت آدمدیگویم  
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چهار دست و  یراه رفتن رو ی... به جایبشر باش یگرفت میتصم

 !پا

باز کردن گره با دندون ! با فکرت  ی... به جایدو پا راه رفت یرو

 بازش

که یطیبه مح یبه خانواده نداره! ربط ی... پس اصالت ربطیکرد  

که  یریبگ میتصم یوقت یلینداره ! تو ذاتا اص یبزرگ شد توش

 کار

یو انجام بد درست  ! 



اصالن ؟ هی: کار درست چدیآ یاز ته چاه در م میصدا  

که تو کنار من  نهی: کار درست ا کندینوازش مام را  گونه

... تایباش  

 .ابد

نگاه  گریبه آن سمت د یو وقت ردیگی، دستم را م زنمیم یلبخند

یم  

باز کرده  مانیرو شیکه دفتر را پ نمیب یرا م ی، محضردار کنم

 است

 یدونی: م دیگویانگشتان اوست و م انیبه م ینقره ا سیخودنو ،

 من

 زاریکردم که تو از من ب ی! باهات کارحق تو بد کردم  در

یشیم .... 

- .... یول دونمیوم قتیحق نکهیبا ا ستمین زاری! ازت ب ستمیاما ن

یول  

کنارت باشم خوامیم ! 

بار سوم نیرود ، ا ی، دستش به دفتر م کنمیم شیتماشا رانیح  

ازمن جدا شود خواهدی... م است  . 

: اصالن نه کشمیم غیج  .... 
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از عرق است سیپرم! تمام تنم خ یم از خواب و  . 

که در بستر  زنمیو به او زل م کنمیتخت بلند م یاز لبه  سر

دهیآرام  

 میکه خشکه زده اند . به س ییکه بسته و لبها ی! با چشمان است

 و

و کنمینگاه م هیکه به سر وصورتش متصلند ، چند ثان ییها لوله  

 یر ال به الرا د میکه انگشتها یدرحال رم،یگیرا م دستش

شیانگشتها  

کابوس یکه همه  یبش داریب ی: قول بده وقتمیگویم کنمیم فرو  

شده باشن.... من بتونم راه درست و انتخاب کنم و تو هاتموم  ... 

؟ ادیم ادتیپرواز دو نفره ببرم  هیبه  دیتو رو با اصالن ! 

و اون  یشیم داری: تو بمیگویو م زنمیدستش را بوسه م پشت

 موقع

تونستم  امیمن تونستم از پسش برب گمیو م رمیگیباال م سرمو

 حلش

تنها اصالن ی! تنها ییتونستم .... تنها کنم  . 

: دلم برات  میگویبرم وم یانگشتم را به سمت گونه اش م سر

 تنگ



برات تنگ شده یلیاصالن ... دلم خ شده  . 

کشم و ی، کمر مچاله شده ام را باال م دیآ یپرستار که م یصدا  

نکرده؟ ی: فرق میگویم  

. عالئمش ثابت و هیخبر خوب نیا ی: نه ! ولزندیلب م یمهربان با  

دارهیپا  ... 
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- ومدهیگذشته ! بهوش ن یلیخ  ... 

 ... توکل کن به خدا-
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 یم یودو به سمت در ور کشمیخودم ر اباال م میگوینم یزیچ

 روم،

شوم وسپس از راهرو ... از طبقه و به محوطه  یاتاق خارج م از

رسمیم  

گذارم که یم میزانوها یرا رو میآرنج ها نمینشیم یصندل یرو .  

کنمیرا کنارم حس م یکس حضور  . 



: حالت چطوره دخترم دیگویگذارد و م یم میپا یدست رو سلطان

 ؟

دهم ینم جواب . 

یابیلوا طالق گرفت . غ: س دیآ یبه حرف م سلطان  ... 

؟ یکنی: بگم ناراحت شدم باور ممیگویو م زنمیم پوزخند ! 
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زنها آرزوشونه که  ی: همه زنمیشود و لب م یساکت م سلطان

 شر

االن ....  خواستمی... نمیکم بشه ! من ول شونیاز سر زندگ هوو

نویا  

گذاشت هیاون و بچه هاش از جون ما ی! اصالن براخواستمینم  . 

منتظر نموند تا ی... رتق وفتقشون کرد و حتدیرو کش زحمتشون  

 یزن به راحت نیباشه که چطور ا اریباز کنه و هوش چشماشو

 ترکش

! که اگر ترک کردن اصالن انقدر راحت بود چرا پس من و کنهیم  

به جگر کردن ؟ خون ! 

دخترم... آروم باش زمی: عز دیگویارام م سلطان  . 

- لطان ؟! چطورچطور آروم باشم س ... 



آل یاون نخواد چشماشو باز کنه ... تا وقت ی: تا وقتکشمیم یآه  

اون  یبالاستفاده دور بندازه ... تا وقت ی کهیت هیاونو مثل  فیس

 زن و

جواب نطوریبراشون کم نذاشت ا یچیهاش که اصالن ه بچه  

بدن ... چطور آروم باشم و سکوت کنم ؟ محبتشو ! 

 ی؟! تونست ریسراغ زب ی: رفت دکنیبحث را عوض م سلطان

که یبفهم  

؟ گهیم یچ ! 
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مراد بهشون نارو زد گفتی: ممیگویو م کشمیآه از ته قلبم م کی  

... 

برد و بعد دبه کرد الیاز مرز خارج بشه . اونا رو به و خواستیم  

... 

اون بال رو مراد به سرش اورده گفتیم ! 

کنم .  یالها زندگمرد س نی: چطور تونستم با ا دیگویم سلطان

 هجده

 ندازهیروز م نیبود ؟! چطور طمع آدمو به ا ی! مگه عمر کم سال

 !؟



شهی: طمع ... ر میگویگذارم و م یسلطان م یزانو یرا رو دستم  

قطور و یها شهیر شهینم گهیکه د نهیشیبه بار م ی! وقت زنهیم  

قطع کرد محکمشو  ! 

 یخبر دار یلیل: از  دیگویو م ندینش یسلطان به صورتم م دست

 !؟

- آزاده  یقاچاق ارز بسته بشه ... ول یممنوع الخروجه تا پرونده 

 . به

قهیوث دیق  ! 

- کجاست ؟ یدونیم ! 

- توهتل اقامت داره گفتیم ینیعابد  . 

ما .  شی: ام آل اتابک و آورده پ دیگویو م کشدیم ینفس سلطان

 بچه

هیوم چطفل معص نیا فیتکل دونمی... نم ارهیاونا طاقت نم شیپ  

... 
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 هی: عدنان ... همون ضارب  میگویو م ندینش یبه جانم م لرز

 دختر

 ! داره



و بگن دختر رهی: نکنه اصالن بم میگویکند و م ینگاهم م سلطان  

و اتابک عدنان  .... 

کندی، مو به تنم راست م دیگویکه سلطان م یهاتیه  . 

تنم راستاز تفکر مرگ اصالن ! مو به  شودیبه تنم راست م مو  

از بدبخت شدن  شودی... مو به تنم راست م دنیاز نبخش شودیم

کی  

گرید یبچه  دختر . ..... 

ئه ی. اون قو ادیمالد: اصالن به هوش م یرا م میزانو سلطان  ! 

 ! قدرتمنده

-  گنیم یدی! شن سهیوا تونهیرو پاهاش نم گهید ادیبه هوش ب

دینبا  

؟ یرو از خدا به زور بخوا یزیچ ! 

تواند بغضش را نگه دارد ،  ینم گریو د ردیگیاش م هیگر سلطان

 هق

: میگویفشرم و م یام م نهیو من سر سلطان را به س کندیم هق

دینبا  

اصالن بهم گفت نویرو خواست . ا یزیزور از خدا چ به ! 
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: من به قسمت میگویگذارم وم یسر سلطان م یام را رو چانه

یراض  

یاصالن ، رو یام ... ول یشه راضکه اون بخواد ب ی! به هرچ ام  

؟!  یرو چ یزندگ نیچرخ دار ... اگر نخواد تحمل کنه ا یصندل

 چطور

بخوام ؟ مهینصفه ن نطوریخاطر دلم ، حاضر باشم اصالن و ا به  

: دختر قشنگم دیگویبوسد و م یو م ردیگیدستم را م سلطان  . 

ر . اگ خوادیام به اونچه که اصالن م ی: راض زنمیم یلبخند

بره خوادیم  

اگر بمونه ... دوست دارم  ی.... ولشیپ ری.... خ رمیگینم جلوشو

 بشنوه

شنوه؟ی. به نظرت م مونمیتا ابد کنارش م که ! 

.  کندیگذارد و نوازشم م یصورتم م یرا رو شیدستها سلطان

ینفس  

: دالن دورت بگردم! غصه هاتو داد بزن . غمباددیگویوم کشدیم  

یریگیم  ! 

یلیخ می: من تو زندگ گذارمیدستش م یدستم را رو زنمیم یلبخند  

که یزیهرچ گنیکه م یدی. شن کنمیتحمل م نمی. ا دمیکش زهایچ  

کنهیترم م ینکشه قو منو ! 



گرفتم ادیرو هم از اصالن  نای: امیگویناله وار م و . 
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تا آرامش کنم هرچند که کنمیم یو من سع کندیهق هق م سلطان  

. سلطان عوض من  رسدیممکن به نظر مکردنش سخت و نا آرام

هیگر  

شمار من یب ی... عوض غم ها و اندوه ها کندیم  . 
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از نبیشود . ز ی، حواله ام م یگریپس از د یکیخوب  یخبرها  

 ییهاکارتن  انیو من در م دیآ ی. به خانه م ردیگیطالق م جواد

 که

چرخم یم جیاسمشان را نوشته ؛ سردرگم و گ شانیرو ! 

خواند یکتاب م لیعق یبرا درود . 

 ی. درود را که م زندیم رونیاز آشپزخانه ب یهر از گاه لعبت

ند،یب  

 یبرد و مراسم شکرگذار یرا به سمت سقف خانه م شیدستها

 اش را

آورد یجا م به . 



خوشت  نی: از ا کشدیم رونیمن را از هپروت ب نبیز یصدا

اد؟یم  
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 نیشده و آست یاش سنگدوز قهیساتن است که  راهنیپ کی

شیها  

: چطور ؟ زنمیم یهستند . لبخند ریحر ! 

- فکر کنم مناسب تو باشه یول شهیبه تن من نم ! 

 کلیبه ه گهید مانمی: بعد اززادیگو یم نبیو ز زنمیم یلبخند

 سابقم

 . برنگشتم

- یکلیهنوزم خوش ه  ! 

- تو یاندازه  نه به  ... 

... نه تناسب یاز حد الغرم ... نه ورزش ادی: من فقط ز خندمیم

یاندام  

! 

- یاما خوب . 

: نه میگویکنم و م یرا باز م یگرید یدهم و جعبه  یم سرتکان

 از



خودم دید  ! 

کم  هی دی: با دیگویو م ردیگیو پنجه ام را م کردیم شیرا پ دستش

 به

یبرس خودت ... 

یپرسد: نگفت یدهد و م یرا به دستم م یو چادهم  یتکان م سر  

؟ یکه کجا بر یکاله کرد شالو  
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که با  ییاز کاسه کوزه ها گرید یو چند روزنامه  کنمیم کمکش

 خود

اصالن قرار دارم لی: با وک میگویو م کنمیاست را باز م اورده ! 

شده ؟ ی: چزنمیکند و لب م ینگاهم م هیچند ثان نبیز  

- ؟ یبه من دار یتو چه احساس  

بهت داشته یچه احساس دی: بامیگویو م زنمیم یسوالش لبخند از  

 ... باشم

- دونمینم . 

- ... تا همو میبه هم زمان بد دی.با میشناسیو خوب نم گریما همد  

می... درک کنمیبشناس  . 



که چرا یدیوقت از اصالن نپرس چیدهد : ه یتکان م یسر نبیز  

؟ یمن بش یوارد زندگ خواست ! 

- هاش با من مطابقت کنه یبد یترازو یکفه  خواستیم  ! 

 انیرا از م یگرید یخورد و من کاسه  یم کهیجوابم  از

 روزنامه

رهیانتقام بگ یلیگرا لیاز عق خواستی: م میگویو م کشمیم رونیب  

... 

انتقام  خواستی... میلیضربه بزنه ... به خاطر تصاحب ل بهش

به رهیبگ  

تالش کنه تا اون هم خواستی... مدمشیکه ند یتمام عمر خاطر  
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به آدم ها ضربه بزنه و ضربه زدن و با من شروع کرد . از  بتونه

 ... من

جا  هیشد.  مونیجا پش هیبه هرحال  ارهیدووم ب یلیخ نتونست

 عقب

جا متوقفش کرد هیادامه نده .  گهیداد تا د حیکرد و ترج ینینش  . 

میما خواهر دونستی: اون م دیگو یدهد و م یتکان م یسر ! 

- دیخواست ... وشا یزیچ نیاز من چن نیو به خاطر هم دونستیم  



من یحت دهیبدشو م یتقاص کارها یتقاصشو بده . هرکس دیبا  ! 

- کنمیمن درک م یتو مجبور بود . 

هم بود  یا گهید یراه حل ها دی: شامیگویدهم و م یتکان م سر

 که

رفتمیم دیدنبالش نرفتم . با من  . 

: خودتو سرزنش نکنردیگیا مر دستم . 

- درد بکشه ! تجربه کسب کنه ...  دیبزرگ شدن با یبرا یهر آدم

دیبا  

چند تا گره رو با دندون باز  دیپاره کنه ... با راهنشویبار پ چند

 ! کنه

ها و یخطاها و بد یآدمم با همه  هی! منم ستمین یمستثن منم  

مختلف یهافیان ... ط یآدم ها خاکستر یها ... همه  یخوب  

روشن تر یکیتر ...  رهیت یکی.... یخاکستر  ! 
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از اصالن  یندارم حت یدهد :من از تو گله ا یسر تکان م نبیز

 ...هم

شما برگشتم خوشحالم شیپ نکهیبابت ا از  . 



- یرو از دست بده ! حت یزیچ دیبه دست آوردن با یبرا یهرکس  

برگشتن تو یهاب دی! شا یبهاشو بد دیبا یهم بخر یزیچ یبخوا  

بهت ضرر شهیئه که هم یها ، کندن دندون لق عشق یلیگرا شیپ  

اصال ، اصالن دیمنفعته! شا یریضرر هم هرجا بگ ی! جلو زده  

یکه شوهرت حت ینی! بب یبهت کمک کنه تا دل بکن خواستیم  

 یتونستیبه خواهرت هم داره و اون وقت ... راحت تر م چشم

 ازش

بد یرو هیخوب داره  یور هی ی.... هرکاریبش جدا ! 

:خبر دارم که دیگویتعلل م یکند و با کم یم دییحرفم را تا نبیز  

یدنبالم گشت چقدر  ! 

که نجاستیناخدا هم رفتم . با اصالن ... و جالب ا شی: تا پخندمیم  

و سکوت کرد دونستیم اصالن . 

ناخدا تنگ شده ی: دلم برا کشدیم یآه . 

- به مالقاتش میریروز م کیحتما  . 

یدر خانه م فونیا یدهد وهمان لحظه صدا یسر تکان م نبیز  

را میاز جمع ، کفشها یخداحافظ کیشوم و با  یاز جا بلند م چدیپ  
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دوم یاندازم و پاشا از طبقه  یرا به دوشم م فمیپوشم ، ک یم  

؟ یری:دالن ... کجا م دیگویو م دیآ یم نییپا مهیسراس ! 

- شده؟ یدر منتظرمه چ یم . جلوقرار مالقات دار ینیبا عابد  

: حالت خوبه؟ دیگویو م کشدیچند وقته اش م شیبه ته ر یدست

نیا  

میبا هم صحبت کن ادیز مینتونست مدت  . 
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،  داستیدر چشمانش هو ی، خستگ کشمیم شیبه بازو یدست

 لبخند

سر فرصت میزنی:حرف م میگویو م کنمیرش منثا یا دوستانه  . 

امیباهات ب یخوای: مدیگو یحال من م نیاز ا نگران . 

سلوا از ی: خبرداردیگویدهم و م یرا به عالمت نه تکان م سرم  

جدا شد ؟ اصالن ! 

است نییبار جهت تکان خوردن سرم از باال به پا نیا  . 

؟ هیتو چ می: تصمدیگو یدل نگران م پاشا ! 
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پرسد؟ یکه م ستیسوال چه ! 

که به یاز مرد ی! پرستارمم؟ی: تصم کنمیحواله اش م یلبخند  

گذشت زهایچ یلیمن از خ خاطر  ... 

زنمیشود و لب م یم انیچهره اش نما یدر تک تک اجزا وحشت  

: 

... و ضربان داره کشهیکه اصالن زنده است . نفس م یوقت تا  ... 

که کنارش باشم نهیا ممیتصم  ... 

شود یاگر مرد چه م دیگو ینم او  . 

شود ... من بعد  یخواهم بدانم اگر اصالن نباشد چه م یهم نم من

 از

، بعد ندارم اصالن ! 

؟ هیمن چ فیکند: تکل ینفسش را فوت م پاشا ! 

- تا به امروز  یکه از بچگ ی... دوستیدوست من نیتو ؟! تو بهتر

 کنارم

بته اگر خودت ال یمونیو دوستم م ی... تو دوستم بود بوده

یبخوا ... 

زندینم یحرف  . 

طیتو شرا شهی: دوست ها هم میگویو م کنمیحواله اش م یلبخند  

کنار هم هستن پاشا مگه نه ؟ سخت  
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 گریتب کرده و داغدار است . انگار بفهمد که با من د چشمانش

ندهیآ  

و گذارمیدستش م یو دستم را رو زنمیم یندارد ... لبخند یا  

. من کنمیدوست حساب م هیتو مثل  یرو شهیهم : منمیگویم  

 ! واصالن

دیگوینم چیاما ه دیبگو یزیکند تا چ یلب باز م پاشا  . 

... هرمیکه خورد ی، نان و نمک میکه با هم دار یاحترام رفاقت به  

کندیسکوت م میرا گرفت گریکدیکه بود دست  یا یگرفتار  . 

و  کنمی، نگاهش م گردمیمانم و برم یبروم اما ناچار م خواهمیم

یم  

پاشا ؟ یبخش ی: تو منو مپرسم ! 

بخشم ی: م زندیو لب م کشدیم قینفس عم کی  . 

و  شودیاما ... نفسم نه دوباره تنگ م کشمیم یراحت نفس

میگویم : 

رو چطور ؟ اصالن  

بخشم ی: نه نم کندیم یاخم  . 



 !چرا ؟-

میگو یگذرد م یکه م یبه وقت تیاهم یدهد و من ب ینم جواب  : 

؟ یبخش یاصالن رو م چطور ! 
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 امیباهات ب یکه بذار بخشمیم ی: به شرطکشدیم قینفس عم کی

 و

سرت چه خبره ! نگرانتم ... نگران تو ... نگران  یتو نمیبب

 ! اصالن

کشدیم ریت میگلو  . 

پردازم و  یدارد . م ییبها یدهم هر خواسته ا یتکان م سر

میگویم : 

ای. همراهم ب باشه . 

- ش بپوشمکف دیبا ! 

دود یفورا پله ها را باال م و . 

ینیو عابد نمینش یعقب م یصندل ی، رو زنمیم رونیدر خانه ب از  

م؟ی: بردیگویم  

- ادیپاشا مهراز هم همراه ما م نیصبر کن  . 



کنان  یل ی، ل کندیو پاشا در را باز م دیگوینم یزیچ ینیعابد

 پاشنه

از خانه ند،ینش یجلو م یصندل یزند ورو یکفشش را باال م ی  

م؟یریپرسد: کجا م یو پاشا م میریگیم فاصله ! 

 ! به دفتر اصالن-

مدتهاست در مشتم انتظار دیرا محکم بغل کرده ام ، دسته کل فمیک  

کندیپارک م ییشود، جا یمقابل دفتر متوقف م ینی، عابد کشدیم  
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از م،یشویم ادهیساختمان است . هر سه پ یدرست رو به رو که  

مورد نظر  یبه طبقه  یوقت تیو در نها میکنیعبور م ابانیخ

میرسیم  

میگشا یکنم در را م یمنم که جلوتر از آن ها حرکت م نیا  . 

زیو پشت م کنمیاست ، در اتاق را باز م لیتعط یجمعه  کی  

که یکنم و به دو مرد یرا روشن م ستمی، س نمینش یم استشیر  

مانات داشت ... من صندوق ا هی: اصالن  میگویهستند م همراهم

 به

که اصالن  یا ییکه داشتم و البته اشنا یرفتم و طبق وکالت بانک

 با



 یاون صندوق دسترس اتیبانک داشت تونستم به محتو یمتصد

دایپ  

 !کنم

شود و پاشا یم خیس یکه نشسته است کم یمبل یرو ینیعابد  

برد یرا در هم فرو م شیدستها . 

اتی: محتومیگویوم کشمیم نرویاست را ب فمیک یکه تو یا پوشه  

... دو تافلش... و چند تا عکس  وینگات لمیف هی، شامل  صندوق

 چاپ

رو  دئویو نیاما ... ا ستیداخلش ن یشتریب زیاست ... چ شده

 نگاه

نیکن ! 

را پخش لمیف کیکل کیو با  زنمیم سیرنگ را به ک یمشک فلش  

کنمیم . 
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شودیپخش م توریدر مان فیجوان و بشاش اصالن ال س ریتصو  . 

کند ینگاه م ریبه آن تصو یزیبا اخم غم انگ پاشا  . 
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کند ینگاه م ریبه آن تصو یزیبا اخم غم انگ پاشا  . 

:  دیگویکند و م یم یخودش را معرف یا قهیپنج دق یدئویو در

نیا  

هی ی... دارایجاسوس سیو گذاشتم خودنو، که من اسمش خودکار  

کنه! البته  کوردیرو ر زهایچ یلیخ تونهیئه که م یقو ی حافظه

 که

که درونش قرار  یروشن نمونه چون َرم شهیهم کنمیم هیتوص

رهیگیم  

که بتونه تمام لحظات رو ثبت وضبط کنه ستیقدر جا دار ن اون  ! 

کنهیل مضبط صدا موفق عم ی! و فقط تو کوردرهیر هی نیا  ! 

ردیگیم نییدهد وسرش را پا یبه مبل م هیتک پاشا  . 
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: تو فلش  میگویم ینیشود و رو به عابد یاول تمام م یدئویو

 ... دوم

رو کنهیم یلمبرداریهم ف کنهیکه هم محتوا رو ضبط م یخودکار  

تولد هم تو فلش دومه ی....عکس ها نیکرده ! و ا یمعرف ! 

، کندیبا دقت نگاه م ینیکنم ، عابد یمنصب  سیدوم را به ک فلش  



اصالن نشسته اند یپاها یاسامه است و دخترها رو تولد . 

عکس ها  نی: ادیگویم ینیاسامه است و عابد یرو به رو کیک

ویچ  

کنه؟یم ثابت ! 

را ریتصو یدهم، کم یرا نشان م ییعکس نها کنمیم کیکل  

روز تولد ها  سیاز همون خودنو یکی: میگویوم کنمیم ییبزرگنما

یس  

کرده هیشده! اصالن بهش هد هیاسامه بهش هد یهفت سالگ و ! 

 دئویو ضبط و کوردیاست ! مجهز به ر شرفتهیکه پ یسیخودنو

 !هست

ردیگیسر باال م پاشا . 

؟ کننیثابت م ویچ نای: ادیگویم یخسته ا یصدا با ! 

مبدله هی نی: ا میگویو م کشمیم رونیب فمیک یمبدل را از تو کی ! 

 هیبه  شهیم لیو حاال تبد رهیگیقسمت قرار م نیتو ا رم که

 ....فلش

نینیبب نیتونیتوش ضبط شده است رو شما م یهرچ که ! 
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و  یهست که اصالن روز تولد س یسیرم متعلق به خودنو نیا

 هفت

یو تو سیخودنو نی. من ا کنهیم هیاسامه ، به اسامه هد یسالگ  

ساکش بوده . به خاطر یوت سیکردم! خودنو دایبرادرم پ لیوسا  

گهید سیخود درود اعتراف کرده که قاتل اسامه است پل نکهیا  

کنه . اعترافات  یرو بررس یشتریب اتییتا جز دهینکش زحمت

 درود

که اسامه رو کشته!  گهیندارند اما اون قاطعانه م یهم همخوان با

 پس

و حاضره به حرفش  یکه اعتراف کرده و ح یقاتل هیهم به  سیپل

هب  

به دنبال گهیو د کنهیاون شب اعتماد م یاز حادثه  فاتشیتوص  

 زیوسط... دو نفر هستن که همه چ نی. اما ا رهینم شتریب اتییجز

 رو

از اون دو نفر اصالنه یکی! دوننیم  ! 

اصالن خان رو در  یحقوق لیوک دی: من با زندیلب م ینیعابد

انیجر  

ماجرا قرار بدم نیا . 

. اصالن به شما اعتماد نی: صبر کن میگویم زدیبرخ نکهیاز ا قبل  



 کنمیو من هم به حساب اعتماد اصالن دارم بهتون اعتماد م داشت

 و

میکنی... بعدش صحبت م دینیرو بب دئویو نیا خوامیم . 

شودیپخش م دئویکنم ، و یم کیکل زنم،یم سیرا به ک مبدل  . 
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یته نمنشس گرید ینیاز عرق است و عابد سیاش خ یشانیپ پاشا  

برد و  یم بیرا در ج شیدستها ستدیا یبماند.سرپا م تواند

میگویم  : 

 نیا ریاما تصو ستین لیموبا یگوش هی تیفیک یبه خوب تشیفیک

 زن

نینیبب نیتون یم رو  ... 

 ی... درود را ممیشوی، مواجه م نیدورب ی انهیوحش یتکان ها با

نمیب  

ری، تنها تصو یا یکند .... تا زمان طوالن یوحشت زده فرار م که  

اسامه ضبط شده  یخش خش نفس ها یاست و بس ! صدا سقف

 و

شودیم کیکه به او نزد یکس یگام ها یصدا تیدرنها  . 

تر کیو نزد کینزد  ! 



- تو ینیبیاسامه ! م چرخهیپاشنه نم هی یرو شهیکه در هم ینیبیم  

یگرفتار شد هم  ! 

یلی: لکندیم شیصدا اسامه ... 

ته استاش نشس نهیس یرو یلیل  ! 

... تو منو به ی: ازت متنفرم . تو ولم کرد دیآ یم یفیضع یصدا

 حال

یرها کرد خودم ... 
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ها را  کریاسپ یبرم صدا یرا باال م ستمیسطح ، ولوم س نیآخر تا

 هم

شود ، خط و خش دارد یبرم. صدا واضح تر نم یم باال  . 

 یه ماسام ی نهیزن به س یبار دستها نیشود ا یتکرار م نزاع

ندینش  

را  یلیل یکه چشمان وق زده  یکشد و درحال یاش را باال م قهی

یم  

حد پست و لجن باشد نیتا ا تواندیچطور م کنمیفکر م نمیب  ! 

را به عقب پرت  یلیبار ل کیبلند شود ،  کندیتالش م اسامه

و کندیم  



ناتوان و  یقبل یو او را که هنوز از دو ضربه  زدیخیاما برم یلیل

یب  

کند یپرت م نیهست را به زم جان . 

بندم یشود ، چشمانم را م یکه به او وارد م یفشار از . 

] ۱5:4۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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ستیمن نبوده و ن ندینفر هرگز خوشا کیمرگ  یصحنه  یتماشا  

. 

خس خس و جان دادنش ، ی. صدا شودیآخرش ضبط م یها نفس  

ستمینبوده و ن چکسیبه مرگ ه یمن راض دیربا یتنم ماز  جان . 
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ام  دهیلحظات را د نیبه بعدش را حفظم ، بارها و بارها ا نجایا از

 و

شوکه و وحشت زده یقابل تحمل تر ریو غ بتریبه نحو عج هربار  

ام شده ! 

و سر و صدا و خش خش شودیپرت م نیبه زم بشیاز ج خودکار  

شودیقطع م زی، و ناگهان همه چ است  . 



ئه یلیزن ل نی: ادیگویم یگرفته ا یبا صدا پاشا ! 

: چطور کندیکوبد و تکرار م یم یشانیرا محکم به پ دستش

 ... تونسته

یلیمن ل یتونسته خدا چطور .... 

بتواند سرپا  نکهیا یکند او هم برا ینفسش را فوت م ینیعابد

 بماند،

کندیچنگ زده و من را تماشا م زیم یگوشه  به . 

تا  کندیکه تالش م یو حرص است، درحال یپر از طلبکار نگاهش

 به

یموضوع پ نیپرسد : شما چند وقته به ا یمسلط باشد م خودش  

؟ دیبرد ! 

: کمتر از ده روزمیگویو م کنمیم ینیبه عابد ینگاه  ! 

: ده روز؟کندیم تکرار  

کند ینگاهم م دهیاز عرق و ترس سی. خ شودیساکت م پاشا . 
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: ده روز؟دیگویم ینیدهم و عابد یانم را قورت مده آب ! 

و سکوت  دی: شما ده روزه که خبردارزندیباز عامدانه لب م و

د؟یکرد  



شه؟یم یزیچ نیممکنه ؟! چطور چن چطور ! 

فتدیاز تک و تا نم ینیکند و عابد ینگاهم م رانیح پاشا : 

- ؟! چرا پس  نی؟! چرا سکوت کرد نینگفت یزیچرا تا به حال چ

نیا  

نیکم سی... پلمیاصالن و تبرئه کن میتا بتون دیدیو نشون نم مدرک  

و اون وقت... شما ادیتابهوش ب کرده  ! 

درود یمدرک حت نی: با ا دیگویدهم پاشا م یدهانم را قورت م آب  

من بهت گفتم و ستیدالن؟! اصالن قاتل ن یفهمی! م شهیآزاد م هم  

یلیکه ل کنمیو باور نم .... .... 

: حرفام هنوز تموم نشدهمیگویم شانیا و تقالهاحرف ه انیم ! 

هم گهیموضوع د هی: میگویماند و م یم رهیدو مرد به من خ هر  

که ناگفته مونده هست ! 

؟یپرسد: چه موضوع یبه تته پته م پاشا  
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و لب کشدیاش م یریبه دور دهان خشک و کو یدست ینیعابد  

 تیوص هی که تو اون صندوق نهیکه هست ا ی: موضوعزنمیم

 نامه به



هم هست که یترک زبان  ... 

 ینیآورم رو به عابد یم رونیمچاله و کهنه را از پوشه ب کاغذ

میگویم  

باشه !  یلیمادر اصالن ، ازش خواسته تا همواره مراقب ل :

 اصالن تمام

کار دچهیبا دونمیسکوت کرده و ... من نم یلیمدت به خاطر ل نیا  

و بهم بگه کار درست  ادیتا بهوش بمنتظر باشم  دیبا دی! شا کنم

هیچ ! 

دالن؟ یگیم یدار یچ یفهمی: م دیگو یناباورانه م پاشا ! 

:کار درست خانم  دیگویم ینیو عابد رمیگیم میدستها انیرا م سرم

، 

 دیببر فیکه شما تشر نهیکه کار درست ا گمیبهتون م قاطعانه

 اداره

دیقتل رو بد کیو شرح ماوقع از  سیپل ی ! 

- رو به  یسه سال تباه خواست،یرو م یزیچ نیالن چناگر اص

 جون

دیخر ینم ! 

 هیتک یکند و من سر به صندل یمبل پرت م یخودش را رو پاشا

یم  



: اگر از  میگویچرخانم و م یدور م میچرخ دار را ن یصندل دهم،

 روز

اتفاقات رخ یلیشدند که اوضاع از چه قراره خ یهمه مطلع م اول  

داد ینم ! 
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 نیخوایم ن؟یسکوت کن نیخوایپرسد: شما م یمبهوت م ینیعابد

 از

! چطور ممکنه؟ن؟ینزن یحرف قتیحق ! 

- بشه و مطلع بشه  داریباشه ! و اگر ب نیاصالن ا یاگر خواسته 

 که

و ادیکوتاه ن فیشده ... و اگر آل س ریدستگ یلیل  ... 

] ۱5:5۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# 484_ یلیگرا  

را  شیدستها ینیشوم .عابد یادامه دادن جمله ام منصرف م از

یرو  

مطمئنم اصالن دیکار درست و انجام بد دی: شما باکندیقالب م سر  

 ی! و بهادیعنوان کن دیرو با قتی. حق خوانیرو م نیهم هم خان

نیا  



دیطاقتش رو داشته باش دیکه باشه ... با یزیهرچ قتیحق  . 

-  ادیکنار ب قتیحق نیبا ا خوادیش.... چطور ممادره ! پسر هی یلیل

 که

سکوت  نیاصالن به خاطر هم دیپدرش رو کشته ؟! شا مادرش

 . کرد
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 نی.... چطور بگم . بب هیقض نیا نی: دالن بب دیگو یآرام م پاشا

 االن

 ینطوریمهمتره! اصالن هم زیدادن جون اصالن از همه چ نجات

 هم

رخ داده یکه چه اتفاق بفهمه دیبا فیخطره ! ال س در ! 

پاشا را دوست داشتم؟ چرا ! 

. همان اندازه که ستیمشخص است ... پاشا دوست خوب لشیدل  

من است ، دوست اصالن هم هست دوست  ... 

مهراز موافقم. شما موظف  یزند : من با اقا یلب م ینیعابد

تا دیهست  

نداره !  یسود چیه قتی. نگفتن حق دیموضوع رو مطرح کن نیا

 چه



و ممنوع  شهیقاچاق ارز هم حل م یمسئله  ی، به زود بسا

یالخروج  

 ییدستمون به جا گهیبره د رانیاگر از ا شهیخانم برطرف م نیا

 بند

 ایبره  نیاز ب یبه هر نحو لمیف نیدرصد ، ا کی! و اگر  ستین

 نابود

م؟یموضوع رو ثابت کن نیا میخوایچطور م گهی... د بشه ! 

لرزد یام م چانه . 

که  یکرد یبزرگ سکیحاال هم ر نیدهد: هم یسر تکان م پاشا

نیا  

به یتا مطرحش نکن یو تالش کرد یرو پنهان نگه داشت موضوع  

... دالن ! کار درست یول یلیل شیبه خاطر اسا ایدل اصالن  خاطر

 رو

یدونیما م یاز همه  بهتر  .... 
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 یپابه  ی: چطور بدونم وقتمیگویو م شودیپر ازا شک م چشمانم

 کار

؟ میتباه شد گهینفر د هی ! 



من  دی: اجازه بد دیگو یم ی، با لحن آرام دیآ یجلو م ینیعابد

نیهم  

آزاد  دیخانم نبا نیاش رو انجام بدم . ا هیبرم اقدامات اول حاال

 ! بگرده

 ! خطرناکه

دیآ یتر م جلو  . 

 تیرضا نی: اصالن به امیگویلغزند و م یصورتم م یرو اشکها

 ... نداره

سکوت کرد ... اصالن یلیل یبه خاطر مادرش ، درباره  صالنا  

نیا نیهم یبرن! برا یم یپ قتیهمه به حق یکه روز دونستیم  

 سیروز خودنو هی دونستیامانت رو آماده کرد ... چون م صندوق

 گم

هفته کی قایصندوق دق نیا جادیا خی! تار شهیم دایاسامه پ ی شده  

انگشت اتهام  یکس خواستینماز مرگ اسامه است . اصالن  بعد

 به

رو در امان نگه داره یلیل خواستیبزنه ! م یلیل  ! 

که اصالن براش به  یتیامن نیا اقتیل یلی: لدیگویم یجر پاشا

 وجود



 دیبا ی... هرکسیدونیرو نداره دالن ! خودت هم خوب م آورده

قیال  

ت! االن وقیمخالفت کن دی.... نبا ستین قیاون آدم ال یلیو ل باشه  

به سزاش برسه دیبا یلی. ل ستین یو پنهان کار سکوت  ... 
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بشه و داری: اگر اصالن بمیگویم هراسان  .... 

چیباشه که ه یمتوجه آدم دینبا یخطر چی: هدیگویقاطع م پاشا  

یلیل نیحاال بب ینکرده ! تمام گناهش سکوتش بود ... ول یگناه  

ندادن از  اجازه یشورش کنن! حت شیکرد که همه عل یکار

 خودش

اش هیدفاع یبرا یلیوک چیبرگزار نشد ه یدادگاه چیکنه ! ه دفاع  

دور از یمتیرو به چه ق قتیحق ی... دالن بفهم که دار ومدین  

 اقتیل یلیاصالن ! ل ینابود متی! به ق یدار ینگه م دسترس

 عشق

رو نداشت ... سه سال زجر و عذاب وجدان ... خودت سه  اصالن

یسال  

اریب ادی! لحظه به لحظه اشو به  اریب ادیرو به  یدگذرون که  ! 

] 5:59۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   
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 یم ادیکه گذراندم را به  یآورم . تک به تک لحظات یم ادی به

 ... آورم

 یرا گرفته است را به خاطر م میکه دست و پا یتک قواعد تک

 آورم

! 
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گذردیآورم و ... همه اش از ذهنم م یم ادیوزها را به تک ر تک . 

دست و بال من است  ریکه ز یپاشا ، مدارک یبا اشاره  ینیعابد

 را

دارد و ی، فلش ها را برم دیآ یم زیکند ، به پشت م یم جمع  

وقت رو  دی: من نبادیگویکه همه را بغل کرده است ، م یدرحال

 تلف

 !کنم

و همان لحظه انگار که برق از من رد  که برود زندیاشاره م پاشا

 شده

رمیرا بگ شیتا جلو زمیخی، برم باشد ... 



بود که پاشا باشد و من را چنگ بزند، در  نیانگارقسمت ا و

 آغوشش

کار درسته  نی: آروم باش... آروم .... دالن ا دیدارد و بگو نگهم

 ! درود

، دکریسکوت م دیگناه سه سال عمرش تلف شد ... اصالن نبا یب  

دیانداخت . نبا یما رو به جون هم م یهمه  یلیبه خاطر ل دینبا  

گرفت .... اصالن هم اشتباه کرد یم میسرخود تصم نطوریا . 

 چیه گهیبشه د داری: اصالن به من اعتماد کرده بود . بزنمیم هق

 وقت

به اون تونستمیبودم که م ی. من تنها کس کنهیمن اعتماد نم به  

باشمداشته  یدسترس صندوق .... 

دارد: آروم باش دختر آروم باش ینگهم م پاشا ... 
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بخشه ... اصالن سه سال یبشه منو نم داری: اصالن بکشمیم غیج  

... به خاطر مادرش.... به خاطر یلیکرد به خاطر ل سکوت

تشیوص ... 

کرد! به خاطر خواهر خودش یمنو تو و درود و قربان اصالن ... 



- که بهت داشت  ی! به خاطر عالقه ا ... اصالن دوست داشتشیه

 ، از

رفت که به تو برسه یراه  . 

 یلی: اصالن فقط خودشو دوست داشت اصالن فقط لکنمیم هیگر

 رو

داشت دوست  .... 

: تو خودت از حسش خبردیگویدارد و م یمحکمتر نگهم م پاشا  

 یمتیبه هر ق خواستیکه چقدر دوست داشت . م یدونی! م یدار

 به

راه خودشو فدا کرد نیتو ابرسه ...  تو  ! 

: اصالن دوستم نداشت! اصالن خودشو دوست داشتزنمیم غیج  

... 

رو دوست داشت یلیل اصالن . 

. اصالن  زمیعز ریدهد: آروم باش دختر آروم بگ یتکانم م پاشا

 دوست

دوست داره یلی! اصالن خ داره  ... . 

به دست اون مدارک و یبذار دی: نه ..... نه .... نبا زنمیم غیج

سیپل  



بشه ! .... نذار بره ... پاشا.... تو رو  دینبا ریدستگ یلی.... ل بده

 ... خدا
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کنمیهق م هق . 

ستیپاشا ن یدستها یباز کردن گره  یبرا یتوان گرید . 

: پاشا کنمیخورده و کمر شکسته ناله م شکست  ... 

یرها باشم... ا خواهمیاما م ستیدارد جان تقال ن ینگهم م پاشا  

یم ونیش شد،یکابوس تمام م نیو ا گرفتیخدا جانم را م کاش  

روم و  یتا باالخره ، از هوش م کشمیم ریو نف زنمیم غیج کشم

، ایدن  

شود یم اهیس میباره برا کی به  . 
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**** 

مطرحش یآل است و طورام  میتصم نیماند ! ا ینزد ما م اتابک  

جسارت و جرات ابراز مخالفت را نداشته باشد .  یکه کس کندیم

ادی  



 یکس تر از من ... ب یزند. ب یآن کودک به دلم چنگ م یآور

 فردا
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 شیداند در گذشته اش چه پ یاز من ، اتابک است ... که نم تر

یآمد  

و چه برسرش اوردند کرده  . 

، هنوز  ید اسناد معتبر ومدارک کافدر زندان است با وجو مادرش

 از

 یسمانی... و به هر ر ردیپذ ی. هنوز نم کندیم ی، دور اعتراف

ازیکه ن  

بدهکار  خواهمیگرفته ام! نم لیوک شی. برا زندیچنگ م است

 اتابک

گرفته ام و خواهش کرده ام تا  لیوک شیاصالن باشم ! برا ای

یهرکار  

از جانب او به لیند که وکانجام دهد. هرچ دیآ یاز دستش برم که  

من رسانده است ، اصالن مطلع بود از همان ابتدا! و از  گوش

 همان

جلوه اهیحاال هم دست از س یمدت... حت نیو دم نزد! تمام ا سوله  

داردیاصالن برنم دادن . 



نیا دوارمی. ام ستیچندان مشخص ن یلیدربرابر ل فیآل س میتصم  

که ستیتر از قانون یکه واقع بسپارند یرا به قانون زیهمه چ بار  

داده اند لشیتشک خودشان . 

ماند یبه سلطان م نگاهم  . 

زند ، یبا چند بله و چشم ، با مخاطب پشت خط حرف م سلطان  

چه کند و سلطان گوش به دیگو یخط امرانه م یزن آن سو انگار  

ردیبپذ دیتنها با فرمان  . 
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از جا بر ی، وقت خورم و سپس یهم چند لقمه پشت سر هم م سر  

امی: منم امروز همراهت م دیگویم نبی، که ز زمیخ یم . 

میگوینم چیه  . 

جرات چکسیسکوت کرده ام ! در الکم فرو رفته ام و ه مدتهاست  

بکشد را ندارد رونیالک ب نیمن را بخواهد از ا نکهیا  ... 

 کیروزها نزد نی، ا دینشن یجلو م نبیشوم، ز یم لیاتومب سوار

 من

، سر  کندیاست که خوشحالم م ی... وجودش نعمتیلیخ است

یوصدا  



آورد یم رونینحس ب ی، من را از آن حال و هوا شیها بچه . 

،  کنمی، در محوطه پارک م میرس یم مارستانیبه ب یوقت

 دوشادوش

، اتاق اصالن ... چند وقت است  میرو یسوم م یبه طبقه  نبیز

 که

ام ... مگر درخواب دهیرا نشن شیصدا  ! 

زن که مانتو و شلوار ساده  کیپلکد ،  یم یزن در آن حوال کی

 ی

به تن دارد و شالش نامرتب بر سرش است یرنگ یمشک  . 

 کهیمن  دنیروم ، از د یبه سمت اتاق اصالن م یتند یگام ها با

یم  

یک نی: ادیگویرو به من م نبیزند و ز یلب م دیببخش کی خورد،  

 ... بود
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در  یرییتغ چیبرم ، او ه یاتاق هجوم مزده به داخل  وحشت

 حالش

داده  شیکه ضربان قلبش در آن نما یتورینشده به مان جادیا

شودیم  



و رانیبه حالت همان چند وقت قبل است ، ح زیهمه چ زنمیم زل  

که  یروم ، زن درحال یم یپرستار شنیبه سمت است نیاندوهگ

یسع  

 نی: خوب هست دیگو یبا لبخند به من آرامش القا کند م کندیم

 خانم

ف؟یس آل  

- سر همسرم؟ یرفت باال دیپلک یم نجایکه ا یخانم نیا  

 .کدوم خانم-

- که االن رفت ینیهم  . 

گنیرو م ی: خانم زاهدزندیلب م همکارش ! 

شون؟یهست ا ی: کمیگویو م شومیم یپرستار شنیاست زانیآو ! 

دکتر خودشون  دی: اجازه بد دیگویرو به من با آرامش م پرستار

دیبا  

 ستنین یهم شخص خاص شونی. انیکنیصحبت م باهاتون

مارشونیب  

هستن یدوم بستر ی طبقه  ! 

- و؟ی یس یدوم ؟! س یطبقه  ! 
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دارن  یقلب ی: شوهرشون ناراحتدیگویدهد و م یسر تکان م زن

 هر

 مارستانیب نیساله که تو ا کیاز  شتری... ب نجایا انیم یازگاه

 دارن

شناسنیپرسنل و بخش ها رو ماکثر  کننیوآمد م رفت ! 

- کنن؟ کاریکه چ وی یس یآ انیم ! 

نی... شما خوب کننینم ی: کار خاصکشدیزبان م شیلبها یرو زن  

نبات یچا ایقرص ارام بخش  هیبراتون  نیخوای. مفیآل س خانم  

ارم؟یب ! 

دارمیبرم شنیاز است هیو تک کنمیلطف پرستار تشکر م از  . 

یریا انقدر زود از کوره درم: چر ردیگیرا م میبازو نبیز  ! 
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چرا اومده بود؟ یدونی: ممیگو یم نبیبه ز رو  

برد : نه یصورتم را به شال فرو م یمزاحم آمده تو یمو نبیز  

یاطراف م نیگفت ... ا یکه چ یدیشن ستیبرم مهمم ن قربونت  
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ساله همش تو  کی...  ضهی! فکر کن شوهرش مرپلکه

گهید مارستانهیب  

یکنجکاو یمحض ارضا یسرکش ادیم  ! 

عضو  یاصالن کارت اهدا یدونستی: ممیگویو م زنمیم یشخندین

 داره

! 

رود یم نبیاز رخ ز رنگ  . 

 یقلب مارانیاز ب ژهیبخش مراقبت و وی یس یکنم: س یم اضافه

 !ئه

 گهی... د کشمی.... من بو میمغز ی هعیبا ضا ماریب هیهم  اصالن

 بو

شنیم کیبهم نزد یادم ها با چه هدف کشمیم . 

زنمیو من دستش را پس م کندیگونه ام را لمس م نبیز  . 

نمینش یم نشیروم و بر بال یاتاق اصالن م به  . 

نه من به زبان  یسخن چیشود ، ه یمانم تا شب م یآنجا م آنقدر

یم  

متکلم وحده ، گه کیدارم . فقط مثل  از او ی... نه انتظار آورم  

از  دانمیکه م یرسانم . اخبار یاخبار را به اطالعش م یگاه

دنیشن  



خرسند نخواهد شد آنها  . 

چرخانم ، زن با  یخورد، سرم را به عقب م یبه در م یا تقه

 همان

دیآ یام نزد من م دهیکه صبح او را د یلیشما  . 
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: سالم زندیولب م کنمیم نگاهش  . 

دهمینم جواب . 

اومده ، شیپ ی: پرستارها بهم گفتن سوتفاهمدیگویم یشرمندگ با  

یخدمتتون جهت عذرخواه دمیرس  ! 

آورده است را نگاه هم میکه برا ی. سبد گلکنمیاز لب باز نم لب  

: ماشاهللا چقدر هم جوون هستن ... انشاهللا دیگو یو او م کنمینم

 خدا

بده یسالمت . 

میگویهم سخن نم باز  . 

: شوهر منمدیگو یجمله م کیکند  یپا و ان پا م نیا یکم زن  

سه شونیکیپسر  هیدختر  هیدارم  کیکوچ ی. دو تا بچه  ضهیمر  



داره .  یقلب ی. اون ناراحت میسال ون کی شونیکیاست  ساله

 انشاهللا

ن؟یها رو شفا بده ! شما هم بچه دار ضیمر یهمه  خدا ! 

فشرد یستش را به شانه ام مدهم و زن د یسکوتم ادامه م به  : 

خونه دیگردیبا هم برم شهیهرچه زودتر حالشون خوب م انشاهلل  . 

ریرود و من دستم را ز ی، او م اورمیبر زبان ب یلغت نکهیا بدون  

ی: اگر حالت خوب نشه نممیگویفرستم و م یاصالن م یانگشتها  
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 یکرد شکشیمنو به جواد پ نکهی! اگر تو رو به خاطر ا بخشمت

 تا

به باد بره گهید یلیگرا هیبود توسط  یلیگرا هیخواهرم که  یزندگ  

برادرمو گناهکار جلوه نکهیبه خاطر ا دمتی... اگر بخشدمتیبخش  

و  یتا منو تصاحب کن یو از مرگ اسامه سواستفاده کرد یداد

 منو به

! بدون اصالن ... من دمتیبخش یرو نجات بد یلیو ل یاریب چنگ

 تو

بخشم !  یو حالت خوب نشه نم یترکم کن نکهیطر ابه خا رو

یدیشن  



 ؟!

نیسراغت که ا امیم ی: بهتره وقتمیگویو م زمیخ یاز جا برم و  

از من  نکهیبدون ا ی! حق نداشت یرو باز کن یلعنت یچشمها

یبپرس  

نخلستان  ی! همه  ی! آب رو ببند یتک تک نخل ها رو سر ببر ،

 رو

مطلع باشم ایمن بدونم  نکهین ابدو یبه باد بد یسادگ نیهم به ! 

 یو از اتاق خارج م رمیگیرا نم میامان اشکها یبارش ب یجلو

 .شوم

و پاشا  نبیروم ، ز یهشت غروب است ، به اطالعات م ساعت

 انتظارم

خلوت کردن  ی، من برا میگردیکشند . با هم به خانه برم یم را

ازین  

روم  یشت بام مراست به پ کیآرام ...  یفضا کیفضا دارم .  به

ی. رو  

زنمیو به شهر زل م نمینش یم نیزم . 

: اجازه هست ؟دیآ یم یمردانه ا یصدا ! 
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اجازه داده ادینم ادمی: میگویو م شودیتر م کیو نزد کینزد درود  

 ! باشم

کند : چه بداخالقم هست یم بغلم ! 

: چه خبرمیگویو م زنمیم هیرا به شانه اش تک سرم . 

- ستین یخبر  . 

- ینگرفت زن ! 

- قُل تو ؟! جرات دارم ؟ یکیخبر از تو و اون  یب ! 

و تو  زیانقدر همه چ زی: حرف بزن نردیگویو درود م خندمیم

 .خودت

بگم ؟ یاندازم: چ یباال م شانه ! 

- ؟یازش دلخور ! 

تو از دستم  ستمی: اگر بگم نمیگویو م کنمیبه درود م ینگاه

یعصبان  

؟یشیم  

ازت دیشود :من چرا با یال معالمت سو کیاش به شکل  افهیق  

باشم؟ یعصبان ! 
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که  شدیم ی: من اگر خواهرم عاشق مردزنمیزل م اهیآسمان س به

 سه

نبود یو اون از دستش عصبان دمی، من به خاطرش حبس کش سال  

شدمیم یحتما از دستش عصبان من ! 

- ؟ یگفت یچ یدیخودت فهم  
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- یدی! تو هم فهم دمیفهم  ! 

- از اصالن ستمین یمن عصبان  . 

: چرا ؟نمیچ یبر م لب ! 

- دیکه منم شا نمیبی! چون اگر خودمو جاش بذارم م ستمیچون ن  

نجات دادن خواهرم ... من به خاطر  یبرا کردمیکار و م نیهم

 نجات

هیشب یلین خخواهرم آدم کشتم ! فکر کن دالن من و اصال دادن  

ازدواج نکهی... من به خاطر تو ... بخاطر دالنم ، به خاطر ا میهم  

نفر وبکشم ! و تا مرز کشتن  هی خواستمیم ینداشته باش یاجبار

 اون
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رفتم و اصالن ... به خاطر نجات دادن خواهرش از مرگ شیپ آدم  

... 

منو نجات داد هم هم  ... 

- ؟ یهم چ ! 

- سالهاست که  یگی. مگه نم دیلش رسته د یهم به خواسته 

 دوست

بهش گرفت؟! اصالن فکر کرد  شهیم ی! خب... چه خرده ا داره

نیا  

درود رو زنده  نکهی. اول ا زنهیدو نشون م ریت هیدرسته . با  کار

 نگه

دالن  نکهیمونه ... سوم ا یهم زنده م یلیل نکهیدارم ... دوم ا یم

 هم

نبخشم ؟! االن دیون ! چرا باو سه نش ریت هی! شد  ارمیدست م به  

 داریب کنهی؟ کمکش م کنهیاز اون دوا م یمن چه درد دنینبخش

 بشه

نابود شد نشد ؟!  شینبخشم... اصالن هم زندگ ای! من ببخشم ؟

 قطعا

 هیطرف خواهرش... از  هیقرار شد ، از  ی... وجدانش ب شد

 ... طرف تو



 هیو از نجات خواهرش ناچار به سکوت شد  یطرف برا هی از

 جهت

تو رو داشته باشه لب از لب باز نکرد ... بعد  نکهیا یبرا هم

 بدهکار آل

 فیرو تعر نهایسلوا موند . مگه نموند؟ تو ا یشد و پا فیس

یکرد  

؟ینکرد مگه ! 

! و خواهم کرد کردم  . 
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: تو همدیگویکند و درود م یدست و پا دراز م میدر گلو بغض  

 داریب ی. بذار وقتیشیآروم تر م یورنطی... از ته قلبت اببخشش

 شد ،

بود که بره نیاگر قسمتش ا ایدوتون قلبتون آروم باشه ...  هر ... 

دهد  یو درود اما ادامه م زنمیپر از خشم به درود زل م ینگاه با

 و

یو بذار شیببخش دیکه نباشه دالن ، با نهی: اگر قسمتش ا دیگویم  

بره ! از ته دل که .... 

زند یم قل قل مدر چشمان اشک ! 



 یزندان ازت ساخته که به راحت یثی: چه آدم خبمیگویبه او م رو

 از

یزنیحرف م مرگش . 

- رو قبول کنم تو هم قتیحق دیگرفتم که با ادیمن فقط تو زندان   

کن قبول . 

: تا دیگویچسبانم و درود م یم مانیشکمم را به س شومیپا م سر

یک  

 تیاز مرخص گهیقت د؟ چند و یوضع ادامه بد نیبه ا یتونیم

 مونده

و  یشغل دار هی یخلبان هیادم ها درکت کنن؟! تو  دی! چقدر با؟

دیبا  

 تیوضع نیآدم ها ، ا گهیسرکارت ... چند مدت د یبرگرد باالخره

 و

همه سال زحمت نیکنار ا ذارنتیو بعد ... م کننیآسون م برات  
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 فتیش دیسرکارت ! با یبرگرد دیکه بذارنت کنار ! با یدینکش

و یبر  

کنهی. مطمئنم پرواز حالتو خوب م یکن پرواز  ! 



پرواز به اصالن  هی: میگویو م کنمینگاه م اطیح نیزم به

هیبدهکارم!   

وقتشو یعنی...  میکه بر میدو نفره ! ما هرگز وقتشو نداشت پرواز  

میاشو نداشت هی... روح میداشت  ! 

یباش یقو دیا: بدیگویگذارد وم یدستش را به شانه ام م درود ... 

- باشم. خستم خوامی! نمستمین  . 

- دالن! باور کن شهیدوران سخت تموم م نیا  . 

: اتابک و به ما  دیگویکند درود م یچشمانم اشک چکه م از

 ! سپردن

نکردن کردن؟!  ی... اون بچه ها که گناه میخوش رو باش دیبا

 بچه

اتابک  دیروز با هیسلوا !  یبچه ها ی... اتابک.... حتنبیز یها

و یوببر  

یبا خواهراش آشنا کن اونو  . 

شودیحرف درود مو به تنم راست م از  . 

زی: مطمئنم که از پس همه چدیگویکند و م یحواله ام م یلبخند  

یایم بر  ! 

- یانقدر بزرگ شد یتو ک  ! 
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- هیتکرار یقبال گفت نویحرف تازه تر بزن ... ا هی ! 

دهم و او یم هیاش تک نهیسرم را به س کنمیو بغلش م خندمیم  

وقت چی: ه دیگو یدهد م یکه من را به خودش فشار م یدرحال  

وقت  چی! ه یستین یلیرو باور نکردم که گفتن تو گرا دروغشون

 هم

رو ثابت کنن  یحرف وزدن و خواستن چ نیچرا ، ا کنمینم درک

ای  

 قایحرف چطور خواستن ازت حفاظت کنن اما ... من عم نیا با

 باور

و  ییایخواهر دن نیوبهتر ی... تو خواهر من یتو همخون من دارم

 برات

همه کار بکنم حاضرم  . 

- درود خوامیازت م یکار هی ! 

 .تو جون بخواه-

- بهش  خوادیبا پاشا حرف بزن ... بهش بگو دالن ازت معذرت م

 بگو

تازه دست  یزندگ هیخودش  ینداره و بگو ... برا شویآمادگ دالن

 و پا



مدت وقت همه رو تلف کردم نی! من ا کنه  ! 

من و کنار بذاره ! من  دی: پاشا بازنمیو لب م کشدیم ینفس درود

 به

خورمیپاشا نم درد  . 

... یزنی: سر وقت مناسب خودت باهاش حرف مدیگویآرام م درود

 و

خوبه ؟ از هر کنمیم تتی! منم در همه حال حما یگیم بهش  
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به  یمونیم نجایداخل! ا میبر ای.... حاال هم بیریبگ یمیتصم

یکیتار  

بشه؟ یکه چ یزنیم زل ! 
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کند یپشت بام دور م یو من را از لبه  کشدیدستم را م و  . 

کنم ،  یگذارم ... و به خانواده ام نگاه م یبالش م یرا رو سرم

 به

یشود ، آ یاز دستش جدا نم یه اکه کتاب دعا لحظ یجان نیگل  



شده است و پرهام هم اطراف  اقیخوب با بچه ها ع سلطان

یدخترها  

تا  کندیما کمک م یبه همه  یپلکد، شلوغ یم دالورودیجد

زانیازم  

میبکاه میکه دار یدرد  ! 

رسد یم رمردیبه پ نبیسرش گرم درود است ... و ز لعبت  ! 

را ببندم میپلک ها تا کندیو آرامش فضا ، وادارم م گرما  . 

به باز کردن چشمانم ندارم ، یلیو من م دیآ یرعد وبرق م یصدا  

تر  کیو نزد کیچاووش که نزد دنی، از د نمیب یسوار م کی

شودیم  
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ی: چاووش... تو ک کنمی، صدا م ندینش یم میبه لبها یقیعم لبخند  

؟ یشد ی؟! رام ک یسوار خودت کرد رو ! 

روز هی: من که بهت گفتم چدیپیگوشم ممردانه اش در  یصدا  

شمیم سوارش  . 

شود یرعد گم م انیاش در م ههیکشد و ش یم ههیش . 

یفتی: مراقب باش از اسب م میگویم رانیزده و ح وحشت ! 



- ... من از اصل افتادم دالن ! از فتادیبود که از اصل ن دیمراقب با  

هم افتادم ... از چشم تو هم اسب  ... 

- حرفو نزن نیا  . 

 !دوست دارم دالن-

- دوست دارم یلیمنم دوست دارم! خ  ... 

: منو ببخش زندیم یلبخند  . 

ههیشود، ش یدو تا بلند م یکه چاووش رو میبگو یزیچ خواهمیم  

صدا کنم  خواهمیشود . م یکشد و به تاخت از من دور م یم

 ...اصالن

روند؛ نور  یو تار کنار م رهیت یکنم چاووش اما ... ابرها صدا

شممچ  

، کنمیام را باز م دهیبه هم چسب یپلکها یزند و به سخت یم را  
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کی ی.رو کندیام عبور م دهیچسب یپلک ها ینرم نرم از ال آفتاب  

زمیخیبر م دست  . 

: صبح دیگویو م زدیخیچشمان باز من ، از جا برم دنیاز د پاشا

ریبخ . 



؟یخوریم یپرسد: چا یدهم و م یتکان م یسر  

 ی، چا ی:تا دست و روتو بشوردیگویدهم و م یمسر تکان  باز

 رو

زمیریم  . 

به  یسالن به خواب رفته ام! مانده ام چطور شلوغ یجا تو همان

 من

باز  شیپلکها لیرا داده است . عق یاستراحت کاف نیا ی اجازه

 است ؛

محدود  یکه دکتر گفته بود مدت یو از زمان کشدینفس م هنوز

یلیخ  

گذرد یم  ! 

را تنم  رونیلباس ب یشوم و وقت ی، سر حال تر م رمیگیم دوش

یم  

کند یم داریرا ب یزنگ در ، اهال یصدا کنم  . 

دیگو یکشان م ازهیمتور م از خواب و لعبت خم یبا چشمان نبیز : 

هست؟ یموقع از صبح ... ک نیا ! 

: ام آل اومدهدیگویو م زندیدر را م پاشا  ! 
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نفر است تا پتو و  نیپرد، سلطان اول یم یاز سر همگ خواب

 بالشم را

یبعد ، او را م یو لحظات دیگشا یرا م یکند ، پاشا در ورود جمع  

است، چشمانش ستادهیچهارچوب ا ی انهیم یکه با چادر عرب نمیب  

 دیگویبه دستش است م یکه ساک کوچک یاست و درحال قرمز

 :خدا

یهنوز نرفته باش کردمیم خدا  ! 

رونی: ب دیگویدهد ، با آرامش م ینم یتیسلطان اهم یبفرما به  

میبر یآماده شد هستم  ! 

پرسد: کجا ؟ یعوض من م پاشا ! 

 ! اومدم برم مالقات اصالن-

: میگویدارم و م یرا برم فمیو ک چیسوئ کشم،یزبان م میلبها یرو

میبر  

! 

 م،یشو یاز خانه خارج م کنم،یروز خوش که نثار همه م کیبا و

یرو  

به دنیو تا رس میآ یم رونیاز کوچه ب،  ندینش یشاگرد م یصندل  

شودیما رد و بدل نم انیم یسخن چیه مارستانیب  . 



 یرسد فقط لحظات یتخت اصالن م یکه او به پا یوقت یحت

 نگاهش

اشک به  ردیگیدستش را م کشد،یم شیبه سر و رو یدست

 چشمانش
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: مطمئنممیگویگذارم و م یام ال م یدود . دستم را به شانه  یم  

ادیحال درم نیازا نیشما هم اومد دیکه فهم االح  . 

- کردم یبراش مادر ! 
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کنمیم سکوت  . 

شوهرم  ی غهیپسر ص ی: تمام تالشمو کردم ... برادیگویآل م ام

 مادر

باشم یخوب  . 

. همه کس میندارتوان  گهی: د دیگویو م زندیچشمانم زل م در  

ریو حق میما چه ناتوان شد دوننیم .... 

ابمی یگفتن نم یبرا یکنم اما لفظ ییدلجو خواهمیم  . 



. به  میریگیخواهرش عفو م ی: برا دیگویو م ردیگیرا م دستم

 حرمت

... هزار بار دوره کردم و دعا خوندم که خدا  دهییکه زا یفیس آل

یراه  

است دهیفا ی... انگار بیپام بذاره ول یجلو  . 
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دنی! اگر قادر به بخش دی: ببخشمیگویوم کنمیرا حبس م نفسم  

نیهست  ... 

یا گهی! کاش شکل د ی: بزرگ زاده ا دیگویو م زندیم یلبخند  

دمیآشنا م باهات  . 

سپارد و یرا به دستم م قشیعق حیتسب کشد،یم نییرا پا دستش  

رو  یان! وقت اندازه هیآدم ها  یتو اسمون باش ی: وقت دیگویم

ینیزم  

ی! ادم ها کنهیتازه دست و پا م یاندازه  هیخودش  یبرا هرکس  

گمیم یکه چ یدونیاندازه ان ... م هیهم  نیزم ریز  . 

پرسم یدهم و م یتکان م یسر : 

- ن؟یدیبخش ! 



ی. برا بخشمی:اصالن و م دیگویو م کندیچشمش اشک چکه م از  

از  شتریب دمیزند دکه داغ فر ی. از من رمیگیهم عفو م خواهرش

نیا  

نداشته باش انتظار  . 

یاتابک چ فی:تکل میگویو م رمیگیبرود اما دستش را م خواهدیم  

؟ شهیم ! 
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- خوب بزرگ بشه  دی.اون با میزنیمفصل حرف م مینیشیروز م هی

 ! و

اش رو بشناسه خانواده ! 

- گناه متولد شده باعث و یاون دخترها ، برادرشون رو که ب دینبا  

ننیمرگ پدرشون بب ینبا ... 

:هرگز دیگویم قاطع  ! 

که دستش را ببوسم اما شومی. خم م دیآ یخوشم م تشیقاطع از  

اهسته  یکند ، ضربه  یو بلندم م ردیگیگذارد شانه ام را م ینم

یا  

بار به عقب  کی یحت نکهیرود . بدون ا یو م زندیگونه ام م به

 برگردد



رودیم ندازدیب یبه اصالن نگاه دوباره ا و  . 

... تو مهره  یدی:شن میگویوم نمینش یکنار اصالن م یصندل یرو

 ی

... تو سوار  دمیکه د یخواب یاصالن ! امروز تو یدار مار

 چاووش

 ی... اسبم بود ... هنوز بو یبود . تو بود ی! خواب قشنگ یبود

 نم هوا

؟! چشماتو باز کن ...  یش داریب یخوایهامه اصالن ... نم هیر تو

نیا  

... نداشتنت ! داغتو به دلمیکه برام در نظر گرفت هیسخت هیتنب  

؟! منصف باش اصالن یمنو بد یکه جواب تمام کارها یگذاشت ! 

که یشد یریش هیکردن! شب نیداشتن قلبت کم یشو .... برا داریب  
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جسم اش و الشت نیبه ا یازش تناول کنن ! حت خوانیها م روباه  

کننیرحم نم هم  ... 

صورتم را  یگذارم از پهلو یسرم م یبرم و رو یر اباال م دستش

 به

فراموشت کنم خوامیشو ... نم داری: بمیگویچسبانم وم یم تخت ! 



با هم دوباره خوامی... میترکم کن خوامیاز دستت بدم ! نم خوامینم  

پرواز  هیاصالن .  می... پرواز کن می... شروع کنمیوبساز زیچ همه

 دو

اون صندوق امانات  ی! تو میباهم ندار یعکس چی! ما چرا هنفره

 عکس

یب تی! با نهاتهیفرمال یرو چاپ کردم! عکس ها یکه گرفت ییها  

یعکس چینبود اصالن ! ه یعکس چیاز داماد ه یمعرفت ... 

: اصالن دلم میگویبارند و م یامان م یو اشکها ب زنمیم یلبخند

 برات

! جلوتو دمیم ... بهت اجازهیبر یخوایاگر م ی. ول شهیم تنگ  

 یبخشم! من که از مادر یببخشمت ! م یخوای... اگر م رمیگینم

 که

بخشه یاون م یهستم؟! وقت ستمیتر ن دهی، داغ د دهیفرزند د داغ  

... 

نبخشم ؟! من چه کاره ام ؟ ویچ من ! 

:  میگویآورم دستش هنوز به سرم است و م یام ر اباال م چانه

 من به

یجنگ و ب یبارم که شده ب هی خوامیم ذارمیات احترام م خواسته  

یخوایکه م یزیبه اون چ یزیو خون و خون ر یدشمن ی، ب تمنا  
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یتوبخوا یباشه ... باشه ! اصال هرچ ینطوریا یخوای! م یبرس  

... 

دالن  نیدوست دارم . ا ی؟! باشه ... ول شهیراحت م التیخ

شهیهم  

 ادمیبمونم ،  باشم سرپا یقو یداد ادیداره ... تو بهم  دوست

از یداد  

کنم! من از هیتک یاز هرکس شتریاستفاده کنم ... به خودم ب هوشم  

اصالن . و به  لرزهینم گهی... زانوهام د امیبرم زیهمه چ پس

 خوابهام

ایب تینها ی... ب ایب یلی! خ ایب ادیز  ... 

بوسم و از اتاق یخشکه زده اش را م یشوم، لبها یجا بلند م از  

مرو یم رونیب . 

که  خوانیدکتر م ی.... اقافی: خانم ال سزندیم میصدا پرستار

 باهاتون

کنن صحبت  ! 

متصل است ، به اتاق یصد تن یکه به آن ها وزنه ها ییقدم ها با  



 بی: ضر دیگویم یروم ، انتظارش را دارم ... وقت یم دکتر

یاریهوش  

آمده است نییپا  .... 

دزدد یاه منگ یکه هر ازگاه زنمیچشمان دکتر زل م به . 

بستگان  یشود؟! آمادگ یجور مواقع چه م نیدر ا کنمیم یمهندس

، 

که از کنترل خارج شده است ؟ یتیرو به رو شدن با وضع یبرا ! 
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؟ یتواند باشد : اعالم مرگ مغز یچه م یبعد ی جمله ! 
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کشد؟یبا دستگاه نفس م گری: د نمکیم یمهندس ! 

د؟یبدنش دار یاعضا یبه اهدا لیتما ای: ا یبعد یجمله  و ! 

کار  ادیرا حفظم ! هوش ز زیچقدر من همه چ زنمیم یشخندین

 دست

دیگویو دکتر م رمیگیم میدستها انیدهد آخر... سرم را م یم من  : 

فیآل س خانم .... 



کنند، یشوهرم صدا م یلیآورم چرا من را به فام یرا باال م سرم  

دارم یلیهستم! خودم فام یلی: گرازنمیوار لب م طعنه  ! 

 یم رونیب نهیاز س ی، نفسم را به سخت شودیجوابم شوکه م از

 دهم و

با خانواده صحبت کنم دی: بامیگویم  . 

- مینگه دار طیشرا نیاون رو به هم میتونیم یحتما . ما مدت  ... 

شوم  یربات از اتاق خارج م کیو مثل  زمیخی،بر م کنمیم تشکر

 . از

که با دستمال ،  نمیب یرا م یشوم ، زاهد یکه رد م پاگرد

شیاشکها  
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به دستش است و من  هیسجاد ی فهیصح کی کندیپاک م را

یتیاهم  

و سپس به محوطه رسمیاول م یبه طبقه  دهمینم  . 

کنم یآن رها م کیرا  نفسم  . 

: سالم دیآ یم یمرد یصدارا باز کنم که  میدستها خواهمیم  ... 

آراسته و  یکه ظاهر ریزب دنیچرخم ، از د یسمت صدا م به

 مرتب



ایاز او بترسم  دیبا دانمی. نم شومیشوکه م یکم دارد  ... 

: حال اقا اصالن خوبه دیگویو م دیآ یم جلوتر  ! 

دهم یرا نم جوابش . 

کرد  یمرده! مردونگ یلی: خدیگویکه نترسم م یآرامش طور با

 منو از

ازم خواست  نکهی... من بهش نارو زدم ! با ا رونیب دیکش زندون

 هوا

هیافتادم تو دامش... زنه اعجوبه ا یخواهرش باشم ! ول خواه  

اقا اصالن بهتون حتملیبا پول خامم کنه که تونست ...  خواستیم  

! وسوسه ندازهیاش برا آدم دام م رهیاون همش یکه چطور گفته  

نشد ! اون شب نذاشت یکمک کنم بهتون ول مخواستی... م شهیم  

دونمی! آقا اصالن خاطرش ناراحت بود م دیکنم برگرد کمکتون  

که به طلبکارم داد تا  یکردم .... اومدم بگم ، اون پول ناراحتش

 ازاد
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رمیو دوباره م دمیپس م نیرو برگردونم ... هر وقت بخوا شم  

واسم بسه کشمیکه زنده ام نفس م نی! هم یهلفدون  ! 

کنمیکه نگاهش م یو درحال کنمیمانتو فرو م بیرا در ج دستم  



آزادت  نیهم ی! برا یتو برادر من کردیم الی: اصالن خ میگویم

 کرد

... 

خانم ! البته بر  ستمین ی: ول دیگویدهد و م یتکان م یسر

 منکرش

داشته باشه یباکماالت ی رهیهمش نیهمچ ادیبدش م یک لعنت  ! 

- خواهرت باشم ؟ یدوست داشت ! 

: برمنکرش لعنت دیگویخاراند و م یسرش را م ریزب . 

: بشمارمیگویخودش م مانند  ! 

؟ یآبج ادیاز ما برم ی: کار زندیم لبخند ! 

کن . برو دای: کار پ میگویدهم وم یرا به عالمت نه تکان م سرم  

 ...سرکار

- کار هستم یرو چشمم ! خودم پ . 

- فرودگاه کار  یت تو قسمت تاکسبرا تونمیفرودگاه ... م یتاکس

دایپ  

 !کنم
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خوردیحرفم جا م از  . 

- ؟یجون آبج ! 

- الیمن بود ... و اصالن هم خ ی هیبه خاطر مادرت که سالها دا  

داره  قتیحق دیشا کردینم الیخ دی... شایتو برادر من کردیم

دونمینم  

! اگردنیم حیلخت ترج قتیآدم ها دروغ پر زرق وبرق و به حق .  

تو رو از زندان ازاد کرد و  یتو برادرم نکهیبه حرمت ا الناص

یبده  

که یا یزندگ نیاز ا یکه دار یفرصت نیپس ... از ا دیخر هاتو  

. کار کن خرج کنمیم دایشده استفاده کن . برات کار پ بتینص  

نیبده ... و هم مادرتو  ! 

] 8۳:8۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# ۲49_ یلیگرا  

:  میگویو م کشمیدستم را ببوسد که پنجه عقب م دیآ یم ریزب

لهیوس  

؟یدار  

- موتور هست هی  ... 
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ترک موتورت نشست  شهی: ممیگو یخودم م لیبه اتومب تیاهم یب

 !؟

نی: شما جون بخوا دیگویم انیچشم گو ریزب ! 

من شود ! ترک بیمرگ هم امشب نص دی... شا کنمیم اعتماد  

خورد ، آتش مغزم  یو باد به سر و کله ام م نمینش یم موتورش

یکم  

ام گداخته و داغ یهنوز تمام قشر خاکستر یول شودیم خاموش  

و کندیمذاب حرکت م عیما میرگ ها یخون ، تو ی. به جااست  

:  دیگویو م زندیشود، جک موتور را م یکوچه متوقف م یجلو

 ما رو

؟ رهیهمش یدیبخش ! 

تا تو رو به ای... ب ندهیآ یهفته  یبرا: میگویوم دهمیم سرتکان  

اریکنم! مدارکت هم ب یمعرف یرانیتاکس . 

ری: اقا زبزنمیم شیو من صدا دیگویم یچشم ... 

ان  ید شیآزما هی خوامی: من م میگویشود و م یموتور م سوار

یا  

؟ ستین یاز نظر شما که مشکل میبد ! 

: نه وهللادیگویو م کشدیم یقیعم نفس  ! 



: به طلعت سالم برسونمیگویو م زنمیملب  یا خوبه . 
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... سالنه سالنه  رودیو م ردیگی، و گاز موتور را م دیگویم چشم

 به در

 نیا یچرخانم ، شلوغ یرا در قفل م دیکل شوم،یم کینزد خانه

 خانه ،

روم ی. از پله ها باال م ستیزندگ انیجر یدهنده  نشان . 

من یبرا نجایامش در ا. اررسمیام م یپشت بام دوست داشتن به  

است حاکم  . 

بندم ... تا یو چشمانم را م نمینش یپشت بام م یمانیس ی لبه  

: اگر خودمو بکشم جلومو  میگویو م شمارمیپنج م ی شماره

یریگیم  

 ؟!

؟ رمی: نگ دیآ یم شیصدا ! 

ری: نگمیگویچشمان بسته م با ... 

- خوبدست و پات بشکنه دختر  تینها یباال پرت بش نیتو از ا  ! 

؟ شمیتموم م فتمیب ی: از چه ارتفاع نمیچیبرم لب ! 



- اوج گرفتنه ! تو با ارتفاع  ی! برا ستیافتادن ن یارتفاع برا

 اونقدر

وقت نندازتت چیکه ه یهست یمیصم  ! 

؟ گذرهیبا چاووش خوش م ی: سوار کشمیم یقیعم نفس ! 

- که من بعد تو یدونی.م گذرهیخوش نم یچیبدون تو ه  ... 
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: منم بعد تو بعد ندارم میآ یحرف م به  ! 

- پرواز دو نفره به  هیباشه  ادتیداشته باش .من کنارتم . و 

 جفتمون

یبدهکار  ! 

: میگویرقصد و م یصورتم م یبه رو یخنک مینس زنمیم یلبخند

 چه

رمیبگ یمیتصم  ... 

- درسته یکنیکه فکر م یمیهرتصم ! 

- درست بود؟ یلیدرمورد ل ! 

 .البته-

- ام؟ یلیگرامن واقعا   



 !مهمه؟-

- لعبت  کنمی... حس مستمین کنمی. شک دارم ... حس م دونمینم

 حق

یکه جلو خواستنیانگار م هیکه اونطور سر وصدا کنه و بق داشت  

بند و آب داد تالش یوبرمال نکنه و وقت قتیتا حق رنیبگ دهنشو  

گرفتن بهتره  جهیماجرا رو باور کنم وبعد ...نت نیتا من ا کردن

 همه

ام تا دست بردارم یلیبمونه و گفتن من گرا یگاه باق یتو مخف زیچ  

قتیکردن حق دایپ از  ! 
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- یخانواده دار هیتو  ستیمهم ن . 

سواالت بدون  یبعض یبگم ! گاه ی: چ میگویو م کشمیم یآه

 جواب

موننیم ... 

- جواب یاز سواالت ب ییایدن نهیهم یزندگ  ! 

- یباش کینزد نقدریدم همبن یکه چشمامو م یقول بده وقت ها  ! 

] 9۳:8۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   



# ۳49_ یلیگرا  

 اتمی: من تو رودینشن یمردانه اش در گوشم م یخنده  یصدا

 !دالن

من کنارتم ینیبب ایوقت که رو هر  ! 

- ؟یتاک  

- که آرامش به روح وقلبت برگرده یتا زمان ! 

- نمتیبب خوامیم شهیمن هم ! 
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- یآروم بش یوقت ی... ول یداریچه درخواب چه در ب ینیبیمنو م  

ستمین گهید  ! 

- خوامینم یفهمیم خوامیوقت! نم چیآروم بشم ه خوامیپس نم  ! 

که  یاصالن ! آرامش یشنوی... مخوامیبدون تو رو نم آرامش

از یناش  

. من به جنگ عادت دارم به تکاپو به خوامیباشه رو نم نبودنت  

خوامیتو روم خوامینم شیاسا خوامیارامش نم ! من یسرکش ... 

... اصالناصالن ... 

: دالندیآ یپاشا م یصدا ... 



یلبه  کندیصورتم را نوازش م یسرد مینس کنمیرا باز م میپلکها  

 دنی، از د شودیدر پشت بام باز م یبام نشسته ام، وقت پشت

یپاشا  

میگویو م گردانمیشده برم زوگامیرا به سمت ا میزده ، پاها عرق : 

نباش من خوبم نگران ! 

سر خودت ییبال دمی: ترسدیگویو م کندینفس زنان بغلم م نفس  

یاریب .... 

یو به آرام دیآ یقلبش دارد از جا در م زنمیرا چنگ م راهنشیپ  

: خوبم خوبم نگران نباش میگویم . 

 ی: چپرسدیوم زندیرا کنار م می، موها کشدیبه صورتم م یدست

 !شده؟
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- میزنیحرف م نییپا میبر . 

؟یزدیبا خودت حرف م ی: داشتزندیلب م پاشا  

چرخم ، اصالن  یدهم به عقب م یرا به عالمت نه تکان م سرم

 لبه

: برو پاشا برو میگویو م رمیگیپشت بام نشسته است ... رو م ی

نییپا  . 



میموضوع مهم صحبت کن هیدرمورد  دیبا برو  . 

نمینش یخانواده م انیمو من ، در  کشدیم قینفس عم کی پاشا  . 

گری، د ثیح نیکه در نسبتم با آنها دو به شکم و از ا یا خانواده  

دهم ینم یتیبه آن اهم چندان  . 

است  میرو شینشسته ام، ظرف غذا پ ینهارخور زیم پشت

یدرحال  

: دکتر گفته کهمیگویم کنمیبشقاب فرو م اتیقاشقم را در محتو که  

اومده نییپا شیاریهوش بیظر  . 

کنم که همه شان دست از  یخبر را به ناگهان اعالم م نیا آنقدر

 غذا

، من  کنمیتک تکشان م یبه چهره  یکشند ، نگاه یم خوردن

هیشب  

جان!؟ نی؟! سلطان؟!گل نبیهستم؟! درود ؟! ز کدامشان  

عضو داشته و  ی: اصالن کارت اهدامیگویو م زنمیم یلبخند

که شهیم  

بدنش و اهدا کرد یاتیح یاعضا  ... 
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: امروز ام آل اومدمیگویاز اشک است وم سیصورتش خ سلطان  



 یبرا نی... اگر دوست داردمشی... من هم گفتم بخشمالقاتش

نیآخر  

 یاتاقش م ی.... فردا عصر ساعت مالقات تونشینیبب بار

! اگرنمتونیب  

نی... اگر نه ... فقط از دور براش فاتحه بخون نیایب نشیبخشیم  ! 

اون باشه اما دمیکه از دست م یکس کردمینم الیگم خب صادقانه  

دست یول دنیو نبخش دنیدست خداست بخش یوزندگ مرگ  

میبا آرامش ادامه بد مونیو به زندگ میببخش میتونی. مخودمونه  

آرامش تو کدوم قسمت قرار مینیبب دی... و با مینبخش میتونیم  

شهیقلبمون آروم م ی. چطور رهیگیم ! 

: من به خاطر تمام  میگویشوم و م ید مبلن زیپشت م از

یاشتباهات  

ها ی. به خاطر سرکش خوامیمعذرت م یمرتکب شدم از همگ که  

... 

باشم چه  یلیهام ... چه گرا هیهام... گر ادیهام... فر انیعص

 نباشم به

... پرورشم  دیبه شما که باعث رشدم بود ونمیخانواده مد نیا

و دیداد  

 زیشما برام عز یباشم . همه  موفق وخوشبخت دیکرد تالش

نیهست  



با وجدان و  قیرف هیدوستتون دارم ... و پاشا ... تو برام فقط  ...

یزیعز  

 کیرو هم به خانواده تبر نبینه کمتر .... ورود ز شترینه ب !

گمیم ! 

ریبخ یهمگ شب . 
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بزند به اتاق خواب  میصدا یمنتظر باشم تا کس نکهیبدون ا و

رومیم  . 

میاهایروم در رو یبندم به خواب م ی. چشمانم را م کشمیم دراز  

 یزند. چاووش در همه  یبا وقار و شکوه کنارم قدم م اصالن

 خواب

هست میها  ... 

به  نهیکنم ، اصالن در آ یبه تن م ی، لباس مناسب شومیم داریب

 من

 نیو ا زمیآو ی، جواهراتم را به سر وگردنم م زندیم چشمک

 مرتبه با

حاضر شوم خواهمیم نشیبر بال یرنگ دیسف لباس . 



و منتظر پر  کنمیسشوار شده ام پهن م یرا مرتب بر موها شال

 شدن

شوم یها م لیاتومب  . 

است لیامروز نگهدار عق شناسمیکه سابقا او رام یمرد پرستار  . 

کند،  ی، و پاشا پشت سرم حرکت م نمینش یپشت فرمان م خودم

 در

بر ییبایز ی، با سبد گل ها میکنیپارک م مارستانیب ی محوطه  

. رمیگیرا م شیناخن ها کنم،ی. اصالحش م شومیحاضر م نشیبال

 با

را تنش  یرنگ دیسف راهنی... و پ میکنیپاشا حمامش م کمک

کنمیم  

زنمیکراواتش را هم م و  . 

عکس هی: از ما میگویو رو به پاشا م نمینش یتخت م ی لبه  

؟یریگیم ! 
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] ۲8:4۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  یروح| سرو  یلیِگرا   

# 494_ یلیگرا  

اما گوش به فرمان مِن عاشق شودیم یمدام پر و خال شانیچشمها  



کنند یرد نم می، هرچه بگو وانهید . 

بوسم و تنها یرا م شیخجالت لبها ی. من ب میریگیرا م عکسمان  

سفرت به سالمت دمتی: من بخشمیگویم  . 

اش یشانیبوسه بر پ ردیگیا منفر است که دستش ر نیپاشا دوم و  

رسم رفاقتمون نبود اصالن خان نی: ادیگویو م زندیم  ... 

لغزند یصورتش م یاشکها رو و  . 

 ی: تو که کار دیگوی... آرام م کندیرا نوازش م شیموها سلطان

 در

که ببخشمت پسرم . خدا پشت و پناهت یمن نکرد حق  ... 

 دی! هرچند که با ونتمیپسرمو مد ی: زندگدیگو یم هیلعبت با گر و

 با

بخشمتی! م کنهینم یفرق گهیاما ... د یبود یصادق م ما  . 
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که با آن  یگذارد با بغض یپنجه اش م یدستش را رو نبیز

 کلنجار

تا از اون مرد جدا  ی: تو کمکم کرد دیگو یرود تا نشکند م یم

 بشم



 یرو ی... کمکم کرد رمیتا حضانت بچه هامو بگ یکمکم کرد ...

یپا  

مادر  هیباشم  یو قدرتمند ی... و تالش کنم زن قو ستمیبا خودم

 که

شیپ ری. خ بخشمتینداره ! م یازین چکسیمادر بودن به ه یبرا  

! 

: به  دیگویو م کندیپوف م کی،  ندینشیم یصندل یلبه  درود

 خاطر

ممنونم . به خاطر  یکه تو زندان ازم کرد ییها تیحما ی همه

نکهیا  

ی! و برایهمه حال مراقب خواهرام و خانواده باش در یکرد یسع  

چون من به یموضوع و پنهان کرد نیمهم نبود که چرا ا نیا من  

مرگ اسامه بهش حمله کردم ! و حاال اون به دست کس  تین

گهید  

و روحت در بخشمتی... م شهیکم نم یزیمرد اما از گناه من چ یا  

 ! آرامش

اندازم و یرا دور گردنش مدستم  کندیرا پاک م شیاشکها پرهام  

؟ یبخش ی: تو هم ممیگویم ! 

یکند و من جعبه  یمظلوم تنها به تکان سر اکتفا م طفلک  



کنمیاقوامم پخش م انیرا م ینیریش  . 
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با شود،یمانند و سپس وقت مالقات تمام م یکنارمان م یلحظات  

مانم دستش  یکنارش م یقیروند و من دقا یم رونیپرستار ب تذکر

ار  

 شی... برگونه و چشمان بسته و لبها کنمی... نوازشش م رمیگیم

 بوسه

است و  اری. هنوز گرم است ... نبض دارد ... حرف بس زنمیم

 زمان

 ! کوتاه

گفتن نبود یبرا یبود حرف اریچه بسا اگر زمان بس و  ! 

کنم یگوشش زمزمه م ریز تنها : 

من به تو عشق  

است یرود کوهستان مانند  

داریو پا وستهیپ  

من به تو عشق  

است دیخورش یتابش ابد هیشب  

دیآسا یکه هرگز نم ایمانند در ای  



بشیو نج یقو امواج  

گذرد یم وستهیاز آغوش بازش پ که  
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من به تو عشق  

است یدرخت مانند  

کرده است شهیدر قلب ر که  

و شرط دیق یب یعشق  

یو ابد یقیحق  

یخاموش نشدن و  

 ...ماگدا هرزبرگر...

] 8:44۱ ۲۱,8۰,7۲| چهارشنبه ها, [  ی| سرو روح یلیِگرا   

# (آخر 495_ یلیگرا ( 

: هزار تا سوالمیگویم سمیخ یبه گونه ها تیاهم یو ب کشمیم آه  

که من یزیچ یباور داشت یادیموند . تو به هوش من ز جوابیب  

تو سرت واقعا  فهممیروز م هیوقت بهش باور نداشتم  چیه خودم

یچ  



که وقت تموم شد میدیبه هم رس ید ! وقتش رید ی... ول گذشتیم  

. 
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خواستم  یوقت تموم شد ... وقت دیما رس ینوبت عاشق یوقت

 کنارت

و کیکوچ یوقت تموم شد... ظرف زمان لعنت یو کنارم باش باشم  

! وقت تموم شد اصالن . من کردمیکه فکرش و م هیزیاز چ تنگتر

 و تو

نیوصال ندارند . اگر ا یواقع یعاشق ها گنی! م میدیهم نرس به  

 یحت میهست یواقع یباشه خوشحالم که عاشق ها یواقع افسانه

 اگر

عشق وصال نباشه . به قولمون وفادارم ... فردا پرواز  نیا پاداش

 دو

. دوست دارم نمتیب یکنارم م یصندل ی. اونجا رو میدار نفره  

. خطر یسفرت ب ! 

شود یبدنش اهدا م یخواسته اش ، اعضا طبق  . 

...  یدی؟! چه ام یچه ماندن گریمانم د یعمل کنارش نم زرو

 اشک



من افتاد و  یبه پا یحس کردم که زن یرا وقت یو زندگ شوق

 دستانم

 یعاشق گرم م یدارد و قلب ها انیجر ی. هنوز زندگدیبوس را

 تپند

. ستیآلوده ن یها مهربانند ودستشان به خون کس یلیخ هنوز

 هنوز

ستین دیاز آدم ها نا ام خدا  ... 

رومیمانم و م ینم  ... 

نهیکه قلبش را از س یدر آسمان باشم وقت دیبا کنمیحس م چون  

در  دیدر آسمان باشم و چشمانش را ... با دیاورند با یم در

 آسمان
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در آسمان باشم، به  دیبا دیبا دیرا ... من با شیها هی... و ر باشم

 قول

از آسمان به آنها ای ال آدم ها در دو صورت شکل هم هستند، ام  

شوند یبه خاک سپرده م یوقت ای... یبنگر . 

زنمیآسمان به دشت و کمن زل م از  . 



. بر  زنمیبال م انمیپرنده ام ... بر فراز آش هی کنمیاحساس م من

 فراز

بود، که  نیباورم ا یکه هرگز متعلق به من نبود . زمان یانیآش

 پرواز

فهممیم دمیشدم و رنج کش است اما حاال که بزرگ میآرزو تینها  

که  یهر مرتبه ا یاست ... هر ادم تینها یندارد . ب تینها آروز

 دارد

از آن  دیبا ایکه  ییزهای. چ خواهدیم یشمار یب یزهایهم چ باز

 ها

که هست  ییو بها متیبه هر ق یبنا به خودخواه ایبپوشد  چشم

 آن

اوردیبه دست ب را  . 

نداشتن را هم داده ام! پس یهاب یداشتن را داده ام حت یبها من  

 نیو پر از حفره ... بر زم ی. خال ستین ایدن نیبه ا یا یبدهکار

 هموار

و  کندیهر صبح طلوع م دی. خورش دارمیناهموار گام برم و

 غروبش را

نمینش یبه تماشا م یگاه  ! 

 کیام ...  رهیباال به دشت خ نیاست و من از ا انیدر جر یزندگ

 سوار



دستم است را به سمت خودم انیکه م یازد ! اهرمت یتاخت م به  
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و با همان زندیلبخند م کنمیلحظه کنارخودم حسش م کی.  کشمیم  

و پر آب ییطال یعاشق و نخلستان یو چشمان زیآم نیتحس نگاه  

متعلق  میکه دار یخاطره ا نیکند . خوب است که آخر یم نگاهم

 به

کداممان میهم ثابت کن تا به میکه هر دو در تالش بود ستیوقت  

میعاشق شتریب  ! 

نمیب یباال م نیرا از ا زیاوج گرفته ام که همه چ حاالاونقدر  . 

...  باستیز نیاست .... زم فتادهین یاتفاق چیباال ، انگار ه نیا از

 سبز

یوآب ... 

باستیز ایباال ،دن نیا از  ... 

رترها دو ی... از مشکالت ، سخت کترمیباال به خدا نزد نیا از ... 

ستین یزن چیه یباال ، اجبار برا نیا از  ... 

شاد است یپر از رنگ ها ایباال ... دن نیا از  . 

ترم کیباال به اصالن نزد نیا از  ! 



 ییدارم ... به جا یشتریب مانیروشن ا یا ندهیباال ... به آ نیا از

 که

 گری، د یو من باور دارم روز زدیآم یدر هم م نیو زم آسمان

چیه  
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که ینیاجبار، زور و قوان ریاس میو اقل ایجغراف ط،یبنا به شرا کس  

شود ، دچار نخواهد شد یوار به دست و پا بسته م ریزنج  . 

ستینبودن مهم ن ایبودن  یلیگرا گرید یباال ... حت نیا از  . 

که در آسمان پرواز کنم  ی... چه زمان نییچه از باال و چه از پا و

 و چه

راه بروم ، نفس بکشم و نفس نکشم ...  نیزم یکه رو یزمان

 عشق من

دینخواهد رس انیتو اصالن هرگز به پا به . 

من در همه حال عاشقم ... و عشق  نییاز باال و چه از پا چه

 مقدس

نیباشم ! مهم ا یمن چه کس ستیمن است . و مهم ن ییدارا نیتر  

که به عشق تو دچارم است  ... 

انیپا  . 



یلیگرا  

6-۰۰4۱ 5جمعه  -  

۳۰:8۱ ساعت  

 


