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 (:سندهی)سخن نو گفتارشیپ
 میتصم یعبارت. بهمیرو شوروبه یزندگان یهاتیکه در آخر با واقع اورمیبه نگارش درب تانیرا برا یام رمانگرفته میتصم

که در توانم هست آن را به مخاطب نوجوان و  ییو تا آنجا مینیسکه را هم بب یآن رو ال،یو خ ایام فارغ از روگرفته
بر  یو خط باطل ریها را به تصوو علت و معلول یزندگ یواقع قیحقا خواهمینشان دهم. م انسالمانیجوان و گاهأ م

 بکشم. هایابافیرو
در  میاز هدف ها یکیندانستن شکسته شود. در واقع من  یتابو دیبا یهاست و گاهبهتر از ندانستن یآگاه شهیهم

که دانسته  ییو رفتارها شیهایژگیاز جمله انسان و و گریو اهداف د دانمیم یابافیرمان را شکستن رو نینگارش ا
 و... شودیدر جامعه م یشگرف رینادانسته باعث تأث ای

 
*** 

 :مقدمه
 .خواستمینم نه
 اما شد! خواستم؛ینم

 .شدیم دیآنچه که نبا شد
 ها باختم.را به آن امیزندگ میحر من
 !دانمی... نممیما همه بازنده باش دیشا
 ها باختم.من به آن اما
 .کنمی. همه را از دم نابود مزمیریرا به هم م شانیایدن

و روح پر حقارتشان را به  رسانمیعملشان م یشدند، به سزا یزندگ نیرا که باعث باختنم به ا ییهاتمام آدم من
 !یزندگ ی. حتستندین زیچچیه قیها ال. آنرسانمیواال م یآرامش
 نفهمند چه شده و ماجرا از چه قرار بوده. یکه حت کشانمشانیبه صالبه م یجور
 را پس بدهند. میهاییتاوان تنها دیبا هاآن

 را... زیچهمه تاوان
 

*** 
و  آمدیم رونیب نهیکمد را نداشت. قلبم داشت از سـ*ـ یجلو یتور یارزدن پردهتوان کن میهاو دست دیلرزیم بدنم

 نامفهوم بود؟ میبرا شانیهابلند اما حرف قدرنیا شانیاضطراب را نداشتم. چرا صدا همهنیمن طاقت تحمل ا
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 حشیبلند و وق یاما جرئت ابراز نداشتم. صدا دم؛یچیپی. با هر دادشان مثل مار در خود مندیگویچه م کردمینم درک
. داشتم از کردیم یاش ته دل کوچکم را خالزمخت و مردانه یگنگ بود. صدا میبرا شیها. حرفدیرسیبه گوش م
کرد، داد  دمیدفعه بود که تهد. آنکردینابودم م د،یشنیمرا  میو جرئت بروزش را نداشتم. اگر صدا مردمیوحشت م

 .ترسمی. من از فغان سوزناک زن مترسمیسمتم هجوم آورد،؛ اما من مبهو  دیکش
. داشتیکند؛ اما مرد دست برنم شیکه رها خواستیو م کردیگوشم را کر کرده بود. التماس م شیهاهیگر یصدا

مگر  د؟یهمه وحشت و اضطراب را ندآن شدی. مگر مدندیشنیزن را نم یانگار کر شده بودند و صدا شیهاگوش
 بد بود؟ همهنیا شودیمگر م د؟ینفهم و دیدار شده بود، شنرا که از وحشت گرفته و خش ییآن صدا شدیم
 رو زل زده بودم.و فقط گنگ به روبه دانستمیرا نم میهابد باشد؟ تا کجا؟ جواب سؤال تواندیآدم تا چه حد م کی

بود. من از سوراخ  یرود جار نیسرخم ع یبر دو گونه میاه. از وحشت اشکدمیشنیهق زن را مو هق هیگر یصدا
 زدمیآشنا بود؛ اما از ته دل خدا را صدا م میزن برا یاما واضح نبود. صدا دم؛یدیرا م شانیهاهیکمد، سا یگوشه نیا

را به آتش  امیستمرد المروت نباشد. نباشد و جان و ه نیا رینجا و اسیکه اشتباه کرده باشم. اشتباه کرده باشم و او، ا
 نکشد.

 !یدادیحرفم رو گوش م دیتو با -
را به  دارشهیو فک زاو ی. صورت مربعکردمیپوزخندش را حس م یبیو خشم بود؛ اما به طرز عج نهیپر از ک لحنش

مردانه و درشت، درست مقابل کمد  کلیبا آن ه د؟یرا ند فیآن لبخند کث شدیاما مگر م نم؛یبب توانستمیحالت محو م
داشت  یتراشو خوش فیبخت بد و طالع نحس، اندام ظر ازمن قرار داشت،؛ اما زن پشت کرده بود و  دید یهیو زاو

 .آمدیبه نظرم آَشناتر م ییکه از هر آشنا
 یرو که عفت یچون تو! ببند دهن یصفتطانیرو ش انشیو ب کنهینطق م طانیرو که کالمش رو ش ییببند صدا -

 ؟یکشیچرا هنوز نفس م وجدان؟یب یا. چرا زندهشکستیننگ م نیاز ا دی! کمرت صافه؟ کمرت باستیتوش ن
محکم  یکوه نیو ع شدیداشت و سرکش بود. جرئت سرش م ریبود. دل ش یزن گرفته اما قو یدورگه یصدا
 میهاگوش ی. وحشت کرده بودم. دو دستم را رولرزاندیرا م ادمیمرد بن یهابود. نعره ستادهیمرد ا انیعص یجلو

حس  خت،یریم میزانوها یدا کرده بود و رویپ یکیو گردم راه بار دیصورت سف یرا که بر رو یگذاشتم و قطرات اشک
 از عرق شده بود. سیکوتاهم خ یصورت راهنی. پکردمیم

 یو سر شده بود. حت حسیاز شدت ترس ب میها. لبدیکشیم غیج امانیزن جگرخراش شد. ب ادیفر یصدا ناگهان
محکم  یزن گم شد. صدا یهازجه یبود که در صدا زمیر یهاهقرا هم از دست دادم و فقط هق دنیکشغیتوان ج

. توان حرکت نداشتم. دستم را اهویه یو صدا هاآدم دنیدو ی. صدادیرسیخانه به گوش م واریبه د یبرخورد در چوب
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. دیکشیآتش زبانه م یهالنگ آن باز شد. شعله کیاما به در کمد خورد و  رم؛یرا بگ میهاتا دوباره گوش بلند کردم
 شد. دیسف میهاسیشبه گ کیو نفسم بند آمد. عمرم رفت.  دیچیمرد پ یهانعره یصدا نیزن ب یصدا

*** 
 یطورنیآدم رو ا هی ستی. خوب نرهیگ یاگهید یخدا دلش جابنده ن؟یدیقبول کنم. چرا بهش حق نم تونمیمن نم -
 .نیو تو منگنه قرار بد نیکن تیاذ

. فهمندیبهراد را نم یشده در صدادرد گم هانیونشان بکشند. اخط میدارند قورتم بدهند و برا یبا نگاهشان سع همه
شان نشستن پشت مام دغدغهخودشان را در نظر دارند و ت یهاچشم یعاشقانه یو باز زیر یهافقط خنده هانیا

 کافه است. یچوب زیم نیتردنج
به  یاو چه لطمه کنهیم یداره چه غلط فهمهی. نمهیبد و خوب چ شهینم شیبهراد حال نیکه ا نجاستیمشکل ا -

 .زنهیم شیزندگ
 :دهدیو ادامه م دهدیدر هوا تکان م دواری. دستش را تهدکشدیو به برادر همسانش، بهراد م ردیگیرا از من م نگاهش

سال خودت رو آواره و بدبخت  همهنیبشه که تا حاال شده بود! ا یاون دختره قرار بود راض یآخه احمق اگه بابا -
المصب باباش از  دنش؟ید یبار بدون ترس بر هی یشد؟ تونست یدختره راض یشد؟ هان؟ بابا بتینص یچ ،یکرد

بابا اگه  ؟یفهمی. چرا حرف ما رو نمیخورد کجااز  یکه نفهم کننیم محوت یهاست. اشاره بزنه جورگندهاون کله
 تیرضا ،یشون رو از جا درآورددر خونه یکه پاشنه یچند سال نیا یبشه، تو یراض خواستیاون دختره م یبابا
 نیاز ا گهید ؟ینیبینشه؛ وگرنه بد م داتیم پدورواطراف من و خونواده گهینزد تو دهنت؟ نگفت د بارنی. آخردادیم

هفته مرده و  هیقدر کتکت زدن که آدماش رو فرستاد و اون یرفته اون سر ادتیکنه؟  دتیتهد یخواستیم رتواضح
 دیحتماً با ست؟ین یبه تو بفهمونه راض یپدره با چه زبون گهید ؟یکردیم تیو وص اومدیمون جلو چشمت مزنده

 ؟یریبم
است  یتلخ کام و سردرگم است. برخالف ظاهر آرامش، عصب کشد،یاش مزدهشب یموها انیم یکالفه دست بهراد

 .ستیاجبار دیدر چنگالِ تبع یری. مثل اسکنمیاش حس مرا از چشمان قرمز و به خون حسرت نشسته نیو ا
 چرا؟ گهید یمن رو هم مجبور کن یخاطرش حاضرو به یفهمیعشق رو م یبس کن مهراد! بس کن. تو که معنا -

رخ بهراد، به چشمان داغ بهکرده رخگره ی. با ابروهاشودیبه جلو خم م ی. کمگذاردیم زیم یدستش را رو مهراد
 دیبه بهراد بفهماند و بگو رهینگاه خ نیرا با هم تشیجد زانیها و متمام حرف خواهدیانگار م /زندیزل م اهشیس
 «.میخواهیکه م مییما نیچون ا ؛یمن شو یخواسته میتسل دیتو آخر با»
خاطر که به یبار گفت بهراد هی ستاد؟یاش اخونواده یخاطر تو جلوبار اون دختر به هی. یسال تالش کرد همهنیا -

 از بابام کتک خورده خرش به چند؟ یمن حت
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از شدت  شیهاشد که دست تریبهراد عصب بیاز سکوت عج دیدار قرمزش را به بهراد دوخت. شانگاه رگه یعصب
 :دیخشم مشت شد و درست مثل خود مهراد قرار گرفت و در صورتش غر

 خودش رو داره... یتایدرست حرف بزن! اون هم معذور لدایدرمورد  -
 .دیکش شیو با حرص دستش را به پا دیحرفش پر انیم مهراد

دور  یاز وقت گهی. مستیهارتا نبه ازدواج ما چ یدخترا هم راض یاما بابا دونم؛یبهراد! درست و غلط رو نم نیبب -
که من از عمو  یوضع نیاما با ا ه؛یمشکلشون سر چ دونمی. نمزارهیب نمونیب یاز هر وصلت ده،یبرادرش رو خط کش

و هرگز قبول  ییلدایچرا؟ چون دستش اومده عاشق  یدونیرو بهونه کرده. م مونیغلط نکنم ازدواج سه نفر نم،یبیم
 ی. عمو محکمه. وقتکدومچیه ایسه تا دخترا باهم  ایتو رو بهونه کرد و گفت  نی. سر همیبا ساره ازدواج کن یکنینم

وآمد رفت اها هم هست که اصالً با بابحرفم دوتا بشه. سال گنجهی. صدبار گفته تو مرامم نمادیبزنه کوتاه نم یحرف
 .ستینکه  ستین بدهتیازدواج ما رو رضا ،ینداره. قبول نکن

از  یکافه قرار گرفته و خودش هم حت واریکه درست کنار دو ضلع د یزی. مکشدیم یچوب زیم یدستش را رو کالفه
را به کمر زد. معلوم است  گرشیو دست د دیرا به صورت کش زشیم یجنس چوب است. بهراد دست قرارگرفته بر رو

 بانیبرادرش به او دست داده، دست به گر یاهحرفکه با  یمهراد شده و به حس ناچار یهاو گرفتار حرف ریاس
کالم مهراد خودش را برهاند. ناگهان  یاز احاطه خواهدیم ییجابهجا نیانگار با ا شودیجا مجابه یصندل یشده. رو

 شد. رهیمنقبض به صورت برادرش خ یهاگرفت و با عضله یاژست مردانه
 ؟یاز من دار یبس کن مهراد! تو چه انتظار -

منقبض برادرش داد. از دست  یهانشان عضله یاقروچهبه دو طرف تکان داد و دندان یکالفه سر مهراد
خسته  ست،یمهم ن شیبرادرانش اصالً برا یگرفتار نیاست و ا الیخیب کندیکه وانمود م یبهراد یهاییاعتنایب

 شده.
! ایدخترا هم تو رو بهونه کرده. د المصب کوتاه ب یبا. باستی! مرام خرج کن! اون دختر زنِ تو بشو نایکوتاه ب -
دخترا گرفتار. عمو  یتو و بابا نیو ب میشد ری. اسایکن و کوتاه ب ینداد، بس کن! مردونگ جهیسال تالشت نت همهنیا

 م،ینیداره که اگه تا ته عمر هم منتظر بش نهیاز بابا ک یقدرنشده شرطش! او نی. ایستین بدهتیدستش اومده رضا
! ما چهار نفر با تو تاشی. مرام به خرج بده. نذار دوتا دلِ سوخته بشه شیاگه شده صور ی. حتاینده. تو کوتاه ب تیرضا

رو  شنهیک میکنیم شیکه هر کار یپدر یمعن دن؟یخواستن و نرس یمعن ؟یفهمیعشق رو که م ی. بابا معنلدایو 
 یو بابا یکرد رمونیجور اس هیتو  م؟ی. به کدوم سازتون برقصمیدمبابا ما هم آ ست؟ین بدهتیسپر دلش کرده و رضا

. یرو تجربه کرد دنیعشق و نرس یتو که خودت مزه ست؟یبس ن یجور. چند سال عشق و سردرگم هیدخترا هم 
 ؟یتونیچطور م
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 دی. نا امشودیم رهیخ شد،یم شتریب اشیلحظه برافروختگبهبرادرش که لحظه یبه صورت پر خشم و عصب بهراد
 .نگردیم دشیسردشده در فنجان سف یو بدون جواب به قهوه دهدیتکان م یسر

مهراد  زنند،یرا هم م شانیو سارگل چا نی. سرورودیفرو م یو هر کس در فکر شودیحاکم م نمانیب یبیعج سکوت
جرئت ابرازش را ندارند. بهراد  کدامشانچیاما انگار ه اندازند؛یبه هم م یمعنادار یهاتفکر نگاه نیدر ح یگاه رادیو ه

مقابلمان نشسته  رادیو سارگل و ه نیمقابلش. من کنار سرو یهنشسته و مهراد نقط زیدرست سمت راست من و سر م
 باشد. دهیورشدن آتش بهراد ترساز شعله دیو مهراد نشسته و شا رادیه نیب قاًیاند؛ اما سارگل دق

او مرا  یپر از ابهام. از طرف ییایام با دن. فقط من ماندهانددهیبرادرشان کش یبرا یاشهباز چه نق هانیا ستین معلوم
 ...یاما از طرف دانم؛یو م خواهدینم
 دارم. شنهادیپ هیمن  -

سخنش را آغاز کرده. نگاه بهراد از فنجان قهوه گرفته و به برادرش  تیکه با جد چرخدیم یرادیه طرفبه مانیسرها
 .کندیزدن مشروع به حرف شتریب یو با آرامش کندیم دایجرئت پ رادینگاه ه نی. با اشودیم دوخته

که به  شهیم ی. نه اون پدرش راضرسهینم ییبه جا لدایعشق تو و  یدونیخودت م یما و حت یبهراد! همه نیبب -
به  یبازمسخره همهنیا ی. جاشهیحاضر نم لدایچون  ؛یباباش عقدش کن تیبدون رضا یتونیتو دختر بده، نه تو م

 یاز خودگذشتگ هی ای. بشهینم یدخترا هم به ازدواج ما راض یاباب ،ینش یتو راض یتا وقت نی. ببایبار راه ب هیدل برادرات 
 شنهادمی. پینیبیو نم یبهتره. فقط تو کور شد لدایاز  یکه حساب کن یکن و قبول کن. بابا ساره صدبار از هر لحاظ

 مدت کوتاه. هی ی. برانیازدواج کن یکه صور نهیا
 سهیمقا امدهیکه هرگز ند ییلدایارزش مرا با  زانیچشمانم م یجلو طورنیمگر من کاال هستم که ا د؟یگویرا م من

 نیرا ب رانشیمردد شد. نگاه ح یالحظه یکه ته چشمانم رخنه کرده؛ اما برا یغم ای دیشوکم را د دانمینم کند؟یم
 جانش افتاد، ادامه داد: هکه ب یدیمن و بهراد چرخاند و با ترد یصورت شوکه

و  شهیهنوزم مروت سرش م ایدن نیا نیوسط؟ ثابت کن نیخواهر و برادرتون بذار یکه برا نیقدر معرفت داراون -
 ته مرامن، آخر معرفت! نایا میمصداقش که هر جا اسمتون اومد، بگ نیشماها بش

 :دهدیادامه م دواریو تأک ردیگیرا در دست م رادیحرف ه یدنباله مهراد
که از  یدختر هیخاطر . جان ما بهمیشیما هم گرفتار م یتو قبول نکن ؟یستیبهراد! چرا به فکر ما ن گهیراست م -
 .ریبگ ادی لدایرو از همون  یاز خودگذشتگ کمهیما چهار نفر رد نشو!  یاز رو گذره،یخاطر تو نمبه یچیه

 نیا دنیخوبش تنگ شده و نفسم را از شن یوهواحال یبا همه شاپیکاف نیو طرح چوب ا یچوب یزهایم میبرا
که در فکر فرو رفتم  یمن د؟یدو نفر را ند نیغمگ یهاخودخواه بود و چشم همهنیا شودی. مگر مآوردیها بند محرف

خم کرده.  نیچننیگذاشته و سرش را ا زیم یرا رو نشکه دستا یو بهراد کنمیم یباز دمیسف یمانتو یو با گوشه
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. انگار حرف دلش را در دمیند یمرد مومشک نیاز ا یزیرنگشان چو شلوار هم یچند روز است جز کت و بلوز مشک
 لو حا ندیما را بب توانندیها مگر متوجه. آن یااز لحظه غیاما در نند؛یبب رحمشیلباسش آورده تا برادران ب یبندرنگ

تر با زبان نرم کنندیم یناراحت بشوند، سع یلیهم دارد؟ فوقش خ یتیاهم شانیخرابمان را درک کنند؟ اصالً مگر برا
که پدرم سر راه ازدواجشان گذاشته، حرف بزنند تا دلمان به رحم  یو مانع ییاز عشق سودا مانیبرا یترجانببهو حق

 .انددهیو ما را ند آن را انجام داده رهاحال هم بارها و باکه تابه ی. همان کاردیایب
*** 

نخواستن من است و اما چه  ایخواستن  ریاند سخت درگگفته شی. برادرهاگذراندیرا م یسخت یروزها امدهیشن
 گذرم؛یها از خودم منخاطر آاند. من گفتم دلم با خواهرانم است و بهمن را فراموش کرده یهمه خواسته رحمانه،یب

است  بینشدن؛ اما عجخواسته نیبر سر ا کشمیم یعذاب هچ نندیبیها نم. آنستیحال خودم مهم ن یکس یاما برا
گرفته است. با غرورم چه کنم؟ حس  میهاو توان اعتراض را از لب داردیچنان مرا به سکوت وا مکه هم ییروین
شدن است و من چه ظالمانه بهراد در حال له یهاو نخواستن ییلدایعشق  یهاکفش ریغرورم در ز یبلندا کنمیم

 ...؟ای یعشق خواهرانه! از خودگذشتگ متیبه ق ؟یمتیکردن از خودم را ندارم. به چه قدفاع نتوا
 میصمت یجهینت دنیشن کند،یم تشانیکه اذ یزیو تنها چ شودیحالند. قند در دلشان آب مو خوش خندندیم خواهرانم

 بهراد است.
 میحاضر شو بر ای. زود باش بیاتاقت خلوت کرد رنگیارغوان واریو با درود یپنجره نشست یساره، باز که جلو -
 دنبالمون. بدو! انی! پسرا مرونیب

اما  کند؛یشده، حس م رهیدرخت باغچه خبر تک شهینگاه سرگردانم را که از پشت ش لی. دلفهمدیمن را م نیسرو
 .چربدیهم م یها بر عشق خواهرخواسته یچرا. گاه دانمی. مدیگوینم یزیچ
. اندازمینگاه م بستهخی نیو به زم گذارمیرنگم مکرم یپالتو بیسردم را در ج یها. دستمیرویهم به کوچه م با

سرم سفت  یا رور میاقهوه یو دماغ مرا قرمز کرده است. شال پشم زدهخیرا  نیبرف، زم یماندهیباق یهادانه
او احساس  دنیچرا از د دانمینم د؟یآیمن! بهراد؟ او هم امروز م ی. خداشودیم دهیپسرها از دور د نی. ماشکنمیم

بودن. اما او که عادت نداشت با ما به گردش و  یهم اضاف دیشا ایحس دردسر  بودن،ی. حس نخواستنکنمیشرم م
 بار... نیو ا دیایب حیتفر
را  اشیچند روز خودخور نیا یجهیآمده تا نت یعنی. لرزاندیو بدنم را م زدیریفرو م امبستهخیدرون قلب  یزیچ

 د؟یبگو
از  رادیرو شوم؟ هبه. حال چگونه با او رورومیو با حرکت آن، من در خود فرو م دیآیبه جلو م رنگشانیمشک نیماش
گندمگون خواهرم  یهاچشمانش که گونه یعاشقانه یو امان از باز کندیباز م مانیو در را به رو شودیم ادهیپ نیماش
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. بهراد جواب سالمم مینشست نیسرهم در ماشو پشت ی. سه نفرهواهدخترک سرب نیاز ا بردیرا قرمز کرده و دل م
اند جلو نشسته ی. دو نفرزور داد. جلو نشسته و دست در گردن برادرش انداخته. آخر جا کم بود و ما شش نفررا هم به

گل  شانیهاونهو هر دو غرق خواستن، گ پاشدیم نیسرو یبه رو یلبخند یگدارو مهراد فرمان را در دست دارد. گـه
 ای دنید یهم برا بارکی یبه پشت، حت توجهیپرپشت و جذاب بهراد را در هم گره زده و ب ی. اخم، ابروهااندازدیم

 .چرخاندینم شدن با ما سرش راکالمهم
از  ییهاکه سراسرش را با طرح یاشده با انواع طرح چوب نشسته است. همان کافهنقش یکافه یصندل یرو کنارم

اند و با چشم به دهانش دوخته نیسارگل و سرو راد،یاند. مهراد و هبرادرها عاشقش شده نیو ا چوب نقش کرده
. تازه چشمم به صورت کبودش افتاده. درست روندیم ور زیم یرو لیبا وسا ای چندیپیدستانشان را در هم م ایاسترس 

 .انداختیبه عقب ن ینگاه ریچرا در طول مس دمیو سرش را برگرداند. همان لحظه فهم میکه نشست یاز وقت
 یسع یسختکه به دهندیرا نشان م یدرون یتیعصبان شیها. بهراد کالفه است و چشمبستهخیام. سر و شده حسیب

بر سرمان  زیرا ن جانیاگر توانش را داشت، هم دیچشمانش که شا یهارگه یشده سرخ اشجهیدر کنترلش دارد و نت
و آخر  بردیو آرامشش سر م هایالیخیکه ب ستیا. پنبهترا بلد اس کردنیمرد خوددار نیا بیاما عج کرد؛یخورد م

 درست مثل آن روزها. زند؛یو لبخند م کندینگاه م تیهالبخندزنان به جلزوولزکردن
 یرهایطعنه و تحق ریکودکانه، اس یهاخنده یجاکه به ییام. همان روزهابـرده غمایبه  یخوش کودک یروزها همان

خودم ساخته بودم. طبق معمول هر  یکوچک برا یفرفره کیرا که با شوق  یاست آن روز ادمی. هنوز شدمیبهراد م
 امیکاردست نیبودم. غرق شوق و لـ*ـذت بودم. فرفره اول ستهها نشکنار پله اطیح ی. من گوشهدیبودپنج نفرتان با هم 

و به  یدی. فرفره را از دستانم کشی. تو آمددمیخندیم دنشیو با چرخ کردمیبود که با کمک مادر ساختم. فوتش م
 :یو گفت یها نگاه کردبچه

 «ساخته! یمزخرف زیچه چ نینیها ببساقه؟ بچه یدرست کرد هیزشت چ زیچ نیرو! ا نیا هابچه»
 :یسمت مهراد، گفت دمی. تا دویمهراد پرتش کرد یو برا یبرداشت زیو تا آمدم از دستت بکشم، خ یدیخند هرهر

 «؟یریبگ یتونینم ه؟ی! چعرضهیب خنگ»
شده بودم. کوچک بودم؛  شانیپر د؟یدیخندیفکرم که به چه م نیو من هنوز در ا دیزد یامسخره یبازهم قهقهه و

 نیانداخت و ا رادیفرفره را سمت ه دم،ی. دلم گرفته و بود؛ اما تا سمت مهراد دودمیفهمیرا م تیهاحرف یاما معن
 .دیادامه داد انداختنمهیمسخره را تا به گر یباز
وپاره شدم و حاصل دسترنجم را تکه ریتحق تانیهاقهقهه نیکه ب یخودم سوخت. آن زمان یبهراد؟ من دلم برا یدانیم

 .سوختیخودم م ی. من از همان زمان دلم برادیدیام خنددرآمده یهاو به اشک یکرد
 شده؟ یصورت بهراد چ -
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. مهراد کندیم یبا هم تالق یالحظه یپسرها برا یها. نگاهدیپرس رادیاز ه یاست که خواهرم با کنجکاو یسؤال نیا
 یرو یباشد. پوزخند ختهیهم اعصابش به هم ر اشیادآوری. انگار که از اندازدیبرادرش م به یآلودنگاه غضب
 .دهدیچپ به بهراد، جواب م یو با نگاه ندینشیصورتش م

 .دارهیدست برنم ره،یاحمق تا نم نی. استین ی. دوباره ازشون کتک خورده. باباهه اصالً راضلداستی یشاهکار بابا -
و  رهیخ یهانگاه گونهنیکه ا کندینم یاریکالمش  دیانداخت. صورتش غرق فکر است؛ اما شا نییسرش را پا بهراد

که بهراد  کشدینم یلکن طول شود؛یسکوت حاکم م یاقهی. چند دقزندینم یحرف یمنتظر جمع را صاحب شده ول
 :دیگویو م کشدیمواجش م یموها نیدر ب یدست

همسانم بخوان  یبرادرا کردمیفکر نم میزندگ یتو وقتچیبگم. ه یزیچ هی دیبامن فکرام رو کردم؛ اما قبلش  -
 طتتونیهردومون سخت باشه. شرا یوادار کنن که برا یـناه رو به کار گـیدختر ب هیخودشون من و  طیخاطر شرابه

اما شما دو  گذشت؛یاز خودش م طیشرا نیا یتو دیبا یک دونمی! واقعاً نمدونمیبراتون سخت شده، نم تیبده، موقع
 نفر...
 :دهدیو ادامه م اندازدیبه خواهرانم م ینگاه

و  نیستین یقاعده مستثن نیاز ا ایباشه؛ اما شما هم گو هیاز بق شتریسه قلو ب یخواهرا نیعالقه ب کردمیفکر م -
 .نیریبگ یما رو هم به باز نیخوایخودتون م قیخاطر عالبه
 شودیساطع م نشیمشک یهااز چشم یطور تیکوه. برق جد نی. قاطع و محکم عزندیتکشان زل متک یهاچشم به

 محاباینگاهش در امان نگه داشته. بهراد ب ررسیزدن را از آن چهارنفر گرفته. خدا را شکر که مرا از تکه جرئت پلک
 :دهدیادامه م

 ...نکهیر اخاطخاطر شماها، بهاما نه به کنم؛یباشه، قبول م -
 شهیاز هم تربیمخملش عج یبا کت مشک یمشک گردقهیبلوز  نی. امروز در ادهدیو سر تکان م خوردیرا م حرفش

اند؛ ها را به تن کردهلباس نیهم هم شیچون برادرها نم؛یبیم طورنیهم من او را ا دی. شارسدیو رازآلود به نظر م
 .رمیگیها نمحس را از آن نیاما من ا

 کنمیحس م دهد،یگرانه برادرانش را مورد نوازش قرار مو سرزنش شودیکه از دهان بهراد خارج م یهر کالم با
 ییلدایکه دلش را به  ینیشدن، آن هم توسط مرد چشم و ابرو مشک. درد است نخواستهزدیریاز وجودم م یاذره

 شانیهایرحمیحجم از ب نیا توانمی. من نمزندیم نهوچانخواستن من، چک ایداده است و حاال سر خواستن  انیپایب
 شود،یشدن دارد آب مکه از درد نخواسته یبه من، به وجود توجهیب هانیرا تحمل کنم. من هم اصول خودم را دارم. ا

 .خوانندیدرد را در نگاه من و بهراد نم هانی. اکنندیمعامله م تمیبا غرور و شخص
 ازدواج کنم. ستمیحاضر ن یجورنیشرط دارم. ا هیمن  -
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از شالشان  ختهیررونیمواج ب یو حواسشان به موها چرخانندیسمتم مبهرا  شانیسرها رتیبا بهت و ح خواهرانم
دختر مظلوم مقابلشان بتواند  نیا کردندیرا هم نم الشی. خشودیآب م رادیدر دهان متعجب ه ،ی. قند بدون چاستین

 بگذارد. شانیاز آن شرط برابدتر  یحرف بزند و حت
نکرده و باز هم با همان نگاه مرموز، از باال به  یکه تعجب ی. تنها کسکندیبا گوشه چشم و مغرورانه نگاهم م بهراد

من هم  ریتقص نیو ا ندیبیحاال خودش را باالتر م نینظر دارد. از هم ریرفتارم را ز یرچشمیز ز،یرآمیو تحق نییپا
 .کندیم چارهیآدم را ب یردم؛ اما چه کنم که ناچارم! ناچارهست. ارزان قبولش ک

 یرو که اصالً دوسش ندارم، قبول کنم که حتماً بهراد تعهد بده صور یازدواج نیا شمیحاضر م یمن فقط به شرط -
 باشه.
 .کشاندیسمتمان مبهها را و نگاه آوردیگفتن بلند سارگل جمع را به خود م یچ یصدا

 حرف؟ نیا یچ یعنیساره؟  یگیم یدار یچ -
در  یکه خالف ابروها یمحکم جلوه کنم؛ درست مثل بهراد. با چشمان درشت و معصوم دی. باکشمیم یقیعم نفس

هاست که ناخواسته سال نکهیاز بهراد کم ندارم. حداقل ا یزیآب. من چ نیزالل است؛ ع اش،یریو شمش دهیکشهم
به  می. بدون توجه مستقکنمیرا حس م شانرهیاش. نگاه خد ناخواستهاخالقم شده و من شاگر نیاز معلم یکی

 :دهمیادامه م وارهیو کنا فرستمیم رونیرا با قدرت ب میو صدا زنمیزل م میروبزرگ روبه یبه تابلو شان،یهاچشم
 !دمیم حیبراتون توض نیاگه اجازه بد -

محکم  دی. من باامدهیخود را محکم کوب خیکار م ینجایتا به ا دهدیجمع نشان م یدهیپرکنجکاو و رنگ یهانگاه
 .توانمیاما من م ست؛یدختر تنها ن کی یآن هم برا ،یانتخاب کنم قطعاً راه آسان خواهمیکه م یبمانم. راه

آقا با اون خانوم رابـ  نیمنم خراب بشه. ا یندهیآ دیکه... نبا نیدونیخب م یول ستم؛ین یازدواج راض نیمن به ا -
 هندستون نکنه؟ ادی لشیف گهیـطه داره و از کجا معلوم چند صباح د

 .آورمیخودم نم یاما به رو کند؛یم یو ته دلم را خال زدیریپوزخندش تمرکزم را به هم م یصدا
 .میشیاز هم جدا م داسروصیما ب یمدت هیتا مراسم شما انجام بشه، بعد از  میکنیبا هم ازدواج م یمدت صور هی -

 :زندیم ادیبا بهت فر باًیو تقر کشدیرا جلو م رشیشال حر یعصب سارگل
زن مطلقه!  هی یشیاون وقت م ؟یخودت رو بدبخت کن یدستیدست یخوایساره؟ حالت خوبه؟ م یگیم یدار یچ -
 ؟یرو خراب کن تندهیآ یخوایساره، م شه؟یم یمردم چطور یهانگاه یدونیم
که  جانمیو برخالف درون پره رسدیبسته مزبان نی. زورم تنها به همفشارمیرا در دست م وانیل یحرص دسته با

 :کنمیخونسرد زمزمه م یبا ظاهر فرستد،یم رونینفس را هم نامطمئن ب
 االن براتون مهم شده! یول ست؛یمن مهم ن یندهیآ ن،یازدواج دار نیکه شماها اصرار به ا یوقت -
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 :دیگویم یترو با لحن آرام ردیگیرا م شیجلو نیبکشد؛ اما سرو ادیکه باز هم بر سرم فر دیآیم لسارگ
. شماها کنار هم هیو هم بهراد مرد خوب ی. هم تو دختر خوب و موفق هستستیکن نخرابخونه شنهادمونیما پ -

 بده. حیترج گهیدختر د هیزنش رو به  دونمیم دیبع ،یزندگ یتو ادیب ی. آقابهراد هم وقتنیشیخوشبخت م
 شیهاسخنان خود، از چشم دنیشن نیالعمل او را حعکس خواهدیکه انگار م نگردیچشم بهراد را م یبا گوشه یجور

عشق او بعد از ازدواج فروکش  یکنیکه فکر م یا. خواهرم تو چقدر سادهردیحرفش را بگ یهیدییتأ جانیبخواند و هم
 !کندیم
که گفتم.  نهینشده خواهر من! شرطمم هم نیریبا حلواحلواگفتن دهنش ش ی. کسخوامیم مندهیآ یبرا نین تضمم -
که معلوم  هیاندهیمن آ ی. مهم براستیبعد طالق. نگاه مردم و برچسباشونم برام مهم ن م،یکنیمدت ازدواج م هی
 مرد قراره به کجا ختم بشه! نیبا ا ستین

از  یشده است. حت رهیگذاشته و به جلو خ نهیرا به سـ*ـ شیها. دستکندیام مکالفه اشیپوزخند عصب یصدا
 .گرداندیکردن به من هم ابا دارد و رو برمنگاه

*** 
 اورم؟یدرب انیبهراد مهرداد یآقا یشما را به عقد دائم و ابد دیحاضر ایخانوم؟ آعروس -
خاطر خواهرانم و . بهدیگریو عقلم م خنددی. ته دلم مستیبد یغم! دوراه ای ی. شادمیبگر ایبخندم  دانمینم

و  دیروراست باشم! اتاق عقد سف توانمیبا خودم هم نم یخودم قمار کردم. حت ی... با زندگدیشا ای شانیهاعشق
ش را به قلبم آرام تواندیاند هم نمما نشسته هیشب یونفرهبا وجود خواهرانم که در دو مبل د یتاالر، حت یشدهنیتزئ

 غلط است. یزیدرست و چه چ یزیچه چ دانمیو نم جوشدیم یااست که در سرکه یریبرگرداند. دلم مانند س
 جان!ساره! ساره -

. نمیبیم نیسنگ میهاجمع را بر شانه کی یهاو چشم آوردیمن را به خود م ،یعروس دیخواهرم در لباس سف یصدا
 :میگویم کشد،یرا به چنگ م یامبل سرمه یهاکه کناره یو با دست اندازمیبه کار م میزور صدا را در گلوبه
 با اجازه بابا و عموجان، بله! -

با عمو  وقتچی. پدر هداندیم بتشیمص نیرا دربرگرفته. صددرصد او را عامل ا میپدرم، قامت عمو یخصمانه نگاه
دخترانش به پسران برادر، خشم و غضبش را  یاعشق افسانه نیل او حا دانستیاو را مقصر م شهی. همامدیکنار ن

 رد؛یازدواج سرنگ نیبود تا شرط برهم بخورد و ا لبستهکرده. مخصوصاً که تابه حال به مخالفت من و بهراد د شتریب
 اندستادهیم ابا ه یکنار درب ورود ندازد،یب یبه او نگاه نکهیبدون ا ن،یمقتدر و خشمگ یاما نشد و حاال هم با ظاهر

 .ندیبیعقد پسران برادرش م یو پدر، سه دخترش را با هم بر سر سفره
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حال است و و خوش یخوردن پدر راضرودست نی. از انگردیپسرش، پدرم را م یهاشخندیمثل ن یبا پوزخند عمو
 کردن آن ندارد.در پنهان یسع یاذره

 گلم! یبه عروسا میطال، تقد سیسه تا سرو نیا -
جا . همهداردیو مهراد برم نیسرو طرفبهبلندش را اول  یهاو قدم گذردیم مانیروبهرو یانهیعقد آ یکنار سفره از

 ی. سارگلرودیم رادیسارگل و ه طرفبهها آخر فرزند ارشد هر دو خانواده هستند. بعد از آن شود؛یها شروع ماول از آن
 نندینشیوسط م یحال فرزندان آخر و نورچشمتابه یکرده و سمت چپم نشسته. از ک لما را اشغا یکه امروز مبل وسط

من  طرفبهو  بنددیبند را بر گردن سارگل مراست اتاق عقد؟ عمو با لبخند گردن یو ما فرزندان وسط خانواده گوشه
 یبد شیهاقت به ما برادرزاده چیه شد،که داشته با ی. او هر بددیآیبه او ندارم؛ اما از او بدم هم نم ی. حسدیآیم

 نکرد؛ اما پدرم هرگز...
 ؟یدیخانوم؟ باالخره بهم رسعروس یشد یراض -

وشلوار به کت یببازم! نگاه دیرا نبا هیاست؟ نه، قاف دهی. نکند فهملرزدی. ته دلم مکندیبهراد حواسم را جمع م یصدا
 :کنمیو زمزمه م اندازمی*ـزش مـیتمسخرآم شخندیو ن یخاکستر

 .یکردیم یبازباشک میگوشه قا هی هیاز ترس بق دیپسرعمو وااِل االن با یاریبال درب یحالاز خوش دیکه با ییتو نیا -
داماد از  موقعیب یخنده کنندیکه فکر م یآن کسان چارهی. بکندیحواس پرت جمع را جمع م موقعش،یب یهاقهقهه

 است. یحالسر خوش
کرده؛ اما  شهیرا پ یالیخیکه ب یو داماد ترسدیم شیکه از فردا یعروس گذرد؟یدر دل ما چه م داندیچه م یکس

کاش  کندی. حتماً آرزو مشناسمیسال خوب بهراد را م همهنی! بعد از ازندیحرف م یگریجور د شیهاشاهراه چشم
 .دیدیقامت م نیرا در ا شیلدای، یو تور بلند عروس دیدر لباس سف شیدخترعمو دنید یجابه

 صیرا گرفته و قدرت تشخ تیبه هممان، چشم جمع هیشب یها. لباسدرخشندیدر لباس عروس خوش م خواهرانم
دار، با جالب است. لباس عروس ساتن ساده و دنباله شانیشباهت برا نیرا ندارند و هم میهست یکدام، چه کس نکهیا

خاطر ما، سه . امشب بهدرخشندیباشکوه م باسل نیدر ا بیخواهرانم است و عج یقهیسل بایو ز لیشک ییهانیآست
شباهت، شش انسان متفاوت را  همهنیاند؛ اما خبر ندارند برخالف ارا کنار هم گذاشته یاسرمه کسانی یمبل دونفره

 یو خالف ظاهر شاد گذردیمچه در سرشان  ستیکه معلوم ن ییها. آدمافتدیدر کنار هم دارند. نگاهم به مهمانان م
مرتب و با  شانیصورت-دیسف یهایخواهند کرد؟ صندل فیشب را توص نیسرمان چگونه ااند. پشتخود گرفته هکه ب

 دنمانینخند ای دنیخند یبرا یکه حت یا. در نقطهمیقرار داد ررسشانیاند و ما درست در تفاصله در کنار هم قرار گرفته
عروس  گاهیجا نیخدا هم دو جفت ستون را ب یرضا ضمح یو صاحب تاالر حت کنندیهم صد جفت چشم دنبالمان م

 و داماد و مهمانان نگذاشته است.
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و سارگل هم  رادی. هرقصندیو عاشقانه م بایو ز روندیرقـ*ـص م شکلِیارهیدا ستیبا هم وسط پ نیو سرو مهراد
ها که چشم گذردینم ی. مدتآوردیجمع م نیشان لبخند را به صورت اعاشقانه یهاگاهو ن شوندیبه جمعشان اضافه م

 .کندیبا حسرت نگاهم م یگاهکنارم نشسته و گـه حرفیکه ب شودیم یمنتظر من و بهراد
را  خواهمیکه م یبلند شو و کار یعنیبرادرها  نیو ب رودیبهراد نشانه م سمتبهدار مهراد خط و نشان یهاچشم

 روحیاز سمت بهراد. انگار با همه لج کرده باشد. نگاهش سرد و ب یتیواکنش و اهم نیتراز کوچک غیانجام بده؛ اما در
 تاالب در زمستان. یزدگخیاست؛ مثل 

 لیچشم دوست و فام یاما جلو کشد؛یخاطر من از جنجال با برادرش هم دست نمبهراد به دانمی. مشومیم بلند
بر  ی... لبخند شاددیوقت شاو آن شودیم نیعج هایباجخانخواهرانم با حرف خاله یندارد. عروس یخوش صورت

 یکه برا برمیم یمانندیارهیدا دانیو با خود به وسط م رمیگی. دستش را مشومیو از جا بلند م نشانمیم میهالب
 ناخواسته! یرا دارد. شروع زیچ کیحکم  مانیهردو
که نه  دمیدیو رغبت نم لیمیب نیچن نیرا ا میروبهو داماد رو دادمیازدواج نم نیمن! کاش تن به ا ینه برا البته

 بلرزد! اشبستهنینوعروس آذ یکه برا ییدارد، نه چشم ها یدست نوازش
ها را شقانهعا شان،یو دامادها کنندیم یو جذابشان پروانگ پوشیوشلوار مشکدر آغـ*ـوش همسران کت خواهرانم

. کندینگاهم نم یاز شوق باز است و داماد من حت شانیها. لبکنندیزمزمه م رگوششانیز یبا چشم و گاه یگاه
 .کندیم امیهمراه ان،یاطراف یرهیخ هو نگا دانیم نیا انیم واریانداخته و فقط طوط نییسرش را پا

 ن؟یکه راه انداخت هیبازچه مسخره نی! امیبرقص میمجبور باش دیچرا با دونمیمن نم -
 ی. چشمانش جاپاشدیصورتم هم نم یبه رو ی. نگاه سردش را حتآوردیم رونیبهراد مرا از فکر ب حوصلهیب یصدا

 ندینشیم شیبه من سرجا توجهیتوجه را از نگاهش حس کنم. ب یالحظه خواهمیزور مو من با چشم به ستیگرید
مهم  شیبرا یا. انگار نه انگار که من هم وجود دارم. ذرهگذاردیرقـ*ـص تنها م شکلیارهیدا ستیو من را وسط پ

 نبود؟
من  ری! تقصکردمیجدا م شیلدایو او را از  دمیکشیآوردنش مچنگبه یآن نقشه را برا دینبا دیاشتباه کردم. شا دیشا

 !یامسخره یچه بود؟ عشق! چه سه حرف
 کرد،یوصلت قبول نم نیسرنگرفتن ا دیو پدر به ام دمیکشینداشت. اگر آن نقشه را نم یارزش شیوجودم برا وقتچیه

و طبل تنهابودنم را  دهدیآزارم م تیجمع یمسـ*ـتانه یها. خندهکردینم میرها حوصلهیو ب یاالن دامادم عصبان
ها بنا شده و متزلزل بست بر شکسته یاز پا امیستون زندگ ونآدم تنها هستم؛ چ همهنیا انی. من مکوبدیدر سر م

 و من را در خود له کند. زدیفرو بر خیاز  یاست. هر آن امکان دارد چون کوه
*** 
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و وجودم را از  رسدیشدن در آپارتمان خواهرانم به گوش مبسته ی. صداآورمیمتورم و قرمزم را از کفش درم یپاها
طبقه را  کی. خواهران و برادرانمان، سه آپارتمان کنار هم در لرزاندیم خواهد،یکه مرا نم یحس تنهاشدن با مرد

 یما شکل و رنگ خانه چه فرق ی. برامیامدیهم ن دنشید یراب یاند؛ اما من و بهراد حتانتخاب کرده یزندگ یبرا
 بپاشد؟ یخانه رنگ زندگ واریصاحبانش به درود نیعشق ب ستیقرار ن یوقت کند،یم

حد کرم و انواع لوازم  نیکه تا ا نندیبیعروس را چه م هاشگریآرا نیاز ا یبعض دانمی. نمشمکیبه صورتم م یدست
 یاخودم نبود که رنگ قهوه یکمان یابروها فیاتفاق است. ح نیترجذاب شهیهم ی. سادگنشانندیبر آن م شیآرا
 دند؟کر باترشیز شگریو به قول آرا دندیآن کش یمداد بر رو کی

 ییبایو ز کندیم یتداع میرا برا یگرید زیاما چشمان تو چ ؛یخواهران همسان دار نکهیبا ا گفتیم شهیهم پدرم
شدنش، نفس از و با هربار بازوبسته کندیرا آب م نندهیکه دل ب یکردنت است؛ طورنگاه یزدهکنج حالت غم یخاص

 اهت،یبراق س یهاچشم گفتیاند و مگر پدر نم دهیم کشیرا برا یاخط چشم گربه نی. پس چرا ابردیجان عاشق درم
که مدام نگاهت کند تا گذر زمان را حس  کندیآدم را مـسـ*ـت م ،یدار ینییپلک پا یباال شهیکه هم ییهااشک

 که امشب نگاه پدر ستاره باران نشد! فی. چه حبردیساره چشمانت هوش از دلم م گفتینکند؟ پدر م
 ببند. ! در رو همگهیتو د ایب -
االن به استقبالم  دیبهراد! مگر نبا ستیحق نوعروست ن تیو عصبان یبدخلق نی! استیعروس نرسم استقبال از تازه نیا
 طورنیها اها و دامادعروسمگر تازه ؟یسرم ببندو در را پشت یریرا در دست بگ دمیدامن بلند سپ یو دنباله ییایب
 .یدانیاست که تو نم نیرقم خواهد خورد! فقط مسئله ا یگریآه که سرنوشت من و تو جور د ستند؟ین
نه،  ایواقعاً مشترک خواهد بود  دانمیکه نم یاتاق خواب مشترک طرفبهو  کندیبه من کراواتش را باز م توجهیب
 .بنددیو در را م رودیم

! البته که یآوردیرا به جا م ینوازرسم مهمان ت،یانسان یاز رو یکم ی. کاش حتندیبیهم رفت. انگار من را نم باز
 .امدهیهاست که از شما برندارم. من سال یمن از تو انتظار

از حال عروس و  خبریجا، برا در همان لمانیصبر کنم تا بهراد در اتاق را باز کند؟ وسا دیکجا بروم. با دیبا دانمینم
هاست . حسادت سالندازندیتالششان را کردند تا مرا از چشم پدر بکه تمام  یو سارگل نی. همان سروانددهیداماد چ

. از همان میکه ما تنها شد یکه مادر رفت. از همان وقت ی. درست از همان روزمیخبریمان را خراب کرده و بخانه
چقدر کم و زبون است.  یها گاهما آدم یای. دنستین علتیب نیو ا میما شو میکه من تنها شدم. ما نتوانست یوقت
 د هم...یو شا میها در حسرت بسوزکند تا سال یو کار زدیما را به هم بر تواندیم یاساده زیقدر که هرچآن

خانه  ییرای. پذآورندیتا صبح دمار از روزگار حال و احوالم در م ابند،یافکار مزاحم اگر مجال ب نی. اچرخانمیسرم را م
اند. آشپزخانه گذاشته یرا در وسط خانه و جلو یراحت یهااند. مبلکرده نیتزئ یو آب دیسف یهارنگ بیرا با ترک
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 یدر کنار در ورود ییبایو ز دارنهیآ ی. جاکفشانددهیچ یراحت یهارا در قسمت باالتر و بعد از مبل یسلطنت یهامبل
ها نکردم. قرار شد خانه شانیهم همراه هیزیجه دیخر یخواهرانم باشد. برا یقهیسل تواندیفقط م نیاند و اقرار داده

 افتنی یداشتند و من در دغدغه یاساده ی. خواهران من چه دغدغهنندیهم، فقط با سه رنگ متفاوت بچ نیرا ع
 را نداشته باشم. بودنیحس اضاف نیخانه که ا نیتوجه از صاحب ا یاذره

 رهیخودم در را باز کنم. دستگ دی. باستین یاچاره نکهی. مثل اامستادهیگذشت و من همچنان به انتظار ا قهیدق ستیب
 .کندیم خکوبمیاش برجا ممردانه یکه صدا گذارمیو پا به اتاق بختم م کشمیم نییرا پا

 ؟یندادن قبل واردشدن در بزن ادیبهت  -
هم او  دیبهرادم. شا یهاییو تندخو هاییاعتنایاز ب زی. امشب لبرکندیرا متورم م میو گلو زدیریدر قلبم فرو م یزیچ

 یشب، شب واقع نیخون شده. اگر ا میدلم گرفته. دلم از خودم و از تمام اجبارها یبیو من به طرز عج ستیتندخو ن
در نگاهش عشق و  شدیکه م یعاشق. مرد ی! حتماً من بودم و مردافتادیکه اتفاق نم ییزهایازدواجم بود، چه چ

 دیتندخو شده! مگر زن با بمیبه حال عج توجهیدارد. بهراد چقدر ب مانییتنها نیا یبیبهت غر کی. نمیخواستن را بب
 باشم؟ اشیورود به اتاق مشترکشان هم در بزند که من دوم یبرا
 به درزدن باشه. یازیورود ن یبرا کردمیاتاق منم هست بهراد. فکر نم نجایاما ا خوام؛یعذر م -

است. ما امشب هردو  نینقش بسته و انگار غمگ اشیشانیپ ی. او هم مانند من اخم روشنومیپوزخندش را م یصدا
به  یلیرا احاطه کرده و با هر تپش، کمبود خودش را چون س مانیهاکه دور قلب یزیچ کی. میکم دار زیچ کی

 طیمح نیجوِ بودن در ا دگرگون شود. انگار محال گونهنیامشب سخت باشد و ا کردمیفکر نم چی. هزندیصورتمان م
 بـرده است. غمایعواطف سالم ما را هم به  ست،یچنان باشد و ن دیکه با ییو فضا
 یدستش را رو کیو  دهیمشترکمان دراز کش یبا ساتن صورت دیتخت سف ی. رواندازمیدوباره به بهراد م ینگاه

 صورتش گذاشته است.
 ایو بعد هم متأسفانه  میهست نجایا یصباح هینه من و تو ساره! من و شما  ه،یواقع یاون واسه زن و شوهرا -

به نفع هردومونم هست. ما از اول  یجورنیرو حفظ کن. ا متیاالن حر نی. پس از هممیجدا بش دیخوشبختانه با
 .ستیهم ن یحرف چیه یجا گهیپس د م؛یذاریقدم م میدار یچه راه یتو میدونستیم

غم  نیا یمعن فهمد؟ی. او چرا حال مرا نماعتناستیکالم به حال و احوال من ب نیت ندارم. اسردش را دوس کالم
از  شتریب یحت شود؛یاوضاع بر وفق مرادش نچرخد، زبانش زهرآلود م یوقت شهیچنگ انداخته بر دامانم؟ هم بیعج
 من!

. جان یکنیم هیبهت، بعد تا دو روز گر گمیم یزیچ هی. ستیساره! امشب اصالً حال روح و روانم خوب ن رونیبرو ب -
 من برو!
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 :کنمیزمزمه م اریاختی. بکندیرا سست م میو پاها لرزاندیدار و محکمش تنم را مخش یصدا
 از کجا؟ -
 .دهدیزحمت بازکردن چشمانش را به خود نم ی. حتشودینم جادیدر حالتش ا یرییتغ
 جیگ طورنیهم می. البته از قدیرو بفهم نیا دیو تو با میکنار هم باش دیاچه خبره. ما نب ستین تیحال ادیز نکهیمثل ا -

برو  گمیو م کنمیلطف کن و االن بفهم حالم بده. بفهم دارم آدم حسابت م یول ست؛یتوش ن یو حرف یو خنگ بود
 رو بذار و بمون. لتیوسا ی... همون اتاق بغلدونمیو چه م رونیب

اش بروم! دستانم از خانه دیبا یکه روز ندیبیم یمهمان کیمرا در حد  یعنی. دیگویمهمان را م یآماده شده برا اتاق
کارم دقت  یجهیبه نت شتریب دیبا دی. شالرزاندیبرگشتن تن پدرم را هم م نیبرگردم، ا ی. حتماً اگر روزلرزدیم
در من وجود  یرا انتخاب کردم؛ اما حس یریشدم و... من بد مسیعشق خواهرانم رد م یاز رو دیبا دی. شاکردمیم

در خودم باشم و...  یزیهم به دنبال چ دیشا ای« !نی. فقط همریمس نیساره! هم یه» دیگویو م شودیدارد که مانع م
 دامادم! یکنیم الاز من استقب گونهنیکه ا امارردهین رونیرا از تن ب امدهیکه به حرمت بودنت پوش یهنوز لباس عروس

برات  قدرنیمن ا یچرا فهم کالم ساده ؟یفهمیهان؟ چرا حرف من رو نم ؟یزل زد ی! به چگهید رونیبرو ب -
 گنگه؟
*** 
 دهیکه مخصوص مهمان چ یدیسف یتخت دونفره یاز رو یحالیو ب ی. با بدبختدهیزنگ تلفن امانم را بر یصدا

 اش را جواب بدهد؟!تلفن خانه دی. بهراد کجاست که مهمانش باافتمیراه م ییرایپذ طرفبهو  شومیبودند، بلند م
 ؟یاالو؟ الو؟ خونه -

 ست؟یک گریزن د نی. اچدیپیدر گوشم م یازنانه یصدا
 بله؟ شما؟ -

هم  دیدر تلفن را نداشت. شا گرید یزن یصدا دنیانتظار شن ایمن جا خورد  یصدا دنیقطع شد. انگار از شن تماس
 شماره را گرفته بود. یو فقط اشتباه کنمیمن اشتباه م

از بهراد  ی. اثربرمیسرم را داخل م واشیدر اتاق باز است.  کنم،یاتاق خوابش حرکت م طرفبهکجاست؟  بهراد
کردنشان هم در مرتب یسع یافتاده. حت نیزم یبود، رو دهیپوش شبیکه د یو خانگ یداماد یها. فقط لباسستین

 نکرده.
. مگر روز اول ازدواج نمیچیرا در کشو م اشیخانگ یهاو لباس گذرامیو کراواتش را در کاور مخصوص م وشلوارکت

. حتماً خواهرانم کنمیدم م یو چا رومیکجا رفته؟ به آشپزخانه م خبریپس بهراد ب کنند؟یبا همسرانشان خلوت نم
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 زند؛یریم وانشانیدار شده با عطر بهارنارنج در لطعم یاو با عشق چ خورندیعاشقانه م یااالن با همسرانشان صبحانه
 اما من چه؟

گرفته اند تا کنارمان بمانند؛ اما  یشان مرخصکارخانه ریامروز را از مد گفتینه. مهراد م ای دیآینهار خانه م دانمینم
 هستم. یها مستثنآن یاز قاعده شهیمن هم

به جا بگذارم.  شیبرا یخوب یخاطره دی! باستین یکم زینهار مشترکمان است. چ نیبهراد چه بپزم؟ اول یبرا نهار
در مشامم  ی. عطر خوش سبزدهمیو مواد را در قابلمه تفت م رومیگاز م سمتبهاست.  یسبزبهراد عاشق قورمه

ا ابد غصه خورد و در داغ ت شودیحالمان را خوب کنم. نم وکار شوم بهام امروز خودم دستگرفته می. تصمچدیپیم
 یایزندگ گذارمیآوردن بهراد را! حاال که دارمش نمدستبه نیهم خواستم؟یرا نم نیکردن سوخت! مگر هماشتباه
 الً. فعگنجدیکه در تصورت هم نم یزی. چخواهمیفراتر م یزیبه دست آوردم، از چنگم برود. من چ یسخت نیکه با ا

 ؛یرسانیروش اول من را به هدفم م نیدر هم ،یبهراد! اگر عاقل باش یکنیچه م نمیا ببت کنمیروش اول را امتحان م
 من و تو... یندهیوگرنه آ

با من تماس هم  ی. خواهرانم از صبح حتنمیچیم شیجهازم را رو یهاظرف نیترکی. شکنمیآماده م یمفصل زیم
ازدواج را آنسان بر  نیو حالوت ا ینیرینشسته. دوست دارم ش نیریمشترک بدجور به کامشان ش یاند! زندگنگرفته

 نداشته باشند. یزیراه گر گریدلشان بنشانم که د
شانه باز  یها را روو آن دهمیحالت م امیلَخت مشک یبه موها ی. کمکشمیم میو شانه بر موها رومیاتاق م به
تر کوچک ی. وقتپوشمیدار قرمزم را هم مو کفش پاشنه کنمیکوتاه قرمزرنگم را به تن م یبایز راهنی. پگذارمیم

باعث به  ییبای. مگر زینینشیاما در دل نم ؛ییبایتو ز گفتسخت نشده بود، بهراد به من  مانیهاو هنوز دل میبود
 شود؟یدل نشستن نم

و از من انجام  کشدیه مدر جانم زبان یبی. حس عجنشانمیصورتم م یرو ی. بهراد آمد؟ لبخنددیآیدر خانه م یصدا
 تا... یکار را انجام ده نیا دیبا دیگویدر درونم م یکار را دوست ندارم؛ اما حس نی. من اخواهدیاحمقانه را م یکار

 یمشک ی. ابروهارسدیخسته و کالفه به نظر م ،یوشلوار کتان مشک. ظاهرش در آن کترومیدر م طرفبهذوق  با
خواند. در  اشیرا در کنج چشمان بادام یخستگ شودیهم م هیزاو نیدارد و از هم یاخم و خستگ یبنا اشیریشمش

هم خوب است.  رخشمی. نشودیو خم م کندیباز م د،قرار دار دمانیسف یرنگ را که در کنار در ورودکرم یجاکفش
 اشیشانیو پ ینیب نیب یادل خوبتع دارش،هیاست و فک زاو نقصیرخش ب میدارد؛ اما ن یگوشت یدماغ صاف و کم

 حال دماغش را عمل کرده بود.مرد سراغ دارم، قطعاً تابه نیکه از ا یهم با صفت کردیکرده. البته اگر نم جادیا
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. ستین میهاتق کفشو حواسش به تق پوشدیرا م شیهاییو دمپا گذاردیرا درون کمد م اشیچرم مشک یهاکفش
و  نیاز بار سنگ یناش اتیدگیو چه بهتر که خم یباش دهیخم شهیهم دیدارم بهراد! تو بارا دوست  شدنتدهیچقدر خم

 باشد.« درد»کوتاه اما پر از مفهوم و حال  یامهلک واژه
مختصر  شنوم،یلب جواب را م ریاما ز کند؛یبلند نم دنمید ی. سرش را هم براکنمیاش محواله یشوق سالم بلند با

 !دیو مف
فقط  یگفتیو م یخوردیپختم. از اوناست که انگشتاتم باهاش م یچه نهار نیبب ایبرو لباست رو عوض کن، ب -

 یدونی. بدجور گشنمه. ممیبا هم بخور یای! تا حاال منتظر بودم تو بایشما خواهرا بهتره. زود ب نیپخت ساره بدست
دلش بزرگ  دی. بهراد، آدم باهیزیاما صلح بهتر از هرچ م؛یشی. ما که تهش جدا ممیگرفتم با هم صلح کن میمن تصم

 .ارنیو کم م شکننیم یزندگ یزود جلو کیکوچدل یباشه. آدما
 :دیگویو م افتدیو بدون توجه به من، سمت اتاق خواب راه م دهدیتکان م یسر کالفه

. در یدستم باد نکن یرو ،یرینم یاما من امروز نهار خوردم. خودت بخور از گشنگ ست؛یپختت بدک ندست یا -
 م؟یبود خبریو ما ب یشد لسوفیتا حاال ف یضمن از ک

 طورنیکه ا هالمیخانه و نهار مشترک بخورند؟ در ف دیاینبود مرد ب نی! نهار خورده، آن هم بدون من؟ مگر روال اواو
نهار مشترکمان در حال تدارک  نیاول یهمه زحمتم. از صبح براآن فیح یکه بهتر؛ ول خوردی! نمدادندینشان م

 !طورنی... که اایدر رستوران  ؟یگریبا شخص د ای هاخورده. تن رونیروز، نهارش را ب نیهستم و حاال در ا
 خندمیمرا زودتر از حد معمول به روش دومم سوق دهد؟ م خواهدیهم م دی. شاندینشیناخواسته بر صورتم م یپوزخند

 .کنمیسرش حرکت مپشت ارادهیو ب کنمیو سرم را صاف م
و تدارک بودم؛ اما  هیآقابهراد از صبح مشغول ته یگل رو ی. هرچند که من براستین ینداره. نخور! مشکل یاشکال -

 .ستیتفکراتم ن قیال یهرکس یبودم، منته لسوفیوقته ف یلی. من خستین یمانع
 .کندیپرت م اشیخواب صورتتخت یو رو کشدی. کتش را از تن مشودیم رهیو با لـ*ـذت به پوزخندم خ الیخ یب

مِن باب بخش  یول ؛یاریاز عزا درم یخودت دل تیممنونم دخترعمو! باالخره در نها یلیخ یدیزحمت کش نکهیاز ا -
لبات  یآب دماغت رو شهیکه هم یستین یبچگ ینویفنیف یسوختهعرض کنم تو همون دماغ دیدوم حرفات، با

 ؟یزنیم نهیم دم از تفکرات نهاد، االن واسه«عه شوره؟» یگفتیم ختیریم
و نگاهم را به  زنمی. دو دستم را در هم گره مستمیایاتاق خواب م دیو کنار در سف فرستمیم رونیرا ب قمیعم نفس

بزند تا جذاب نشان  پیندارد؛ اما خوب بلد است چطور ت یخاص یلیخ ییبای. زدوزمیم دارشهیصورت الغر اما زاو
 دارد. دنیپوش یبرا یدوختخوش یهاکت شهیو هم هرا مردانه به باال شانه زد اشیکوتاه مشک یدهد. موها
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 یچه کنم که از اول تو اون پسربچه یول شد؛یمسائل برام مهم م نیبودم، ا نگریاگه منم مثل تو سطح دیشا -
از اون دوران  یکمدست داست،یکه پ طورنیه کنه. االن هم انگا قیعم یبه زندگ تونستیکه نم یبود یشرور
 «.باشدو هنرش نهفته  بیتا مرد سخن نگفته باشد، ع». به قول شاعر یندار

را به  اشیکه بدن عضالن دهیپوش یدیسف ی. رکابکندیرا از تن خارج م دشیسف راهنیو پ خنددیبلند م یصدا با
 بماند. پیتتا خوش کندیکار م یسازهاست که بدن. سالدهدینشان م یخوب

نداره.  دهیآدم باهات برخورد کنم، فا هیگفتم اندازه  دم،یامروز تو روت خند ی. هرچاریمن رو باال ن یساره، اون رو -
 یچطور دیبا یبزنم تو سرت تا بفهم امونیمثل همون بچگ نهیا اقتتیکه ل یرسونیباور م نیمن رو به ا شهیتو هم

 بهراد با من دشمنه و فالنه! یبگ یفتیبعدأ راه ن ز! بایکردم، آدم نشد یسع یکه هرچ فی. حیبرخورد کن
ضعف نقطه دیشازده نبا نی. ادهمیاما در ظاهر نشانش نم فرستم؛یم رونیکه از درونم برخواسته، به ب یرا با حرص نفسم

و مالک  یفهمیرا م زیچو همه یکه عاقل ییتو نیا یکردیفکر م و یگستاخ بود قدرنیمرا بفهمد. بهراد، از اول هم
 ییهابا من چه کرد در همان سال یروینم ادمی یا. ذرهگرددیکدام پاشنه م یرو ایدن دهمی. نشانت میهمه هست

 .یزنیکه از آن دم م
*** 

 ؟یاریدرب یشکل نیرو ا نایزدنه؟ حواست کجاست؟ من گفتم اچه وضع طرح نیخانوم ا -
بهراد  یهایرحمی. فکر کنم بدجور خراب کردم. اصالً مگر بآوردیم رونیمن را از فکر ب یجالل یآقا یعصب یصدا

 من گذاشته است که بتوانم به کارم فکر کنم؟ یبرا یاعصاب و حواس م،یهابرنامه یندهیو تصور آ
 .کنمی! حواسم نبود. تا شب درستشون مخوامی! من عذر مدیببخش -
با خانم  دیچگونه با فهمدیگستاخ است و آخر نم شهی. همدوزدیرا به نگاهم م دارششیصورت چاق و ر تیعصبان با

شلوار کتان  دهیهنوز نفهم یداشت، وقت یادیبشر انتظار ز نیهم از ا دیچون من برخورد داشته باشد. البته نبا یمحترم
 !قیعم یمسائل هچه رسد ب ست،یابدأ جذاب ن یابا کت پارچه یاقهوه

 .یبد لیطرحا رو تحو نیو ا یشد، بمون یشب تا هر ساعت دیبا یول خب؛لهیخ -
باور  نیبه ا یهنوز مغز کس یبه افکار و عملکردشان داشته باشد. وقت یمیها ربط مستقآدم یقهیسل کنمیفکر م من
افکارش هم در  یعنی د،یسن لباس پوشو متناسب با  نیسنگ دیو چطور با دیآیم یکیکه کدام لباس به آن  دهینرس

 .کردهرشد ن یعمل به همان اندازه کوچک است و هنوز به قدر کاف
 یگرید یوضع را انجام دهم! چارهخل یجالل نیشده بمانم و اوامر اخراب نیدر ا روقتیتا د دیکه امشب با یوا یا

 را مختل کرده است! امیکارت کند بهراد که در نبودنت هم فکرت زندگچه میهم ندارم. آه خدا بگو
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شرکت را اداره کند؟ با  نیا یبه بزرگ یامجموعه تیریهمه وضع خرابش توانسته مد نیبا ا یچطور جالل یراست
 .کندیتوجهم را جلب م ییکه صدا کنمیرها م زکارمیم یصندل یخودم را رو یحوصلگیب

 نیکمکتون کنم؟ اگه بخوا تونمی. مستیحالتون خوب ن نکهیمن امروز حواسم به شما بود. مثل ا ان،یخانوم مهرداد -
 کار شما رو هم انجام بدم! تونمیم
 اندازدیمن و کارفرما م یهابختک خودش را وسط بحث نیهر بار ع خواهد؟یاز جانم چه م اشیوزوز یموها نیا با

اش را ندارم و به را از من نشان دهد. اصالً حوصله تشیمانند زورو جلوه کند و حما خواهدیممکن م قیو به هر طر
کند.  تیبخواهد از من حما پوشیسوسول شلوارل نی. خودم کارم را انجام دهم بهتر است تا اازمینیلطفش هم ب

 .دهیچینش پشال خواهرش را دور گرد کنمیحس م نم،یبیاش که هربار مگردن مسخرههم با آن شالآن
 .دمی! خودم انجامشون مستین یازین ،یمحب ینه آقا -

 :زندیو نامطمئن لب م کندیم زیر یرا کم اشیبادام یهاچشم
 .نیدار اجیبه کمک احت کنمیاما من حس م -

 :دهدیو ادامه م خوردیحرفش را م عیسر ند،یبیرا که م ظمیغل اخم
 ! با اجازه خانوم!نیدونیالبته هرجور شما صالح م -

 .رودیهم از رو نم وقتچیاست که ه نیا بیو عج کنمیراهش م یرا بدرقه ظمیچپ و پرغچپ نگاه
ام. بچگانه را تمام نکرده یشامپو نیا یو هنوز طراح کندیدرد م یاز خستگ میها. شانهکشمیم امیشانیبر پ یدست
 .دیآیتلفن به صدا در م یگوش

 بله؟ -
 :چدیپیم یسارگل در گوش یصدا

تون، بهراد گفت . رفتم در خونهمیتو؟ هنوز کارت تموم نشده؟ امشب شام درست کردم، دور هم باش ییکجا ؟یوا -
 ...یپسره ومدی. خودشم نیومدین
 :میگویو م پرمیحرفش م نیب

 .امی! کارم تموم شد، مخبلهیخ -
 یابینخواهد شد؟ بازار ترلیتر کنم، شککج یراستش را کم ی. اگر انحنازنمیزل م توریو به مان کنمیرا قطع م یگوش

 .شودیو فروشش هم به نظرم بهتر م
 و بذار کمکت کنم؟ یشیشرکت م نیخانوم! نگفتم تو آخرش مهمون ا یا -
 .گذارمیقلبم م یو دستم را رو پرمیترس از جا م با
 ن؟یکنیم کاریچ نجایا ن؟یشما مگه هنوز نرفت -
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چون قد خود من  م،یحد قدش کوتاه شده؟ البته از حق نگذر نیکه تا ا دادندیچه م تیطفول یبشر در دوره نیا به
 یاز من بلندتر است؛ اما اگر پاشنه یزیهم چند سانت ناچ یموفرفر نیوگرنه هم نم؛یبیرا کوچک م هیبلند است، بق

به غبغب بدون  ی. بادکندیرا مرتب م اشیاقهوه چرم. کاپشن میقد شده باشهم دیبا م،یکفشم را هم حساب کن
 :دیگویو با غرور م اندازدیگوشتش م

 همهنیا فهممی. اصالً نمکنمیکمکتون م نی. بذارنینکن تیخودتون رو اذ قدرنیخاطر شما موندم. حاال هم ابه -
 !هیچ یمقاومت شما برا

 میو برا یچرخیدورواطراف من م کسرهی ،یکه استخدام شد یاات را ندارم. از لحظهچون حوصله کنم؛یم مقاومت
 .یکنیم جادیمزاحمت ا

 .کنمیخودم حلش م ن،یببر فیشما تشر -
 یالحظه ی. براگذاردیشده مپخش یهابرگه یدارد و دو دستش را رو یبرم رنگمیاقهوه زکاریم سمتبهقدم  چند

. عقب دزدمیزده نگاهم را مو هول شودیدر صورت گردش م یاقهوه یلهیدو ت یتالق امیچشمان درشت مشک
 .رمیگیو فاصله م چسبانمیم یصندل ی. خود را به پشتکشمیم
همکار  هیگفتم؟ فقط خواستم به عنوان  یبد زی! مگه چکنمیبودن شما رو درک نمو معذب یدور همهنیا یمعن -

 !بهیبرام عج یلیخ ن،یریگیکه م یاو فاصله بتونیعج یهاتالش نیبهتون کمک کنم. ا
بهراد من  یندارد؛ اما به پا یبد ی. چهرهنمیبب توانمیچشمانش م یارا در رنگ قهوه رمیفاصله انعکاس تصو نیا از
 کجا! یاقهوه یهاشرارت چشم نیمعصوم کجا و ا نیمشک یهالهی. بهراد و آن ترسدینم
. اتفاقاً منم نیرو انجام بد هیندارم. بق یمن حرف ن،یکن تیخودتون رو اذ نیخوای. حاال که میمحب یباشه آقا -

 .رسمیزودتر م یطورنیهمسرم منتظرمه، ا
. خودش را صاف دهدیو سرش را به دو طرف تکان م شودیمنعکس م اشیضیب باًیصورت گرد و تقر یرو یلبخند
منتظر من باشد. اصالً به چشمش  یاندارم بهراد ذره نانی. خودم هم اطمکندیزدن مشروع به قدم زمیم یو جلو

 دخترعمو! کی یاندازهبه یکه حضورم را حس کند؛ حت میآینم
محل کار بمونه  یشب تو موقعنیزنشون تا ا ذارنیعاشق نم یمنتظرتونه؟ آخه معموالً مردا نیهمسرتون؟ مطمئن -

 زنگ هم بهش نزنن! هی یو تهش حت
ثابت کند؟ چرا تمام مدت حواسش به من بوده که متوجه شده تا  خواهدیرا م یزیچه؟ چه چ یعنی ؟داندیاز کجا م او
 ام؟نکرده افتیاز او در یزمان تماس نیا

 د؟یکه از تعداد زنگام باخبر نیمن هست یگوش ی! شما توشمیمنظورتون رو متوجه نم -
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در  کندینداند فکر م ی. کسخوانمیرا در چشمانش م یروزی. حالت پشودیم لیتبد یبلند یبه تک خنده لبخندش
به چشمانم  کهیو درحال شودیمتوقف م زیم ی. جلودهدیسر م یشده که قهقهه شادمان روزیپ ینیسنگ یچه مبارزه
 :دیگویزل زده، م

 رفتن.باهاتون تماس گ یخانوم ایبارم گو هیو  دیاز صبح فقط کار کرد دمیگفتم که! حواسم بهتون بود. د -
 زانیم نیآدم تا ا کی. چطور دهمیهم فشار م یرا رو میها! از حرص دنداندهدیمن! به مکالماتم گوش م یخدا

 من دوخته باشد؟ یاست که فقط چشمش را به کارها کاریب
 ن؟ینداشت یاگهیشما کار د ه؟یمردم کار درست دزدنیو د ستادنیبه نظرتون گوش وا -
هم توجهم  نیگرفتم کمکتون کنم. هم میحالتون، تصم دنیاما به عنوان همکارتون و با د ست؛ین ینه، کار درست -

 توجه من رو جلب کنه! تونهینم یرو جلب کرد. البته هرکس
. ردیگیسرش را باال م یشیو با ژست نما بردیفرو م بی. دستش را در جزندیکاپشن چرمش را کنار م یگوشه
شکم  یوزن دارد. البته در اصل فقط کماضافه ی. به نسبت قدش، کمرساندیرا م یقیعم یروزیحس پ شیهالبخند

 .داشتنوزناضافه یکم یعنیو شکم  کلیه نیدارد؛ اما در مقابل بهراد، ا
هم ارزش و حواسم به سالمت افکار و روحشون  یکم دیبخوام بهشون بها بدم. شا شنیباعث م یفقط افراد خاص -

 باشه.
 یو از گوشه کنمیکج م ی. گردنم را کمماندیدور نم زشیت یهاو از چشم بنددینقش م میهالب یرو یظیغل پوزخند

 .کنمیچشم نگاهش م
 ن؟یکاذب رو دار ینیخودبرترب نیا شهیچه از خود متشکر! هم -
 .گرددیبرم یو لبخندش به حالت عاد گذاردیشلوارش م یهابیبار دو دستش را در ج نیخندد و ا یم
من  ن،یدی! اگه اجازه منی. قدر خودتون رو بدوننیهست یقیشما خانوم ال یحرفا؟ ول نینه خانوم! ما رو چه به ا -
 ساعت تنها بمونه. نیخانم جوون تا ا هی ستیمنزل. خوب ن نیببر فی. شما هم تشرکنمیکار رو تموم م مونمیم

زن را به او  کی یقدر و بها خواهدیاست که م یباور کنم تنهانماندن خانم همکار مهم و او جنتلمن یعنی! عجب
 مرد؟ یواژه یقحط نیشود؟ آن هم در ا ادآوری

 ی. ولتازمیخانه م سمتبهو  گذارمیپدال گاز م ی. پا روزنمیم رونیسرعت از شرکت بو به کنمیتشکر م مغرورانه
 نیتا ا نکهیمخصوصاً ا ست؟ینبود زنش مهم ن شیاست و برا الیخیحد ب نیتا ا ی. کدام شوهرتگفیهم نم راهیب

 .ییتو کجا پرسدینم یمانده و حت رونیساعت از شب ب
. کنمی. سالم مرودیحال نشسته و با کنترل ور م یخردل-یاروزهیف یمبل راحت ی. بهراد روکنمیخانه را باز م در
بهراد! حداقل  یاشده رحمیروزها چقدر ب نیطرفم برنگرداند و نگاهم نکرد. ابهجواب سالم هم سرش را  یبرا یحت
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منتظر سالم و  زانیتا چه م نی. ببکنمیتوست و نگاهت م هچگونه حواسم ب نی. ببنیرا بب امینگاهم کن. خستگ
 .یندان وقتچیه دوارمیو ام زارمیاز تو ب انزیتا چه م یدانیاما ابدأ نم ؛یبودم و محل نداد اتیپرساحوال

. یکه از در اومد اوردمیبال درم یحالداشتم از خوش گهی! دیایآوردن! فکر کردم شب هم نم فیخانوم باالخره تشر -
. راهت رو بکش و برو تو اتاقت. دوروبر من هم نستای. حاال هم مثل ماست جلوم وایشد! شبم رو خراب کرد فیح
هم که  یطورزدن با تو. اونسروکله یو نه حوصله رمنشه. امروز تو کارخونه به مشکل خوردم. نه اعصاب دا داتیپ

از  رتریکه حق ادیمن امشب بهتره باال ن یبرو ساره! اون رو یول ؛یریاز رو نم ،یوپرت نگتا چرت یتو سابقه دار
 برات بهتره. ،ینش ،یبود یکه از بچگ یزیچ
. بغض بردیاش را مگوشه کیبهراد دائم  یشهیام که تشده یابندخورده ینیروزها چ نی. اشکندیمدرون قلبم  یزیچ

 .دهدیرا آزار م میگلو
 بهراد! ینبود رحمیب قدرنیا -

 .زدیریو بر سرم م شودیپوزخندش آوار م یصدا
 !یزیانگرقت تی! از همون بچگنمتی. برو نبکنهیتو حالم رو بد م دنید ینبودم؛ ول -

*** 
. نکند دزد باشد؟ لرزدیم میها. دستپرمی. با ترس از جا مشنومیرا م واریبه د یبرخورد محکم درب ورود یصدا

کار ! حاال چهای. خداترسمی. مدمشیند گری! از صبح که از خانه خارج شد، دستیکار کنم؟ بهراد هم ن! چهایخدا یوا
و  کشمیباز نباشد، خجالت م ی. اگر توهم زده باشم و درتنه ساعت سه شب اس زنگ بزنم؟ رادیکنم؟ به مهراد و ه

کنم.  دایبروم و منشأ صدا را پ رونیخودم ب دیترسم را کنار بگذارم. با دی. باکنمیها را هم خراب مشب آن یاز طرف
 !توانمی! بله، من میتوانیبرو دختر! تو م

 یدر را به آرام انیگواهلل. بسمشودیم رهی. وحشت بر جانم چبرمیدر اتاقم م یرهیدستگ سمتبهلرزانم را  یهادست
از در باز خانه باشد. ترس تمام تنم را  دیکه با تابدیدر هال م یجاناست و فقط نور کم کی. راهرو تارکنمیباز م

مرد. از فکرش  کیاز تکرار آمدن  !ترسمی... از همان روزها مایا اگر دزد یموقع شب! خدا نی. من تنها و الرزاندیم
. با ذوق و شودیدر دلم روشن م یدیام یبهراد باشد! بله! کورسو دیبکنم؟ اصالً شا توانمیکار م. چهلرزدیهم تنم م

 :زنمیم شیآمدن بهراد صدا دیترس، به ام
 ؟ییبهراد، بهرادم تو -

او را  توانمی. نه، من نمستیمن ن ی. براستیمن ن یکه در آخر اسمش گذاشتم، اندازه یتیمالک «میم» نیا بهرادم؟
بهراد؟ مگر  کند؟یفراموش کنم چگونه با من رفتار م شودی. مگر مستیمن ن یآخر صدا بزنم. او برا «میم» نیبا ا
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 اشیحال زهایچ نیرا فراموش کنم؟ اما نه! ترس که ا یوردبه ارمغان آ میکه تو برا یتمام آن لحظات تلخ شودیم
 .گرددیامن م یفقط دنبال مأمن دهی. دست و دل لرزشودینم

 ییجز آشپزخانه که در سمت چپ است. صداقرار دارد، به ررسمیدر ت ییرای. کل حال و بعد از آن پذرومیم جلوتر
وگرنه  بندمیرا به ته اسمتت م تیمالک «میم»دارم بهراد که  ازی. اکنون به تو نرومیحال م طرفبه. چند قدم دیآینم

 من کجا و تو کجا!
 ! توروخدا جواب بده!ترسمایبهراد، من م -

و  زندیذوق م یو ناگهان در باز آپارتمان تو گرددیراستم برم سمتبه. نگاهم رومیسکوت محض! جلوتر م بازهم
 شتریرفته، ترسم را بفرو یکیکه در تار یاخانه دنی. وحشت و دکوبدیم نهیقلبم از تپش دوبرابر قبأل با شدت در سـ*ـ

و آن را  رومیدر م سمتبهسر شده و توانم را گرفته،  گرید کنمیکه حس م ییکورمال و با پاها. کورمالکندیم
 سست شده. می. پاهابندمیم
 بهیغر کیو حضور  یکیو تار ییمن از تنها ایکمکم کن! به دادم برس! خدا ایخدا نم؟یبب دیرا با یاچه منظره یعنی
 ی. اتاق من در ابتداکنمیو از راهرو عبور م دارمیبرم یگریبترسم. قدم د دی. من نبادارمیقدم برم یسخت! بهترسمیم

. بدنم با شدت رسدیبه گوش م یی. از آشپزخانه صدارومیحال م طرفبهراهرو.  یراهرو قراردارد و اتاق بهراد انتها
. کنمیو آهسته حرکت م دارمیوسط حال بر م زیم یو گلدان را از رو گردمیرمچپ ب سمتبه. افتدیبه لرزه م یشتریب

 افتاده و... نیزم یرو افیدام وسط آشپزخانه، کنار یاهیموجود س
داد بلندش گوشم  ی. صداشودیهزار تکه م نیزم یو رو افتدی. گلدان از دستم مکشمیم غیبا تمام وجود ج ارادهیب

 .کندیرا کر م
 !نجای. برو از ایکنیخفه شو! ببند دهنت رو! االن کل ساختمون رو خبر م -
. شومیم رهی. به بدن غرق در خون بهراد خشودیم لیتبد یو عصب زیر ییهاهقخفه و به هق میترس صدا در گلو از

. تمام کت زندیم یو صورتش به کبود فروغیشده. چشمانش ب دهیاش کشراه گرفته و تا چانه یخون یاز سرش جو
 .شودیم یجار میهامحابا از گونهیپاره شده است. اشک ب راهنشیرا خاک گرفته و پ اشیچرم مشک

بهراد؟ بهراد  ؟یشد یطورنی! چرا ایکنم؟ وا کاری! حاال چایخدا یشده! وا یشده بهراد؟ توروخدا بگو چ یچ -
 !یریاالن بم دیتو که نبا ؟یازنده

 :نالدیو م شودیم رهیام خکردهبه چشمان وحشت تیاخم و عصبان با
 زنم؟یدارم باهات حرف م یاحمق! اگه مردم، پس چطور -
 :دهمیادامه م ست،یکه دست خودم ن یهقتوجه به اخم و زبان تلخش، با هق یب



 

 

25 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

! یخون از دست داد ی! کلیوا ان؟یو مهراد ب رادیکنم؟ زنگ بزنم ه کاریشده بهراد؟ حاال من چ ی! چایخدا یوا -
 !ترسمی! من میوا
 :غردیم ظیحوصله و با غ یب

 تا جون دارم.. من حالم خوبه. نگران نباش! هفتیزنگ بزن یبه کس ستیفقط دهنت رو ببند و برو! الزم ن -
 امرزمی. مادربزرگ خداباندازدیراه نم یو زار هیسر مصدوم گر یباال یکس دیگوی. راست مکنمیوجور مرا جمع خودم

کنم.  دایپانسمان را پ لیوسا دی. بایفتیب هیاول یهاو به فکر درمان یآرامشت را حفظ کن دیمواقع با طورنیا گفتیم
و با  پاشمیآب سرد به صورتم م ینه. مشت ای انددهیو خواهرانم خر شدیحساب م هیزیهم جزو جه هانیا دانمینم

 هم بود! هانیا دی. خدا را شکر حواسشان به خرکنمیم داین را پلوازم پانسما یسخت. بهکنمیخشک م نیآست
بخواد پانسمان  یوپاچلفتهم مونده ساره دست نی. همکنمیخودم پانسمانش م رون،ی! برو بایزنیبه من دست نم -

 من رو انجام بده.
 :زنمیلب م تیو با حرص و جد اندازمیچالقش م یهابه دست ینگاه

 !یکه داغون فی. حدمیکه جوابت رو نم دارمیساکت باش و حرف هم نزن تا کارم تموم بشه! االن حرمت نگه م -
. خوردیو تکان م بنددیرا م شیها. از سوزش چشمگذارمیزخم م یو رو کنمیآغشته م نی. به بتاددارمیرا بر م پنبه

 کسچیه دنیرا ندارم. من طاقت دردکش دنشیاقت دردکشط ای. خدارودیهم به قلب من فرو م یریبا هر سوزشش، ت
 :غرمی. با بغض مدانمیهم دارم و نم دیرا ندارم. شا

 پسرعمو؟ ادی! دردت م؟یسرخودت آورد هییچه بال نیآخه ا -
 یها. خونشودیم رهیپسشان بزنم، خ کنمیم یزور سعکه به یمزاحم یهاکرده و با تعجب به صورت و اشک سکوت

 یهی. بقکنمیم یچیو باندپ پوشانمی. زخم سرش را با چسب مکنمیصورتش پاک م یدار از رونم یرا با حوله یاضاف
اما بهراد هم  دم؛یند بارهنیدرا یحال آموزشخودم تابه البته. کنمیپانسمان م طورنیرا هم هم شیهادست یهازخم

است که تمام مدت با سکوت به  نیا بیو عج گفتیم کردم،یم. حتماً اگر اشتباه دهی. او آموزش ددیگوینم یزیچ
 .ستیاش نهم در چهره هیاول ظیاز آن خشم و غ یو اثر کندینگاه م میکارها

 !یشیمسکن رو بخور و بخواب. فردا خوب م نیبهراد! ا ایب -
و  رمیرا بگ شیبازو ریز کنمیم ی. سعدهدی. در سکوت به حرفم گوش مدهمیآب را به دستش م وانیو ل قرص

 بلندش کنم.
ها و اون زمان یدوست داشت یلیکه خ یجورشب برات شام پختم، کوفته. همون ؟یستیگشنه ن ؟یغذا خورد -
 مون.خونه یاومدیخاطرش مبه



 

 

26 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

. بدنش کوفته است و معلوم است با هر شودیو با کمکم از جا بلند م ردیگیرا م زیبا دست سالمش کنار م آهسته
 .چدیپیدرد در بدنش م حرکت

واسه  شهیهم داشته باشم، هم یخوب یدخترعمو. من هرچ یشد تیاذ ی. برو بخواب. امشب حسابخوامینه غذا نم -
 .کنهیم تمیمحبتت اذ نیشر بودم. ا یکیتو 

باالخره  یول ترسم؛یهم نم دیبگذارم. شا شیتنها ترسمی. مخوابانمیاو را در تخت م میرویاتاقش م طرفبه زنانلنگ
که بروم؛ اما من  زندی. با چشم اشاره مافتدیاتفاقات خوب نم نیاز ا شهیلحظات ناب باشم. هم نیمواظب ا دیکه با

 .توانمینم
 .رمی. تو بخواب، من بعداً متونمینه بهراد، نم -

و خفتم  یدانستیم ؟یکردیمو مرا نابود  یدانستیکه گذشت، تو م یپس تمام لحظات ؟یبا من چه کرد یدانیم پس
 ؟یدانستیم ؟یکردیو روزگارم را زهر م یدانستیم ؟یدادیم

 .شودیپرتاب م رونیو نفسم با حرص به ب زندی. قلبم تندتند مسابمیهم م یرا از خشم رو میهادندان
چگونه سرم  دیآیم ادتیسخت.  یها! تمام آن لحظهگذردیچشمانم م یاز جلو لمیکه مثل ف یبه تمام خاطرات لعنت

و  یکه از سارگل گرفتم، از جا بلند شد یامسخره یبازخاطر آن اسبابمگر چند سالم بود که به ؟یدیکوب واریرا به د
 من شد؟ یخوردهسر ترک شیکه بها بودبچگانه ن یباز کیآن مگر  ؟یدیکوب واریسرم را به د

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

*** 
 دشیسف یخواب دونفرهنشسته در کنار تخت شبی. دشومیم داریبدن و درد گردن از خواب ب یاحساس خشک با

 . بهراد کجاست؟شودیثابت م یصورت یروتخت یخوابم بـرده؟ نگاهم رو
و به  دهمی. با دست ماساژش مدهیرا بردرد گرفته و امانم  دنیخاطر بد خواب. گردنم بهشومیدلهره از جا بلند م با

 نیا یرحمینشوم خوب است! ب ضیزدم. مر خینذاشت. از سرما  میپتو هم رو کی ی. نامرد حتگردمیدنبال بهراد م
 از من عبور کند. تواندینم کسچی. هیمن رد شو از یتوانیفراتر از حد است؛ اما تو نم یزیبشر انگار چ

ها که اتاق خواب یکوچک ی. از راهرودهمیبه بدن کرختم م ی. کش و قوسکشمیم امبستهخیبه دماغ سرد و  یدست
و گاز و فر و  خچالی. افتمیخانه راه م اهیو س دیسف یسمت آشپزخانهو به کنمیعبور م کند،یرا از هال خانه جدا م

تماماً  یهایو صندل زیو م هاافیدام رفتند، به جزگ ی! همه را مشکاشتندد یا... خواهرانم عجب حوصلهیلوازم برق
 کنار گاز! پوشاهیمرد س کیو  دیسف
 ؟یشد داریعه! ب -
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قرار گرفته. بدون آنکه  ررسمیدر ت ماًیو از در آشپزخانه مستق ستادهی. کنار گاز اگذاردیم یکتر یرا رو امیمشک یقور
 گردد. یشود، برم جادیاش اکردهسرد و اخم یدر چهره یرییتغ
 .رمیخواب راه م ینه، تو -

! کاش همان اول دهدیجوابم را هم درست نم انصافی. بماندیکه از نگاهش دور نم دهمیبه تأسف تکان م یسر
 میهاحرف نیبه ا . البته نسبتیخبریب بیاما عج کنم؛یفقط به تو لطف م ؟یدار اقتی. آخر تو لدمیکشینقشه را نم

 من، تو و همه تکان خواهد خورد. انیابد م یبرا یزیچ کی م،اگر فاز دوم را اجرا کن دانمی. فقط مستمیمطمئن ن ادیز
 نیا ،یی! تو هم چون دخترعمودماینم یافتخار رو به هرکس نی. من ایکنارم بخور ییچا هی دمی! اجازه مایپرستار، ب -

 .دمیاجازه رو دارم بهت م
و  کنمینازک م شیبرا ی. پشت چشمخندمی. به تمسخر مداردیبرنم شیهاشخندزدنیاالن هم دست از سر ر یحت

 .دهمیفشار م شتریوگردنم را ب دوزمیخمارم را به نگاه مخمورش م یها. چشمبرمیسرم را با غرور باال م
سرم اضافه بشه.  یتو هم رو یآماده ریو پن ییهم مونده منت چا نی. همرمیمن! چه بخشنده! من س یخدا -
 .هیکردنت خودش کافو تحمل دنی. همون دخورمینم

نگاهم کند و شاد باشد که به  یرچشمیو او ز نمیها کنارش بنشابله نیشدن عزدههمه پسبعد از آن گذاردینم غرورم
 .کندیبه من نم یلطف نیرا کرده. او چن رمیدم کرده. البته شک ندارم قصد تحق میبرا ییچا شبم،یپاس زحمات د

 .یافتخار بزرگ رو از دست داد نی! نخور فقط اخبلهیخ -
درست مانند  زند؛یحالم را به هم م دنشی! ددیآی. اصالً از بهراد خوشم نممیدروغ بگو توانمیخودم نم به

که خواهرانم هم  ی. همان وقتزدیک مکت دنیو مرا به جرم خند خوردیکه حقم را م ییها. همان وقتمانیهایکودک
 یهابلند به اشک یبا صدا دادند،یکه به من داشت، دل به دلش م یایتیاو و نگاه اربـاب و رع یتمسخرها دنیبا د
 نداشت. یتیاهم شانیروح من برا یاو ذره دندیخندیم میهاگونه یرو
 محبتمیو خواهران ب دیلوسش نکن شود،یکند، آخر خودش آرام م هیگر دیبگذار گفتیو م رفتیجانم درم هیگر از

. گفتمیم انیهذ میهاییو شبانه در تنها کردمیتب م شانیهایمهریب همهنیو آخر از داغ ا کردندیم تیهم از او حما
 ...یول دانمیهم شدم و خبر ندارم! نم وانهید د؟یآیکه به ذهنم م ستیافکار چ نی! ایلعنت

. اورمیدرب ایزودتر به محل کارم برسم و دمار از روزگار دن دیتا آماده بشوم. با رومیسمت اتاقم مبه او، به وجهتیب
و  لیبدیب ی. ابرقهرمانامیزندگ دانیثابت م یو من برنده ستین یروزیتر از حس پبخشلـ*ـذت یزیچچیه

 رفته. یمومشک یشازده یعنی نیو ا رسدیبه گوش م نهدر خا یصدا داند؟یم یام؛ اما چه کسناشناخته
ها و فحش رهایتحق یبهرادپز خوردن. بعد از عمر یدارد صبحانه یفیعجب ک یول افتم؛یصبحانه راه م زیم سمتبه
! با چسبدیصبحانه م نیکه به جانم انداخت، حاال ا یمزمن یتلخ و دردها یهاحس ی. بعد از عمرشیهاییاعتنایو ب



 

 

28 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

شده. دهانم را  رید ی. کمبلعمیم ریوپننون یهارا با لقمه نمیریش یشده چاو هول کنمیلـ*ـذت شروع به خوردن م
 .زنمیگاز م میهاو با لـ*ـذت به لقمه کنمیکه توان دارم، پر م ییتا جا

 روح سرگردان! یندار لیم یشما که گفت -
زدن هم ندارم. مگر بهراد نرفته بود؟ خودم . توان پلکستدیایاز حرکت م. دهانم شومیخشک م میو سر جا زنمیم خی

 .افتمیو به سرفه م کندیم ریگ می. در گلوبلعمیجانبش لقمه را مبهو حق زینگاه ت ریز یسخت. بهدمیدر را شن یصدا
 ریوپنلقمه نون هیزده بود، با  یاز بس قحط یفردا بگن فالن. فردا، پسیرینم میروش بخور، از هول حل ییچا -

 .امیم رینگرانم نباش. منتظر منم نباش. من شب د گهی! حالمم خوبه. دشبیممنونم بابت د یدرگذشت. راست
 .کندیبه دست، خانه را ترک م فیو ک زندیبه نگاهم م یام، لبخندنشستهخونبه یهاچشم یجلو

*** 
 شبگون

 دیشده بود؟ حاال با نیچننی. اصالً چرا اخوردیماجرا از کجا آب م دانستینمتمام تنش گر گرفته بود.  د،یترس یم
. دیبگو یزیبه آرام جانش چ دیترسیدر امان بود؟ م طانیش نیاز چنگ ا شدیمگر م برد؟یپناه م دیکجا با کرد؟یچه م

 نکند؟ ینیاش سنگشانه یو سرش از شرم و درد رو دیبگو توانستیاصالً چه م
ها هم مفهومشان درست و غلط یو حت ی! سردرگمیشویم جیگ جیقدر که گ. آنکندیات مبدجور درمانده یگاه یزندگ
. بغض داشت و بلعدیاز درون تو را م قیعم یاکه دلهره یدانی. مشودینم یدانی. فقط مدهندیاز دست م تیرا برا

 توانستیم یبکند؟ به چه کس توانستیاما چه م گرفت؛یمرا هم  دشید یجلو یو گاه زدیاشک به نگاهش چنگ م
 ثابت کند؟

 شد؟یم دشیعا یگرید زیچ اشیشدن زندگمگر جز خراب گفت،یاگر م اصالً
 نه! شد،یبزند. نم یحرف توانستی. نمدیبگو یزیچ توانستی. نمدیترسیشبگون م نه،
خانه گذاشته  نیپا به ا یرا محکم کرد. از وقت اشیروسر یبلندش را مرتب و با دست گره یجا بلند شد. دامن مشک از

حس آرامش، حس  ،یافتاده بود. حس ترس، حس غم، حس دلهره، حس شاد انیبا هم به غل شیهابود، تمام حس
 و حس... یعالقه، حس ناامن

اما شبگون  ست؟یها نحس نیا یمفهوم جمع یزندگ . مگرگرفتیو تنش گر م دیترسیحس م نیآخر یادآوری از
کندن . جانپاشدیاز هم م ادیکه گفتنش بن ستیوسط درست ن نیا یزیچ کیخودش را قانع کند.  توانستینم
 .ردیگیو جان شبگون را م خواهدیم

 یهم اتاق شیروخانه قرار داشت. روبه یفرشسنگ اطیراست ح یبزرگ که در گوشه یاتاقشان را باز کرد. اتاق در
 .دیلرزیدست و دلش م د،یدیکامل بود و تا آنجا را م یخانه کیبزرگ و مستقل مثل 
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 یهانبود. دلش قرص شد. رخت یانداخت. کس ییروروبه یبا ترس به خانه یاز در خانه خارج شد. نگاه انیگواهللبسم
که  یوسط یسمت خانهآمد و به رونیشان بتر دوباره از خانهراحت یالی. با خبند را جمع کرد و به خانه برد یرو

 ی. باباحاجدیدرخشیم یزیو تم ییبایخانه از ز ینمابزرگ و آب اطیدو خانه بود، حرکت کرد. ح نیا یتالق ینقطه
و  رندیکنند تا جان بگ یباز بایز یاطیدر ح دیبا شیهاو اعتقاد داشت نوه زدیو رنگ تازه م دیرسیبه آن م شهیهم
دار چال یهاونهبه گ ینیلبخند نمک ،یصورت معصوم باباحاج یادآوریخوش از  یآماده شوند. با حس یبزرگسال یبرا

 شدینم شیکرده و در دلش قندها آب شده بود؛ اما رو فیکه آقاحامد بارها از آن تعر یافتاد. همان دشیو سرخ و سف
خجول و  یلبخند شدیم تشیکارها نبود. نها نیکند و... اصالً در توانش ا یدلبر شیبرا ایدر موردش حرف بزند و 

 دست. تانبا انگش یانداخته و بازگل یهالپ
 شبگون! -

 نیشد و در رفت. از ترس و لرز بدنش به رعشه افتاد. ا یصدا نصف جانش خال دنی. با شندیکوب نهیبه سـ*ـ قلبش
و زبانش را بند  زدیتلخ که دل و جانش را شدت نفرت به هم م یکابوس بود. کابوس کیشکل  شیبرا شهیصدا هم

 .آوردیم
دِ منم آدمم! المصب برگرد! برگرد و نگاهم کن!  ؟یفهمیشبگون؟ تو چرا من رو نم شهینم تیتو چرا حرف من حال -

 کاریچ ی! منم دردمه؛ ولمهینم حالبابا م ؟یرو ثابت کن یکه چ یگردونیو رو بهم برنم یگرفت واریدستت رو به د
 کنم؟

هم انگار کور شده  مالحظهیب نیکردن و روبرگرداندن نداشت. ا. جرئت نگاهدیلرزیبرگردد. از ترس م توانستینم
 .شدی. منطق سرش نمشدینم اشیحال یزیبود. چ

را هم  شیاز ترس رو یرفت. حت یباباحاج یطرف خانهچشمان منتظرش با سرعت به یپا تند کرد و جلو حرفیب
را که حرمت سرش  ینه؟ کس ای شودیداشت اصالً که او ناراحت م یتی. چه اهمنیالسافلبرنگردانده بود. به درک اسفل

 نشود چه به احترام؟
اصالً خود  شود،یخانه که باز م نیشد. در ا یباباحاج یسنت یرا درآورد و وارد خانه اشییرا آرام باز کرد. دمپا در

به سبک  ،یاقهوه یهاکه با چوب ییهابافت قرمز، مبلدست یهای. قالپاشدیم واریاصالت و هنر است که از درود
هنر  یبو ها،نیا یاند و همه و در سمت راست خانه قرار گرفته ستیرشکشان زاند و رنگ پارچهساخته شده یسلطنت

 .دهندیم
آن مرحومه؟  ایچسباند  واریتابلوفرش را به د نیا بارنیاول یرو دوخت. باباحاجفت و به روبهها گررا از مبل نگاهش

 حال فکرش را هم نکرده بود.. اصالً تابهدانستیجوابش را نم
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نشسته بود و رو به قبله، قرآن  واری. کنار ددیرا د یبه سمت چپ خانه رفت. باباحاج توجهیباال انداخت و ب یاشانه
 و آرام نگرفت؟ دیرا د یباباحاج شودی. دلش آرام گرفت. مگر مخواندیم
 سالم باباجان! -
قرآن  یرا ال حیصورتش نشست و تسب یرو یرو به محراب سرش را برگرداند. لبخند رمردیشبگون، پ یصدا با

 گذاشت و بست.
 .دمیمن شما رو ند وقته یلیباباجان! خ یزنیسالم دخترم، سالم مادرم، سالم! کم به ما سر م -

طرف و آراسته به دیکش اشیسرخاب یبایبه بلوز ز ینشست. دست لگونشیبه صورت گرد و مانند ماه ن یخجول لبخند
 حرکت کرد. یباباحاج

 !یبا شما؟ سعادتش رو ندارم باباحاج بودننینشبهتر از هم ی! چیباباحاج دیینفرما -
که به  یایاجبار ییتنها نیاش از درد و ازد؟ چهره یحرف شدیاصالً م د؟یبگو توانستیقلبش گرفت. چه م یول

 هم متوجه اخم صورتش شد. یجانش افتاده بود، گرفت. باباحاج
 برات افتاده؟ یاتفاق ؟یدار یباباجان مشکل -
 امه داد:تر از قبل ادحالتش شد و نگران یدار شبگون متوجهغم یمشک یهاسر افتاده و چشم دنید با
 یاما نذار درد ستم؛ین تیبه من بگو. من رو محرمت بدون بابا! درسته من پدر واقع یدلخور یزیباباجان، اگه از چ -
 پدرت باشم. یرو یدلت بمونه و من شرمنده یتو

تضاد  کی. دیلرزیدردش م یادآوریو با  شدیته دلش قرص م یباباحاج یهاانداخت. با گفته نییسرش را پا شبگون
به لب بنشاند و سر  یراه داشت. لبخند کی. فقط دیبگو یزیچ توانستیبود. نم وجدانیآن ب اشیوبانکه فقط باعث

 حرف را از مشرق به مغرب بکشاند.
 ن،یکرد یلجباز یببرم بشورم. اون سر نیاومدم بگم لباساتون رو بد گمی. مستین یزیفقط دلم گرفته، چ یباباحاج -

 .نیشد ضیهفته مر هی ن،یشست اطیح یتون توخود نیرفت
 چرخاندن گردن ادامه داد: یصورتش نشاند و با کم یرو یخجول زیآمطنتیش لبخند

 .ستیشما مناسب ن یشستن براباباجان! لباس نیشد رمردیپ گهید دیباور کن -
اش طرح فرش و قرمز خانه یرا به پشت اشهیبلند شد و تک یباباحاج یخنده یاش، صدادخترانه یناز صدا و ادا از

 داد.
 .نیبند یمیکه به نس نیی! شماهافمیتون رو حرتنه همه کی! برو جوون! من میریحاال ما پ -
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 یهاصندوقچه را از سال یبزرگ خانه رفت. باباحاج یسمت تنها صندوقچه قراریو ب دیخند اشیحرف باباحاج به
 یهم آن را در سمت چپ خانه و قسمت شهی. همشیهالباس دنیچ یبرا ییومش بود و جادور داشت. جهاز همسر مرح

 .گذاشتیشده بود، م نیقرمزش مز یهایپشتیکه تمامأ با قال
آنجا  دیرا کرده بود. شا اشیپدر یخانه ی. دلش هوادیچیها پرا برداشت و دو دستش را دور آن یباباحاج یهالباس

ادامه داد؟  طیشرا نیدر ا شدیاسترس را تحمل کرد؟ مگر م همهنیا شدی. مگر مگرفتیذهن و روحش آرام م یکم
نداشت، جز همان  شانیبرا یزیچ هیرو نی. ازدینر نیبر زم نهخا یاهال ییچه کند تا طبل رسوا دیبا دانستینم
 .هاییآبرویب

رفت. کنار حوض بزرگ خانه نشست.  نییپا شیهاو پله دهیسرپوش وانیکنان از الخ. لخدیلرزیفکرش هم بدنش م از
 یفلز یهیچهارپا یرا برداشت و داخلش را پر از آب کرد و رو یگذاشت. تشت مس هیها را کنار پاشولباس
امان از دست حامد!  یارا تحمل کند؟  طیشرا نیا توانستیمگر م ینشست. دل در دلش نبود. تا ک شاندهیپررنگ

 .دیلرزینم طورنی. حداقل دلش که قرص بود. دست و دلش که اشدیاوضاع بهتر م دیاگر حامد بود شا
 زی. تمدیکشیها چنگ مرا کنار زد. با زحمت به رخت اشیشانیپ یرو شدهختهیر یپشت دست چند تار مو با

نکنند  فیتعر اشینبود که وجنات شبگون یی. جاکردیرا پر م هیهمسا یهابود که گوش زن ییهاشستنش از آنلباس
آنچه که از آن  دیایب شیتا مبادا پ خواندیم یالکرستیمدام آ لش. غمباد گرفته بود و در دگرفتیو اما... دلش آرام نم

 وحشت دارد. نیچننیا
 وجدانیدوباره با آن ب نکهیاش راه افتاد و شاد از اطرف خانهکنان بهلخطناب پهن کرد. لخ یرا رو یآبکش یهالباس

 رو نشده.بهرو
وجود داشت  یحلداد و غرق در فکر شد. کاش راه هیرا محکم بست و پشتش را به آن چسباند. سرش را به در تک در

 منجالب رها شود. نیاز ا توانستیتا م
آن گذاشت. دو دل شد. از ترس  یرا از در گرفت و دو دستش را رو اشهیبه در خورد. شبگون با وحشت تک یاتقه

 تا ابد جواب نداد؟ شودیجرئت بله گفتن هم نداشت؛ اما مگر م دن،یو حرف شن دنید
 بله؟ -

 به در بسته نگاه کرد. دوارینه؛ اما ام ای دهیرس ستادهیکه پشت در ا یلرزانش به گوش کس ینبود صدا مطمئن
 ؟یکنیدر رو باز نم یواسه چ ؟یاشبگون؟ خونه -

 نبود. شیهاراحت در را باز کرد. خدا را شکر که منشأ کابوس الیو با خ دیکش یراحت نفس
. خواهر من! از داخل یکنیم یزندگ نینشانگار تو عمارت شاه ،یدر رو باز کن یدیطول م یجور هیخدا!  یا -

 دادن نداشت!لفت همهنیفوقش بشه چهل متر. ا ،یریهم فاصله بگ یلیتون تا دم در خخونه
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اما شبگون پر از  داد؛یادامه م شیهاکردنبه گله یسیو بدون رودروا رفتیخانه م نینشسمت شاهغرغرکنان به یزر
بود و فکر نهار و  شیهاشستن و رُفتن بچه یزر یهاغصه. اوج کردیرا درک م یشد. زر رهیدغدغه، به حرکاتش خ

 ند؟یشبگون بب نیدغدغه را در چشمان مشک واسترس  همهنیا توانستیچطور م گریشام شوهرجانش. د
ساعت واسه  . ی. انگار نه انگار خانواده دارشمیطلب متو باشم، راحت ی! واال منم جاایخوب واسه خودت راحت -

ها. بچه نیطرف به ا هیباشه،  دیحواسم به آقاسع دیطرف با هی ؟یچ چارهی. حاال من بیگردیم مخودت خوش و خر
 دارن که نگو! یانرژ قدرنیماشاءاهلل دورشون بگردم، ا

 ینازک کرد و دست شیبرا یچشمشبگون، پشت یخانه و زندگ یادآوریرا در هوا گرداند و از  دشیسف یهادست یزر
 .دیکش اشیسلطنت یهاسبز مخمل مبل یبه پارچه

شبگون و سمت راستش  یخانه نینشنبود که شاه شتریب یاهفته کینکرده بود؛ چون  یها را بررسبا دقت آن هنوز
 نیاسباب خانه ع یهی. بقکردیم یشان را بررسبنا به عادت همه دیبا یشده بود و حاال زر نینو مز یهامبل نیبا ا

 ییکه وسط خانه و سمت چپ را جا ییهایپشتیسمت چپ خانه و همان قال یچوب ینهییقبل بود. همان کمد و آ
 .دیگنجیشبگون نم یهابودنهمه راحت نیباور ا یزر یلهینشستن کرده بودند؛ اما باز هم در مخ یبرا
فرار کرده،  یطورنیمردت ا یکرد کاریچ. شهینم دای! حامد هم که دورواطرافت پگذرهیبهت خوش م یلیتو خ -
قدر اون نکهیدست بچرخونه که مردش با عشق برگرده، نه ا یرو رو شیخونه زندگ یجور دیواِال زن با دونم؛ینم

 .نهیرو نب الشیخودش رو گرم کار کنه که ماه به ماه هم ع
اش کند؛ اما شبگون آبدار حواله یهاطعنه تواندیو تا م ردیبگ یبیشبگون ع یاز سرتاپا ندینشیعادت داشت تا م یزر

 .کردیرا با خود درک نم اشیمانده بود. دشمن یرفتار زر رتیهنوز در ح
که به  اطیآخر ح یسمت تک آشپرخانهو به دیرا پوش اشیصورت یهاییطرف در خانه رفت. دمپابه یتوجه به زر یب

 یها بود که حامد به باباحاج. مدتلشیبا دو گاز و وسا یچند متر یود، رفت. آشپزخانهب دهیاش چسبخانه یانتها
مشکل  نی. اگر اکردیبود؛ اما شبگون مخالفت م یمیقد یادیز یسبک سنت نیاخانه را بکوبند و از نو بسازند.  گفتیم

وضع نه. دوست نداشت  نیما االن و با اا ستاد؛یایم دیحامد و سع یتر جلوبزرگ و ترسناکش را نداشت، قطعاً محکم
چند خانه و  ودنب یصفا نیفردش باشد و هممنحصربه یو معمار ییبایخانه بماند، چه برسد که به فکر ز نیدر ا

 کاشانه کنار هم.
را  ییکم قصد چاکم ی. باباحاجختیدر آن ر نیخشک و دارچ یچا یرا برداشت و کم یرا روشن کرد. قور سماور

 ختهیآمده و پشت گردنش ر رونیاز کش ب اهشیبلند و س یباز کرد. موها یرا کم اشی. مطمئن بود! روسرکردیم
 شد،ی. باورش نمدیبودند. مرتبشان کرد و برگشت؛ اما از شدت شوک و ترس زبانش بند آمد. نفسش گرفت. دستش لرز

 محل؟یخروس ب نیا کندیچه م نجایخدا! ا ای. ودشینور م ینور عل چ،یه گریباشدش که د دهید یروسریاگر ب ایخدا
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 بابا جوابم رو بده! ؟یکنیم یطورنیشبگون؟ چته؟ چرا با من ا هیچ -
انجام دهد. فقط از شدت دلهره، دل و  یچه کار دیبا دانستیرا گم کرده بود. نم شیوپاترس و اضطراب دست از

از جانب  یاشتباه ایحرکت  نیترافتاد که در خانه منتظر کوچک یایزر ادیبه  یا. لحظهدیچیپیجانش به هم م
به  شیهاها و تهمتوجود نداشت، تا طرف را با حرف مه یزیبود. اگر چ نیذاتش ا یشبگون نشسته بود. اصالً زر

اصالً در  .دیدیرا نم زهایچ نیا نایاسترس گرفته بود و آن زبان نفهم ناب کرد؟یم شیمگر رها نشاند،ینم اهیخاک س
 هبردارد و بخواهد ب شهیت طورنیا نکهینه ا کرد،یبه خودش رحم م د،یفهمینه، او اگر م د؟یگنجیدرکش مگر م

 شان بزند.همه یشهیر
صفت بود. عزمش را جزم کرد. نفس نحس نیو تحمل وجود ا ستادنیکند، بهتر از ا یچه کند؛ اما هرکار دانستینم

 :دیبدنش جلو رفت و مردانه غر یعصب یهابه رعشه تیاهمیو ب دیکش یپر التهاب
 برو کنار! -
مهم بود  شیاصالً چه برا نند؟یبب طورنیداشت که شبگون را ا ینه! چه فرق کرد؟یم ینما فرقآن آدم یمگر برا اما

 قاًیگذاشت و دق در یخال یکنار نرفت. دستش را کنار جا شیبود، از جا دهیطور که شبگون فهمنباشد؟ هما نیکه ا
 .ستادیا اشیچهارچوب چوب یجلو

.!پاش برسه از صد تا کنمیدست از سر من بردار؛ وگرنه به خدا نابودت م گمیبرو کنار! با زبون خوش بهت م نیبب -
 .خشکونمیو م زنمیم شهیاز ر شهیرو با ت یکه به تن آبرومون بست یآفت نیمرد هم مردترم و ا

را در هم فشار  دشیسف فیظر یها. از خشم مشتدیهمه وقاحت لرز نیاش بلند شد و دل شبگون از اخنده یصدا
 !صفتتطانیظاهر موجه و خوبت و امان از باطن ش نیامان از یا دن؟یرا چه به فهم وجدانیب نی. ادادیم
فقط قلقلکم  داتیتهد نیآخر. ا میدم به سوقته ز یلی! بابا من که خیترسونیحرفا من رو م نیبا ا یشبگون دار -
 تقال نکن. نیاز ا شتریپس ب کنه؛یترم مو محکم دهیم

بودن. با چشمان قرمز و نداشت جز محکم یاگستاخ چاره یهاچشم نیا یاما جلو د؛یلرز شتریشبگون ب جان
بکند؛ اما هرچه که  دیچه با دانستی. نمدیایبه سرش ب ترسدیاز آنچه م دیلرزیشد. در درون م رهیبارش به او خنفرت

 یرا با قدرت پس زد و جلو وارید یشده رودست حادل آناهلل گفت لب بسم ری. زشدیم تیوضع نیبود، بهتر از ا
 اش رفت.سمت خانهحرام بهبهچشمان متعجب آن نمک

*** 
 ساره

 الو؟ حالت بهتر شد؟ -
 شما؟ -
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دادن من است که با هربار جواب یچه اشتباه نیشده بود. ا ایده و احوال را جوآن روز هم زنگ ز ست؟یک گرید نیا
 شود؟یشدن دچار مبه قطع

خدا حتماً شماره را هربار اشتباه . بندهدمیدیاش را متا چهره شدندیهم آلوده م ریبه تصو یگوش یهایچیپمیس کاش
 .شودی. بله را نگفته رگبار حرفش شروع مزندیچه با سرعت هم حرف م یول رد؛یگیم

که  یکه بهراد دوست داشت و گاه ی. رنگدمیکوتاه بنفشم را پوش راهنی. امشب پرسدیدر خانه به گوش م یصدا
 .شودیم رهیبه من خ دنشی. حتماً االن هم با دگفتیم آمد،یم شیبحثش پ

و  گذاردیم نیزم یرا رو اشیچرم مهندس فیالفه ک. بهراد خسته و ککنمیطرف درب خانه پا تند مسرعت به با
حالند. برخالف اند و خواهرانم خوشهم برگشته رادی. حتماً االن مهراد و هشودیم شیهامشغول بازکردن بند کفش
 جدا هستم. نیسارگل و سرو ز. البته من فقط امیکنیما سه خواهر که جدا کار م

 سالم بهرادجان! -
 .آوردیو سرش را باال م شودیحضورم م یمتوجه تازه

 ییبدو دیبا ینیبیهر بار من رو م نمت؟ینب گهینگفتم د ی! اون سریشد یسالم. باز که تو دورواطراف من آفتاب -
. حواست هست؟ تو اصاًل میجداش دیبا گهیدخترعمو! چهار روزه د ؟یفکر کرد یدر؟ واقعاً تو با خودت چ یجلو یایب

 نیکشیتحمل کنم؟ واقعاً خجالت نم دیرفتاراتم با نیکه ا نیکم تو و بابات گرفتارمون کرد ؟یت دارکله یوعقل ت
 شماها؟

نباشم؟  تیو من در پ ییایتو ب شودی. مگر مشکندیرفتارت دلم را م نیقلبم زد. بهراد، ا یشهیبه ر یاشهیهم ت باز
. دوزمیبلند و پرپشتش م یهاو مژه اهیس یهایو چشم به گو کنمی. نگاهش مندینشیصورتم م یرو یپوزخند محو
تمام  خواهدی. دلم ماورمیات را از تنت دربروزانه یهایاز خستگ ارگرفتهکت غب خواهدیچقدر دلم م یدانیآه بهراد! نم

و روزگار بر وفق  دیاهخسته شد یادیاز تن پدرت! ز یبکشم. حت رونیرا هم از تن تو ب میهاسال نیا یهایخستگ
 .دهیمراد بداقبال و نحستان چرخ

 بده من! اریکتت رو درب -
 .کندیسمت اتاقش حرکت مبه دست به فیو ک زندیم یپوزخند

چشمم  یافتخاره، حاال منتظرم تو هم جلو یهیوجودت ما یلی! خدمیافتخار رو بهت نم نی. ایاریتو درب ستین یازین -
 نه؟ ،یفهمیمن رو نم ی. انگار کالً حرفایدودو بزن
 :میگو یوم کشمیو مواجم م شانیپر ی. دست در موهاافتمیراه م دنبالش

 !یشد یطورچرا اون شب اون یآخرش بهم نگفت -
 .کندیم اشیمشک یمردانه راهنیپ یهاو شروع به بازکردن دکمه آوردیرا درم کتش
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 و حواست به خودت باشه. نییشته باشه. سرت رو بنداز پانبود که به تو ربط دا یزیچ -
طرف . بهکنمیم زیقرار دارد، آو میجلو قاًیبه تنها کمد بزرگ لباس که دق راهنش،یو با پ کشمیرا از چنگش م کتش
 یبه من، دستش را مانند شانه به موها توجهیو ب ندینشیها ماز آن یکی ی. رورودیسمت چپ اتاق م یراحت یهامبل

 .کشدیاش مو باالزده مردانه یکوتاه مشک
 !شناسمتیم یلیسال فک و فام همهنیببند بهراد! من که بعد ا یکمتر خال -
از نوع نگاه  پاشد؛یبه صورتم م یبی. نگاه عجکشدیرا در هم م اهشیس یریام، ابروان پرپشت و شمشجمله دنیشن با
 ربـاب به نوکر گستاخش.ا کی
و هربار  یسال جلوم رژه رفت همهنیا ینحست جلوم باشه! خسته نشد افهیکه امروز ق مینبود لیفام وقتچیکاش ه -
بعد  م،یشد طیشرا نی! هر دو گرفتار امیهر دو معذب ؟یبفهم یخوایبابا تو چرا نم شه؟یم داتیاجل معلق دوباره پ نیع

 یزیچ هی یکنیم یکار هیچرا  ؟یکنیدِ آخه چرا دهن من رو باز م ؟یکه چ یریمن رژه م یجلو یجورنیا یایتو م
. عادت یاعصاب من بود یرفتن رودر حال رژه اد،یم ادمی ی! از وقتنهیبهت بگم که... اصالً ولش کن! تو ذاتت ا

 که... یکن یکار هی یکرد
 ی. خنجرهازدیریدرون دلم فرو م یزی. چردیگی. قلبم مفشاردیرا م اشیشانیو با دست راست، پ خوردیرا م حرفش

است؟ مگر من با او چه  زاریهم ب مانییاز آشنا یعنی یول گرفت؛یسمت من ماش را بههم نشانه یبهراد از بچگ زیت
 شوهرم باشد؟ نفرت ا،یدن یهاام که سهمم از تمام عشقکرده

. حقم است. زنمیم رونیغرورم، از اتاق ب یماندهیباق شدنیو قبل از جار زندیمحلقه  میهااراده اشک در چشم یب
سر پدرم هم کاله گذاشتم. از همه استفاده کردم تا بتوانم به  یخواستن حت نیخاطر اخودم کردم. خودم خواستم و به

 !اردرا هم ند دنمیمرد که چشم د نیبهراد برسم. هم
 دم،یکشیآوردنت نقشه مچنگبه یکه برا ییتمام روزها یول د؛یآیبهراد. هرچند از تو خوشم نم آورمیمن کم نم یول

. میا! من و تو به هم گره خوردهگذارمیبماند بهراد! نم طورنیاوضاع هم گذارمیروزها هم فکر کرده بودم. نم نیبه ا
 عاشقانه نه، مانند دام و دانه.

 یارهیاُپن جز ی. صندلشومیو از راهرو خارج م اندازمیبه اتاق خودم م یر راه نگاه. سکنمیکوچک عبور م یراهرو از
 .افتدیم یسبزدر حال پخت قورمه یو نگاهم به قابلمه کنمیآشپزخانه را مرتب م

ساره »نم. آن روز را فراموش ک یسبزقورمه دنیبا د توانمیبرود؛ اما من هرگز نم ادتیتو  دیبهراد؟ شا دیآیم ادتی
 یسبزبزرگ قورمه ی. نگاهم به کاسهدمیسمت سفره دومادرت بود. با ذوق و شوق کودکانه به یصدا نیا« شام. ایب

کنارت  نیزم یبود. رو دهیکش یپر قرمه سبز یکاسه هی دونفرهر  یضعف کرده بودم. مادرت برا یافتاد. از گشنگ
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خوش  یبردم و قاشقم را در آن گذاشتم. بو یطرف قرمه سبز. دستم را بهمیبردیسهم م یدو نفر دینشسته بودم و با
 را بدجور باز کرده بود! میکه اشتها یتازه. وا یقرمه. عطر سبز

ات را حس کردم. حواسم نبود قاشق را به دهان بردم تا طعم و نگاه منتظر و کالفه ختمیخودم ر یقاشق برا چند
 یبا چه سرعت دمیلحظه نفهم کیرفت قاشق را به کاسه برگرداندم.  ادمید و زبانم نفوذ کن ریبه ز هایخوش سبز

 یسوزناک من گفت یهاهیگر انیو در م یبرگرداندداغ را در صورتم  یهایو تمام قرمه سبز یکاسه را بلند کرد
کاسه بذاره. فکر کرده همه مثل خودش شپشو و  یتو دیرو نبا یکنه تا آدم شه و بفهمه قاشق دهن هیگر نیبذار»
هق افتاده به هق هیو از گر خوردمی. من حرص مدیدیخندیو شما م کردمیم هی. من گردیدینفره خندپنج« !میفیکث

. یو شپشو صدا زد فیو من را کث یدانستیگرفته بودم بهراد. تو م نی. من شپش را از سرودیدیخندیم ابودم و شم
 .یدانستیرا م زیچهمه تو از اول

 تیخاصیب یاصالً به تو دی. من نبادیآیم رونی. نفسم با بغض و حرص بزندی. قلبم تندتند مدهمیرا تکان م سرم
و  لرزدیم میهاسال یو دستانم از حرص فروخفته سوزدیرفتارت قلبم م یادآوریبها دهم؛ اما حاال هنوز هم از 

 ! لعنت به تو!آوردیم ادمیکه تو را به  ی! لعنت بر هر فکراحمهم چفت شده. لعنت بر هرچه افکار مز یرو میهادندان
بازشدن در چشمانم را باز  ی. با صداکشمیم قیو چندبار نفس عم بندمیآرامش م یالحظه یرا در جستجو چشمانم

 .کنمیم
که  ییروشن گاز و غذاها یها. نگاهش به اجاقرسدیمشب ما یپررنگ و بو یو به آشپزخانه دیآیم رونیاتاق ب از

ناخواسته  یدارد و با شوق یرا برم یسبزقورمه ی. در قابلمهرودی. با تعجب سروقت غذاها مافتدیدر حال پختن است، م
. با زندیبه ساالد آماده م یناخنک ق،یدق دنیو بعد از بوکش رودیم مکشک بادمجان ه یسراغ قابلمه کشد،یبو م

 .شودیم رهیآشپزخانه خ یارهیاُپن جز یجلو ستادهیو ا دهیعقب کش یو به من کم گرددیتعجب برم
 غذا و برنج و ساالد و... همهنیا ه؟یداستان چ -
 .افتدیژله م یهاو نگاهش به ظرف کندیرا باز م خچالی در
 ژله و... -
 :دیگویو م گرددیسمتم برمها بهنوشابه دنید با
 تو؟ هان؟ یکنیم کاریچ یدار نجا؟یچه خبره ا -

بهراد!  یاکور خوانده یو خرابش کند؛ ول ردیحالم را بگ کندیم یام، قطعاً سعاست که خودم گرفته یمهمان میبگو اگر
 .شناسمیمن تو را از خودت بهتر م

و به دعوتاشون  میازشون فاصله گرفت ادیز هیمدت هی. آخه یمهمون انیشام ب خوانیاوم راستش برادرات گفتن م -
 .نجایا انیگفتن م گهید م،یدیمحل نم
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 خود فرو رفته. یحدس بزنم. در قالب سرد و جد توانمینگاهش حالتش را نم از
 ی. مگه نگفتم هرکنجایا انیبندازن و ب نییشون رو پاسر ابوی نیکه ع ستیشون نکردن! خونه عمه یادیغلط ز -

 زنگ زد و خواست...
 .زندیدستش را به بغـ*ـل م کیو  دهدیهوا تکان م یتو دیدستش را با تهد کی یعصب

 آهان! پاگشا! ه؟ی. اسمش چیراه بنداز هایبازمسخره نیاز ا ادی! خوشم نمنی. ببمیستیما ن یگیم نجا،یا ادیخواست ب -
بود فراموش کنم. خوب شد  کینزد یالحظه یانداخت. برا رونشیکه داماد از حجله ب امیهمان عروس بداقبال من

 :میگویو م کنمیوجور مندارم. خودم را جمع ییجا یزندگ نیانداخت که در ا ادمی
 توان. یارن! برادراند یبه اصطالح داداشونه. به منم ربط یخب خونه یشون که نه؛ ولعمه یخونه -
 زیم یرا رو دهیسرکش یشهی. شبلعدیو چند قلپ م بردیباال م وانیآب را بدون ل ی. بطرکندینگاهم م تیجد با

 .کندیآشپزخانه رها م یارهیجز
 کردن. خودیمن ب یبرادرا -
صورتم  یبه رو ی. لبخندشودیوگرنه کارم خراب م ست؛یکردن ن دوبهکهی. االن وقت داردیکاهو برم یادست تکه با
 .کنمیسمتش حرکت مو به شومیآشپزخانه بلند م یجلو یهامبل ی. از رونشانمیم
 . مهندس قبولش کرد؟نیکنیکار م دتونیجد یپروژه یرو دمیشن -

قد  بتیمص ادیر دوباره انگا یآرام است و خونسرد و گاه ی. گاهکنمیاست و درکش نم ضیضد و نق یگاه رفتارش
 .شودیم نیغمگ فتد،یچون من ب یاعلم کرده

 !یدیپرسیرو هم م نیا ،یدار قیماشاهلل آمار ما رو که دق -
 .دارمیطرفش قدم برمو آرام به رومیرو نم از
طرحا از دستش افتاد. منم کمک کردم طرحا رو جمع  هویسرکار که  اومدی. داشت مدمیفهم رادیاز ه روزیرو د نایا -

 یبرا نیرو ببر نایجا گفت قراره ا. هموننیکرده بود یطراح یخوشگل یکنه که چشمم به طرح مشترکتون افتاد. بدنه
 !دمشیند امروز گهیرو بگه. د جهیکنه و نت یبخشتون تا بررس ریمد

 :دیگویاز کاهو م یاو با برداشتن تکه اندازدیم نکیرا در س یخال یبطر
 ؟یو دعوتش کرد شیدیامروز ند -

 .کندیم ادیکارها ز نی! بهراد از ایکیبود در تار یرینه، از کجا بفهمد؟ قطعاً ت م؟یگویدارم دروغ م دیفهم یعنی! آخ
 نه، تلفن کردن. -

 یدرشت یهادر چشم ختهیر یبه موها ی! دستستیبد ن میهم بگو ریکه حالش خوب است، در مورد چند مدت اخ حاال
سارگل  نیمشک یهاچشم دیگویم رادیه ی. وقتکشمیم کند،یکه از سارگل م ییهافیدر تعر شهیهم رادیکه ه
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چرا مثل  کند؟یبهراد چرا مثل برادرانش فکر نم ماا باست؛یمن هم ز یهاپس چشم آورد،یو آدم را از پا درم استییز
 یانداشتم. اگر ذره یغم گری! آن وقت دتیخاصیبهراد ب یشدیمثل برادرانت م یاکاش ذره شود؟یها رام نمآن
! تررکیو ز یزتریکه ت فی! صد حفی. صد حساختمتیو م چرخاندمتیمثل موم در دستانم م ،یها بودآن هیشب
به  یو ناز گردانمی. چشمانم را منمنشایبه لب م یچه کنم. لبخند دانمیمن م یرا سخت کرده؛ ول ارمک نیهم

 .دهمیم میصدا
 ...یعنی... اوم... زهیچ -
 .بردیرا تا آرنج باال م اشییمویبلوز ل نیآست حوصلهیب

 !گهیبنال د -
که  یبود ستادهیکدام قسمت ا قاًیتو دق شد،یم میبرادرانت تقس نیکه عقل و شعور ب یرفتار! آن زمانکج تیتربیب

 د؟یبه تو نرس یزیچ
از هم خوششون  ادی. البته که باباهامون زمیهامون رو شام دعوت نکردتا حاال خانواده یول م؛یکرد یوقته عروس یلیخ -
ما براشون از  یخوشبخت یدیوقت د هی. گهیخب رسمه د یبزنن؛ ول ریرو با ت گهیهمد یهیسا ستیهم ن دیو بع ادینم
 .گهید ی. مثالً هفتهانیشب ب هی میدعوتشون کن ،یشاگه موافق با گمیتر بود. ممهم یمیقد ینهیک

در عجب باشد!  ییوروچشمیحماقت و ب همهنیکه انگار از ا ی. طورکندیتر نگاهم مکج یرا کج و با لبخند لبش
و دست  گذاردیم زیم ی. دستش را رورودیبه فکر فرو م یالحظه یپندار به ابله مقابلش. براخودعاقل کیمثل نگاه 

 .زندیرا به بغـ*ـل م گرشید
. حاال هم که میهان؟ ما فقط مأمور رسوندن اون چهارتا به هم م؟یینجایا یچ یرفته من و تو برا ادتی نکهیمثل ا -

نره! نه  ادتی یباشه! راست ریخ یدیخواب د م؟یریجشن هم بگ میایحاال ب م،یشیافتاد، جدا م ابیآبا از آس دن،یرس
مهربون باهات  یطورنیا دمیقول نم ینره دفعه بعد ادتی. یچرخیو نه دورواطرافم م یذاریپات رو اتاق من م گهید

 .یکنم که تا دو روز تو شوک دور خودت بچرخ یرفتار هیبرخورد کنم. نذار 
که درست مقابل آشپزخانه  یدوست دارم. هال یلیخانه را خ نیا ی. طراحرودیو م افتدیهال کوچکمان راه م طرفبه

و سمت چپ هال قرار دارد. دست مهندسش درد نکند!  نیکه در قسمت باال نش ییرایقرار گرفته و کوچک است، با پذ
. یجا مشرفقرار دارد و تو به همه یراستت در ورود سمتدرست  ،ینینشیدر هال م یوقت نکهی. مخصوصاً ادهیکش بایز
 اند. آخ بهراد!شده یطراح دیمفو  بایز اریبه نظرم بس هانیا

و  ندینشیم یخردل-یاروزهیف یمبل راحت ی. روافتمیو دنبالش راه م دهمیهم فشار م یرا رو میهادندان یعصب
 .گذاردیم زیم یرا رو شیپاها

 بدم. یمهمون خوادیکردم. بعدش هم من دلم م زشیبردار! تازه تم زیم یپاهات رو از رو -
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 .کنمیچپ نگاهش مکج و چپ د،یآیبدم م نکهیا ی. صورتم را به نشانهدهمیرا در هوا تکان م دستم
 نحست رو تحمل کنم. ختیهر روز مجبورم ر نکهیخونه. اون هم ا نیا یتو دمیپوس -

باالرفته  ییوو با ابر گذاردیم گرشید یپا یپا رو الیخی. بگذاردیم یخانگ ینمایس یو رو کندیرا روشن م ونیتلوز
 .کندینگاهم م یرچشمیز
. آوردمت یکن یکه برام سرور نجایا اوردمتی! نزفهمینره. آ قربون آدم چ ادتیرو  نیا نه،یخونه کارشون هم یکلفتا -

 ؟ینگرفت یماجرا رو جد یادیو بعدم خدافظ. ز یم برسخونه یبه کارا یمدت
 زنمیم شیمحکم به پاها می. با پارومیطرفش مبه سرعت به کند؟یم ریمرا تحق کند؟یپررو! مرا مسخره م یپسره

 .شنوندیپرت م نیبه زم زیم یکه از کناره
 !زمیفکرت اشتباهه عز یلیخ -

 .دیسمتم چرخبه ارادهیکه چشمانش ب دمیگفتم و کش زیتمسخرآم یرا جور زمیعز
خودم و  شیو آسا یراحت یبرا کنم،یم یمن هم هست و اگه تالش یفعالً خونه نجایباشه! ا ریخ یدیخواب د -

 !زمهیعز یمهمونا
 :دهمیبلند ادامه م یرفتن به آشپزخانه با صدا نیدرح

 وگرنه... یمرد خوب رفتار کن هیرو مثل  موندهیمدت باق نیکن ا یمواظب رفتارت باش و سع -
را از پشت سر  شی. صدازنمیرا هم م یسبزو قورمه دارمیخارج شده. در قابلمه را برم ررسمی. از تکنمیم پشت

 .شنومیم
من آدم  یچون تو برا یمغزیتا حاال ب یاز ک کنن؟یم فیتکل نییهم تع یصور یتا حاال زنا یاز ک ؟یوگرنه چ -

. یشده. دم درآورد ادینکردم، روت ز یچینوکت رو ق مایقد نیمدته ع هیساره!  یزبون درآورد کنه؟یم دیشده، تهد
 ،یشد نیسنگ ،یم خوردخونه یتو یادیز شکنه؟دهنت ب یاون موقعا دندونات تو نیع ینکنه هـ*ـوس کرد ه؟یچ
 رفته بهات چقدره! ادتی

 نیمنم. ا دانیم نیا روزیاما پ ؛ییوروچشمیو ب وجدانیب هایهمان بچگ نی! عفتیبه تو بهراد! لعنت به ذات کث لعنت
. لبخند ستین یادآوریبه  یازیهست. ن ادمی. هنوز کشانمیچگونه از عرش به فرشت م نیماشا کن. ببو ت نیبار بنش

حال از برگردم، خوش نکهیام از ترس؟ بدون اکشانده نجای. او را به ابنددینقش م امیاقلوه یهالب یرو یاارادهیب
 :کنمیزمزمه م تفاوتیو ب تیاهمیب یکنجکاوش کرده و به آشپزخانه کشانده، با لحن دمیتهد نکهیا

. آمار کل ملک و امالکتم که درآوردم شهیهم که حق زن محسوب م هی. مهرهیازدواج ما صور دونهیکه نم یکس -
 . چطوره؟میکنیم یباز تیمالک رییتغ کمهیشاءاهلل نسخه به محضردار دادم. ان هیو 
 :غردیو ناباورانه م دهدیآشپزخانه قرار م زیم یرا رو شیهاو دست ماندیدهانش باز م رتیتعجب و ح از
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 ؟یکرد کاریتو چ -
 کنمیم فی. ککنمیم یخال نکیس یآمده را در آبکش روبرنج جوش روزمندانهیو پ کنمیچشم نگاهش م یگوشه از

 .رودیغنج م یدرونم از خوش صدای. بشومیاز شوق م زیخوردن بهراد و لبراز حرص
محروم بشم و تهش بشم  یچازدواج از همه نیکه با ا شهیدارم. نم ازین یاندهی! باالخره منم به آیدیکه شن نیهم -
 بهش نگاه کن. یانسان یدیو با د ریسخت نگ ادیبدبخت! ز یوهیزن ب هی

 تواندیو نم ستیقابل هضم ن شی. انگار هنوز براکندیبا خود تکرار م زیها و تمسخرآمشدهآخرم را مثل مسخ یجمله
که داروندارش به نامم  یرا مرور کرده. همان روز یخانمانیهم در ذهنش روزگار ب دیحرفم را تصور کند. شا نیا یحت

 :غردیو ناگهان م رودیگون جذابش در هم مگندم یذره چهرهخواهد خورد. ذره
 ؟یاموالم رو باال بکش یخواستیو م یخواهرات زنم نشد یرخواهیخ یتو برا یعنیکارها؟  نیا یچ یعنی ؟یگفت یچ -

 چشم عمو روشن!
جواب  زم،یریدر قابلمه م ریرکفگیکه کفگ ینیو در ح برمیآماده و گرم گاز م یسمت قابلمهشده را بهآبکش یهابرنج

 :دهمیم
خدا  یزمونه محض رضا نیا یتو یاگربه چی. هیدونی. خودت خوب ممیایحرص نخور! با هم کنار م ادیحاال ز -

حواست  دیموقع سر عقد باخب اون یول ستم؛ین رحمیب یکنیکه فکر م یقدرخودت؛ اما من اون ی! حترهیگیموش نم
 دوماد عاشق!شاه یکردیرو جمع م

 دهم،یکه انجام م یآمده و بدون توجه به کار کی. نزدکنمیحس م پر حرصش را پشت گردنم یهانفس یصدا
 :غردیم
 ،یبود سرکار خانوم! چپ بر یازدواج از اول صور نی. ایاموال من رو باال بکش یکه بخوا یدیپشتت خندبه هفت -

 ،یراه بنداز یرو بخوا ایبازمسخره نی. ااریخودت رو داشته باش! خون من رو به جوش ن ی. هواشکنمیگردنت رو م
من فقط به عشق برادرام که حسرت عشق نکشن و  یدونیساره! تو خوب م نی! ببینیبی. بدجورم بد مینیبیبد م

که؟  یفهمیپاشون بشه، قبول کردم. قبول کردم که اونا درد نکشن. م یمغرور پر ادعات نتونه سنگِ جلو یاون بابا
 خانوم گربه؟ تهیحال زایچ نیا

چنگ انداخته باشه. بهراد مرد  شیبه گلو یناگهان ی. انگار که غمشودیآهسته م یبیبه طرز عج شیصدا نناگها
 لدا؟یاز  یدور ایثابت کند؟ تنفر از من  تواندیرا م یزیحالت چه چ نیاما ا ست؛ین یفیضع
کار رو کردم  نینمونن. ا گرانید یخاطر خودخواهعشق به هیحسرت  یکار رو کردم که اونا هم مثل من تو نیا -

کار رو کردم؛ چون  نینبودم. ا دنشونیراحت باشه که من مسبب دردکش المیسرم رو نگاه کردم، خپشت یروز هیکه 
 برام نمونده بود؛ چون مجبور شدم. یراه
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 ریوان و حقو آن دخترک نات ییلدایمن از عشق  یجلو یی. با چه رونندیبی. همه فقط خودشان را مردیگیم دهیناد مرا
 ؟ییبا چه رو زند؟یحرف م رد،یمخالفت پدر از خودش بدتر را بگ یخاطر عشقش نتوانست بجنگد و جلوبه یکه حت

 !ایحیب
 نهیسـ*ـبهدست اندازم،یرا در آبکش م ری. کفگبندمیبرنج که در قابلمه قرار گرفت، درش را محکم م یدانه نیآخر
چشمانم  توانمیمواقع م طورنیاست که ا نیقد بلندم ا ی. خوبکنمیو درست مقابل صورت بهراد توقف م گردمیبرم

تجربه کنم. هرچند باز هم هفت  گرانینسبت به د داشتنمیبرتر نیرا از ا یبه نگاهش بدوزم و حس خوب یرا به راحت
 مرد است، نه زن! یکی نیا یاز من بلندتر است؛ ول زیسانت ناچ

حاال  زد،یحرفش حرف نم یرو کسچیکه ه یاشازده ست؟یبهراد! جذاب ن یهاخوردنحرص دهدیم یفیک چه
و  دیدست به تهد زمانیانگنفرت یهایوپازدن افتاده و کم آورده. کم آورده و مثل بچگمن به دست یجلو طورنیا

 برداشته. ریتحق
 نکهیبدون ا کرد،یم ریو تحق نیشروع به توه آورد،یزبانم کم م ی. هر وقت جلوشناسمیبهراد را خوب م نیا من

 دیبا ،یخودش بفهمد. بزرگ که شد دی. آدم بارییتغ یاگرفته، بدون ذره شیرا پ هیواقعاً حقت باشد. االن هم همان رو
 !تیلدایحقت است. حق تو و  د،یایتو هرچه بر سرت ب یهم فرق کند. عوض شود؛ درست مثل من؛ ول اتهیرو
را شروع  ی. حاال که خودش بازماندیبهراد دور نم زیام از چشمان تکش آمده یاقلوه یهاو لب خندمیم ارادهیب

 کنمیم یخال تیپا ریرا ز نی. زمچزانمتیبهراد. بدجور م چزانمتی. مستین ی! االن وقت دلخورنیکرده، چه بهتر از ا
 و آسمان را تنگ!

و کمتر  یآدم برخورد کن نیو ع یایکه با دل من راه ب نهیکار ا نیاالخالق! االن بهترقجرالمزخرف یشازده -
 یمحله یتو یآپارتمان صد متر نیدلم به حالت سوخت و هم یدید دیتا منم شا یخزعبالت عاشقانه سرهم کن

. آخه مدلش خاصه، از دمیرو نم نتیقول ماش یول ؛یگذاشتم که شبا تو پارک نخواب یت باقمتوسط شهر رو واسه
 وقت بود دنبالشه! یلیموفق؟ چشمم خ یخودرو یخودت بوده، نه جناب مهندس طراح بدنه یایطراح
 دنیبهراد شروع به خند ینشستهخونو به یو در مقابل چشمان جد ردیگیام مآخرم خنده یاز چند جمله خودم

 .کنمیم
من درست  یبرا یایدنیجذاب و د یصحنه بیعج اشیکیبه رنگ تار یهابا اخم اشیو خشم نگاه مشک لرزش

سرد در  یدورم را چون آب یهاسال یخاکستر خفته ریاست. آتش ز نیریبدجور ش شیهاخوردنحرص نیکرده! ا
دوست  کند،یم رورویرا ز میکه سرتاپانگاهش  زیحالت ت نیارفتارم و  ریینگاه متعجب از تغ نی. اکندیجهنم، خنک م

 .چسبدیدارم. م
 هم مال خودت! فقط با چشمات من رو نخور. نتیباشه بابا! ماش -
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 کلیگرفتار شدم! با آن ه یتی. بد موقعلرزدیاش مزدهو از زور حرص چشمان شب زندینفس منفس چنانهم
هم نداشته  یراه فرار د،یاگر آتش خشمش شعله کش کنمی. فکر مستادهیراه عبورم ا یو بزرگش جلو یورزشکار
 .ستیمهم ن زیچچیمن ه یبرا گرینه؛ اما د ایبزن دارد دست یهنوز هم مثل بچگ دانمیباشم. نم

 ییحرصا یتالف یپا ذارمیامشبت رو م یساره! بلبل زبون ینیبیوپرتا رو ازت نشنوم؛ وگرنه بد مچرت نیا گهی! دنیبب -
و  یقدم کج بردار هیبه حالت اگه  یبه حالت ساره! وا ی. واتیکردن حس شوخ طبعو گل یوردمدت خ نیکه ا

 !کنمیم اهیچشمت دنبال مال و اموال من باشه! روزگارت رو س
و  اندازمیاز خشم و قرمزش م زیلبر یبه چهره ی. نگاهدیآیکه زنگ آپارتمان به صدا درم رسدیبه انتها نم حرفش

 .خندمیم ارادهیب
خاطرشون که به رتیعز ی! برو در رو هم باز کن. برادراخاننیالدکنترل کن خشم کمهیحاال خودت رو  -

 منتظرن. ،یکرد یازخودگذشتگ
. خدا به داد آن چهار رودیطرف در مبه نیو خشمگ فشاردیرا م شیها. مشتزندیم یزور حرص، صورتش به کبود از

تا  ششیدر، ن یجلو نیبه علمک خشمگ توجهیخندان و بلند مهراد که ب یبعد صدا هینفر پشت در برسد. چند ثان
 .زندیم میجا صدا. از هماندیآیبناگوش دررفته، م

 شواز؟یپ انیم یطورنیکه برادرشوهرت اومده! ا ایعروس! ب ایبدو ب -
سرم را  رود،یصورتم کنار نم یکه همچنان از رو یو با لبخند تیاهمیو من ب چرخدیم نمانیبهراد با حرص ب نگاه

 .افتمیسمت در راه مو پر غرور به رمیگیباال م
 !دیی! بفرمایبرادرشوهر! صفا آورد یخوش اومد -

*** 
 شبگون

 کرد! موونهی! دریت رو بگبچه نیا ایب یآبج ؟یخوریوول م قدرنیبچه! تو چرا ا یوا یا -
و بچه به  دهیرا به دندان کش اهشیچادر س نیریرش انداخت. شتبه خواهر کوچک یچشم نگاه یاز گوشه شبگون

مادربزرگ  یخانه یها بهانهکه بچه شدیم یکوچکش. مدت یهانیتنگ شده بود. نازن شانیبغـ*ـل آمده بود. دلش برا
. بچه کردندیم یخواهرانش هم باز یهابا بچه نکهی. مخصوصا انداش برگرداز خانه شدندیگرفته بودند و حاضر نم

 مادربزرگ را نداشتند. یکندن از خانهخوش است و حاال فرزندانش توان دل گرید یبچه دنیدلش به د
 نیا شهی. همزدیهق مبود. دخترک از ترس هق ستادهیخانه ا یجلوتر رفت. خواهرش هنوز کنار در چوب شبگون

 کندیم یتابیب گفتیم نیری. حاال هم که شکردیم هیو گر دیترسیبود. زودتر م ترفرق داشت. وابسته هیکودکش با بق
 .زندیو نام مادرش را صدا م
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 کرد؟ تیبد تو رو اذ یشده؟ خاله یجانم مامان! چته دخترکم؟ چ -
بازتر نگاهش  یهاو با چشم خوردیحرص م نیریبه خواهرش انداخت. ش یگفت و نگاه طنتیآخرش را با ش یجمله

 .کردیم
 !هادهیدخترت داره قورتم م کنم؟یم تشیشد؟ من اذ یچ -

حالت  نیرا دوست داشت. ا نیریش یهاخوردنو سرخ شبگون نشست. حرص یاقلوه یهالب یرو ینیریش لبخند
 تر.را سرخ شیهاگونهو چال کردیترش مبامزه

حرکت دخترک غنج رفت.  نیکند. دل شبگون از ا دایبازوان مادر پ نایدر م ییدو دستش را باز کرد تا جا دخترکش
 و به خودش چسباند. دیکش رونیدخترکش را از بغـ*ـل خواهر ب صانهیحر شتر،یب یاضعفهبا محبت و دل

 مادربزرگ خوش گذشت؟ شیمن؟ پ یملکه یفدات بشه! کجا بود یمامان -
. فقط سرش را در آغـ*ـوش مادر فرو برد و آرام گرفت. اسمش را حامد انتخاب کرد. دادیدخترکش جواب نم اما

متفاوت و پدرانه گفته بود  یبود و با احساس دهیصورت دخترکشان ذوق زده خند دنی. حامد با دمانشیدرست روز زا
 یهاوجنات و گونههمه آن شدیشبگون ماهرو را داشت و عاشقش نشد؟ مگر م شدیخودش است. مگر م هیچقدر شب

تا ابد نام شبگونش ماندگار بماند.  خواهدیگفت م نیهم یو دل نداد؟ حامد عاشق بود و برا دیرا د دشیسرخ و سف
 حداقل تا ابد خودشان.

کرد.  یانداخت و خداحافظ شیسرش محکم کرد. کشش را پشت موها یچادر را رو یشتریبدون حرف ب نیریش
گرانه ها از مادر دور بوده. شبگون نوازشر انگشتان کوچکش گرفته بود که انگار سالمحکم د یدخترک شبگون را طور

داد  ینگذشته بود که صدا شتریب یاقهیدق ندخواباند. چ نیزم یتکانش داد و بعد از به خواب رفتن کودک، او را رو
 :دیخانه به گوش رس رونیحامد از ب

 شبگون! شبگون! -
اسمش را  ادیو حاال چرا با فر گشتیبا خنده برم شهی. حامد همدیزد. دست و دلش لرز در سرش جرقه یفکر ناگهان
 ده؟یفهم یزیحامد چ یعنیو نفسش بند آمد.  دیلرزیم د،یچرخیکه در مغزش م ی. دل شبگون از فکرزندیصدا م

 زند؟یم شیصدا اطیحو از  یافتاده و حاال عصبان یمتوجه شده بود که چه اتفاق یعنی
وجودش  چ،یباشد، آبرو که ه دهی. اگر حامد فهمزدیدرونش چنگ م یزی! چدیترسینه. م ایدر را باز کند  دانستینم

و  دیشن شدیرا تحمل کرد و سر خم نکرد؟ مگر م ییرسوا نیداغ چن شدی. مگر مشدیآب م دیاز شدت شرم با
شوهر و  یرو دنی. مردن بهتر از دکشتیرا م باشد، قطعاً خودش دهیخدا که اگر حامد فهم ینشکست؟ به خداوند

باشد،  دی! انسان که پلاهتیس یلعنت به رو یرا ادامه داد؟ ا یبعدش قد علم کرد و زندگ شودیننگ است. مگر م نیا
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 ییآبرویو آن ملعون حتماً کار خودش را کرده. از اول هم قصدش ب شودیاز کنترلت خارج م زیچکار تمام است. همه
 ها بود.حرف نیاز ا وجودتریآدم ب نی. ادیترسینبود م خودی! از اول هم بت؟یرا چه به انسان دیپل مبود. آد

 شبگون! -
شده  سی. پشتش از عرق خزدیرا چنگ م اهشیقرمز دامن س یهاگل ده،یداد حامد بلندتر شد. شبگون ترس یصدا

 یبرا ییجا گرید یزندگ نیباشد واِال ا دهینفهمکه حامد  کردیبود. در دل خداخدا م دهیو به لباس قرمزش چسب
و  کردیداغ را تحمل م نیا دیکرده بود که با یگناهحامد! حامد مگر چه  چارهی! بیوا یاشبگون نبود.  دنیکشنفس

 شکست؟یاش نممردانه رتیکمرش از زور غ
 ؟یشنویمن رو نم یصدا ای یدیروز خواب موقعنی! اااهللید  ستم؟ی! مگه با تو نرونیب ایشبگون ب -
کنج اتاق  نینداشت. ا یااما چاره د؛یلرزیم شیهارا سر کرد. دست اشیقرمز مشک یو سردرگم روسر شانیپر

. عزمش را شدیرو مبا حامد روبه دینداشت و باالخره با یگرید ی. چارهکردیرا دوا نم ینشستن و کزکردن که درد
 گریباشد، د دهیرا فهم هی. اگر حامد قضدیلرزیبرداشت. دستش م قدمخانه  رنگیاقهوه یطرف در چوبجزم کرد و به

برداشت. حامد کنار حوض  شدهیکارکییموزا وانیا یسستش را رو یها! قدمزیچچی. هماندینم یاز شبگون باق یزیچ
. نگاه ت. شبگون جلوتر رفشستیگذاشته بود و دستانش را م یحوض آب یهاکناره یبلند یرا رو شیپا کیبود. 

و پرپشتش نشسته  اهیس یابروها یرو یجان. برق از سرش گذشت. اخم کمدیطرفش چرخحامد به یزدهو شب اهیس
قورت داد. دستانش  یسختطرفش برداشت. شبگون آب دهان خود را بهبه یبرداشت و قدم هیپاشو یرا از رو شیبود. پا

مردانه اما آرامش دوخت. انگار  یهانگاهش را به قدم ستاده،یا داماع یجوخه یکه پا یرا در هم گره زد و مثل مجرم
 .دیکش یقی. نفس عمکردیخود حس م یگلو یرا رو شیپا ینیکه با هر قدم حامد، سنگ

ترسناک. انگار  یداشت. کم یبیآرام عج یچهرهشد. دماغ مرتب و  رهی. به چشمان درشتش خستادیا شیجلو حامد
 قبل از طوفان باشد! یکه آرامش

 به عقب برداشت. یطرف صورتش بلند شد. شبگون با ترس قدمحامد به دست
 شبگون! -

دستش را باال  یبه شوخ یگاه شهیبود. هم بیعج شیهمسرش برا بیواکنش غر نیبا تعجب نگاهش کرد. ا حامد
را  شی. صداکردیم یحرفش را به شبگون حال دی. بافتادیوتا ناما از تک آورد؛یم نیینگاه شبگون پا یو جلو بردیم

 :دیغر ظیو با خشم و غ دیهم ساب یرا رو شیهالب، دندان ریباال برد. از ز یکم
 یگشتن صداوقت بر دیبگم؟ من با دیهان؟ صدبار با ؟یمادرت بفرست یها رو خونهبچه یمگه نگفتم حق ندار -

 یخونه دیزن، بچه با سرپناهن؟یمن ب یهاها خونه ندارن؟ مگه بچهمادرت بشنوم؟ مگه بچه یهام رو از خونهبچه
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 یپدر سربلند کنه، نه خونه یمادرش بذاره و از خونه یونهبالش خ یسرش رو رو دیپدرش شب تا صبح رو سر کنه. با
 .بهیغر

بود  دهی. اگر فهمدهینفهم یزی... نه، چایبود  یها عصبانبچه ی. حامد براآوردیکرد. سر درنمنگاهش  رتیبا ح شبگون
 افتادیم شیها. شانهشدیخم م دیاش باو چون کوه محکم. قامت مردانه ماندیقدش چون سرو استوار نم طورنیکه ا

 ی. نفس راحتشدیو صورتش قرمز م رفتیجانش درم دیبود که با دهیهم. اگر فآمدیبند م شیهاو از زور خشم نفس
 الشیاش انداخت. خعاشقانه یبه صورت مرد روزها یدامن خشک کرد. نگاه ی. عرق دستاتش را با پارچهدیکش

 .شدیکرد؛ اما االن نمیاش محواله یحالاز خوش یانبود، قطعاً خنده یراحت شده و آرام گرفته بود. اگر حامد عصبان
 .میزنیداخل با هم حرف م ایآقا. ب یاخسته ،یداخل! از در اومد ای! بزمیحامدجان، عز -

کوچکشان  یطرف خانهآرامش کرد. با هم به یحامد نشست و کم یبر آتش خشم و دل مردانه شیآرام و لطف یصدا
بود  شانیهاتمام دوستت دارم یو به استوار شانیهادل یبود برا یکه سرپناه یاعشقشان، همان خانه یرفتند، خانه

 خانه به عشقشان عادت کرده بودند. ی. آجرهاشدندیخراب نم حبانشبودند و بر سر صا ستادهیمحکم ا شیهاواریکه د
 کنن؟یم کاریها اونجا چجواب من رو بده! بچه -

 مادربزرگ داشتند. یخانه یو بهانه دندیکوبیا مها پبکند؟ بچه توانستی. اصالً چه مدادیم دیبا یجواب چه
شوهرش گذاشت.  یزانو یداد بود. دستش را رو هیتک ینشسته و به پشت نیزم یطرف شوهرش رفت. حامد روبه آرام

شد. لبخند زنانه و پر از عشق شبگون کار  رهیدرشت شبگون خ یهابه چشم یکرد و با مهربان رییرنگ نگاه حامد تغ
 نیرا دوست داشت. از ابتدا عاشق هم بایصورت معصوم و ز نیخودش را کرده بود و به جانش نشست. حامد هم

سرخ  یهاگونهدر چال شدیشبگون. اصالً مگر م یهاتیو جذاب هایرکیز نیاش شده بود. همو زنانه زیر یهایدلبر
آوار  ریمرد و جان داد ز دیلطافت و ظرافت با همهنیا ی. براشدی! نه، نم؟یو جان سالم به در ببر یشبگون غرق شو

 داغ و پر طراوتش. گاهن
همسرش نشاند.  یشانیپ یرو یاو بو.سه دیطرف خودش کشدستش را پشت گردن شبگون گذاشت. سرش را به حامد

مقابله با  فی. اصالً مگر حامد حردیاش از شوق لرزو دخترانه سرخ شبگون به خنده دچار شد و قلب کوچک یهالب
 یمعطلیخندان شبگون به صورت حامد افتاد. ب یهاشد؟ چشمیم اشیشبگون یو ناخواسته زیر یهاعشـ*ـوه نیا

 اش گذاشت.ستبر و مردانه یشانه یو آرام سرش را رو
*** 

 شده؟ یچ یدونیساره، نم -
 .کنمیام را مرتب مافتاده. مقنعه یاتفاق خوب یعنیحال و پر شوق سارگل خوش یصدا

 چه خبره؟ -



 

 

46 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

شدن و قبول یینها یشایشده. قراره بعد از آزما دییتأ دن،یو بهراد و مهراد کش رادیکه ه یاون طرح ؟ی! خبر نداریوا -
 شده و... یما طراح یکه به دست شوهرا کیش یرانیتمامأ ا نیماش هی یعنی نیبشه و ا دیتول یوارد مرحله

سر، از پشت ییزده شده. صداذوق شتریهم ب رادیاز خود ه امچارهی. خواهر بدیگویو شوق م غیرا با ج شیهاحرف تمام
 .رسدیتند و اخطارگونه به گوش م

 !انیخانوم مهرداد -
نشان دهم.  یالعملکرده و منتظر است عکس دیمن کل یاست رو یشد. چند وقت دایپ یجالل ی! باز هم سروکلهیوا
 .شومیو از جا بلند م کنمیرا قطع م ینگران سارگل، گوش یهابه الوگفتن توجهیب

 !ریخ! روزتون بهیجالل یسالم آقا -
ش را از پشت و دستان گوشتالود اندازدیرا باال م اهشیپرپشت و س ی. ابروهاکندیرا برانداز م میسرتاپا ینگاه نافذ با

 .زندیبه هم گره م
حواستون  ای هیگوش یسرتون تو ایبوده؛ چون  رگذاریتأث یلیشما خ یشدن روتازه عروس نکهیسالم خانوم! مثل ا -
 .دیبه دست یگوش ای ستین

 نیبه دست بودم، جز هم یگوش یمن ک ست؟یها چبهانه نیا ،یکن رونیمرا ب یخواهیاست! خب م یآدم عجب
 !دانم؟یبودم که خودم نم یمشغول و سرگرم گوش یاالن؟ ک

 دیو بع کنمیشرکت کار م یتوان دارم برا یدارم، با همه ادیکه به  ییاما تا جا ه؛یشما منظورتون چ دونمیمن نم -
خودم  یدوره یرشته رو دارم. تو نیا سانسیبذاره. من فوق ل یریکار من تأث تیفیک یتهمتاتون بتونه رو دونمیم
 جناب! نمیدست من بلند بشه. االن هم بهتر یرو تونستینم یکسچیه

 در کار من... گریتا د گذاشتمیحسابش را کف دستش م طورنیا دیبود! با حقش
ها به وصله نی. ادمیند ترقیتر و دقمنضبط یکارمند شونی. من از اگنیرو م قتیحق انی! خانوم مهردادیجالل یآقا -
 .هچسبینم شونیا

جانب بهصورت حق دنیبا د یرا کوتاه کرد. جالل یجالل صیو دست حر یانیپادرم می. برادیهم زورو سربزنگاه رس باز
رفت.  رونیو بزرگ مخصوص به ما طراحان ب دیداد و از اتاق سف حیفرار را بر قرار ترج ده،یتازه سر رس یمن و زورو

 ی. کاش جانگرمیرا م شکلمانیخورم. اتاق کار بزرگ و مربعیتکان م رنگمیاقهوه زیچرخان م یصندل یرو یکم
 نیدم ا یشده است. اوه! راست روحیب یلیخ یزده بودند. اتاق وارشیشاد هم به در.د یهارنگ یساده، کم یبرگچ

 .شودیگردانم. توجهش به صورتم جلب م یبرم یطرف محبرا به میام! رو دهیرا هنوز نچ محلیخروس ب
به دفاع شما نداشته باشم. هرچند از  یازیانجام دادم که ن تیفیقدر کارم رو با کاون کنمیمن فکر م ،یمحب یآقا -

 .نیخرج کن یاگهید یدفاع از خانوما رو جا یتو هاتونییتوانا نی. استیبه شما ن یازین یممنونم؛ ول تتونیحسن ن
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 یزشدهیبه چشمان ت یزیآمنگاه محبت یالحظه ی. برااندازدیم نییو سرش را پا زندیم یگرم و مرموز لبخند
 :دیگویو م زندیم نمیمشک

 . من قصد جسارت نداشتم!نیابه همه ثابت شده تونیشناسفهیبله، شما و وظ -
را  یزیکه چه چ یدهی. توجه نشانم مخوردیچون تو به هم م یاما حالم از مرد سست ؛یو خبر ندار یکرد جسارت
اند؟ اما را نگنجانده یزیچ نیچن اتیدر مرام مردانگ یعنیبها دادن!  طورنیبه زن شوهردار ا ستیخوب ن ؟یثابت کن

 یمثل درخت یاوشلوار کتان قهوهکت نی. آن هم با ادنیچ یبرا دهدیجان م اتیفرفرک ی. موهایستیبدک هم ن
 ساختن گنجشکان.النه یبرا دهدیکه سرش جان م یمانیم
و در اتاق  آمدیهم ن یلی. امروز همکارم خانم سهکنمیسمت در اتاق راه کج مو به شومیبلند م امیچوب زیپشت م از

 یبرسانم تا به اتاق مهندس نور ینیبه حس دیها را با. طرحافتمیچهارگوش شرکت راه م یطرف راهرو. بهمیتنها هست
 ببرد.

 رمیگیم شیها را درپ. راه پلهخواهدیطبقه که آسانسور نم کیخاطر . بهرومیها مطرف پلهسرعت بهحواس و با  یب
را از  نیجذابم کرده و برق تحس شهیصورتم مثل هم حیمل شیمقنعه و آرا نیسبز مرتب با ا ی. مانتورومیو باال م

 .خوانمیم انمینگاه اطراف
. چرخمی. نا خودآگاه با سرعت مکنمیسرم حس مرا در پشت ییپا یباال، صدا یبه طبقه یمنته یپله نیآخر کینزد

. کندیم ریها گبه پله می. پاشومی. از شدت ضربه به جلو پرت مخوردیم میهاسر با شدت به کالسور طراحفرد پشت
 خدا! ای. شودیم ی. ته دلم خالردیگینفسم م
نگاهش  رتی. با حدهدیخوردن نجات مو مرا از افتادن و قل کشدیم را به چنگ میمانتو یدست قدرتمند ناگهان

 پهن شده. نیزم یرو باًیو من تقر واریاما او کنار د م؛یافتیم نیزم ی. هر دو روکنمیم
تا فرصت  ردیگیم میجلو دهیبزرگش را نگران و ترس کلیو ه پردیاز جا م زی. تشومیو با خجالت از جا بلند م عیسر

ها . به عقب و سمت پلهکندیم اهیچشمانم را س یناگهان یاجهیکنم. هول شده و از شدت ترس سرگ دایشدن پمرتب
چشمان و  کیمماس و نزد ارادهی. بردیگیسقوطم را م یجلو و کشدیرا م میمانتو یگوشه عی. سرشومیم لیمتما

. شنومیم یتق ی. صداکندیم امیعصب یکینزد همهنی. ابندمی. از شدت شوک چشمانم را مرمیگیبدنش قرار م
مرا  االو ح کندیچه م نجایخدا! او ا ای. ناگهان...  شودیباز م ی. در اتاق مهندس نورکشدیاسترس به جانم چنگ م

خجالت است  دانمی. نمکشدیو... استرس به جانم چنگ م دهیبسته، دو چشم یصورت محب کیمماس و نزد طورنیا
و متعجب او و مهندس  نیچشمان مشک یو جلو میآیبه خود م عیحالت انگار... سر نی. استیشرم؛ اما درست ن ای

و در محل کار من باشد، آن هم در اتاق  نجایقرار نبود اصالً ا کند؟یچه م نجای. او ارمیگیفاصله م یاز محب ینور
 من! یخدا ؟ینور
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. ردیگینظر م ریرا ز رانیح یمن و محب یسرتاپا نیو بدب زیت یو با نگاه بنددیبازشده از شدت تعجبش را م دهان
. مبادا با خود اندازدیبه جانم چنگ م بیغر یا. دلهرهشودیحاکم م بیعج ی. سکوتمیتوان حرف زدن ندار کدامچیه

 فکر کند...
را گرفته،  میمانتو یو دستش گوشه ردیافتادنم را بگ یفقط خواست جلو یمحب دی. نددیمن! او که اولش را ند یخدا

 :دیگویم یکوتاه یو با خداحافظ کندیدراز م یطرف محب. دستش را بهدیآینه. به خودش م
 !میبا هم داشته باش یخوب یهمکار دوارمیجان! امخب مهندس -

سرجا خشک  یلعنت ی. محبکندیها حرکت مطرف من و پله. بهراد بهفشاردیدستش را م یبه گرم ینور مهندس
 .آوردیخودش هم نم یبه رو یشده و حت

 اهیس فی. کاندازدیو لبخندزده م الیخیب یبه من و محب یچشم نگاه یو از گوشه ری. با تحقرسدیم کمینزد
 :کندیو کنار گوشم زمزمه م زندیم ی. پوزخندردیگیم گریرا با دست د اشیمهندس

 !یاقهیفهم و سلکج قدرنیا دونستمیبانو! نم ستین ایدلبر نیا یشرکت جا -
. امروز دهدیتکان م رکردنمیحق شتریب یتأسف و برا یبه نشانه ی*ـزش کمـیرا با همان پوزخند تمسخرآم سرش

و  قهیسلکج یمحب نیخالف ا د؛یآیبه اندامش م پیت نیا بیو عج دهیپوش دیسف راهنیبا پ یوشلوار کتان مشککت
 .افهیبدق
 ! بدرود!یخوش باش -
 کندی. خواه ناخواه اعتمادش را به من کم مگذاردیم ریکارم تأث یرو یمن با محب دنید نیا کرد؟یچه م نجایا گرید او

باشد. هرچه باشد ما دخترعمو و  تواندیهم نم تیاهمیندارد. البته ب یتیاهم شیرا دشوارتر! هرچند برا ریو مس
 .شدبا تواندیهم نم الیخیب یلی. قطعاً خمییپسرعمو

 ن؟یشناختی. آقا رو منیفکر یاومده خانوم؟ از همون لحظه تو شیپ یمشکل -
 .نگرمیرا دشوارتر کرده، با خشم م رمیکه مس یو به مرد گردمیبرم دهیکشدرهم یااخم و چهره با
نه  ن،یکن تیرو تقو تونیینایب یاگه کم گران،یتو کار د دنیکشو سرک یزبونبلبل یداره؟ جا یبه شما ارتباط -

 آقا! فتمیبود با سر ب کی. نزدگرانیو نه د نیاندازیخودتون رو به دردسر م
*** 

 نیو ا . آن از شاهکار امروزدمیشب شده و من هنوز به خانه نرس ازدهی کی. ساعت نزددهمیگاز فشار م یرا رو میپا
 شب بمانم و کار کنم.که آخر مجبورم کرد تا نصفه یجالل یهاردادنیهم از گ

همکاران  یکه مرا جلو دهیرس ییکارت به جا ؟یکنیم ری! مرا تحقیجالل کنمی. نابودت مکشمیم میبه موها یدست
. حاال یاز کجا خورد یکه نفهم یجور کنم،یم یرا خال تیپا ریو مجبور به ماندن تا آخر شب؟ خودم ز یکنیله م
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 رادیشد؟ از کار من ا ریکه چرا فالن طرح د یزیریرا م میو آبرو یکنیم خی یسنگ رو یو نور یمحب یمرا جلو
 ... هرکه با ساره دراُفتد، وراُفتد!واشی واشی! حاال صبر کن! کنمیدرستت م ؟یدهیو به مهندس نشان م یریگیم

 .رمیگیو با غرور سرم را باال م کشمیرا به چنگ م اهمیس فی. کدهمیجا مخانه  نکیرا در پارک نیماش
 خانوم مهندس! دیخسته نباش -
 شدی. خوب است آپارتمان نگهبان دارد؛ وگرنه کار سخت مشومیسوار آسانسور م مکثیو ب دهمیسر جوابش را م با

 گرددیشب برم یهامهیو ن یسختها بهشب کردم؟یو کماالت سر م فهمیبهراد ب نیا یهابا نبودن دیو من چطور با
 چشم به در بدوزم و بترسم. دیتا صبح با چارهیو من ب

 چیو ه ستیکی. خانه باز هم غرق در تارشومیو وارد م کنمی. بازش مزنمیو ضد سرقت خانه م دیرا بر در سف دیکل
ام. . اتاق سادهزنمیبرق اتاق را م دی. کلدارمیبرم امیروفرش یصورت یهاییکه با دمپا ییهاجز قدم دیآینم ییصدا
که در کنار هم و سمت راست قرار دارند  دیسف شیآرا زیخواب و مبا تخت یاقکرد. ات دیکه بهراد مرا به آن تبع یهمان

 اند.که سمت چپ قرار گرفته دیسف یهایواریو کمد د
. باستی. نرم و زکشمیبه روکش تخت م ی. دستکنمیم زانیو آو آورمیرا درم می. مقنعه و مانتودارمیبه جلو برم یقدم

 یخوابتخت نیمن هم بها دادند و ا یقهیبه سل یبار خواهرانم شانسک نیکه دوست دارم، بنفش. حداقل ا یبا همان رنگ
 شد. بمیشود، نص بمیکه قرار نبود نص

را در من  یو حس سرخوش دیآیاش خوشم محالت دخترانه نی. از اکنمیرا به تن م کوتاه زردرنگم یگلگل راهنیپ
 درشت بنفشش. یهامخصوصاً گل کند؛یزنده م
 زنند؟یزنگ م یگرید یشب هم مگر به خانه موقعنیا ست؟یک گرید نی. ادیآیتلفن به صدا در م زنگ

 یا. دوازده شده. افتدیخانه در سمت راستم م ییطال یوارید. نگاهم به ساعتکنمیتلفن و هال حرکت م طرفبه
 .ستیاز او ن یکه خبر رودیم یکدام گور ستی. معلوم نامدیهم ن الدولهالیخیب نیخدا! ا

 !دییبله؟ بفرما -
 !رونیبرو ب -
کرده  تیها هم سرامن به آن یقراریو انگار ب زندیریدر صورتم م تابانهیب اهمیس ی. موهازدیریدر دلم فرو م یزیچ

 :زنمی. با تعجب لب مدانمینم زیجا گری. بُهت را ددندیپا پس کش یستادگیباشد، از ا
 ؟یچ -
 .رونیاز اون خونه برو ب -

. از رونیزن بود. گفت برو ب کی آلودغیگرفته و ج ی. صدازندیو قلبم تند م چدیپیم یبوق ممتد در گوش یصدا
ناخودآگاه به جانم  ی. ترسلرزدی. دست و بدنم مزدیمطمئن حرف م ینه، نه، حتماً اشتباه گرفته؛ ول نجا؟یام؟ از انهخا
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من  ال؟یخ ایاصالً... اصالً خواب بود  فتد؟یب یاتفاق بد استشده و قرار  ی. نکند خبرترسمی. من مکشدیچنگ م
 سالمم؟

ام بروم؟ از خانه دیکار داشت؟ چرا با. با من چهترسمیترسناک بود. من م شی. صداکشمیملتهبم م یهابه گونه یدست
 ست؟ینچیچرا ه یبروم؟ بهراد کو؟ بهراد لعنت دیشب کجا با موقعنیاصالً ا رون؟یچه که برو ب یعنیکار کنم؟ چه ایخدا

ندارم. از بعد  یخوب یها رابـ ـطهبا آن را بزنم؟ نه، نه، من نیسارگل و سرو ی! لعنت به تو! در خانهتیخاصیمردک ب
نشان بدهم؟ عمراً!  فیضع شانینگرفتم و آدم حسابشان نکردم. حاال بروم و خودم را جلو لشانیازدواج هم اصالً تحو

 !گرید رمیمیفوقش م
. شومیوسط هال بلند م یخردل-یاروزهیف یمبل راحت یو از رو پرمی. با ترس از جا مرسدیبه گوش م یتق یصدا
. ستیدست خودم ن گری. لرز که دلرزدی. بدنم مدهمی. آب دهانم را با ترس قورت ماندازمیبه آشپزخانه م ینگاه
. ستین ی. خبراندازمیبه داخل آشپزخانه م رونیباز  یو نگاه رومیطرف چپ مگرفت. به شودیرا هم نم شیجلو
 یخدا! آدم رو ایطول دارد باشد.  ییرایبزرگ و پهن که به وسعت خود پذ انویو آن ا ییرایقسمت پذ یاز رو دیشا

 خانه بساز؟ یطورنیمهندس گفت ا نیبه ا ینباشد؟ اصالً ک وانیا
در  ی. کسدارمیقرار گرفته، برم دمیکه کامالً در د میروروبه ییرایطرف پذسستم را به یها. قدمکنمیرا جزم م عزمم
 کیها همه نزدآنجاست که آن لگونین یدست مبل سلطنت کیاش داد. همه صیتشخ شودیم نجای. از استیخانه ن

 یهاکیپشت آن راه بار تواندیاند. آدم نمرو را احاطه کردهروبه یاشهیش یهستند و دورتادور خانه و پنجره وارید
 یاشهیش یباشد. همان درها وانیا یرو دیست، باندارد، قرار گرفته باشد. هر چه ه یادیز یفاصله واریکه تا د یکوچک
 مقابل.

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

باشد چه؟ دستان  ستادهیا یمرد وانیا ی. اگر واقعاً روترسمی. من مزدیری. ناگهان تمام دلم مدارمیبه جلو برم یقدم
 زانیم نی. من که تا استین یابروم. چاره دی. بادارمیو گلدان را برم برمیم یمبل راحت زیطرف مام را بهکردهعرق

 .کشدیشده که بندبند وجودم را به رعشه م یزیانگ. خانه غرق سکوت وهمرومیم لوج صدایام! آرام و بترسو نبوده
 دارمیبرم یگرینبود. قدم د کیحد تار نینه تا اخا وانیو ا ییرایها را روشن کرده بودم و اکنون پذچراغ یهمه کاش

دارد از در خانه  ی. مردگردمی. با ترس برمدیآیسرم ماز پشت یکیت ی. صدادهمیو گلدان را محکم در دستم فشار م
. توان چشم رودیم جی. سرم گبندمیو چشمانم را م کشمیم یبلند غی. جافتدی. از ترس گلدان از دستم مشودیوارد م

 و ناگهان... افتمیمبل م یبازکردن ندارم. رو
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گرفته  یطورنیگلدونه رو چرا ا نیا ؟یدیمگه جن د ؟یچه مرگته نصفه شب ؟یزنیم غیج یچ یچت شده؟ برا -
 !یبود

ته است. خدا را شکر برگشت. داشتم سک مغزشی. خود بکنمیبهراد است! چشمان لرزانم را باز م یصدا نکهیخدا. ا ای
من  ،ی. اگر تو زودتر آمده بودشومیاز جا بلند م تی! با عصبانیام دادکه سکته یریلعنت بر تو بهراد! بم یا .کردمیم
آدم  ؟یچ یعنیو تأهل  یدارزن ینگرفت ادیبشوم. تو  هوشی. کم مانده بود برفتمیتا مرز سکته و ضعف نم طورنیا

 مزخرف!
کردن جناب بهرادخان؟! گوشت بره  رتونیگنیبهتون دادن که زم یچ ن،یداشت فیکه تشر ییخوش گذشت؟ اونجا -

حاال پرروپررو حرف بارمم  ؟یخواینم شهی! شام هم حتماً مثل همریشکمتم که ماشاءاهلل س زده؟نیزم یآهو ایبود 
 تو! یدار ییعجب رو ؟یکنیم
چند  ی. براشودیم رهیو به صورتم خ دهدیندم گوش مو ت یعصب ،یلحن رگبار نیدرشت و متعجب به ا یچشمان با
چرمش  فیو اعتراض کنم. ک میایدرب شیجلو طورنیبود ا دهیحال نددهانش باز ماند. حق هم دارد. تابه رتیاز ح هیثان

 رهیخ امیو عصب دهیپربه صورت رنگ دیبا شک و ترد و دهدیرا باال م شیابرو یتا کی. اندازدیم نیزم یرا رو
 :زندیو لب م کندینگاهم م زیت ز،یتمسخرآم ی. با آرامش و لبخندشودیم
 یخودت رو تو گاهیهنوز جا نکهیکه من بخوام به تو جواب پس بدم؟ مثل ا یباش یتو اصالً ک ؟یگیم یدار یچ -

نره  ادتیبگم که  یبهت بگم؟ با چه زبون دیکنم؟ ساره، چندبار با یادآوریبه تو  دی! آخه چندبار بایمن نشناخت یزندگ
 !زیبا رفتارت به هم نر واعصاب من ر قدرنیمن؟! ا زیعز هیازدواج من و شما صور

 دهیپرو صورت رنگ شانیحال پر نیانگار ا کند،یم ییاعتناینسبت به من ب ی. جورکندیم امیعصب اشیخونسرد
 رتیغ یاز سرخ یرنگ اینبرده  تیاز انسان ییبو ایآدم  نی. اندیبینم زند،یم یرا که از شدت ترس به خشک یو دهان

 یآزارم بدهد و جان به جانم کند؛ ول خواهدیهم عمدأ م دیست؟ شاین بیعج یرحمیاز ب زانیم نیمردانه؛ وگرنه ا
هم  جانی. تا همستی. حالم خوب ندهمی. جوابش را نمنمینشیمبل م ی. روآورمیبهراد! من کم نم یکور خواند

 .ندیو نگه داشتم تا حال بد و ضعفم را نب دمیبهراد باال کش زیچشمان تمسخرآم یزور خودم را جلوبه
گرفته  یاما آن تلفن چه؟ صدا کند؛یعبور م دمید یو از جلو ردیگیم شیاتاق خواب را در پ کیبه من راه بار توجهیب

اصاًل  شیام بروم؟ صدااز خانه دیچه با یچرا گفت از آن خانه برو؟ برادر سر داشت؟  یاو ترسناک آن زن چه نقشه
 ست؟یو هدفش چ ستیبودم. او ک دهیحال نشنآشنا نبود. تابه

هم  نی. همکندی. مرا درک نمستینه، او آدم ن فتد؟یب یباشد چه؟ اگر اتفاق یاصالً اگر جد م؟یبهراد ماجرا را بگو به
به خنده آلوده و باز شود. تحملش را ندارم و قبل از موعد، کار را خراب  اشهیو کنا شیتا زبان ن میرا بگو نیمانده ا
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که ورزش  یسال الک همهنیکرده را دارد. اکلفت یاست و آن بازوها خانه. حاال که خودش ستی. به صالح نکنمیم
 !گرید خوردینکرده. حتماً به دردش م

مانع من باشد.  دینبا یزیچچیتکشان برسم. هبه تک دیدارم که با ی. اهداف بلنداورمیکم ب دی. نباشومیجا بلند م از
بهراد  دانمیم دی. بعگذارمیم شیپر از آب را رو یو کتر کنمیرا روشن م اهمیگاز س. اجاقرومیطرف آشپزخانه مبه

 یمزاحم کی ایآن زن اشتباه گرفته بود  دیشا فتادوین یهم که اتفاق ! حاالنیامشب زود خوابش ببرد و چه بهتر از ا
و داخل  آورمیخشک را درم ی. چارومیکنار گاز م افیدام طرفبخندد. به گرانیبا ترساندن د خواستیبود که م

 نم؟یبرم بب کند؟ی. بهراد در اتاقش چه مزمیریم یقور
 یها. چشمشومیوارد اتاق م یو با تق بلند دهمیرا فشار م رهی. بدون در زدن دستگافتمیدر اتاقش راه م سمتبه

 دشیسف زیبه م ام،هیزیجه شیآرا زی. درست کنار مدهمیراهم را ادامه م الیخی. بچرخدیطرفم مبه یبهراد عصب
 .کندیرا برانداز م میاز حرص بهراد، سرتاپا ر. چشمان پزنمیو دستانم را به هم گره م دهمیم هیتک
 ه؟یرفته درزدن چ ادتی ن،یبود یطورنیتو خونه بابات از بس ا ایندادن  ادیبه تو درزدن  -

 یعصب یهاخمارم را به رگه ییو چشمان آهو برمیرا باال م اهمیس یابرو یتا کی. زنمیبه نگاهش م یپوزخند
 .دوزمینگاهش م

 .رونیب یبر نجایاز ا دیکه با ییتو نیهم اتاق من! ا نیمنه. ا یخونه نجایا -
سرش گذاشته.  ریدستش را ز کیو  دهیدراز کش دیتخت سف ی. روشنومیهم م جانیپوزخند بلندش را از هم یصدا

 .دهدیرا نشان نم یگریحس د چیاش هصورتش نشسته، چهره یکه رو یجز پوزخند
 استراحت کنم. خوامی! برو میزنیحرف م یادیز -

طرف تخت اش بهبه چشمان خسته رهیهست؟ خ ست،یبد ن کردنشتیاذ ی. کمنشانمیبر لب م یبارشرارت لبخند
به چشمان  تیاهمی. بشودیزده، ثابت م رونیزردم ب یدکلته راهنیپ ریکه از ز دمیسف یهاشانه ی. نگاهش رورومیم

 یالحظه یدور از ذهن و ناشناخته است. برا شیبرخوردم برا نیا. رومیمتعجبش که به رفتار متفاوتم زل زده، جلوتر م
. در رودیو انگار که به خود آمده باشد، عقب م خوردیتکان م ی. کمنمینشیتخت م ی. رولغزدیچشمانش در حدقه م
به  یکنجکاو وبا تعجب  طورنیکرده که ا ییهاحال چه فکرتابه ستی. معلوم نخندمیاش مدل به رفتار احمقانه

 ستین بیکند. عج دایگرفته تا از مهلکه نجات پ شیدر پ وسفیراه  کندیم یو با هر حرکتم سع نگردینم مچشما
 کند؟ یدور اشیاز من زن عقد تواندیتا م خواهدیکه م یضعف و ترس همهنیا م؟یتفاوت عظ نیا

 ی. کمگرددیدر چشم م دهیخطاکار و ترس یمانند انسان اهشیو مردمک س لرزدی. چشمانش مرومیجلوتر م یکم
طرفش دراز و دستم را به رومیاست. جلوتر م ختهیر رونیبر تن کرده و تمام اندامش را ب دیسف ی. رکابرودیتر معقب

 .زندیملتهب به چشمانم زل م یو با صورت ستدیای. کنار پنجره مپردیکه ناگهان با سرعت از جا م کنمیم
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رو  نیبشم و تو ا کینزد یبه زن صور ستیمن ن یمردونگ رتیتو غ نیندادن؟ بب ادیبهت  میحرچته تو؟ حد و  -
 یبهت هشدار دادم. دفعه بعد هیبار آخر نی. اشمیعذابت م ،یبش طونیش ی. بخواری. از من فاصله بگیدونیخوب م
 که امروز... هیهمون مردک موفرفر اقتتی. تو لیچیتو دهنت که سه دور دور خودت بپ خوابونمیچنان م
تمام شده. حق ندارد  نیسنگ میآخرش برا یجمله نی. اکندیزمزمه م یلب استغفرلله ریو ز اندازدیم نییرا پا سرش

و در چشمان  ستمیای. درست مقابلش مرومیجلو م نیسنگ ییهاو با قدم پرمیاز جا م عیبه من تهمت بزند. سر
 .شومیم رهیخ نشیمشک یعصب

نسبتش  یو به ک یگیم یچ ی. بفهم داریکنیبدتر رفتار م گم،ینم یچیه ی! هر چیبه من تهمت بزن یتو حق ندار -
 رو هم؟ یختینشناس رنمک یتو خوبه که با اون دختره اقتی! لیدیم

و  کندیرا در هم گره م شیها. مشتفشاردیهم م یدندانش را رو ی. عصبشودیقرمز و ملتهب م یبه آن چشمانش
 :غردیدر صورتم م

 یتار مو هی! تو و امثال تو به یشکنیم یچه حرمت یو دار یستادیحرف دهنت رو بفهم دخترعمو! بدون کجا ا -
و با مرد همکار خلوت  شهیهم سرش نم یکار میحر یچون تو که حت یآدم نمیبب گهید ی! دفعهدیارزیمنم نم یلدای
 ...کنهیم

 .دوزمیام را به نگاهش منشستهخونو چشمان به زنمیم نییرا با خشم پا دگرشیتهد انگشت
 طورنیبوده که ا یچ یاصل یماجرا یدونی. تو اصالً میبه من تهمت بزن یتو حق ندار ؟یگیم یدار یچ ؟یچ -

 یاصالً فکر کرد ؟یگیم یچ یدار یفهمیتو م ؟یزنیبه ناموست تهمت م یو دار یرو باز کرد شرمتیدهن ب
 که دنبال ناموس مردمه! یموجود بدبخت هیهان؟  ؟یهست یخودت ک

 .کندیبلندش دهانم را قفل م یصدا ناگهان
 یفهمیم یچون تو. تو چ ییبه صدتا ارزهیباشه، م یفکت رو نشکستم! اون آدم هرچ جانیببند دهنت رو! ببند تا هم -

 داره؟ یمثل تو چه حق یآدم ه؟یو نجابت چ یپاک
 طورنیچشمش بزرگ شده، ا یکه جلو شیبه من، به دختر عمو تواندی. چطور مشنومیرا نم شیهاحرف یهیبق گرید
ذاتش  شهینجابت بخواند؟ ذاتش خراب است! بهراد از ر یسوءتفاهم تهمت بزند و آن دختر را الهه هیسر  رحمانهیب

 شرمانهیب طورنیکه ا دوزمیم شیگواوهینگاهم را به دهان  رانیو ح شودیبد بود. ناگهان اشک پشت چشمانم جمع م
 .نوازدیمرا م

 دانمی. نمسوزدیم رشیتهمت و تحق یزیکه از ت افتدیچشمانش به اشک النه کرده پشت نگاهم م یالحظه یبرا
. دارمیطرف عقب برمشده. چند قدم به رهیدارم خو بغض نیچرا؛ اما دهانش بسته شد و با تعجب به نگاه خشمگ

 :غرمیم گرفتم،را  شیزور جلوکه به یو با بغض دوزمینگاهم را به چشمانش م
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همکارمه. مانتوم رو  یحادثه بود. محب هیبدم؛ اما اتفاق امروز فقط  حیرو بهت توض یزیکه بخوام چ یستیتو آدم ن -
 ی. اصالً من برایدیلحظه بستم که تو سر رس هی یشد و برا اهیچشمام س جهیخاطر ترس و سرگ. بهفتمیگرفت تا ن

تختت تا جام رو  یست. االنم اومدم روهمون دختره اقتتیتو ل دم؟یم حیمثل تو توض یریموجود حق یرو برا نایا یچ
 یو بش یو دهنت رو به قضاوت باز کن یحکم بد یتو فقط... بدون دونستن اصل ماجرا فقط بلد یول رم؛یپس بگ

 زخم.
. زنمیم رونیو با سرعت از اتاق ب کشمیم میها. دستم را با خشونت پشت پلکشودیم یجار میهااشک محابایب

 یبر اثبات پاک یلیحال شکستن حرمت دخترعمو دلتابه یکند. از ک نیبه نجابتم توه نیچننیتحمل کنم ا توانمینم
سال و از  همهنیکه ا ییبه دخترعمو زند؟یاطر او به من تهمت مخبهراد! حال به کنمیم اتچارهیآن دختر شده؟ ب

 شناستش؟یم یبچگ
*** 

 شبگون
 هاسی. اگر سرودیفهمیرا نم اطیدر ح یبهداشتسیسرو نیا ی. فسلفهدیلرزیترس نفسش بند آمده بود. تمام تنش م از

 کرد؟یچه م نجایشب ا موقعنی. او اشدینم کینزد شیهاکابوس یو به بان دیلرزیاالن از ترس نم شکیآنجا نبود، ب
 بود؟ داریاز اول ب ای دیکشیرا م کشیکش

. شدی. او شرم سرش نمدیکه نبا ییهابرود و دوباره به پستش بخورد و باز تکرار شود همان حرف رونیب دیترسیم
ها را حرف نیرک کند. اصالً ازن متأهل، عاشق همسر و خانواده را د کی تینداشت که موقع ایبه نام ح یزیچ
لب بخواند و قبل از ورود  ریصدبار دعا ز یروز نبودنبود و هر دم مجبور  نیاوضاعش ا د،یفهمیکه اگر م دیفهمینم

 به هرجا، از ترس حضور او دست و دلش بلرزد.
 شدیرو مکه باز با او روبه رفتیم رونیب کرد؟یچه م دیحامد! حال با نی. امان از خواب سنگشدیم داریحامد ب کاش

. نرود هم او از آنجا دیکشیشعله م فشیزده و مانند آتش، به جان لط شهیر شیهاتکرار و ترس شیهاو تمام کابوس
شان قرار گرفته خانه یدر ورود کیکه نزد ین کرده. همان ستونیکم وانیو مطمئن است کنار ستون ا رودیکنار نم

و  وانهیحامد! فکرش هم د یچه؟ وا ندیها را ببآن یبار کس نی. اگر اانداختیم رشیدوباره گشبگون  دنیو قطعاً با د
عشق بود.  یمعنا شی. حامد براتوانستیرا بدون حامد تصور کند؟ نه، هرگز نم یروز شدی. مگر مکردیاش مآشفته

 تمام احساسات بود. یمعنا شیها و مفهوم ناب دلبستن. حامد براخواستن یهمه یمعنا
آنجا  توانستی. تا ابد هم که نمدیترسیرو شدن با آن انسان شرور مانجام دهد. فقط از روبه یچه کار دیبا دانستینم

را  مشیسمت در رفت و تصمقرن بود. مردد شد. به کیشبگون  یگذشت؛ اما برا یاقهیبماند. چند دق ییو در روشو
 ؟از ترس آنجا بماند تتوانسیم یتا ک گریگرفت. د
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در نگذاشته، در باز شد. شبگون از ترس چند قدم به عقب برداشت و دستش  یرفت. دستش را رو یدر فلز سمتبه
و انقباض عضالتش کم شد.  دیکش ینفس راحت هوای. بدیرا د یآلود زرقلبش گذاشت. ناگهان صورت خواب یرا رو

 با تعجب به صورتش انداخت. ینگاه یزر
گرد! خل شب سته؟یمیوا ییتو روشو ادیتو؟ آدم سه ساعت م یکنیم کاریچ نجای! اصالً اختیم روا! چته تو؟ زهره -

 برو! ایکه اون حامد بدبخت عاشقته! ب یدار یچیتو چ دونمیمن نم
تر شده راحت الشیآمده بود، خ ی. حال که زردیآخرش را با حرص گفت و نگاه متعجب شبگون را به جان خر یجمله

لب نام خدا را صدا زد و حرکت کرد. با ترس و در  ری. زکردیم تیرعا یزر یعذاب قطعاً جلو یبود. آن جرثومه
از اسمش هم  ی. شبگون حتدیتمام تنش لرز ،یاهیس یهیسا دنیبه ستون مقابل انداخت. با د یشبانه، نگاه یکیتار
 عیگرفت پا تند کند و سر میاش. عزمش را جزم کرد. تصمشبانه یکیغرق در تار یهیچه برسد به سا د،یترسیم

 شادر خانه یپشت ستون و چند قدم هی. به آن سمت رفت. ساندازدیاش بداخل خانه وانیا یخودش را از گوشه
 بود. آب دهانش را قورت داد و پر سرعت جلو رفت. ستادهیا

شبگون به در  یدست بلندشده نکهیآمد و قبل از ا رونیسرعت نور از پشت ستون ببه هم اهیشبح س ده،یدر نرس به
شده باشد. رذالت  پروایحد ب نیتا ا کردیرا گرفت. فکرش را هم نم رهیدستگ یبرسد، دستش را به در رساند و جلو

را چه کند؟ اگر از  ی. حاال زراتریحیب تر،رحمیجسورتر، ب ؛که بدتر از قبل شده خوردیدرون انسان را م یاهیس نیع
 ییروشو یچه؟ با ترس سرش را به در بسته ندیها را ببو آن دیایب رونیکنار هم داشت، ب ییآن اتاقک که چند دستشو

 .دیو به در رس دیاش هم با او چرخشبانه یهاانداخت. نگاه کابوس
 نیو من از مرد داخل ا یکه االن تو از اون در بسته بترس دیرسینم هانجایکار به ا ،یدادیاگه زودتر جوابم رو م -

مثل روح  یشی. مکنهیدرت م. دربهکنهیم رتی. اسستیدست خود آدم ن زایچ یخونه. من رو بفهم شبگون! بعض
 !اهللشدم جن و تو بسم نی. ببیرسوند نجای. من رو تو به اترسنیهم م تهیگرد که همه از ساشب

آدم  کیرا در وجود  ییآبرویو ب ییایحیب همهنیا شدیو اضطراب سرش را تکان داد. باورش نم تریبا ح شبگون
. خوردیاز ترس به هم م شیهاکرده بود و دندان رشیبه دو طرف تکان داد. شرم و ترس اس ی. سرش را با ناباورندیبب

 :دیلب غر ریزل زد و ز شیایحیر به چشمان بیشماده کیبرد و مانند  نییرا با تمام توان پا شیصدا
. یستادیوا میبختک سر راه زندگ نیو ع یکرد یرو ق ایح آبرو؟یب یزنیم یدم از چ ؟یخوایاز جونم م یبرو! برو! چ -

مرام و مروت قد علم  یو جلو یا. زندهیازنده یببره؛ ول ایاز ح دی. نفست بایریاز شرم بم دیتو با ؟یزنیم یدم از چ
 هم وجود داره. یمردونگ نامبه  یزیچ ستین ادتیو  یا. زندهیکرد
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 ند،یحال بب نیها را در اکه اگر آن یایو زر یینگاهش به در روشو یگاه. گـهدیغریلب م ریو ز دیلرزیم شیصدا
نگاه کرد. از  رفت،یاش به خواب مشبانه یکه پشتش حامد با نجواها یاو به در بسته ماندینم شیبرا یزیچ گرید

 :دیلب غر ریخشم و درد، ز
. من از افتادن تشت رترمینه. پاش برسه از صدتا مرد ش ترسم،یدرد! من از تو نم یکابوس! شد یو شد یازنده -

 نیکه تو حرف رو ع ترسمیم یی. من از دهن لق گوهایجلوش ندار ییایکه تو ح ترسمیمرد م نیا یجلو تییرسوا
 بذار. یباق ایذره ح هی. ومدهین ی. برو المروت! برو و دست از سرم بردار! برو تا زریپاشیدون به بحث هاشون م

 دیآمدن نداشت. چشمان گستاخش از د. قصد کوتاهدیکش اهشیکوتاه و س یموها انیم یبا خشم دست پوشاهیس شبح
جانب بود. بهآمدن نداشت. حقآدم انگار قصد کوتاه نی. الرزاندیتنش را م شتریب نینگران شبگون دور نماند و هم

 نییاز اندازه پا شیمرد ب نیا اریها غصبش کرده باشند. عآن وبودند  دهیکه انگار از اول ناف حق را به نام او بر یجور
 بود.

. من سهمم خوامیکنار؟ من سهمم رو م کشمیو م کنمیمن رهات م یشبگون؟ فکر کرد یبه روزم آورد یچ نیبب -
. محاله نیرسوند نجایو و من رو به ا نیکه تو و اون شوهر الشرمت ازم گرفت یزی. همون چخوامیرو م یزندگ نیاز ا

 !نی. گلوم رو ببستادمیوا زشیچهمه ی! پاارمیکم ب
 :دیلب غر ریو ز دیگلوش کش یخنجر رو یرا به نشانه دستش

راه  نیقدم تو ا یمن وقت ؟یترسونیم یجون بخره. من رو از چ رو به غیت یزیست که تسپرش کردم و آماده -
 زنم؟یبه آب م گداریب یجاش فکر کرده بودم. فکر کردکفش باال دادم، به همه یگذاشتم و پاشنه

 پوشاهیس منطقیب یهاو گوشش را به حرف چرخاندیم ییدر اتاق و در روشو نینگاهش را ب یبا نگران شبگون
 یهاکرده بود و رعشه اشیفشار و ترس عصب نی. ادادیداشت توانش را از دست م گریسپرد. طاقتش طاق شد. د

 .شتریبدنش را ب
نه  ،یرشیگیکه تو پ ییماجرا نی! ته ایبکوب نیبه زم یخوایکه م ییتشت رسوا نیبکش کنار و دست بردار از ا -

هرکس و مثال و قُبح عملت  یرو که تهش اسمت بشه تف سرباال یار. نکن کیکسچیتو داره و نه ه یبرا یحُسن
 و کار از کار نگذشته... ومدهین یسها. راهت رو بکش و برو تا کبچه یبرا هایاز آموزش نه یبشه باب

. دندیصورتش پاش یرو خیآمد. انگار صد تُن آب  ییبازشدن در روشو کیت یحرفش تمام نشده بود که صدا هنوز
چطور  دیشد. نفهم رهی. نفسش بند آمد و نگاهش به در خدیکوب اشنهیزد و قلبش از شدت ضربه به سـ*ـ خیبدنش 
 .رهیآمد و به او خ رونیدر ب پشتاز  یبه پشت ستون پناه برد و نگاه زر هیسا هیاز ثان یدر کسر

تو هم که  شیدید ای ؟یدیند یزیآدم حس کردم. تو چ یهیسا هیشبگون،  ؟یستادیا تایم نیدر ع یوا! چرا جلو -
 الخالق!من! جلل یخدا ینبوده باشه! وا یزیچ یآل ،یاهلل! جنبسم ده؟یرنگ از روت پر
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 دیاما با د؛یشد. لکنت زبان گرفته بود و ترس امانش را بر رهیخ یباز به زر یشده به خود آمد و با دهانهول شبگون
 را آرام. یو نگاه مشکوک زر کردیم شهیآرامش را پ دی. بازدیحرف م

 آدمه. یچراغ بود که باد زد و فکر کرد یهینبود! حتماً سا یزیچ ؟یگیم ینه، نه! چ -
از فرصت بودن  مکثیکرده بود. ب ییگواو را دچار دروغ گونهنیفرستاد که ا پوشاهیبر آن کابوس س یدل لعنت در
طرف لحاف و تشک خوابشان رفت. داخل خانه پرت کرد. به نگفته، خودش را به ریخاستفاده کرد و شب به یزر

و به حامد  کردیرا داشت. کاش جرئت م جسارتش. کاش خبریجا بمعصوم حامد غرق خواب بود و از همه یچهره
 رتینداشت. حامد مرد غرور و غ یااما چاره کرد؛یم دای. حداقل روانش آرامش پکردیتا خودش را خالص م گفتیم

. شبگون شناختیمعرفتش خاص و عام نم یبود که آوازه یلی یداریکودک معصوم غرق خواب، وقت ب نیبود. ا
را خودش کف دستش  وجدانیاما کوتاه هم نه. حساب آن ب آمد؛یمرد را مکدر کند. دلش نم نیا طرخا توانستینم
. دیحالت حامدش کشو خوش اهیس یموها نیگرانه بتشک نشست دستش را نوازش ی. جلوتر رفت و روگذاشتیم

 .خبریحامد غرق خواب بود و ب
*** 
 ساره
 .دارمیو برم رومیطرفش م. بهخوردیتلفن زنگ م یگوش

 د؟ییبله بفرما -
 از اون خونه! رونی! برو برونیبرو ب -

 خواهد؟یچه از جانم م ست؟یک گرید نیدفعه به من زنگ زد. اکه آن یو ترسناک همان زن است. همان آلودغیج یصدا
 ؟یهست یتو ک -
 هشداره. نیدوم نی! ارونیبرو ب -

دفعه هم . آنترساندیمرا م شیبروم؟ صدا رونیام باز خانه دیچرا با د؟یگویچه م وانهیزن د نی! ایچه هشدار هشدار؟
. ساعت دوازده شودیم رهیهال خ یسلطنت ییزنگ زد و اکنون هم... نگاهم به ساعت طال شبمهین رأس ساعت 

 .ستینو باز هم بهراد در خانه  دهدیرا نشان م شبمهین
 :زنمیم ادیو فر کنمیرا بلند م میترس صدا با
 به من زنگ نزن. گهید ؟یگیم یدار یچ -
 .یشیتموم م اتیتو با تموم نحس یروز هی. یشیتو تموم م یروز هی. یشیتو تموم م -
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 شهی. خانه مثل همستین یایعیرطبیغ زی. چشومیم رهیو به اطراف خ کنمیزده تلفن را قطع م! وحشتوانهی! دوانهید
عادت  نیا شودیم یاست. ک کیتارمهیام بروم؟ خانه باز هم ناز خانه دیاز چه بترسم و اصالً چرا با دیاست. من با

 فتد؟یب ینکند قرار است اتفاق بد !ترسمیمن م م؟نوربودن خانه را رها کنکم یاحمقانه
. دلم شور رانمیو به پشت م زنمیام کنار مکردهرا از دور گردن عرق اهمیباز س ی. موکشمیبه صورتم م یدست

گرفتن نداشت. از جان من اشتباه ای یاز شوخ یزن رنگ ی. صدافتدیب یدارم. انگار قرار است اتفاق ی! حس بدزندیم
هم  الدولهالیخیب نیا ؟ییهم فکر کنم؟ بهراد! بهراد! کجا وبه ا دیدارم که حاال با یکم گرفتار خواهد؟یچه م

« .یشیتموم م یروز هیتو »کرد. چرا؟ گفت  دیزن مرا تهد نیبه فکر نوعروسش هم بود! ا ی. کاش کمستین وقتچیه
 و باخبر است؟و ا خبرمیام که خود بفروخته یتر زمیتمام بشوم؟ چه ه دیچرا با

خانه هم توان  یهاوارید کنمیقدر بلند که حس م. آنکنمیرا بلند م شیرا روشن و صدا ونی! تلوزدانمی! نمدانمینم
را پخش  یشگیهم الیسر ونی. تلوزشوندیخانه رد م یصوت را ندارند و آخر به ستوه آمده و از مرزها نیتحمل ا

 چمیپیزردش را دور بدنم م یهابا گل یطوس راهنی. پکنمیمو در شکم جمع  برمیمبل م یرا باال می. پاهاکندیم
. ستمیتنها ن گریمن د نکهی. حداقل اکندیم قیکار حس آرامش را به وجودم تزر نی. اگذارمیم میزانوها یو سرم را رو
 خودم دارم. یخودم را برا

خودش داشته  یخودش را برا رد،یگیها شکل مها و کتابکه روابط بر اساس حساب ییایدن نیدر ا دیآدم با اصالً
 هایوانگید یخاطر خودت بپسندد. تو را با همه یکند و تو را برا تیهاییندارد که خرج تنها یمرام ایدن نیباشد؛ وگرنه ا

هم  ینشو یاگر واقع یرا نه! حت یقعوا ی. توخواهندیبت م کی. همه یکه هست یزیتو را با همان چ ها،یو بدخلق
 کسچی. هچیه گریو د نندیبیتو را خائن به خودشان م ،یبدخلق شو یو حال اگر کم سازندیاز تو بت م الشانیدر خ

 .کنندیم یاست که همه با نقاب زندگ نیهم یبرا دیرا ندارد. شا اتیواقع یتحمل خو نجایا
 یطرف در فلزو به شومیباشد؟ از جا بلند م تواندیم یشب چه کس موقعنی. ارسدیزنگ در واحد به گوش م یصدا

. نمیبیاز خودم را پشت در م یریو تصو اندازمیم رونیبه ب ینگاه ی. از پشت چشمکنمیاما طرح چوب حرکت م
. کنمی؟ در را باز مخانه دارند یکرده و در گوشه دبختنفر را ب کیآمد  ادشیمن افتاده؟ باالخره  ادیبه! خواهرم به
به تمام  یکل یو نگاه رودیطرف هال م. بهپاشدیبه صورتم م یظیو لبخند غل اندازدیسرعت خودش را در خانه مبه

 .اندازدیخانه م
 هنوز؟ ییوا! بهراد کوش؟ تنها -

من  کندی. واقعاً فکر مدوزمیم اشیرا به چشمان سؤال همیاندرسفو نگاه عاقل کنمینازک م شیبرا یچشم پشت
 خودش را به آن راه زده؟ ای خوردیجم نم شمیخوشبختم و شوهرم از پ
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و  دهدیم هیتک یدستش را به تاج صندل کی. ستدیایم یارهیو کنار اُپن جز رودیم دمیو سف اهیآشپزخانه س طرفبه
و حتماً باب طبع  درخشدیم شتریب شهیهمطرح از بلوز و دامن کوتاه قرمز و خوش نیا نی. بگرددیطرفم برمبه

 است. رادشیآقاه
دورهم  ییجا هی میبر ایبس که اومدم به تو گفتم ب یم کردبه خدا خسته ؟یاریبگم نه نم یزیچ هی... گمیساره؟ م -

 !یدیکه گوش نم نیایحالت درب نیاز ا میباش
که به عمد مظلوم کرده، ادامه  یو با حالت دهدی. آب دهانش را قورت مکندیمزه منگاه منتظرم حرفش را مزه دنید با
 :دهدیم
 .شهیم یعال ،ی... اگه تو هم موافق باشیعنیبگم؟  ی. چطورمیکرد یفکر هی مینشست نی! من و سرونیبب -
. آشپزخانه و سارگل کنمیو پشتم را به او م نمینشیم امیشگیمبل هم یرو شیهاکردنمِنمِن نیاز ا حوصلهیب

 .میرو شیمحبوب و بزرگم هم پ ونیاند و تلوزسرم قرار گرفتهپشت
خب  یول د؛یاینبود و گفت با شوهراتون ن ی. درسته اون با ازدواجمون راضمیوقته به بابا سر نزد یلیساره، ما خ -
روز سرزده  هی میهمراه شو. قرار گذاشت و با ما ایروابط جلو بره. ب میبذار یطورنیا ستیکه. اصالً امکانش ن شهینم
 بابا. چطوره؟ یخونه میبر

 :کنمیو زمزمه م کشمیرا در هم م میها. اخمگردانمیرا برنم سرم
 سارگل! من حوصله ندارم. رونیبرو ب -

 .کندیو صدا را قطع م کشدی. کنترل را از دستم مداردیطرفم قدم برمبه نیبدهد، خشمگ یجواب نکهیاز ا قبل
فکر آرامش  ،یستیخودت ن ی. فکر گوشادهیچیورتر پتا خونه اونتا هفت ونتیتلوز ی. صدامیرو! کر شد نیکم کن ا -

 ما باش.
 دوزدیهم دارد که هر شب با ترس چشم به در م ییگوشه خواهر تنها نیانداخته که ا ادشی ونیتلوز یبگو صدا پس

و صورت  شودینداده در باز مواند با آرامش تا صبح سر کند. هنوز جواباز در وارد شود و شب بت الشیخیتا مرد ب
 .کندیرا باز م شیهاو اخم زندیم یایرلبخند ظاه دنشی. سارگل با دانیبهراد، نما یکردهاخم

 ستمیراستش راحت ن متون،یدیاز بس ند گهی! دلیسه یو ستاره نیشد دایپبه بهرادخان! احوالتون چطوره؟ کمبه -
 خطابتون کنم. احساس غربت دارم!« تو»

سرش را  عیو سر اندازدیبه سارگل م یو سرسر یرچشمی. نگاه زفشاردیرا به هم م شیهالب حوصلهیب بهراد
 یاوشلوار سرمهسر نگذاشته است. کترا هم پشت یچنان در هم و معلوم است روز خوبهم شیها. اخمگرداندیبرم

 رد خاک دارد. یاما شلوارش کم ده؛یوشپ
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 ینگاه یچشم ریز ،ییدمپا دنیپوش نیو در ح گذاردیم یچوب ی. کفشش را در جاکفشبنددیسرش مواحد را پشت در
 :دهدیو جواب م اندازدیبه جوش و خروش سارگل م

 رتونن!تون؟ شوهرجان منتظخونه یبر یخوایبانو؟ نم ستیوقت ن رید -
رک و بدون  طورنیکردم ا فیبهراد! ک نی. آفرشودیکه نگاه متعجب بهراد را دچار م دهمیسر م یندبل یخندهتک

 نی. مشخص است از ااندازدیبه صورت شاد و خندانم م یظیکرد. سارگل نگاه پر غ رونشیجواب محترمانه از خانه ب
چپ و پر حرص درب تازه  ی. با نگاهرودیم بهرادطرف و به کشدیم یشادبودن من حرصش در آمده. نفس بلند

 .رودیو م کندیشده را باز مبسته
 !نی. آفریخوب جوابش رو داد -
 نیاول یجلوتر رو یو کم شومیمبل بلند م ی. از رواندازدیگردد و به صورت خندانم نگاه م یبرم شتریب یتعجب با

 .اندازمیم گرمید یرا پشت پا میپا کیو  دهمیم هیبه در، دستم را تک کیمبل نزد
داره آقا!  میمن حر یاگه اون آدم خواهرم باشه. زندگ یوارد بشه؛ حت میشخص یزندگ یتو یدوست ندارم کس -

 حرمت!
 می. نگاهش به پاهارومیطرف آشپزخانه مشده، به ریحد متح نیاز چه تا ا دانمیاش که نمزدهتوجه به نگاه خشک یب

 .دهیار خودش را کرد و باالخره نگاه شوهرم را به چنگ کشکوتاهم ک راهنی. پکنمیرا حس م
*** 

 یشامپوها نیا یطراح ریدرگ کسرهی. از صبح گذارمیآن م یها رو روو ماکت طرح کنمیحرکت م زمیم طرفبه
 گذاردیهم نم یجالل نیو ا دانندی. قدر کارم را نمافتیتوجه را در نیو کمتر کنمیکار را ارائه م نیهستم. بهتر دیجد

 که بدانند.
 !انیخانوم مهرداد -
آقا هم حس  نیدارم، ا بتیکم مص خورد؟یو کنارم وول م شودیم دایاز کجا پ گریقوز باال قوز د نیخدا! ا یا

دور  یدارم از هدف اصل کنمیام. حس مکرده یانگارسهل اریمدت بس نی. اکندیبه طور مدام گل م اشییزورو
 ادی. تعلل زستیخوب ن نیو ا مانمیباز م امیاز هدف اصل مکنم. دار کسرهیزودتر کارم را با بهراد  هرچه دی. باشومیم

بگذارم کار از کار بگذرد و ساره بماند و حوضش. بهراد زرنگ است.  دیدادن به جناح دشمن است. نبافقط فرصت
و خفت  دمینکش یسخت جانیتا بد یضرر را جبران کرد. الک نیا توانینم زیچچیبا ه گریوقت دو آن خواندیدستم را م

که  یدر چنگ من باشد؛ درست مانند شتر دیسرنوشتش از دستم در برود. او با یراه رشته نیام که بتحمل نکرده
ردم! من! او را به کل فراموش ک ی. خدادیکنیسرم را بلند م یمحب یو سؤال رهیخ یهاباشند. نگاه دهیافسارش را کش

 زده بود؟ میصدا
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 ن؟یداشت یبله؟ با من کار -
. دهدیم هیو به آن تک گذاردیکارم م زیم یدستش را بر رو کیو  بیدستش را در ج کیو  زندیبه صورتم م یلبخند

! روز به کشدیدارد مرا م اشقهیسل یعنی. دهیپوش یوشلوار کتان سبز لجنکت اش،یاوشلوار قهوهامروز برعکس کت
 روز، از قبل بدتر.

 رفت. ادمیکارم  ن،یدیو من رو به کل ند نیکه شما غرق فکر بود یجورنیا -
 :زنمیلب م عیو سر دهمینم امانش

 !نیداشته باش ی. روز خوبنیببر فیپس تشر -
 .دوزدیو نگاهش را به چشمانم م دهدیسر م یبلند یخندهتک

 ن؟ید رکاز ح شیحال گفتن ببهتون تابه -
 زیم ی. دو دستش را روستدیایبه من م کیچپ آن و نزد یو گوشه زندیرا دور م زمیحرف، م یقصد ادامه به
 :دهدیو ادامه م آوردیم نییرا پا شی. صداگذاردیم
 .نیاحوصلهیخلق و بهم کج یلیخ نکهیو ا -

 .کندیبارم م خواهد،یچشمم هرچه م یاست! جلو ییآدم پررو عجب
از شما انتظار  ینداره و کس یبه شما ارتباط گرانید تیو شخص یو زندگ نیدار فیفضول تشر یلیبه شما نگفتن خ -

 ست؟یبهتر ن ن،یبه کارتون برس نینظردادن نداره؟ بر
 دهدیبه دو طرف تکان م خوانم،یکه از نگاهش م یشینما ی. سرش را با تأسفزندیم میپروایبه نگاه رک و ب یلبخند

 :کندیو زمرمه م
 گهیرو د یسرنیا ن،یرودست خورد یاز جالل یکه حساب یسر! بنده در خدمت شمام. اوندیینه خانوم! نفرما -
 .دونمینم

به  مأیرا مستق امزکردهیرودست خوردم؟ نگاه ت یمن از جالل اندازد؟یم کهیبه من ت یواضح نیدارد! به ا ییرو عجب
 :دوزمیکه درونش رخنه کرده، م یطنتیچشمان و ش

 یبنده رودست نخوردم، نامرد ر،یبگم که خ دیبا نه،ی! اگه اهیخوردن من از جاللدر حال حاضر مشکل شما رودست -
 .دمید

همکارم  زی. مکندیکنار اتاق کار حرکت م یطرف پنجره. بهداردیرا از دستانش برم اشهیو تک کندیرا صاف م کمرش
 یها را در دستم جاسازاز طرح گرفتهنتیپر یهارا ندارد. برگه اشیمرخص انیمانده و انگار قصد پا یخال همچنان

کمر  یو دو دستش را بر رو ستادهیپشت به من ا ی. محبرومیم یخروج ربسمت درفتن به رونیو به قصد ب کنمیم
 .دهمیرا فشار م رهیو دستگ گردانمیگره زده. سرم را برم
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 !نیریگسخت یادیز -
سرش را هم  یو حت خوردیپنجره تکان نم یاما از جلو کنم؛یو نگاهش م گردمیاست. برم یمحب یمن بود؟ صدا با

 .گرداندیبرنم
 .انیخانوم مهرداد نیریکجا م نیو دار یتیاالن با چه ن زنمی. حدس منیرو سخت گرفت یزندگ یلیشما خ -

برگردم، جواب  نکهی. بدون اکنمیو حالت آماده به رفتن خودم را حفظ م دارمینگه م رهیدستگ یرا همچنان رو دستم
 :دهمیم
 وگرنه... رونیب نیمن بکش یدوباره بگم. سرتون رو از کارا دیو با ستین یابارها گفتم. انگار چاره -
 ؟یوگرنه چ -
منتظر  دیزد که انگار با ی. حرفش را طورشنومیو تندش را از پشت م نیسنگ یهاقدم ی. صداکندیحرکت م طرفمبه

 .شنومیبلندش را م یهانفس ی. صداستدیایم کمیاش باشم. نزددنباله
 .نیدیاما شما انجامش م ست؛یباخبر ن یکه کس گهید یکارا یلی. خنیدیبه باد م هیوگرنه من رو هم مثل بق -
 یخوب یبار از مشامم بوها نیبودار است و ا شیهاحرف داند؟ی. او تا چه حد از من مخوردیدرون دلم تکان م یزیچ

گفته  راهیلحن قاطع و مطمئن ب نیبا ا تواندینم ده؟یچقدر از من فهم یعنی. چراغ خطر روشن شده! کنمیحس نم
 .ستین یکیدر تار یریت نیباشد. برخالف روش بهراد، ا

 ن؟یبهم بفهمون نیخوایرو م یچ ن؟یخوایم یچ -
نشناستتون؟ البته الحق  یتا کس دیحاشا پناه گرفت واریپشت د ای یخبریبه ب نیخودتون رو زد یعنی ن؟یدونیشما نم -

 !نیرفت شیکه تا حاال خوب پ
مدت  نیباخبر شده. ا یزی. قطعاً از چکوبدی. ناقوس خطر پر قدرت در مغزم مداندیم کنمیکه فکر م یزیاز چ شتریب

اش را گرفته باشد. حد دنباله نیتا ا کردمیفکر نم وقتچیشده؛ اما ه قیدق میبه من و رفتارها ازحدشیب کردمیحس م
 کنمیم زی. چشمانم را تبرمیم نیفاصله را از ب یو با قدم گردمیبرم طرفش. بهبندمی. در را مشومیاز رفتن منصرف م

 .دوزمیم اشدهیدرمان پردهام را به چشو نگاه برنده
که با  میدیب یفکر کرد ه؟یهدفت چ ؟یو به من بچسبون یریوصله بگ ی! دوره افتادیحد خودت رو نگه دار محب -
 بار بزن! هیا بلرزه و سر خم کنه؟ حرف آخرت رو باد نیا

. ردیگیاز من فاصله م یالزم دارد. کم ینیچ. از موضع قدرت بلند شده. دمزندینگاه قاطعم م یجلو یاجسورانه لبخند
دارد، به  ییبـرده اما برد خوب و رسا نییوارش که به عمد پازمزمه یبه پنجره، صدا دنیرفتن و رسعقب نیدر ح

 :رسدیگوش م
 اما... یریگیم شیدست پ ی. دارینه، اشتباه برداشت کرد -
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. حس کندیرا احساس م یبد یکه ماتش شده و بوها ی. به نگاهزندیزل م اهمیو به چشمان خمـار س گرددیبرم
 ...دیشا ایراز مگو  کیامر محال،  کی. کندیکه گفتنش بندبندم را سست م دیبگو خواهدیم یزیچ کنمیم
بود که  نیکه توجهم رو جلب کرد، ا یزیچ نیاول دمت،یکه د یکمکت کنم. از وقت خوامیساره. م ستیهدفم بد ن -

رفتارات باعث شد تا  نیخاص و متفاوت. هم ؛یخودت بود شهیدر اصل تو هم یعنی. یکسچی. مثل هینبود هیمثل بق
 .یشد نحل معادالت م یبرا ینیریش یبشم و بخوام کشفت کنم. معما قیدق

تنها راه کنترلت  دی. موضع قدرت! شابرمیو باال م رمیگیسرم را به چپ م یو کم پاشمیبه نگاهش م یپوزخند
 باشد؛ درست مثل خودت. نیهم
 ست؟ین باتریمعماها مجهول باشن، ز یکه قابل حل باشه. گاه ستمین ییمن معما -

 .گذاردیآن م نییپا یغهیت یرا رو شیهاو دست دهدیم هی. از پشت به پنجره تکشودیآرامش بلند م یخنده یصدا
شدم که دستت رو  ی. بذار حاال که تنها کسینها باشت یتونیقابل حل. تا ابد که نم ییو هر معما ییشاه معما -

 رو هم خودم حل کنم. شیخونده، باق
 نداره. یشده ارزشحل یمعما -
. کوه به کوه و تا آخرش کنارت ستمیمیپات وا! فقط صبور باش. صبورم و پابهیمن یمعما نیترینشدنتو حل -
پات راه  ی. بذار جابلعهیو تو خودش م کنهیم رتیاس ییتنها یگرفت شیکه تو در پ یراه نی. قبولم کن! استمیمیوا
 .شمی. پناهت میمونی. تنها میتونیقدمات بشم. تو تنها نم یهیو سا امیب

. دستم را خوانده و لرزاندیبند دلم را م نیو ا داندیاز حد م ادی. زکندیم یو ته دلم را خال ترساندیمرا م شیهاحرف
ام که دستم رو شد و مانند کار را اشتباه کرده یبا دستانش رقم بخورد. کجا تواندیهم م امندهیو آاقبال  یعنی نیا

 د؟شده، از بر و مرورم کرحل یپازل
*** 

پشت آن  کنمیهم فکر م یو گاه ترسمیم ییاز تنها شتریکردم، ب افتیکه آن تلفن مشکوک را در یاز وقت داًیجد
هم  مردهلیبهراد ذل نی! اشومی! دارم خل مای. خداکندیمن را نگاه م یکس اش،یسراسر یهاشهیبزرگ و ش وانیا

دارد و خب ممکن است بترسد. نه  یخالمهین یاطبقهدوم آپارتمان هفت یزن جوان در طبقه کی فهمدیکه اصالً نم
تحملش کنم؛  یکه مجبورم مدت فیچه کنم؟ ح الیخیآدم ب نیبا ا دی. آخر من بادیآیمهم است و نه به خانه م شیبرا

 نشاند! شیاو را سرجا دیچگونه با دانستمیوگرنه خوب م
 یو رو گردمی. دوباره به هال برمزمیریم نیدارچیداغ، چا یو از کتر دارمیرا برم وانی. لرومیآشپرخانه م طرفبه

خواهرانم  دنیام قهر پدر و ندگذشته و سهم من از خانواده مهی. ساعت از ننمینشیم ونیتلوز یجلو یراحت یهامبل
 یو کم آمدندیم دیبا نکهیبودم. حداقل ا وندشانیپ نیمن باعث ا یول رم؛یگینم لشانیاست. درست است من تحو



 

 

64 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

قرار  کنمینه بسنده کنند! امشب فکر م ای دییآیزنگ تلفن و گفتن شما هم م کیبه  نکهینه ا شدند،یم ایحالم را جو
و  یاو پر از شاد کسو بدشگون دانست، عمو برع مونیازدواج را نام نیباشند. هرچقدر بابا ا همانیعمو م یبود خانه

زنگ زد و خبر داد؛  نیشده باشد. صبح سرو میما مجبور به تسل یجلو طورنیپدر ا امدیشور شد. انگار که اصالً بدش ن
بار دومشان باشد؟  نیتوانستند مرا بفهمند که ا ی. خواهران من کمییآینگرفتم و گفتم نم لشیاما مثل گذشته تحو

هاست که . من سالخواهمیبودنشان را نم گریدادند. االن هم د حیرا به من ترج حشانیگذاشتند و تفر میتنها شهیهم
بهراد!  کنمیم تیم خود بهراد بود. تنهاه لشیدل کی شهیکه هم یاییام. تنهاخو گرفته رحمانهیب ییتنها نیبه ا
 !یرا نداشت یانگار کس وقتچیکه ه یجور
که کار به  نیاما هم ت؛یاهمیب یگریآن د یو خواسته شوندیخودخواه م بیعج رسند،یبه خودشان که م هاآدم

 درک کنم! توانمیها را نمآدم گونهنیدرکشان کنند. اصالً ا دیهمه با د،یخودشان رس
ترسو  بیروزها عج نی. اگذارمیقلب پر تپش و داغم م ی. با ترس دستم را روپراندمیاز جا م یتق محکم یصدا
 ییچه بود؟ بال یصدا یعنی! یقدرها هم بلند نبود؛ اما... وا. صدا آنشومیچه بود؟ سردرگم از جا بلند م یام. صداشده

ام. شده یاالتیخ دی. شاستین یعی. طبلرزمیو در خود صدبار م سمهرایم ییبا هر صدا قدرنیروزها ا نیسرم آمده که ا
را روشن  ونی. تلوزستین ینه، منطق د؟یایو اصالً چرا ب دیایدوم ب یطبقه تواندیکه نم یبرم داشته. کس االتی! خیآر

زنگ  ی. صداکاومیمچشم اطراف را هم  یاست؛ اما از گوشه ونی. به ظاهر حواسم به تلوزکنمیرا بلند م شیو صدا
 .رومیطرف تلفن مو بعد به پرمیم ی. از جا کمشودیتلفن بلند م

 بله؟ -
 !رونی! گفتم برو برونیبرو ب -

آب  یسخت. بهترسمیزن م نیا ی. من از صداشودیم یجار میها. از ترس اشکردیگیو قلبم آتش م لرزدیم بدنم
 :غرمیدورگه از ترس م ییو با صدا دهمیدهانم را قورت م

 ؟یخوایاز جون من م یچ ؟یهست یتو ک -
 ! برو!رونیبرو ب ،یزنده بمون یخوایاگه م -

کنان و با منو من افتدی. بدنم به وضوح به رعشه مکندیترسناکش زمزمه م یو همان صدا زدنغیرا با ج جمالتش
 :میگویم شود،یم یزور از ته حلقم جارکه به ییصدا

 ؟یخوایاز جونم م یچ ؟یهست یاز سرم بردار! تو ک دست -
 !رونی! برو بخوامیجونت رو م -

 خدا! ایدر را باز کند.  خواهدیم شهیاز پشت ش ی. انگار شخصخوردیم ییرایپذ یشهیمحکم به ش یاضربه ناگهان
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گذشته و  یعی. ضربان قلبم از حد طبدومیطرف اتاق خوابم معقب بهو عقب اندازمیم نیزم یرا رو یترس گوش با
را به تنم چسبانده. با ترس و وحشت  امیکرده و لباس نارنج سیپشتم را خ ی. عرق سردزندیم یدیصورتم به سف

تر است. مغزم خطرناک میو کوچه برا ابانیشب خ موقعنیجاست. ا نیترامن نجای! ای. آرکنمیدر اتاق را سه قفله م
 !ای. خداترسمیکار کنم؟ کجا بروم؟ در را اگر بشکنند چه؟ من مچه دیبا قفل کرده. حاال

. رمیگیاش را م. شمارهدارمیرا برم یو گوش دومیم فمیطرف کبه او زنگ بزنم. به دیبه بهراد زنگ بزنم. با دی! بایآر
. از خوردیم ییرایپذ یشهیبه ش ی. همچنان ضرباتچدیپیدرگوشم م یدرپیپ یهابوق ی. صداشودیتماس برقرار م

. بهراد بردار! دهدیاما جواب نم خورد؛یرا بردار! بهراد جواب بده! بوق آزاد م یگوش ی. لعنتدیآیبند نم میهاترس اشک
 بهراد!

 بله؟ -
 .نمزی. با ترس نامش را صدا مشودیبدل م زیزده و روحشت یهقآرامم به هق یهابهراد، اشک یصدا دنیشن با
 بهراد؟ -

. با ترس مچ رسدیساره گفتن بهراد به گوش م ی. صداایب میتا بگو چرخدیبند آمده، دهانم قفل کرده و نم زبانم
و  دهیاز لحن هراس دانمی. نمدیگویبرود. بهراد همچنان ساره م رونیب میتا مبادا صدا دهمیدستم را به دهنم فشار م

 نیو ا زندیم میاز حالتم به دلش بد آمده؛ اما همچنان صدا ای دهیرسبود، ت دهیحال از من نشنکه تابه یاناشناخته
 .کنمیبهراد را حس م یاست که نگران بارنیاول
 ! کمکم کن!ایبهراد، ب -
 تو؟ ییکجا ؟ییشده ساره؟ کجا یچ -

 :میگویکنان مهقهق د،یآیم رونیزور از ته حلقم بکه به ییمضطرب و بلندتر شده. با صدا شیصدا
 .نجاستی. اون اترسمیخونه! من م ایخونه! ب ایب -

هقم آرام . از ترس زبانم بند آمده و هقزدیریرقم زده و م یریقرمزم مس یهابر گونه یجار یچون رود میهااشک
 یچه قصد خواهد؟یآدم چه از جانم م نی... اشهیدر خانه وحشت داشتم. هم بهیمرد غر کیاز حضور  شهی. همردیگینم

من حضورش را  یول رسد؛یو حال به گوش نم ییرایاز پذ ییداص لرزاندم؟یم دیدارد که بدنم را لرزانده و همچون ب
و در  دیای. اگر داخل بکنمیشلوارش به هم را حس م یهابرخورد پارچه یها و صدازدن. من حس قدمکنمیحس م

را  می. پاهازنمیم هیتک واریدو د نیب یغهیو به ت برمیاتاق پناه م یبه گوشه ؟ییراد نامرد، کجارا بشکند چه کنم؟ به
 یو فکم را رو کنمیحلقه م میرا دور پاها میها. دستچمیپیکوتاهم را دورش م راهنیو پ کنمیدرشکمم جمع م

. وحشت ترسمیبسته م ینه. من از درها ایباز خواهد شد  دانمیکه نم یبه در. به در زنمیو زل م گذارمیدستم م
 دارم.
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و خبر از  دهندیدو بامداد را نشان م اشمالحظهیب یها. عقربهافتدی. نگاهم به ساعت مکندیعبور م یسختبه زمان
 که مانند چنگ وجودم را از درون گرفته، ندارد. یادلهره
 گفتن بهراد.ساره ادیو متعاقب آن فر رسدیبه گوش م یدر ورود یصدا

 ؟یساره؟ ساره خوب ؟ییساره؟ ساره کجا -
. بدنم عرق زنمیام کنار مگونه یو از رو کنمیرا مانند کودکان با دو دست پاک م میهازدن ندارم. اشکحرف توان

و عقب  ترسمی. مخوردیبه در م ی. تقشومیاز جا بلند م یسخت. بهزنمی. کنارشان مدهیچیدور گردنم پ میکرده و موها
 .رومیم
 ؟ییتو نیساره؟ ساره ا -

 بهراد است. بهراد آمده. یصدا
 بهراد! -

 کندیسکوت م یالحظه ی. برارودیم رونیب واریها و داز پشت در یسختام بهشدهآلود و دورگهالتماس ف،یضع یصدا
 با دقت رد صدا را گرفته. کنمیو حس م

 .ستین رونیب نیا یساره؟ حالت خوبه؟ در رو باز کن. ساره، کس -
بندبندم  دنشیهاست که شنواژه وحشت دارم. سال نیدر خانه. من از ا ی. مردزدیریحرفش دوباره ته دلم م دنیشن با

 .کندیتر مرا سست میهارا سست و استخوان
 ؟یدر رو باز کن یتونیم ؟یساره جواب بده. خوب -

شده  دهیخم ی. کمرم از ترس کمفرستدیم نییبازشدن چندبار باال و پا دیرا به ام رهیو او دستگ رومیطرف در مبه آرام
 .ترسمیدر هم م یرهیدستگ دنی. من از درسمیبه در م یسختسست است. به میهاو زانو

زده به حال و روز وحشت یالحظه یو برا زندیدر را کنار م ی. بهراد با نگرانشودیو در باز م چرخانمیقفل را م آرام
 را گم کرده. یاصل ریشده و از وحشت مس نوریب میها. چشمشودیم رهیو کبودم خ دیسف یهاو لب شانیپر یو موها

 نبود. تو حالت خوبه؟ یساره؟ چت شده؟ من تو خونه گشتم. کس -
 ینگاه من؟ ناگهان نور ای لرزدیم ایدارم. دن جهیخودم را نگه داشتم. احساس ضعف و سرگ یسختهم به جانیهم تا

و در آغـ*ـوش  ردیگیافتادن، دستان پر قدرت بهراد دورم را م نیو در ح شومیم حالی. بزدیریدر چشمانم م دیسف
بهراد!  یآمدی. کاش زودتر مدهیبرم از ترس رفته. امانم ی. فقط توان ندارم. ناستمین هوشی. بافتمیم رحمشیب

را گم کرده  شیوپادست یحالم را نداشته. کم نی. او هم شوکه شده و انتظار اپاشدیچشمان نگرانش را به نگاهم م
 .ستادهیمرا به بغـ*ـل زده، ا رانیو ح

 .ستیخونه ن یتو یتخت دراز بکش. ساره، کس یرو میبر ایب ؟یایراه ب یتونیم -
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مثل پَر مرا در  ام،یناتوان دنیو با د افتدیم اشرفتهیبدنساز یهاشانه یرو امینیتحمل وزنم را ندارم. سنگ توان
. حس پرواز میروی. جلوتر مشودیکنده م نیاز زم می. پاهاکشدیمادرم به آغـ*ـوش م یگهواره نیو ع ردیگیدست م

 .ایاز دن یاز شبگون... ته ی. تهایدن یاز همه یشدم. ته خوداز  ی. انگار تهیوزنیدارم. حس ب
 رهیخ امیو به چشمان باز اما خال آوردیو نگران سرش را جلو م کشدیم میرا رو شی. پتوکشمیتخت دراز م یرو
 .شودیم
 ان؟یدکتر خبر کنم؟ چت شده؟ اصالً زنگ بزنم خواهرات ب یخوایساره؟ م -
هم  رمیاگر بم یحت فهمند؟یخواهرداشتن را هم م یمگر معنا هاوجدانی. آن بردیگیاسمشان تنم گُر م دنیشن با

 :زنمیو لب م رمیگیخبرشان نکند، تمام توانم را به کار م نکهی. از ترس اخواهمیها را نمآن یپرستار
 نه! -

واقعاً نگرانم  ایگرفته  ی. نگاهش رنگ نگرانشودیم رهی. به چشمانم خگذاردیتخت و کنارم م یرا رو شیهادست
. ترسدیبلند شود، م امیخواهها پدرم به خونو بعد رمیمن بم نکهیفقط از ترس ا دیاست. شا دیشده؟ نه، از بهراد بع

 یتالش یحت ای یتمسخر چیکه من را بدون ه ی. نگاهوختمدر حسرت نگاهش س یمن؟ عمر دنیبهراد را چه به فهم
 .دهیتمسخرم چرخ یو آزارم آرام گرفته و نگاهش برا تیاز جانب من بخواهد. فقط خودم را. تا بوده قرارش به اذ

من نه.  ی. اگر باشد هم براستین کردنیبهراد مرد مردانگ نیتار شده. ا دمی. دزندیپشت چشمانم م یاهاله اشک،
آزاردادن و  یبرا یبوده. فقط مخزن شیهاییگشاعقده ها وتمسخر بلی. ساره فقط سکندیخرج م شیلدای یبرا

 ستادهیآن مرد ا یدار؛ مانند موهازده و حالتشب یا. موهکشدیم اهشیس یموها انیم ی. کالفه دستشیهادنیخند
 .یتباه همهنیا ،یاهیس همهنی. به ایرساند نجایبهراد! تو مرا به ا کنمی. نابودت ممیهادر تمام کابوس

است؛  پوشاهیس شی. سرتاپایمشک ،یمشک ،یعزادار مادرزاد است. مشک شهی. مثل همزندیبلوزش را باال م نیآست
 مانند همان مرد.

. من یسرم بوده، نه خواهر یباال ینه مادر ادیم ادمی. تا ارمیسر در نم زایچ نیاز ا ادیساره؟ فشارت افتاده؟ من ز -
 .شناسمیحالتاتون رو نم

 ه دانلود آماده شده است.رمان در نگا نیا

سر  ی. نارودیم رونیآمده باشد، با سرعت از اتاق ب ادشی یزی. ناگهان انگار که چچرخاندیرا به دو طرف م سرش
 «.ترسمیبهراد نرو! من م»سرم را بچرخانم. زبانم را در دهان بگردانم و التماس کنم  توانمیچرخاندن ندارم. نم

که من توهم  ی. با همان نگاهگرددیکه برم کشدینم ی. طولزندیم شهیکنج دلم ر یو ترس گذردیم یمدت
 در دست. یوانیبودنش را دارم، با لنگران
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 . پاشو!یسرحال بش کمهیقند رو بخور آب نیا ایساره، فکر کنم فشارت افتاده. ب -
. زدیریرا در دهانم م وانیو ل آوردیزور سرم را باال م. بهگذاردیسرم م ریو ز زدیریاش را در دست ممردانه قدرت

 رودی. دوباره مگرداندیم میهارا در رگ زدهخیو خون  ندینشیبه جانم م بستن،خی یگرما در سرما قیتزر نیع ینیریش
 .گرددیبرم نیریپرتقال شپر از آب یوانیو با ل

 .گردهیکم برمرو هم بخور. انگار همون فشارت بوده. رنگت داره کم نیا ایب -
و  ستدیای. مشودیخون به صورتم از جا بلند م دنیدارشدن و دوو از حس نبض دهدیدوم را هم به خوردم م وانیل

 .گذاردیم بیرا در ج شیهادست
هم از  یالهیوس چیتو خونه نبود. ه یکس ؟یاز ترس توهم نزد یتو خونه اومده؟ مطمئن یک ه؟یساره؟ داستان چ -

 ؟ینبود. مطمئن یخونه رو هم چک کردم، خبر یهاسنبهجاش تکون نخورده بود. تموم سوراخ
و  رمیگیام را به کار مشدهگرم یانگ را هم به جانم بنشاند. صدا نیهم مانده ا نیمن متوهمم. هم دیبگو خواهدیم

 :زنمیلب م
 .دمیقدماش رو شن ینفر داخل خونه اومد. من مطمئنم. صدا هیمن مطمئنم!  -

 که مرددش کرده. دیبگو خواهدیم یزی. انگار چزندیبه صورتم زل م نامطمئن
 دیاومده باشه، با یبهش وارد شده باشه. اگه کس یزور نکهیباز بود؛ اما بدون ا وونیا یاشهیساره! فقط در ش نیبب -

خودت بازش  ایپنجره از قبل باز بوده  ای. یوجود داشت، نه نشون از زور ینه خراش نهیاما مسئله ا اد؛یه باز اون را
 باشه. دهبو الیخ هی. ممکنه همش ستیو حواست ن یکرد
الزم بود از اول  دی! حق ندارد به من تهمت بزند. شادانم؟یشدم که خودم هم نم یاالتیخ یباور ندارد! من از ک مرا

 .میبگو شیها را براداستان زنگ
آدم اومده. من اون پنجره رو باز نذاشتم. من طرفشم نرفتم، چه برسه به بازکردنش! اون زن قبلش  هیمن مطئنم  -

 .رونیبرو ب گفتیو م دیکشیم غی. جرونیبهم زنگ زد. گفت از خونه برو ب
 میها. از حرفزندیزل م ده،یهم لرز یادآوریاز  یکه حت یو به صورت زی. چشمانش را رکندینگاهم م رتیتعجب و ح با

. نگاهش زیرزبهیو محکم. ر ی. جدمیگویکل ماجرا را م شی. برادانستیاز آن زن نم یزی. حق دارد! چاوردهیسر درن
 .روندیدر هم فرو م شتریب شیهاو اخم شودیم تررهیلحظه تبهلحظه

زودتر  دیبا شدم؟یتلفنا م نیا یماجرا ریگیپ دیساره؟ االن؟ من نبا یگیاتفاق افتاده، بعد تو االن به من م همهنیا -
 یکس یستیهم ن یسوزآش دهن نی. البته که تو همچکنهیم دتیکه تهد هی! کهیماجرا چ نمیکه برم بب یگفتیم

اما  ده؛یکه اونم آخر کار دستت م یدراززبون هین رو بزن هت! سروتیستیهم ن یقیبخواد برات وقت بذاره. آدم ال
 ؟یزودتر نگفت یچ یرو بفهمم. برا لشیدل دیمن اتفاق افتاده، با یخونه یاونم تو دیتهد هیباالخره 
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 دهیباد کرد و چه فا شیگلو یهارگ رت،یاز غ یکم کنمی. حس مشودیم کینزد تیلحظه به عصبانبهلحظه شیصدا
 کالمش. شیندارد. باز هم من ماندم و ن یکه زخم زبان سرخش تمام

به  یو نخوا یاما پسرعموتم و تو هم بخوا ؛یندار یتی. ابدأ هم اهممیداشته باش یروابط خاص ستیدرسته قرار ن -
مردم هست،  یگیکه از قضا م یخارج دیتهد هی یبزارم جلو گنجهیخانواده نم رتیغ ی. چه کنم که تویمن متصل

 دونمیهمه از برکات قدم نحس توئه خانوم! فقط نم نایا ومده؛یم دزدم نو کنار بکشم. البته من تا حاال تو خونه یبمون
داره! حاال چرا  داریکه نازتم براش خر یاتحفه یلیخ دادم؟یم یجواب عمو رو چ دیمن با اومد،یسرت م ییاگه بال

 ارم؟یرو درب هیقض یوتوو ته ریگیکه بشم پ یزودتر نگفت
ارزشمندم؟  شیمن هم برا یعنیبودن. مهم دیشا ایشدن مثل توجه. خواسته ی. حسزدیریبه دلم م شیهابا حرف یزیچ

زخم زبانم  همهنیم. ا. نه نه! من چقدر سادهابدیها بآن مزاحم یبرا یاباد کند و بخواهد چاره رتشیقدر که رگ غآن
خودش هم گفت نگران پدرم  امد؟یبه چشمم ن یالحظه یبرا هانیا هدارم ک یاکرد. چه دل خجسته نیزد و توه

دست به دستمان  یوقت بارنی. پدر آخرترسدی! از واکنش پدرم میرا خوب محافظت کرده. آر اشیامانت دیاست که بگو
 دخترها! نیسه برادر سپرد. گفت جان شما و جان ا نیداد، ما را به ا

*** 
مخملم  یساده و بلند مشک راهنی. پبندمیم امیروسر ریرا از ز اهمی. روبند سپوشمیرا م اهمیچرم س یهادستکش

 مانند شب. باست؛یرا دوست دارم. ز
راه و هدفم را ادامه دهم و اگر  توانمینم گریمرا بشناسد که اگر بماند، د یکس دیبماند. نبا یاز من باق یرد دینبا

سرشته  یبه خاک نشستن است. جنسش از خاک است و گِلش با بد قیبهراد را به زانو بنشانم. او ال توانمیبشناسد نم
 . ذره ذره.بلعمیذره وجودش را مشده. ذره

 ی. حس خوبندینشیورتم مص یرو یا. لبخند ناخواستهاندازمیم دشیسف یخارج نیو ماش نگیپارک یبه انتها ینگاه
 یدندانم نشسته. درست مثل آلو ریاش زو مزه کنمیحاال حس م نی. لـ*ـذت انتقام را از همیدارم. حس سرخوش

 ی. بد کرددهمی! آب دهانم را قورت ماندازدیآب م رادهانم  بی. ملس و ترشمزه. آخ که عجهاستیسیترش وسط ق
 هست؟ ست،یبودن بد نخاص ی. کمیدرافتاد یبا چه کس یدانیو اما نم یجالل
را از کار انداختم. اکنون فقط من  یتیامن یهاستمیس دی. قبال به کمک فردارمیبرم نشیطرف ماشرا به میهاقدم

 .یجالل یندهیهستم و آ
نگنجد. به صالبه  ییگوقصه ریپ چیکه مثالش در وصف ه نشانمتیم یاهی. به خاک سیدرافتاد یبد کس با
 .چسبانمیانتقامم م بیبه صل خیو دستانت را خودم با م کشانمتیم

 .کشمیم شیبایز یخودرو یبر بدنه یدست
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 ؟یصاحبت بش یقربان دیعروسکم که با ستیتو ن فیآخ آخ! ح -
 کییموزا یکفشم رو یپاشنه ی. صداچرخمیزنان دورش مو قدم کشمیم نیانگشتانم را نوازشگرانه دور ماش سر

که حس غرور و آرامش  یشب ،یروزی. شب پشکندیگون را مشب مخمل نیشده است که سکوت ممتد ا ییتنها صدا
 .بیبعد از شکست رغ ی. مثل مبارزکندیم داریرا در من ب

. ستیدمون ن. دست خومیمقصر باش نکهی. بدون امیشیم یقربان ی. ما آدما گاهیندار ی! تو گناهچارهیعروسک ب یا -
زار ما رها گندم یرو تو ششیرقم زدن و خرمن آت هیکه بق یی. وسط دردامیریاما وسط منجالب اس م؛ینکرد یکار

 گـی. بمیـناه بود گـی. ما بفهمهیما رو نم کسچی. هنهیبیما رو نم یو کس میسوزی. ممیسوزیـناه م گـیکردن. ما ب
 .ینداشت ینقش چیکه توش ه یشیم ی. امشب تو هم دچار درددینشن یکس یول م؛یزد ادیو فر می. درد شدمیـناه سوخت

 فردا. شنوند،یرا فردا همه م شیو نقص. کُرنا بیعیاست؛ ب وکاستکمیام ب. نقشهستمیایسپر م کینزد
*** 

 شده؟ یچ یدی! دیوا یا -
و  دارنینگران اما کنجکاو صورت چ یاشرکت نشسته و با چهره یاست که رو به منش ینگران خانم معصوم یصدا

 .رمیگیقرار م واریکنار د ،یو قبل از ورود از در ورود کنمیم زیرا ت میهامسنش را در چنگ گرفته. گوش
 شده؟ یخدا مرگم بده !مگه چ -

روز و داغ را به یسر یخبر خواهدیم. انگار اندازدیبه دورواطراف م ی. نگاهداردیبرم یسمت منشبه یقدم یمعصوم
 :کندیتر زمزمه مآرام ییبا صدا ی. معصومندینشیم میهالب یرو یدهد. پوزخند

اوضاعش خوب  گنی. حاال هم مشهیو بعد هم قطع م دهیبر نشیترمز ماش گنیتصادف کرده. م یامروز صبح جالل -
 سرش اومده. ییچه بال ستیوداغون شده، خودش هم معلوم نکه درب نشی. ماشستین

! یجالل یدیعملت رس ی. به سزادهدیترش در دهانم مزه م یو حس خوب آلو ندینشیم میهاکنج لب یقیعم لبخند
و  یجان سالم به در ببر یبتوان ،یگاز گذاشتن و صدتا سرعت راندن داشت یکه در پا رو یابا آن سابقه دانمیم دیبع

 .یکنسر  ریخجانت را به یمهلکه
. کنمیم ضیوجودم، مستف ضیهر دو همکارم را از ف یو با سالم بلند گذرمیم یاز چهارچوب در سالن ورود آهسته

اما  داست؛یجوان پ یمنش یدهیپرو رنگ یمعصوم یدهیکشخبر در صورت به چنگ نیا دنیشن یدگیپرهنوز رنگ
! یاز جالل یشرکت خال نیا دهدیم یفی. چه کگلو یاز رو یچند تن یوزنه کیدارم. حس برداشتن  ییمن حس رها

 .کنمیرا باز م یو درب اتاق طراح خندمیزده مذوق
 ؟یبه! به رنگ شب! چطوربه -
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و دستش  کندیتعجب نگاهم م ی. با کمخندمیم صدایو ب آوردیاما حالتم دوام نم کنم؛ینازک م شیبرا یچشم پشت
 .دهدیتکان م «چه شده» یرا در هوا به معنا

 نشده! یچی! هیچیه -
را مردانه باال فرستاده.  شیزده. موها روزیاز د یبهتر پی. امروز به نسبت تدوزدیرا به من م اشزکردهیناباور و ت نگاه

به خودش  یادیز ست؟ین بی! عجیمحب نیبه! چه کرده ا. بهدیشلوار سف د،یسف یمردانه راهنیپ د،یدار سفخطکت تک
 !دهیرس
رو که  یزیرو بخونم. ما رو رنگ نکن. اون چ یمدت همکار نیا یفاتحه دیخانوم، من اگه شما رو نشناسم که با -

 !اتمیو سخت کردنانییتموم باالوپا یهیتو دلته رو کن. من که گفتم پا
 یدستش را رو کی کارش که درست مقابل در قرار گرفته، نشسته و زیم یصندل ی. رودهدیم لمیتحو یزیر چشمک

در دور نشدم  یآمدن ندارد. هنوز از چند قدمقصد کوتاه یعنی نیدارد و ا یروزیگذاشته. نگاهش برق پ یصندل یدسته
 .شودیسرم باز مکه در پشت

 کارتون داره. یمهندس نور ،یمحب یو آقا انیخانوم مهرداد دیببخش -
 یبه نشانه یا. شانهاندازمیم یبه محب ی. نگاهیشرکت است. دختر دوستِ مهندس نور آزاریموبلوند و ب یمنش

من برعکس  ی. ولمیداریطرف اتاق مهندس برمرا به هم به مانیها. قدمرسدیم کمیو نزد اندازدیباال م یخبریب
باشد،  دهیکه زدم به دستش رس یدیجد یها. اگر نقشه درست اجرا شده باشد و آن اِتودستیماجرا چ دانمیم ،یمحب

ها، به جانم در شکوفه یناخواسته مثل وزش باد بهار ی. شوقرودیم شیکردم، پ یزیرکه برنامه یطورقطعاً اوضاع آن
 بوده! حتماً! بخشجهی. حتماً که نتندینشیم

تر روشنم را مرتب و کمرم را صاف یآب یو مانتو یمشک ی. مقنعهستمیایم یالحظه یاتاق مهندس برا یجلو
 .زنمیو در م نشانمیلبم م یرو ی. لبخندکنمیم
 !دییبفرما -
 یبزرگ کارش نشسته و پنجره زیپشت م یوشلوار مشکو کت یجوگندم ی. مهندس با آن موهامیشویوارد م محابایب

اتاق را هم مال خود  نیا ی. روزدیرا دشهر  یبایز یدورنما توانیهم م جانیپشتش قرار گرفته که از هم یبزرگ
 . شک نکن!ینور کنمیم
به طرحا متأسفانه تصادف  یدگیرس سیبنده و رئ یزیر. معاون برنامهنیباخبر باش ریاز اتفاق اخ کنمیخب فکر م -

 .ستین یقادر به همکار یداشته و مدت یسخت
از گفتن حرفش  ی. انگار هنوز هم کمدهدیماساژ م هدفیرا ب اشیآب کیو خودکار ب اریسکوت را اخت یالحظه یبرا
 جوان بنشانم. کی شیو جا رمیبگ دهیدست راستم را ناد توانمیداشته باشد. البته حق هم دارد. من هم باشم نم دیترد
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که  یاالعادهو فوق دیجد یطرحا طورنیو هم نیمدت از خودتون نشون داد نیا یکه تو یو هنر دیبنا به صالحد -
 .نیکنیطور موقت اخذ مرو به شونیا یجا ان،یاز امروز شما خانوم مهرداد ن،یدیکش

 :دهدیو ادامه م دوزدیم یرا به محب نگاهش
 نیتونیم ن،یندار ی. خب اگه سؤالنیکن تیو حما تیتبع شونیاز امروز به بعد از ا دیکادر طراحان با یهیشما و بق -
 سر کارتون. نیبر

 کنم،یم ترشفیکه به عمد لط ییو با صدا کنمی. نگاهم را نگران مدهمیمهندس م لیتحو یو خجول بلند لبخند
 :دهمیجواب م

 شه،یحالشون بهتر م گهیو تا چند مدت د گردنیبودن. اگه برم یمنضبط ریمد اریبس یجالل یجناب مهندس، آقا -
نمونه  نیزم یشرکت هم رو یتا کارا رمیموقتأ بر عهده بگ تونمیاما م ستم؛ین گاهشونیبه جا زدنهیبه تک یمن راض

 بره. شیپ یقبل یزیرو با همون برنامه
 :دیگویتر مبم ییو با صدا دهدیتکان م یجالل یبه تأسف برا ی. سرخوانمیکالمم را در نگاهش م ریتأث
 یادیتا مدت ز توننینم شونیا داست،یکه از شواهد پ یاما جور ده؛یشما رو نشون م تیحُسن ن نینه خانوم! ا -

 .نیشرکت کمک کن شرفتیبه پ دیپست جد یو تو نیبرگردن. شما راحت باش
. دارمیو قدم برم خندمی. سرخوشانه ممیشویو از اتاق مهندس خارج م دارمیطرف در برمرا با شوق به میهاقدم

به تو  یزی! من که چی! البته حق هم داشتینگرفت یجد ،یجالل دهمیشدم. گفتم دودمانت را به باد م روزیباالخره پ
 .یشدیم بودنا دی. بایخواندیاز نگاهم م دینگفته بودم؛ اما با

 دی. باشومیو وارد اتاق کارم م گذرمیهمکاران م یباال و پرغرور از جلو یو با سر شومیم ریسراز نییها به پاپله از
انتظار ورودم  نیاز ا شتریب یرا زودتر جمع کنم که اتاق جالل لیامروز کارم را در آن بخش شروع کنم؛ پس وسا نیهم

 را نکشد.
 .ندازهیکه دل دشمنات رو به لرزه م یدار ی. دل و جرئتیجنم دار دونستمی! خوشم اومد! از اول هم منیآفر -
. با ژست داردیطرفم برمبه یو قدم گذاردیم بشیدستش را در ج و او. مانمیو دوباره من م بنددیسرش مرا پشت در

 .دوزدیمتعجبم م یو نگاه مرموزش را به سرتاپا ستدیایم میتمام رخ جلو یامردانه
 ؟یو ساکت شد یتعجب کرد یاز چ -
 زیچاگر همه ؟یقصانریمن خودت را م یو وسط زندگ یچرا دوره افتاد دانمیکه نم ییچه تعجب کردم؟ از تو! از تو از

 ؟یهمراهم باش یخواهیو چرا م کنمیچه م ستیمهم ن تیچرا برا ؟یپس چرا سکوت کرد ،یدانیرا م
 حرف آخرت رو اول بزن. -

 :دهمیو ادامه م دوزمیم روزشیو نگاه محکمم را به صورت منتظر و پ زی. چشمان تدارمیبه جلو برم یقدم
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از صداقت  گذره؟یمغزت م یتو یچ ؟یو دنبالم راه افتاد یخدا کمر همت بست ی. محض رضاهیبگو قصدت چ -
 نترس.
پنجره  ی. جلوکندیزدن مو شروع به آهسته قدم دهدیو سرش را با خنده به دو طرف تکان م زندیم یپوزخند

 .کندیآن نگاهم م یشهیو بدون برگشتن از ش ستدیایم
من که به تو.  یتو یزیو چ کنهیتو هست که به من کمک م یتو یزی. فرض کن چیفرض کن منفعت شخص -
 ست؟ین یکاف لیدل نیا

 من است. کردنیکه به شدت مهارت دارد، عصب یزی. در تنها چرودیم نییبا شدت باالوپا امنهیسـ*ـ یقفسه
 نمینب گهیخودت انتخاب کن. د یرو برا گهیرو جمع کن و راه د یدیمن چ کردنسهیسرک یکه برا یاکاسه کوزه -

 .یبد لمیغازت رو تحو هیصد من  یحرفا یو بخوا یمزاحمم بش
. کنمیرا بعداً جمع م لمیوسا یهی. بقکنمیم رفتنرونیو قصد ب کشمی. آن را به چنگ مرومیم فمیسمت ک عیسر

 آدم را ندارم. نیزدن با اسروکله یاالن اصالً حوصله
 صبر کن ساره! -
. دوزمیم اهشیرا به چشمان گستاخ و س انگرمینگاه عص ی. عصبانستدیایو پشت در م گذردیاز کنارم م سرعتبه

زده تا نتوانم عبور کنم. از جانم چه  هیدر تک گریدستش را به طاق د کیو  ستادهیدر ا یراه رفتنم را بند آورده. جلو
 .دانمینم خواهد،یم
 هان؟ دست از سرم بردار. ؟یخوایاز جونم م یتو چ فهممیبرو کنار! من نم -

و صورتش را مماس  کشدیم ی. نفس بلنددوزدی. نگاه نافذش را به چشمانم مندینشیصورتش م یرو یجانکم لبخند
 .ردیگیصورتم م

 تو برام سؤاله، بحثه. یدور همهنی. استادمیتموم کارات ا ی. پامونمیمن گفتم تا ابد کنارت م -
که  یو خشم تیو با عصبان زنمی. دستم را به کمر مدهمیو سرم را به دو طرف تکان م کشمیم یپر حرص نفس

 .زنمیدر کنترلش دارم، به چشمانش زل م یسع
 یمن چه ربط یمن باشه؟ اصالً کارها یزندگ یمدام سرت تو دیبا یکنیمهندس؟ چرا فکر م یگردیم یدنبال چ -

 ؟یباش کشیشر یخوایبه تو داره که م
بخوانم که  اشیمتمرکز و سؤال یهااز چشم توانمیرا م نیآمدن ندارد و ا. قصد کوتاهرودیکنار نم شیاز جا یاذره

نظر گرفته. چشمان کنجکاو و پر اعتماد به نفسش  ریاز من را ز یالعملبه چشمانم زل زده و هر عکس یجد طورنیا
 .ترساندیمرا م
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اما  باست؛یش ز. همهدماناتیاز چ ات،یزیر. از برنامهیریگیم یزندگ نیحقت رو از ا نکهی. از اادیم ماز کارات خوش -
 !یدار ازیساره. به کمک من ن یاریکم م ییخطرناکه. تو تنها

*** 
 شبگون

مستأصلش عبور داد. کالفه و سردرگم شده بود.  یهاچنگ نیو تارها را از ب دیکش شانشیپر یموها انیدر م یدست
بود و  ستادهیرا هم داشت، ا ییرایشان که حکم پذبه جلو برداشت. وسط هال کوچک خانه ی. قدمرفتیم دیحامد نبا

 .کردیبه صورت آرام حامد نگاه م
شبگون  یشانیاما حس پر گفت؛ینم یزیبود. چ رهیهمسرش خ یدهیمسـ*ـتانه و پر عشق به قامت رعنا و کش حامد

چه و ته دلش از  یعنی نالد،یم شیهاو نبودن ییشبگون از تنها یوقت دیفهمی. مدیفهمی. زنش را مکردیرا حس م
 .رفتیهمسرش غنج م یعالقه

جا . کخوامی. فقط خودت رو مامیدارم و نه غرق مال دن الیر هی! نه طمع میراض یجورنیحامد، نرو! به خدا من هم -
 تیفیمثل سلول زندون برام از ک یستین یتنگ رو که وقت یچهارطرفه وارید نیبمونم و ا دیهر دفعه و من با یریم
 ؟یذاریتنهام م ی. تو چطورشهیخونه با تو خونه م نیتحمل کنم؟ ا افتن،یم

 یمیدلنواز بود؛ مثل نس شیزن برا نیاز زبان ا دنیحامد نشست. تکرار مکرارت عشق شن یهالب یرو یقیعم لبخند
 ساحل. یآرام در کنار خنکا

زل  اهشیدرست وسط هال. به چشمان س ستاد،یشبگون ا یبلند شد. جلو نیگذاشت و از زم شیزانو یرا رو دستش
 یکه رو ییتارها نیگرانه از ب. دستش را جلو برد و نوازشدید ریگشب یخودش را در آن دو گو ریزد و انعکاس تصو

 ای. حس اعتماد کردیم تیزده بود، عبور داد. از برخورد دستان گرمش، شبگون احساس امن مهیشبگون خ یشانیپ
 یشده بود. از طرف ی. دچار حس متضادکردیو به صورت شبگون برخورد م شدیدستانش رد م یعشق از گرما دیشا

 خانه جا بگذارد. نیبرود و او را در ا خواستیکه م یمرد یکه گرفته بود و از طرف یحس آرامش
به  شه؟یمن دلم براتون تنگ نم یفکر کرد ؟یکنیبا بغض نگاهم م یطورنیدلت گرفته که ا یمن! از چ زیعز -

بچرخه؟  دینبا مونیچرخ زندگ ه؟یچاره چ یمنم سخته؛ ول یکه برام مونده، برا یدونه پدر هی نیخدا، به هم یخداوند
. شبگون، مونهندهیآرامش و آ یبرا کنم،یکه م ی؟ هرکاریکن یراحت زندگ دیباتو ن اد؟یدرب دیخرج خوردوخوراکمون نبا

 .میکنار هم شاد باش شهیکارم تا هم ریکه به شما دارم، درگ یااز عالقه ،یکنیم هیکه گال ستیمن به کار ن یعالقه
 نیو ا کردیها را نداشت. خوب حامد را درک محرف نیکنار زد. تحمل ا اشیشانیدست حامد را از پ محابایب شبگون

 ی. خواستهگفتیانجام دهد؟ حامد راست م تواستیبود؛ اما چه م دهیرا که کنج نگاه حامدش چنبره زده بود، د یحسرت
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 خواستیو حاال از او م خواندیبا هم نم گریکه حساب دخل و خرجشان د کردیبود. اگر حامد کار نم یادیشبگون ز
 .شدینم اشیها حالحرف نیداشت، ا شهیکه کنج دلش ر ینبود؛ اما ترس یشغلش را عوض کند. منطق ایتا نرود 

 نیا یتو تو یصدا خوامیکنارم. من م ی. تو بمونیتو باش خوامیمن م یحامدم؛ ول شناسمتیحامد. م فهممتیم -
 خونه باشه. نرو حامد!

اما ناآشنا.  کرد؛یرا درک م یشد. حس رهیگرداند و صاف در عمق چشمان شبگون خ دیرا با ترد اهشیچشمان س حامد
فکر کند.  یگرید زیبه چ خواستیفقط به رفتن خودش نسبت دهد؛ اما نم توانستیشبگون را نم یاخم و نگران نیا

تر سردرگم دوخت،یمو پر خواهشش را به چشمانش  نیغمگ یزدهنگاه شب نیو ا کردیاصرار م شتریهرچه شبگون ب
کنج  یزیکند. چ انشیب توانستیرا حس کرده بود؛ اما نم یزی. چکردیوارونه از مغزش عبور م یهاو سؤال شدیم

 ک،یتار یدر غار یتیراه مانند کبر انیروشن کند؛ اما درست در م دگانشیدر د یریجرقه بزند و مس خواستیمغزش م
 .شدیخاموش م

 ستمین تیزندگ دونیقاصره؟ مرد م انتیته نگاهت هست که ب یزیچ گه؟یحسم راست م ه؟یچته شبگون؟ دردت چ -
 اگه دردات رو به جون نخرم.

آورد. مماس صورتش  نییپا ی. سرش را کمستادیشبگونش ا اهیجلوتر رفت و درست مقابل چشمان درشت و س یقدم
 قرار گرفت و ادامه داد:

رو  منهیتنه سـ*ـ کیهست که ناراحتت کرده، بگو.  یزیبگو. اگه چ کرده، ینیهست که سر دلت سنگ یزیاگه چ -
 دار کرده.نازک و چشماش رو نمرو که شبگونم رو دل یلیدل برمیم نیو از ب کنمیسپر م

 دینگو یزیحامد چ کردی. از ته دل دعا متریو چشمانش ابر شدیتر مدلش قرص زد،یحرف م شتریحامد ب هرچقدر
. دادیو کار دستشان م گفتیم دیرا که نبا یزیآن چ گفتیوقت مآن دیو شا شدیم یجار شیهااشک البیو اِال س

نبود. به خودش آمد. داشت چه  گاهشهیمأمن و تک شهیستبرش هم ی. کاش شانهزدیحرف نم قدرنیکاش حامد ا
 که ممکن بود ضرر برساند. افتادیتفاق ما یدیو هزاران شا شدیکه کار دلش تمام م دیفهمیحامد اگر م کرد؟یم
 و نبودنت. تهینبودنته. دلهره از وابستگ یبرا ی. دلتنگستین یزینه حامدجان، چ -

سست و  اراده،یکالم و ناز بود و حامد در مقابلش ب یزن ساحره نیو جذاب حامد نشست. ا دهیبه لبان کش یلبخند
 .شدیم پناهیب یمانند کودک

ماهت رو گذاشتم همون  نیا یبهم زنگ بزن. خرج یداشت یتلفنه. کار یمقصدم رو نوشتم. رو ی. شمارهرمیمن م -
 ها باش!. مواظب خودت و بچهیشگیهم یجا

*** 
 ساره
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لعنت به  یا گر؟ید ستیچه رمز نیدر را صد قفله زده. آخر ا طورنیکه ا خواستهیقفل م نیچه از جان ا ستین معلوم
روس است و  ریرکبی. هر که نداند انگار سفندیچیم طورنیرمز گاوصندوقش را ا ی. کدام انسانیستیآدم نتو بهراد! 

 کشور را در دست دارد. کی یاطالعات محرمانه
. دو ساعت دوزمیم میروروبه یاام را به گاو صندوق نقرهشدهو نگاه چپ دینشیصورتم م یرو یاناخواسته پوزخند
 یادهیچیرمز پ نیچننیصندوق بال پنهان کرده که ا نیچه در ا ستی. معلوم نیادهیفا چیاز ه غیام درزانو زده نجایاست ا
 بر آن بزند. یقفل نیندارد چن یلیباشد؛ وگرنه دل تواندیهم که نم نیااز  ریزده. غ شیهم رو

 ینصفش برا ام،دهیکه کش یایبدبخت همهنی. اشدیم یکنم، عال دایپ به آن مدارک دست توانستمیآخ آخ! اگر م آخ
 بهراد لندهور! آه که چقدر من امروز روح بهراد را شاد کردم. یامدارک بوده است.  نیبه هم یابیدست

و  ارادهی. بگذاردی. الکردار گاو صندوق خودش کم بود، آن را درون کمد اتاق مشومیکمد بلند م یاز جلو الیخ یب
نوشته و در  ییخود رمز را جا یحت ای دیآن کل دی. نکند خوب نگشتم؟ شاشومیم دهیسمت کشوها کشکنجکاو به

 ها؟کمد گذاشته. در چمدان یاصالً آن قسمت باال دیشا ای ییطبقات کمد کشو
 یشازده نیا زدننیو زم شودیدشوار م میبرود، کار برا شیپ گونهنی. استین ی. خبرگردمیها را مبه دانه کشو دانه

 و رمز گاو صندوقش را آنجا بگذارد؟ دیمثل بهراد کجا را دارد که بتواند کل یآدم کیتر. مگر قجر دشوار
وشلوارش را کت یهابیحمام بود کل ج یآن دفعه وقت کند؟یخطور نم یزیاست. چرا به مغزم چ بی. عجدانمینم

 ی. نکند آن آخرش که کمبرمیو سرم را تا گردن در آن فرو م زنمیکشو زانو م نیترنیینبود. مقابل پا یهم گشتم؛ ول
 کرده باشد.؟ یباز است، جاساز

 ؟یکنیم یچه غلط یدار -
 یهامثل انسان یول چد؛یپی. درد در سرم مکندی. سرم محکم به سقف کشو برخورد مکنمیشدت سرم را بلند م با
 یبهراد از شوک رو ینشستهخونبه یهاچشم یو جلو کشمیم رونیالخره خودم را ب. بازنمیوپا مدست رکردهیگ

 .کشانمیاش مجهنم یچون دروازه یخبرز یهاو نگاه مظلومم را به چشم نمینشیکامال م نیزم
 چالت نکردم! جانیحرف بزن تا هم ؟یکنیم یاتاق من چه غلط یکشو یتو تو -

 دیآیفقط بدش م ای کمیام و به هدف نزدراه درست را آمده یعنی نیشده و ا ی. عصبخواندیبه نگاهش نم شیهاحرف
 هستم. یقهار گری. اصوالً بازکنمیکند. خودم را جمع م یفضول شیدر کارها یکس
تو  نمیدم ببدرست حرف بزن. اوم ؟یکشیکه سر من داد م یهست یاصالً تو ک ؟یکنیم یطورنی! چرا ایچیه -

که تو مثل قاتل  هیچ نمی. بازترش کردم ببشهیکه احساس کردم در کشو خوب باز نم یکشوهات لباس چرک ندار
 . واه واه! چه پررو هم هست.یدیسر رس سونیاد
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جواب را اشتباه کردم. هول شدم.  نی. اشودیم رهیخ امیارادیب یگستاخ نیو به ا شوندیسرخش، قرمزتر م یهاچشم
حرف  یزنکجانب و خالهبهلحن حق نیبا ا یکس یجلو وقتچی. من که هگرفتمیفاصله م امیاز خود واقع دینبا
 ! هول شدم!ی. لعنتزدمینم

 .کندیم خیمو بر اندامم س اشیناگهان ادیفر یصدا
که سرش تا  یطرف یبا کس یفکر کرد ؟یکنیتجسس م اتاق من یو تو یکه اومد یکرد یبا خودت چه فکر -

 بباف! امفتیهدفت لباس چرک نبوده؟ کم  فهمهیگردن تو برفه و نم
 یواقع یو به جلد ساره کنمیام را آرام مبود که دادم. حالت چهره یایهمان سوت یجهیبرخوردش نت نیآخ! ا آخ
 .گردمیبرم
که من حق ورود  یکنیم یاتاق پادشاه نیا یتو یدار یچطور نمیبب خواستمینداشتم. فقط م یمن هدف خاص -

اتاق داره که من حق ندارم پام رو  یتو یزیچ هی یقجر المزخرف االخالق یشازده نیبه اون رو ندارم. باالخره همچ
 آره؟ ،یاغهیص ،یازدواج یقباله دیتوش بذارم. شا

و  کردهکیبار یهارا از چشم نیو پرقدرتم نفوذ کرده و ا زی. لحن تمسخرآمکنمینگاهش مو  خندمیم سرخوشانه
 .کنمیاش ممسخره دهی. حتماً فهمفهممیکه به دنبال سؤال و جواب است، م ینگاه

 اتاق باشه، به من مربوطه، نه تو. نیا یتو ی. هرچرونیببند دهنت رو! گمشو ب -
 .زنمیزل م اشیبه نگاه برزخ تیو با جد کنمیم اخم

 نیو با ا یداد یجسارت نیبه خودت همچ نمیبب گهیبار د هی! یزنیحرف م یبا ک یتو دهنت رو ببند و بفهم دار -
 با تو! دونمیمن م ،یزنیبا من حرف م یبازارلحن کوچه

و ناغافل  خوردیم وندیبه هم پ شین ابروها. ناگهااندازدیم امیجانب و دفاعبهبه صورت حق ،یمتعجب و عصب نگاه
 یهاپنجه شودیاما مگر م گذارم؛یدستش م یرا رو گرمی. از شدت درد، دست دچاندیپیمچ دستم را در دستش م

 .نگرمیو به چشمان گستاخش م زنمیم یاغول تشن را باز کرد؟ از درد ناله نیا
 هان؟ ؟یزنیبه من دست م ی! به چه حقیدستت رو باز کن روان -

 .زندیبه نگاهم م یپوزخند تیعصبان نی. در عکنمیدر صورتش پرخاش م ادیآخر را با فر هان
من باز نکن و رجز نخون که  یکه آب از آب تکون نخوره. دهنت رو برا یساره! جور کشمتیخودم م جانیهم -

 یبند باششکسته ریکه تا چند روز درگ جونمیپیستت رو مد یجور ،یستیتو روم وا گهید یقعره. دفعه نه،ییحدت پا
 گستاخ! سررهیخ یبتونه جا بندازه. دختره یکیبلکه 
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در چشمان قرمزش گره  ظمیو پرغ نیو نگاه خشمگ زدیریم امیشانیپ یرو ی. عرق سردچاندیپیم شتریرا ب دستم
. ناگهان با تمام قدرت زندیم امیناتوان نیبه حال و ا یو پوزخند پاشمینفرت را به صورتش م میها. با چشمخوردیم

 .مانمیم ریو همچنان اس کندیو اما... دستش را رها نم زندیم یفیخف ی. نعرهکشمیمچ دستش را به چنگ م
. محکم با کندیقفل م میو در زانو کشدیرا عقب م شی. پازنمیبزرگش م یپاها یرو ی. لگد محکمدهمینم امانش

گردنم  یرا رو گرشی. دست دچسبمی. از پشت به کمد مدهدی. هلم مزنمیمشت م اشنهیدست آزادم به سـ*ـ
هم بوده. با  کارینبود رزم ادمی. اصالً رودیم تو توان حرکتم از دس شومی. عمأل قفل مدهدیو فشار م گذاردیم

 :زندیلب م دواریو تهد ظیپرغ رد،فشایهم م یکه از خشم رو یمرتب یهادندان
ت شناسنامه یکه تو هینحس یلی! اگه بهت رحم کردم، به حرمت همون فامیکنیآخرت باشه جلوم قد علم م یدفعه -

 ساره! کشمتیخودم م ،یجلوم قد علم کن یبخوا گهیهست. بار د
و سرد  رانیام. نگاه حگند زده یکاف یاندازهتا زبانم نچرخد. تا کنون هم به دهمیهم فشار م یرا محکم رو میهالب

 .کندیم میوارد و بعد رها یدیفشار شد یالحظه ی. ناگهان برااندازمیبه نگاهش م ینیاما غمگ
به دادم  که یجار بزن ییجا یبر ی. بخواشناسمیمارمولک رو م یدقت کن! نزدمت. فقط محکم گرفتمت. من تو -

 .یندار یچون مدرک ؛یبکن یتونیهم نم یو تو! هرچند کار دونمیبهراد من رو زد، من م د،یبرس
 یچاره دیکه امروز دستت را خوانده. با یکجا را خراب کرد نیساره! بب یچطور دست مرا خوانده. ا نی! ببیلعنت یا
 .ستیراه مقابله با بهراد ن نی. اشمیاندیب یگرید

را انتخاب  ی. بد روششومیسر از اتاق خارج مبه پشت یو با نگاه کشمیونشان مچشمانش خط یبرا یالحظه یبرا
خراب کرده باشم، چه  یکارندانم نی! اگر کارم را با ایشدم. وا کینزد یواقع یبه ساره یادیز یالحظه یکردم. برا

 بماند. نیچن نیا گذارمی. نمکنمی. درستش مکنمی! درستش میوا یا شود؟یم
و زرنگ است و  زیت یجبی. بهراد به طرز عستمیایم نهییآ ی. جلورومیو به اتاق خودم م گذرمیم کیبار یراهرو از

به آب بزنم و خودم  گداریبخواهم ب طورنیهاست که احرف نی. هدف من واالتر از اکردمیرا فراموش م نیا دیمن نبا
سال کم عذاب  همهنی. ادهمیم هیو به آن تک گذارمیم زیم فدو طر یرا در معرض اتهام قرار دهم. دستانم را رو

. با کار امروزم قطعاً کندیکارم را مشکل م نیو ا ستیتا به تمام اهدافم برسم؛ اما بهراد هم کم زبر و زرنگ ن دمینکش
 .کنمیم شیدایاز شبم. باالخره کشف و پ یاما من رنگ زند؛یها را سه قفله جا مقفلو از فردا  شودیم ارتریهش
را با دست مرتب و به پشت  شانمیپر یو موها دارمیبرم زیم ی. دستانم را از رورسدیزنگ آپارتمان به گوش م یصدا

طرف . بهکندیزنگ حواسِ پرتم را جمع م ینوکشان را کوتاه کنم. صدا یکم دیبلند شده. با ادیز دأی. جدفرستمیم
 .کنمیحرکت بازش م کیو با  کنمیدر پا تند م

 ؟یکنیدر رو باز م یطورنی! چرا ادمیاِوا! سالم. ترس -
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صبر هم  یکم یکردن و حتبه نگاه یازین گری. دزندیما را نم یچهارنفر زنگ خانه نیا ریبه غ کسچیه دانستمیم
از پشت سرم را  شیهاقدم ی. صدارومیطرف آشپزخانه مبه میو مستق کنمیه سؤالش پشت مب تیاهمینداشت. ب

 .کنمیحس م
 ؟یایعصبان ؟یچته؟ چرا قرمز شد -

 ها به سراغ من آمده.چه شده خانم بعد مدت ستیدادن ندارم. معلوم نو جواب پس سروتهیب یهاحرف یحوصله
 برو سارگل. اصالً حوصله ندارم. ،یاگه ندار ؟یدار یکار -
به آرامش و سکوت  ازیبفهمد ن تواندیباشد؛ اما م خبری. هرچقدر از من بشودیحاکم م نمانیسکوت ب یلحظات یبرا

 .کنمیپر م نیو دارچ یرا از چا یقور یو تور گذارمیگاز م ی. روکنمیو از آب پر م دارمیرا برم یکتر حرفیدارم. ب
 وقته ازت خبر ندارم! یلیساره؟ خ ینکیم کاریچ -

 .ندینشیآشپزخانه م یصندل یو رو کندیرا جمع م شیوپا. دستکنمینگاهش م چپچپ
 یبابا رو راض یبا بدبخت نیسرو ؟یایم نا،یبابا ا یخونه میسر اصل مطلب. امشب قراره بر رمیباشه، حرف نزن. م -

 ساره. کنمیاحساس گـ ـناه م ی. گاهستیدورش بگردم. دلش رضا ن یکرد. اله
 و کنار کنمی. با تعجب نگاهش مشودیم رهیآشپزخانه خ یکرم یهاکیو به سرام خوردیم وندیبه هم پ شیابروها

کفش کرده  کیرا در  شیآن روزها که پا کند؟ی. چه شده که سارگل احساس گـ ـناه مشومیخشک م هاافیدام
ازدواج  دیکه نبا دهیرس جهینت نید، مهم نبود؛ اما حاال به ایازدواجشان را بگو یتا پدر بله کردیم یبود و هرکار

 شده که... یزیاست. نکند چ دی. از سارگل بعکردهیم
 شده؟ یزیچ -

 شده. رهیخ نیمشغول به زم یطور با ذهن. همانکندیرا بلند نم سرش
 بابا رو گرفته. ی. فقط دلم بهونهستین یزینه، چ -

و  دنیطلبتیرضا ادی طورنیا یتنگدل کی ی. تو براکنمیحست که م نم،یخواهرم! هر چقدر نباشم و نب یخودت خر
 .یزنینم ،یبزن یحرف هم نخواه دانمیم یمطمئنم؛ ول ،یافتیها نمحرف نیا

 کنم؟ کاری! حاال من چیباشه، هرطور راحت -
را خوب  اشدهیتنش کرده که اندام پر اما کش ییبایز یگلگل راهنی. پکندیو خونسرد نگاهم م کندیرا بلند م سرش
 .گذاردیم شیبه نما

 بهتر هم هست. یطورنی. امیبا هم بر دی. همه بانیای. تو و بهرادم بمیبر ایاومدم بگم ب -
 .میایب میتونیما نم -
 .زندیزل م همایو به چشمان س کشدیم نیزم یرا رو شیپا کی
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. نیبابا و خانوماشونم باشن. زشته شما دو نفر نباش یبابا بهتون شک کنه؟ امشب قراره دوستا یخوایساره؟ تو که نم -
 م؟یوآمد دار. مگه ما چقدر رفتنیامشب رو تحمل کن هی

بلوز بلندش را باال  نیآست کهی. بهراد درحالشودیم دهیسمت راهرو کشهردو نگاهمان به یامردانه یبا صدا ناگهان
 فتادهین ی. انگار اتفاقستیعیخوددار و طب شهی. مانند همستدیایآشپزخانه م یو جلو زندیم رونیاز راهرو ب دهد،یم

 باشد.
 !نیآورد فیتشر طرفانیخانوم! چه عجب ابه! سارگلبه -
دادن اما انگار قصد جواب ده؛یاش را فهم. سارگل طعنهندینشیم شیو رو رودیم ونیتلوز یجلو یهامبل طرفبه

 :دهدیادامه م یالیخیندارد. بهراد با ب
 سارگل. ممنون از دعوت پدر مکرم! میاینم جاچیما ه -

پاسخ  عیو سر کندی. سارگل نگاهش مکشدیرا به چنگ م ونیو کنترل تلوز گذاردیم شیجلو زیم یرا رو شیپاها
 :دهدیم
 .میوآمد رو شروع کنرفت دیبشه. پدرامونن. با وتاررهیروابط ت میبذار دینکن بهراد! نبا تیاذ -

 یکه چهره کشدینم ی. طولرودیسمت در مو متعاقب آن بهراد به دیآیاز اتمام حرفش زنگ در به صدا در م قبل
 .خوردیر هم گره مو کمان خواهرم د یمشک یو ابروها بنددینگاهمان نقش م یبرادر خونسردش جلو

 !میکرد ارتیگل شما دو نفر رو ز یچه عجب ما باالخره رو -
بهراد است. با همان حالت، با همان  هیصورت و اندامش کامالً شب نیهم ع الشیخیو ظاهر خونسرد و ب انداختنکهیت

 ینگاهمیکردم، غلط باشد. بهراد ن دایکه پ یحس دانمیم دی. بعکنمیحس م رادی. نگاه چپ خواهرم را به هانیلحن و ب
. او هم حتماً تفاوت حالت برادر اندازدیکرده، م شهیپ یارمنتظرهیغ یالیخیکه ب یبرادر طورنیبه حالت سارگل و هم

 .کندیموشکافانه نگاه م طورنیو خندانش را حس کرده که ا طانیش
 .میشتاق نبودهم م نیما؛ وگرنه ما همچ یواال زن شما اومده خونه -

دو  دیآیخوشم م یقصد خفه کردنم را داشت؛ ول شیپ قهیچند دق نیانگار او نبود هم کندیم ییچه ما ما مارمولک
 :زندیلب م لیمیو ب اندازدیم رادیبه ه یبه حرف بهراد نگاه کج توجهی. سارگل بندیآیبرادر از پس زبان هم برم

 !انیامشب نم گنیآقاداداشتون م -
اما  میمال ییو با صدا ردیگی. رخ به رخش قرار مگرددیسمت بهراد برمبه عاًیو سر شودیسارگل م یمتوجه رادیه

 .کندیمحکم زمزمه م
 ای نیفهمیخانواده رو نم ی! چتونه شماها؟ معننیمون کردمگه دست توئه؟ بابا کالفه ام؟یب خوامینم یچ یعنی -

 بودن؟دورهم یمعن
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 :دهدیادامه م اشرهیخ یهاو چشم هیاندرسفنگاه عاقل با
 .ستیهم ن نایبابا! مسئله فقط ا خبلهیخ -

تمام حاالت  گریهمد یها. خوب از چشمزندیو سردرگم برادرش زل م روحیب یبه چهره یمتعجب و سؤال بهراد
و  رادیحال ه یول فهمم؛یها منگاه نیبا هم. من هم خواهرانم را کنمیحس را درک م نیو ا فهمندینگفته را م

 دارد. یرخنه کرده و خبر از سردرگم شانینگاه هردو یدر انتها یاست. غم زیبرانگسارگل هم کامالً شک
 دیشا ایچطور سر حرف را باز کند  دیبا داندی. انگار که مردد است و نمکندیزدن باز مرا به قصد حرف شیهالب رادیه

از فروبردن پنجه در  شودیرا م نیاش کرده و ا. هرچه که هست، بدجور سردرگم و کالفهترسدیاز واکنش بهراد م
 متوجه شد. بلندش یهاو نفس یمعنیب یهاخوردنموها، تکان

. هیو عصبان دهیهم عمو شن ی. از طرفنیکن یدور خودم زندگ دیایب دیکفش که با هی یبهراد، بابا پاش رو کرده تو -
من حساب  یرو دینبا گهیوگرنه د ن؛یایاون مرد. بابا هم گفته م یامکان نداره اجازه بدم دخترام برن تو خونه گهیم

 .میدیرو از دست م زمونیچکنه، ما همه یکه؟ اگه بابا حرفش رو عمل یدونی... میعنی نیو ا نیکن
. بهراد دستش زندیالعمل بهراد سوسو مبه دنبال عکس رادیه یها. چشمشودیبرادرش ثابت م یناباور بهراد رو نگاه
 سؤال. کی ی. بدون حتکندیو به ما پشت م رودیعقب م ی. کمکشدیصورتش م یرا رو
 شینتوانند رو گریدر کار پسرانش دارد که اگر د یچه دست م؟یاش بروما رو مجبور کند که به خانه دیچرا با عمو

 زده باشد. یحرف نیعمو چن شودیباورم نم دهند؟یرا از دست م زیچپسرانش همه حساب کنند،
و او را وادار  کوبدیم اشنهی. با کف دست به تخت سـ*ـرودیم رادیسمت هو با سرعت به گرددیبهراد برم ناگهان

 یهااز پس سنگ یاجرقه . مانندکشدیشعله م ،یدرون یو حرص یپنهان ی. چشمانش از خشمکندیم ینینشبه عقب
 ورشدن است.و شعله دنیکشمنتظر زبانه شده،یچخماق

 ن؛یکرد یغلط هیخدا شما دوتا  یش؟ به خداوندخونه میبر دیو با میافتاده ما پسراش ادشیکه بابا  نیکرد کاریچ -
نبود که رأس  یمگه همون مرد نی. اکردینگاهمون نم میمجرد هم بود یوقت شناسم،یکه من م یپدر نیوگرنه ا

 ...میدیخودتون خوبه؟ چند وقت بعدش د یبرا نیمستقل بش نیکرد و گفت بر رونمونیاز خونه ب یسالگجدهیه
که  دیبگو خواستیم یزی. چه چاندازدیوواج ما دو خواهر مبه صورت هاج ینگاهمیو ن خوردیحرفش را م عیسر

 یقیباد کرده؟ نفس عم رتشیرگ غ کنمیچرا حس م ست؟ین شتریب یعیحد طببهراد از  تیحرفش را خورد؟ عصبان
 :دهدیادامه م رادیو رو به ه کشدیم
 شش؟یپ میبر خوادیافتاده سه تا پسر داره و حاال م ادشی یکه بعد عمر نیکرد یراستش رو بگو! چه غلط -
 داندیدادن درمانده شده و نم. از جوابزندیبهراد زل م و کالفه به کشدیپرپشتش م اهیس یموها انیم یدست رادیه
 بدهد. زند،یم ادیکه خشمش را علم کرده و بر سرش فر یبرادر عصب نیچگونه جواب ا دیبا
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 باشن. شمیم پخانواده دیبا گهی. خودش ممینداشت یریتقص چیبسه بهراد! ما ه -
رفتار عمو  نیا کداممانچیه یلهی. در مخخزدیم رونیبهراد به ب یشدهچفت یهالب انیاز م یایعصب پوزخند

 .گنجدینم
بست و به دستشان داد. گفت خودتان از امروز  یعمو ساک شان،یسالگاست صبح روز هجده ادمی. دیگویراست م بهراد

 عنوان خانواده؟آن هم به  خواهد،یفکر افتاده که ما را م نی. حاال چرا به ادیستیخود با یپا یرو دیبا
 نیعمو همچ دیگنجینم کداممانچیبوده. در باور ه نیو نگران سارگل هم هم بیحالت عج لیدل دی. شاکنمینم درک
با ذوق  یحساب نیسارگل و سرو یخانه نداشتم؛ ول دیو خر لیدر وسا ی. اصوالً من که نقشردیبخواهد بگ یمیتصم
. ستیبد هم ن یاز اندازه دوست دارند؛ ول شیرا ب انکوچکم ینود متر یهاآپارتمان نیکرده بودند و قطعاً ا دیخر

 .خواندیاش مفکرش را بکن. عمو خودش مرا به خانه
 نبود؟ ادمیفرصت است، چرا  نیبهتر نی! ای! آریهم عال یلیخ ن؟ینبود؟ چه بهتر از ا ادمیچرا  اصالً

 تیبه آرزو کنمیم ی. کارکنمیم تیکار عمو را حتماً حما نی. الرزدیو ذوق دستانم م یو از خوش زندیبرق م چشمانم
 عمو جان. میآیسمتت مو به زمیریتمام اهدافم را در طبق اخالص م ن؟یعموجان. اصالً چه بهتر از ا یبرس

 متعجب و مات هر سه یهاچشم دنی. با دکوبمیو با شوق دستانم را به هم م دهمیسر م یبلند یذوق خنده از
 سه نفر نبود. نی. حواسم به استمیایو م شومیخشک م یازدهنفرشان، به سان درخت صاعقه

 احمق! -
 دوکردنبهکهی. وقت دهمیبروز نم یول درد؛ینگاهم پرده م یمرزها نیاز آتش ب یا. جرقهگردمیبهراد برم یصدا با
 بهرادجان! ینیبیرا م شی. بعداً سزاستین

*** 
 شبگون
از آتش بر صورت  یمینامنظمش چون نس یهاداد. نفس هیتک واریشبگون، به د یدهیرا کنار صورت ترس دستش

نداشت. چشمانش از ترس  یزیشبگون بند آمده بود و راه گر یها. نفسبردیو جان از تنش م کردیشبگون اصابت م
و محال  کندیاو اثر نم وجدانیدر وجود ب یزیچ دانستیو نگاهش را ملتمسانه به مرد دوخت؛ اما خوب م دیلرزیم

 بگذارد. یرینگاه تأث نیاست ا
. هزاربار شدیاما نم رمق؛یجان ب نیدر برود از ا خواستیو م کردیم یقراریو روحش در کالبد ب زدیتندتند م قلبش

و در خانه  رفتیم یکه گرفتارش شده بود. کاش با زر یبخت بد نیکرد و لعنت فرستاد بر ا نیخودش را نفر
 نیا دانستی. او که مکردیم یاطیاحتیب دی. نباستین تهاز دستت ساخ یکار گریو د شودیم ریزود د ی. گاهماندینم
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آشپزخانه  یهاواریشده و د ریمرد اس نیکردن به آشپزخانه آمده بود و حاال در چنگال ادم یچا یمرد شرم ندارد. به هوا
 .کردندیم یکجبختش دهان نیبر ا

و صورت  کردینفوذ م شیوپا. رعشه بر دستدیکشیم دشیسف یهابود و از ترس چنگ به گچ دهیچسب واریبه د کامأل
 حامد...

هنوز  ؟یقبول کن یخوایکه نگاهت به آسمونه و زبونت بند اومده؟ هنوز هم نم یکنیفکر م یچته شبگون؟ به چ -
 ؟یغزال و من شکارچ یتو بش یتا ک ؟یمن رو باور کن یخوایهم نم

شد. هر موج نگاهش  رهیتند و دندانش به هم چفت شد. با نفرت به چشمان گستاخ مرد خ شیهاحس تنفر نفس از
نگاه زهرآلودش را بفهمد و خودش  یمعنا یالحظه یاو برا نکهیاز ا غیجان مرد؛ اما در دنیدر یبرا شدیم یریت

 و برود. ردیراهش را بگ
 دیهاست. نباحرف نیاز ا وجودتریمرد ب نیاست و ا نی. درستش همآوردیخودش نم یاما به رو د؛یفهمیم هم دیشا

 .گذاشتیم دی. نباآمدیکوتاه م
 حیوق طورنیکه ا یفکر کرد یباش. تو به چ تیمرد زندگ ،یستین دونیبرو کنار! برو کنارو شر درست نکن. مرد م -

 ؟یشد
. نفرت نگاه شبگون دوزدیم شیروروبه یزدههیتک واریو به د دهیو به شبگون ترس کندیم زیرا ت اهشیچشمان س مرد

 .دوزدیم نشیبه آن، گستاخانه چشم در چشمان درشت مشک اعتنایو ب کندیبرخورد م اشیینایبه عصب ب
 فتدی. مغزش به کار بردیقرار بگ یچاق کند و بتواند کم یتا شبگون نفس شودیجا نمجابه یخدا هم کم یرضا محض

 تر برود.تا بتواند عقب شدیبازتر م یکم واری. کاش دهایآشفتگ نیو جان در ببرد از ا
 نیمن رو درک کن. بب ته،یارزن حال هیهم که شده، اگه قد  یالحظه ی. برایکنیبد تا م یشبگون! دار نیبب -

. یرسوند نجای. تو من رو به ای. تو داغونم کردیم کردنبودم. تو خراب نینامسلمون! من که ا یگرفتارم کرد یچطور
 بود. میمن که سرم تو کار و زندگ

و  کندیم یدر وجودش سرکش ظی. خشم و غدوزدیم حشیرا به نگاه وق اشیقرمز و عصب یهاچشم هوایب شبگون
 .دیآیو بر سر مرد فرود م شودیم ادیاش، فرشدهچفت یهادندان نیدر آخر از ب

 ریوجود و شعوره. راهت رو بکش و برو. نذار ت یکه تو ندار یزی! چوجدانینگو ب یچیساکت باش! حرف نزن! ه -
تون . همهنیکنیتون ضرر مبکشم، همه ادیبشم و فر انیعص یروز هیکمون رو سرت آوار که اگه  یبشم و از چله

 !نجای. ایرسونیم نجامیکار رو به ا ی. دارنیشینابود م
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 شیقابل ستا شیاما شجاع و جسور برا دهیزن ترس نی. ارودیعقب م ی. مرد کمدهدیرا نشان م شیگلو ریدست ز با
نابش بود که مرد را  یهایژگیو نیهم دی. شایشجاعانه مقاومت کن یو هم بتوان یهم بترس شودیم دایاست. کم پ

 وجدان و... هکه چشم ببندد بر هرچ ی. جورکردیم خودیو از خود ب وانهید
 نکن! ین. من رو رواننک وونهیبره. من رو د ادمینرسون که حرمتا  ییشبگون، من رو به جا -

عادت نکرد. حامدش هم که مرد  دنیبه دادکش وقتچی. هلرزاندیدل نرم و نازک شبگون را م اشادگونهیفر یصدا
نم  یول انداخت؛یلرز بر جانش م یادید و حاال هر فرصداها خو نگرفته بو نیبه ا یبود. اصالً از بچگ یصبور و آرام

 :دیغر شمزده، نگاهش کرد و با خ هیتک واری. به ددادیپس نم
 برو کنار! -
 کردم. داتی. تازه پخورمی. من تکون نمتهیسهو الیخ -
از  محابایبود که ب شیهاخود استخوان دیشا ای. رعشه به مغز استخوانش نفوذ کرد دیناگاه تن و بدن شبگون لرز به

گستاخ،  یلعنت یهاچشم نیو ا انشیب تیقاطع نیکالم، ا نیاز جانش هم رفت. ا ماندهیباق یو آن تکه دیدرون لرز
 ادشیشود اسم خدا را صدا زد و شبگون نزده باشد؟ کاش خدا به فریندارد. مگر در دل چندبار م یعزم. حس خوب یعنی
 !دیرسیم

هست  یدیفشار داد که انگار ام یچسباند و جور واریطرفش برداشت. شبگون خودش را به دبه یقدم پوشاهیس مرد
ماند.  یباق نشانیکوتاه ب یابرداشت و فقط فاصله یگرینداشت. مرد قدم د ییجا واریرا کنار بزند؛ اما د واریکه بتواند د

 واریشد. چنگالش را در گچ د رهیزده به مرد خو بهت دیبود. چشمان شبگون از ترس پر مشیکه تمام حر یافاصله
 فرو برد.

 .یمن بود یایوونگیشبگون! از اول هم تو باعث تموم د یکرد موونهید -
 دیهمان ام گریزد. حاال د یبه کبود اشیاغنچه یهاو لب دیپر دشیبه رعشه افتاد. رنگ از صورت سف بدنش

شد و بر جان شبگون نشست.  یغیت گرشی. قدم دکردیآرامش نم یزیچچیه گریرفته بود. د نیکوچکش هم از ب
 کرد. دنیبدنش به وضوح شروع به لرز

 برو! برو! -
اما خودش  ند؛ینشیو به گوش مرد م شودیکه مفهوم برو از آن ساطع م یااز دهانش خارج شد. ناله قیعم یاناله

و به نگاه  زی. مرد چشمان گستاخش را تشناسدیرا خوب م وجدانیب نیاثر ندارد. ا یکالم گرید داندیهم م
از زور ترس، از شرم. ناگهان در آشپزخانه باز  رودیدر م ن. در حصار نگاهش جان شبگودوزدیشبگون م یباختهرنگ

 و.. شودیم
 پس؟ یایچرا نم ؟یمامان؟ مامان -
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دخترک  یول گردد؛یو برم ردیگیفاصله م یو با تعجب کمربهرو وجودِی. مردِ بگرددیبه دنبال مادر م انیگر دخترک
 رسد،یهم به مادرش م ی. وقتشودیم انیو گر هراسدیبدون مادر م شهیشبگون است. او هم یجستجو یفقط در پ

 .ندیبیرا نم یکسچیه گریجز او انگار د
 !یمامان -

 محابایو ب گذردی. دستپاچه و گرگرفته از کنار مرد مآوردیرا به خود م رانیو مظلومش، شبگون ح انیگر یصدا
 .کشدیاز نبودش را به آغـ*ـوش م انیو گر دهیدخترک ترس

 جانم؟ ؟یجانم مامان -
. به حالت دو خود را در اتاق پرت و رودیم رونیسرعت از آشپزخانه بمرد، به العملعکسیو ب رانیصورت ح یجلو
 .خزدیم نیزم یاز قفل بودنش رو نانیو بعد از اطم نگردیها را با دقت منجره. پکندیدر را سه قفله م عاًیسر

*** 
 ساره
از قبل هم  د،یکه ماجرا را فهم یاو کالفه است و از همان لحظه ی. عصبرمیگیجلو جا م یصندل یبهراد رو کنار

و زخم زبانش را  سازدیاصابت کند، کارت را م شینکرده به پهلو ییشده است. انگشتت هم خدا تریبدخلق و عصب
که بر  دمی. خودم بارها شنرودیو تمامأ در خودش فرو م گرداندیبرم ی. از من روزندیبه مغز استخوانت م شتریچون ن

 کلکل ی. من هم که حوصلهدانمیبود. حاال کدام کارش را نم مانیاش پشو از کرده فرستادیلعنت م یزندگ نیا
 هنوز برقرار نشده. نمانیهم ب الوگیکلمه د کی ینداشتم. حت

. خودم یشلوارهم جوراب رشیو ز دارنیآست یبایز یبادمجان راهنیبا همان پ امدهیرا پوش امیتابستان یبایز یمانتو
 یول د؛یآیو به چشمش نم ستیبهراد مهم ن یابدأ برا پمیبر تنم نشسته. البته که ت بایو ز کیخوشم آمد، ش یلیکه خ

 .دمیرسیبه خودم م دی. بامیپدرمان برو یبه خانه دیبا یدعوت رسم کیها با بعد از مدت
 نیو دوست و آشنا را دعوت کرده تا ما را پاگشا کند. ا لیفام شتریمدت دخترانش و ب نیدر ا بارنیاول یبرا پدر

 نینشان بدهد و... ا یگرفته خود میتصم دهیعمو را فهم تین یتاز وق دیبود. شا رمنتظرهیو غ بیعج میبرا مشیتصم
 .دانمینم قیرا هم دق

و  شوندیخانه م اطیسرهم وارد حپشت نی. هر سه ماشمیرسیم مانیپدر یکه به خانه کشدیطول نم شتریب یقیدقا
. سرش را در شودیم دهیاز پشت کش میبازو ستادنیو به محض ا شومیم ادهیپ نی. از ماشبنددیدروازه را م رادیه

 :کندیگوشم زمزمه م ریرا متوجه کند، ز یکس نکهیو بدون ا بردیفرو م میگلو
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رو تحمل  تافهیق تونمی. نه اعصابت رو دارم و نه میریازم فاصله بگ دیبا یتونی. تا میچسبیساره، اونجا به من نم -
. یاینم کمینزد یعنوان چی. تحت هینیبیباش؛ وگرنه بدجور بد مزوج خوشبخت درآوردن رو نداشته  یکنم. فکر ادا
 .میجدا بش میخوایو م میندار یخوب یهمه بفهمن رابـ ـطه دیکم باباالخره کم

 کشمیم رونیرا از چنگش ب می. با شدت بازوامدهینشن یزیکه انگار چ کنمیوانمود م یو طور دوزمیرا به جلو م نگاهم
 .شنومیسرم ماز پشت ییهاقدم ی. صدارومیخانه م یطرف درب ورودو بدون توجه به او به

 بود، آره؟ دهیطور بهت چسبتون خوب شده که اونرابـ ـطه گفت؟یبهت م یساره؟ بهراد چ -
مان رو به که رابـ ـطه دهیرس جهینت نیحرکت به ا کی دنیچه کنم؟ چطور با د دیبا نیبا خواهر ظاهرب دانمینم

 .شومیوارد خانه م هیبه بق توجهیو ب رمیگی. سرم را باال مدهمیرفته؟ جوابش را نم یبهبود
. چند پله که ما را به یسلطنت دمانیخانه با چ شکلیلی. سالن مستطکاومیو اطراف را م گردانمیدنبال پدر چشم م به

 ستیزیتنها چ یها حسش کردم. دورخاطره. امروز بعد از مدت شودی. تمامأ مو.. رساندیما م یدر طبقه مانیهااتاق
و  کشمیم یقیتو را به خودت برگرداند. به چند سال قبل. نفس عم دیشاکند و  زیرا لبر یتنگاحساس دل تواندیکه م

 نه؟ دهد،یم یزندگ یخانه بو نی. ااندازمیطرح چوب م یهانگاهم را به پارکت
 !یخوش اومد -

 ست؛ینبوده و ن نهیاهل ک وقتچی. هکندیم یو خداگونه بر جانم مستول قیعم یپدر، آرامش یزمخت و مردانه یصدا
 تنگ شده باشد! مانیاو هم دلش برا دیالبته فقط در مقابل ما. شا

 .مکنیبزرگ خانه عبور م ییرایو از پذ رومیطرفش م. با شوق بهداردیطرفم برمبه یقدم
 بابا! -
 او هم اثر گذاشته. یو نبود ما رو ییمدت تنها نی. انگار اکنمیو نگاهش م زمیریم میحس را در صدا ایدن کی
 کجان؟ هیدخترم! بق ایب -
 یو رو آورمیرا در م میانتخاب خودش است. مانتو ،یاسرمه یها. همان مبلرومیم مانییرایپذ یهامبل سمتبه

 .کنمیمبل مرتب م یدسته
 ومدن؟ی. هنوز مهموناتون نانیاالن م -

و از سنش کمتر نشان  دیرسیهم به خودش م شهی. همدرخشدیو جذابش خوش م دهیوشلوارپوشدر قامت کت پدر
 :دیگویگذاشته، م بیدستش را در ج کی کهیو درحال ردیگیم ی. نگاهش را از در وروددادیم
 .کننیباال دارن لباس عوض م یاومدن که اونا هم طبقه تخاله یفقط خونواده -
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خوب  یکاف یاندازهخانه را عوض کند؟ البته به نیا خواهدینکرده. پدر نم یرییتغ زیچچی. هاندازمیبه خانه م ینگاه
که  ییهاهمان پله ای ونیتلوز وارشید یو رو میادهیکه دورش مبل چ بایهال ز نیساخت هست. مثالً همو خوش

 .باستیاش زوجود دارد. همه یبزرگ و مربع ییرایهم پذ رشیجدا کرده و ز نییپا یها را از طبقهاتاق
سرشان هم و پشت شوندیفراخ وارد م ییهاو سارگل دست در دست هم و با لبخند رادیو اول ه شودیخانه باز م در

. کندیم عتیمشا یخواهرم گذاشته و او را به آرام یشانه یه دستش را رومهراد، عاشقان کهیدرحال نیمهراد و سرو
 من است. ییبر تنها یدادیهنوز هم عشق در نگاهشان ب

داغ. پدر هرچقدر از عمو متنفر باشد؛ اما با پسرانش  هاکیوعلو بازار سالم شودیسرشان داخل مبا فاصله از پشت بهراد
و مردانه با دست  فشاردیم یو دستشان را به گرم ردیگیم لشانیاست که مثل االن تحو نی. حداقلش اکندیبد تا نم

 .زندیم شانیبه بازو گرشید
به  یتر شده. نگاهشلوغ کردمی. از آنچه که فکر مرسندیها سر مو مهمان شودیکه محفل گرم م کشدینم یطول

 اندستادهیبا برادران بهراد ا میهاشغول کار خود هستند. خواهرنشسته م یاو عده ستادهیعده ا کی. چرخانمیاطراف م
. بهراد نمینشیم یصندل یرو یا. گوشهدهندیم کیگردند و جواب تبریمهمانان م انیهم م ی. گاهخندندیم یو گاه

اما  دانم؛ینم ست،ی. موضوع بحثشان بر سر چزندیام حرف منشسته و با پسرخاله یاکه آمده، گوشه یااز لحظه
و نگاهش را اول به بهراد و بعد به من تنها  دیآیطرفم مپدر به یشدت عالقه دارد از من دور باشد. دخترعمهبه
 .دوزدیم
 پدرت. ینه تو خونه نمتون،یبیم ینه تو محفل خانوادگ ؟یستین هیچند وقت ؟ی! چطوردایپخانوم کمبه! عروسبه -

 .کشدیسر م اشیبه بهراد حالت کنجکاو ینگاهمیو با ن دهدیتکان م یسر
 .رهیگینم لتیتحو دمید یهم، آره؟ از اول مهمون وتاپپیبه ت دینکنه با دوماد زد نمیبب -

به  یشینما یو لبخند کنمیاما خودم را کنترل م جهد؛ی. برق از سرم مفرستمیم رونیپر حرصم را با خشم ب نفس
شده که  رهیبه من و بهراد خ یاز ک ستیشروع شد. معلوم ن شانیهابرگشتم و حرف لی. باز به جمع فامنشانمیلب م

 .دهدیرا نشان م اشیکنجکاو گونهنیو ا اوردهیدر آخر طاقت ن
خاطر حرفا اً به. مخصوصادیخوشم نم یخونوادگ یاز محفال یلیمن خ یدونی. خب تو ممیسرگرم کار و زندگ هیمدت -

 که؟ یدونیهم دارن. م یکه به زندگ یو نگاه
که کوتاه  ستین ییهااما از آن ده؛یو خوب منظورم را فهم کندیرا جمع م شیوپادست ی. کمزنمیم یترپررنگ لبخند

 .دیایب
 دی. گفتم شازمیپدرتم نگرانتون شدم عز ی. منم چون دخترعمهستینگران آدم ن لیمثل فام کسچیکه ه یدونیم -

 بذارم، آره؟ ارتیم رو در اختتجربه یبخوا



 

 

88 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

از ما  تیمان مطمئن است که با وقاحت، دخالتش را حماقدر از بدبودن رابـ ـطهآن ند،ینشیلبم م یگوشه یپوزخند
 چه کنم؟ نمی. من نخواهم تو را ببخواندیم
 !ستین ینه، مشکل -

 یجلو یصندل یو رو رومیطرف آشپزخانه م. بهگرداندیو سرش را با ناز برم زندیمبه نگاهم  یامشمئزکننده لبخند
 است. دیتر و کمتر در دخلوت یحداقل کم نجای. انمینشیاُپن م
 ییاز همه خودنما شتریو دل شادش ب درخشدیخوش م شیبایو ز دیسف راهنیپ نی. در اداردیطرفم قدم برمبه نیسرو

 نه؟ ایوجدان دارد در دلش عذاب یاذره دانمی. نمکندیم
 یطورنیا ستیجمع خوب ن ی. جلودینشست یطرف هیشما دوتا چتونه؟ از اول تا حاال هر کدوم  ؟ینشست نجایچرا ا -

 .نیرفتار کن
آن . افتدیکند. ناگهان نگاهم به بهراد م حتیهم مانده او بخواهد مرا نص نی. همکشمیم یاپرصدا و کالفه نفس

رد نگاهم را دنبال و به دختر  نیسرو دهند؟ینشان م یمیحد صم نیچرا تا ا ست؟یک گرید یرنگچشم ییدختر موطال
که مثل خون در  یو با استرس پردی. رنگ نگاهش مشودیم رهیبا تعجب به من خ یالحظه ی. برارسدیم ییموطال

 .زندیهم به آن دو زل م یو گاه شودیم رهیدر چشمانم خ ده،یصورتش دو
 ست؟یمعروف ن فروشیدختره، دختر همون قال نیا -

و خودش بتواند هضم  دیجمله را بگو نیتا بتواند هم دهدیاست که انگار دارد جان م دهیگرفته و ترس یجور لحنش
 مطمئنم خودش است. یول نمش؛یبیاست م بارنیاول نکهیچرا با ا دانمی. نمندینشیبه صورتم م یکند. ناگاه پوزخند

 داست،یکه از چشمانش پ یایو نگران دیبا ترد نی. سرونینه خشمگ نم،ی. نه غمگیوزنیدارم. ب یبیخأل عج حس
 .شودیم رهیاند، خو غرق گفتگو و خنده شده کیها که به هم نزدبه آن یبه من و گاه یگاه

 دختر اون مرد نباشه، هان؟ دی. شامشیاشتباه گرفت دیشا گمیساره، م -
 .گرددیطرفم برمو تماماً به شودیدستپاچه م زند،یپلک هم نم گریکه د ییهانگاه به صورت مات و چشم با
اصالً از مهراد  ستای. وارهیما باهاش گرم بگ یجلو ادینم یعلن طورنی. اگه باشه که بهراد استینه ساره، خودش ن -

 بپرسم.
اما  کنم؛ی. استرس و لرزش را در نگاه و دستانش حس مشودیو مشغول گرفتن شماره م کندیم را روشن اشیگوش

 یهااست. به ظاهر آرام و چشم زیچ کی. فقط نگاهم به یاحساس چیاز ه یخال یام. موجودشده وزنیو ب یمن ته
 یبازو یشده، دستش را رو رهیخ شیروروبه یدختر چشم آب هبه جمع، ب توجهیب گونهنیکه ا مواهیپر از عشق بهراد س

 .خندندیو م ندیگویگذاشته و با هم م فشیو ظر دیسف
 آشپزخونه! ایالو مهراد! ب -
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 ی. برازندیخشکش م نیو او هم مثل سرو افتدیراه تازه نگاهش به بهراد م نی. بدیآیطرفمان مبا سرعت به مهراد
 ایبه دن توجهیمن و بهرادِ ب نیب یو نگاه سردرگم شودیراه متوقف م نیل ما، بآن دو و درست مقاب کینزد یالحظه

شده. باالخره با خودش  رهیو با ترس به من خ دهیرنگش پر طورنیا کهرا تا تهش خوانده  زیچهمه دانمی. ماندازدیم
 :زندیکرده به مهراد زل مگره ییبا ابروها نی. سرورسدی. بدون جلب توجه بهراد به ما مدیآیکنار م

 ده؟یبا وقاحت به بهراد چسب یطورنیمهراد؟ چرا ا هیقدکوتاه ک یدختره نیا -
حرفش را  داندی. مردد شده و نمزندیدر آن وجود ندارد، زل م یحس چیکه ه المیخیبه صورت ب یبا سردرگم مهراد
. امیشده؛ اما من هنوز هم خال رهیومانه و موشکافانه به من خمظل طورنیکه ا ترسدیاز واکنشم م دانمینه. م ایبزند 

 نبوده. نمانیب یزیچ
هان؟ بهراد  خنده؟یو م دهیبهش چسب یطورنیکه ا هیک حیوق یدختره نیتو دهنم. ا ادیمهراد با تواما! قلبم داره م -

. نگاه همه برهیم لیفام ی! خدا! آبرومون رو داره جلویوا یا هم ننداخته. ینگاهمیاز سر شب تا حاال به ساره ن
 راد؟مه هیدختره ک نی! اکننینگاهشون م یچطور
. انددهیوشلوار متفاوت از هم پوشسه کت بارنیاول ی. براکشدیم یو نفس بلند دهدیتکان م یاز سر ناچار یسر مهراد

 .میادهیامروز همه با هم متفاوت پوش
 دختره همون... نیا -

 .زندی. به نگاهم زل مخوردیرا م حرفش
 !یبگو جون به سرم کرد -
 .کشدیاش محالت داده و باالفرستاده یموها نیب یدست حواس،یو ب دیآیبه خود م نیسرو یعصب یصدا با
 .لداستیدختره همون  نیا -

را  زیچچی. هدانندیها نمباشند؛ اما هنوز هم آرام آرامم. آخر آن دهیپاش میرو ی. انگار آب سردخندمیم ناخودآگاه
 گذرد؟یچه در سر من م دانندیها چه م. آنشدندیوگرنه مثل من آرام م دانند؛ینم
را  اتیچشم آب یلدایچزاندن من،  یو برا یستیبا میروروبه نیچن نیا یتوانستیچگونه م ،یدانستیبهراد! اگر م آخ

 ؟یها را به نگاه خندانش بزنلبخند نیو ا یچشمانت بنشان یجلو
 .ستمیایتر از قبل مقامتتر و راست. محکمگردانمیطرفشان برمرا به سرم

 !نینباش یزینگران چ -
صدبار  شانیرفتارم برا نی. اکنندی. مات نگاهم مزندیو از تعجب خشکشان م گرددیطرفم برمبا وحشت به سرشان

. کنمیطرف آن دو حرکت مبه وقفهیو ب اندازمیبه نگاه ماتشان م یرفتار زشت بهراد است. لبخند از تربیغر
. لبخند نگرندیدورشدنم را م ده،یترس دانمیکه م ییاهو با چشم دیآیبند م نهیدر سـ*ـ نیمهراد و سرو یهانفس
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. آخ که یاراه انداخته یبد یذره نابودکردنت هستم! باز. آخ که بهراد، عاشق ذرهزنمیصورت م یبه پهنا یضیعر
 سازم رقم بزنم!را با دستان سرنوشت اتینابود چسبدیم

اصالً انتظارش  کهیو درحال شومیم کیبه بهراد نزد محابایب شه،یتر از همقامت. راسترمیگیرا با غرور باال م سرم
. گردندیطرفم برم. شوکه هر دو بهزنمیگره م شیدستم را دور بازو ند،یبینم لدایرا جز  یت کالً کسرا ندارد و معلوم اس

 .زنمیزل م لدایو در چشمان  دوزمینگاه متعجبشان م یبه رو انفسم رلبخند بلند و پر از اعتمادبه
 رفت! ادمی! دیدرسته؟ آخ ببخش ،یباش لدای دی! تو بازمیعز یخوش اومد یلیخ -

 اشییموطال یلدایو با  کشمیم رونیحرکتم را نداشت، ب نیکه انتظار ا یاشدهبهراد مات یرا از دور بازو دستم
حالت  نیو ا شناسدیمرا خوب م یعنی نی. پس اآوردیو مردد دستش را جلو م دهیپر ی. دخترک با رنگدهمیدست م

 است. امرانهیرفتار غافلگ نیهم از ا اشیشانیپر
 !نمتیبیم کیحالم باالخره از نزدخوش یلی. خکنهیم فیم تعراز شما واسه یلیبهراد جان شبا خ -
 چرخانمیبگذارمشان و بروم. به ناگاه سر م یخشک و خال نطوریکه هم شودیکنم، نه؟ نم لیتکم دیحالشان را با نیا

 .کشمیطرف خودم مرا به رانیو بهراد ح نشانمیلبم م یرو ی. لبخندگردندیطرفم برمو محکم... هردو شوک زده به
 .میبه بابا کمک کن دیبا م؟یبر یایم زم؟یعز -
و رنگ  شودیخارج م رانشیاز حالت ح عی. سرزنمیبه نگاهش م یاغرهو نامحسوس چشم رمیگیدستش را م زوربه

 .کشدیو خشمش زبانه م نظمیب شیها. نفسشودیقرمز و آشفته م کبارهینگاهش به 
 ؟یکنیم کاریچ یدار نجا؟یا یاومد یچ یبرا -

مهم شده است؟  تیبرا طورنیا اقتیلیبختِ بدخترک نگون نیحال ا ؟یزنیبا من تند حرف م لدایچشمان  یجلو
 .کنمیو چشمانم را خمـار م پاشمیبه نگاه گستاخش م ینگران نباش بهراد! خوب بلدم بپزمتان. لبخند

 !ایبا من ب -
 گرانیکه د یو جور شودیم لیطرفم ما. بهکشدیرا از دستم م شیو بازو شودیرگ گردنش از خشم متورم م ناگهان

 :غردیم یرا نشنوند، عصب مانیصدا
دوممون باشه؟ هان؟ فکر  یکه دفعه میبا هم حرف زد مینشست ی! ما کیزنیباز که هوا برت داشت و حرف مفت م -

 ؟یمزخرفات رو سر هم کن نیو ا یایب لدایمن و  یجلو یدیکه به خودت جرئت م یدار یمن چه ارزش یبرا یکرد
را در هم گره  میها. دستنشانمیلبم م یگوشه یخمـارشده، پوزخند ییهاو با چشم زنمیزل م اهشیچشمان س به
 .رمیگیقرار م شیجلو میو مستق زنمیم
 منه. یاز صدقه سر ،یکه االن قرار گرفت یینجایشازده! ا یستادیبدون کجا ا -

 .زنمیبه نگاهش م یو چشمک دهمیاش تکان منشستهخونچشمان به یرا با ناز جلو گردنم
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ـ ـطه - مهندس؟  شهیم یچ یدونیکنم و بعدش رو که خودت م حیعموجان تشر یتون رو برافکر نکنم دلت بخواد راب
 نیگیم گه،یم یخاطرش هرکارکه به نیدستش دار یهم هست؟ چ ریبابات گ شیکارتون پ یگفته بود یآها! راست

 بوده؟ یچ تیواقع لیدلو  یداد تیازدواج رضا نیاصالً چرا به ا دونمینم یچشم؟ فکر کرد
 یو حتم دارم اگر جلو کشدیم یبلند یعصب یها. از خشم نفسشودیقرمز چشمان سرخش دو برابر م یهارگه

آب را  یاما من آرامم. حس خنک گرفت؛یم امییپرگو نیاز ا یانتقام سخت م،ینبود امیپدر ینگاه و در خانه همهنیا
 یمثل خنکا قاًی! دقنشاندیبر دلم م یقیچه لـ*ـذت عم تیهانخوردحرص دنی. آخ که دکنمیدلم احساس م یرو

 تابستان. زانیردر دل عرق خ،ی یشربت
 اهشیس یانبوه موها نیب ی. با خشم دستندینشیبازدم بلند و پر حرصش در گوشم م یو صدا چرخاندیرا م سرش
 در فروبردن خشمش دارد. یکرده و سع ریجمع گ نی. درمانده شده. ببردیفرو م

 .رشینه اس . من نه لنگ بابامم وچارهیاومده ب یت قپخزعبالت رو تو گوشت نشونده، واسه نیا یساره! هرک نیبب -
که  کندیم ی. حتماً با خودش حالجزنمیبه نگاه سردرگمش م یدرآور. لبخند طنازانه و حرصپرمیحرفش م نیب

ام شده اتهیمن. سا وقاریمرد ب نیدر کتمانش دارد ا یسع بیو عج دانمیرا م هانیچطور ا دیشا ایو  یکجا و چه کس
 گرمیام. تازه اول کار است. کجا؟ منتظر حرکات دانداخته هیسا اتیخوشبخت یام و روهاست. بختک شدهبهراد! مدت

 مرد مغرور من. یباش دیهم با
چه  دونمی. نگو نه؛ چون میداد تیازدواج رضا نیعوض شد و به ا متیشبه تصم هیبود که  نیخاطر هماتفاقاً به -
 .... اوم...یو شک نکن دست از پا خطا کن یدار یریگ

 زانمتیری. فرو مبرمیاش باال مغرور مردانه ختنیرا به قصد تمسخر و ر میابرو یتا کیو  کشمیام مبه چانه یدست
 در تو نماند. یغرور یبلندا گریکه د یبهراد! جور

تا با من ازدواج کنه؛ اما  یکه پسرت رو مجبور کرد ییعمو یا ببرم که تیشکا یبه عموجان کم شمیمجبور م -
 هان؟ خواد؟یحاال... دلت که نم

ام و هر لحظه ممکن است در شده ریخطوط اخمش اس نیب کنمیکه حس م خوردیرقم م یجور شیابروها فرورفتن
. ناگهان شودی. از خشم دستش مشت منمنشایبه نگاهم م یاام کند. ناخواسته لبخند دوبارهخطوط خفه نیا یالالبه

شده، چفت یهادندان ریو از ز آوردی. سرش را کنار گوشم مکشاندیسمت خودش مو به ردیگیمچ دستم را محکم م
 :غردیم
 برمیازت م یتیثیجمع آبرو و ح نیوسط ا یجور ،ینر یخونه. باور کن بخوا میگردیبرو لباست رو عوض کن! برم -

سگم باال  ی. بدو تا روینقل محافل باش اد،یازشون بدت م دونمیکه م ییزنکاخاله نیچشم هم یها جلوکه تا سال
 دخترعمو! یشناسی. من رو که مومدهین
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 .پاشمیبه نگاهش م یالبخند فاتحانه بارد،یم میکه از رو ی. با جسارتآورمیخودم نم یرو به
نبره  ییبابات بو یخوایالبته اگه م لداجونته؛ی ره،یم یکنیکه رد م ی. اونخورمین نمتکو نجاینه پسرعمو! من از ا -

 و...
 دیتهد نیمن رو با ا یتونیدرصد هم فکر نکن م هی یکه دستش داده باشم! حت یایو گرفتار ریاون گ یگور بابا -

 .یکنار بکش
 .زنمیم خونیو به نگاه گستاخش شب دارمیصورتش سرم را نگه م ی. در چند سانتکنمینگاهش م زیت
 فرصته بهراده! نیآخر -

*** 
 شبگون

ها بود که کنج خانه کز کرده از اتاق را نداشت. ساعت رفتنرونیاما جرئت ب رفت؛یدل و جانش ضعف م یگشنگ از
 هیگر یو گاه دیمالیرا م شیهاگرسنه بود. چشم شیبای. آخر دخترک زفرستادیلعنت م مونشیبود و بر اقبال نام

 دخترک. نیا ریبه غ بودند،مادربزرگشان رفته  یها به خانه. امروز هم بچهکردیم
الحال بود. به قهر به هم که معلوم یاش را زده بود. زردر خانه یسراغش را گرفته بود و نه کس یصبح نه کس از

 یخوش بود؛ اما حاج شیبابابرگردد. دلش فقط به حاج یزود نیبه ا دانستیم دیمادرش رفته بود و بع یخانه
را  شانیامکان نداشت صدا گریپس د زد؛یو نم آمدیاز سمعک خوشش نم یسمعک الزم داشت. حاج شیهاگوش

 نرفته باشد. رونیهم بشنود. تازه اگر شانس آورده باشد و او از خانه ب
بود که  یانصافیمرد، ب نیوقور هماهنگ شده بود. اشکمش با قار یاحساس گشنگ یدر دلش نبود و از طرف دل

کرده باشد، چه؟  نیکم یینرفته و جا رونیدر سکوت بود؟ اگر از خانه ب یبیطرز عجوجدان نداشت. اصالً چرا خانه به
 کوچکشان را نزده باشد. یو در خانه کندها تحمل ساعت طورنیبود ا دیبع وروچشمیب نیا نیاما از ا

 ضیبلندش را با بلوز و دامن بلند تعو راهنیها را جمع کرد و در کمد گذاشت. پجا برخاست. لحاف و تشک از شبگون
هم احساس آرامش نداشت. با وجود  اشیزندگ میخودش، در حر یدر خانه گریبر سرش گذاشت. د یکرد و روسر

 .دیهمان شود که نبا وممکن است در باز شود  کردیانسان شرور هر لحظه حس م نیا
قفل و  چیبدون ه شودیباورش م یداشت. چه کس قیعم یظیتا به حال در خانه محبوس مانده بود و غ شبید از

 روشن شد. یاناگهان در ذهنش جرقه ؟یفرار کن یو نتوان یشو ریاس ،یبانزندان جیبدون ه ،یریزنج
 ! چرا زودتر به مغزش خطور نکرده بود؟فرار

کند؛  دارشیب خواستی. مدیکش شیموها یرو یاش رفت. دسترفتهخوابسمت دخترک تازه بهبه یشتریب یانرژ با
 تر بود.راحت برد،یو م کردیشد. بغلش م مانیاما پش
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را در  شیهالهیپول و وس فیاستفاده کرد. ک شیدر زانوها دهیدمتازه یحایمس نیاز جا برخاست و از ا عیسر
و کشش را محکم کرد.  دی. چادرش را بر سرش کشدیرا پوش شیگذاشت، سمت کمد رفت و مانتو اشیدستفیک

 برداشت. اطیاحت یبرا یگریلباس دخترکش خوب بود؛ اما لباس د
. دیترسی. دست خودش نبود. مسوزاندیبه جانش افتاده بود و چون آتش ته دلش را م دی. تردستادیدر خانه ا یجلو

 «میرسیمادر م یشاءاهلل که فرار کرده و به خانهآرام باش جانم! ان» دیو مغز ندارد تا بگو سدشنایترس که فهم نم
کم کند و استرس چون چنگ بر جانش  توانستیدرونش را نم التهاباز  یا. ذرهشدیها درست نمصحبت نینه با ا

و بازکردنش هم  دیاز فکر فشار واردکردن بر کل ییرساند. گو رهی. آرام و آهسته دستش را به دستگشدیم دهیکش
 تکانش دهد. توانستیکه نم دیهراسیم

 یو دخترکش را کم دیکش یقی. نفس عمردیآرام بگ یچشمانش را محکم بست؛ بلکه افکارش کم یالحظه یبرا
طلسم ترس را  نیا دیانداشت. ب یا. چارهدیکش شیطرف گردنش برگرداند. چادر را روجا کرد و سرش را بهجابه

 .ختیگریم پوشاهیس منیو از چنگ اهر شکستیم
 یزدهخران یهااست که چون برگ تیانسان نییوسط آ نیو ا شوندیم ترطانیهم ش یمنیها از هر اهرآدم یگاه

 .شودیعابران لگدمال م یپا ریو در ز زدیریدرخت م
که  یاکهیبار نیو از ب دیطرف خودش کشبه یکم یدر را باز کرد. به آرام دیلرزیکه م یرا جزم کرد. با دست عزمش

سرعت از اتاق خارج قرص شد. آب دهانش را قورت داد و به ینبود. دلش کم ینگاه کرد. خبر اطیمقابلش بود، به ح
 یهاو از پله دیکفشش را پوش عیمثل بختک بر سرشان آوار شود. سر پوشاهیشد. هر لحظه وحشت داشت که آن س

. گرفتینبود؛ اما دلش هنوز هم آرام نم کسچیاز ه یرفت. نگاهش را به چهار طاق خانه گرداند. خبر نییپا وانیا
 نقدریخانه ا اطیپا تند کرد. چرا ح اطیسمت در حو به دیاش کشتر در آغـ*ـوش لرزان مادرانهدخترکش را محکم

 تا خانه را بکوبند و از نو بسازند. شدینوا با او مو هم دادیگوش م به حرف حامدش دیبا دیبود؟ شا یطوالن
نداشت، جان  یتمام اشیدرون یدلهره نی. اچرخاندیو چشم م دیکاوی. با ترس اطراف را مزدینامنظم م شیهانفس

 بودنش باشد.زنده ادآوریتا  آمدیم نییزور باالوپاکه به یو نفس گذشتیم یکه به کند یقیدقا نیدر ا کندیم
 یااول گذاشت، دست مردانه یپله یرا رو شیکه پا نیفاصله داشت هم نی. چند پله با زمدیرس یدر خروج یراهرو به

رنگ از رخسار  یشد. به آن شانیزده و نگاهش پررا گرفت. زبان شبگون بند آمد و نفسش رفت. قلبش صاعقه شیجلو
 ی. حتدیدیچشمانش م یبودند. اجل را جلو دهیرا کش هیر که حکم دارش را داده و چهارپا. انگادیاش پرگرگرفته

با او فاصله نداشت  شتریکه چند متر ب یجرئت نکرد سرش را برگرداند و نگاهش کند. همچنان با وحشت به در ورود
 دوخت.
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وراست بشن ت خمواسه انیخدمه و حشمه ب یخانوم! منتظر بودشازده یاومد رونیچه عجب! باالخره از قصرت ب -
 ؟یایتا درب

مرد داشت چه  نیگوش شبگون برد. جان از تنش رفت. ا کیسکوت و کرد و به ناگاه، سرش را نزد یالحظه یبرا
مرد و نامرد را نشان  اریع ستادهیکه ا یینجایا دیفهمیاصالً م د؟یفهمیزن را م کیحرمت  یاصالً معن کرد؟یم
آورد و به  نییحد ممکن پا نیرا تا آخر شیصدا دینداشت. سع یعذاب هرگز تمام نیا ییبود. گو رممکنیغ ؟دهدیم

 در گوشش زمزمه کرد: یآرام
 ارم؟یبه دستت ب تونمینم یفکر کرد رسه؟یدست من بهت نم ی. فکر کردیهم که تا ابد اون تو موند رمیحاال گ -
 خودت... یبود که خودت با پا نیا یتا االن هم اگه صبر کردم برا نیبب

را باال برد  شیرو شرم را خورده بود. صداروبه حیمرد وق نینفسش رفت و باال آمد. ا یالحظه یداغ کرد. برا گوشش
 :دیغر رانهیو ش

رو  ایخزعبالت رو سر هم کنه. ح نیچون تو ا یریحق ذارمی. نمی! شرم کن. از حد گذروندایحیببند دهنت رو ب -
کرده و  مقداریحد ب نیکه تو رو تا ا دتیتف به ذات پل یاحده؟  نیهم تیمردونگ نه؟یهم ارتی! عشرمیب یکرد یق

 !یکن از حاج شرمو  ریخونه خجالت بکش. بم نیاهل ا ی! از رویخبر ندار
چون پتک بر سر  شی. ناگهان صدادیدرخشیخشم در چشمانش م یهاو رگه شدیم وتارتررهیمرد هر لحظه ت رنگ

 شبگون فرود آمد. پناهیب
 مراعاتت رو کردم. ادی! صبر کن! تا حاال زکنمیخفه شو تا خودم نکشتمت! درستت م -

مرد  نیندارد که ا یشبگون زنگ خورد. کدام مراعات؟ وقاحت مگر حد یدهیکلمه صدبار در گوش ترس نیا مراعات؟
شد. تعادش  دهیوجدان. ناگهان دستش کشاش، آن هم بدون ترس، بدون عذابنداشته نیاز ا کندیم یدُرفشان محابایب

. با افتادیهم م دیاش در بغلش بود. نبااز افتادن شد. بچه نعراستش را جلو گذاشت و ما یپا عیرا از دست داد؛ اما سر
و  کردیبود، رها کند. تقال م دهیچیدور دستش پ ونیقدرتمند مرد که مثل مار اف یکرد دستش را از پنجه یخشم سع

 .شدیم تریطانینگاه مرد ش
 !یبه من دست بزن ی! تو حق نداروجودیولم کن ب -

 نیبا ا دانستی. نمزدیدل شبگون م یقراریبه ب یابود و طعنه انیهم مشهود و نما شیهالیسب ریمرد از ز پوزخند
تقال کند. دخترکش هنوز هم خواب بود و اگر  ادیز توانستینم درد ملتهب و مزمن در قلبش چه کند. نیو ا وجودیب

 دستش داشت؛ اما مَرد... آوردنرونیدر ب یعس یسخت. بهکردیوحشت م شد،یم جادیا ییسروصدا
 زبونت رو... نی. همچیدور برداشت یادی. زیاز چنگم در بر یتونیزور نزن! نم ادیز -
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 انیزده و گروحشت یهالحظه دست مرد رها شد و چشم کیبه جانش انداخت. درست در  یالرزه اطیدر ح یصدا
 شد. رانیدو چشم ح یبا هم تالق

. ستادیتر اجمع یقدم به خانه گذاشت. شبگون کم دادیرا نشان م بودنشیکه فقط سؤال یبا تعجب و چشمان یباباحاج
باشد و  دهیرا نشن شانیهاو دل در دلش نبود که حرف شناختیرا م رمردیپ دیسپ یشرم حضور داشت. حرمت مو

 ...اشیاز تنشان در نرود. تا حامدش نابود نشود. تا زندگ جانو نفهمد تا  ندیننگ خم نشود. نب نیاش از اقامت مردانه
ونه خ الشیع ادیکه داداش خوشش نم یدونی. مگرفتمیخونه مادرش. جلوش رو م رفتیآقاجون، عروست داشت م -

 مادرزن بمونه.
باک نداشت  یایپلشت چی. از هکردیم اشوانهید ییوروچشمیو ب ییدورو نیسمت مرد برگشت. ابه ارادهیبهت و ب با
برادر سر  رتیدفاع از غ یهیکنج لبانش بنشاند و داع حیلبخند مل یراحت نیبه ا توانستیبه ظاهر مرد. چطور م نیا

 باشد؟ یقهار گریباز نیچن تواندیدهد؟ چطور م
. کار با ترس دیترس دینبا یآدم نیبود. از همچ تریهم افع یایمرد از هر افع نی. ادیچیدر جان شبگون پ شتریترس ب
ها آدم نیهم به تو نرسد. ا یبشریکه دست بن یقدر دور شوو آن یو فرار کن یریجانت را بگ دی. باشودیتمام نم

 .ستادیجلو آمد و مقابلشان ا یانداخت. کم پوشاهیبه مرد س عجباز ت یحاک ینگاه یترس نه، وحشت دارند. باباحاج
که سر زن برادرت هوار  گهید کسچینه به تو ربط داره، نه به ه ره،یگیم یمیچه تصم نکهیزن، زن برادرته. ا نیا -
زن بلند  نیا یرو ییصدا ای یبزن یحرف گهید نمیط داره، نه به تو. نبفقط به برادرت رب نی. ایبریو حرمت م یشیم

 .یدار رتیو غ یکه مرد یجلوش قد علم کن ایو  یکن
شبگون  یو زمان برا نیاز زم یبود که بدشانس ییهابود و امروز هم از آن روز دهیرا شن شانیصدا یتا حدود پس

سمعک به  یبود. باباحاج فتادهیبد به دلش ن یانداخت، حدسش درست بود. الک یبه گوش باباحاج ی. نگاهدیباریم
. آبرو بود. از سر لرزاندیته دلش را م نیبود؛ اما کدام حد؟ هم دهیشن یرا تا حد شانیهاگوشش زده بود و قطعاً حرف

 .به تاراج برود یفرزند ناخلف باباحاج نیا یمالحظگیبود که با ب اوردهیگذر به دستش ن
. کردینگرانش م شتریب نیداشت و ا یبیعج یدوخت. حالت عاد یباباحاج یهاشبدارش را به چشم یهاترس چشم با

 .ردیباشد و باز هم بتواند سرش را باال بگ دهینشن یخدا کند باباحاج
 مادرت؟ یخونه یبر یخواستیبرو دخترم! مگه نم -

 یو با لحن پدرانه نیچننینشده که ا شانیهاحرف یحتماً درست متوجه داد؟یرا نشان م زیچه چ یباباحاج لحن
 .کندیشبگون را خطاب م اشیشگیهم
 چشم! -

*** 
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حاال اگه  م،یراحت بش نیخونه رو بکوب نیایب گمیم ی. هی! اوف! شدم ننه مطبخدینکنه سع کارتیآخ خدا بگم چ -
راه  همهنیبه حالم بکنه. خسته شدم بس که ا یفکر هیتا  موندمیادرم مم یبود همون خونه نیگوش داد! درستش ا

 شده به خدا! یمکافات هم نیدرست کنم ببرم. ا یزیچ ینهار یلقمه شام هیاومد تا 
و  فرستادیبر بختش لعنت م کسرهیکه وارد آشپزخانه شده بود،  یا. از لحظهداشتیبرنم شیهادست از غرغر یزر
 .گذاشتینم بینصیرا هم ب دیسع نیب نیا

خودش نگاه کرد.  یتابهیدرون ماه یهاگرفت و به گوجه یشدن زردر حال سرخ یهانگاهش را از بادمجان شبگون
 دانستیبابا بود و نم. دستور حاجخوردندینهار و شام را دور هم م شهیبادمجان بپزند. همامروز قرار بود خوراک گوجه

و هر  نشستیم شانیروروبه دی. باز باکشدیشبگون خنجر م دفاعیاست درد شده و به جان ب یدستورش مدت نیا
 .کردیو گردنش را خم م دیدیرا م پوشاهی. چشمان گستاخ مرد سدیکشیلحظه عذاب م

نقل مکانشان را  یهیهرچه زودتر قض دیبا کرد؟یبه حالش نم یعذاب که انصاف نبود، بود؟ حامد چرا فکر همهنیا
 قاً یخانه و ناموسش را دق یجهان برا یجا نیترحامد امن دانستیبود که م نجایا اشی. بدبخترساندیبه گوش حامد م

 تربهیغر یابهیاز هر غر یخود یگاه دانستی! چه مشانیباباحاج رش،. منزل پددانستیشبگون م یخانههمان عذاب
 شک کند؟ یکس دادیمگر با آن ظاهر موجهش اجازه م پوشاهیاست؟ اصالً س تریکار ندزیکه م یو زخم شودیم

کار را بر  شتریب شهیرفت. هم رونیاز آشپزخانه ب یالیخیو با ب ختیر ینیچ یشده را در ظرفسرخ یهابادمجان یزر
نه  دانستیم یداشت وقت یایچه بدبخت گفت؟یچطور به حامدش م دی. حاال بارفتیو م انداختیجان شبگون م

 دارد. ییثابت کند و نه راه به جا تواندیرا م یزیچ
ها بود که . مدتستادیقلبش از حرکت ا ،یاهیشوم س یهیسا دنیمحض دبازشدن در آشپزخانه برگشت و به یصدا با

. مانند درمانینند درد بعذاب بود؛ ما نیع شی. برادیلرزیم شیوپاو دست رفتیدر م ارادهیتمام جانش ب دنشیبا د
 را بدهد. زیانگوهم یتا هشدار شب زندیم هک ی. مانند ناقوسدهدیکه خبر فوت م یکس یصدا دنیشن
ت نشه جانم. خودم جاش هوات رو دارم. کار در رفته؟ غصه ریاز ز یزر م؟یبخور دیپخت تو رو بابه! باز هم دستبه -
 م؟یرو تموم کن شینما نیتا هر دو ا یکنیکه قبول نم هی. غمت چیکنیمقاومت م قدرنیا یچ یبرا دونمینم
. دیلرزیو چهار ستون بدنش م گرفتیم شتریزبان شبگون ب آمد،یم رونیب منیاهر نیکه از دهان ا یاهر کلمه با
 آمد؟یشرمش نم ای شناختیکرده بود. شرم را نم دیرا سف نیقزو یوقاحت و سنگ پا یمرد رو نیا

فقط  یو مردونگ ی! از مردوجودیخجالت بکش ب ؟یستادیکجا ا یبفهم یخوایم ی! کشرمیدهنت رو ببند! ب -
 .دهینربودنش به تو ارث رس

 :دیکش یاخفه ادیسرخ شد و به ناگاه فر شیرو مرد
 نکشتمت! جانیخفه شو تا هم -
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. هر لحظه ختیر یدست خودش نبود. دلش هربه عقب برداشت.  یمرد قدم یکبود و عصب یچهره دنیبا د شبگون
طرفش به گرید یبردار نبود. با هر قدم شبگون، قدماما مرد دست ند؛یوارد شود و آن دو را با هم بب یکس دیترسیم

 یعذاب نینداشت از ا یرمونیو در ببرد. س ردیبار بگ زاره ی. انگار که عهد بسته بود تا جان شبگون را روزداشتیبرم
 کندیآدم نفهمد با شبگون چه م نیبه قامت ا یموجود شودیفهم و درک داشت؟ م یا. اصالً ذرهدادیکه به شبگون م

 یزیچ گریو د ندیرا بب شیهافقط خودش و خواسته یکه آدم یاما امان از روز د؛یفهمیو از آن بدتر با برادرش؟ نه، م
 مهم نباشد! شیبرا

 دایپ شیبرا گاهمنیروزها آشپزخانه نماد اهر نیکه ا یدوخت. شبگون دهیچسب واریون به درا به شبگ زشیت یهاچشم
 .دادیم لیاش را تشککرده بود و کابوس شبانه

 !رسونمیبهت نم یبشه، من که آزار تیشبگون؟ هان؟ دِ تو اگه حرف حساب حال یترسیم یاز چ -
*** 
 ساره
صورت را الزم  نی. ازندیلک م شیاست که دل آدم برا دهیقدر جذاب و کش. آنراستیشفافش گ یچشمان عسل برق

 داد. لمیالماس تحو خواستم،یم نی. نگکندیخوب کار م اشقهیموارد سل نیدر ا دیداشتم. الحق که فر
متعجب  ی. دخترک با چشمانزندیطرح چوب کافه در گوشم زنگ م یهاپارکت ژیدورش زدم. ق یبه آرام یچرخ

شود.  امیروزیپ دیکل تشیمعصوم نیهم دیدر عوض ساده است و خنگ. شا باست،ی. به نظرم هرچه زکندینگاهم م
 نی. جرئت برگشتن ندارد. از همستمیایم شسر. پشتگذارمیم نهیسـ*ـ یو رو زنمیرا در هم گره م میهادست

 :زنمیپشت لب م
 دونمی. میشنویبار از زبون خودم م نیا یول ؛یکن کاریچ دیداده با حیکامالً بهت توض دیفر دونمیدختر! م نیبب -

. فقط خوب نقشت رو کنمیم نتی. تأمیراحت ،یکن ی. خوب باهام همکارایدن نیقرون دوزار ا هی ری. اسیمحتاج پول
 ه؟یچ یدونیکارت م یرهسراغش، زبر و زرنگه. چا یریکه م یکن. اون آدم یباز

 یدوم کافه را برا ی. طبقهستمیایسمت راستش گذر و درست مقابلش م یاز شانه یو به آرام کنمیم زیرا ر چشمانم
 حرف زد. شودیم یساعت دربست اجاره کردم و حاال راحت از هر موجود مزاحم کی

. چشمان ترسدیم دانمی. محکم و استوار. مزنمیزل م زد،یبگر زمیاز چشمان ت کندیم یکه سع اشینگاه فرار به
 را محکم بکوبم. خمیم دیاما من با دهد؛یبروز نم نیاز ا ریبه غ یزیاش چلرزان و مردمک گشادشده

 یوجود نداره. فرصت کمه؛ ول یادی. معصوم و ساده نشون بده؛ اما کارت رو جلو ببر. مدت زمان زیمعصوم باش دیبا -
 یدونیو خوب م یدار تیجذاب یکاف یاندازهست. تو بهساده یلیکارت خ ،یباش زی. اگه تمین برسبه اهدافمو دیما با

کن. شرط اول  یو راحت زندگ ریبده، عوضش پولت رو بگ انجامپس کارت رو درست  اره؛یاز پا درم یمرد رو چ هی
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حسابت با  ،یکرد انـتیموقوف. بفهمم خــ ـ انـتی. رازدار باش! دو، متعهد باش! سه، خــ ـزهیچ هیما  یکار
 .نهی. نذار مادرت به انتظار بشحیو شمردن عذابت با تسب نهیالکاتبکرام

در چنگ بوران حوادث  یاست. مثل آدم زیرا از دست داده و لبر اشی. احساس راحتشومیم رهیصورت نگرانش خ به
از خودش نشان بدهد تا بتوانم اعتماد کنم. زود باش دختر! اگر  ینمج دیدختر با نی. اشودینم یکه قصد فرار دارد؛ ول

از  یواریدساعت کیتکیت ی. زود باش! صداماندینم ییما گرید د،زبانت به کالم آلوده نشو گرید یقهیتا چند دق
 .کندیگوشم عبور م یدستگاه صوت

 انجام بدم. یچه کار دیداده با حیکامالً برام توض دیراحت! آقافر التونیخانوم! خ -
شدنش خوب ترسش را دوست ندارم. دستپاچه نی. اشدیم دهیزور شنکه به ییجمله گفت؛ اما با ترس و صدا کی
 بود؟ دهیرا هم سنج زهایچ نیا دی. فرستین

 ییو نترس. تو ی. قوخوامیآدم محکم م هیدختر! من  نیبب پره؟یو رنگت م لرزهیوپات مدست یطورنیا شهیهم -
 ؟یکن یاونا نقش باز یجلو یخوایکه االن زبونت گرفته، چطور م

به  کندیمجابم م یدرون چشمانش هست که از طرف یزی. چکندیو نگاهم م آوردیسرش را باال م یالحظه یبرا
 ادامه دهم. دیکه با دانمی. فقط مدانمینه. نم ایبخواهمش  ایکه آ یدیپر از ترد گریداشتنش و از طرف دنگه

 .ی. که بدونم مرام داریاری. که بدونم وقت عمل کم نمیرو دار شییبزن که بدونم توانا یحرف هی -
 ...یول شناسمتونیخانوم، نم -

 :دهدیو ادامه م شودیم یجد ،ی. با دم و بازدمدهدی. آب دهانش را قورت مگزدیو لبش را م خوردیرا م حرفش
. هشتم شهیوجدانم راحت نم یاز کار ندارم؛ ول ینه. ترس ترسما،ی. نمستیکار ن نی. تو مرامم اهیپولیمشکل از ب یول -

هم از خودم؛  ی. مشکل از خودمه، ندارنیوقت ناراحت نش هیشرفم بکشم.  یرو ینهمه که مجبورم خط بطالن یگرو
 کمیکوچ یو نون خانواده کنهینه جوابم مخواز دارم و اِال صاحبیحاال که به پولتون ن ن،یبهم سپرد یحاال که کار یول

 راحت! تعهد رو بلدم! التونیخ بره،یرو م
نطق غرا  نیرو ادختر خجول و کم نیماتم برد. از ا یالحظه یکه از تعجب برا ی. جورپرندیبه ناگاه باال م میابروها
 شود؟یآدم جا م کیصداقت چطور در  همهنی. اآمدیبر نم
چه  نیاز ا ریپول است و غ ی. آدم بندهیشگیهم یاحمقانه یپول!؟ همان دوراه یوجدان دارد و وسوسهعذاب پس

 یسوز و سرما باش نیو ب ابانیشب که در خ یپول نه؛ ول ییبگو یتوانیبالش گرم برود، م یباشد؟ سرت رو تواندیم
. شودینه، نم ؟یشو روزیپول و وجدان را به نفع وجدان پ لداج نیپول نه و ا ییبگو یتوانیهم م شیچه؟ بدون آسا

 دیاما شد. شد آنچه که نبا خواستم؛یمجبور. من هم نم یو گاه میمگر من خودم نبودم؟ من هم مجبورم. ما انسان
 اهر گرینه احساس. من وسطش افتادم و د خواهد،یقاعده م ی. من هم از خودم دور شدم. مجبور شدم؛ اما بازشدیم
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که روزگارشان  نی! انسان دوپا ارزشش را ندارد. همیکسچیه یهم ندارم. برا یحس دلسوز ی. حتستین یبرگشت
 و... کنندیفراموش م ،یخاطرشان گذشترا که از خودت به ییخوش شد، تو

 ریبود که ز یهمان حس نیا دی. جسارت دارد. شاگردانمیطرفش برم. سرم را بهزارمیرفتن افکار بکج همهنی! از ااَه
 .کردمیو خم مژه و نگاهش پنهان شده بود و حس م چیپ
هدف ما  ست،ی. هدف ما بهراد نیریاشتباهشون نگ یتالشت رو بکن دینره با ادتیآدرس و عکسا رو نشونت دادم.  -

نه  یول ؛هیو فرزه. احساسات زی. مواظب باش دستت رو نخونه، تیفتیمهراده. حواست باشه از شباهتشون به اشتباه ن
 اونه! یقدر که از منطقش دور بشه. حواست به کاراش باشه. هدف اصلاون

*** 
 شبگون

 شیداشت و نه زور مقابله. صدا ادیچنبره زده بود. نه توان فر شیشده و در گلو ختهیانزجار و ترس در شبگون آم حس
ذره جانش را . انگار قصد کرده بود ذرهستادیایمرد هم از حرکت نم شرمیب یها. قدمماندینم ییآبرو شد،یاگر بلند م

 .شدیم کیزل زده بود و نزد نیآرام و شمرده به شبگون چشم و ابرو مشک ییهابا قدم طورنیکه ا ردیبگ
. به شدیم یکرده باشند. مدام خال یخال کیدلش انگار که باد الست ریو ز دیتپیشبگون محکم م ینهیدر سـ*ـ دل

 دش،یدیم یشرم چیاز ه یو خال صیحر طورنیوحشت کرده بود. هر زمان ا پوشاهیاز نگاه گستاخ سو  دهیچسب وارید
و درست در عمق  دیآیکه ناگهان م ی. مثل حسشدیم یبر جانش مستول دهیحس نورس کیمثل  بیعج یوحشت

 چرا. یدانینم یو حت لرزدیم تیوپاکه دست ی. جورکندیجانت نفوذ م
 یبود که روزها در پ یای. نگاه مرد مانند شکارچشدیدر خودش مچاله م شتریو شبگون ب رفتیم ترکینزد مرد
را نشان  دهیمعصوم و ترس یباشد و حاال آن آهو در دام به چنگش افتاده باشد؛ اما چشمان شبگون زن دهیدو ییآهو

 .دادیم
 دنگ!دنگ. زدیآخر مرد همچون ناقوس در گوش شبگون زنگ م یهاقدم یصدا

 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

 یکیمرد را در نزد یعصب یهاکف دست شده بود و هرم نفس کی یاندازهبه انشانیم ی. فاصلهدیشبگون رس کینزد
 یضربه یدستش را باال آورد. چشمان شبگون بسته شد. صدا پوشاهی. ناگهان سدیلرزیو بدنش م کردیخود حس م

 هیتک واریشانه و سرش گذشته و به د یکیاز نزد ستون کیچشمش را باز کرد. دست مرد مانند  واریکف دست به د
آب  دیسع روحیو ب شرمیب ،یسنگ یهانگاه ریجان شبگون ز شود؟یداده شده بود و اما نگاهش... جان آدم آب م

 .یخال اتیقطره از حو قطره شدیم



 

 

100 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

شبگون  یاز جلو گرشانیعص یهیزده برگشت و سابهت دیشد. سع دهیکوب واریآشپزخانه محکم به د یاشهیشمهین در
از چهارچوب در  زدینفس مسرخ شده بود و نفس کهیدرحال یطرف در برگشت. زرکنار رفت. نگاه هر دو با ترس به

 .شدیزبانش حس م ریز ییآبروی. طعم گس مرگ و بدیشبگون پر یگذشت. رنگ از رو
 هان؟ ن؟یکردیم یچه غلط نیداشت -
 یبرا یینا یدر بدن شبگون نمانده بود. حت یجان گریدر گوش شبگون نشاند. د ادیو با فر توزانهنهیآخرش را ک «هان»

و  دیترسیم دیبا سع شدندهیو د ییآبروی. شبگون از بگفتندی. راست مدیآیسرت م ،ی. از هرچه بترسدنیکشنفس
 حاال...

 تو گذاشتم! حروم... یکه من پا ی! لعنت به تو! لعنت به عمرکشمتیم دیسع ن؟یکردیم کاریچ نیداشت -
ثابت  شودیبود. حال چگونه م رهیخ ی. نگاه مات شبگون به صورت سرخ زردیکوبیو به سروصورتش م دیکشیم غیج

جان شبگون را در  خواستیم الشیبود و به خ ستادهیا ییبد جا یلعنت دِی... سعدیاست؟ فقط سع فتادهین یکرد اتفاق
 ببرد و حاال...

 شده مگه؟ یچته؟ صدات رو ببر زن! دهنت رو ببند! چ ؟یزر هیچ -
به  دونستمیم ،یخونه گذاشت نیا یکنه! لعنت به تو شبگون! از اول هم که پات رو تو لتونیشده مگه؟ خدا ذل یچ -

 ...دیسع
 یبرا ینداشت. زر کجایخشم و ظلم را  همهنیا دنیچشمان شبگون را بست. طاقت د دیمحکم سع یدهیکش یصدا

را نگاه کرد. انگار باورش  دیبه اشک و خون نشسته سع یزده و با چشمانبا دست صورتش را گرفت. بهت یالحظه
خود را به  یزدن. در چشم برهمدیاز جا پر یزر هنگرفته بود ک یحجم اتفاقات هنوز درون مغزشان جا نی. اشدینم

 .دادیو با تمام وجود فشار م دیرا چسب شیرساند و گلو رانیشبگون مات و ح
 ...ستیحامد ن ؟یکنی! تو شرم نمآبروی! بیعوض -

را دو برابر کرده  ی. انگار خشم، زور زرتوانستیکند؛ اما نم را باز یزر یهااز دو طرف دست خواستیزور مبه دیسع
 کارساز نبود. دیقدرتمند سع یهابود که پنجه

 !آبرویکشمت ب یم -
گرفته  یاارادهیخس ب. خسآمدیننگ و انگ بسته شد و نفسش باال نم نیشبگون از داغ ا اهیدرشت و س چشمان
 دایراه تنفس را پ یزر یهاپنجه نیاز ب خواستیم یسختو به کردیبود که تالش م یزیطور غربدنش به دیبود و شا

 ردیداغ و انگ زنده ماند؟ همان بهتر که بم نیبا ا شدیم گرم گری. دخواستیرا نم یزندگ نیا گریکند؛ اما شبگون د
 .ندینب نیو حامد را بعد از ا ردیتهمت را نشنود. بم نیو داغ ا ردی. بمندیو نب
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باز کند، تمام زور  توانستی. راه تنفسش بند آمده بود. چشمانش را نمتوانستیبکشد؛ اما نم خواستیم یبلند نفس
 شد. اهیو چشمانش س دیکش ریرفته بود. به ناگاه سرش ت کجایاش زنانه
*** 

به حالت  دگانشیدر مقابل د ریکم تصو. کمدید دیجا را سفهمه یالحظه یرا باز کرد. برا اشییدرشت و آهو چشمان
 یبرسقف گچ یجینبود. با گ یوجود داشت. اوضاع به نظرش عاد رمقشیدر بدن ب بیعج یابرگشت. لرزه یعاد

 شده بود. اصالً ساعت چند بود؟ جی. گکندیچه م یلیطاتاق مست نیدر ا دانستیشان را نگاه کرد. نمساده
سرعت اتفاقات . بهدیصورتش از جا پر دنیکند؛ اما ناگهان با د دایه انداخت تا ساعت را پسمت چپش نگابه یآرام به

خودشان است.  یلیدر خانه کوچک مستط دیبه اطراف، فهم یگریقبل در ذهنش مرور شد. با نگاه د یچند لحظه
سبز آراسته شده بود و با همان در  یهاداشت که با پرده نجرهپ کیکه  یاخودش را نشناخته بود؟ خانه یچطور خانه

و حوض بزرگ خانه را  دهیسرپوش وانیخانه قرار داشت و به محض بازشدنش، ا لیکه درست وسط مستط یاقهوه
دو  جهیسرگها بود و در ضلع مقابلشان قرار داشت. با آن یمانند خانه قاًیکه دق ییروروبه یخانه ی. حتدید شدیم

وحشت و  دنی. مرد با ددیکشیبر آن، جسم لرزان و پر ضعفش را به عقب م هیدستش را پشتش قرار داد و با تک
 ممانعت تکان داد. یزانو بلند شد و دستانش را به نشانه یتالشش، رو

 یهم لحظه دختر فضولت نیرفتار نکن. ا هاوونهیمثل د یجورنیندارم. ا تیچته زن؟ نترس! آروم باش! کار -
 .ترسهینکن، م یجورنیموقع گوشه اتاق کز کرده. اوحشت کرده. از اون ده،یکردنت رو دغش

 زمزمه کرد: ظیبا خشم و غ د،یلرزیسر گذاشته بود، مکه پشت یجانیکه از ترس و ه ییو صدا یقراریبا ب شبگون
. اصاًل یوونیح هیفقط  ،یستیتو انسان ن وجود؟یب یخوایم ی! از جون من چرونیمن برو ب ی! از خونهرونیگمشو ب -

 شرف داره به تو! وونیکرده؟ ح یچه گناه وونیح گم؟یدارم م یچ وون؟یچرا ح
 را بر عمق جان نگاه شبگون زد. اشیریشمش یمشک یسمتش برداشت و ابروهابه یکوتاه زیخ
ست بچه نیا یسرصدقه شکنم،یگه االن فکت رو نم! انی. ببیدونیکه قدر نم یمصب! سگاقتیلیببند فکت رو ب -

 .یستیباهات دعوا کنم. قدش ن خوامیدهنت رو که کار به دوختنش نکشه. نم پیو حال داغونت. بکش ز
 زمزمه کرد: یسختها و بدنش مرتعش بود، بهکه از ضعف دست ییبا صدا شبگون

 ه؟یآبرو چ یفهمیتو چه م ه؟یدرد چ یفهمی! تو چه موجدانی! برونیبرو ب -
 یقرمز شده بود. برا طیو صورتش از خشم و غ زدیتوان تحمل وزنش را نداشت. قلبش تندتند م شیهادست گرید

 بود. دهیافتاد. خدا رحم کرده بود که امروز دامن نپوش اشینگاهش به شلوار مشک یالحظه
 نیداد. ضعف داشت و سرش سنگ هیتک واریو به گچ د دیمانده بود، خودش را عقب کش شیکه در بازو یرمق نیآخر با

 نیسنگ یهنوز کم شیهاطرف راستش برگرداند. پلک. سرش را بهرفتیم یاهیشده بود. با هر حرکت چشمانش س
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که کامل بازشان کند. دخترکش را در آن سمت  داشتتوان ن دیبودند و شا بازمهیکه ن یطور رمق،یبودند. ب جانیو ب
نشسته بود.  یپشت یدو قال نیگرد و کوچک، ب یکوچکش را در دو دست جمع کرده و مانند بالشت ی. پاهادیخانه د

بود. معلوم نبود چه بر سر دخترکش آمده. چه بر سر دل  یاش جارگذاشته و رد اشک از گونه شیزانو یسرش را رو
 .کردینگاهش م سیبلند خ یهادرشت و مژه یهاو مات، با آن چشم صدایب طورنیکوچکش که ا

 کردمیم یو داشتم باهات شوخ کنهیقانع کردم اشتباه فکر م یرو با بدبخت ی! زرگمیم یچ نیخوب گوش کن بب -
 یمن فرق یباشه. هرچند برا یکی. االن هم بهت گفتم که حرفامون ریماجرا رو نگ نیا یو... حاال بماند. تو هم پ

دودمانمون رو به  ابونیتو کوچه و خ افتهی. راه مشهیت نداره. آبرو هم سرش نمچفت و بس یخب دهن زر ینداره؛ ول
 .دهیباد م

. فکر آبرو بود؟ زدیدر ذوق م بیعج دیسع ییوروچشمیوقاحت و ب نیشبگون نشست. ا یهالب یتلخ رو یزهرخند
را  شدنوآننیدهان ا یلقهلق یمعنا زد؟یشبگون و حامد م یشهیبه ر شهیت طورنیو ا شدیآبرو هم سرش م دیسع
 !ییدورو همهنی! امان از اشیهاآدم وامان از روزگار  کرد؟یم غیدر تیو از انسان دیفهمیم
 نشد که! یزیبه گلوت فشار آورد. چ کمهیبابا  اد؟یکه صدات در نم دهینکنه زبونت رو از حلقت کش هیچ -

از جا  یعمو دنی. دخترکش با دزدیباال م گریرا با دست د اشیمشک راهنیپ نیآست شد،یاز جا بلند م کهیدرحال
رد نگاه شبگون را زد و  دیآن دو گذشت. سع نیدر هم فرو رفت و مچاله شد. نگاه مشکوک شبگون ب شتریبلندشده، ب

تمسخر در از  یلبش را کج کرد. رد یو گوشه فرستادرا باال  اهشیس یریشمش یابرو یتا کی. دیبه دخترک رس
 رانیطرف دخترکش برداشت. نگاه دخترک حبه ی. قدمآمدیبر نگاه هراسان دخترکش فرود م صداینگاهش بود و ب

 نگاه کند. یکه انگار به قاتل یو لرزان شد. طور
. یکار رو تکرار کن نیا گهید نمیبچه؟ نب یدی! شنیشیم ییوارد جا یندازیدفعه آخرت باشه بدون اجازه سرت رو م -
 بعد... ینداشتم، دفعه تیکار یسرنیا

 دوخت. دیاش را به سعنشستهخونتر نشست و چشمان بهکه داشت، صاف یرمق نیبا آخر شبگون
هم بهش احترام  یندونه، ظاهر کردنیترکه بزرگ یتر! بزرگدیسع یکنیبار آخرت باشه دختر من رو دعوا م -

 ؟یدار یچه انتظار دختربچه هی. حرومه! از هیادیگذاشتن ز
 .کندیدر هم رفت. معلوم بود خودش را کنترل م شیهاشد و اخم زیت دیسع نگاه

 تیحال و روز خرابت کار نیخاطر ا. فقط بهمهیعرضگیفکر نکن از ب دم،یرو نم تیحرمتیب نیجواب ا یسرنیا -
 !ی. قابل ترحم شدسوزهیندارم. فعالً خوش باش و بتازون تا بعد. االن دلم برات م

*** 
 ساره
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 ،یستیحرفا ن نیو قد ا یستیحرفت وا یپا یتونی. نمیکنیم سرهکیکار رو  عأیکه سر یتو به من قول داده بود -
 ؟یکنیچرا ادعا م

خوب سر جا بنشانمت تا  دیکردم. با شینگاه پر ادعا یو حواله زیطرفش برگرداندم. چشمانم را تسرم را به عیسر
 .یسرزنش کن گونهنیمرا ا دیبان یبفهم

 یحلوا هیبرات  یزدنهمو سر چشم به یستیچه خبره؟ به گمونت حلواست که دو ساعت سر گاز وا یفکر کرد -
و حاال  رفتینم کهیساطور اون مرت ریکه دستت ز شدیبارت م یزیتو اصالً اگه چ ؟یکار یکجا اد؟یدرب نیریش

 .یو اون بدوز نیچشم به دهن ا یمجبور نبود
را نداشت. قدم  زیرآمیجواب محکم و تحق نی. انگار انتظار اکنمیبلندش، پشت م یهاو نفس رانینگاه ح یجلو

شال دورنگِ از شانه  ی. گوشهاندازمیام مرا با انگشت اشاره زشیم یجلو می. تقودارمیبه عقب برم یاطلبکارانه
 یهابه لب ی. لبخند کجدیآیخوشم م اشیشمیو  یتضاد مشک نی. از اگذارمیم امآن سمت شانهام را بلند و بر افتاده
 :دهمیو مقابل صورت در حال قرمزشدنش، ادامه م نشانمیو جذابم م یاقلوه

 دیکارا رو با یکه نفهمه. بعض ستی. طرف خنگ و کودن نستین بردارسکیکارا ر نیگفتم بهت صبر کن. ا -
 انجام داد. واشیواشی

 .آورمیم نییپا یطرز مشهودرا به میصدا
 مهندس. یجلوت زانو بزنه آقا کنمیم یکن. کار یگاماس گاماس! صبر داشته باش و خوب همکار -
 دهیکش و یصورت استخوان نیدر ا بایچشمان ز نی. اگرددیبرم اشیآرامش به نگاه عسل یجمالت آخرم کم دنیشن با

 .ستیادیو انگار در صورتش ز خواندیکه ابدأ به هم نم یزی. مثل دو چهاستیمنبع ناهمگون
 نیرقم بزن. بب خوامیکه م یجوررو اون جهی. فقط تو نتستادمیتمام کارات ا ی! گفتم که من هستم. پاخبلهیخ -

. سر ستیهم ن دی. سر وعده و وعستین یپرکار ای یکارسر کم م،یقات ینیبینمونده. اگه م یبرامون باق یادیمهلت ز
 گم؟یم یچ یفهمیو حوضم. م مونمیبـرده. اون وقت من م م،یبجنب ریمهلت کاره. د

 یلبخند ارادهی. باندازمیبه صورت پر خواهشش م یامغرورانه نگاهمی. ناندازمیرا باال م رمیو شبگ اهیس یابروها کالفه
. مثل حرص مال کندیم ریهست که آدم را حق زهایچ ی. بعضگذرانمیرا از نظر م پوششیخاکستر یو سرتاپا زنمیم
گم  یشده است که مانند طفل ریکرده، مگر نه؟ حق ریحق لیآدم را هم چند دل نی. اگرید یزهایو... چ تیو موقع ایدن

 نیا تیمعصوم فیاش برسد. حبلکه به خواسته کند؛یو در مقابلم سر خم م دوزدیکرده مادر، چشمانش را به نگاهم م
 ؟یکن رشیحق طورنیکه ا ستین یچشمان عسل

کوه. هم تو به  نیع مونه؛یحرفش م یپا ایداد، تا آخر دن یقول ینگران نباش! قبالً هم بهت گفتم ساره وقت -
 ما سودش دو سر بـرده. یهم من. معامله ،یرسیت مخواسته
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. کنمیحس م امدهیگون کشانگشتان گندم ی. رد نگاهش را رورمیگینگاهش به عالمت دو باال م یرا جلو انگشتانم
 .یباورحال سخت نیو در ع دیپر از ام ینگاه

 !یکن یمن و تو. البته اگه خوب همکار یبرا شهیدو سرش شانس م -
را دوست  اشقهی. سلگذاردیم شیجلو زیم یو همان دستش را رو کشدیم اشیاکوتاه قهوه یموها نیب یدست کالفه

 و چند قفسه داشته باشد. یاقهوه یادار زیدست مبلمان و م کیفقط  دیندارم. اتاق مهندس مملکت که نبا
 ؟یکنیم دیتأک یکردم که ه غیدر ییهستم. مگه جا یعنیمغزم! گفتم هستم  ینکن! نرو رو میساره، عصب -

 زدن ندارم.سروکله ی. حوصلهبرمیباال م میتسل یرا به نشانه دستانم
 .یکنیهم نم غیو در یهمراه شهی! باشه، قبول! شما همخبلهیخ -

 یچوب زیم یسوسمت من که آنو به گذاردیم زیم ی. دو دستش را روپردیو از جا م شودیم نیخشمگ شتریب ناگهان
 .شودیخم م ام،ستادهیا

 رو... یسراون ستاد؟یپشتت وا یو ک یکرد ییطارفته چه غل ادتیرفته؟  ادتی -
 !یکنینزدم که داغ م یحرف نیا ریبسه! گفتم که باشه، قبولت دارم. غ -

مو ورق و موبهبهانجام داده، ورق میکه برا ییاز کل کارها خواهدیقبل م یباز هم مثل دفعه رم،یرا نگ شیجلو اگر
 درست کند و صاف در مغزم بکوبد. یااههیس
 مهندس. شب خوش! یادامه نده آقا گهید -

*** 
را بلند کردم  دنیطرف گاز برگشتم. برنج در حال جوشگذاشتم. به نکیو آن را درون س دمیطرف آبکش دوبه عیسر

 شوم. شامیامشب ب یانگارسهل کیخاطر بود به کیو در آبکش برگرداندم. نزد
 به!. چه شود شام امشب من! بهزمیریپلو مآن مواد عدس یالو البه زمیریکم در قابلمه مرا کم برنج
 ی. به چه کسستین الشیخ نیبشر ع نیساعت از شب شده است و ا نی. اامدهیهم هنوز ن الیخیو ب فکریب بهراد

 ...یآدم عاد کیبه ارث بـرده باشد؛ وگرنه  یاز کس دیرا با یالیخیب همهنیقطعاً ا یول دانم؛یرفته، نم
 یچه بود؟ مثل صدا یصدا یول ست؛ین یزی. چاندازمیبه عقب م ی. نگاهشودیبلند م ارادهیسرم ب یتق یصدا با

 ...ای کیسرام یرو دیکل کیافتادن 
 میهااز ترس گوش شود؟ی. مگر میناگهان شدنیخال کیمثل  لرزد؛یته وجودم م گردد،یکه در سرم م یفکر از

. کیجوراب بر سرام یرد پا یصدا ای شنومیم زیعبور هوا را ن یصدا یحت کنمی. حس مشنوندیم زیبرابر ت نیچند
 شود؟یمگر م

 هدر برود. دی. هر چه باشد شامم نبابندمیو درش را م زمیریبرنج را در قابلمه م ریکفگ نیصدا آخر یب
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بار هم  نیا دیدر دلم هست. شا یدیاما ام دوزم؛ی. نگاه ترسانم را به اطراف خانه متمافیاُپن آشپزخانه راه م طرفبه
 شود؟یباشد. مگر م کنم،یکه فکر م یزیمانند دفعات قبل توهم زده باشم. امکان ندارد چ

ها اصالً آرامش ندارم. بهراد هم که بدجور خودش را روز نیام. ا. انگار بازهم حساس شدهخوردیبه چشمم نم یزیچ
 خار کرده. میبرا

و تماشا کن.  نیبهراد. فقط بنش سوزانمتیو م سوزمیآتش بسوزم، م نیاگر در ا ی. حتکنمیبرپا م تیمحشر برا آتش
و  نینت را هم دارم. فقط بنشرفت رونیشرکت و دفعات ب چاندنی. آمار تمام پیگردیخوش م تیلدایبا  رأیاخ امدهیشن

 نماند. یخلقت خال یضهیتا عر دیاو خلق شده دییو بها قدریتان بها. همهبهراد؛ درست مثل آن یزیتماشا کن. تو ناچ
باال  یاخودم را بترسانم. شانه یالک دی. من نباستین ی. خبراندازمیم ییرایبه اطراف و دورتادور پذ یمشکوک نگاه

 .آورمیم رونیتخمه را ب یبسته اف،یدامو از  اندازمیم
. دیآیزنانه م غیج ی. صداهالرزدیچشمانم م یو جلو شودیم وتاررهیت ای. دنستدیایگردانم. ناگهان مغزم م یرا برم سرم

-یخردل یها. کنار مبلکندینگاهم م حرکتی. بشومیم رهیدار خپوش نقاب اهیبه مرد س حرکتی. بشومیخشک م
 .وارمیبه د دهیمحبوب چسب ونیم، پشت به تلوزیروبهدرست رو ستاده؛یهال ا یاروزهیفیآب

 فروغیدرخشان که ناگهان ب ییمثل دو گو شود؛یم یو از نور ته زندی. چشمانم دودو مرودیبند آمده. نفسم در م زبانم
 ستاره در کهکشان. کیشود. مثل مرگ 

وزنه را  نیو سرم ا کنندیم ینیام سنگدارم، انگار دو شانه یدگیام خم شده، نه؟ احساس خم. شانهافتدیم فشارم
 .شومیم دهیکش نیزم یسمت جاذبهبه ارادهیکرده. ب ترنیسنگ

قوط نکنم و فرو تا س رمیگیسرم را محکم مپشت زیلرزانم م یزدهخی یها. با دستچسبمیپشت سرم م افیدام به
 ستاده؟یمن فرار کند؟ چرا ا دنیبا د دی! مگر نبایلعنت کند؟یچرا فرار نم رود؟ی. چرا نمدیآیجلو م ی. مرد قدمزمینر

ندارند. لعنت به  ستادنیتوان ا گرید می... پاهامیپاها شود؟یم کمیچرا نزد کند؟یفاصله را کم م شیهاچرا؟ چرا قدم
. شبگون که هایاهی. من شبگونم! مادر سیکیو تار یاهی. من شبم، از جنس سدیو مرا نگه دار دیستیشماها! با

 نه؟ ترسد،ینم
. عضالت نمیبینقاب هم م نیرا از پشت هم هشی. خودش است. اوست. لبخند کرزندیم ادی. فرشنومیرا م شیصدا

 لبخند زننده. کی. درست مثل خوردینحس صورتش تکان م
 درسته؟ ؟یبر دیرفته بود با ادتیرفته بود.  ادتیهشدارم رو « !نرویبرو ب» -
زبانم در دهان بچرخد و بپرسم؛ اما نفسم دارد  دنشیتا از پس لرز لرزدیبروم؟ لبانم م رونیب دیاز کجا با رون؟یب
از اصوات را  یو ترک برداشته که اثر دهی! خشکیآر شود؟یخشک شده. اصالً مگر صدا هم خشک م می. صدارودیم

 .مهم ندار دنیکشغیکه توان ج دهی. خشککنمیحس نم میدر گلو
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نگاهم  جانیب یهارگه نتیچرا نگاه خون ؟یکنینم میچرا رها ؟یکار دار! با من چهیبسته. لعنت خی میهادر رگ خون
! من طاقت رمیلحظه بم نی! کاش در همرمینه؟ کاش بم رم،یمیاکنون م نی. همآورمیمن طاقت نم درد؟یرا م

 .آورمینم
خونه دور شو. نگفته بودم؟ حاال حقته  نی. گفتم از ایبر دیزن! قبالً بهت گفته بودم با نیبب ؟یکرد یقالب ته ه؟یچ -

 ؟یبه پنکه سقف ایکنم  زونتیکنم؟ به لوستر آو زونتیاز موهات آو دیبا دمیشا رون؟یکه زبونت رو از حلقومت بکشم ب
. تمسخر را در چشمانش رقصاندیچشمانم م ی. درست جلوآوردیرا باال م شی. چاقوکندیم را کور مچاقو چشم برق

ام . شدهزندیهزار م یکه رو یدستان لرزان و قلب نی. لعنت به الرزمیشده، م یکه بر وجودم مستول ی. از حقارتنمیبیم
 دینبا کسچیضعف. ه یعنیمرگ،  یعنیمن  یداده. ترس برا دسترا هم از  دنیکشکه جرئت نفس ریحق یمثل آدم

. حس زارمیکرده، ب میو رسوا دهیکه عنان از کفم بر یترس و لرز همهنیقدرتمند باشم. از ا دی. من باندیضعف مرا بب
 میاچرا صد ؟یستیک گریرا عقب بکش. تو د یلعنت نی. استی. دست خودم نترسمیمرگ دارم. نگاهم مات شده. من م

 .دیآیو ناگهان... نفسم بند م زندیم خی. قلبم شودیم ترکیندارد تا به گوشت برسانم؟ نزد یادیفر
*** 

 شبگون
 یکه رو یاارادهیاخم ب نیباال انداخت و از ا یارا با استرس به هم گره زد. شانه شیها. دستزدیشور م دلش

 اخم گره خورد که متوجه نشده بود؟ نیا یاز ک یشد. راست زدهرتینقش بسته بود، ح اشیشانیپ
 یدر خانه یرا داشت؛ حت یقراریدلشوره و ب نی. از صبح همفتدیب یکه انگار قرار است اتفاق یرمق بود. جور یب

. خودش هم علتش را گرفتیروانش آرام نم کردیم یمادرش. امروز ناهار را آنجا خورده بودند؛ اما هرچه سع
 فتد؟یب ی. نکند قرار بود اتفاقدانستینم

مانند  یزیبه او الهام شده باشد. چ یزیشده بود که چ ینبود. درست مثل آدم یعیطب یقراریب نیحال و ا نیا آخر
 .لرزاندیو دل آدم را م دیآیم یکه گاه بیغ یروین کی
به  یرا با دست مرتب کرد. قدم اشیدار رنگ. دامن گلدیچیرا با استرس دور هم پ شیهابلند شد و دست شیجا از

دارش عمق یقدر بزرگ بود که اگر کمشد. آن رهیرو خپرده را کنار زد و به حوض بزرگ روبه یجلو برداشت. کم
 در آن شنا کرد. شدیم دیشا کردند،یم

و  دیرا پوش اشیصورت یهاییطرف در خانه حرکت و آن را باز کرد. دمپابه ارادهیشدن نداشت. بقصد کم اشدلشوره
با او، بار استرسش را  یمصاحبتبا هم یو کم ششیبرود پ توانستیبود. م دهیرا از صبح ند یقدم زد. باباحاج هدفیب

سمت همان به یشد و از رو وانیبرداشت. وارد ا رمردیپ یطرف در خانهدارش را بهجهت یهافکر قدم نیکم کند. با ا
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پسرانش که در سمت راست و چپش  یدو خانه انیکه با قرار گرفتن در م یارفت. خانه یباباحاج یچپ خانه و خانه
 مربع بزرگ قرار داشت. کیبه صورت 

گذاشته و در  یاسمعکش را گوشه شهیمثل هم ادی. به احتماًل زشنودیدر را نم یصدا یباباحاج دانستیزد. م در
بلند شروع  یلبش نشاند و با صدا یرو یطرف داخل حرکت کرد. لبخندباز و به یبود. در را به آرام نداختهیگوش ن

 به صحبت کرد.
 طرفنیهم ا ی. از صبح هرچمحوصلهیب یلیسالم. احوالت چطوره؟ بابا امروز خ یراست ؟ییکجا ؟یباباحاج ؟یباباحاج -
 نداشت. آروم نگرفتم. دهیطرف رفتم، فااونو 
طرف در نرفت. شد؛ اما به وارید کیروشن بود. حتماً در اتاق بود. نزد یجلوتر رفت. برق اتاق کوچک باباحاج یکم

 ادامه داد: ،یباباحاج واربودنیپشت د دینشست و به ام واریجا کنار دهمان
که  یینایبزنه. از ا یتعاون هیپول جمع کنه،  خوادیم گهیکجاست. م ستیچم شده. حامد هم که معلوم ن دونمینم -

 ه؛یقصدش چ دونمینم قی. حاال باز من دقبرنیشهر و اون شهر م نیو مردم رو ا خرنیبـ*ـوس م ینیاتوبوس و م
 یمیپتروش یاومده باشه. آخه شغل حامد و مهندس شیپ یزیچ ینکرده مشکل ییوقت خدا هی ترسمینگرانم. م یول

که االن بگه  ؟یکه چ هیگذاشت و خودش رفت عسلو نجایها ما رو اماه همهنی. ادونمیداره، نم یبه تعاون یچه ربط
 نگرونشم بابا...زنگ زده. دل رید یسرنی! خودش هم ایبزنم؟ اصالً راست یشهر خودمون تعاون نیهم خوامیم

نفس بکشد و  خواهدیم یبود که انگار کس ییبا تعجب سرش را تکان داد. صدا ی. کمدیشن یبلند یهانفس یصدا
 تاککینبود جز ت ییصدا چیکرد. ه زینبود. گوشش را ت یصدا عاد نی! سرش را تکان داد. ابی. چه عجتواندینم

. نه، قطعاً ددایکه نداشت، نشان م یاشاگرانکم خود را به تم یلیخ یکه با صدا یروشن ونیو تلوز یواریساعت د
 .کندیم یاالتیهم آدم را خ ییتنها یاشتباه کرده بود. گاه

مادرم  یخونه یکنم. باز هم امروز بهانه کاریها چبا بچه دونمی. حاال کارش به کنار، نمیباباحاج گفتمیداشتم م -
. مگه بچه دلش انینم کنم،یم ین. هرکارکنم بابا. بچه کاریچ یول اد؛ی. حامد اصالً خوشش نمومدنیرو گرفتن و ن

 نیا ستن،یو پسراش ن هیمهمون سرهکی یزر یکنه. از وقت یخواد بازیو م نهیبیوسال مسنهم هیخوشه؟  یبه چ
 ریوسط گ نیکنن. منم ا یباز مایخواهرم ش یهابا بچه خوادیش دلشون م. همهرنیگیها هم خونه قرار نمبچه
 ها.بچه یبابا ایها رو داشته باشم دل بچه یهوا دیبا دونمیدم. نمافتا

کوچک  یخانه یهاقسمت یدر گوشش زنگ زد. با ترس سرش را به اطراف چرخاند. همه یخش بلندخش یصدا
 که پشتش را به آن کرده و نشسته بود. یبود، به جز اتاق دیدر د یباباحاج

 دیصدا از آنجا باشد؟ شا شدیم یعنیشد.  رهیو به در باز اتاق خ دیکه ناخودآگاه در جانش افتاد، چرخ یترس و لرز با
 خواند؟یداشت قرآنش را م ایخواب بود  یعنی داد؟ینم یجواب یبه جانش افتاده؛ اما چرا باباحاج الیفکر و خ
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 شد.گرفته با ی. انگار نفس کسدیاز اتاق به گوشش رس یگریخش دخش یصدا
 یاتفاق نکهیکندن باشد چه؟ از فکر ادر حال جان ی. رمقش رفت. اگر واقعاً کسدیفکر لرز نیاز جا بلند شد. از ا عیسر

رفت و زانوانش سست شد. فکرش را منحرف کرد و سرش را تکان  لی... قوتش تحلیحال باباحاج دیافتاده باشد و شا
 شجاع باشد. دیبترسد. با دیداد. شبگون نبا

 شیهاافتاد. از ترس نفسش رفت. چشم رونیو لرزان از چهارچوب در اتاق ب یخون یبرداشت و ناگهان دست یگرید قدم
شروع به  شیبه عقب گذاشت. از ترس زبانش گرفت. پاها یقدم ارادهیو نفسش بند آمد. ب دیلرز شیهاگرد شد. پلک

 یخون یشده، دست حرکتیگاهش به اتاق افتاد. دست برا از دست داده باشند. ن ستادنیکرد. انگار قدرت ا دنیلرز
 .ستدیبا ایفرار کند  دیبا دانستیشد. نم رهیرو خدستِ... ناگهان شوکه به روبه هیشب
 د؛یکش غیج ارادهی. بدیکش غی. جدیکمرش لرز یرهیبر پشتش نشست و ت یعرق سرد واریپشت د یتصور منظره از
و به او پناه ببرد.  ستدیاش بازنانه یشدهنبود تا پشت کمر خم یرا بشنود. مرد شیدر خانه نبود که صدا یکس یول
 ونیو ش بارکی. مرگ دیطرف اتاق دوبود. ناگهان با ترس به ناختهرا ش ی. دست باباحاجکندیدارد چه م دیفهمینم

 س است.. تنها راه فرار از ترس، زدن به دل منبع ترشدیمطمئن م دی! بابارکیهم 
دستش را دراز  کیافتاده و  نیزم یبه شکم رو اشی. باباحاجستادینشسته اخونبه یسر جنازه ی. باالدیاتاق رس به

 بود تا نجات دهد. دهیکش نیزم یتقال کند تا زنده بماند. انگار خودش را رو خواستیکرده بود. انگار م
بود.  دهینفس کش شیپ یقهیچند دق نیگرم بود. انگار تا هم ی. باباحاجکردیم ییخودنما دیسف وارید یخون رو رد

 کی یرا برگرداند. چشمانش باز مانده بود. مثل تقال اشیو سردرگم خم شد. سر باباحاج جی. گدیاتاق دور سرش چرخ
 هم... وارید یزده بود. رو رونیب نخو اشقهیماندن. از کنار شقزنده یبرا یماه

نحس بود.  یهم خانه نبود. امروز از آن روزها یاهیآن س ی. حتدیطرف در خانه دوبه د،یلرزیکه م یو با دستان شوکه
 کرد. زدنغی. انگار که با خوردن باد به پوستش، از شوک در آمده باشد. شروع به جدیطرف در دوبه

. سردرگم دور ختیریو اشک م دیکشیم غی. اما شبگون جدیکوبیبه در خانه م ی. کسدیدرزدن به گوش رس یصدا
بود که اکنون بتواند  دهید اشیصحنه را در زندگ نیانجام دهد. مگر چندبار ا دیچه با دانستیاما نم گشت؛یخودش م

 شیاز جا گرید یعنیواقعاً مرده بود؟  اشیباباحاج یعنی. دآن را هضم کند؟ اصالً مرگ چه بود؟ به ناگاه خاموش ش
 یهیسا گرید یعنی ؟«یدخترم، مادرم، خوش آمد»: گفتی؟ نم«باباجان ییدخترم؟ کجا» گفتیو نم شدینمبلند 

 نداشت. تیامن گری... دیعنی نیمحبتش را بر سر نداشت؟ ا
! هاهیهمسا «نیدر رو باز کن» ی. صداآمدیهمهمه از پشت در م ی. صدادیطرف در دوبه هیرا کنار زد، با گر شیهااشک
آن تارها  یرا هم نداشت. کجا اشیشانیاز کنار پ شانیپر یکنارزدن آن چند طره مو یرا محکم کرد. نا اشیروسر
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ابد خاموش  یکه برا یخوب یهاحس یو معن تیبود. خود امن رامشآ یآرامشش رفت. نگاه باباحاج یمهم است وقت
 شده بود.

*** 
 ساره
و از پس هم،  محابایکه ب ییها. مشتندینشیکرده و مردانه بر در خانه مگره یحاصل از مشت یمحکم ضربات یصدا

 .ندینشیضدسرقت خانه م یبر در آهن
. انگار شودیم رهیو موشکافانه به در خ گرداندیسرعت گردنش را سمت در برمبه دهیپوشاهیدار سرتاپا سنقاب مرد

 .کوبدیبر در م طورنیکه ا ستیو بفهمد ک ندینگاه پشت در را بب نیبا هم تواندیم
 ساره؟ ؟یاشما داخل خونه ؟یینجایساره؟ ساره؟ ا -

صدا را  کنمیاست. حس موخروش . مغزم هنوز در جوشچرخدیم اشبهیاسمم بر سر زبان غر یمکث چیه بدون
مردانه و جسورانه به در  یثل لگدم یمحکم ی. ضربهدهدی. مغزم جواب نمستیبفهمم ک توانمیاما نم شناسم؛یم
 باشد. دهیاز باز شدن در ترس یی. گورودیدار هراسان عقب م. مرد نقابخوردیم

 دنیدارم؛ مانند د یبیاست. حس غر بیاما نگاهش عج لرزد؛ی. بدنم از ترس مخوردیبه چشمانش گره م نگاهم
 یمرد کم نی. آمدن ادهدی. اما اکنون مغزم پاسخ نمستیک یدانیو نم یشناسیاو را م یکن یکه حس م یابهیغر

 .لیقدرت تحل یقدرت نگاه، کم ی. کمدهیشجاعت به قلبم پاش
چرا فرار  رود؟ی. چرا نمرممکنیو غ بیعج ی. ترسلرزمیشدن ندارد. همچنان از درون مبدنم اما قصد کم ارتعاشات

 کشم؟راحت ب یتا نفس کندیچرا شرش را از سرم کم نم کند؟ینم
 .دهی. لباسم به بدنم چسبکنمیکمرم حس م یرهیعرق را در پشت و ت یسیخ

 اهشیچشمانش از پشت ماسک س ی. فقط گردکنمیحس م اشیرا در نگاه آب دیمردد شده است. ترد پوشاهیس مرد
 پرواست؟یجسور و ب قدرنیاست. چرا ا بیتعللش عج نی. اداستیپ
 گهید یقهیت رو حس کردم. ساره، اگه تا دو دقمرد از بالکن خونه هیجواب بده! من اومدن  یساره؟ ساره؟ اگه داخل -

 وارد بشم. ساره! گهید قیطر هیاز  شمیمجبور م ،یدر رو باز نکن
. مرد انگار که تازه به خودش بخشدیو جانم را قوت م شودیم قیتزر امبستهخی یهابه رگ یبیعج ی. گرمادهید پس

نگاه  یتالق یالحظه ی. براکندیاما پشت نم دارد؛یرا به عقب برم شیهارا درک کرده باشد، قدم طیمده و شراآ
 .کندیم رانمیدر نگاهش هست که ح یزی. چکنمیم سح فروغمیب اهیرا به چشمان س اشیمواز

 .کنمیرو از خواهرت گرفتم. دارم در رو باز م دیکه صدات زدم. کل هیساره، بار آخر -
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که انگار از اول نبوده. با سرعت نور  ی. جورکندیسرعت نور محو مدار را بهدرب، نقاب یبر رو دیچرخش کل یصدا
 شد؛ مانند صاعقه. دینگاهم ناپد یاز جلو

 داخل. امیساره، دارم م -
 نیمن؟ آخ! چرا ا یوقت شب در خانه نیاالن و ا کند؟یچه م نجایا گریو... او د شودیطرح چوب باز م یآهن درب

 .میساعت قرار داشت نیبدهم. با هم در ا لشیرفت؟ قرار بود طرح را تحو ادمیرا  یمورد لعنت
 حالت خوبه؟ ؟یساره؟ سالم -

خانه را از نظر  یجایکوچک ساعت، جا ی. سرش مانند چرخش عقربهچرخدیو نگرانش دور خانه م رانیح چشمان
نگاه  ام،ستادهیا یاروزهیف یآب یهاخانه و در مرکز مبل ی. اول به من که درست وسط هال وسط مربعگذراندیم
آشپزخانه را که در سمت چپ هال  شودیم عأیدارد و سر ارنگاهت قر ررسیدر ت ،یکه اگر از در وارد شو ی. هالکندیم

. دوزدیسرم که با سه پله از هال جدا شده، مپشت ییرایرا به من و بعد به پذ نگاهش اطی. با احتدیشده، دواقع
 گاهدارد. ن وانیرفتن به ا یبزرگ برا یاشهیش یاست و درها یلیهال، مستط بودنیکه برعکس مربع یاییرایپذ

و با دقت به  کندیتر از قبل م زیرا ر اشیبادام یاو چشمان قهوه شودیم دهیکش ییرایپذ یبه در بازمانده یمحب
و  دهدیپرده را تکان م دیسف ریباد حر میمال می. نسشودیم رهیآن قرار داده شده، خ یکه بر رو یدیسف ریحر یپرده

 .میدوزیم روبهسرعت نگاهمان را به روهر دو به
. شودیباشند، قلبم آرام م ختهیتش جانم رآ یرو ی. با آمدنش انگار که آبداردیسمتم برممحتاطش را به یهاقدم

. هنوز کنمی. هنوز لرزش بدنم را حس مبندمیآرامش م یاهیثان یو چشمانم را برا کشمیم یقینفس عم ارادهیب
 .زندیم یدیبه سپ هم میهالب دیدار است و شاداغ و تب امیشانیپ
 نگاهم کن! ده؟یرنگت هم پر ؟یساره؟ حالت خوبه؟ چرا زرد شد -

. داستیچشمانش پ ینیدر ن ی. نگراندیبه من رس یک دمی. نفهمکنمیبسته بودم، باز م یالحظه یرا که برا چشمانم
 بادکرده شده. رتشیکه رگ غ یمرتبش در هم گره خورده؛ مثل مرد یمردانه یهااخم

 میهامانده، قدم یباق میکه برا ی. با اندک قوتگردانمی. گردنم را آرام به جلو برمرودیم شدنیعیرو به طب میهانفس
 فشارمیم یبهبود دیدردناکم را به ام یشانی. با دست پنمینشیم شیرو درنگیو ب دارمیطرف مبل وسط هال برمرا به

 .دهمیم هیو سرم را به تاج مبل تک
 .دهیقند رو بخور. بدجور رنگت پرآب نیا ایساره، ب -

. هنوز هم پردیم نییقند آورد. هنوز مغزم باالوپاآب وانیرفت و ل یک دمیوتابم که نفهمهنوز در استرس و تب قدرآن
 است. نیاز اطرافم داشته باشم. سرم سنگ یبهتر لیام تا تحلنکرده دایآرامش پ

 ممنون! -
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 سمتش برگرداند.ا بهو ماتم ر دهیکرد که پاسخش صورت ترس یخوانلب ای دیآرامم را شن یصدا دانمینم
 ینکردم. احتماًال هرک دایرو پ ینترس! کس ارم؟یبرات ب یندار اجیاحت یزی. حالت خوبه ساره؟ به چکنمیخواهش م -

 اومده بود؟ یدزد یبوده، رفته. برا
 !یکرد. آر دمینبود. تهد یدزد یآمده بود؟ نه، قطعاً که برا یدزد یدانم. برا ینم
 .گفتیم یچ دمیقدر شوکه شده بودم، نفهماصالً اون گفت،یم یبیعج یزایچ هیکرد.  دمینه، تهد -

 زانو زد. نیزم یرو میسرش را خم کرد و جلو یکم
 نکنه... نمی. ببایمقدار به خودت ب هیبود، رفته.  یآروم باش ساره! آروم! هر ک -

 دودیمنظورش را حس و خون به صورتم م. ناگهان اندازدیبه سرووضعم م یاگرانهو نگاه کنکاش خوردیرا م حرفش
 .کنمیزدن مسرعت شروع به حرفبه ده،یترس یو مثل طوط

 گردنم و... کیکرد. چاقوش رو جلوم گرفته بود. نزد دمینه، فقط تهد -
 .دهدیو لرزانم تکان م رانینگاه ح یو جلو آوردیو آرام باش باال م میرا به عالمت تسل دستش

 کرده باشه. تتیاذ دینداشتم. فقط... فقط گفتم شا ی! من منظوردی. ببخشستین یزیآروم باش! چ -
 شده. یبر وجودم مستول ی. آرامش کمکندیکه توجهش را جلب م کشمیم یبلند نفس

 ستیدر حال موت و وحشت بودم، مانند آب خنک شیپ یکه تا چند لحظه یمن یحضورش برا یگرما نی... ابودنش
 .ابانیبدر  یاتشنه یبرا
 .افتدیطرفمان راه مو به بنددیدر را م یالیخی. سارگل با بکنمیسر نگاه مو به پشت پرمیاز جا م یدر کم یصدا با
 دارن بدن در رو باز کنم. دیناچارأ به خواهرتون گفتم اگه کل گهید ن،ی. در زدم، باز نکردستین یزینترس! چ -

 دانمیکه نم ییهاسارگل معذب شده. نگاه نیو سنگ زیت یهانشان از آن دارد که با حضور و نگاه اششدهیرسم لحن
به  وانیکه ل یو به مرد کندینگاهمان م نیحالم، فقط سنگ یبرا ینگران یاز کجا نشأت گرفته که خواهرم به جا

 است. رهیزانو زده، خ میدست جلو
 ...یآقا نیخوش اومد یلیخ -
 .ردیگیقرار م شیروسرعت از جا بلند و روبهبه یو منتظرش، محب یاه سؤالنگ دنید با
 هستم، همکار خواهرتون. یمحب -

بلند  یمحب یتعارف جلو یو دستش را به نشانه رودیعقب م ی. کمنشاندیبر صورتش م ینیلبخند نماد سارگل
 .کندیم
 !کنمیخواهش م دینیبش دییبفرما -

 .گرداندیطرفم برمرا به سرش
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 !یاریجلو همکارت ادا درم یطورنیترس نداره ا نکهی! دزد اومد و رفت. اکنهیهم م یخب حاال چه ناز -
وضع کشاندم؟ آمدن دزد  نیخودم را به ا یمن الک یعنیسارگل؟  ییگویدزد بود؟ چه م کیفقط  آورم؟یادا درم من

 ست؟یآدم الک یدر خانه
مرا  ییو تنها یبیغر زانیاو هم م دی. شااندازدیم نییو معذب سرش را پا ردیگیمنگاه متعجبش را از سارگل  یمحب

 از تأسف! یحاک ی. نگاهکندینگاهم م نیغمگ نیچننیحس کرده که ا
 سارگل! رونیبرو ب -
دهن باز  نیزم خواهدی. دلم مردیگیم یو نگاه طلبکارش را از محب ترسدیم میصدا بیبودن غرو دورگه یزمخت از

 نشوم. ریتحق یدر نگاه محب نیچننیکند و مرا ببلعد؛ اما ا
موقع شب با همکارش  نیا یاالناست بهراد سر برسه؟ آخه ک یکنیفکر نم ؟یآقا تنها باش نیبا ا رونیمن برم ب -

 .شهینگرانش م طورنیو اونم از قضا همکارش ا ذارهیقرار م
و  آوردیبه زبانش م پروایب طورنیکرده که ا الی. راجع به من چه خدیگرایم یو صورتم رو به سرخ زندیتند م نفسم

من  یو طلبکارش که سرتاپا زیرآمینگاه تحق نیا قیام که المن مگر چه کرده کوبد؟یدارم مانند پتک مدر نگاه تب
 باشم؟ نگرد،یم ظیرا به شک و غ یو محب

 :غرمیو در نگاه گستاخش م شومیطرفش براق مه، بهکه از کنترلم خارج شد یو با خشم محابایب
که من بخوام به تو جواب پس  یدار یارزش یکنی. تو واقعاً فکر مرونیمن ب ی! راهت رو بکش و برو از خونهنیبب -

 بدم؟
 .دودیگونش مو گندم شکلیو خون به صورت قلب شودیگرد م نشیکالمم، چشمان درشت و مشک شیحرص و ن از
اصالً  ؟یتوپیبه خواهرت م یطورنیا ش،یهست و از کجا آورد یک ستیکه اصالً معلوم ن یابهیغر نیخاطر اهب -

و  نجایا یکشونیشب م موقعنیمرد رو ا هی یراحت نیست به همسر گردنه یفکر کرد ؟یرو کرد هیفکر در و همسا
از کجا معلوم به خودت  نجا،یساعت از روز اومده ا نیاکه  یدزد نیاصالً هم ؟یچ نهیبب یکی ؟یستیما ن یفکر آبرو

 ربط نداشته باشه؟
هاست که سال یاقدم فاصله و هزار قدم فاصله کی یاندازه. بهکندیدور و در جا خشکش م یبلندم، کم ادیفر یصدا

 دوانده. شهیر نمانیب
هان؟  ؟یو تهمت بزن یکن نییواسه من حد تع یکه بخوا یهست ی! تو کرونیتا خودم نکشتمت! برو ب رونیبرو ب -

 داد،یکه آزارم م یکه با دشمنم، با کس یهمون روز ش،یوقت پ یلیخوشه، بدون خ بندمینسبت ن نیاگه دلت به ا
و گفت ساره  نیکه باهاش نشست ی. همون روزنیبرام مرد ن،یدیخندیمن م یهاهیو به اشک و گر نیدست شدهم
که نقشه  یاونم بلندتر رفت. همون روز یخنده یبهش، شما هم هروکرتون از صدا میبخند ست،عرضهیب فه،یضع
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بکشه، از همون  شزدردونهیکردن به قول خودتون عزکه دست از سر لوس نیتا من رو از چشم بابا بنداز نیدیکش
 .تیاهمیبه همون اندازه ب ارزش،ی. به همون اندازه برهیکه راه م نیامن فقط دوتا موجود زنده یچشما یزمان جلو
 فشیظر یها. از خشم دسترودیدر هم م اشیکمان یبا هر کالم من گشادتر و ابروها رادکشش،یدرشت و ه چشمان

انفجار است و فقط  ی. آمادهشناسمشی. مشوندیثابت م نیزم یتراشش محکم روو خوش دهیکش یمشت و پاها
مرا  وقتچیآمدن نبود. هاهل کوتاه وقتچی. هزاندعال برسد و تروخشکمان را با هم بسوتا به اشت تیکبر کیمنتظر 

 .میهایی. فقط به خودشان فکر کردند و من ماندم و تنهاستیدردم چ دیدرک نکرد و نفهم
 ...بهیغر نیا ینذار جلو -

 :دهدیو ادامه م اندازدیم رانیح یسمت محببه یزیو نگاه مشکوک و ت خوردیرا م حرفش
مون رو جلوش و پنبه یختیآب ر یت رو روخونواده یپته یطورنیکه ا یباهاش دار یصنم هیکه البد شناسته و  -
. در ضمن حرف ستین بهیمطمئن شدم که غر گهیحاال د به؟یغر هی یوقاحت، اون هم جلو همهنیوگرنه ا ؛یزنیم

 ؟ییپررو قدرنیکه ا میکرد کارتیگذشته رو وسط نکش. ما مگه چ
*** 

 شبگون
 ها طبق طبق!افاده -

 یادامه دنینگذاشته بود که با شن رهیدستگ یخانه رفت. هنوز دستش را رو یاسمت در قهوهاز کنارش گذشت و به
 شد. خکوبیسرجا م یزر یجمله

 بترسه که سر به تو داره. یاز اون دینگو آدم با یول رن؛یزش سربهکه همه شونهیملت از خانوم کردمیفکر م مایقد -
شد.  رهیخ یو به عکس باباحاج دیکش یاش نشست. نفس بلندشدهمشت یهادست نیسرد ب یفشرده شد. عرق قلبش

بماند؟ آن هم  توزنهیک یهاچشم نیا ریکار کرده بود که اسها باشد؟ مگر چهحرف نیا قیمگر چه کرده بود که ال
 ها بود؟حرف نیا یزن، جا همهنیاچشم  یاکنون و جلو

از مرگش نگذشته بود.  شتریکه هنوز هفت روز ب یخانه و مردحرمت صاحب د؟یفهمیرا م هازیچ نیا یمگر زر اما
 .دیدزدیبود و شبگون نگاهش را از او م ییگشاعقده یفقط در پ یزر

که نگرفته بود،  یکس نیآخر یرا جلو یچا ینیافتاد. س ینیمانده در س عزادارش به تک استکان باق اهیس چشمان
کرد و سرش را با اخم  یشبگون نگاه یبود، با تعجب به صورت گرفته دهیرا شن یزر یهانگه داشت. زن که حرف

ات بسوزاند و در در آتش گـ ـناه نکرده رحمیو ب دخاموش که در ذهن قضاوتت کرده باش یانداخت. مثل نگاه نییپا
 ل کند.دامن قساوتش چا
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. کالم ستیاز دستت ساخته ن یو تو کار سوزاندیدرد دارد. ته دل را به قضاوت ناعادالنه م حرف،یها بنگاه یبعض
 .یتوانینم چیه گریو د ردیگیزخم م نی. زبانت در قساوت ادیآیکه نم دیآینم
چطور  کرد؟یم دی. چه بادیشد. ته دلش لرز رهیخ اشیگر عسلشرور و فتنه یهاافتاد. برگشت و به چشم یزر ادی به
 د؟یرهانیم یسوزان زر یخودش را از مهلکه دیبا
 یحامد را کرد. از طرف یاز حامد! دلش هوا یو وا شدیتمام م شانییآبرویبه حکم ب یکل با زرمواقع، کل طورنیا

چه  ند،یبب یرا خال یباباحاج یو جا دیایب حاال اگر حامدش کردیفکر م یو از طرف دیکشیرا م امدنشین یدلشوره
 شود؟یم
 متر بود. شیکه زبونت ش روزی! تا دارنیهم درم یچطور مظلوم باز نیتوروخدا بب -

اصالً  د؟یگویکجاست و چه م آمدینم ادشیشده بوده که  حرمتیحد ب نیتا ا یاز ک ی. زردیاز سرش جه برق
 نفسش تند زد و قفل سکوتش در هم شکست. د؟یفهمیآن بزرگ مرد را م یکه نشسته بودند و عزا ییمفهوم جا

 .ینشست یباباحاج یوسط روضه ؟ییکجا یدونیم چ،یکه ه لیآشنا و فام یمعنا ،یزر -
و با وقاحت به نگاه  دیرا در هم کش لشیاپرپشت قهوه یابروها ظی. با غدیپر یو کوچک زر یچشم عسل پلک
 .دادیم میعظ ینشان از طوفان اش،دهیکش یهالب یگ تمسخر بر روشبگون زل زد. رن نیمشک

 شه؟یم تیهم حال زایچ نی! تو ایالفسادام. خودت که زنهیحرف م ییآبرویاز ب یک نیبب -
 .دیکش یبلند ادیسوت و از درد، فر مغزش

 .یتهمتات رو پس بد نیجواب ا یروز هی دیاز خدا بترس. به خدا با ،یترسیببند دهنت رو! شرم کن! از من نم -
. کردیم ی. احساس حقارت و نابوددیلرزیو با هرکدامشان تمام بدنش م دیشنیرا م هیپچ زنان آشنا و همساپچ یصدا

چشم و زبان گرسنه بشکند.  همهنیا یحرمتش را جلو کردیجرئت نم کسچیبود! حامد اگر بود، ه نجایکاش حامد ا
 حامد اگر بود...

 !زنهیاز خدا حرف م یک نیبب -
و سرکه  ریقدِ تپل رفت. دلش چون سکوتاه یسمت زرو به دیو گفتن اتهامات ناروا، در جا جه یترس زبان زر از
 ارادهیب یادیو با اخم و فر دیپر یکالم زر نیبود. ب شیبر سر آبرو یرانیو هر آن منتظر خوردن پتک و دیجوشیم

 ادامه داد:
 جلو... ینتون امتیق یفردا! نذار پسیحق نشسته زر یخدا جا -
 یتوروخدا؟ خوبه خودم با چشما نینیبیهم داره! م ییتا حاال فا.سد جماعت به حق شده؟ چه رو یساکت باش! از ک -

 ...دمیخودم د
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 یکس شدی. مگر مدیلرزیفرورفت. تمام تنش از حس ترس و انزجار م یبیساکت شد و جمع در بهت عج ناگهان
نفهمد چه  قاًیدق تیاز عمد سکوت کرد تا جمع یرا وارونه جلوه دهد؟ زر قتیحق طورنیها را بشکند؟ احرمت طورنیا

 یها جارناگفته، بر سر زبان یاصل ماجرا نیاز ا رفبخورد و هزار ح نیمحکم تر بر زم اشییشده بلکه تشت رسوا
 شود.
 دانستینشسته بود. شبگون نه راز و شِگرد دعوا م شیایریبر روح ساده و ب یمیشبگون بند آمده بود. شوک عظ زبان

 انجام دهد. یچه کار دیگرفتار شده بود که راه از چاه بشناسد و بداند با یتیموقع نیحال در چنو نه تابه
 به گوشش نشست. یاتر شد. چند کلمهواضح هاهیهمسا پچپچ
 ده!افتا یک ریگ نیخدا بببنده یزر -
 داشته و خبر نداشته. نیمار تو آست امرزیخداب یحاج -

از دست داد. بغض چون  زیقدرت و توان سرچرخاندن را ن یماند. حت حرکتیب ی. با ناباوردیشبگون سوت کش مغز
 یعنی خورد؟یدر گلو گم شده بود. ماجرا از کجا آب م شی. صدادیکشیخنجر م شیاز ترس، بر گلو یاچنگ دختربچه

 یزن یکرده بود؟ ناگه صدا فیتعر یچه و تا چه حد صالًها در جمع، گوششان را پر کرده بود؟ احرف نیقبل از ا یزر
 :کردیزمزمه م اشیسرش آمد که در گوش کناراز پشت گرید
 کرده که... ییشوهرداربودن چه کارا یهیسا ریز ستی! معلوم ناستیحیچه ب نیبب -

لباسش  یها. با دست گوشهو خشم، تمام جانش را اشغال کرد بیعج ییروی. ندیکوب نهیر سـ*ـگرفت. قلبش د نفسش
 گذشت. یباباحاج یلیمستط یخانه یاسرعت از چهارچوب درب قهوهو به دیرا به چنگ کش

زد و دو دستش را بر  هیبه در تک یجور کوچکش رساند و در را بست. یبه دل نشسته، خودش را به خانه یبغض با
 دنبالش کند و درب خانه را بشکند. خواستیم یآن قرار داد که انگار کس

 .یو نه حرمت گذارندیم یباق یمیهم فرار کرد. نه حر دیخانه با نیا یدست اهال از
 یرو لرزانش سست شد و یپاها ارادهیاما مهربانش، بر قلبش چنگ انداخت. ب دهیو آن صورت چروک یباباحاج ادی

 .ستیداد و به ناگاه از ته دل گر هی. همچنان پشتش را به در تکسر خورد نیزم
 .دیدادش را هم نشن یصدا یحت کسچی. هدیمظلومانه از دست رفت. مظلومانه پر کش اشیباباحاج

 کشته شد؟ نیچننیا یچرا و به چه جرم اصالً
 یدستش را از زندگ ،یرحمیبا ب نیچننیتراش باشد و اداشت که دشمن یو خصلت یخو ،یو خوب یجز مهربان مگر

 کوتاه کنند؟
 از حامد! یوا

 ده؟یچه فا یول ست؛یرا در خودش فرورفت و گر یساعت
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بود و نه  یماندن نداشت. نه حامد یخانه جا نیا گری. درفتیم دی. باماندیم دیدر ذهنش جرقه زد. نبا یفکر ناگهان
 رفت. لشیسراغ وسا محابایرذالت گرفت و ب همهنیدلش از ا. یسر یهیسا

 به خانه انداخت. یدر برد. نگاه پر حسرت یکشان تا جلو. چمدان را کشاندیرا آماده و چادر به سر کش هابچه
 .دیدر آن چش جاکیکه مفهوم عشق و حامد را  یاکوچکشان، خانه یخانه
 ییبدون حامد معنا گریخانه د نی. ادیو روحش پر کش زیحامد را کرد. بندبند وجودش از خواستن لبر یهوا دلش

 .دادینم یزندگ ینداشت. بو
 یرفته بود، عرصه یحاال که باباحاج دانستیکار خودش را کرد. م ی. زریمانده بود و نه عزت یباق ینه حرمت گرید

 .اوردیباال ب جاکیفر و نفرتش را باز شده تا تمام تن یزر یبرا یجوالن
. غاصب تمام دیدیبماند. او شبگون را غاصب م دیشبگون آنجا و کنار سع خواستینم ی. زردیفهمیرا م یزر حال
 ساخته بود. یسختکه به یایزندگ
 طورنیا کردیجرئت م یک یکرده بود تا او را از آنجا براند. مخصوصاً که حامد نبود. اگر حامد بود، زر دایپ یفرصت حاال

 زد؟یرا بر شیجمع بشکند و آبرو همهنیا انیاو را در م
نداشت. فقط چادر  ضیتعو یتنش بود. نا یرا پاک کرد. هنوز بلوز و دامن مشک شیهاسرخورده بر گونه یهااشک

 بود. دهیکش شیرو یاهیس
 .دیکش رونیچمدان را از خانه ب یسختدر رفت. آرام بازش کرد و به طرفبه
 شد. شیهانشست و مشغول بستن کفش بچه نیزم یرو
 .کنمی! نگران نباش! خودم خرد و نابودش موبستشچفتیو دهن ب یزر نیشده. لعنت به ا یچ دمیشن -
 یخال یجا دنیبرگشت و با د یباباحاج ینگاهش به خانه ارادهینفسش گرفت و قلبش تند زد. ب یالحظه یبرا

 فرستاد. رونیب یسخترفته باشند. نفسش را به دیآمد تا االن همه با ادشیها، کفش
 ییآبرویب همهنی. چطور اصالً بعد از ادیکشیو به جانش چنگ م کردیم اشوانهیمرد د نیا دنیخودش نبود. د دست

 ها بزند.حرف نیاز ا شدیم شیرو
چون تو وجود  یوجدانیب یو آدما شکننیرو به افترا م یکه توش حرمت آدم ییو هرگز به جا رمیم نجایمن از ا -

 .گردمیدارن، برنم
 شد. ریاس دیدر چنگال قدرتمند سع فشیکه قصد رفتن کرد، ک نیگرفت. هم نیرا از زم فشیبلند شد و ک عیسر
رو  فمیک د،ی. سعمونمینم ن،ینذاشت یتوش باق یحرمت چیکه ه یاخونه نیا یلحظه هم تو هی گهیولم کن! من د-

 ول کن.
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در دست شبگون ماند و  فیک ی. دستهدیشبگون را به چنگ کش فیتر کتکان نخورد و محکم شیاز جا یاذره دیسع
 پاره شود. فیهر لحظه ممکن بود ک

 اصالً؟ یتونیمگه م ؟یکجا بر ه؟یراحت نیبه هم یفکر کرد -
 :دیانداخت و زنانه غر دیبه سع یظیپر غچون شب شبگون را در هم فرو برد. نگاه  یابروها خشم،

نه  ،یینه آبرو گهید یزر ن؟یخوایاز جون من م یبمونم؟ چ دینرو؟ من چرا با ایبرو  یکه به من بگ یهست یتو ک -
به  ن،یروم گذاشت خبریاز خدا ب یتو و اون زر یو المروت یرو که با نامرد ینذاشته. بمونم و انگ یباق یچیه ،یشرم

 شناسم،یم ینه زر گهیمون بهتره. هرچند من دهمه یبرا یطورنی. ابرمیها رو هم مو بچه رمیجون بخرم؟ من م
من و  ی. حامد هم اگه برگرده، جایرو شکست یمرد و برادر اریکه بدجور ع صفتیب یمثل تو ینه برادرشوهر نامرد

 .ستیخونه ن نیا یهام توبچه
چطور  گریدر قلب شبگون فرورفت. او د شترینشست و زهرش چون ن دیسع یهالب یرو یو پوزخندمانند هیکر لبخند

در وجود  یتی. اصالً آدملرزاندیو تن و بدنشان را هر روز م کردیرفتار م نیچن نیبود؟ چطور که با زن برادرش ا یآدم
 آدم بود؟ نیا

 تا آسمان؟ نیبود به وسعت زم یاو و حامد تفاوت نیگلش را با چه سرشته بود که ب خدا
 سرش باال رفت و چشمانش به او دوخته شد. د،یو چون سوهان روح سع هیکر یصدا با
لحظه  هی. حق یمونیو کنار من م نجای. تو ایبر یتونیچون نم ؛یرینم رونیدر ب نیشبگون! تو امروز از ا نیبب -

رفتن تقال  یبرا ادی. زیرینم نجایتو از ا یول بندم؛ی. دهن مردم رو مکنمیرو خودم ساکتش م ی. زریدورشدن ندار
 تا کنم. باهات یاگهینکن که مجبور بشم جور د ینکن. شبگون، کار

 زد: ادیبلند فر ییتند و بلندش را فرو خورد و با صدا یها. نفسستادیا شیقد جلوحرص، تمام با
 .ستمین یتو و زر یایباز ری. من اسمونمینم نجایلحظه هم ا هی! من وجدانیساکت باش نامرد! ساکت باش ب -

 نیآخر به زم یاز پله شیرفت. هنوز پا نییپا وانیا یهارا گرفت و از پله شیها. دست بچهدیرا به دندان کش چادرش
 کرد. خکوبشیسرجا م دیسع یبود که صدا دهینرس

 بود؟ یچ یعلت مرگ باباحاج یدونیم -
 ...یعنی دیو نافذ سع زیلحن معماگونه و چشمان ت نیدر دلش تکان خورد. ا یزیچ
تعادلش رو از دست بده و سرش  یبا دست به سرش ضربه زده و اون ضربه باعث شده حاج یکی گفتنیم سایپل -

 مون نقطه...به ه گهیضربه د هیبا  یشده و بعدش قاتل به راحت شیجیطاقچه. اون ضربه باعث گ زیت یبخوره به لبه
 برگشت. دیطرف سعو با درد به دی. خون به صورتش جهدیخطر در گوشش با شدت کوب زنگ

 ؟یبگ یخوایم یچ د؟یسع هیمنظورت چ -
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طرف شبگون به یرا از پشت به هم گره کرد و قدم شیهادست یالیخیتر شد. با بپررنگ دیسع یهالب یرو لبخند
 نیا د،یتردیلحن ب نی. ادادیم میعظ یو خبر از طوفان لرزاندیبود که تمام شبگون را م یزیبرداشت. برق نگاهش چ

 داشت. دیسع یطانیش ینشان از خو ،لبخند نیو ا شدیاز آن استشمام م دیتهد یکه بو یحالت
 .گمیبهت م یحرفم نپر نیب -

 اشیروزیو پ ندهیکه از آ یفیمثل حر هدف،یبه عقب برداشت و ب یو پر از خشم شبگون، قدم تابینگاه ب یجلو
 شبگون نگاه کرد. یطرف در خانهاقتدارش را نشان دهد، به ف،یبا تمسخر حر خواهدیمطمئن است و حال م

ضربه  نیداشت و کهولت سن، ناتوانش کرده بود، ا یاواخر مشکل قبل نیا یکه باباحاج ییاعتقاد داره از اونجا سیپل -
اثر انگشتش رو از دست  تکس،یمثل وا یاندهیکه از شدت استفاده از مواد شو یزن هیباشه.  تونهیزن هم م هیکار 

 داده باشه.
 همهنیا ،یوجدانیهمه ب نینگاه کرد. ا دیبه سع حرکتی. دهانش باز ماند و مات و بختیدر دل شبگون فرور یزیچ
 یهامثل جرقه یااز توانش خارج شده بود. جرقه طیشرا . درککردیرا باور نم یو پلشت یدیپل همهنیو ا یوجودیب

 توان باورکردن نداشت. اما شد؛یگرفتن در مغزش زده مدر حال آتش یکابل برق
باور کند. فرمان مغزش را قبول  خواستیگرفته بودند و نم یها مغزش را به بازچه؟ جرقه یعنی دیسع یهاحرف

آتش بود.  یدر کوره یاشهیمطلب مثل گداختن ش نیشبگون، باور و درک ا یلهیو بدون ش فی. در باور لطکردینم
به انگشتانش  یانگشت! نگاه اثریزن ب کیبود.  دهیدر جانش شعله کش یو حرارت کردیذره وجودش را آب مذره

 انداخت.
ر لب نشاند و با لـ*ـذت به ب یروزیو بدن مرتعش شبگون، لبخند پ دهیپرزده و رنگصورت وحشت دنیبا د دیسع

 سکوت کرد و ادامه داد: یاقهیدق یشد. برا رهیزدن شبگون خآتش یصحنه
مجبور بشم  دیشا یاما به زود ه؛یک ادینم ادمیگفتم فعالً  سیاما به پل شناسم؛یمن به نظرم اومد اون زن رو م -

 ؟یبر یخوایشبگون؟ االن هم م هیکنم. خب نظرت چ شیمعرف
زد و از درد  یدیشبگون به سف یها. لبدیطرف شبگون برداشت و دورش چرخبه ییهاقدم نان،یو با اطم یآهستگ به
 رذالت جانش در آتش خشم و نفرت سوخت. نیا

قصاص!  یو آماده یبرگرده، تو هم که زندان یک ستیحامد هم که اصالً معلوم ن شه؟یم یچ یاگه بر یدونیم -
 ؟یهات فکر کردبچه یندهیآاصالً تا حاال به 

 :دیکش ادیشد و فر رهیخ تیاز آدم یته دی. با خشم برگشت و به سعدیکش ریتمام وجودش ت ناگهان
نامرد؟  میبهت فروخت یتر زمی! چه هدمیند ترصفتیدهنت رو ببند! دهنت رو ببند! به خدا که از تو رذل و ب -
 یاخونت. تنت، هم یبرادرتن. پاره یهابچه ،یزنیحرف م شونندهیاز آ یکه دار یینایا ؟یگیم یچ یدار یفهمیم
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 نیاز ا یو وا نیروزگار نیا یآدما نی. تو و زنت جزء بدتریکرد دیرو سف یشرمیو ب یصفتیب ی! رودیننگ به تو سع
که از زور  یی. آدمانیبریرو م ای. شرف دنایدن نیا یبرا نی! امثال شماها ننگنهیبیروزگار که شماها رو به خودش م

 .نیکشیچنگ م زیچبه همه ،یخودخواه
 نشانیخشمگ یبه عمو دهیکوچک شبگون، ترس یها. بچهستادیا اشیطرفش هجوم برد و در دو قدمبا شدت به دیسع
را  شانیموحرکت ع نیاتفاقات موجود نشده بودند؛ اما ا یهم متوجه ادیآلوده بودند که زقدر خوابشدند. آن رهیخ
 بودند. دهیو خشم او را هم د شناختندیم
 یهی... اگه تا چند ثانیبباف. نفهم ب امفتیبعد واسه من  ،یقرار گرفت یطیتو چه شرا نیاول دودوتاچهارتا کن، بب -
 ...یبرنگرد گهید

وار به ملتمس شانشیو نگاه پر دیها انداخت. دل شبگون از درون لرزبه بچه یداریرا قطع کرد و نگاه معن حرفش
 و خشم؟ چرا؟ مگر چه کرده بودند؟ یرحمیب همهنیافتاد. ا دیسع یرو

ناگهان بر  رساند؟یو حامدش را نم دیرسی. خدا کجا بود؟ چرا به دادشان نمندیبیرا نم شیهابنده یخدا هم گاه انگار
فرستاد و از ته  یبر زندگ یعنان از کف داده بود. لعنت نیچن نیو ا گفتیبود که کفر م دهی. به کجا رسدیخودش لرز

 .گرفتندیرا هم داشتند از او م شیو خدا مانیکه ا ستادفر یو زر دیهم بر سع یدل استغفار کرد. لعنت
و متعجب از فکر و کفرش، اخم در هم  دیکش ی. آهزندیبه سرش م یبیغر یهاکه آدم در تنگنا چه فکر یراست به

 .دیکش
جا، در همان هنگام رفتن حامد، هم همان یخوش دیرا بر سرشان آوار کرده بود. شا اهشیس یرو بیعج یزندگ نیا

 رفته بود. شانیاز زندگ
. کردیرا باور نم شیهابچه یآن هم از طرف برادر همسر و عمو د،یاز تهد زانیم نی. استادیا دهیلرز یو با دل فیبالتکل

 .گداختیو م دیلرزیمادر بود. ته دلش م
مادرش مانده بود و بس. تمام  یاتاقه براو تک یمیقد یخانه کینداشت. فقط  یبرود. پناه محکم ییتوانست جا ینم

 بود. نیهم اشییدارا
*ـوس نمرده بودند. کاش بـینیم یپدر و برادرانش را کرد. کاش زنده بودند. کاش در آن تصادف لعنت یهوا دلش

 ده بود.زن شانیکیحداقل 
 با دست به خودش فشرد. ارادهیرا ب شیهاکرد. بچه یپناهیترس و ب احساس

 ماند و گداخت. دیبا ای. گوستیهم ن ینمانده. راه رفتن گرید یبرگشت راه
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا
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*** 
 ساره

رو که با حماقت  یناجور یوصله نیببرمت و ا تونمینم کنم،یم یکه هرکار یگره خورد شمیر خیب یجور هی -
 خودم ساختم، از بن بکنم. یبرا
اش . جملهشومیم رهیاش خمردانه دارهیو فک زاو ستیادیز شیکه برا یتراشو به صورت خوش گردمیتعجب برم با

 . کدام اجبار؟کنمیم یرا در مغزم حالج
به  کنم؛یدرام مرور م یلمیچون ف کرد،ینگاهم م تفاوتیرا که ب یی. تمام روزهاکنمیتلخ حقارت را حس م طعم

 لحظه. کیوسعت 
متضاد و  یها. پر از حسشدنمیخاموش شده. پر از خأل و خال فروغمی. چشمان بفرستمیم رونیرا ب قمیعم نفس
 زننده.

 یکه مانند بغض تیلدای یجابودن من در خانه به مانند درد یو مثل اکنون، از درد یباش یمتالش خواهدیم دلم
دارم.  رشدنیحس تحق یغمت غنج برود. از طرف نیو ته دلم از ا یدر کنج نگاهت چنبره زده، پرده بردار یناشکستن

 .شودیاش عاقبت گرگ مزادهکرده؛ اما گرگ گرا بزر یها فرزندکه سال ی. مثل انسانقیتوفیب یتیحس مالک
 یو گاه باکمیو ب یقو یاحمق ساخته. گاه کیکه از من  ییهایها شده. پر از دوگانگمتضاد نیمن پر از ا روزگار

 یحس نفرت یشده و گاه ینحس ناش یهابرگه یپا ییکذا یدارم که از آن امضا شیرو یتیحس مالک یترسو. گاه
 است. زیکه به من داده سرار یها زجر و عذابکه از سال قیعم
 .کشانمتیآخر به صالبه م نکهیا را مطمئنم. زیچ کی ی. من پر از من و نامنم. ولهایهستم! پر از دوگانگ نیهم من
. پشتش ندینشیناخواسته به صورتم م یو پوزخند دوزمی. چشمانم را با غضب به نگاهش مدارمیقدم برم طرفشبه
 من است یتنها سپر دفاع نیا دی. شااندازمیبه غبغب م یو باد ستمیایم
به  ایت؟ به اخالق خوب و شعورت؟ نداشته یافهیبه ق ؟ینازیم تیبه چ ؟یهست یک ی! تو فکر کردستای! وایه -
. خالق تو خلقتت کم یناشیبدتر یفقط دو دسته آدم داشته باشه، تو قطعاً جز دسته ایاگه دن ت؟یوجدانیو ب انـتیخ

که صاف  یکج. تو همون خشت کج وارید رودیم ایتا ثر کج،هد معمار گذاشته. ذات و نهادت بده. خشت اول چون ن
 و عمر من. یوسط زندگ یافتاد
 .کشدیپشت گردنش م یو دست چرخاندی. سرش را با تمسخر به دو طرف مشنومیپوزخند بلندش را م یصدا

علف هرز  نیو ع یکه بله گفت ینبود ی! تو همونزنهیحرف م یکیاون  یمن از افتادن وسط زندگ یبرا یک نیبب -
. یکنم، تو خرابش کرد فیبگذرونم و ک لدایبا  تونستمیرو که م یخوش یهاتموم لحظه ؟یظاهر شد میوسط زندگ

 بزنم که... برو! برو روت رو کم کن! ییحرفا یکنیوادارم م یلعنت! دار ی. ایبرد نیتو از ب
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افتاد و هزار تکه  زیم گرید یبا سرعت از لبه وانی. لدهدیانه سر مآشپزخ زیم یرا رو وانیو ل گرددیبرم تیعصبان با
 شد.

که  ی. صورتنگرمیو صورت قرمزش م یو به خشم آن دارمیبرم هاکیسرام یرو یشدهتکه یهاشهیرا از ش نگاهم
دست  زهایچ ی. بعضپردیو م دهدیعنان از کف م المیمرغ خ ارادهیاز رنج و عذابم بود. ب یعمرم حاک یهاتمام سال
از درد  ی. پژواکشودیپژواک م دفاعمیدر مغز ب شانیهاندهپچ و خپچ ی. صداشودیظاهر م دفعهکی. ستیخود آدم ن

 .الودهین یهاو سال
 زده. یمردگخودش رو به موش یست. الکدختره نیخودشه. کار هم ریش تقصبابا، همه بابا،»

 دمی. خودم ددیگوینکردم. بهراد دروغ م ی. من کارلرزدی. قلبم مکنمیودم حس مخ یآلود آن مرد را روغضب نگاه
نکردم. من  یها خورد. من کارهلش دادند و سرش به پله دمیرفتند و آن دخترک را زدند. خودم د نیبا سارگل و سرو

 هلش ندادم!
و به  رمیگیصورتم نشسته، سرم را باال م یناخواسته که رو ییها. با اشکچرخانمیرا در دهان م امدهیخشک زبان
 .ستمیمن مقصر ن میبگو دینکردم. من با ی. من کارشومیم رهیخ د،یآیم کمیکه نزد یمرد

 .دمینکردم. من د یمن... من... من کار -
 کنم،یاش نگاه مو دست بلندشده یزده به مرد عصبانو بهت رتی. با حندینشیبه صورتم م یمحکم یدهیکش برق
 .لرزاندیمغزم را از شدت ترس م ادشیفر یصدا

 ؟یشکنیمن رو م ینفهم! سر بچه ی. دخترهبرمی. جفت گوشات رو مارمی! پدرت رو درمسررهیخ یخفه شو دختره -
 آره؟ آره؟

 :زنمیم ادیو لرزان، فر کشانغیج
 من نشکستم! به خدا من نشکستم! -

 ی. روسرلغزدیملتهبم م یهاگونه یکرده و رو خیاز سوز باد  میهااشک یسی. خپراندیدوم برق از نگاهم م یدهیکش
 .افتدیام مشانه یکوچکم کج شده و از شدت ضربه به رو

 یزیا چ. چرکنمینگاه م نی. به سارگل و سروکنندیو ساکت نگاهم م خورندیاز خشم مرد جا م یالحظه یبرا هابچه
. مرد کنمینکردم؟ با بغض نگاهشان م یمن کار ندیگویگنده نم نیچرا به ا کنند؟ینم تمیچرا حما ند؟یگوینم

لبخند بهراد و  یناگهان نگاهم رو زند؟ینم ی. چرا پس سارگل حرفلرزاندیرا م ادمیو بن کشدیم ادیهمچنان فر
 یهاادیبه فر خندد؟یو التماس من م هاهی. به گرلرزدی. وجودم مستدیایم یالحظه ی.. قلبم براشودیم رهیبرادرانش خ

 کداممان؟ م؟یاشده لیدل شانیهاخنده یکداممان برا م؟یهااشک ایمرد 
 «.شودیم تردهیاش کشو خنده نندیبی. مرا مدوزمیرا به چشمانش م ظمیو نگاه پر از غ زندی. نفسم تند ملرزدیم قلبم
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که همواره عذابم  ی. او همان بهراد است. کسشومیم رهیو ماتم را بلند و به بهراد مرد شده، خ حرکتیناگاه سر ب به
 شده. غرق در فکر است. رهیرو خو به روبه ستادهینکرد. پشت به من ا یراه کوتاه نیداد و در ا

و  ونیتلوز یرو. روبهرومیم کشی. نزددارمیا برمر وانیل ییانتها یو تکه نمینشیم صدای. بگذرمیاز کنارش م آرام
. به فشارمیرا در دست م وانیل یماندهیباق ی. تکهرومیاست. آرام جلو م ری. غرق در تصوستادهیا یکنار مبل راحت

 ش؟یپهلو ایگردنش  ؟به سرش رد؟یبزنم تا با درد بم شیکجا
 .دانمیبه کجا بزنم. نم دانمینم

 .لرزدیم جانیمرگش، بدنم از ذوق و ه یبرا یو خوش شودیچه م نکهی. از حس ندانستن ابرمیرا باال م دستم
! مرگ یشکوهمند ی. چه لحظهزندیم نهیدر سـ*ـ محابایتند و قلبم ب میها. نفسدارمیسمتش برمبه یگرید قدم

. مثل تمام درد و نمیبب توانمید را در چشمانت م. باالخره حس درشومیبهراد، آن هم به دست من. باالخره راحت م
شب تا صبح در تب سوختم. تو  تان،یهاییوفایکه از درد ب ییها. مثل تمام لحظهیختیکه به جانم ر ییهاترس

 ی. تو برایاز من گرفت تیهایوجدانیو ب یرا با نادان امیخوش زندگ یها. تو تمام لحظهیخواهرانم را از من گرفت
 .یام را از من گرفتکودکانه یاهایرؤ یخودت، همه دنیخند
و به  یمرا آزار داد شهی. تو همیدیخندیم میهابه اشک شهی. تو همزندیهنوز در مغزم زنگ م تانیهاخنده یصدا

 .یدیوپازدنم خنددست
 .یابودم کردکه ن یبهراد! قدر تمام لحظات کنمی. نابودت مرسمیدارم به آرامش م باالخره

. تو مرا از خودم یها ساختاز ترس ییایبا دن یالیخ یو از من مترسک ی. مرا از خود من دور کردیمرا از من گرفت تو
 از من نبود. گریکه د یکرد یبه نامن لی. تو مرا تبدگردمیبه دنبال خودم م بانهیهاست که غرو سال یگرفت

از خشم و درد است. من در  زیلبر ی. آدمستیآدم، من ن نیا گرید دمیروز به خودم آمدم. د کیچه شد؟  یدانیم
 .دمیافسرده و خسته د یدخترک ها،نهییآ

 خودم تنگ شده است! یدلم برا من
که تو، منشأ  دانمیگنگم و تنها م یها. بدنم گر گرفته. پر از حسپردیو درد م ی. چشمانم از خوشبرمیرا باال م دستم

 .یریبم دیبا م،یهاتمام عذاب
نگاهش را به  رتیو با ح گرددیطرفم برمزدن، به ناگه بهبرهمچشم کی. انگار مرا حس کرده باشد. در خوردیم تکان

 .دوزدیخردشده در دستانم م یشهیمن و ش
 هایدگیمن! خون از بر ی. خداکنمیو به دستم نگاه م شومیخودم هم مردد م یالحظه یکه برا شودیمات م قدرآن

. لعنت به تو دمیو من نفهم دهیبر طورنیکه داشتم، ا یظیو کل دستم را قرمز کرده. حتماً از فشار و غ چکدیم رونیب
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عقل و  انی! فکرت هم باعث آزار من است. باعث عصکندیم یو زخم کشدیبهراد که فکر کشتنت هم اول مرا م
 روح خودم بر من. یجفا

االن  ونیتلوز یتو یکه مثل عاشقا یبا ارزش یقدرواسه من اون یفکر کردبا خودت احمق؟  یکرد کاریچ -
 ارم؟یو باند ب لیوپام رو گم کنم و بدوم برات وسادست
جلب توجه موجود  یبرا یخجالت یاکه مانند دختربچه یمن مهم یقدر براآن یکنیبر تو بهراد که فکر م لعنت

 .یآزارروح تیمن خود درد و حکا ی! تو براخراشمیجانم را م نیچننیچون تو، ا یریحق
 یخاطر تومن به ؟یخونینفس برام رجز ماعتمادبه نیکه با ا یهست یک قاًی! دقینیبیچقدر خودت رو مهم م -
 هاشهیش نیا یو راحت شم، دستم تو یریکاش بم نکهی. من از سر خشم و خواستن افتادمیروز ن نیبه ا تیخاصیب

 فرو رفته.
حس  امبستهخی یهارا بر گونه نشیمحکم دستان مردانه و سنگ یلیس یزدن، داغبرهمچشم کی یبه فاصله هانناگ
. شناسمیم میهای. من ضرب شصت بهراد را از بچگنشانمیم اشیلیس ی. دست سالم لرزانم را ناخودآگاه برجاکنمیم

 نیکه خواهرانم را با هم ییها. همان وقتشناختیخودش م بخشسرتم حیکه زدن من را تفر ییهااز همان لحظه
. من مثل خواهرانم نبودم. یخاطر نافرمانآن هم به دم،یچشیو من ضرب شصتش را م کردینوازش م شیهادست

حاکم مطلق  خواستیاما او م بردم؛یم شیرا بر اساس وجدان پ میو کارها آوردمیفرود نم شیجلو میمن سر تعظ
 .باشد

به نام  ینیبه وسعت غده چرک ییهاناتمامم. بغض یهانمانده. من پر از بغض یباق میفرونشاندن برا یبرا یاشک گرید
 بهراد!

 !نجایگمشو از ا -
 یرو نیا شناسند،یو مهربان م ختهیفره یخانه تو را به نام مهندس نیاز ا رونیکه ب ییهانفر از آن آدم کی کاش

 بسته.و دمل نیچرک یامن، غده یو برا یمهربان یخانه مهندس نیاز ا رونیب ی. تو براشناختندیرا هم م نتیو ننگ ریحق
 .ازاردیبسوزد و مرا ب دیبا دهی. انگار او هم االن فهمبردیام را در هم فرو مچهره ام،دهیدست بر درد

*** 
 شبگون

 نیتربا کوچک گریشد. د رهیخ اشرهیو به دستگ دیسرعت از جا جهکه به در خورد، به یایاپیضربات پ یصدا با
منتظر زندانبان  دیشده بود که هر لحظه با یزندان هیشب شی. دست خودش نبود. خانه برادیلرزیاز ته دل م ،ییصدا

 اتیدخترانـ*ـگ یآبرو یکه به منتها یساواک و ترس زنداندر  یمثل دخترک ؛یو از درون بلرز یگرت باششکنجه
 .شودیختم م
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به در خورد. در  یترمحکم ی. ضربهچیه گریو د فهمدیزن تنها و مانده با فرزندان کوچک م کیدرد را فقط  نیا
قدر فهم نداشت که صدا که آن یلعنت فرستاد. کس گسست،یو بند دلش را م زدیبر در م طورنیکه ا یدلش بر کس

 ...دیشا ای بزند و
از فرد پشت در نامش را  رزن،یش کیترس و محکم از قدرت  یهااز نشانه یعار ییبا صدا دیخودش آمد. او با به
 .دیپرسیم

را از پس  شیهاباز کرد. دست یقورت داد. چشمانش را محکم بست و به آرام یسختاش را بهشدهخشک یگلو آب
 شد. کیبه در نزد یسرش برداشت و قدمپشت وارید
 محکم کرد. رزنانه،یرا ش شیصدا شد،یقلبش با هر تپش از جا کنده م نکهیا با
 یتنهاست و پناه کشیکوچ یزن با بچه هی یمخصوصاً وقت ؟یبه در بکوب طورنیا دیندادن نبا ادیبهت  ؟یهست یک -

 جز خدا نداره؟
. دیتپ نهیدر سـ*ـ اریاختیو قلبش ب دیبند دلش لرز یاحظهل ی. برادیاز پشت در شن یامردانه یهاخنده یصدا

 اش؟حامد سفرکرده زش؟یحامد بود؟ حامد عز یدر دلش روشن شد. خنده دیاز ام یو نور یاز خوش یاجرقه
در مغزش جرقه زد. تنها شباهت حامد با  یو فکر دیرو شده باشد، ناباور لرزروبه کیتار یقتیانگار که با حق ناگهان

 شان بود.بم و مردانه یهاخنده نیحامد، هم یاز مادر سوا دِیسع
 شد. رهیسمت در خبه فرستاد،یم نییباالوپا محابایرا ب اشنهیسـ*ـ یقفسه ،یدیکه از ناام یو با نفس ناباور

 دن؟یکش رونیو بن از حلقومت ب خیز بزبونت رو ا نکهیا ای یزدن ندارزبون حرف ؟یهست یک -
 و بس. دیشنیخودش را م یهانفس یسکوت کل خانه را فراگرفت. فقط صدا یالحظه

 .یحرف تو دلت مونده، بارم کن یپشت در بمونم و هرچ شتریب ترسمی. مانصافیمنم شبگون! باز کن در رو ب -
 اشیاالتیو خ دهیبر دل لرز ی. لعنتمقدارشیسرش را به دو طرف تکان داد. خود نحسش بود، خود ب تیعصبان با

 را در دلش زنده کرده بود. یدیام یکورسو یخوش یالحظه یفرستاد که برا
 :دیرا برهم فشرد و زنانه غر شیهاحرص دندان با
 روزیاز د ینکنه رفت ؟ینکرد شیمونده که عمل داتیاز تهد یکیکدوم  ؟یخوایم یبرو! دست از سر من بردار! باز چ -

تو  نکهیا ده؟یعذابم م یچ یدونیم د؟یواسه آزار ناموس برادرت؟ سع یکنیم دایپ یچ ینیبب یفکر کرد یتا حاال کل
. یکشیدست نم یزجر و عذاب من رو؛ ول یفهمیرو. تو م تو قبح کار یزشت یفهمی. تو میفهمیرو م یو خوب یبد

 م؛یسوزیمون مآخرش همه ،یکه به پا کرد یشیآت نیا یکه تو ی! جوردیسع یکنیبد م یو خودخواه. دار یخودآگاه
 زکه ا یرسوند یی. تو به جایکرد شوونهیرو تو د یـناه تو. زر گـیب یهابچه یـناه من، حت گـیب یهابچه یحت
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. لعنت به تو! دهیفهمت عذابم م نیو ا یفهمیرو م نایا یرو بفهمه و پر از عقده باشه. تو همه نهیفقط ک ا،یو ح میحر
 .یمصر و گستاخ طورنیو ا یفهمیو م ینیبیکه م تیوجدانیلعنت به تو و تموم ب

نش چه افتاد. گـ ـناه فرزندا گــناهشی. نگاهش به طفالن کوچک بدیسرش چسبپشت واریعقب رفت و به د آرام
 یترس و افسردگ ینخورده بودند؟ آن هم برا یزیاز مراسم، چ ماندهیباق تییسکویحال، جز چند بتابه روزیبود که از د

 رشان؟یو اس پناهیمادر ب یآن
از  یفهمیاز دل؟ تو چه م یفهمیهم درد داره. تو چه م دنیفهم نیبه خدا که هم یول ؛یگیشبگون، تو راست م -

! عدلت کجاست انصافی! د بوجدانیاما مهرت از دلم نرفت. د ب دم؛یرس ری. دگرفتیتو رو از من م دیعشق؟ حامد نبا
از  یو کار نمیبیهاست تو رو از دور مکه سال ودخواهمتو؟ من خ ایمن خودخواهم  نه؟یبیرو نم دیکه درد من سع
 رو به حامد دادن؟سفر رفتن من، تو  هی یمن خودخواهم که به فاصله ست؟یدستم ساخته ن

دل  دیکه بعد ازدواج ما با یفهمی. خودتم خوب میدینگو. چه آسون گناهت رو عشق جلوه م یچینگو. ه یزیچ -
 د،یاصل ماجرا رو بهت بگم. سع دیاومد، من با شیاز زن برادرت. اصالً حاال که بحثش پ یبستیو چشم م یکندیم

 یهاشونه دنیو د شیو مردونگ کردیم موونهیمن حامد رو دوست داشتم. من از اول حامد رو دوست داشتم. نگاهش د
 ستبرش، آرومم.

 اش را لرزاند.زنانه فیظر یهاشانه د،یپر درد سع ادیفر یصدا
 یتموم تالشام رو برا. تو من و یدوستش داشت یبس کن! دهنت رو ببند! حالم رو به هم نزن. تو غلط کرد -

مزخرف  یهاو عشق من رو به شونه یکه کور شد یی. تویمون بد کرد. شبگون، تو در اصل به همهیدیخواستنت ند
 یول رم؛ید حقم رو از تو و اون نامردا پس بگیمنم که با نیو قاتل و ا یانصافی. شبگون، تو در اصل بیحامدت داد

من بودم، نه اون حامد  تیتو و زندگ یبرا آلدهیکه مرد ا یفهمیها م. بعدیردک یچه اشتباه بزرگ یفهمیم یروز هی
 .صفتیب

 نیعشق ممنوع است و ا نیبفهماند که ا دیچطور به او با دانستیجست. نم نییو پا دیلغز یهاگونه یرو یاشک
 نخواستن، کار دل.

 سروته؟یعشق ب نیاز او و از ا دیکشیچرا دست نم د؟یفهمیرا نم نیچرا ا دیسع
هق زد و از ته دل هق صدای. بدیچکیسرخش م یهاو لپ دیسف یهابر گونه صالیو است یاز سر ناچار ییهااشک

 .فتدیب دیسع وارطانیش اهیآرزو کرد کاش مهرش از دل س
. یهات بخورتازه گرفتم با بچه حونیبا نون و ر دهیکوبکباب خیچندتا س هیندارم.  تیدر رو باز کن. کار ایشبگون، ب -

که سنگشون رو  ییهابچه نیواسه خاطر ا ،یستی. فکر خودت نیومدین رونیبالت ب یدخمه نیتا حاال از ا روزیاز د
 باز کن. ،یزنیم نهیبه سـ*ـ
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 .دیکش ادیهم فشرد و پرخاشگرانه و ناچار فر یرا رو شیهالب ظیخشم و غ با
و معرفت باز کنم.  وجدانیب یتو یدر رو رو نهیبهتر از ا م،یریهام بمبرو. من و بچه نجایا . ازکنمیباز نم وقتچیه -
 !یکرد دینامردا رو سف یرو
 در رو باز کن. ایلج نکن زن! ب -
 :دیکش ادیفر آلودغیبلند و ج یصدا با
 !نجایبرو از ا -

نواختند و مظلومانه، با  هیشدند. ساز گر رهیدخترانش ناگهان از هم باز و به مادر خ یدهیمعصوم و ترس چشمان
 به مادر نگاه کردند. سشانیبلند خ یهادرشت و مژه یهاچشم

 فکری. چه مادر بترسندیها خوابند و ملعنت فرستاد. حواسش نبود بچه اشیحواسیو در دل بر ب دیکش ریشبگون ت دل
را به  دی. سعدیها را به آغـ*ـوش کشها رفت و آنسمت بچه. بهدیفکر بر خودش لرز نیشده بود! از ا یو خودخواه

و مادر  چندیبه خود بپ یداشتند که از گرسنگ یها چه گناه. بچهبودو خودش بدتر از او شده  کردیمتهم م یخودخواه
 ور باشد؟غوطه شیهادر ترس اقتشانیلیب

 بردار. لج نکن شبگون. ایپشت در. بعداً ب ذارمیها رو مغذا یول رم؛یمن م -
. دیرا شن دیسع یهاقدم یخانه و دورشدن صدا وانیا یمیقد یهاکییتق گذاشتن ظرف و قابلمه بر موزاتق یصدا

شب، درست دو ساعت بعد از بامداد، غذا آورده و خودش رفته  موقعنیها سوخته بود که اآن یانگار واقعاً دلش برا
 بود.

*** 
 ساره

 یاز خودت دور کن دیقدر با. آنیرها کن دیبا ،یها را هرچقدر هم دوست داشته باشآدم یبعض یگاه کنم. شیرها دیبا
 خواهمیاز من دور باشد. م دیکه با یایداشتناست. دوست نیمن هم ی. حضور سارگل هم در زندگیکه به آرامش برس

 کینزد ادیها که زبه آدم ست،یخوب ن بودنکینزد یادی. زدنباش کمیکنم؛ اما نزد هیو گر زمیدر فراغش اشک بر
شکستن. دل یاند براها زاده شدهآدم دیشکسته. شا یو قلب یمانیو آن وقت تو م کنندیرا رو م شانیواقع یخو ،یشو

 ییجدا یارا بر یحد دیبا شهیاست. هم نی! درستش هم همی. آریگریو نابودکردن د یخودخواه یاند برازاده شده
 یوپادست ریز گرینکنند. تا د دایآزارت پ یبرا یفرصت گریبدانند. تا د شتریت را بکرد تا قدر نییرماندن تعو دو

 لگدمالت نکنند. انصافشانیب
 طرف رو بفرست باال. د،یفر -
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و  کنمیبازش م ی. کمرومیطرف در راهرو م. آرام بهگرداندیرا به وجودم باز م بیغر یگفتنش، آرامشچشم یصدا
پر عشـ*ـوه و ناز  یهاساعت از روز در واحدش را باز و قدم نیا دی. سارگل باشومیم رهیخ امیبه ساعت مچ

 .بندمیاطرافش بفروشد. در را م جانیبه جهان ب یبردارد و فخر نیزم یرا رو اشیخداداد
 ی. مانتوکنمیخانه نگاهش م یت! از چشم. درست سر ساعرسدیاش به گوش متق درب خانه یصدا کشدینم یطول

 نه. ای انددهیمن هم خر یبرا گران،یجلب توجه د یبار هم برا نیا دانمیبه تن کرده. نم ییبایز یطوس
 یکودک ادی دیپنهان شده. امروز شا اششدهییطال یموها یبایلَخت و ز یتارها انیو بزرگش م یمشک چشمان

 رها ساخته. رشیشبگ یرا آزادانه بر دو گو شیموها یافتاده که چتر
درست شده. از اول  یخوب است. تضاد جذاب دهیکه پوش یایرنگ طوس یکرده. برا یرا صورت اشیاقلوه یهالب

 .یلعنت یبود قهیسلهم خوش
 کند؛یوستم مورمور مپ ریز یبخشو لـ*ـذت بیحس عج یول کنم؛یجمع م عیرا سر موقعمیب یبازشده شیو ن لبخند

 عروسکش. نیاز ذوق اول یکودک یدرست مثل حس خوش
. ستدیایم شیرو. درست روبهکندیطرف آسانسور حرکت م. سارگل بهشودیم کیساعت به وقت موعود نزد یهاعقربه

 دی. او بادادیهرگز دکمه را فشار نم کشد،یچه انتظارش را م دانستیاگر م دی. شارسدیو به انتظار م زندیدکمه را م
 شده. اشآسانسور مأمور گماخته نیاز من دور شود و ا

 رسدیدوم م یچهارم، دارد به طبقه یپنجم، طبقه ی. طبقهشودیآسانسور سبز م ی. دکمهکندیرا با دست باز م درب
 حس پرواز را حس کند. خواهمی! مییو حاال... رها

 یبرق آسانسور قطع و صدا ب،یعج یو ناگهان با سرعت رسدیدوم م ی. آسانسور به طبقهندینشیلبم م یرو یلبخند
 .شودیم اندازنیزده سارگل در آپارتمان طنممتد و وحشت یهاغیج

. حتماً به دلش بد افتاده. سه قلوها کندیبه اطراف نگاه م رانیو ح مهی. سراسشودیبا شدت باز م نیسرو یخانه درب
 نسبت به هم حس ششم دارند. شهیهم
 .گرددیطرفم برمبه رانیح نی. سروکنمیو در را باز م کشمیشالم را بر سر م عیسر
 مثل بمب منفجر شد، آره؟ یزیچ هی! انگار زهیریدلم داره م یبود؟ وا یچ یساره؟ صدا -

که مهراد عاشقش شد و بهراد،  ی. همان چشماندوزمیم اهشیاهم را به چشمان س. نگبرمیرا در هم فرو م میهااخم
 شک کند. یاذره دی. نبارمیگیبه خود م دهیترس ینه. ظاهر

. صداها از نستایاونجا وا ی. ولواریبه د نیبرخورد دوتا جسم سخت بود؛ مثل دوتا ماش یفکر کنم صدا یآره! ول یوا -
 .میبر ایب اد،یم نییپا
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 ی. بند دلش پاره شده و از ترس خبرفهممی. از درون گر گرفته. حالش را مرسدیبه آسانسور م رانشیو ح جیگ نگاه
 .لرزدیبدل شود، دستانش م تیافتاده، به واقع انیکه درونش به غل یبشنود و حس دیکه شا

 .میها بربازم خرابه. از پله نکهیاه! ا -
 ری. از طبقات سرازکنمیسرش شروع به حرکت م. پشتدهیپر نیسرو ینگ از رو. رمیرویها مسمت پلهسرعت به با
 مرده باشد. قرارمان ضربه بود! دیقاعدتاً نبا یافتاده؛ ول یچه اتفاق دانمی. نممیشویم

اند. نکند و دورش را گرفته زنندیشده، با هم حرف مهول یهراسان و مردها یها. زناندستادهیدور آسانسور ا مردم
 رانند؟یهمه ح طورنیمرده که ا

صبر  نی. اداستیاز دور هم پ اشیجگر ی. مانتوکندیعبور م یمردم با سخت نی. از بزندیرا کنار م تیجمع نیسرو
به  نی. ناگهان چشم سروگانمانندی. همه همسارودیکنار م تی. جمعافتمیراه م نیسر سروپشت عاًی. سرستین زیجا

افتاده. چشمانش  نی. سارگل زمزندیکرده به سرش مو هول کشدیم غیج محابای. بافتدیم تیوسط جمع یجنازه
. هنوز رمیگیو نامحسوس نبضش را م اندازمیم نیزم ی. خودم را روکشمیم غیبسته و اطرافش غرق خون است. ج

 نبوغ، چرا به من محتاج شده؟ همهنیبشر با ا نیا دانمی! من نمدیبه فر نی. آفرزندیم
اشک به  عیها باورم کند. سرکنم که نگاه یکار دی. مثالً خواهرش هستم و بااندازمیبه اطرافم م یرچشمیز ینگاه

 :زنمیو بر سر م کشمیم غی. جکنمیزده خارج مرا از حالت بهت امافهی. قنشانمیچشمانم م
افتاده، چرا دکتر خبر  نجایهان؟ خواهرم ا ن؟یزل زد یبه چ ن؟یکنینگاه م یبه چ ن؟یستادیجماعت! چرا وا -
 !نیکمکمون کن ن؟یستادیچرا وا ن؟یکنینم

*** 
 شبگون

که با  یالحظه نیانکار کرد. مثل هم شودینم ،یرا هرکار بکن زهایچ ی. بعضدیتوانست به خودش دروغ بگو ینم
 یاچاره ی. گاهشیهایشرمیو ب هابتیتمام مص ادیبه  افتد؛یاو م ادیبه  ارادهیو ب شودیم یعصب دیکودکان سع دنید
 کرد. ینیبشیپ توانیرا نم ندهیآ یبرعکس پدرشان؛ ول ا،یریاند. پاک و بمظلوم دیاما کودکان سع ست؛ین

وجدان در دلش عذاب یباشد؛ ول دهیرا د دیدر دل داشت. انگار که خود سع دیاز فرزندان سع یدلش حس تنفر در
بودن  یفرزند کس یندارند؛ اما گاه یها گناهبچه نیا دانستیوجدان. م یهمان ندا دیشا ای بیعج یداشت. عذاب

 .شودیمتولد م یاکه بدون دانستن و خواستن در خانواده یاـناه است آن بچه گـیهم کفاره دارد و ب
اند. روزگار که نداشته یاند. حق انتخابشده یو زر دیدارند که ناغافل فرزندان سعن یها گناهبچه نیسوخت. ا دلش

 .دهدیقدرت انتخاب نم
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 یها قرار بود کسآن یعنی. دیبودند، افتاد. دلش لرز یشان که مـسـ*ـت ازکودکبه صورت معصوم کودکانه چشمانش
 شوند؟ دیسع ای یمانند زر

کوچک و معصوم، با  دیقدبلند چهارشانه را کوچک کرده باشند. سع دیبود،.انگار سع دیهمانند سع قاًیکه دق شانچهره
داشت.  یلَخت و مشک ییکه ارث خاندان بود. حامد هم موها یلَخت و مشک یی. موهادارهیزاو یو فک دهیکش یصورت

. مثل دیسع یهایبد مقابل ینبود. حامد خودش بود؛ نقطه دیماند سع وقتچیبود؛ اما حامد ه هشیحامد هم شب
 .ایو ثر یباباحاج اسیدر مق یدر تضاد بودند. تضاد دیو شر! حامد و سع ریاز حق و باطل، خ یمصداق

. زدینم یاش حرفاز آن زن نبود. حامد هم درباره یطالق گرفته بود. اصالً نشان یاز باباحاج ایچرا ثر دینفهم وقتچیه
ها . دهانشدیها افکنده مها بسته و نگاهزبان شد،یدر خانه بود که تا حرفش م ایثر یاندازهبه یاصالً انگار سکوت

 اش، تندتر.مرد خوب قصه زدنحیو تسب گشتیبرم یباحاجناخودآگاه بسته و سرها رو به با
را هم به  اهل خانه، او ی. انگار سکوت بلند و نگاه فسردهدینپرس وقتچیوسط باشد؛ اما ه نیا یزیچ زدیم حدس

 فروغیب اینام ثر دنیحامد را که با شن یالهینگاه ت شدی. مگر منشاندیو قفل سکون را بر دهانش م بردیم غمای
تا مبادا نگاه  زدینم یحرف چیو ه نشاندیشد که مهر سکوت بر لبانش می. نمشدیماند؟ نه، نم اعتنایو ب دید شد،یم

 حامد بلرزد.
 یدر دوخته شد. به ناگاه قامت زن یسرعت باال آمد و به چهارچوب چوبخانه گشوده شد. سر شبگون به بازمهین در

 از جا بلند شد. با تعجب نگاهش کرد. عیبه داخل گذاشت. سر یکه قدم دیرا د یچادر
 !نییمامان، شما -

 یجارخت یو رو رونیسر ب حرکت از کیرا با  یچادرش را با دست کنار زد. بدون جواب چادر مشک یگوشه زن
 قرار داد. واریبر د شدهخیم
 ن؟یزنیشده؟ چرا حرف نم یزیجان؟ چمامان -

 حرفیداد و ب لیمادرانه به نگاه نگران فرزندش تحو یاغرهو سردش را به شبگون دوخت. چشم نینگاه سنگ زن
افتاده بود.  ی. پس اتفاقدیرا نبوس شانیاهها نرفت و گونهبار برخالف دفعات قبل سمت بچه نینشست. ا نیزم یرو
 شد. رهیزد و به چشمانش خ هیتک یپشت یمادر نشست. به قال یروروبه یقراری. با بدیفکر دل شبگون لرز نیاز ا
 .دیشده، توروخدا بهم بگ یزی! اگه چنیجان، نگرانم کردمامان -

بر  نیشبگون دور نماند و هم زیبود، از نگاه ت شیهاهرم نفس نیکه ب ی. آه بلنددیکش یانفس بلند و کالفه مادر
 اش افزود.دلهره

 مادر! -
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به سکوت  یارا ته نگاه مادرش حس کرد. لحظه یدر هم رفت. دلخور شیهازن به شبگون دوخته شد، اخم نگاه
 کرده بود. نیزن را سنگ یهاگذشت. نگاه کنجکاو شبگون شانه

ها راحت بود، االن چرا از شما المیبود، من خ یقبالً باباحاج ؟یموند ست،یکه شوهرت ن یاخونه یشبگون؟ چرا تو -
 ؟یایو اونجا نم یگوشه کز کرد نیبده که ا قدرنیمن ا یخونه من؟ خونه نیاینم

شده و دلخور  نیسر سنگ نقدرینرفتن او ا یمادرش برا یعنیشد.  رهیباال رفت و با تعجب به مادرش خ یکم شیابروها
 است؟
 شد. رهیو گرد مادرش خ دیلب نشاند. به صورت سف یرو یلبخند

 تیخونه وضع ادیبابا فوت کرده. بنگران حامدم. حامد هنوز خبر نداره حاج نی. باور کنستین نیجان، مسئله امامان -
 کنم. ییرایباشم تا از مهمونا پذ دیام، باعروس خونواده نیاز ا ری. به غکنهیمنم نباشم، دق م یاز طرف نه،یرو بب

. شودینم ،یزبان برخالف واقع باز نکن ،یکنی. هرچه مستین یاچاره یفرستاد. گاه اشییبر دروغگو یدل لعنت در
. بردیم نی. اعتماد را از بدیبخش شودی. آخر دروغگو را که نمیسازش بمان ایو آخر به انتظار بخشش  ییبگو یناچار
که مصلحت  یقدر دوستش داشته باشآن دیشا ایتو اعتماد ندارم  هب گریکه من د یو دم نزن یبساز یمجبور جهیدر نت

. االن که وقت ابدی یمزاحم خالص موقعیافکار ب نیو... سرش را تکان داد تا بلکه از دست ا یحرفش را هم درک کن
 ها نبود!فکر نیا

 شیو چون ن شدیزخم م اشیادآوریبا  یچنبره زده بود و هرازچندگاهکه بر قلب شبگون  یاز داغ دانستیچه م مادر
 کرده بود؟ دیها را با جانشان تهدآن شیهابچه یعمو دانستی. او چه منشستیبر جانش م

 .یخونه بمون نیا یتا برگشتن شوهرت تو دونمی. من صالح نمیایبا من ب دیشبگون، تو با -
باز و دوباره مرتب بست.  هدفیرا ب اهشیس یروسر یخطر در گوش شبگون به صدا درآمد. با استرس گره زنگ

اش افتاد؛ همان سمت دست چپ و حلقهالنگوها به یهنوز بر دستانش مانده بود. نگاهش از رو اشیعروس یالنگوها
نگاه مادر را بر  ینیکرد ساده انتخاب کند. سنگ یسع و ددستشان نبو یادیپول ز یساده و مختصر. زمان عروس نگیر

 سرخش حس کرد و به خودش آمد. یهاگونه
 دیم، بچه هام با. خونهنجاستیا میبمونم. زندگ نجایا دی. من بانیکنیچرا اصرار به رفتن م دونمیجان، من نممامان -
 حامد چقدر روشون حساسه؟ دیدونیخونه پدرشون باشن. مگه نم یتو
ها و آن گذاشت. اخم یرا خم کرد و دستش را رو شیزانو کیشبگون انداخت.  یرا به رو اشرهیکالفه نگاه ت ادرم

 .لرزاندیشبگون را از درون م نیداشت و ا ریدرگ ینشان از ذهن نش،یسکوت سنگ
 .یبمون ستیمصلحت ن گهید بندن،یبهت افترا م یوقت یخونته؛ ول نجایدختر! درسته ا نیبب -
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شوک خودش هم تعجب  نیشوکه شد و از ا ی. کمدیاز سرش جه یحبس و برق نهینفس شبگون در سـ*ـ یآن به
 نبود. شیب یالیآن اتفاق تلخ، هرگز به گوش مادرش نرسد؛ اما انگار خ تیدر دل داشت که حکا یدیام دیکرد. شا

 یزر نی. من از ایبمون نجایا ستیمادر. صالح ن دهیگفت که دلم لرز ییزایچ هیاومده بود.  خانومنیجبماه روزید -
 شد. شیزن، خانوم زندگ نیکه ا دیسع یبه خوب یدختر. عجبم از مرد ترسمیم ایحیب

. پشت ندیرا بب یمادرش از زر دنیکرد. انگار انتظار داشت قدرت و نهراس یترس مادر، ته دلش را خال اعتراف
 بماند. منیا یزر ینهیک لیمند مادر، از سپنهان شود و بر فراز کوه قدرت شیهاشانه

 .شهینباشم، دلخور م اد،یجز موندن ندارم. حامد ب یامن چاره -
صورت  یشد. از ک زیدر هم گره خورد و نگاهش ت شیهااخم یعطوفت را گرفت. به آن یو خشم جا زیمادر لبر صبر

 و چروک پوشانده و او دقت نکرده بود؟ نیمادرش را چ
تو  نهیو بشنوه و بب ادی! حامد بترهیمن، صدبار حامد راض شیپ یایدختر؟ به خدا که تو االن ب یفهمیحرف نم چرا -

برنخوره و  شیمردونگ رتیاگه به غ ستیمادر! مرد ن کنهیدق م ،یکه به عفتت افترا بستن، موند یاخونه یهنوز تو
 حرفاست مادر. نیاز ا ورتریغ شناسم،یکه من م یحامد نیدم نزنه. ا

آن افترا و بودن شبگون در  دنیاش تا چه حد بعد از شنمردانه رتیحامد و غ دانستی. مدانستیهم خوب م خودش
 یکه آوازه یدیآن هم سع شناخت؛یرا نم دیچون سع یاهینداشت. مادر که غول س یااما چاره د؛یجوشیآن خانه م

و  دهیرا د دیظاهر سع نیا ی. چه کسربودیکوچکشان م هرمردان ش نیورتریسبقت از غ یگو اشیو مردانگ یکین
 و شبگون؟ یجز زر شناختیم

. رفتیباالتر نم نیزم یهازهیرنامحرم از سنگ دنیوقت د دی. چشمان سعکردیباور نم یهم کس گفتیاگر م یحت
 پسرکان محله. یندهیآ یبرا ینجابت مردانه بود و درس یبرا یکه مثل نشاندیبه صورتش م ییایچنان ح

 !امیمادر! نم تونمینم -
لبانش  رینامحسوس از ز یکه آخ کردیم تشیرا دراز کرد. انگار درد پا اذ شیآب دهانش را قورت داد و پاها مادر
 را نوازش کرد. شیشد و با دست هر دو زانو یجار

حسادت  ای نهی. مشخصه ازت ککنهیزن نگرانم م نیحضور ا یخوشه مادر؛ ول دیآقا سع یالبته من دلم به مردونگ -
 !زنهیدهنش نم یچرا تو دیشده. موندم سع حیوق طورنیبه دل داره که ا

به زانوان پر دردش  یاحرف جان تازه نیا دنیسرعت از جا بلند شد. شندر ذهنش زده و به یحرف، فکر نیگفتن ا با
 دیدست به دامان سع دیبود؟ شبگون که حاضر به آمدن نبود، پس با فتادهین دیسع ادیکرده بود. چرا از اول به  قیتزر

 .شدیم
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و به صورت  دیمادر از جا جه یاز حرکت ناگهان ی. شبگون با نگراندیبرداشت و به سر کش یرا از جا لباس اهشیس چادر
 اما مصممش نگاه کرد. دهیچروک

 ؟یریم یشد مامان؟ دار یچ -
 صورتش گرفت. برگشت و به شبگون نگاه کرد. یجلو یحجاب یچادر، پرده یرا مرتب و با گوشه اهشیس چادر

 سالم کنم. دیبه آقاسع رمینه مادر! م -
 نیب نیبه نظرش ا یزیبرود؟ چ دیسع یبه خانه دیافتاده بود که با ادشیتکان داد. مادر االن  یبا ناباور یسر شبگون
 .دیناخواسته باال پر شیو ابروها دیضطراب به جانش چنگ کشو ا ی. نگرانامدیدرست ن

 . فکر نکنم اصالً خونه باشن.نیبر ستین یازینه مامان، ن -
 .دمیشن اطیطرف حمن وقت اومدن صداش رو از اون ؟یچ یعنیوا! مادر؟ خونه نباشن  -

 نشانیمادر برود و ناخواسته ب دادیاجازه م دیبزند؟ اصالً به صالح نبود. نبا یباره حرف نیدرا دیبرود و با سع نکند
 رد و بدل شود. ییهاحرف
بود. به خودش آمد  اهیاو همان غول س یاحوالمنبع تمام ناخوش دانستی. چه مشناختیرا نم دیاش که سعساده مادر

 سمت مادر رفت.گونه بهو التماس
 .ستین یازینرو مامان! ن -

 یو پا دیفهمیمخالفت شبگون را نم لیشد. دل رهیدخترش خ یهاو اخم دهیرت هراسبرگشت و به صو دیبا ترد مادر
باال انداخت و مصرانه  ییشود. ناخواسته ابرو نیکه مبادا از رفتار زنش شرمگ گذاشتیم دیسع یخجالت از مردانگ

 ادامه داد:
عرضه  کمهی دی. باهیمرد شوهر زر نیچه کنم و چه نکنم. ا یگینگو! من مادرتم، نه تو که به من م یزیچ گهید -

 نه؟ ای رهیزنش رو بگ یداشته باشه و بتونه جلو
دخترش عبور کرد؛ اما شبگون مردد کنار  رانیچشمان درشت و ح یدر اتاق را باز و از جلو محابایجواب نماند ب منتظر

نه. آخر صالح را بر نرفتن دانست و با  ایسر مادرش برود پشت دیبا دانستیماتش برد. نم یالحظه یو برا ستادیدر ا
 .ستادیاسترس و دلهره به انتظار ا

 .دیحال مادر از پشت در را شنخوش ینگذشته بود که صدا یاقهیدق چند
 باز کن دخترم! -
 را به مادر دوخت. اشیطرف در برگشت. آن را باز کرد و نگاه سؤالسرعت به به

 .لرزاندیم شتریتن شبگون را ب نیمذاکراتشان داشت و ا یبر از خوبشاد و خندان مادر، خ یچهره
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هات از بابت تو و بچه المیخ گهیمرد که هست، من د نی! خدا حفظش کنه! ایدار یدختر! چه برادرشوهر خوب یوا -
 یخواهمعذرت یو با شرم نگاهم کرد. کل نییسرش رو انداخت پا یکردم، چطور هیازشون گال یوقت یدونیراحته. نم

که نتونستم  دیمن رو ببخش»نسبت به تو داره. گفت  هم یاحالش خوب نبوده و خب حسادت زنانه یزر گفتیکرد. م
بعد  گفتیو بعدم قول شرف داد با تموم شرافتش ازتون محافظت کنه. م یعذرخواه گهید یکل« زنم رو کنترل کنم.

 یزن و بچه گنجهینم شیمادر بشه و تو مرام مردونگ یدر خونهش دربهنداره عروس خونه تیخوب گهید یمرگ حاج
 برسه. نیبه زم یاگهید یبالشت خونه یشب سر رو هیبرادرش 

. از درون گر گرفت و بر بخت بدش لعنت فرستاد. دیلرزیباز به مادر نگاه کرد. تمام بدنش م یشده و با دهان مات
 باور کند! یگریزد و د یحرف هشیعل شدینبود! کاش م قدر خوبآن دیکاش ظاهر سع

. مادر ستین نیباورش کرده بود. اصالً نه، ماجرا ا د،یسع یداشت که با چند جمله یااز نهادش برآمد. چه مادر ساده آه
که به نامش قسم  یانام بود و محلهخوش دیسع کی. آوردندیکم م دیتر هم مقابل سعندارد. از او زرنگ یکه گناه

 نیو ا کندیبه سالمت عقلت شک م دیتردیاست، ب گونهنیو ذاتش ا نیا دیسع ییهم بگو ی. به هرکسخوردندیم
 و طردشده. یشویکه در آخر سرخورده م ییتو

*** 
 ساره

 چقدر مزخرفه ساره، نه؟ ی! زندگستی! اصالً حالم خوب نیوا -
از اشک آن را پوشانده.  یانشسته که هاله رانشیدر ته نگاه ح یغض. بشومیم رهیصورت گرفته و مغمومش خ به

از حد ناراحت است و  شیب نی. سروزارمیاطرافم ب یمنف یها. من از حسرودیدر هم فرو م میهاناخودآگاه اخم
 ی. حس بددهمیهم فشار م ی. محکم روبندمیرا م میهابازگو کند. چشم میبرا خواهدیافتاده که م یاتفاق فهممیم

 .آورصالیاست یتیخبر تلخ و واقع کی دنیشن یبرا دنیدارم. مثل انتظار کش
طرف به آن ی. نگاهشومیم رهیاما گلگونش خ بستهخی یهاگونه یو به اشک سرخورده بر رو کنمیرا باز م چشمانم

شده و حاال منتظر  یبستر نجایا حال. از امروز صبح تابهاندازمیسارگل م یهوشیو صورت کبود و غرق در ب شهیش
 عملش را بدهد. تیتا رضا میرادیآمدن ه

 ی. حتدهندینداشت چه انجام م یتیاهم میوآمد کردند و من برا. دکترها و پرستارها با سرعت رفتدانمیچه؟ نم عمل
مجبور  یکه گاه ینداشت تا به دنبالش بروم. فقط مثل طوط یتیاهم میکردند و باز هم برا شیجاچند اتاق جابه نیب

 شدم. رهیخ نیسرو یهایو زار کدنبالشان راه رفتم و به اش م،یکردن بخش بودبه عوض
ها و بر در رمیبه انعکاس تصو یحت نه،ییدخترک درون آ ییندارد و از ترس رسوا یفیتعر یلیکه خ سرووضعمان

 .شومینم رهیها هم خپنجره
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دارم. نه  یبیشده. حال عج یمن هم خاک یمشک یو مانتو رقصدیم نیصبح هنوز بر تن لرزان سرو یجگر ینتوما
 .فهممیحالم و نه ناراحت. خودم هم خودم را نمخوش

 ! ساره، نگاهم کن!یاکه هنوز شوکه رهی. خواهر برات بمیشیش مات مبرات ساره! از صبح همه رمیبم -
بودنم را حس به چشمانش کشاندم تا سردرگم ریو د حسیطرفش چرخاندم و عمداً نگاهم را ببه نهیرا با طمأن سرم

 !یشیکند؛ البته نما
 .شومیم رهیصورتش روان است، خ یکه به پهنا ییهاو در اشک بردیم غماینگاهم را به  شانش،یزار و پر یصدا

 . مات نشو!ایساره، به خودت ب -
شدت  اشهیلرزان گر ییو با صدا کشدیم اشیشانیبه پ ی. دستکشدیماغش را باال مو د کندیم یکوتاه هقهق

 .شودیو گرفته م زیت هیاز شدت بغض و گر شیو صدا لرزدیاش م. دو شانهردیگیم
 م؟یرو بد رادیخدا! حاال چطور جواب ه ایسرمون اومد؟  ییچه بال یدیشد؟ د یچ یدیسارگل! د یبرا رمیبم یاله -

 یدونیذوقش! نم یبرا رمیبود! بم دهیفهم شبیسارگل که تازه د یبرا رمیبم یکه درد نکشه؟ وا میبگ یبهش چطور
براشون  نشیریش یبگه که مزه یجور هی خواستی. مهبه بهراد خبر بد یکرد. مونده بود چطور فیبرام تعر یبا شوق

 ...رمیبشه؛ اما... بم یابد
را  یزی. چه چدیچرخ شیهادنبال مقصود واژههق امانش را برد و ذهن من بهکه هق« براش رمیبم» دیبگو خواست

 کدام خبر؟ نکند... د؟یگویم
عدالت است  زیم یبر رو یپتک آخر قاض دنیکه در انتظار شن ی. مثل کسکشانمیم انشیرا به صورت گر رانمیح نگاه
 .یقاض زیشده بر معدالت حک یترازو دنیبسنجد؛ مثل دخود را در قبال جرم ناتمامش  تیمحکوم زانیتا م

 ؟یگیم یدار یکه کور شد؟ چ یبگه؟ کدوم ذوق رادیرو به ه یچ ؟یزنیحرف م یاز چ یدار -
و  دهدیبه دو طرف تکان م صالیو است أسی یو با نگاه به چشمانم، سرش را به نشانه ردیگیشدت م اشهیگر

ام، توان زنانه نیو با آخر رمیگیرا م شیشده، دو بازو ی. عصبخوانمیافسوس را در نگاهش م یواژه ریهزاربار تصو
 .دهمیتکانش م

 یبگو چ عی! من اصالً تحمل ندارم. سرزای! اعصاب من رو به هم نرنیزبونت بند اومده؟ بب ؟یحرف بزن! الل شد -
که دو  شدمیهم براتون محرم راز محسوب نم یسر نیا ه؟یچ ن؟یو به من نگفت نیدیفهم ییرو باز دوتا یشده. چ

 راز شد؟ نتونیب ینفر
اشکش  یو سرچشمه پردیباال م شیسرعت دو ابرو. بهکندیو با تعجب نگاهم م فهمدیو حرص کالمم را م طعنه

 .خشکدیم یالحظه یبرا
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صدبار بهت  ؟یرو تکرار کن متیقد یمسخره یکه حرفا هیتیوپرت بگو! االن وضع! کم چرتیشد وونهیباز که تو د -
 یدونستیما رو قابل نم ا،یب شمونیپ میگفتیکه هربار بهت م یاحمق یتو نیا م،یکنیرو ازت پنهون نم یزیما چ میگفت

چه خبره.  یکه االن ندون یدیکشیرو از جمعمون عقب نم دتخو ،یشعور داشت کمهی. تو اگه یدادیو محلمون نم
من  یقبل اومدن بهراد و مهراد، خونه شبید شه،ی. ما هم مثل همینبود م؟یکه نکرد میکردیبرات م دیبا کاریچ

 .هشد دییجوابش اومده و تأ ده،یها براش زحمت کشکه سال یادهی. گفت تونسته به آرزوش برسه و طرح و امیبود
. آب دهانش را قورت داد دیسمت من سرتاپاگوش چرخسمت سارگل و بعد بهساکت شد و نگاهش به یالحظه یبرا

سرش گرفته  اریاتفاق مزخرف امروز، بدجور عنان از کف اخت نیو آرام سرش را با حسرت به دو طرف تکان داد. انگار ا
 .دهدینشان م ینواختکیالعمل عکس نیچن ،یکه با هر عمل

حس  زانشیرا در نگاه گر یقراریو ب ینگران ی. معنادهدیو آب دهانش را با صدا قورت م شدکیم یقیعم نفس
کبودش را از هم باز  یهالب یو به آرام کندیشالش بند م نییکنان انگشتانش را با استرس به پامن. منکنمیم
 :کندیم
 .تراشنیخون تو مغزش لخته شده و قبل عمل موهاش رو م گفتیپرستار م -

 .زدیریته دلم فرو م یزیچ ارادهیو ب دهمیتکان م یرا با ناباور سرم
و  کردیآراستن آن صرف م یوقت برا یکل شهیدوستشان داشت. هم یطور وسواسبود و به شیعاشق موها سارگل

ان دهد و آن تک یچشمانش گردن یو جلو دیایب رادشیتا ه نشستیو با ذوق منتظر م آوردیها در مبه انواع حالت
 !ستیعال نی. اشودیکار نابود م نیپس با ا زد؛یرب رادیبر ساحل چشمان ه ایدارش، چون موج درحالت اهیبلند س یموها
چرا. ته  فهممی. نملرزاندیکه انگار در وجودم رخنه کرده و دلم را م یدارم. حس یاست؛ اما حس بد یخوب یضربه

 یعنی نیو ا شودیم تیهم اذ رادی. شوکه و هکشدیسرش را بتراشند، خب قطعاً عذاب م یحالم. وقتدلم خوش
 دهد؟یکه آزارم م اندازدیم یزیچ ادیو مرا به  کشدیکه از درونم زبانه م ستیحس چ نیاما ا ر؛ینظیب یالحظه

تند و کوتاه  ادشیاز  میها. نفسکه.. یحس تلخ است و مربوط به او. همان نی. اشناسمیحس را خوب م نی! من ایآر
 .شودیم

و  یخوش نیب یدارم؛ حس یبیرا از دست بدهم. اما هنوز حس غر یخوب نیبه ا یلحظه دی. نبادهمیرا تکان م سرم
 .دهدیها، عذابم مخاطره یادآوریآن حس مزاحم  یآتش جانم؛ اما از طرف یآب بر رو ختنیر ایلـ*ـذت 

 .ستمیایو مقابلش م رومیسمتش م. بهستیعال نی. انمیبیرا در دستانش م نیو ماش شودیم کمانینزد پرستار
 .میدیخودمون انجامش م نیاجازه بد -

 .داردیبه جلو برم یو قدم کندینگاهم م نیسرو
 .دنینه، چرا ما؟ بذار خودشون انجام م -
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و  رمیگیبه چشمانم م قیعم ی. االن وقتش است. حالت غمزنمیو به چشمانش زل م گردانمیسمتش برمرا به سرم
 :دهمیبا بغض جواب م

. کشهیعذاب م دتش،یاول بدون مو د بهیغر هیبشه و بفهمه  داریکار متنفر بود. حاال اگه ب نی! سارگل از انینه سرو -
 .میبذار خودمون بزن

را از  ییفرصت طال دیدد و متعجب است؛ اما نباهنوز مر دانمی. مدهدیتکان م دیو سرش را با ترد شودیم دودل
. میکنیسرش را بلند م اطیو احت بتی. با مصافتمیطرف اتاق راه مو به رمیگیرا از دستش م نیماش عیدست بدهم. سر

 یچه لذت شیموها یزده براماتم یچهره دنی. آخ که دمیوش. پر از حس خوب و سرخزنمیاز درون لبخند م ارادهیب
دچارش کنم. در عوض تمام  توانمیهم م یگریو حاال به درد د نمیدرد را در نگاهش بب خواستمیدارد! من م

 .ختمیخاطرت رکه به ییهاو تمام اشک یکه از من گرفت ییهایبچگ
 شدندهی. از حس تراششودیم ریسراز ارادهیپر از اشک و ب نی. چشمان سروآورمیسرش به حرکت در م یرا رو نیماش

 نیکنم؛ وگرنه سرو یته یحس شاد نیچشمانم را از ا دیچه بد که با یدارم. آه! راست یدستانم، احساس خوب ریموها ز
 .زنمیرا هم م شیتار مو نیو تا آخر دهمینشان م شتریغمم را ب عاًی. سرفهمدیم

بر  دیآیرا که م یکنترل لبخند عیدارد. فکر کنم از شدت شوک، سکته کند. سر یفیچه ک رادیه یچهره دنیکه د آخ
 .کنمیرا جمع م نیماش میو س گردمیبرم ییو از ترس رسوا رمیگیدر دست م د،یلبانم بنش

 ریحالت. از زو بلند و خوش بایز یی. من با موهانمیبیو خودم را م افتدیاتاق م یبدون پرده یهاشهیبه ش نگاهم
. انگار دیآی. به ما مستیبد هم ن نی! همچمی. خودمانافتدیم اشدهیراشبه صورت کبود و سر ت نمیچشم نگاه مشک

 شد! فی. واقعاً حشودینم اراحتن یلیحساب خ نی! پس با افی. حمیشویبانمک م
 نیو هم ردیگینگاهش را از ما م صبرانهیسرش. بو بهراد پشت شودیوارد م مهیسراس رادیو ه شودیبا شدت باز م در

 .شودیبرجا خشک م حرکتیسارگل مات و ب یدهیتراش یموها دنیبا د دارد،یبه جلو برم یکه قدم
وجدان گرفته؛ چون . احتمااًل عذابخوانمیرا در نگاهش م لیدلیب یو حس ترس رودیبه عقب م یچند قدم نیسرو

 .ندیبیرا بتراشم. خودش را مقصر و مسبب م شیخودش سر خواهرش را نگه داشت تا موها
سمت و به سرعت به کندیمات شد؛ اما دهان باز شده و نگاه هراسانش را کنترل م یالحظه یهم با تعجب برا بهراد

 .رودیو خشک شده م رانیح رادیه
 :پرسدیو رو به من م اندازدیو بعد من م نیبه سرو یمضطرب نگاه

 شده ساره؟ یچ -
و  رادیه دیحس شوک شد نیاز بس که ا شومیم وانهیو د آورمیمدارم بال در  ی. از خوشستیمنظورش چ دانمیم

 .دارمیدرونم را نگه م یو شاد جانیو ه کنمیزور خودم را کنترل مداشت. به فینگاه مضطربشان ک
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 .ازهیعمل ن یبرا گفتی! آخه پرستار ممی. مجبور شدادی! موهاش دوباره درمنیجانم بهرادم! نگران نباش -
روز افتاده،  نیخواهرم به ا نکهیاالن از فکر ا دی! گند زدم. من بایعمل را گفتم. وا یکلمه لکسیخدا! من چه ر یا

را از  میهاو اشک کنمیاخم م عاًی. سردیآرام شو میها بگومن به آن نکهیداغون و ناالن باشم و بهراد آرامم کند، نه ا
 .سازمیم یدو گونه جار

 .اومدیبال سرش م نیا دیفداش بشم! آخه چرا با ی! الهمریبراش بم یاله -
که هر لحظه  یرو به من زترش،یجمع و مخصوصاً برادر از جان عز شیکردن تشوکم یتعجب و برا یبا کم بهراد
 .دهدیواکنش نشان م شوم،یم خودیکه انگار از خود ب یجور شود،یتر و بلندتر مسوزناک امهیگر یصدا

 ه؟یکارا چ نیا ،یترمحکم هیآروم باش ساره! من فکر کردم حداقل تو از بق -
شوکه خاموش شود، رو  رادیه یو دلهره نیهق سوزان سروبشنود و هق واریتا د دیگویکه انگار به در م یجور بعد

 :دهدیبه من ادامه م
 داره. محکم باش! ازیخوب ما ن یهیح. سارگل به رویاالن خودت رو کنترل کن دی! آروم باش! تو بازمیعز -

به خودش گرفته. شک  یا. چه چهرهمیدیبهراد را هم د یمصلحت گفتنزمیو عز می. نمردترکدیدر دلم م یاخنده پق
دو خواهر من،  نیبرادران و ا یبد باشد، برا یهرکس ی. او برازندیبال مندارم دارد از ترس جان و روان برادرش، بال

 انجام خواهد داد. شانیبرا یکه قطعاً هرکار ستیواقع قیر و رفبراد
 و بس. شناسمیقطعاً انجام خواهد داد. او را من م شانیبرا
 من رو. نیبب رادجان،یداداشم. ه راد،یه -
هم  نیکه من و سرو دهدیگرم و برادرانه فشار م ی. جورگذاردیم شیبازوها یو دست رو رودیم رادیطرف ه به

 .میاش را حس کردعشق و محبت برادرانه یگرما
 من یاما برا یدوستشان دار شتریو از جان هم ب ینیریآنها جان ش ی. برابهراد یمن هم خوب بود یبرا یاذره کاش

 خواهران من و برادرانت ی. حال برایدیو جانم را به آتش کش یدرد شد شهیمن هم ی. برایخوب نبود وقتچیه
 ؟یسوزانیو دل م یمهربان طورنیا

به قصد آزار و  یکرد ینگاهمیو هروقت هم ن یدیبودم که مرا هرگز ند لتانیفام یدردنخور و اضافهبه یکهیت من
 دادنم بود؟عذاب

 ریمن تحق تان،یهانفرهجمع پنج نیاز ب دیبا شهیچزاندن و رنجاندنم بود. که هم یبرا یهر موقع با من حرف زد که
 .دیشدیتا شما شاد م شدمیم

 چرا؟ ؟یروز انداخت نیچرا مرا به ا ؟یچرا فقط مرا آزار داد ،یفهمیرا م یحد عشق و مهربان نیتو که تا ا فهمم،ینم
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 یحق همه ن،یریانتقام ش نی. پس ادیرا از من گرفت میهای. شما روزگار خوش کودکخوردیتان به هم ماز همه حالم
 شما بود.

سمت خواهرم است به دیبع رادیچون ه یلرزان که از مرد محکم ی. با دستدیآیو به خودش م زدیریم رادیه یهااشک
. کندیو دستش را نوازش م شودیم رهی. در سکوت به صورتش خرساندیو دستش را به دست کبود سارگل م رودیم

 .فشاردیم درانهرا برا شیاهو بهراد شانه زدیریآرام اشک م یحرف چیبدون ه
 گریقدرکه دآن دارد. ازیها نسکوت و اشک نیبه ا رادیه میادهیدارد. انگار همه فهم انیدر اتاق جر یقیعم سکوت

 را آرام کند. زشیبرادر عز یمصلحت یهاندارد با حرف یبهراد هم سع
 :دیگویو رو به جمع م شودیاز در وارد م یالغر و قدکوتاه پرستار

 عمل رو پُر کنه. تیبا من فرم رضا ادیشوهرش ب مش،یبریبه اتاق عمل منتقل بشه. تا ما م عاًیسر دیبا -
 :کندیبهراد در جا متوقفش م یتا برود، صدا گرددیبرم کهنیهم و شوندیچند پرستار وارد م سرشپشت

 چطوره؟ قاًیاالن حالشون دق نکهیو ا نیکن یما معرف پزشکشون رو به شهیم ه؟یخانوم! پزشکش ک -
که در غم  زنمیزل م یفقط به بهراد مهربان و نگران ست،یمهم ن میبرا یاچون ذره دهمیگوش نم شانیهاحرف به

 .ستینفس سابق نبه قدرت و اعتمادبه گرید شیشده و صدا نیاز ته دل غمگ شیهایکودک قیبرادر و رف
را به  یگریاز او محافظت کنند و د نیریخوب بشوند و چون جان ش یکیمتفاوت باشند! با  توانندیچقدر م هاآدم

 بکشانند. ینابود یورطه
از  گرانیکه د ی. مثالً کسمیکنیم یرا رهبر یزندگ بیعج ییهااریکه با مع میایها پر از نقاط پنهان درونآدم ما

ها کند. ما آدم یرا تداع یاطرف مقابل، فرشته یقدرخوب شود که براآن یکس یبرا تواندیندارند، م شیدستش آسا
بانمک و  یافرشته هیبق یمن خوب نبود، اما برا ی. بهراد گرچه براکنمیحال را درک م نی. من امیبیعج یادیز

 چزانمتانینداشتم، پس م یکه گناه دانمیرا خوب م نیها شد. اما من اتفاوت همهنیهم باعث ا نیمهربان شد و هم
 .دیرا بفهم یبانگیو غر بودنعدر جم ی. که معندیرا بفهم امییتنها یهالحظه. که لحظهدیقدرکه مثل من عذاب بکشآن

*** 
 .گرددیسمتم برمسرعت بهو به دهدیتکان م ی. سرکشدیم اشیاکوتاه قهوه یبه موها یدست

 شه؟یم یبشن چ کیاگه اونا به هدفشون نزد یدونیم ؟یذاریدست م یدست رو یکال یزود باش ساره، چرا دار -
 اصالً برات قابل تصور هست؟

 .کشدیکوتاهش م یموها نیب یو دست گرداندیسرش را برم کالفه
اما تو  چ،یو ه میمونی. گفته بودم من و تو مرهیکار از دستمون در م میبهت گفتم بجنب، گفتم اگه نجنب یسراون -

 ؟یکنیم کاریچ یدار
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 :دهدیاش را ادامه مو متأسف جمله دهدیدر هوا تکان م چیه یرا به معنا دستش
حواست  م،یبازیکه آخرش م مییمن و تو نیکنم و ا سماریکنم، ب همانیصبرکن فالن کنم، ب یگی. فقط مچیه چ،یه -

 تو پوست گردو. مونهیآخرش دستمون م یریم شیآهسته پ یکه تو دار یطورنیا هست؟
 .ختهیبه هم ر ،یی. امروز با منتشرشدن آن خبر کذاکنمینگاهش را حس م یشانیو پر خوردیم حرص
را به  هاکیسرام زم،یو ت یسانتکفش هفت ی. پاشنهدارمیطرفش برمبه یو با آرامش قدم کشمیم یقیعم نفس

 وادار کرده. تاککینواختن آهنگ ت
تا حس  دهمیرا باال م امیکمان ی. ابروهانشانمیبر لب م یروزیو لبخند مطمئن و نشان از پ کنمیرا بلند م سرم

 .ندیبودن را از نگاهم درک کند و به عمق جانش بنشموفق
 . شک نکن.میشیکه باالخره موفق م مییما نیا زنه،یبه آب نم گداریب وقتچیآروم باش، ساره ه -

 شیو دوباره سر جا داردیرا برم اشیاکار قهوه زیم یرو یپوشه هدفیو ب دهدیرا به دو طرف تکان م سرش
 .نشاندیم
 کمه... یلی! وقتمون کمه. وقتمون خدوارمیام -

 .گرددیطرفم برمو با شوق به دهدیباشد. دستش را در هوا تکان م دهیبه ذهنش رس یانگار فکر ناگهان
 نکه؟یمگه ا -
 !زندیبا نگاهش بشکن م طورنیا گرفته که یجا اشیچه در مغز فندق دانمی. نمکندینگاهم م روزیو پ یؤالس
 ،یکنیم دایپ ی. بعد تو فرصت کافدمیرو م بشیروزا ترت نی. همکنمیکار رو م نی. من خودم امیوقت بخر نکهیمگه ا -

 چطوره؟
 نمیاش را به نگاه مشکو غرور سربلند مردانه زندیم یروزیبرق پ اشی. چشمان عسلکنمینگاهش م قیو دق زیت

 سؤال در ذهنم نقش بسته. یکرده اما کل تینگاه به من هم سرا نی. حس غرور و قدرتش با همکندیساطع م
 ؟یوقت بخر یخوایم یتو سرته؟ چطور یچ ؟یکن کاریچ یخوایم -

پُرقدرت هم  دیبا یدهیم یناب یدهیا یوقت دهی. انگار او هم فهمپاشدیبه نگاهم م یاسر آرامشو سر قیعم لبخند
 .یجلوه کن

و بعد  کنمیم یکه تو ذهنمه رو عمل ینباش. فکر یچیخانوم، نگران ه خرمیوقت م ،یهمکار گرام خرمیوقت م -
 .شهیم یچ ینیبیم
 !زیهمکار عز یو موفق باش یناب محکوم به سکوتت نابود نکن ینقشه نیبا ا جاکیتمام آمالمان را  دوارمیام

 .رومیم شکلشیکار مربعسمت در اتاقبه و گردمیو به قصد خروج برم فرستمیم رونیرا ب قمیعم نفس
 .دتیمخصوصاً با شال سف ادیبهت م تیصورت یمانتو نیا یبه سالمت، راست -
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 حال؟تابه ی! از ککندیو ظاهر من نگاه م پیحال به تتابه ی. از ککنمیو نگاهش م گردمیتعجب برم با
 .شومیکارش خارج ماز اتاق حرفیو ب کنمینازک م یچشم پشت
*** 

  شبگون
سمت در آشپزخانه رفت. هنوز هم همان حس به سرعتخانه برداشت و به یومینیآلوم نتیکاب یرا از رو نمکدان

 شجاعتیکار و بمحافظه یبه آدم لیو او را تبد گرفتیکه از درونش نشأت م ییهاگنگش را داشت. ترس یهاترس
 کرده بود.

 یبردن از زندگاز لـ*ـذت شتریرا ب دنیکه هراس یمهم بود، جز خودش. آدم شیبرا زیچکس و همهکه همه یآدم
 آموخته بود.

 یبود زر بی. عجلرزاندین را از درون مشبگو بش،یسکوت عج نیو ا دیترسیم شتریب یاز حس ترس بود. از زر پر
 .دینگو چیو ه ندیآرام و ساکت بنش طورنیا که کرده بود، یبعد از آن غوغا و اعالن جنگ

تار  ستیحامد ن یکشاند. وقت یبه داخل روسر رحمانهیرا ب افتادهرونیب یو تار مو دیکش اشیروسر یبه باال یدست
 آمد؟یزنانه به چه کارش م یهاسیگ ییبایمو و ز

رو شده حال فقط دو بار با او روبهساکت شده. تابه گونهنیا یکرده که زر یکار دیدر ذهنش جرقه زد. نکند سع یفکر
را به نفرت کج کرده و به راهش ادامه داده  شیهافقط لب ینگاه چیهیب ،یکالم چیهیب یبود آن هم از دور. زر

 بود، اما نگاهش...
 داشت! قیعم یانهیخبر از ک شیهاپشت پلک ی. آن دو گوشناختیم یخوبگذرا و چشمانش را به نگاه
کوچکشان پا تند کرد. در خانه را بست و نگاهش به عکس حامد افتاد. دلش شور زد و غم به  یبه طرف خانه عیسر

امن بودنش از شر و  میتا مواظبشان باشد و در حر آمدیچرا نم آمد،یشد. حامد کجا بود؟ چرا نم ریچشمانش سراز
 در امان بماند؟ دیو سع یمثل زر یآفت
 به سرش آمده باشد! یی. اصالً حامد کجا بود؟ نکند بالهایو منشأ گرفتار یاریخود بال بودند، خود بدب دیو سع یزر

فکر  نیشده بود. با ا یهم رفتنش طوالن دفعه. آنگشتیرا از هجوم افکار مزاحم تکان داد. نه، حتماً حامد برم سرش
که باز هم تنها مانده بود و به  یعکس برداشت و به طرف دخترکش رفت. دخترک کوچک یبغض نگاهش را از رو

 به خانه مادربزرگ نرفته بود. گرشیهمراه خواهر و فرزندان د
 اشیو تپل او غنج رفت. روسر سرخ یهاگونه یبلند دخترش افتاد و دلش برا یهاو مژه یبه چشمان مشک چشمش

 انداخت. یجارخت یرا در آورد و رو
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 دهیآلودش کرد چند بار محکم بر در خانه کوبخواب یبایز یآهنگ رفتن به سو کهنیهم و دیبه سرش کش یدست
 شد:

 .نیدر رو باز کن ن،یاشما داخل خونه میدونیما م -
بود.  یاز هر نوع حس یزمخت و خال یصدا آشنا نبود. صدا نیخانه نگاه کرد. ا یامات به درب قهوه یالحظه یبرا

 بود. دهیکه تا االن نشن ییصدا
و داخل  اطیاز کجا آمده بودند و خود را به ح بهیغر یهاآدم نی. ادادیرا م یخبر بد دیو قلبش نو دیلرز ودلشدست

 اش رسانده بودند؟هخان یپشت در چوب قاًیخانه و دق
 باعث تعجبش شد. نیبود و ا دهیزنگ خانه به گوشش نرس یدر را باز کرده؛ اما صدا یکس قطعاً
کنار در برداشت  یجارخت یرا از رو اشیاش را بر سر گذاشت. چادر رنگساده یمشک یاز جا بلند شد و روسر عیسر

 و سر کرد.
 بله اومدم. -

در گذاشت و با استرس  یرهیدستگ یحس کرد آرام شده، دستش را رو نکهیو به محض ا دیکش قیبار نفس عم چند
کمانش در  ی. ابروهادیبا شدت تپ نهیدر سـ*ـ یگره خورد و قلبش به آن سیآن را باز کرد. نگاهش در نگاه مأمور پل

 .دیدو دش،یچون مروار دیهم گره خورد و خون در صورت سف
 .نیمرگ پدرشوهرتون جواب بد یسؤاال درباره یسر هیبه  دی. بانیایبا ما ب دیاشما ب -

جدا  وانیرا از ا اطیکه ح ییهادرست کنار پله دیشد. سع رهیخ نیسر مأمورپشت تکان داد و به یرا با ناباور سرش
زد. از نگاهش  هیبود، تک وانیکه ستون سقف ا یدیسف یو به نرده ستادهیشبگون بود، ا یو مقابل خانه کردیم

 خواند. آرام آرام بود. یزیچچیه شدینم
قطعاً تا االن  دیکشیو بغض کرد. اگر از مأموران خجالت نم دیکوب نهیدر سـ*ـ یشتریشبگون با شدت ب قلب

 بود. ختهیر شیهااشک
 یآورده بود؟ آخر زهرش را به او و زندگ سیپل باالخره کار خودش را کرده و دینگاه کرد. پس سع دینفرت به سع با

 .نگردیدستبندزدن مأمور زن بر دستان شبگون م یشاد، به صحنه ی. آخر نابودش کرد و دارد حتماً با دلدیآرامش پاش
 شیها. اشک تا پشت پلکدیبست و لرز خیوجودش از درون  یشده بر دستانش افتاد، همهکه به دستبند چفت چشمش

. تمام دلش دادیحاال از خودش ضعف نشان م نیدشمنش را شاد و هم دیدر کنترلش داشت. نبا یزور سعا بهآمد ام
 دهیآن مکان هم ترس دنیپاسگاه نذاشته بود و حاال از د وحال قدم به بازداشتگاه . تابهستیگریو از درون م دیلرزیم

 :دیو لرزان پرس فیضع ییدهان باز کرد و با صدا یسختبود. اصالً زبانش از ترس گرفته بود؛ اما به
 نکردم. یمن کار ن؟یبریمن رو کجا م -
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 یگوشت یکه کم یو دماغ یاقهوه یهاداشت. چشم یشیو بدون آرا یزن برگشت و نگاهش کرد. صورت معمول مأمور
 بود.

 .میپرسیوجواب ازت منترس، سؤال -
اخم و حالت نگاه لرزانش، تا ته  دنیو توپُرش، با د ینگاه به صورت قلب کیچقدر حالش بد شده بود که زن با  یعنی

 دلش را خوانده بود؟
چشمان  یافتاد دخترکش هم هست و جلو ادشیدخترکش، به عقب برگشت و تازه  یهیگر یصدا دنیبا شن ناگهان

 اند.دستبند زده شیهابر دست اهشیمعصوم و س
 .یمامان یببرمت خونه ریمن، چادرم رو بگ شیپ ای. باینکن هیمن؟ گر یملکه ؟یجانم مامان -
 ملتمسانه رو به مأمور مرد کرد و گفت: ینگاه با
 نیخونه مادرم هم اد،یب نیبذار کنمیخواهش م -

. کنهیم رو دستش بسپارم. دخترم بدون من وحشت مبچه نی. بذارمیاز جلوش رد بش دی. موقع ردشدن باستسرکوچه
لحظه هم از من جدا نشده.  هیدختر تا االن  نیبتونه آرومش کنه. ا دیست و االن فقط مادرم شاوابستهبه من  یلیخ

 .کنمیخواهش م
نگاه کوتاه، صالح و مشورت کرده باشند، مأمور زن جواب  نیمأمور زن و مرد ردوبدل شد و انگار که با هم نیب ینگاه
 داد:

 .ارشینداره، ب یاشکال -
 را گرفت و کنار مأمور زن به راه افتادند. اشیدست دخترک کوچک و مو مشک کیاش، دو دست دستبندزده با

مرد  اهیو نفرت را به چشمان س ستادیا یاهیگره خورد، ثان دیها نگاهش با نگاه سعهنگام عبور از پله یالحظه یبرا
 لب زمزمه کرد: ریسرعت زو نفرت نگاهش شده باشد به یداغ متوجه ییکه گو دی. سعدیمقابلش پاش

و  امیسرتون مپشت نترس خودم ی. ولاوردمیرو من ن ناینکردم و ا یاحدوواحد، به شرافتم قسم من کار یبه خدا -
 .ستمین رتیغیب یکنیقدرا هم که فکر ماون گهی. دیبمون ادیز ذارمی. نمارمیدرت م

 ست،یکار او ن دیگویم ی. وقتدیگویبکند، دروغ نم یهر کار دیسع دانستیشد. م رهیخ دیچشمان صادق سع به
گفت کمکت  یو وقت ماندیحرفش م یهم داشته باشد اما تا آخر پا یایهر بد دیسع دانستی. مستین شکیب
 .کندیقطعاً کمک م کنم،یم

را در دلش روشن کرده  یدیمحکم گرفت. انگار که نور ام دیرا از سع اشییانداخت و نگاه چشمان آهو نییرا پا سرش
 کوچکش نجات دهد. قیباشد و اورا از قا دهیرس یقدرتمند یمواج، کشت یایباشند و وسط طوفان در
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بودند  دیسع رویپ شیهایکه تمام حاج یبازار کیبود و  دیسع کیدارد و هم قدرت.  یهم نفوذ خوب دیسع دانستیم
و کفش. نبض بازار  فی. از انواع لباس گرفته تا ککردیم دیبزرگ و موفقش تول یدیدر تول دیرا سع شانیهاو جنس

نامش اعتبار محل بود، پس چند دوست  یو قطعاً وقت رفروشان بازا فیفروشان و کفش و کلباس یبود. نبض راسته
 مواقع داشت. نیا یو آشنا هم برا

 گریبرود و د دیترسیداشت. م ندهیو ترس از آ یاز ناراحت یارهدر هم گ شیدلش قرص شد اما هنوز ابروها یکم
بزرگ  یرا چه کس شیهااصالً بچه شد؟یحامدش چه م کردند؟یقصاصش م شد؟یوقت چه م. آناورندینتوانند درش ب

 گریدحامد معلوم نبود  ی. از طرفشدیگرم نم یآبمادرش که به نان شبش هم محتاج بود و از خواهرانش  کرد؟یم
نظر به او اعتماد کند؛ اما  نیکه بتواند از ا شناختیرا نم یکس گریانداخت. جز او د دیبه سع ینه. نگاه مردد ایبرگردد 

 محتاج کرده. شیهااجبار است که او را به منبع درد نیکه ا زدیم بیته دلش نه
 هیهام باش. بهشون برس. مخصوصاً اگه مواظب بچه ،یهات، تو رو قسم به روح باباحاجتو رو جون بچه دیسع -

 هم نداره. یادیز ینبودم. مادرم دست تنهاست و توان مال گهیمن د یروز
سوخته  یانداشت. سرش را بلند کرد و با بغض به چشمان قهوه یابزند مطمئن نبود اما چاره خواستیکه م یحرف از

 د و ادامه داد:زل ز داد،ینشان م یمشک هیکه در سا دیسع
 چشمات ازشون مراقبت کن... نیع کنمیخواهش م -

 که قرمز شده بود به شبگون نگاه کرد و گفت: یو با صورت و چشمان قراریب دیسع
نگو دختر،  یطورنیا ..رودیوان دل که با خود داشتم، با دل ستانم م /رودیساربان آهسته ران، کآرام جانم م یا -
راحت باشه. از  التیبرو خ ؟یگیم یطورنیا که یکشیآخرت رو م ینفسا ی. مگه دارفتهیبرات ب یاتفاق ذارمینم

 غمت نباشه. ،یبا ارزش امفقط تو بر ا،یدن نیا یداروندارم تو
 زد: بیشد و نه طاقتیداشت، ب ییچاق بود و صورت گرد و پُرمو یمرد که کم مأمور

 .ستین زیحرف جا گهید گه،یبسه د -
 به زن ادامه داد: رو
 .نی. زود باشکننیپچ مو پچ ستادنیوا نجایا یچ یعنیخانوم،  ارشیب -
. معذب دید د،یترسیبود و م دهیحال ندکه تابه یتا خودش را در آن بازداشتگاه دینکش یشد و طول دهیطرف در کش به
و هنوز از استرس  دیلرزیبفهمد، نشسته بود. دلش م توانستیاش را نمکه درجه یمأمور یو جلو یفلز یصندل یرو

 .دیکشیرا در هم م شیهاپنجه
 درسته؟ ،یرو شدروبه یکه با جسد حاج یبود ینفر نیفرزند نعمت، به ما گفتن شما اول یخب خانوم شبگون مراد -
 لب زد: گرفت،یرا م دنشیلرز یجلو یسختکه به یتراشخوش یترس و چانه با
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 ..یعنینفر بودم.  نیآره اول من. من. -
 شیهازده دستش را باال آورد و اشکو شتاب عی. سردیجه شیهاآن صحنه اشک به گونه یادآوریرفت و از  نفسش
 را زدود.

به دادش  یقبلش زنده بوده اما آخرش از بس کس قهیبود که انگار تا چند دق یجورهی رمردیوحشتناک بود. پ یلیخ -
من اصاًل  میمشترک هم تو خونه دار وارید هی نکهیبفهمم. باا یزیکه من چ ومدین ییاصالً صدا یعنیبود، مُرد.  دهینرس
 کرده بودم... ادیهم روشن و صداش رو ز ویخب راد یول دمینشن ییصدا

 :دیو پرس دیحرفش پر انیبه م مأمور
 قبل از ورود شما مقتول زنده بوده؟ هیتا چند ثان یگیشما م یعنی -

 که از ذاتش نشأت داشت، گفت: یو بغض تیسرش را تکان داد و با مظلوم عیزده و سرهول شبگون
 یفکر کردم حتماً تو ست،ین دمیش شدم. دمن اول وارد خونه یعنیزنده بود.  دمیکه دستش رو د ینه، نه، تا وقت -

منم که چون انتظارش  کشه،یزور نفس مداره به یکیانگار  ومدیخس مخس یصدا هیاتاقه. نشستم و حرف زدم اما 
 نکهیشدم تا ا یاالتیرو نداشتم فکر کردم خ

رفتم  یافتاد. اونجا مُرد چون وقت رونیزور انگار خودش رو به در رسونده بود که دستش از چهارچوب اتاق ببه باباحاج
 سرش، چشماش باز مونده بود. یباال

که آدم  یقدرداشت. آن ینسبت خوبدر دستش را تکان داد. ظاهر به یخودکار آب متفکرانه به فکر فرو رفت و مأمور
 داشت. زیر ییهامتناسب با چشم یصورتش بود و صورت یرو شیرنترسد. ته

 صحنه باشه؟ یتو یمشکوک زیچ ایافتاده باشه  یالهیوس نیدیند ن؟یخونه بود یپس شما لحظات آخر تو -
 !زیچچینه ه -

اش قرار داد و متفکر به چانه ریداد. خودکارش را ز هیتک زیدستش را به م کیرا به طرف جلو خم کرد و  خودش
مرد قرار است  یهاسؤال دانستی. نمرفتیو در استرس فرو م دیترسیم شتریشبگون نگاه کرد. شبگون هر لحظه ب

 مشکوک نشود. یزیچمراعاتش را بکند و به  یابه کجا ختم شود. کاش ذره
شدت معذب بود و دلهره در جانش رخنه . هنوز بهدیچادرش را گرفت و جلو کش یدستش را بلند کرد و گوشه شبگون
 داشت.

 شده بود؟ اصالً در کل دشمن داشت؟ ریدرگ یآخر با کس یمقتول روزا -
 دار و مهربون بود.. مردمدیرسینم یاحد چیآزارش به ه ینه اصالً، باباحاج -



 

 

145 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 یدهیترس یها. صاف به چشمکشدیجلو م ییوسط اتاق بازجو یورورفتهو رنگ یفلز زیاز پشت م یرا کم ودشخ
 یبه جوابش برسد و او را در منگنه نیمشک یهالهیت نیاز پشت هم خواهدیکه انگار م یجور زندیشبگون زل م

 ماجرا قرار دهد. قتیاقرار راست و حق
که  یخورده تا ساعت واریکه سر مرحوم به د یکه از ساعت نیبود یو تنها کس نیخونه بود یشما، اون روز تنها تو -

خبر از بازشدن  یو نه کس دهید یوآمدرفت یاهیبرگشته، نه همسا یرفته و نه کس ی. نه کسنیاونجا بود شه،یفوت م
و  یاونجا باش یتونستیت مکه هم اون ساع یهست یداده، پس شما تنها کس یاضاف یسروصدا دنیشن ایدر خونه 

 ..یمرحوم رو به قتل برسون نکهیهم ا
 ش،یدر گلو یدر هم گره خورد. بغض سرگردان مخف نشیمشک یکمان یو ابروها دیپر شیهاترس و بهت پلک از

هق بدل شود؛ اما شبگون که از صبح بر او بسته است را باز و در آخر به هق یتا راه نجات دیها کوبخودش را به کناره
 در خود فرو برد. جاکیدر حفظ غرورش داشت و تمام آه و دردش را  یکندن سعجان یسختبه
 ؟یباشه، درسته خانوم مراد یمیقد ینهیک هی ایدعوا  هی تونهیقتل مرحوم هم م لیدل -

 یچادر پاک کرد. کم ریو از ز یآهستگرا به دشیسف یهااز گونه شدهیت و اشک جارانداخ نییسرش را پا شبگون
 در امان بماند. شیگر بازجونگاه کوبنده و محاکمه یکند و از جلو تیتا احساس امن دیچادر را جلوتر کش

 ست؟یقتل کار او ن نیرا قانع کند که ا یکرده و جداخم یبازجو نیتا ا گفتیم دیسرش را تکان داد. چه با مردد
کار  تواندیقتل م دیرا نکشته؟ آن هم به قول سع رمردیو اقرار کند که او پ دیایداشت که ب یشاهد ای حیاصالً چه توض
بو بـرده که به وقت ورود مأمور زن  هیقض نیاز ا سیپل تماًچون خودش باشد و ح یاثرانگشتیزن ب کیسرانگشتان 

 داشت را انگشت زد. یرسم یهاچند برگه که نوشته یانگشتانش را در دست گرفت و پا
سکوت  دیزدن است؟ شابه حرف یازیپس چه ن ستیحامد هم که ن کند؟یباور م یهم کس دیمگر بگو گرید اصالً

شما  یهاام و حرفقتل را انجام نداده نیکه من ا فتدیو التماس ب هیبه گر یریتر باشد تا مانند موجود حقکند راحت
 !؟دیجستجو کن یگرید یادر ج دیرا با قتیندارد و حق یغاز هم ارزش کیمن  به صد

 رهیبه صورتش خ پردهیبا ظن و ب نیچننیمنتظر که ا یبازجو نیا دانستیم دیتکان داد. بع یمعن نیسرش را به ا نه،
که  ینم یبو نیاتاق و هم نیا یدهیکشچرک و نم یهاواریاطرافش انداخت. دبه ینگاه یشده، باور کند. با سرگردان

خاطر نم، پوسته و برگشته بود و انگار اتاق به یروغن دیرنگ سف کهنیمه بود. یبدترکردن حالش کاف یبرا آمدیم
 اشیدیترس و ناام یبکشد برا شیبه سرورو یبازداشتگاه مخوف وجود نداشت تا دست نیدر ا یاموجود زنده چیه

 بود. یکاف
 ن؟یحرف بزن نیخوایخانوم باشما بودم! نم -
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را کج کرد و  شیهارا باال داد و لب شیابرو یتا کی داندیرا م زیچکه همه یجمع کرد و مثل آدم یرا کم صورتش
 زیوسط م یکه در تله افتاده باشد، از جا بلند شد. دو دستش را رو یحاصل شده و مجرم نیقیکه انگار به  یبا ظن

 خم شد. نیو غمگ دهیآنها انداخت و به جلو و درست مقابل شبگون ترس یو وزنش را روگذاشت  یفلز
 نیرو بگ قتیکه حق نیانکار وجود نداره و ناچار شد یبرا ییجا گهیمرحله د نیا یکه تو نیدونیم دیالبته شا -

اما اون آدم هرگز به حرف  ن؛یکردیو گاهاً باهاش مخالفت م ومدهیکه شما از مقتول خوشتون نم میدونیدرسته؟ ما م
به  یاضربه نیقد بلندتون بتون یطورنیو هم یجوان یرویبحث ساده باعث شده تا با ن هی دیو شا دادهیشما بها نم

به همون  گاهشجیکه ممکنه تعادلش رو از دست بده و محکم گ نینکرده بود ینیبشیپ دیو شا نیسرش وارد کن
 ه و..بش دهیطاقچه کوب یبرگچ یزیت

 کی شدیزدن را هم از دست داده بود. باورش نمپلک ینا گریشد. د رهیبه مرد خ اشدهیگرفت و چشمان ترس نفس
 کنند؟ یسازبه ضررش صحنه گونهنیباشند و ا دهیاو کش یرا برا یایتئور نیهمچ

در ذهنش زده  یا! جرقهدیایب رونیتراوش کند و ب ضیو مر ماریذهن ب کیاز  توانستیها فقط محرف نینظرش ا به
 یرو یجمع کرد و کم عاًیسر ،یمانندکیستریو ه یگلش را به حالت عصب یهابا نقش دیسف یچادر رنگ نییشد. پا
 جا شد.جابه یصندل

 یهابه جان گل دشیو سف دهیکش یهاو با چنگ دیلرز یفرستاد. آشکارا کم رونیرا با بغض و حرص به ب نفسش
 نماز افتاد. چادر اهیس

بود و  دهیصحت نداشت را فهم یاکه ذره ییهاحرف نیچگونه ا ایاطالعات را به آنها داده بود  نیا یچه کس اصالً
محکم بر گردنش حلقه کنند و دارش  یشود و مانند طناب یتا ناقوس مرگ دندیکوبیبر سرش م رحمانهیب نیچننیا

 !شیوآرزوهابزنند. او را با تمام آمال
ش افتراست، به واهلل بهتون گفته؟ همه یحرفا رو ک نی. استیاز حرفاتون درست ن کدومچینکردم آقا. ه یمن کار -

 کشتمش؟یم دیدوست داشتم چرا با شتریرو از پدر خودمم ب یدروغه، من باباحاج
و دستش را در هم نشست و د اشیانقره یفلز یصندل یبر لبان مرد نشست. عقب رفت و بر رو یزیرآمیتحق لبخند

 اش گره زد.معده یو بر رو
 یایقبل یو نقشه تین چیاونا هم بدون ه تیاتفاق افتاده و اکثر تیلحظه عصبان هی یاز قتال برا یلیپر واضحه! خ -

لحظه  هی یکه مثل تو برا ییعروسش رو کشت و چه عروسا تیلحظه عصبان هی یکه برا یبوده. چه اون مادرشوهر
 نشوندن. اهیشوهر رو به خاک س یخونواده تیعصبان
 نگاه شبگون گرفت و ادامه داد: ررسیمقابل و ت یهیاش را درست در زاورا باال آورد و چانه سرش
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باعث  یاز دفعات قبل تاتیتمام حرص و عصبان دیشا ؟یکار رو نکرد نیکه بتونه شهادت بده تو ا یرو دار یکس -
هم حاال که تو و همسرت حامد به  دیشا ؟یخورده رو بکشو سال فیضع رمردیاون پ یوالحظه بخ هی یشده تو

به شما برسه  شیقسمت یواموال باباحاجمال ازتا بلکه  نیکن رآبیرو ز رمردیوقتش بوده تا سر پ ن،یخورد یمشکل مال
 و شوهرت بتونه پول چکاش رو برگردونه تا برگشت نخوره؟

 نیا ی! مردد شد ماجرادیاز تعجب به باال پر شیابروها ارادهیبا تعجب سرش را به دو طرف تکان داد و ب شبگون
را بهتر از  ستیرا که روح شبگون هم از آن با خبر ن ییزهایچ نیچن بهیمرد غر نیکه ا خوردیها از کجا آب محرف

 دهیاز چک نشن یبود اصالً حرف دهیکه حامد را د ین باریتا آخر ؟یزیچه چ یکدام چک؟ چک اصالً برا دانست؟یاو م
 بود!

 شهیدادن نبود، همحامد اصالً اهل چک ن؟یزنی! از کدوم چک حرف مشمیشما رو متوجه نم یمن حرفا دیببخش -
. من اصاًل کردینم دیخر ییبا پول نقد بخره. اون اصالً با چک جا خرهیاگه م ایکنه  دیخر دینبا ایاعتقاد داشت آدم 

 اشتباه به عرضتون رسوندن. یبلق ی. فکر کنم مثل همون حرفاشمیشما رو متوجه نم یحرفا
که به ناگه استوار شده بود  یشبگون نگاه کرد. نگاه یگرفتهجان یاما کم شانیسر داد و به نگاه پر یاخندهتک مرد

از خودش دفاع کند و وقت  دیبا گریباشد د دهیبه خودش آمده و فهم یها کمبهتان نینام حامد و ا دنیو انگار با شن
 .ستیسکوت و ترس ن

به شما  یو متوجه شدم ربط دونمیمسائل رو م نیمن از کجا ا نکهی. انیدیو شما جواب م کنمیمن سؤال م نجایا -
 یمحل قاتیما بعد از انجام تحق مسئله درست بوده و نیعرض کنم که اتفاقاً ا دینداره اما برعکس تفکرتون خانوم با

ابزار و مصالح  یها رو داده و در عوض اونها مقدارچک نیهمسر شما شخصاً ا میها، متوجه شدصاحبان چک دنیو د
ما مجهوله  یو کجا بـرده هنوز برا خواستهیم یچه کار یرو برا لیوسا نیا نکهیاما ا ده؛یخر یسازساختمون یبرا
 .میرسیخانوم که ما به جوابش م نیشک نکن یول
رحم و  چیشبگون شد. بدون ه یو ترس ناگهان دنیو باعث پر دیکوب یفلز زیدستش را به م کیجا بلند شد و  از

شبگون  دیوسفسرخ یهااما گونه شیدر صورت بدون آرا شیهاحرف یجهینت دنیدر د یبه او زل زد و سع یشفقت
 داشت.

 ..گفتیبه من دروغ نم وقتچینبود. اون ه دنیکشاهل چک شناختمیکه من م ی. مردکنهیکار رو نم نیحامدِ من ا -
 !یخانوم مراد شهیدروغ حساب نم جهیکل ماجرا رو کالً نگه، پس در نت دهیصالح د دیشا یول گفتیدروغ نم -
کار را کرده  نی. نکند واقعاً حامدش ادیدلش لرز یالحظه یشد و برا رهیمرد خ زیصورت مرموز و لبخند تمسخرآم به

زدن حرف گونهنیمرد جسارت ا نیا دیتا پناهش شود؟ حامد اگر بود شا آمدیچرا نم گشت؟یباشد؟ اصالً حامد چرا برنم
 !شدینم شیهاجگرگوشه ییو تنها ندهینگران آو دل دیلرزینم لشوددست هیهر صدم ثان گرید دی. شاکردینم دایپ
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 را قورت داد. شیبغض گلو شتر،یب یحت ایبار هزارم  یتکان داد و برا یسر کالفه
 شمام! حاتیخب؟ منتظر توض -

در آن نهفته  تشیمظلوم زانیاش را شروع کند که مچطور جمله دانستیباال آورد و مکث کرد. نم یرا کم سرش
رو که انگار امروز مأمور شده بود تا تصورات مرد روبه نی. آن هم ااوردیرا به رحم ن یهم دل کس یاهیثان یبماند و برا

. کردیباور م دی. اصالً نباندازدیبه دلش شک ب یاذره توانستینم کسچیهکند. نه،  زیآوخوبش نسبت به حامد را حلق
سند و مدرک  بدون توانندیاما آنها که نم شناسد؛یاو مردش را نم یبه اندازه کسچی. هریحامد مرد او بود و ال غ

را بزند که  یحرف سیپل مأمور شدیمگر م! «زهایچ ندیمردم نگو ،یزکیتا نباشد چ» هاتریمیبزنند! به قول قد یحرف
.. دیکرده بوده باشد و هنوز وقت نشده که به او بگو یدیخر راًیاصالً حامد اخ دینداشته باشد! شا نانیآن اطم یبه درست

 نیو سبک سنگ یزده، مشغول حالج نهیسـ*ـبهمأمور دست یآمد جلو ادشیآرام گرفت و تازه  یها کمفکر نیبا ا
فکر  یحت دینبا بهیغر یبر لبانش نشسته! جلو یلبخند کج یرلبیز طورنیا کردن است و انگار مرد هم متوجه شده که

و به فکر فرو رود! انگار که جان تازه و  ساکت شود گونهنیا نکهیچه برسد به ا کردیسؤال بردن همسرش را م ریز
 گرفته باشد سرش را باال آورد و مغرورانه گفت: یشتریقدرت ب

 تیحما یبرا دیشا ایکه من بدونم  ستیداشته. مهم ن ازیبوده ن یباشه البد ضرور دهیحامد من اگه هم چک کش -
 ما رو نگران نکنه. الشینگفته تا به خ یزیش چوبچهاز عواطف زن

 .دیکش اهشیبه کمربند س یچشمان متعجب شبگون، از جا بلند شد و دست یشد و جلو ترقیلبخندش عم مرد
. به خودش زدیم یو نه حرف کردیانگار فراموش کرده بود کجاست که نه از خودش دفاع م یلحظات یبرا شبگون

 آمد و زمزمه کرد:
گفته دروغ محضه.  یزیهر چ یبکنم چه برسه به عمل. هرک تونمیکرش هم نمف یرو نکشتم. من حت یمن باباحاج -

بار هم باهم بحثمون نشد  هی یحت یمن و باباحاج ن؟یکن قیتحق نیرینداشتم. چرا نم یبا باباحاج یمشکل چیمن ه
 .میدعوا کن یطورنیا میبخوا نکهیچه برسه به ا

*** 
 ساره

 اد؟یخوشم م تیساره از چ یدونیم -
 :دهدیو ادامه م زندیبا قاشق کوچکش شکر را ته فنجانش هم م ماندینم امینگاه کنجکاو مشک منتظر

 ی. وقتادیحسه که از درون آدم م هیالزم نداره،  لیما آدما دل یکارا همه یگاه یدونیم ،یو خاص بیعج ،یرکیز -
و حس آرامش  یخنک هیار تو رو دوست دارم. مثل . بودن کنیکنیم داریمن ب یرو تو بیاون حس عج نمتیبیم
 نیخاطر همبه دیشا ای ،یکارات ندار یتو یاعجله چیه نکهیا ای دهیچون ظاهرت آروم نشون م دی. شامونهیم
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بگه چقدر معصوم و مظلوم، اون  خوادیو درست همون لحظه که آدم م یآزاریوقتا آروم و ب ی. گاهبتهیعج تیشخص
 .یشیم یبیطور عج هیبهت بترسن.  شدنکیاز نزد گرانیکه د یکنیم یکار هیو  شهیم داریب تگهید یرو

 یحس گرما نی. اپوشانمیو تمامش را م گذارمیو دستانم را دور فنجان گرم م نوشمیم امیاز فنجان چا یاجرعه
 یهایکرس ریز یکه در کودک یتیاز گرما و آرامش و امن ختهیآم ی. حسکندیم قیرا به وجودم تزر یحس خوب ،یچا

 فیتعر ونیدختر شاه پر یقصه واشیو  دیخوابیم کنارمانکه مادر  یهمان وقت قاًی. دقمیداشت مانیهامادربزرگ
گل  مانیهاکه گونه میدیدیم یو خودمان را دخترک سوار بر اسب میشدیم الیو خ ایو ما غرق در عالم رؤ کردیم
 و... دیآیاز دور م اهشیبا اسب س مانیاهایرؤ ینداخته و شاهزادها

. میدانستیبود و ما نم یگرید زیانگار چ ایفرق داشت. دن مانیواقع یبا زندگ اهایرؤ نیچقدر ا میدیو فهم میشد بزرگ
خانواده در کنار  یو از بودن تمام اعضا میشدیغرق م تیکودکانه و حس امن یایخوش رؤ یهاکاش در همان لحظه

 .میبردیهم لـ*ـذت م
نبود،  یکیبود  یکی»حاال کنارم نشسته.  نیانگار زنده و تازه است و هم زند،یمادر هنوز در گوشم آرام زنگ م یصدا
 ترکیافتاد. نزد یکه ناگهان چشمش به سبد رفتیبه خارج از ده م زمیجمع کردن ه یبرا یشکنزمیمرد ه یروز

 «..دید لشرو داخ ییدرویو سف بایرفت و تا سبد رو برداشت، دخترک ز
 امی. چشم به چشمان درخشان مشکبرمیام، سرم را باال مبه مژگان بلند و فرداده یشدن محب رهیاحساس خ با
اما آهسته لب لذتش را از دست بدهم  یالحظه خواهمی. نمایجواب من است و من غرق در رؤ ای. منتظر نظر دوزدیم
 :زنمیم
 نی. در اصل اشهیطرف خاص خودش، ناگهان بهش جذب م دنیداره که با د یازیو ن لیخودش دل یهر کس برا -

فکر  ینه. بذار کم ای ادیخوشمون ب یاز کس شهیو باعث م سازهیکه ناخودآگاهمون رو م مونهیدرون یازاین ایتفاوتا و 
 کنم.

دختر  شکنزمیه» شودیم دهیکش میهاگرانه بر گوشمادر نوازش یداستانش چه بود اما هنوز صدا قاًیدق دیآینم ادمی
و  کننیدختر خودشون بزرگ م نیاون دختر رو ع شدن،ینم یو چون مدتا بود صاحب فرزند برهیرو با خودش م

دوسش داشتن.  یلیبودن خ دهیندچون مردم مثلش رو  وبود  یو چشم آب دیدختر بور و سف زاد،یپر ذارنیاسمش رو م
. شنیکدخدا جمع م یخونه یده تو یاهال ی. همهرنیگیو براش جشن م ادیم ایکدخدا به دن یروز، بچه هی نکهیتاا

 یده همه با شاد ی. دخترارهیگیرو م زادیبچه انگشت پر نکهیتاا کننیم یو باهاش باز رنیگیدخترا دور بچه رو م
 شنی. همه دور اونا جمع مارهیم یشانسو خوش یخوشبخت زادیپر یبرا یعنیو  هیمنیخوش یکه نشونه کشنیم غیج

 نیا»: گهیو م کنهیشون م. مسخرهدنیبه خند کنهیبوده شروع م یدکتر جوون روستا که اتفاقاً مرد بداخالق نکهیتا ا
 «.رهیگیسفت م ،یبذار ستشانگشتت رو داخل د یوقت یاو هر بچه هیعیاتفاق طب
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 «ن؟یدونیرو م زیچهمه نیکنیچرا شما فکر م»: گهیم زادیپر
 «.دونمیچون واقعاً م»: گهیم دکتر

 ؟یکنیفکر م یبه چ -
گرد کافه گذاشته. لبخند  یاشهیش زیم یرا رو شیهاو دست دهیرا نوش شی. چاکنمیرو نگاه مرا بلند و به روبه سرم

را  شیموها امدهیبار باز شده و من تازه فهم نیا اشیاقهوه یموها یصورتش نقش بسته. فرها یرو یمردانه و آرام
 دی! شاکندیگونه فِرش مو آن بردیرا م ییبایز نیصاف! چطور ا یاقهوه یو در اصل صاف بوده. موها کردهیفر م

جذابش کرده. اصالً چرا من تا االن با  شتریب یلیحالت خباالزده و خوش یموها نیاما هم شود؛یم باتریز کندیفکر م
 بایز یلی. ختاس ینکرده بودم تا بفهمم او هم مرد جذاب یصورتش را بررس یاجزا قیبودمش؟ چرا دق دهیدقت ند

 تر اما بهتر است...هم سخت بابودنیاز ز تیاما جذاب است. به نظر من جذاب ستین
 .یتو فکر بود شتریدختر؟ امروز ب ییجان! کجاساره -

که با  دوزدیم یسنت یهابا نقش یمربع یبه دورتادور کافه عیسر یو نگاه دوزدیبه اطراف م یرا با کنجکاو سرش
 مخلوط شده. یشکل مدرن امروز

 ه؟یجورهیخاصه نه؟  یلیوهواش خحال نجایا -
 .ستییچا یفنجا یبرا ی. هنوز دستانم حصارزنمیلبخند م یآرامو به کشمیم یقیعم نفس

 !کهیداره. فضاش رمانت یآره، آرامش خوب -
 یسقف قرار داده شده و فضا را کم یرو یزیهر م یاست که باال یقیو دق شدهتیالیها یبه نورها نگاهم

 .باستیعشق باشد ز یاگر به قاعده و از رو یزیکرده. هر چ وروشنکیتار
که دکتر امتحان کند و اگر بچه دستش را نگرفت،  بندندیشرط م و مرد با هم زادیپر»آخر داستان مادر چه بود؟  یراست
 است و زادیدر ده نبود که نداند دکتر عاشق پر یمداوا کند و اما کس گانیرا را هاضیمر

 :دیگویم زادیداده بود. دکتر رو به پر یجواب منف زادیرفته اما پر اشیبه خواستگار بارها
 .یبا من ازدواج کن دیو اگه برعکس شد و دست من رو گرفت، تو با -
بعد دکتر بداخالق ده که از و از آن به ردیگیاما نوزاد دست دکتر را نم رودیو دکتر کنار نوزاد م کندیقبول م زادیپر
با هم  یو خوش یخوب سال به یهادرمان کند. مردم ده سال گانیمردم ده را را شودیمجبور م گذشتینم یالیر چیه

 «کردند. یزندگ
. ما معلوم نیریو ش بایز قدرنیاندازه ساده و هم نی. همشدیخوب تمام م قدرنیها همما آدم یهاتمام داستان کاش

 مانیایدر دن یزی. نه چمیشویسخت مو اما فقط جان میکندندر حال جان طورنیکه ا میارا باخته یزندگ یکجا ستین
 هم فقط من! دیخوشبخت! شا یو نه کس شودیعوض م
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. ستمیو آرام ن آن دخترک ساکت گرید دانمی. فقط مدانمینم ام،دهیمادر را نشن یدور کرس یهاقصه گرید یک از
 .شناسمیکه خودم هم خودم را نم بیعج یام آدمشده

 دونمیخوب خودم رو بشناسم. فقط م. هنوز نتونستم میَبیآدم عج کنمیمنم فکر م ،یکنیفکر نم یطورنیتو فقط ا -
 .کنهینم یرو ط شیعیوسط روال طب نیا یزیچ هی

 داردیاش برماز گوشه ی. کمکندیم میرا از وسط دو ن اشیانسکافه کیو ک داردیبشقاب کوچک برم یرا از رو چاقو
. کنمیرا تجربه م یبیچرا امروز حس عج دانمیرا حفظ کرده. نم حشیاما همچنان لبخند مل گذاردیو در دهان م

 ی...! محبیهر کس ،یادیهر  ،یزیاز هرچ بودنی! تهبودنی. هم آرامش دارم، هم حس تهرمنتظرهیو غ بیعج یحس
 یکه از فضا یدقت نکرده بودم. مرد شیرو نیحال خوب به ا. تابهستیآن مرد خشک محل کارمان ن گریهم د

هم گفت و مطمئنم  یکه محب یبیو حس کنم. همان حال عج نمیبب توانمیدور شده و حاال احساساتش را م اشیکار
 !میشویم بیها چقدر عجاو هم احساسش کرده. ما آدم

حست  خوامیم هیکنارت باشم مثل دوتا همکار که با هم خوبن؛ اما مدت خواستمیفقط م شیساره، تا چند وقت پ -
 شدم. یخاص جورهیو  یشد یخاص جورهیکنم. 
 .کندیرا کج م شیهاو لب بردیباال م یسردرگم یرا به معنا شیهاشانه

 .می. من و تو کالً امروز فرق کردفهممیخودم هم حال خودم رو نم -
 .کشدیم یقیمطبوع داخل کافه نفس عم یو از هوا زندیرا باال م رنگشیبلوز کرم یهانیآست
 .میبحث رو عوض کن ای. بادیم شیپ -

 نیاز ا یزی. معلوم است چدهدیو به نگاه منتظرم انعکاس م ردیگیم یاش رنگ نگرانو چهره کندیمکث م یکم
 .داندیآمده که گفتنش را سخت م ادشیبحث به  رییتغ
 ه؟یمشکلت چ -
 :دهدیو ادامه م فهمدیو تعجبم را م رییتغ عی. سردهمیم هیتک یصندل یتر از قبل به پشتو صاف خورمیم جا
سؤال  نیبا ا نکردهییخدا خوامینم نیهاست همکارتم. ببرو بدونم. من سال تیواقع خوامیکه... م نهیمنظورم ا -
 کنم اما راستش... تتیاذ

 ی. دو انگشت دست راستش را روکندیسرعت باز مکردن انتظارم بهو با حس بنددیم یالحظه یرا برا شیهاپلک
 .دهدیفشار م یو کم گذاردیدو چشمش م یهاکناره

 یهمون روز دم،یتو و اون مرده رو شن یهابار حرف هی. من یکنیم کاریچ یبدونم دار خوادیدلم م یبیبه طرز غر -
 و من... یکنیم ییکارا هی یکه... تو دار
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بدهم و اصالً چرا امروز  حیو توضبه ا دیام. چرا باشده ترجیسخت است و من گ شیبحث برا نیدادن به اادامه هنوز
 بعد از شرکت، دعوتش را قبول کردم؟

تو تنهاتر از اون  دونمیراحت باشه. من م التینه، اما خ ایزدن راجع بهش درست باشه گفتن و حرف دونمینم -
 خون یتو یناموسیقطعاً خطرناکه. من ب گهیبهم م یزیچ هیکه  یکنیم ییکارا یکه مشخصه و دار یهست یزیچ

. دهیرو د یاز تو زندگ شتریکه چهار روز ب یکس انعنودوست و همکار حسابم کن. به هیعنوان . فقط بهستیو شرفم ن
 .تمونیخودت بدون. فارغ از جنس قیساره، من رو رف نی. ببفتهیخطر ب یهمکارش تو خوادیبا آدماش گشته و حاال نم

 ؟یها؟ قبولم دار
 ریو شال حر یمشک ی. مانتوگذارمیم گرمیدست د یدستم را رو کیو  چرخانمیمهدف به اطراف  یرا ب چشمانم

دار پاشنه یها. نگاهم را به کفشدیآیمواقع به کارم م نیشرکت دارم، خوب ا زیم یدر کشو شهیکه هم یدیسف
 یبلند مرا به خلسهپاشنه یهاو کفش ردهگل ک امیحس زنانگ گرید ی. امروز خالف تمام روزهادوزمیم امیمشک

 و پُرازاحساس! فیلط یام بـرده. عواطفافکار زنانه فیلط
و تمام  هایمردگو لحظاتش. فارغ از تمام دل ایکنم. فارغ از تمام دن یخودم زندگ یهم برا یگاه دیبا کنمیم فکر

 کیخودم و دلم وقت بگذارم. به عواطفم توجه کنم. نوازشش کنم. ببرمش  یفقط برا دیروزمره. با نیروت یزهایچ
. امروز از آن میخودمان غرق بشو یایدر دن یشعر بخوانم و... . دو نفر م،ی. قصه بگومیاز دل بگو شیگوشه دنج. برا

 روزهاست.
! یو بفهم یبگم که حرفام رو درک کن ی... چطوردمتیکه د یاما من از روز ،یدر موردش حرف بزن یتونینم دیشا -

تنهابودنه رو دارم و خوب  نی. منم اییحس کردم مثل خودم تنها دمتیکه د یندارم. من از روز یمن برات خطر
شد همه  دایبرام پ یبه چند! تا مشکل مال خرتنگفت  کسچیکردم. ه یزندگ طیشرا نیبدتر یها تو. سالفهممشیم

 بمیشکست خوردم هزارتومن ته ج یکمکش کردم از جا بلند بشه، وقت یکه روزگار یقیتنهام گذاشتن. همون رف
و از تمام  یرو بفهم یمثل من اون ناکام خوامی. نمیتنها بمون خوامیفقط نم یمن یااون روز هینذاشت. ساره تو شب

 هیتو چطور دگاهیاز د یزندگ ی. راستیافتاد یبد ریمس یتو دیشا کنمی. من فقط حس میفی. تو حیبش زاریب ایدن
 ش؟یدونیم رحمیب یشوخ هیفقط  ای یکنیبهش نگاه م یساره؟ جد

که مردها  یراست. بهنمیبیرا م نمیلَخت مشک یبه تارها شدنشرهیعقب رفته و خ یکم رمیکردم. شال حر نگاهش
 !کندیم زی. عواطفشان هم به ناگه سررستیکنترلش دست خودشان ن گرید نندیزنانند. بب یو مو ییبایعاشق ز

لحظه بگذرد و رفتنش را  کیباشد و در  یشوخ کی تواندیم یزندگ ی! آریجالب ریچه تعب «رحمیب یشوخ هی»
 یتوانینم گریعمرت گذشت د ی. وقتبازگشتیو ب لیبدیب ،ینیبب یشنساعت  هیرا شب اتیزندگ ستی. فقط کافینفهم

 الیلـ*ـذت ببرم، حسش کنم و با خ توانمیکه نم دهدوان شهیدر جانم ر یاما غم خواهد؛یم کردنی. دلم زندگیبرگرد
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و  یدور و اطرافم پر از زشت یها. آدمرمیگیغمم را نخشکانم آرام نم یشهیکنم. من تا ر یراحت لحظاتم را سپر
 یهالجن ینه. بو میگویمن م یول شودیم ندیگویم هیشد. بق لوفریوسط مرداب ن شودی. نماندیاهیو س یپلشت

 .یچانیعطر خوبت را در فضا بپ ،یکن یلوفرین یتوانینم گرید چدیاطرافت که بپ
و پژمرده.  یشویم اهیو آخر س یمانیم یاهیو آب مرداب کوچک عوض نشود تا آخر غرق در س دیایباران تازه ن اگر

 ؟یکن یلوفریتعفن گرفته باشد و تو ن یاطراف را بو یهمه شودی. مگر مردیگیم ریاطرافش تأث طیآدم از مح
 ؟ی! اما چقدر؟ تا کیو بمان یو در انتظار باران بمان ینگاهت را به آسمان بدوز شودیفقط م نجایا
اطرافت  یهاو با آب یمرداب نرو نیو از ا ینکن یتا خود کار شودیعوض نم یزیچچیه یفهمیکه م نجاستیا

 یدیسمت سفبه خواهمیکه م امیاهی. من فقط غرق در سستمین لوفریمن ن یده باشد! ولجنگن دیبا ی. آدمینجنگ
 ببرمش.

رو  یمن ازت تا حاال درخواست کمک کردم؟ من زندگ ؟یبشه؟ که کمکم کن یکه چ ؟یاریسر در ب یخوایچرا م -
 .یپاک کن یاهیکه جهانت رو از س یباهاش ساخت تا اون روز دیکه با نمیبیغم بزرگ م هیفقط 

 .چسبدیم زیم یشهیبه ش قاًیو دق کشدیخودش را به جلو م یکم
 طورنیفضول مزاحمم، نه ا دونم،یآدم چه م هی یو فکر نکن یبگم که بد برداشت نکن یبگم آخه! چطور یچطور -
رو  ایدن دیبرات گفتم. چرا با بتامیاز مص یروز هی دی. شایمن گرفتار بش یهایبه بدبخت خوادی. من فقط دلم نمستین

 رو پاک کرد! یاهیس همهنیا شهیچقدر لجنه؟ مگه م ایدن نیا یدونیپاک کرد؟ ساره م یاهیاز س
 شیهاکه سرمنشأ آرامش است. حرف ییاست. همان خأل بودنی. آرام آرامم و قلبم پُر از خالکشمیم یقیعم نفس

 کندیامروز دارد غلغله م یزیچ کی. میاشده بیما دو نفر عج ایاست  بی. کالً انگار امروزمان غردهدیم یبیغر یبو
 مثل آتش... یزیچ کی ستد،یایخود نکشد از حرارت نم یسووسمتکه تا ما را به

مرداب و  هی ریپاک کرد؛ اما اگه اس شهیرو نم ایکل دن یاهیبه کمک ندارم. س یازیمن ن یممنونم از لطفت ول -
 .هیچرا. دور و اطراف خودم هم پاک کنم برام عال یزار باشلجن

 .کندیناچارش گل م یهالب یو رو زدیخیدرونش برم یاز ماورا یقیو عم بیلبخند عج ناگهان
قدم  یدار دونمی. میهست ییماجرا هی ریو درگ یمشکل دار دونمیبگم که من م دیبخش اول صحبتات با یتو -

فقط نگرانتم  ستمیدختر. من بدخواهت ن خوامی. من بدت رو نمستیخوب ن گهیم مکه حس و تجربه یذاریم یبه راه
 و...

حرفش را  تواندی. معذور شده و سخت مدهدیتکان م یو ناچار یسردرگم یو سرش را به نشانه خوردیرا م حرفش
 بزند و منظور را برساند.
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. بخش ستیسرانجامش خوش ن دونمیفقط م م،یو نه صحبت کن میدر موردش نه حرف بزن گهیولش کن، اصالً د -
 زار اطرافته؟دوم حرفات برام جالب بود. منظورت کدوم لجن

. امروز کنمیاو مرا هم دچار خود کرده و به ناگاه تکرارش م یهاالعمل. انگار عکسدهمیبه دو طرف تکان م یسر
از  دیشا ؟یاز ک م؟یشد یمیصم قدرنیهم ابا  یما ک یناب. راست یهاانگار حالمان به هم گره خورده. از آن حس

 خطاب شدم!« تو»، «شما» یجابه گرید که یاز همان روز دیزدن کرد. شاکه شروع به حرف یهمان وقت
 ؟یزار اطرافمکه تو هم از لجن نهیمنظورم ا یکنیفکر م ؟یآخرم رو به خودت گرفت یجمله -
 اش را خاراند و دست چپش را به کمر زد.چانه ریدست راستش ز با
 یحرفت خوشم اومد، نگاهت به زندگ اتیاز کل یبهم برخورد. منظورت من بودم؟ ول کمهیدروغ نخوام بگم آره،  -

 جالبه.
سوخت. چرا آخر  شی. دلم براندینشیم میهالب یرو نگردیرا م شینگاهم که سرتاپا یبرخالف گرما یسرد لبخند
مسبب آزارت  دیمن با یکنیچرا فکر م ؟یابه من نکرده یایبد چیهنوز ه یزارها بدانم وقتتو را جزء لجن دیمن با
 شوم؟
 یدید دی. شاشودیهم نم نیا میوجود ندارد که بگو یاصالً ناممکن یعنی ست،ین رممکنیجهان غ نیدر ا زیچچیه البته

 !میروز من و تو هم به خون هم تشنه شد کی
 گهیکردن همد. درکیکنیخوبه که درکم م یلیاخالقت خ نیا ی. ولینرسوند ی. تو به من آزارینه منظورم تو نبود -

 !ستین یهنره که کار هرکس هیو خودش  هیکار سخت
*** 

 ۱۵ شبگون
 سلول وجودش را گرفته بود.بهآن آدم سابق نبود. ترس سلول گری. ددیلرزیم دلش
. افتادیو به شمارش م شدیحبس م نهی. هنوز از آوردن اسم بازداشتگاه نفسش در سـ*ـدیلرزیهم دستانش م هنوز

که  یتا وقت رودینم نییخودش باالوپا گریو با دقت به آن، د یتنفست را کنترل کن یخواهیکه عمداً م یمثل زمان
 .یدوباره از دقت به آن دست بکش

متوسطش  یشانیپ یهااخم اش،یادآوریرا در خاطر داشت و از  سیبه وقت رفتنش با پل یخوشحال زر یخنده هنوز
 در هم رفت.

را  زشیر یهابود و دندان ستادهیو منتظر ا کردیحمله نگاهش م یمرغ پرکنده و آماده نیع یبرگشتنش، زر موقع
 .دیسابیبر هم م
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 یاما با برگشتن و آزاد شود؛یاز دست شبگون راحت م گریفکر کرده بود د ی. زرگذردیچه م یدر دل زر دانستیم
 *ک شده بود.ـیاش تحـرو حسادت زنانه نهیآتش ک د،یشبگون آن هم به دست سع

 هیرا هم از دَروهمسا هاسهیمقا نیشبگون. هم یانداختهگل یهاصورت گرد و گونه یداشت اما نه به اندازه ییبایز یزر
 ها.حرف نیو از ا یستین یبا طعنه و پوزخند به شبگون گفته بود که مال یسه بار-بود و دو دهیشن

بزند اما  یحرف توانستینم دیسع یجلو یجلو رفت. قطعاً زر دیتشنه به خون برداشت و دوشادوش سع یاز زر نگاه
 نییث باالوپاکه باع یبلند و تند یهاقرمز چشمانش و نفس یهارگه اش،یاکرده در عمق نگاه قهوهالنه ینهیک

 .بر جانش نداشت دهیراز خشم آتش کشیغبه یتیحکا شد،یم اشنهیسـ*ـ یو بلند قفسه یرفتن عصب
بـرده و  نییگناهکار از شرم و غم سرش را پا یبود. مثل مجرم یتلخ و سخت یبود. لحظه دهیموقع دلش لرز همان
داشت و نه  یزور! در حال حاضر نه پناهنه، به  یعمدقدم برداشته بود.  دیو سخت در کنار سع خسته ییهابا قدم

. آخر دادیسوقش م دیسمت سعبه شتریکه ناخواسته ب دبو دهیترس یهم جور ی. از خشم زردیسع رازیغبه یگاههیتک
 .دیترسیم گرید یاز زر

 شیبرا شیهایرحمیبا ب دیبود که سع ییهاو پر از عقده یو زخم ختهیافسارگس یسابق نبود. زن یآن زر یزر نیا
 شده بود. وانهید شتریچون شبگون، ب یبیساخته بود و حاال با حس داشتن رق

 در دل شبگون به صدا درآورده بود. یناقوس خطر یزر یهازنانه و حالت یحس
و مچشان را هم  یبرادرش شک کرده باشقباًل به شوهر و زن نکهی. مخصوصاً افهمندیرا م گریخوب همد هازن

 .یگرفته باش
حجم از  نیباشد وگرنه ا دهیرا د دیهم خلوت او و سع یگریروز د یزر دیکه شا دادیشبگون احتمال م یهاحس نیا

 کند؟یچه م یآتش و نفرت در نگاه زر
پناه بـرده  دیسعستبر  یهاو ناخواسته به پشت شانه دیترسیهم م اشاندازهیو خشم ب یشرم، از زر رازیغبه گرید االن

 جان در ببرد. ،یافروز زرو آتش زیبود تا از آن نگاه ت
بچرخد که همان کس  یطور تیچرخ روزگار برا ،یزاریو ب یترسیم یاز آدم یاست که وقت یلحظه و روز سخت چه
 .یپناه ببر تیهایها و سختشود و از ترس به خود منشأ ترس گاهتهیتک

 دانست؟یبود و نم فیضع قدرنیا یشبگون را در خودش فرو برد. از ک بیعج یحقارت حس
مرگ پدر و برادرش بود که  یاصالً از همان لحظه ای یمرگ باباحاج یاز لحظه دیرفتن حامد! شا یاز لحظه دیشا

 از دست داده بود. جاکیرا  گاهشهیتمام قدرت و تک
 هابتیو عزادار حامدش بود که مص یدار مرگ باباحاجدر بهت تب . هنورهضم کند توانستیاطرافش را نم اتفاقات

 .شدیبر سرش آوار م
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 نداشت. دیجز سع یگاههیاش گرفتار شده بود و چاره و تکشبگون در خود افسرده نی. انکرده بود دایخودش را پ هنوز
 .دکریرا مرور م شیروزها نیکه در اتاق نشسته بود و اتفاقات ا شدیم یساعت چند
 ادیانجام دهد و نداد،  توانستیکه م ییو از کارها خوردیو حرص م شدیم یهم عصب اشیادآوریبار پس از  هر
 .کردیم
دخترکش  یاز جا بلند شد. پتو را برداشت و رو یقیو با نفس عم دیرا مال اشیدرشت و مشک یهادست پشت چشم با

 چیه شیحد به خودش وابسته شده و بدون او پ نیدختر خالف خواهرانش تا ا نیچرا ا کردیانداخت. هنوز درک نم
 !گرفتیم یکه توان مقاومت را از هرکس کردیم هیگرقدر آن داشتندیزور نگهش مو اگر هم به ماندینم یاحدالناس

 پزخانه گذاشت.و قدم به داخل آش دیرا پوش اشیصورت یهاییخانه رفت و بازش کرد. دمپا یاطرف در قهوه به
او را  داًیرنگ، شددار سرخگل یقور یحت رش،یز ینیو س یسماور نفت نی. ادادیرا م اشیباباحاج یهنوز هم بو نجایا

 .انداختیآن مرد م ادیبه 
 .دیرخ خودش دبهرا رخ دیسع یخواست برگردد، چهره کهنیو هم ستادیا یمیقد یهانتیکاب یجلو

 دیدیم گاهشهیرا تک دیسع یو حت دیترسینم دیمثل گذشته از سع گریبه عقب برداشت. د یو قدم دیکش یقیعم نفس
 .«یهم باش دینبا»زد که  بیاما هنوز دلهره داشت. هنوز راحت نبود و به خودش نه

 یسوینشد دست ببرد و آن گ شیافتاده بود. رو نشیمشک یموها یبه صورت و طره حرفیو ب قیعم دیسع نگاه
 بکشاند. سختش شده بود. یپُرپشتش را به داخل روسر

و پر از دلهره داشت و برعکس نگاه  یرچشمیکوتاه و ز ییهاو اما شبگون نگاه کردندیدو ساکت به هم نگاه م هر
 چشمانش بر دل یرگیاز خ یبیبود و حس عج پروایب دیمحجوبانه و خجولش، نگاه سع

 داشت. یو مسر بیعج یبود و ته چشمانش غم قی. نگاهش عمانداختیمو لرز به جانش  شدیساطع م شبگون
گذشته  یالحظه یکه برا یکه افتاده باشد. مثل کس یرفته و اتفاقات یکه در حال فکرکردن به گذشته و روزها انگار

 است. اطالعیوآدم بو از عالم کندیمرا مرور 
کاش  نکهیو ا ی. حس دلسوزکردیم داریشبگون را ب یزنانه یزیغر یهامظلومش کرده بود و حس د،یحالت سع نیا
 بدهد. اشیدلدار یکم دیو شا کندیمچه  دیبداند سع قاًیدق شدیم

کار غلط است و مبادا  نیزد که ا بیبر حالش انداخت. به خودش نه هیبر دلش نشست و سا قیعم یمشر ناگهان
است که چون حاال مظلوم شده و ظاهر  شیهایهمه بدمرد با آن نیتو و ا نیمگر ب ی. اصالً چه صنمیانجامش ده

 ؟یسوزانیمدل  شیبرا گرفتهیمآرا
 نشود. یزود احساسات طورنیدوست و دشمن را درک کند و ا یمعن یادلش لعنت فرستاد که کاش ذره بر



 

 

157 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 وانیو ل دیکش یقیرا عجوالنه در هم گره زد و برگشت. نفس عم دشیسف یهاو دست ستادیفکر صاف ا نیا دنبالبه
 .دیکش رونیب یوانیرا از جا ل

 ه؟یدرد من چ یدونیمشبگون،  -
 تکان نخورد. یاجمع، اما برنگشت و ذره دیشد و حواسش به سع زیت شیهاگوش

 و ادامه داد: دیکش ینفس بلند دیسع
نگاهم  بهیباال سرم نبود و برادرم هم به چشم غر یتا چشم باز کردم مادرتنهام شبگون.  یلیخ. منهییدرد من تنها -
 یچطور برا یوقتش رو نداشتم؛ ول گفتیممنم نداشت. البته  دنیبود، چشم د زاریم ب. بابام هم از بس از ننهکردیم

خارج از  یدروغگو بود. مگه کس نیتربزرگ یشبگون. حاج انشون دروغگومن نه؟ همه یحامد وقت داشت و برا
 .زننیمتو سرت هم  یبگ چ،یکه ه شهیباورش نم کسچیمن عاشق توام؟ نه، ه کنهیمباور  نجایا

داشت  یکمان یو ابروها یمشک یحامد بود. موها هیشب ی. از لحاظ ظاهردیکش اشیکوتاه و مشک یموها انیم یدست
 .دادیمنشان  یشکم یکیبود و در تار یاو رنگ نگاهش اما قهوه

 یزد؛ اما درست برعکس شبگون نگاهش به در ورود هیتک هانتیگرفت و کنار شبگون به کاب یانفس دوباره دیسع
 بود.

 نیرو دوست دارم شبگون. تو ع تیریاس نیمن ا یول ،یو گرفتار شد یپناه ببر ییجا یتونینم نیتو هم واسه هم -
 ه؟یفرقت با من چ یدونیم یول یپناهیمن ب

 کرده دور ماند.نقش بست و از چشم شبگون پشت دیسع یهالب یگوشه یجان اما پُرحسرتکم لبخند
پُرکنه. دهن ادشیو  برهیماسمش سر  یعاشق من نبود. باباحاج کسچیکه من عاشقتم اما ه نهیفرق من و تو ا -

 نیبهتر یکی یبرا میتونیمما آدما  کنمیمفکر  یگاه یدونیمکارش بد باشه ها نه.  نکهیشهر بود. نه ا ریّخ یحاج
هم نداشت فقط  کردنینبود، قصد بد یبود. آدم بد نیهم هم ی. حاجنیکسمون بدتر نیترکینزد یاما برا میباش

 یهم واقع اشیخوب بود، خوب رونیبد بود واسه مردم ب یهرکس ی. البته براکردیم القلبشیقس نیحواسش نبود و ا
هم اصالً من رو  دی. شاختیدلش نر وقتچیمن ه یاما برا کردیمو کمک  سوزوندیممردم دل  یبود. واقعاً برا

 !دونمی! نمدونمی. نمشدیممن خاطرات بدش زنده  دنیبا د دی. شادیدینم
آنها  یوزنش را بر رو نیدراز کرد و بار سنگ یرا از دو طرف کم شیهاشد. دست تابیب یگرفت و کم یقیعم نفس
اما در  داد،یمحالت رخ  نی. کمتر اشناختیمحالتش را خوب  نیزده بود، انداخت. شبگون ا هیکه به آن تک ینتیو کاب

 یدر هم رفته و لبخند دیسع یهااخم یکم دانستیم دهیتر بود و شبگون ندصادق شهیاز هم دیوهوا سعحال نیا
 قش بسته.محو و پُرازحسرت کنج لبانش ن
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پدر مادرا  یگفته همه یزن و مرد به هم زدن. ک نیرو ا مندهیآ یرو و حت میخوب بچگ یرو، تموم روزا میزندگ -
 ینداره. حاج یفرق به،ی. چه پدر و مادر باشن و چه غرمی. آدم خوب و بد دارراههیو ب ستشهیش کلهمه نایخوبن؟ ا

هم داره. اومد و به خودم گفتم  یافتاد پسر ادشیتازه  ودمنوجوون ب یم وقتمن نه. ننه یهمه انسان بود برا یبرا
و  کنهیمو مثل ننه حامد ازت مراقبت  ادیت هست، مننه گهیتموم شد. حاال د تیکسیو ب یبدبخت یروزا دیسع

 یکیم باشه. ننه فیکه ذاتش کث یملعنت بر آد یاما ا ؛یگشنه تا صبح سر کرد ای یحواسش هست امشب شام خورد
 یرو به بهونه یکنه، پول کم آورده بود. اومده بود حاج یخواست تا برام مادر یبار بدتر از بابام. من رو هم نم هزاربود 

 یشکل من رو پس زد و در اصل حاج نیم به بدترپول داد و من رو برگردوند. البته ننه یکنه. حاج سهیمن سرک
نابود شده. ذاتم بد نبود،  دیسع گهید دیو نفهم دیخرابم رو ند حال یکه باز هم حاج دهیفام رو برگردوند، اما چه جنازه

 ؟یچ یعنی خنده،یمو  گهیم بهیمرد غر هیت با ننه ینیبب یوقت یدونیمبدم کردن شبگون. تو چه 
افتاده و از درد  اشنهیسـ*ـ یاز درد بر رو ینیمنقطع و تند شد. معلوم بود بار سنگ شیهانفس یالحظه یبرا

. درد در جانش شدیبکشد اما نم یپرت کند و نفس راحت رونیتا بلکه بتواند آن را از درونش به ب زدیمنفس نفس
 .آوردیمدرد است که آدم را از پا در  نینفوذ کرده بود و ا

در حال  یسختستاد. بهفر رونیرا به ب نشیپُرحرص و خشمگ یهاشد و از درد نفس یبر سراسر وجودش مستول اندوه
. شدیقدرتمند اما نم دیو بشود همان سع ردیو دردش را در دست بگعنان خشم  کردیم یکردن خودش بود و سعآرام

 بود نیقدرت خاطرات و بار غمش سنگ
 برد. نیآن را از ب شدیکارها نم نیبا ا و
 هم گذاشت و محکم فشار داد. یرا با زور بر رو شیهارا بر هم فشرد و پلک شیهاخشم لب از

کردن خود نگاه آرام یبرا دیبه صورت غرق در تالش سع یالحظه یتکان خورد و برگشت. فقط برا یکم شبگون
 .کردیزل زده بود و فکر م دیکه سع ینامعلوم یهمان نقطه قاًیشد. دق رهیانداخت و فوراً به جلو خ

 شد؟ یچ شجهیکنه، اما نت یالً اومد وقت ازدواجم بهم خوبمث ی. حاجدیمن رو ند کسچینابودم کردن و ه -
 شد. وروحرنگیاش بنشست و چهره شیهاگوشه لب یپُررنگ پوزخند

 ناجور تن من کرد. نه یاحمق رو وصله یباز هم من رو به حامد فروخت. حامد رو به مراد دلش رسوند و زر یحاج -
حرف بزنه؟ تا اومدم زنم رو انتخاب کنم،  یحرف حاج یرو یکس شدیم. اصالً مگه چیمخالفت کنم، نه ه تونستمیم

 نیتازه اجازه داد ا یبرون بود که حاجنبود. روز بله ختهاز دستم سا یکار چیبُرون رو گرفته بود و من هبله یحاج
لطافت  یازدن بلد بود و نه ذرهبدم اومد. نه درست حرف ی. از همون اول از زرنمیم گرفته بود رو ببکه واسه یالقمه
اما  ست؛یآدم من ن یبودم زر دهینگاه فهم هی. با ادیدستمون م زایچ نیشبگون، ما مردا زود ا یدونیم داشت. یزنانگ
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نار ک دمیرو کش یحرف زد؟ فکر نکن تالش نکردم نه. رفتم از وسط مراسم، باباحاج یحرف باباحاج یرو شدیمگه م
 کرد؟ کاریچ یحاج یدونیم .ستیوجور ناگه طال هم باشه با من جفت نیخوام، ا یدختر رو نم نیا یو گفتم حاج

نگاهشان  یالحظه یلبش نگاه داشت. برا یبه صورت شبگون انداخت و همان پوزخند محو را بر گوشه یپُرحسرت نگاه
 یبه لبخند دیافتاد. پوزخند محو سع نییت برگشت و پاسرعو محجوب شبگون بهکرد و نگاه خجول  یبا هم تالق

 ادامه داد: قراریمحو و پرحسرت بدل شد و ب
 نیپسر االن وقت گفتن ا». قرمز شد و گفت: سوزهیم صورتم یرو شیلیاون س یزد تو گوشم. شبگون هنوز جا -

شماست؟ االن که  یرو لیبرونه؟ االن که چشم آشنا و فامدختر افتاده و شب بله نیا یحرفه؟ االن که اسم تو رو
قبأل  یمگه گذاشت ؟یتو امون داد مگه یحاج»گفتم: « جمع شدن؟ لیفام یاترو تموم بزرگ میمجلس گرفت

 یبخوا یکنیم غلط»گفت:  د،یفهمیو درد من رو نم رفتیم قروچهدندون تیشد. از عصبان تریعصبان« ...نمشیبب
من بوده  یسراز صدقه شیدیحاال هم که د نیکجا رسم بوده قبل عقد، دختر و پسر با هم حرف بزنن؟ هم ،ینیبب

گفت  یاستغفراهلل بلند «د؟ینیبب دیرو بتون گهیکردم همد یخونواده دختر رو راض یبتیبا چه مص یدونیم که به فکرتم.
 باستیدختر هم ز نیراحت بابا، ا التیپسرم خ»تر کرد و بهم گفت: . لحنش رو آرومدیصورتش کش یو دستش رو رو

 یچیرو نداشته باش که آخرش ه سمجل نیفکر به هم خوردن ا یول فتهیم مهرش به دلت دیو هم خانمه، عقد که کن
حرف آخرش رو  یحاج« پسرجان. یدختر طفل معصوم. مگه از رو نعش من رد بش نیمن و تو و ا ییآبروینداره جز ب

رفته بودم به نامم  شیجماعت چون خواستگار نیا یو رسوم احمقانهکه از سر رسم  یزد و رفت و من موندم و دختر
 نداشتم. شجز عقد یاخورده بود و چاره

دردِدل،  اش بود. روزگذشته یبه روزها دیبود. اصالً انگار امروز روز اعتراف سع رهیرو خهمچنان با درد به روبه دیسع
 شدیم غرق خاطراتش شده بود که ینبود. جور ایدن نیشدن در گذشته. انگار که اصاًل در اروز خاطرات و روز غرق

به  یبا دلسوز یو گاه یچشم ریز یوضوح حس کرد. دل شبگون به رحم آمد. گاهو درد و تمام احوال بد را بهغم 
 یببخشد. مثالً کس توانستیم قاتلش را هم دیشا یقدر بزرگ و با بخشش بود که حت. شبگون آنشدیم رهیخ دیسع

و رسومات و  رسم نیکرده بود و حاال در غمش، بغض در گلو داشت و دلش از ا اهیکه روزگارش را س دیمثل سع
به  ینگاه کوتاه نیکرده و غمگهگر یی. با ابروهاسوختیم روزگارش، نیبود و هم دیکه باعث حال بد سع یاتفاقات

 شد. شیهاانداخت و منتظر ادامه حرف دیسع
 نتیانداخت و همچنان بر کاب شیپا کیبرداشت. وزنش را بر  هانتیکاب یسنگ باال یرا از رو شیهادست دیسع
 انداخت و از حس انتظار شبگون به خودش آمد و ادامه داد: شیآن پا یرا رو شیپا کیزده بود.  هیتک
تنم  یمشک رهنیو مجبور شدم عقدش کنم؛ اما روز عقد پ ستمیو رسوم غلط، نتونستم جلوشون وا خاطر رسمبه -

 یهرچ یحاج. «دمیپوش یختمم مشک ی. برایامروز روز مرگ منه نه عروس نیبب»و گفتم:  یحاج یکردم. رفتم جلو
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بهش  تونمیو نم هیتو دلم عزادار هدست بکش از من ک یحاج»بپوشم نتونستم و گفتم:  دیکرد لباس سف یسع
 پوشاهیس یکه به جونم انداخت یدرد یمن شادم. برا یبزنم که آها تنبکرهیبپوشم و دا دیکنم و لباس سف یکجدهن

 .«یحاج یکرد میابد
 بود، برگرداند و او را مخاطب قرار داد: ستادهیکه کنارش ا یسمت چپ و شبگونسرش را به یکم
تره و محاله جماعت غافل از جونشون هم مهم نیا حدومرزین. رسم و رسومات و تعصبات بکه شبگو یدونیم -

و نه  مونهیم برات ینه حرمت گهیشکن که دو حرمت یخائن هیفقط  یستادی. اگر هم وایستیجلوشون وا یبتون
بودن و  یراض یوصلت حساب نیهم به ا یزرخونواده  دمیشون تن بدم و بعدها فهم. مجبور شدم به خواستهیاحترام

محل  یهمه م،یبزن رشیبشه و نکنه ما ز یازدواج رسم نکهیخاطر ابوده. اونا هم به یحاج یاز طرف اونا هم فشار رو
دو  نیوصلت ب نیشمس و چه شود ا یحاج یشده خواستگار در خونه یو اهل حاجرو پر کرده بودن که پسر بزرگ 

 افتاده بودم. ریتعصبات گ نیا نیکه ب یمن چارهیب یو ا یحاج
 هیگذاشت و بر آنها تک هانتیکاب یسر، رورا از پشت شیهاشد. دست رهیدهانش را قورت داد و دوباره به جلو خ آب
 داد.

 هانهیکو عقده  دیها و شاغم دی. شادیخوابیها خوب نمها بود که شبداشت و انگار مدت اهیس یاهاله چشمانش
 شده بود. جادیهاله محو دور چشمانش ا نیاش را گرفته بود که او خواب آرام شبانه دادیامانش نم

 یاهم بدتر بود. بداخالق و بددهن. ذره کردمیم که فکر یزیاز اون چ دمیشروع کردم، فهم یرو با زر یزندگ یوقت -
که از من  نهیا یتنها راه کنترل زر دمیقائل نبود. بعد مدتا فهم یارزش و احترام چیمن ه یو برا دیرسیبه خودش نم

بود که مجبور  ترکسیبدبخت از منم بدتر و ب یزر نیا یباشه ول فرزدمش تا بترسه و ازم متن تونستمیم بترسه. تا
بشه و گورش  تیکردم اذ یمن بمونه. هرکار ینره خونه شیحاج یآبرو نکهیا یو برا نهیمن رو بب یو آزارا تیشد اذ

داشته  خوامیم ماما باز ه دمایو صد فحش م ادیاما من عاشقم، ازت بدم م یبد»: گفتیم بهم ایرو گم کنه نشد. آخر
من بدتر باهاش رفتار کردم که دل نبنده  کردیم اصرار شتریب ی. هرچبود تربیخودش عج یاصالً رفتار زر«. باشمت

بود. زدمش، آبرو و  دهیکنه چسب نیع یسرش هم نگاه نکنه اما نشد. زرپشت گهید یکه حت یو بشکنه و بره، جور
ننه باباش ننگه که دختر  یبرا گفتیم کردم اما باز هم نرفت. تشیاذ وجمعا بردم، فحشش دادم  یرو تو تشیثیح

با  نهیزن ا فهیم و وظخونه یبرگرد یتونیم تیم دیباباش گفته فقط با لباس سف گفتیم گرفته داشته باشن،طالق
رو بسازم و  شوهرمکه نتونستم  خورمیم یقیوگرنه تهمت ناال مونم،یم من»: گفتیشوهرش بسازه و رامش کنه! م

 و بس! ادیجماعت متعصب خرفت برم نیغاز که فقط از پس ا هیصد من  یحرفا یکل« اصالح کنم و...
 یبزرگ و قدرتمندش را بلند کرد و کم یهاکرد. دست لیاست متماورنرمش به چپ یو سرش را برا دیکش یبلند آه

وچپ . به همان حالت خودش را به راستدیکش یبلند یازهیرا در هم گره زد و دستانش را باال برد و خم شیهامچ
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 یبندبود و استخوان کلیهی. قواوردیبدنش را از رخوت درب خواستیم نرم یهانرمش نیکرد و انگار با ا لیمتما
تنومند بود. شبگون نگاهش را دزدانه  گونهنیکه ا دیرسیم باالتر دیشا ایداشت. قدش هم حتماً به صدوهشتاد  یدرشت
 نامچهره و  نیداشت، قطعاً با ا یاخالق درست دیانداخت و با خود فکر کرد اگر سع دیسع یمردانه بتیهو  کلیبه ه

قدر که اگر بود، آن نهیشدت بداخالق و بدککه به فیداشته باشد، ح توانستیم یادین زخاطرخواها ت،یو جذاب کین
 .دیدیم را به خواب شیو آساامان  دیطرف مقابل با گرید کردیم گل اشنهیک

 و خودش را سرزنش کرد. دی. لب به دندان گزستیک دیآمد کجاست و سع ادشی یالحظه یبرا
 د؟یبه کامم نچرخ وقتچیسرنوشت منه بدبخت رو که ه ینیبیم شبگون، -
 شد. رهیشبگون خ یشده دهیکرده و لب به دندان کشاخم  رخمیو به ن ستادیشد. کنارش ا لیشبگون متما سمتبه
از  یبرا یچیمن ه یرو گفتم که بفهم نایمن کم آوردم نه. ا یفکر کن ای یرو بهت نگفتم که برام غصه بخور نایا -

 رو تحمل کنم؟ یمجبور شدم زر یاز ک یدونیادن ندارم. مدست د
 را تکان داد و خودش جواب خودش را داد: سرش

 نیکنم. سر هم تیکرد. بهتره کمتر خودم رو اذ شهینم شیکار دمیفهم گهیاومدن د ایهام به دنکه بچه یاز وقت -
 تیبرام اهم یلیهام هم خمن مهم نبود. راستش بچه یاما برا کردیگرفتم. دق م شدهی. نادنمشیکردم نب یسع

رو گفتم  نایا ی. همهمیخب... بگذر یول ومدنیم ایدن دیادر اصل نب ن،یَاریاز اجبار و بدب یاچشمه هیندارن. اونا هم 
 تسی. حامدجانت هم که معلوم نییآرزو مونده که اون هم تو هیبرام فقط  ایدن نیمن آخر خطم. که از ا یکه بدون

 و... ریبگ یابیو طالق غ ای. بستیازش ن یگور شده که خبربهکجا گور
 ستیمرد ک نیآمده باشد ا ادشیشده باشد و به ناگاه  زیتحملش لبر تیپر شد و انگار که ظرف از آتش خشم شبگون
شد و تا  داریاش ب. تمام حس تنفر خفتهستادیا دیبرگشت و مقابل سع یدارد، پرخاشگرانه و عصب یشوم تیو چه ن
شد.  زیلبر یزاریآورد و از ب ادیرا به  شیهاترسو  دیسع یهاکردنتیرفت. تمام خاطرات اذ شیپ شیگلو یمرزها
 :دیکش ادیفر دیسع الیخیچشمان ب یرا با قدرت در گلو انداخت و جلو شیکرد و صدا زیرا ر شیهاچشم

تو؟ حامد  یکشیفتم دست از سر من بردار. خجالت نمبس کن، حرف دهنت رو بفهم. من صد بار، هزار بار بهت گ -
 گهید ادینم ادمیبوده گذشته. حامد  یهرچ تونیبچگ ؟یباش حیوق همهنیا یتونیچطور م ست،یش دوماهه که نهمه

 کرده باشه و... یبهت بد
 :دیحرفش غر انیشد و م یعصب دیسع
 اقتیل یزر نیکودن. تو هم ع شهیتو بد م یبرا یالبته من که از خدامه ول ؛یببند دهنت رو تا همه رو خبردار نکرد -

. ارزشهیوقته مرده و ب یلیمن خ ی. حامد برانیحتماً زور و کتک روتون باشه تا حرف آدم رو بفهم دیبا یندار یخوب
 یپا یخوایم ی. تا کتو رو نداره نفهم اقتی. اون لکشمیم آبدهنم رو بعدش صد بار  ارمیقدر که اسمش هم ماون
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نفس داشته باشن و باال برن وگرنه مثل حامد اعتمادبه ییتایخاصیب شنیمثل تو باعث م ییها؟ احمقا ؟یسیحماقتت وا
 .ستنین یپخ چیخودشون ه

 داریباشد، ب اشیشرافت زنانگ یپا یکه فقط وقت یبیو با قدرت و جرئت عج دیحرفش دو انیم تیبا عصبان شبگون
 :دیغر شودیم
 .....ت.ریغیب یادامه نده. نفهم خودت گهیحرف نزن. د گهیبس کن، د -

سرعت باال رفت. از ترس زبانش بند آمد و نفس گرفت. چشمانش را به دیحرفش تمام نشده بود که دست سع هنوز
نش ننشست. با دها ایبر گونه  یامحافظت از صورتش باال آورد؛ اما هرچه منتظر ماند، ضربه یبست و دستش را برا

چشمش  کی دهیترس یآهسته چون کودک بود،به وجودش رخنه کرده  جانیو هکه از ترس  یتند یهاترس و نفس
 دیاما دست سع دیرا د ندیکه مشت شده و باال رفته بود تا در دهانش بنش یو دست دیسع رانیرا باز کرد و صورت ح

و در صورتش تعجب  کردیوواج به شبگون نگاه مهاج دیو انگار به همان حالت خشک شده بود که سع حرکتیب
 بود. رهیخ دیاما با تعجب به واکنش سع زدی. قلب شبگون تندتند مخشم را گرفته بود یجا
 دیصورتش گرداند که همان لحظه سع یعقب رفت. آب دهانش را قورت داد و دستش را رو یخودش آمد و قدم به

باعث تعجب  بشینداخت. سرش را چند بار به دو طرف تکان داد و حال عجا نییهم به خودش آمد و دستش را پا
 شبگون شد.

 .دیبه عقب برداشت و دستش را پشت گردنش کش یقدم دیسع
. من رو یپناهیمظلوم و ب ،یتو بلند شه. تو مثل من یدستم رو خوادیدلم نم وقتچیه یعنیبزنمت،  خواستمینم -
مزخرفم رو فراموش  یلحظه بتونم زندگ هی یبه خودم برگردم و برا یکم یشیاعث م. تو بیندازیخودم م یایبچگ ادی

 باز هم دست از سرت بر یبگ ی.. هرچخودخواه، ظالم، حسود. دونمیبذار. چه م یخوایم یکنم. اسمم رو هرچ
م رو جبران کنم. رفتهبرسم و عمر ازدست یبه خوشبخت شتریاز حامد هم ب تونمی. با تو میمن دی. تو تنها امدارمینم
نون و  رمینزن. من م یحرف چینگو و ه یچیه گهی. دیرسیم یبا من بحث نکن، تو فقط با من به خوشبخت گهید

 .یشام درست کن خوادینم . امشببخرمکباب 
 ادی. ززدیلبش تندتند مسمت در رفت و لبخندزنان از او دور شد، شبگون اما هنوز نفسش گرفته بود و قبه عقبعقب
فکر و روح  نیداشت و ا یمتفاوت یهاچقدر رفتار دیبود و هنوز لرزش دستانش را نتوانسته بود کنترل کند. سع دهیترس

 داشته باشد؟ یمتفاوت یحد رفتارها نیآدم تا ا کی شدیکرده بود. مگر م ریشبگون را درگ
آخرش را هم  یهارفته. کاش جواب حرف رونیاز خانه ب دیو مطمئن شد سع دیبه هم خوردن در خانه را شن یصدا

 یفکر یالحظه یخوشبخت شوند. برا ستیو قرار ن ستین شیهاموافق حرف فهماندیم دیبه سع دیمحکم داده بود. با
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خوشحال به  یادیگذاشته باشد! اصالً وقت رفتن ز تیسکوتش را حمل بر رضا نیا دیکه نکند سع دیدر ذهنش جه
 .دیسرینظر م

شد. قلبش از شدت تپش از  رهیزده به آنها خسرش را برگرداند با دو چشم به خون نشسته مواجه شد. شوک کهنیهم
 یمتر وچهارستیآن هم در آشپزخانه ب ند،یبب نجایآن دو را ا شدیلباس هم نبضش مشخص بود. باورش نم یرو

 دهیاز در آمده باشند و آن دو ند شودیدارد؟ مگر م نامکا سمت چپش نگاه کرد. مگرخانه. با تعجب چند بار به در و به
را حس  یاجنبنده چیبه در بود و حرکت ه شانینگاه هر دو یوارد شده باشند وقت صدایب طورنیا شودیباشند؟ مگر م
 نکرده بودند؟

باشد و  یواریکمدد یجا دیبودند که با یا. آن دو درست مقابل پارچهدیبه ذهنش رس ی. فکردیشدت لرزبه دستانش
 از قبل در اتاق و پشت آن پرده پنهان شده بودند و... یعنینبود. پس 

 یهم توان تحمل وزنش را نداشت. پس آنها همه شیپا گری. ددیاز قبل لرز شتریاز نهادنش برآمد و دستانش ب آه
 یچیل بود فکر کند از قبل هم هرا باور کند. محا یحرف گرید یرا؟ محال بود زر زیچبودند؟ همه دهیها را شنحرف

 آرام کرد. اتشیرا با آن روح یمحال بود بشود زر گرینبوده. د نشانیب
سمت نگذشته بود که به دنشانیاز د قهیدق کیکمرش را لرزاند. با بهت عقب رفت؛ اما هنوز  یرهیت یسرد عرق

 شبگون هجوم آوردند.
و  چاندیپ شیهارا با شدت در پنجه شیو موها یروسر یسرعت خودشان را به شبگون رساندند و زرو زهرا به یزر

 .شدیم دهیکش یدر دستان زر شیموها د،یایتا به خودش ب
کنار شوهرم  یواسه چ ا؟یحیب یکشینم خجالت ن؟یزیهم بر یرو دیبا سع یچطور تونست وجود،یب خونواده،یب -
 یو گم شو و... فکر کرد خوامینم که نه و ؟یکردیش ناز هم مها؟ تازه واسه یگرفتیوقلوه مو دل یبود ستادهیوا
 ؟یرو باال ببر متتیق یخوایا ماطوار نیبا ا ستین میحال یفکر کرد شناسم؟ینم رو اتیباز نیا

 یتپل زر یهادر بازکردن پنجه یرا باال برد و سع شیهاو تا به خودش آمد، دست ختیریگونه م یرو شیهااشک
آخ گفتنش را  ی. شبگون فقط توانست صدادادینم امان یابه خون نشسته بود و لحظه یزر یداشت. چشمان عسل

و او را دور کند، لگد محکم زهرا به  اوردیفشار ب یزر یبه پا شی. تا خواست با پابفرستد، آن هم از شدت درد رونیب
. زهرا دیکوبیزمان به سروبدنش مدو دستش را مشت کرد و هم یافتاد. زر نیبا زانو به زم ارادهیب نشست. شیزانو
و درد و  هیو گر بر زبان آورد. قلب شبگون شکست. بغض کیفحش رک نیزد و چند شیبار با لگد به پهلوها نیچند
 :دیکش غیج دهیبردهی. لرزان و بردیامانش را بر خورد،یکه به سروصورتش م یضربات یداغ
 ... آخ...نی. ولم کنخوامینم رو دینکردم. من سع ی. من کارنیولم کن -
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خانه را لرزاند.  یکییکوچک و موزا یآشپزخانه یهاوارهید آلودشغیبلند و ج« آخ»که به کمرش خورد،  یلگد محکم با
 غیکه ج دیرگشت. دخترکش را دنگاهشان به طرف در ب یاهیثان یسرعت و براو به دیرا شن ییادختربچه غیناگهان ج

 .کردیم هیو گر دیکشیم
 مامان، مامان... -
 یآبدار یلیبه طرف دخترکش رفت و تا به خودش بجنبد، س تی. زهرا با عصباندیکشیم غیو ج زدیهق مترس هق از

 بر صورت دخترکش نشست.
 .یریتا بم زنمتیقدر موگرنه اون ادیخفه شو. دهنت رو ببند و صدات در ن -

و وحشت کرده بود. شبگون  دهی. در چشمان کوچکش مادر را در حال مرگ ددیکش یشتریب غیاز ترس ج دخترک
 زیچقدر عز دانستیآرامش کند. م خواستی. مدیخودش را به طرف دخترکش کش ،یزر یوپادست ریزور از زبه

 .دادندینم و زهرا امان یاما زر ده؛یکوچکش ترس
و  دیکشیم غیج یکرد تا به طرف دخترک برسد. دخترک جور شانیهارا سپر لگد شیاهنشست و دست یسختبه

 ها جان خواهد داد.ولگدمشت نیا ریمادرش ز االننیوحشت کرده بود که انگار هم
 یو زبان دخترک گرفت. زر دیکش غیبه شکمش خورد. از درد ج یبود که لگد محکم زر دهیبه دخترک نرس هنوز

 زد: ادیفر
رو  ناینه؟ ا یکن یدلبر دیسع یبرا دیاومد با ادتیحامد رفت  کهنی. همیو پست ارزشیب موجود هی. تو زیچهمهیب -

 .شکنمیقلم پاهات رو م نمتیبب دیاگه با سع یسرنی. ایدرازتر کن متیپات رو از گل یتونینم نره ادتیزدم تا 
 ...اقتیلیب

داشت  غیو جکه از شدت ترس  اشچارهیخودش را به دخترک ب دیاما فقط با دیشنیرا م کشیرک یهافحش یصدا
را  یگرید زیو آغـ*ـوش امن پدر چ یحال جز مهر مادرکودکش تابه یدخترانه یای. دنرساندیم کرد،یسکته م

 .شدیم حسوبطفلکش م یبرا یخالص ریها تصحنه نیا دنیتجربه نکرده بود و حاال د
دخترش را به آغـ*ـوش گرفت. دخترک از ترس به گردن  عی. سرکردیود و تمام جانش درد مافتاده ب اشیروسر

خواست سرش  کهنیرا از دور گردنش باز کرد. هم شیهادست یکم یسختکه به دادیفشار م یو جور دیمادر چسب
 کرد. یچیبود، ق هو محکم بست یبلندش را که صبح دم اسب سوانیگ ،یزر یچیرا تکان دهد ق

بالها  نیا دفعهنیرو داره. ا یزر د،ینره سع ادتیو  ینینحست رو بب یافهیق نهیآ یتا هر روز جلو دمیرو بر نایا -
 شیزندگ یبرا ی. زریرو نشناخت ی. تو هنوز زریباش دهیکه تو خواب ند ارمیسرت م ییبال گهید یسرت اومد. دفعه

 .رهیمثل ش
 و از در خارج شدند. ختندیصورتش ر یه شبگون، آب دهانشان را بر روب دنیدو به طرف در رفتند و به محض رس هر
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شده و دخترکش کنار در افتاده بود. توانش را از دست داد و به در  دهیبر یاز درد تهمت، با موها یاما با داغ شبگون
 زد. هیباز تک

کردن . با حسدیکش شیموها نیرا باال برد و ب شیهاباشد، دست ماندهیباق شیاز موها یزیچ دیکه شا دیترس و ام با
که  ییتا ته موها انصافیب یبدل شد. زر ییهق پُرصدابه هق زشیر یهاهیکه از آن وحشت داشت، گر یزیچ

 یالبهال گرید دیایبود. حاال اگر حامد ب دهیرا چ دحامدش بو یهاعاشقانه دوستش داشت و منبع آرامش و محل نوازش
که به او نسبت دادند و  ییناروا یهاحرف نیزده بود، داغ ا یکه زر ییهادست بکشد. داغ تهمت تواندینم شیموها

 ند؟یرا بب یروز نیهمچ کی کردیفکرش را م یکه حقش نبود و گفته بودند، قلبش را سوزاند. ک ییهاتمام فحش
 یکنار در افتاده باشند و دونفر نیچننیو خواهرش به التماس افتاده باشد و با کودکش ا یزر یوپادست ریکه ز یروز

 زار بزنند؟
 توانستیمگر م گرید داد؟یامانش م گریمگر د یچه؟ زر زدیرا بر شیبرود و آبرو یشد. اگر زر شتریب ولرزشترس

 مادرش برود؟ یبه خانه یحت
*** 
 ساره

جلوباز  ی. مانتوستادهی. درست مقابلم ابردیدل م بیو عج باستیو ز یدارم. وحشرا دوست  اشیشفاف عسل چشمان
مانتو انتخاب  یبراق را برا ییکه سربلند باشد رنگ طال یدارد. آدم روزیپ یتینشان از غرور و شخص اشییطال

عشق  کشدیتو م یآنچه مرا به سو دا،یآ»: شاملوتر است و به قول باشکوه دمشیکه د ی. به نسبت بار قبلکندیم
 .شیدایخود شاملو و آ یبماند برا اشهی. بقستیمتن کاف یجا نیمن تا هم یالبته برا«. شکوه توست ست،ین

 !دایآ -
و فقط  دمیخر یخانه را پنهان نی. استدیایکوچکم م یخانه یاشهیگرد ش زیم ی. درست جلوداردیسمتم برمبه یقدم
 امدهیدلم گرفت، خودِ رنج شیهاو آدم ایاز تمام دن یکه وقت امدهیخر نیا یرا برا نجایورم است. اخودم و دل رنج یبرا

هم با مادر حرف بزنم. مادر  یام شوم و گاهمعصومانه یایاش. غرق در عالم و دنگوشه کیبگذارم  اورمیرا بردارم و ب
 عمر یهاست فوت کرده و ما به اندازه. مادر سالداردیبرت م االتیخ» دیگویم نی. سرودیآیم دنمیبه د نجایا یگاه

 .دارمیمو زنده نگاه  نمیبیعواطفم او را م یایمن اما در دن« .میاستهیسر خاکش گر مانیمادریب
بهتر  یوسخت بود. ناچار شدم براسفت یلی. اولش خرهیم شیخوب پ نجایسخت بود ساره اما داره تا ا یلیخ -

خاص  یرفتارها یسر هیبه  ازین نیخاطر همو به هییگراکنم. آدم برون قیتحق یتیشخص یپایت یشناختنش رو
که هستن  یزینسبت به چ شهیهستن. هم الیگرا از درون سبرون یخودش داشت تا بشه جذبش کرد. آدما

 یکردنجربهت چیفرصت ه خوادینم . دلشوندنیجد یکردن غذاهاکردن و تجربهدارن. عاشق مسافرت یریپذانعطاف
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 دیکه هستن ترد یزیاوقات نسبت به اون چ یمحدود باشن اما گاه زیچ هیفقط به  خوادینم رو از دست بدن. دلشون
 یایوابسته به دن شتریخودشون ب یارزشا دییتأ یآدما برا نیهستن. ا دییق و تأیتشو ازمندین نیهم یو برا کننیم

 گرفته بشن متنفرن و... دهیناد نکهیشدت از اخارج هستن. اونا به
مغزم  یرو اشیکفش هفت سانت یتق پاشنهتق ی. صداداردیفاصله را برم یهاقدم یآرامو به زندیم ییبایفر لبخند

 یپاشنه ،ییو با قدرت و حس رها میریگیبا تکبر باال م طورنیسرمان را ا یها وقتکرده. آخر ما آدم جادیاقتدار ا نیطن
 .میروزتریپ شهیازهم میکوبیم نیکفشمان را بر زم

هم  نی. اکندیم نمینازن یو بدون دعوت خودش را مهمان صندل کشدیرا عقب م رنگمیصورت ینهارخور زیم یصندل
 .یروزیپ یبر منتها یخالص رینشانه و ت

داشت،  قیبه تشو ازین ییکردم. هر جا دیوتمجفیآقا مهرادتون توجه کردم. دائم ازش تعر نیا قیبه تمام سال -
قدر به دلش راه اومدم رو براش پختم. اون ستیباب ن رانمونیا یکه تو یاگهید یکشورا یکردم. انواع غذاها قیتشو

برم تا  شیآروم پمجبور شدم آروم نیهم یو برا کردیممقاومت  یلیخالف اکثر مردا خ لیتا آخر دلش نرم شد. اوا
. من فکر میشد یمیصم نکهیعاشق شده. فقط در حد ا گهید نیفکر کنکه  یقدرباالخره نرم شد؛ اما نه اون نکهیا
 میتا برس یسازبه مقدمه میشروع کن یعنی. میبر شیکه مد نظرتون هست پ ییتا اونجا میمرحله بتون نیا یتو کنمیم

 ه؟ی. نظرتون چمیدار ازیکه ن یزیبه همون چ
کوچک  یتا به آشپزخانه گرداندی. صورتش را برمدوزمیم امییبزرگ چا وانیو چشم بر ل شومیجا مبهجا یصندل یرو

سفارش  دیو سفها را به رنگ بنفش .افیرا انتخاب کردم. تمام ام.د لشیتک وساشود. خودم تک رهیبدون اُپنم خ
 کنند. ارک یادادم و گفتم سمت راست آشپزخانه را با گاز صفحه

 بودنیعیطب نیهم دی. شازدیرا به هم بر رخشمیکه ن یقدراما نه آن دیآیقوز کوچک دماغش به چشم م رخ،مین از
شفاف و  یکه نگاه عسل یبه وجود آورده. جور شکلشیدر صورت قلب یبیعج تیاش باشد که معصومتمام چهره

 .بردیدل م نندگانشیب یاز همه اشییآهو یهاچشم
حد  نیتا ا یتونست ی. وقتیاز اونا رو به من برسون یکپ هی یو بتون یفعالً دنبال مدارک باش دیاالن زوده. تو با -

دوم  یوقت وارد مرحلهمدارک رو نشونت بده، اون یکه اوالً رازش رو بهت بگه و دوماً جا یاعتمادش رو جلب کن
 .میشیم

 .کشاندیم رنگشییشال طال ریچشمانش را با دست به ز یشده در جلو ختهیر یاز مو یاطره
سفته. اون  یلیمرد خ نیواقع بشه رو انجام دادم اما ا دیمف شدیکه م یتره. تا االن هر کارکار از همه سخت نیا -

رازش رو بگه. چه برسه  یاحدالناس چیبه ه دونمیم دیحاصل تالش عمرشه و من اصالً بع یخوایکه شما م یمدرک
 هم باهاش ندارم! ینسبت چیمن که ه
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ام و تمام واکنش را گم کرده یو درون یواقع یهاخنده یهاست معنا. من مدتندینشیم صورتم یبر رو یقیعم لبخند
 خواهمیکه م یاز ته دل بخندم که کار توانمیم ینکردن خنده. در واقع من فقط وقتبقاست و فراموش یبرا م،یهالب

 به آن روز. دنیرس یکردم برا یوانگید همهنیانجام شود. ا
من مقصد مهم است،  یبرا یبفهم دی. تو باکشمیرا به نگاه شفافش م اهمیو چشمان س دهمیتکان م یآرامرا به سرم

 به آن! دنیرس یهانه راه
 انجام بده تا بتونه بهت اعتماد کنه. یتونیم یهر کار دا،یآ -

 یارا ندارد اما چاره حرف نیانتظار ا دانمیچشمانش گرد شده. م یو کم پردیباال م اششدهیاقهوه یکمان یابروها
رو  یبرگ آس ستیمهم ن دا،ی. پس تو آردیشکل بگ دیبا انیپا ی. فقط نقطهشناسدینم وآسمن تاس ی. بازستین

 است. جهیو نت انیپا هممن م ی. برایرویم ریاز کدام مس ستینه. مهم ن ای یکن
بشه! آخه  دهیمراحل کش نی. قرار نبود به اارمیو دلش رو به دست ب ارمیفقط اون مدارک رو ب یاما شما به من گفت -
 شهیسرش م قیو رف تره. نه دوستباهوش یکه شما گفت یزیآدم هزار بار از چ نیاصالً ا ؟یزنیشما م هیچه حرف نیا

 رکه؟یحد ز نیتا ا یاون مدارک رو بفهمم وقت ی. چطور جابهیو نه غر
 زیم یرا رو وانیل یآرامو به نوشمیم یا. جرعهکشمیرا نفس مدرونش  لیو عطر وان برمیرا باال م امییچا وانیل
 .گذارمیم
انجام بشه. نه راه  دیکه الزمه با یهر کار یعنیبهت گفتم به دست آوردن مدارک،  ی. وقتدمیبهت م شتریتا بده -

انجام بدم و خودت  خوامینم رو که یکه مجبور بشم کار یو خطا نکن ی. مواظب باش جا نزنشیو نه راه پ یپس دار
که محتاج پولن. تو  مییَمن عاشق دخترا ،یدونی. میرکار ندا نیجز ا یا. پس چارهشهیم یبعدش چ یدونیخوب م

من تو  ره؟یشکل بگ تونستیبهتر به نظرت م نی. رابـ ـطه از ایرینون شب و خرج بخورونم ریدرگ یهم که حساب
 !هیتعامل خوب و تو من رو به هدفم. رسونمیم ازتیرو به ن

کردم که با تو  یعجب غلط» دیگوی. حتماً با خود مخوانمیرا از چشمانش م یشده و حس ناچار شانیپر نگاهش
. من ستیها مهم نحرف نیا گریمن د یروح آزرده یو چند فحش آبدار هم نثار من خواهد کرد. برا« همراه شدم

 ندارم. فقط هدف مهم است و مقصود. یباک یزیچچیاز ه گرید
 انجام بده. نقصیب کارت رو دا،یآ -
 تمام اسرارش رو بگه. ادیقدر اعتماد کنه که باون بهیغر هیکه به  ستین ییمردا نیمهراد اصالً از ا شه،ینم یول -
از  یکی یپوشکی. شمپوشیرا دوباره م میهاو کفش کنمیرا مرتب م راهنمی. دامن کوتاه پشومیبلند م میجا از

را  امییچا وانیو بشناسند. ل نندیمرا بب تیو جذاب قهیسل دیام. همه بااست که در خود بارور کرده یجذاب یهاعادت
 .رومیکوبم مو به طرف سماور نقره دارمیبرم
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 چیتا توجه و اعتمادش جلب بشه، بدون ه یانجام بد دیکه شد با یکه اسرارش رو بگه. هر کار یکن یکار دیتو با -
 .یشیخالص م یدردربه نیو از ا شهیم بتیقسمت هم فکر کن که بعد از اتمام کار چقدر پول نص نی. به ایحدومرز

که حاال  کندیفکر م نیبه ا دیکالفه و سردرگم شده و شا یحساب دانمی. مباستیاش زدر چهره یناچار دنید چقدر
جور کند تا از شر من خالص  اشیحل مشکل مال یبرا تواندیچقدر م دیشا ایکند از نظرم برگردم  یچطور مرا راض

 شود.
 یظاهر خوب میهاو با پول کندیانتخاب م ییبایو ز کیش یهالباس گریمتفاوت شده. د دمشیکه د یبا روز اول یحساب

 .یو مدرن و امروز کیخودش ساخته. ش یبرا
 ی. قدم اول را که بردارماندیاست که مثل باتالق م نیدادن اکار دور از اخالق انجام یخوبهم عوض شده.  اخالقش

در وجدانت  یدیسف یلکه گرید ییآیبه خودت م یکه وقت یرویقدر فرو م. آنیرویفرو م یبخواه نکهیبدون ا گرید
 .نماندهیباق

 شیانتهایب که مرا در باتالق یو جبر روزگار اندازدیخودم م ادمیرا دوست دارم. او مرا به  یاهیفرورفتنش در س نیا
کنم از  فیفرو برود تا ک دیبه قعر بکشانمش، تا ته باتالق من با خواهمیفرو برد و حاال او سر راهم قرار گرفته و م

 که غرقش خواهد شد. یزارلجن نیا
ها را دوست دارم. زجر و عذاب آدم دنیبسوزد. من د یگریـناه به آتش د گـیب باشد و یمثل من ناچار باز دیبا او

در دلم  شتریفرو برود ب شتریوملس است. هرچه بو لواشک انار، ترش یسیدارد. درست مثل خوردن ق یبیلـ*ـذت عج
سقوطش، لـ*ـذت خواهم برد.  لمیف دنیو از د ستا یباشکوه یدارم. لحظه یخوب جانی. حس هشودیقند آب م

 کنم. فیتا من ک یبرو یبه قعر بدبخت دیبا دا،یآ
 ریتصاو دنیاز د شانشی. ذهن پرگذارمیم زیم یرا رو یی. چاکنمیسمتش حرکت مو به رومیکنار گاز کنار م از
 .شودیم رهیو به من خ جهدیم رونیافکارش ب یالودهین
خاطرش است که به یزیتنها چ دیرا دوست دارم و شا اشی. قوس کوچک خدادادکشمیم امینیبه ب یدست ارادهیب

 نعمت برخوردارم. نیو من از ا کندیم باتریو چهره را ز رخمیخوب، ن ینیخدا را شکر کردم! ب
 گنیکه م یی. من از آدماادیم رتیگ یماجرا بگذر. پول خوب نیا یتو روزشدنتیپ یبرا یکه دار یزیاز هرچ دا،یآ -

 یپول؟ اون هم وقت ایتره شرف مهم ی. ولکنهی. پول همه کار مادیسؤال ببره خوشم نم ریشرف رو ز تونهینم پول
همه وجود  یست که تودرست همون انفعاله نی. اکننیمهمه کار  یباشه! آدما وقت ناچار ونیدرم زتیجون عز یپا

 انفعال. یبرا میداره. ما خلق شد



 

 

169 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

در  گری. دستی! مهم ننگردیم نیسخت شده که چن دیشا شیرا. باور افکارم بکندیتعجب نگاهم م یسکوت و کم با
تر و کشنده تریتر، کارام مهلکتا ضربه دهمیانجام م یهر کار شیو برا ستیجز هدفم مهم ن زیچچیه ایدن نیا

 قلبشان را نشانه رود. میشود و مستق غیباشد؛ ت
*** 

! بهراد، از خدا یخودش به دام افتاد. وه چه شکار جذاب ی. شکار با پاشودینم بهتر نی! از اییفرصت ناب طال کی
 و شد. یاشتباه کوچک انجام ده کی خواستمیم
 .ستین تیبرا یریکه تدب یاو تو همان خود کرده ستین ریرا تدب یاخود کرده چیه گریبه بعد د نجایا از

 .رمیگیسرعت شماره خاتون را مو به دارمیآشپزخانه برم یجلو یارهیدا زیم یرا از رو یگوش
مرغ و گوشت و فسنجون و از  دونمی. چه ماریهم ب ییرایو پذ یمهمون لیمن، وسا یخونه ایسالم خاتون، امروز ب -
 .یکم بذار یزیباشکوه برگزار بشه. مبادا چ دیبا یمهمون نیشام. امشب مهمون دارم. ا یبرا یعال یغذاها نیا

زائدالوصف را  یشاد یو معنا گنجمینم در پوست خود ی. از خوشحالکنمیرا قطع م یگوش دش،ییتأ دنیاز شن بعد
 .ندازدیاشتباه کند و خودش را به دام من ب گونهنیا کردمینم . فکرش را همفهممیحاال م
 یااشتباه احمقانه نیچن کیمهندس بزرگ،  ان،یبهراد مهرداد گنجدینم املهیکرد! هنوز در مخ یاشتباه بزرگ عجب

 تیهابیتعق نیمچ بهراد را در ح یو گفت یرا امروز به من رساند یخبر خوب نیاز تو ممنونم که چن دیفر یکند! وا
 .یاگرفته

خاطر به یکه نتوانست ستین تیباال یلیآن مدرک تحص فیکه با او آشنا شدم. ح یهست یفرد نیتو بهتر دیفر د،یفر
 یها! ما قدر آدمیات را ثبت و به اجرا برسانکشور خودمان پروژه نیدر هم ،یمال بانیپشتهنگفت و نبود  یهانهیهز

چون من و آن مردک  ییهابا آدم یمجبور شد اتیو اقتصاد یمال تیخاطر وضعکه به میدانینم چون تو را یانخبه
 ای میآمار فرار مغزها نبود نیشتریبا ب یحاال کشور میدانستی. ما اگر قدر امثال تو را میو کار کن یوضع آشنا شو خل
 !ستین یکارهدرست است و چ یکارواقعاً چه دانمینم و خبرمیب زهایچ یلیهم من از خ دی! شادانمینم ...دیشا
خودم  یمتر و منزل کوچک  مانمینم بهراد یخانه گریکه د ی. درست از وقتستین یاز آن مزاحم خبر یمدت

 ست؟ین بیهستم! عجساکن 
چون بعد از کوچ  ست،یهم ن دیرا بردارد؟ بع یگوش ستین یکس گریو د زندیهم زنگ م دی! شازندینم زنگ گرید چرا

 ام بخواهد وارد شود!که به خانه ینه کس دم،ید ینه مزاحم گرید شدهنینفر یمن از خانه
ماجرا را به  نیو آب از آب تکان نخورد. ما ا دیایبسته دزد ب یاز پنجره دیمعماست. چرا با میآمدن آن دزد برا هنوز

 .میو خواهرانم از آن آگاه ی. فقط من و محبمینگفت کسچیه
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چه  دیو فهم دید نهییسرش را در آ یبود وقت یناب ی. چقدر لحظهشودیمرخص م مارستانیهم که امروز از ب سارگل
 بخش پرستار به خواب رفت.کرد و آخر با آرام هیاش آمده. تا خود صبح گرزدهشب سوانیبر سر خرمن گ ییبال
کشف  دیراز را با نیآمد که من در خانه بودم! ا یدزد چه بود که فقط وقت نیا یسؤال است، معما میهنوز برا یول

 من یم نه، الاقل در زندگه ایحاال در دن ست،ین یاتفاق ایدن نیدر ا یاحادثه چیه دیگویدر درونم م یزیکنم. چ
 باشد. یاتفاق تواندینم

. قرار خبرمیب هم هست از او یمنتظر مانده و مدت ی. بهتر است او را هم باخبر کنم. حسابدارمیتلفن را برم یگوش
رفته باشد! خودش هم که  شیتا کجا ممکن است پ دانمینم گرفته شود. شانیصورت دهد تا جلو یکار کیبود 
 .زندینم تاکام حرفسکوت گرفته است و الم یروزه

 راحت باشه. التی. خکنهیخان رستم، خان اولش سقوط مهفت نیدام افتاد! از ا یخودش تو یبا پا دیسالم، ص -
به وجد  شی. صداکنمیرا حس م اشیو ناباور یهم شاد یپشت گوش نی. از همشنومیو شادش را م جیگ یصدا

اش گوش فرا داد شادانه یو به صدا دهمیصورت کنار م یام را از جلودادهباز و حالت یوهاآمده و حرارت گرفته. م
 .دهمیم
 ؟یکرد کاریبگو دختر، بگو چ ؟یتونست یچطور ؟یشبگون؟ چطور یگیراست م -

حس  اشدهیو کش یو وجد را در صورت استخوان یشاد تینها توانمیو م خندمیزدنش مبالبال نیو موقرانه به ا آرام
 بخوانم. نم،یبینم که یاز چشمان توانمیرا هم م یبرق شاد یکنم. حت

 .یباعرضه باش قدرنیا کردمینم . فکریاالعاده. تو فوقولیا بابا ؟یتونست یچطور -
 .گذارمیم یکنار یصندل یو رو کنمیرا دراز م میو پاها زنمیم یلبخند

 کردم!؟ اهیرو س چارهیب یرفتم و شناسنامه یالک ی. پس فکر کرددمیچیمدت داشتم برنامه م نیتموم ا -
 دست مهراده. یمدارک اصل شه؟یم یکارا چ یپس شبگون، باق یول -

 مرتبشان کنم. دی. باکشمیم امیبه ابروان کمان یو دست دهمیدهانم را قورت م آب
 حواسش هست. دایآ ره،یم شیکارا داره طبق روال پ شه،یاونا هم درست م -
 مواظب باش شبگون. ه،یعال -
 ...یبدجور نگرانم کرد ه،یکارچه یو نگفت دمیانجام م یبار گفت نیآخر که یاون کار مواظبم، تو هم حواست باشه. با -

 شانیروز زندگ نیبهتر دیامروز با. شومیاز جا بلند م. گذارمیم زیم یرا بر رو یو گوش زنمیقطع تماس را م دکمه
 اتافهیق دنیآخ که د .یکرد دانمیم روزیاشتباهت پ اولِ من، بااحمقِ  . خانِ ستییصورت بهراد تماشا دنیشود. د
در چه  یکه ندانست یاحمققدر آن ای یساره را نشناخت ایتو  ؟یآب بزن به گداریب گونهنیا ی. چطور توانستستییتماشا
 !یادهیکار عواقبش را قطعاً نسنج نیاو با  یگرفتار شد یتیموقع
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 .دیگنجینم هم اتلهینابودت کند. قطعاً در مخ تواندیاشتباه ساده چطور مدو  یکردینم فکرش را هم بهراد،
 در حالخاتون  یپابهاالن پاگذشته و تا  ی. چند ساعتشومیم رهیخ امکردهشیآراو به صورت  ستمیایم نهییآ یجلو

 بودم. یریو گردگ یآشپز
 ایرا بپوشم  امیبلند صورت راهنیبرگزار شود. پ یعال زیچهمه دیبسازم. با شانیبرا یجذاب یالودهین یایرؤ خواهمیم

 ؟ییطال زیبا شوم ییطال-یمشک یگلدامن کوتاه گل
دوست دارم.  شتریرا ب پیآن تاصالً . کندیترش مو پف دارد که جذاب نیاست. دامنش هم چتر جذاب یدوم

 .شودیم لیتکم گریرنگ پا هم بپوشم د یشلوارجوراب
ام. سشوار هم که قبالً موج داده ماند،ینم اسم المصبش در ذهنم وقتچیکه ه یآن دستگاه را هم با میموها نییپا

 بودم. دهیکش
 یاغنچه یها. لبکندیدلربا م ییآهوسان چشمان را به نمیچشمان درشت مشک دانمیو م دمیکش یچشم مشک خط
 ام.آراسته یرا هم به رژلب گل سرخ یاقلوه
 یجذاب یشد، صحنه فیکه ح ندیآینم فقط رادیاست. سارگل و همهمانان  نیاولآمدن  دینو نیاو  خوردیدر م زنگ

 .دهندیاز دست م را
 .شودیاز سمت راست خانه باز مرا هم دارد. در  ییرایکه حکم پذ رومیطرف حال کوچک خانه م به
 .ی. سالم مهرادجان خوش اومدزمیخواهرعز جانم،نیسالم سرو -
و به آغـ*ـوش  خندمی. سرخوشانه مداردیسمتم برممردد به یقدم نیو سرو شودیردوبدل م نشانیب یتعجب نگاه با
 .فشارمشیم
 داخل، در رو هم ببند. ایم، مهراد بخواهر گل یاومدخوش  -
 ؟یستیشاد ن یادیامروز زشده ساره؟  یچ -
از عذاب چندماهه رها امروز باالخره دارم  .پرسدیشوروحال را م نیاو راز  آوردینم آخرش هم دوام نیسرو دانستمیم
 شاد نماند؟ شودیآخر مگر م شوم،یم

 ،یهمانیم نیادر مانیخاطر وجود پدرهااز جمله خود بهراد که به رسند،یهم سر م همانانیم یکه باق کشدینم یطول
 آمده.مجبور شده و 

را هم  اهشیکوتاه س یرا باز گذاشته. موها دشیسف راهنیاول پ یبه تن کرده و دکمه یطوس یاپارچه وشلوارکت
 نیاول را هم ام! قدمپخته تیبرا یآش چه یخبر ندارآخ که  و جذاب! پیتخوش شهیباال زده و حالت داده. مثل هم

اسمش  که تا یمهربان رزنیپ ده؛یامشب را کش یآشپزهم زحمت  مو خاتون مهربان تپل امدهیتدارک د تیامشب برا
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 نیااست؛ در شانیپسر معلول و فقر ماد ریدرگ گرانیاو هم مثل د. ستیدر کارش ن« نه»و  دیآیسراغم مبه برمیرا م
 که... ی. هماناندازدیاو ماد یاو مرا به ! سوزدیم شیآن کار کند. دلم براو  نیا یمجبور شده برا یریحد که سر پ

سفارش دادم و  دیو سفخودم بنفش  یقهیها را با سل.افی. تمام ام.درومیسمت آشپزخانه مو به شومیجا بلند م از
 ستمیایگاز م ی. جلوشومیسرم مدر پشت ی. متوجه حرکت آرام شخصشودیدلم باز م شومیحاال هروقت واردش م

آشپزخانه  روروکردنی. اوه بهراد است! آمده آشپزخانه که چه شود؟ نگاهش فعالً گرم زاندازمیسر مبه پشت ینگاهمیو ن
 .اوردیرا با هم به دست ب امقهیو متراژ و سل متینگاه ق نیبا هم خواهدیاست و انگار م

نقطه از  نیا یتو یکه بتون ی. تو مگه چقدر درآمد دارستی! خوبه، بدک نیدیواسه خودت خونه خر ینگفته بود -
 ساره. خورهینم به تو یول کهیحاال درسته کوچ ؟یبخر یخونه مجهز نیشهر همچ

خودش بافته و  ی. البد تا االن صدجور داستان براتمفرسیم رونیو بعد بازدمم را به ب بلعمیرا با تمام وجود م نفسم
که کمر آدم را  هایگران نیو ا ونیلیدو م یو با ماه کنمی. من فقط دو سال است که کار مستین راهیهم ب یلیالبته خ

 نیا یاز اعضا کی چیبهراد نه تو، نه ه یبتوانم بخرم؛ ول یاخانه نیهمچ کیاست  بیبه نظرش عج شکند،یم
 ندارد. یهم ربط کدامتانچیمن منبع درآمدم از کجاست؛ البته به ه دیدانیو م دیشناسیخانواده مرا خوب م

 یاگوشه هیارزون بود.  نیزم ر،یو تورم اخ ایگرون نیها جمع کردم و گذاشتم بانک، بعد هم قبل اپوالم رو سال -
به اون وسعت هم باال رفت و  نیبرابر شد، پول زمسه یچهمه هویاومد و  یگرون یو گذاشتم بمونه. وقت دمیخر نیزم

 .دمیرو خر کیخونه کوچ نیبعدش فروختمش و ا
. خب کنمینم استداللم را باور نخواهد کرد. راستش خودم هم باشم باور نیو بهراد هرگز ا لنگدیداستانم م دانمیم

حتماً آن  کندیبا خودش فکر م ست،ی! اما مهم نگرید شودیبرابر مبرابر شده، قطعاً پول خانه هم سهسه زیچهمه یوقت
 بوده! عیوس یلیخ نیزم
ها متوجه شوند آدم نیهم مانده ا نی. خاتون را فرستادم برود. همکنمیم یها را پر از چادانه استکانو دانه خندمیم

 را ندارم. را بدهم و اصالً اعصابش شانیکییکیجواب  دیوقت باکارگر هم در خانه دارم. آن
 نیهمچ هی ت،یوپاچلفتبه قول خودت خنگ و دست یدخترعمو ینیبب خوادینم پسرعمو؟ دلت هیحاال مشکل چ -
 ده؟یخونه خر ییجا

 بردیگرد آشپزخانه م زیم یقرارگرفته رو یاوهیو دستش را به طرف جا م ندینشیصورتش م یرو یاطرفهکی لبخند
 .داردیبرم بیس کیو 
. خداروشکر. مبارک دمیجنم ازت د هیجا  هیباالخره  ات،یتیخاصیب و یعرضگیب . با تمامهینه اتفاقاً باعث خوشحال -

بدم؟ االن حتماً  یبابام سوت یتا من ندونم و جلو یمهمه که چرا نگفت نی. استیباز هم مهم ن نایباشه، اما االن ا
 .هخونه خبر نداشت نیمتوجه شده من روحم هم از ا
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 .دهمیرا به دستش م ینیطلبانه، سلبخند ساده و صلح کیو با  رمیگیم شیرا جلو یپر از چا ینی. سگردمیبرم
درستش  یجورهی کنم،یتکونشون بدم. نگران نباش. امشب خودم درستش م تونمینم ننیرو ببر، سنگ نایلطفاً ا -
 .یبه مشکل نخور وقتچیکه ه کنمیم
 دانمیبود. م یپنهان یاز معما یکه حاک یکلمات پرقدرت ایلحن پرآرامشم را باور کند  داندینم .کندیتعجب نگاهم م با

مملکت  نینام ارا نداشت که مهندس صاحب یزهوشیت نی. اگر اکندیاست و حس ششمش هم خوب کار م زیبدجور ت
 نبود!

اند. نشسته لمیاست یانسکافه یهااز هم، دور مبل . پدر و عمو دورشومیوارد م وهیسرش با مو پشت بردیرا م ییچا
. پدر کنندیرا تحمل م گریخاطر حضور ماست که همدفقط به دانمیآن سر. م یکیکوچکم و آن  یسر خانه نیا یکی

چه کنم. من عالج  دانمیاز او ندارد. اما من م یعمو را فراموش نکرد و نخواهد کرد. عمو هم دل خوش یهرگز کارها
 زمان بگذرد و روز ازل فرا رسد! دی. فقط باشناسمینبرد خاموش را م نیا

. با حس حضور دارمیو در قابلمه فسنجان را برم رومی. وقت شام است. به طرف آشپزخانه مکنمیساعت نگاه م به
 .خوردیگره م اهشیبه نگاه س نمیو نگاه مشک گردمیبرم یشخص
در امان نبودم حاال  شیاز تمسخرها کجاچیو ه شدیباعث خجالت من م شهیکه هم یمهربان نشده؟ کس یادیز امروز

 چرا؟ کند،یحد خوب برخورد م نیبا من تا ا
را انتخاب کرده باشد و  یکشماله طورنیکه مرتکب شده ا یاشتباه بزرگ یبرا ستین دی. بعنشانمیبر لبم م یلبخند

 .ستیاهم خودش حربه نیسمت خود بکشاند! ابخواهد مرا به
 زنه؟یش نماز رفتن به خونه یبابام حرف گهیچرا د یدونیم -
 .شومیم رهیخ دارشهیتراش و فک زاوو به صورت خوش گردمیتعجب برم یکم با
خود ما؛ اما  نیباشه ب رمیرو بگ تشیتونستم رضا یکردم و چطور شیراض یچطور نکهیچون باهاش حرف زدم. ا -
و فالن  میالبته اشتباه برداشت نکن، حرف من بحث ازدواج کرد ست؟ین بیخونه عج یایتو چرا چندوقته نم نکهیا
مشکوک  یبیبه طرز عج ؟یکنیم کاریچ یکه دار نهیهم ا شیو دوم یمونیکه اوالً کجا م نهی. بحث سر استین
 چطور... یبود دهیمن چسب یساره. تو که به خونه یزنیم

 .پرمیحرفش م نیو ب گردمیبرم کامالً
من  نیب یزیچ هیتا خونواده بفهمن  کردیم دایپ یرونینمود ب دینبا م؟یجدا بش میخواینداره. مگه نم رهیچطور و غ -

راه ازدواج  یکه بابا جلو هیشکستن سد یو برا هیما ازدواجمون صور دوننیمن که نم یعمو و بابا ست؟یو تو درست ن
 وده!اون چهار نفر گذاشته ب
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شده و انگار قانع  میهاحرف کردنیکه مشغول حالج دیفهم شودینگاهش م یرگی. از حالت خکندیدقت نگاهم م با
ذهنت  ادیکه باور مکن. اما ز کشدیم ادیحتماً درونش فر یبه او عالمت داده و حس نشیزبیهم نشده باشد. آن ذات ت

که  یکارها صورت خواهم داد، جور یلیخ زیسوپرا نیبا ا ودارم  تیبرا ژهیو زیسوپرا کینکن بهراد، امشب  ریرا درگ
 .یاصالً فکرش را هم نکن

 .شهیدرست م شهیپسرعمو. بق میکمک کن ظرفا رو ببر -
 ؟یچ یهیبق -
 .نگرمیبار با دقت م کیرا  شیسرتاپا یچشم ریو ز کنمیلبم را کج م حوصلهیب

 .کنهیم دایهامون ربط پکه به روابط من و تو و خونواده یزیهرچ یهیبق -
اپن قرار دادم،  یجاکه به یگرد زیم یو رو کشدیظرف پر از فسنجون را از دستم م ،یاخم و کامالً جد یکم با
 .گذاردیم
 هست! تیمرگ هیغلط نکنم تو امروز  -
 ت رو ندارم.بهراد، حوصله رونیبرو ب -
 ییرای. پذرمیگیم شیرا در پ ییرایو راه پذ دارمیبرم زیم یکرده بر صورتش، فسنجان را از روهگر یهابه اخم توجهیب

 که درست سمت چپ آشپزخانه واقع شده. یکوچک
مشغول خوردن هستند.  نشانم،یآتش در جانشان م کی گرید یتا لحظات نکهی. بدون دانستن انگرمیرا م همانانمیم

 اند.و همه دور هم نشسته میانداخت نیزم یبزرگ ندارم، سفره را رو یچندنفره زیم نکهیخاطر ابه
پلو و خورشت و مرغ و...  یقرار دارد و کم شانیدر جلو امیساده و مربع یهاینی. چاندازمیم شانیهابه ظرف ینگاه

 اند.خود برداشته یبرا
باخبرم  مانندمیها و صورت گرد و قلبلب ییبایاز ز ی. خودم بهتر از هر شخصندینشیم امیاقلوه یهالب یرو لبخند

 میرودرست روبه نیسرو نکهیحدس بزنم. مخصوصاً ا دن،یرا بدون د رشییتغ توانمیدر چهره م یرییو حاال با هر تغ
 نشسته.

 یروزی. لبخند پامستادهیا موقعیب . همه نشسته و منشودی. نگاهشان ماتم مزمیخیسفره را جمع نکرده از جا برم هنوز
 .شومیم رهیبهراد خ یمردانه دارهیتراش و فک زاوبه صورت خوش یالحظه یو برا نشانمیم میهابر لب

داشتم که به  یقصد هیدعوت من  نیاما از ا نیو اومد نیممنونم که دعوتم رو قبول کرد ز،یعز یخب مهمونا -
 نظرم اومد االن وقتشه تا براتون بازگو کنم.
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. مثل کندیپاک م یکاغذو دور دهانش را آقامنشانه با دستمال بلعدیدر دهانش را م یلقمه نیسرعت آخربه عمو
 زیناچ اشیظاهر تیصورتش در مقابل جذاب وچروکنیو چ دهیپوش دیسف راهنیبا پ یمشک یشلوار سادهکت شهیهم

 .رسدیبه نظر م
 .مییجانم عمو، بفرما ما منتظر تو -

ذهن منحرفم را به  ی. به طور نامحسوسکنمیآدم دارم که خودم درکش نم نینسبت به ا یاو ناشناخته بیعج حس
 :دهمیادامه م رکانهیکامالً دخترانه و ز ی. با لحنکنمیرا در هم قفل م میهاو دست کشانمیبحث م

 .میصحبت کن لمیف نیا یاصل یتایراجع به شخص مینیبراتون بذارم و بعدش با هم بش لمیف هی خوامیم -
و دور چشمش،  یشانیپ یرو یهانیبرادرش، با وجود چ نی. پدر هم عکنمیوضوح حس مشان را بهکنجکاو همه نگاه

 .اشیرنگ نوک مداد یمنته پوشد،یوشلوار مرا دارد و او هم به سبک عمو کت تشیهنوز هم جذاب
 م؟ینیبب دیکه با هیلمیچه ف یبذار عموجان، ول -
. فلَش را قباًل دارمیبرم امیمشک-دیسف ونیتلوز زیم یو کنترل را از رو رومیبزرگم م ینچیچند ا ونیتلوز سمتبه

 شروع فقط مانده است. ینهیگز یزدن بر رو کیام اکنون کار گذاشته
 در رفته. نشیاکران بشه. از دست صاحب ییجا تونهینم وقتچیکه ه هیلمیاالن. اتفاقاً ف نینیبیم -
بهتر بود. قطعاً  اتیمال تیوضع ی. فقط کاش قدرشناسمیکه م یهست یآدم نیتررکیو ز نیرترینظیب تو دیفر ینعی

 ،یحداقل پول خروج از کشور را داشت نکهیا ای یشدیم تیخاصت، اگر در کشور حما یپژوهش یهادهیتا االن با آن ا
بودن قطعاً مغز و نابغه همهنیوگرنه تو با ا ،یکن دایرا پ اتیعواق گاهیجا یکه تا االن نتوانست فی. حیشدیم نیبهتر

 .یشدیم یخودت کس یبرا
منحوس را  میفل نیا یو بد بی. قطعاً لحن عجکندیو کتش را مرتب م شودیجا مجابه یکم شیسرجا قراریب بهراد

 .ستین ربطیب به او دهیهم فهم دیحس کرده و شا
وارد کادر  یبعد زن یهی. چند ثاندهدیرا نشان م ابانیخ کی یو نما روندیمحو کنار م ری. تصاوکنمیم یرا پل لمیف
متوسط و کوچک و دماغ  ی. صورتیی*ـان طالـیعـر یبا موها ی. دخترکندیدر خانه عبور م یو از جلو شودیم

بهراد  یدگیرنگ پر یبا کنجکاو نیو سرو پردیرنگ از رخش م ریتصو دنیکرده و متناسب. بهراد به محض دعمل
 .زندیزل م ریو به تصو شودینم رشیدستگ یزیاما چ فهمدیرا م

 یآب یرنگ با شلوار لجلوباز کرم ی. قدش متوسط است اما پر از ناز. مانتوکندیرا باز م بلندشیشاس نیدر ماش دختر
 است. دهیروشن پوش
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. شودیو مرد از در خارج م شودیبار باز م نیدوم یشدنش، در خانه برا ریو به محض جاگ ندینشیفرمان م پشت
 خواهدیو م شودیدهانش از هم باز م رتی. از شدت حشودیم رهیخ ریو مات به زن در تصو پردیاز جا م نیسرو

 حرف بزند اما زبانش بند آمده.
او  ریبفهماند مرد در تصو نیو انگار قصد دارد به سرو شودیم رهیخ نیو با ترس به صورت سرو دهیپررنگ مهراد

 انجام دهند . دیچه با دانندیو همه در بُهت نم شودیو بهراد و مهراد ردوبدل م گریهمد نی. نگاه پدر و عمو بستین
. پردیو جمع از جا م بوسدیرا م رخشمیکمربند را ببندد، دختر ن گرددی. تا برمشودیو سوار م رسدیم نیبه ماش مرد

 .پردیو از جا م شودیکه بهراد قرمز م نگرندیم گریکدیهمه با تعجب به 
 ...یریگیم لمیف یکنیبه تو چه اصالً؟ تو غلط م ؟یرو از کجا آورد نیا ه؟یچ لمیف نیا -
 .شودیداد عمو در جا ساکت م یصدا با
 باشن. رادیمهراد و ه دونمیم دینه؟ بع ییتو ریتصو یدختره همون...؟ مرد تو نیببند دهنت رو. ا -

 دانمیم گریرا هم شناخته و د لدای. او ستیمن عال یبرا نیو ا شناسدیاش، فرزندانش را مبنا بر قدرت حس پدرانه عمو
به داخل آسانسور  ابانیتا به طرف بهراد برود، نما از خ زدیخیاز جا برم کهنینمانده. هم یباق شیبرا دیوتردشک یجا

و نفس  شودیو بهراد صد بار قرمزتر م رودیفرو م گریدر بهت د ام،شدهیبرگچ دیسف یو جمع امشب خانه دهیکش
پدر و عمو. مهراد اما هنوز با  نیهم از صورت خشمگ ،یزی. هم از شرم، خجالت و آبرورشودیحبس م هانهیدر سـ*ـ

مطمئناً در  پساگر طرف مقابل پدرشان باشد.  یحت گذاردی. صد درصد او برادرش را تنها نمنگردیبه بهراد م یجیگ
 .زدیخیاز بهراد برم تیحما

که  یهمون ار؟یمن ن شیکه گفتم اسمش هم پ یهمون دختر لداست؟یدختره  نیهان؟ با توام؟ ا ه؟یچ لمهیف نیا -
 عروست بشه؟ نمیبیکه گفتم در شأن تو نم ی! هموننمشیبب خوامیگفتم نم

شده و جا  نیحد خشمگ نیمر مرا هم لرزاند، چه برسد به پشت بهراد! حاال عمو چرا تا اپشت ک رهیداد عمو ت یصدا
از  تیباور کنم به حما دیبا یعنیاست!  بیعمو عج دادیبدادو نیباشد اما ا تریعصبان عتاًیطب دیخورده؟ االن پدر من با

 من برخاسته؟
 فیپدرم. ک نیآفر ی. وازندیمحکم به صورتش م یادهیو بدون توجه به عمو، کش رودیناگهان به طرف بهراد م پدر

 و ناز شصتت. عاشقتم پدر. رتیمانده. بنازم به غ رانشیوحصورت مات یقشنگ رد انگشتانت رو ،یکردم. خوب زد
 پدر را عقب بکشاند و با حرف موضوع را حل کند. کندیم یدفاع از پسرش سع یبرا عمو

 داره بگه. یچ مینیز کنه ببآروم باش، صبرکن بذار دهنش رو با -
 .کشدیسر عمو داد م تیبا عصبان پدر
 .ستین یحرف چیه یاز آب در اومدن، جا وجودتریب توان که از خودت یپسرا نایاگه ا -
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 :کشدیم ادیبه بهراد فر رو
 محضر. میری. فردا صبح میریدختر من م یو از زندگ یکنیامشب گورت رو گم م نیهم -

 :میگویسرعت مو به کنمیرا جمع م ندیبرلبانم بنش دیآیکه م یلبخند
 یتو یدروغ چیمن ه نیباور کن نکهیا ی. فقط براارمیاتاقه االن م یهم تو شهیمن فردا وقت دادگاه گرفتم. احضار -

ها از آشنا یکی قیدوماً من مدارک الزم رو دارم. تونستم از طر ن،ینیرو هم بب لمیف هیاوالً بق نیتونیم ستیکارم ن
 .نمک دایرو پ لدایرونوشت عقد بهراد و اون دختره 

 .ماندیو دهان همه از تعجب باز م رودیدوم فرو م نیو جمع در بهت سنگ پردیم شتریبهراد ب رنگ
 عقد کردن... شیچند هفته پ نایا -
 :دهمیو ادامه م نگرمیگرفته مبه بهراد آتش رو
 االن حاضر شد اجازه بده دخترش زن دوم تو بشه؟ ی! چطورستیل بکن نقبو لدایپدر  نیگفتیشما که م -

که انگار  سابدیرا بر هم م اشیدیمروار یهاو دندان فرستدیم رونیو حرص ب را با خشم شیهانفس یجور بهراد
پدرانمان  یور شود و افسوس که جلوبه طرفم حمله خواهدیم ند،یقرمز بب یکه پارچه یگاو کیمثل  االننیهم

 و... آوردیبسته است اما قطعاً کم نم شیوپادست
 شد. یراض لدای یبعد از خودکش یعنی میکرد شیزور راضاما به داد،یآره باباش اجازه نم -

درست  یول یخوب هم دار یهایژگیبهراد، و ی. الحق که کم و زبوننشانمیم میهالب یرو یزیتمسخرآم لبخند
 اند.نکرده تتیترب
نکرد  یخودکش لداجونتونیشد؟ خب چرا از همون اول  یراض هوی دما،یمنم و نمهمه منم! پدرش با اونبایوه چه زا -

 بشن؟ یتا پدرجانشون راض
 بلندش باد کرده. یشانیپ یها. صورتش قرمز شده و رگشنومیرا بر هم م شیهادندان شیسا یخشم صدا از
و  یشو یعصب شتریمن هر چقدر ب یبرا یول دیآیخونش در نم گریشده، کارد هم بزنم د یعصبان یحساب دانمیم

که  یرا دوست دارم. مخصوصاً هنگام شدنتیمن عصب ؟یدانی. اصاًل میخود خوشبخت یعنی زمیروانت را به هم بر
. فک مردانه رودیم یو رو به کبود شودیو صورتت قرمز م شودیمشخص م تیگلو یبرجستگ زند؛یشاهرگت باال م

 .یفشاریرا بر هم م زتیو تم فیرد یهاو دندان یکنیرا سفت م دارتهیو زاو
 تونهینم دمیکردم د ینه و هر کار اینگرفته بود که دوستم داره  یقطع میهنوز تصم لدایچرا؟ چون قبلش  یدونیم -

داره واقعاً از  گهینه د دیبا تو ازدواج کردم تازه به خودش اومد. تازه فهم یاالن به خودش اومده. وقت ره،یبگ میتصم
 رو گرفت. مشیشد که تصم نی. ادهیدستم م
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 امیچطور عصب دیآیم ادتیبهراد،  چسبدیجانم که اکنون انتقام از تو م ی. ادهمیو مورد تمسخر قرارش م خندمیم
. یخبریب هنوز یاصل زیحاال نوبت توست. حاال از سوپرا ؟یزدیغازت، آتشم م کیصد من  یهاو با حرف یکردیم

 دارد. فیک اتافهیق دنیآن وقت د دیایآن هم در ب یصدا
. ادیفرصت رو دادم به خودش ب نیچرا االن به خودش اومده؟ چون من بهش ا یدونیم ومد،یآره به خودش نم -

. از لج اون گرفتمت که به خودش ادیبه جوش ب لدایحسادت  نکهیخاطر اساره؟ تو رو گرفتم فقط به هیچ یدونیاصالً م
باهاش  گهید یکی نینیو بب نیرو هم از دست بد ایدن دمر نیها اگه بدترداده بودم چون شما زن صیو خوب تشخ ادیب

به و  رهیبگ میبتونه تصم لدایکار رو کردم تا  نیو منم هم نیشیازدواج کرده، از شدت حسادت دوباره عاشقش م
 و اتفاقاً جواب... ادیخودش ب

چه کند.  داندینم ستادهی. عمو سردرگم اشودیدر نطفه خفه م شیو صدا بنددیمحکم پدر، دهانش را م یشدهیک
 .میپریپدر همه از جا م ادیکه با فر شودیم رهیبرادرش خ یخورده دهیبه صورت کش نیمهراد با شدت و غمگ

لج » ،یکه چ یگرفت یدختر من رو به باز یو زندگ ندهی. آزیچهمهیب . مردکی. تو غلط کردیکرد جایب یلیتو خ -
 یکه شناسنامه یا. همون اندازهکنمی. نابودت میکرد خودیب یلیتو خ« و از لج با من ازدواج کنه؟ ارمیرو درب لدای

 ...کنمیم اهیروزگارت رو س ،یکرد اهیدخترم رو س
 .رومیبه طرفش م عیو سر میآیپدر، به خود م یترس باالرفتن فشار و سکته از
باباجانم. غصه  ستمیست. من ناراحت نهمون دختره اقتشیل نیباباجانم آروم باش. نگران نباش. بهتر شد اتفاقاً. ا -

 نخور.
قلب  کردنیمتالش یبرا یو خنجر زیرا ت اشیریشمش یو نفرت ابروها صورتم، همچنان با خشم دنیبدون د پدر

 نیبهراد، ع یکردم نابود شد فیانداخته. ک ریزو بهراد از شرم سربه نگردیم ریرا با تحق شیبهراد قرار داده. سرتاپا
زده من و برادرانت به من فلک یهاخواهر گریبار د نیمن و تو عوض شد. ا یجا دفعهنیا یمنته مانیهایبچگ

 .دمیرا د رشدنتیسقوط و تحق نیکردم ا فی. کاندفقط مات شده خندند،ینم
*** 

  شبگون
 نی. دِ اشمیدارم نگران م گهیچت شده؟ بابا د هویجان، شبگون ؟یکنیچرا در رو باز نم ؟ییشبگون! شبگون کجا -

. دمیت کباب خر. الکردار واسهیدینه جواب م ،یزنینه حرف م روزیدر المصب رو باز کن دختر. چت شده؟ از د
 نکردهییخدا کردمیفکر م دمیشنیبچه رو نم نیا یهیگر یاگه صدا یرو بخور. حتم نیالاقل ا ،یرو که نخورد یشبید

 . شبگون!یاگه جواب ند شکنمیالمصب رو. به خدا در رو م نیسرت اومد. باز کن ا ییبال
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را داشت.  شیدرد و بدتر از آن داغ از دست دادن موها ی. هنوز جاستیپهلو شد و به در خانه نگردرد در جا پهلوبه با
جواب مخالفتش را  نکهیبا ا توانستیحد شرور باشد. او چگونه م نیدر ا گرید یزر کردیهنوز شوکه بود و باور نم

 اما باز هم او را بزند؟ دیشن
بود. چطور توانست  رحمیب هچ ی. زرکردیلگنش درد م یزهرا رو یهالگد یگفت. جا یزد و آخ آرام یغلت شیجا در

 فرصت دفاع از خود ندهد؟ ینابود کند و حت نیچن نیاش انکردهاو را به جرم
و  . دستانش از زور حرصدیتمام تنش دوباره گُر گرفت. آتش خشم در درونش شعله کش روزید یهافکر صحنه از

 م دلش بشکند و هم غرورش؟که ه دادیخاطر گـ ـناه نکرده تاوان پس مبه دی. چرا بادیبغض لرز
و نه حاضرند درکت کنند؛  دهندیرا، نه دل به دلت م تیو نه آرزوها نندیبیخودخواهند. نه تو را م بیجماعت عج نیا

بسته اوامرشان درکشان کنند و کت دیلنگ ماند، همه با شانیاز زندگ یاکارشان گره خورد و گوشه نکهیاما به محض ا
 خودخواهند. یادیز نهای. اشناسندیرا نم تیو انسان دل نهای. استندین یداشتنجماعت دوست نیرا اجرا! ا

 یبود. حامد اگر بود زر نجای. هنوز هم تنهاست. کاش حامد ادیچک نییاش پاو اشک از گونه دیفکر دلش لرز نیا از
. چه سخت بود افتییو را کنار خود نمو ا کردیم ادیاز حامدش  دیداشت که دائم با یبد ی. چه روزهاکردیجرئت نم

 نبودن حامد را هم تحمل کند. نیغم سنگ ش،یهاتمام غصه طو وس دیلرزیحامد هم م ریدلش از تأخ دیکه هر بار با
که  یدم رفتن یافتاده؟ نکنه از حرفا یاتفاق ای ینیچرکاز ما دل ؟یدیشده دختر؟ جواب ما رو نم یجان! چشبگون -

 یکن یخودکش یحد که بخوا نینه تا ا گهید یول یشیبابا. گفتم آخرش مال خودم م رونیب ایب ؟یبهت زدم دلخور
 کرد. خیغذات  ایکه! ب

زن  نیا داشتند؟یفرستاد. چرا دست از سرش برنم رونیرا ب قشیو با حرص دم عم دیکش شیموها نیب یدست کالفه
مانده بود که  گرید نی. اصالً همدندیکشیون چنگ مشبگ بیزخم شده بودند و بر دل ناشک جورکیو شوهر هر کدام 

 شانیبر زندگ یشتریو آتش ب شدیبرپا م یگریجنگ د که! حتماً ندیسروصورت کبود بب نیاو را با ا دیبرود و سع رونیب
 ییجان سالم به در نخواهد برد و آخرش هم تشت رسوا یکسچیآتش ه نیکه مطمئن بود از ا ی. جورختیریم

 .افتادیمحله م نیخودش بر زم
مهم نبود چقدر  شیو برا خواستیوکمال م! فقط شوهرش را تمامیکسچیآبرو مهم بود و نه ه شیکه نه برا یزر

 بکشاند. یخواستن زورک نیرا به خفت ا یگریخودش و د
کرد. به  و رنجورش را بلندقرمزشان گذاشت و تن دردناک  یقال یرا رو شیهادست یسختاز جا برخاست. به کالفه

 از آنجا برود. دیمحال بود سع گفتینم یزی. اگر چستادیطرف در قدم برداشت و پشت آن ا
 .میبا هم ندار یکار چی. ما هنجایمن حالم خوبه. برو از ا -
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دارم. همه  یبدبخت کیبابا من خودم داغونم. من هزارو ؟یدیآخرم رنج یشبگون! جان من بگو چت شده؟ از حرفا -
 یتا نکن شبگون. تو محل ند یطورنی. با من اتهیحال شتریاز اون وروره جادو ب ذرههیبه توئه. دلم خوشه تو  دمیام

 خوش باشه الکردار؟ یدلم به ک گهیمن د
. دیرسینم ییبه جا دادشیاصرار به ستوه آمده بود و ب همهنی. از ادندیبه گلو و جانش چنگ کش یو درماندگ بغض

 .گرید بتیهم مص یداشته باش ت،یمصب کی اشیشده بود. نداشته باش یبتیمصهم  یعشق زورک نیا
. چطور هییروبهخونه رو ی. زنت تودیتوئه. خجالت بکش سع یمن شوهر دارم. شوهرم برادر خون ؟یفهمیبرو. چرا نم -
 من؟ یدم خونه یایچشماش ب یجلو یتونیم
 که برام مهم باشه. ستین ی. اون هم عددکنمیم کارینداره من چ ینگو. به تو ربط یچیخفه. ه -
دم از  شیبود که برا یدر مرد نیپشت ا یعنیشد.  رهیخانه خ یاقهوه یمات برگشت و به در بسته یالحظه یبرا

 یهاو در مقابلش فقط حس کردیو تفاوت را درک نم رییتغ همهنی! اگفتیبا او سخن م گونهنیو حاال ا زدیم یعاشق
 .کردیرا تجربه م یبد

که  مانستیرا م یاختهیآدم، مخلوق از چنگ اعتدال خالق گر نیدرک کند. ا توانستیو نم دیفهمیرا نم دیسع اصالً
را بر باد فنا داده  زشیچشده و همه یاهیس ریکرده، اما در آخر اس یچیو از قانون سرپ یبهتر کارشکن یروزها دیبه ام
 باشد.

 یاز کس یباک چیکه مرز نشناسد، ه ی. آدمشناختیرا نم ینبود، چون حد یآدم اصالً آدم درست و قابل اعتماد نیا
 .ختیگر دیبا د،یترس دیها باآدم جورنی. از استیاستوار ن یمنطق چیندارد و بر ه

 یتا نکن. من از هرکس یطورنیرو ندارم دختر. با من ا ی. من جز تو کسزیاعصاب من رو به هم نر یشبگون، لعنت -
 .مونهینم یاز من باق یچیه گهید یانتظار ندارم. تو هم بد بش یکیاز تو  نمیباشم و بب دهید یبد

اما مگر  رد؛یرا بگ دیمدام سع یصدا یکار جلو نیبا ا خواستیم دی. شادیسرش کش یپتو را بلند کرد و رو یعصب
 اش شود؟بم مردانه یصدا فیحر توانستیپتو م کی

 یو از طرف دیجوشیم نهی. دلش در سـ*ـساختیرا آزرده م فشیروح معصوم و نح دیسع یهاگوش سپرد. ناله خوب
حداقل درست که نه، اما  شد،یدرست م زیچهمه آمدی. حامد اگر مگشتیوروانش درد گرفته بود.کاش حامد برمقلب

 .ماندیدر امان م یالاقل از آزار زر
 توانستیم یاش، از هر دلشبانه ینجواها نیخش داشت، بم بود و ا دیسع یدار نبود، اما صداحامد خش یصدا لحن
و آرام  ندیرا بب یگرید یشوهرش برا ینجوا نیا توانستیچطور م چارهیب یافتاد. زر یزر ادیکند. به ناگه  یدلبر
اش بود. خانه یروبهدرست رو یزر ی! خانهکند تحملبتواند  دانستیم دیبود بع یزر ی. خودش هم اگر جاردیبگ
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ساخت که پسرانش راحت باشند  طورنیها را اخانه یدرست مقابل هم بودند. باباحاج ییکشو یهادرها و پنجره یحت
 نگرداند. یهم اوضاع را بر وفق مراد حاج وجودنیباا یروزگار که حت نیاز ذات ا فیو هرگز به هم بخل نورزند. صد ح

از  بیعج یاشورهو با دل دیکش ریشد. نکند حامد آمده؟ قلبش ت زیخمیدر خانه به صدا درآمد. با تعجب از جا ن زنگ
 .تیامن یعنی ش،یهابتیمص انیپا یعنی! اگر حامد باشد دهیراشن شیخدا صدا یعنی. اگر حامد باشد دیجا پر

 کند. هیرگ یاز خوشحال خواستیپر از اشک شد و لبخند زد. دلش م چشمانش
 ؟یبود یموقع شب، منتظر کس نیشبگون! تو ا -
جواب  دیبود؟ با دنیپرسلحظه وقت سؤال نیدر را باز کند؟ اصالً مگر در ا رفتیچرا هنوز آنجا بود؟ چرا نم دیسع نیا

 نیا یکند و کم شیصبر کند تا آرا دیبرود و در را باز کند. نه اصالً با دیتا سع گفتیم عیسر دی. بادادیرا م دیسع
را  دینبود جواب سع زیجا گریاتفاقات گذشته افتاد. د ادی یالحظه ی. براشداثرات... زبانش بند آمد و خط افکارش پاره 

 نبود. یچه؟ نه اکنون وقت دلخور کردیدر را باز نم دیاما اگر سع زد؛یحرف م دیبا سع گرید دیبدهد. اصالً نبا
 حامده! دی. شادیباز کن آقاسع. در رو ستمین ینه منتظر کس -
 .گردهیها برنم. به دلت صابون نزن که اون حاالحاالستیشک ندارم حامد ن یبابا، من رفتم در رو باز کنم. ول یا -

 یزد! شبگون با سردرگم یحرف نیکه حاال چن گرددیبرم یحامد ک داندیاو م یعنی! چرا؟ گرددیها برنمحاالحاال حامد
 ستین طورنی! نه ادیدارد که نگو یلیبداند حامد کجاست پس چه دل دیسرش را تکان داد و با خود فکر کرد اگر سع

 گفته تا حرصش بخوابد. گونهنی. احتماالً چون از حامد حرص در دل دارد اگفتیقطعاً م دانستیم دیاگر سع
. دیبه طرف پنجره پر کش یسرعت و با خوشحالبه اط،یحدو نفر در  یپا یصدا دنیآرام گرفت و با شن یفکر کم نیا با

پا، متعلق به حامدش باشد.  یصدا نیممکن است ا دانستیبرپا کرد. م یشعله گرفت و آتش گرم یدیدر دلش نور ام
 گریاز او بزرگتر بود اما خوب همد یحامد هشت سال نکهیابود. با دهیرا با حضور او چش یکه مفهوم عشق و زندگ یکس
 .دیتپیهم م یبرا نهیو قلبشان در سـ*ـ دندیفهمیرا م
 توانستیکه شبگون مگر م کردیم یقدر خوبقدر صبور و مهربان بود، آنشوهر کرده بود، اما حامد آن ینییسن پا در

 دوستش نداشته باشد؟
او گل رز دوست داشت و که نامزد کرده بودند.  ییروزها نیآمد اول ادشیگذشتند.  دگانشید یمحو از جلو یخاطرات

 .یچون تو دوستش دار خرمیگل را م نیا گفتیو م بردیگل رز م شیبود، هر روز برا دهیحامد تا فهم
شود که  کیمقدار نتوانسته بود به او نزد نیتا ا یحال کسبه احساساتش توجه نکرده بود. تابه گونهنیا یکس حالتابه

 شهیدوست دارم هم»که حامد گفته بود  یآن روز یحامد مهم بود؛ حت یبرا نهایا یاما همه فتد،یب قشیبه فکر عال
زدنت رو دوست دارم؟ فقط برام حرف بزن. چقدر حرف یدونستی. شبگون! من فقط کنار تو آرومم، میبرام حرف بزن
 یهاشب د،یهجیم رونیکه از ته قلب مهربان حامد ب یجمالت نیا دنیو با شن« .شمیزدن با تو خسته نممن از حرف
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از عشق  ی. حامد کهکشانافتییو محبت را در خودش م کهکشان عشق کیو وسعت  شدیباران مآرام دلش ستاره
 حامد نمرد؟ یبرا شدیداده بود و حاال مگر م هیهد وبه ا

تاد اف دیسمت چپ فرستاد. چشمش به سعکنارش را با دست به دیسف ریمخمل سبز را کنار زد و حر یشوق پرده با
 اطیخانه رد شود و قدم به ح یدر ورود یجلو کیبار یتا نفر دوم از راهرو کردیسرش نگاه مکه داشت به پشت

 ریز د،یسف ریهم پس زد و حر یها را روپرده تسرعو به اوردینتوانست دوام ب جانیبگذارد. از شدت ه یبزرگ حاج
 مخمل سبز قرار گرفت.

حامد برگشته باشد.  شدی. باورش نمدیلرزیم جانیداشت و دستانش از ه یقلبش حرارت و بغض، قصد سرکش در
 یمهیآن ن شودینشود؟ مگر م وانهید یو شبگون از سرخوش دیایحامد ب شودیبود. مگر م کنندهوانهیفکرش هم د

 و او مدهوش آمدنش نشود؟ دیایب گرشید
 یو قدم لرزان دیلباس به چنگ کش یرا از رو دنشیپشد. از شوق قلب در حال محکم ت ترکیو نزد کیپاها نزد یصدا

که  یارحمانهیب کار یادآوریدلش از  یالحظه یصورتش را کنار زد. برا یرو یموها یبه طرف در برداشت. طره
 .دیتپ نهیدر سـ*ـ صبرانهیب حامد قلبش شدنکیسرعت به خود آمد و از فکر نزدکرد، گرفت؛ اما به یزر
را مرتب  اشیآب ی. روسردیکش قیفرستاد و چند بار نفس عم رونیاش را بشدهصدا به در، نفس حبس شدنکینزد با

کرد و هر  یرسازیخوش ورود حامد را تصو یشد و چند بار در ذهن لحظه رهیغرق اشک به در خ یکرد و با چشمان
 .ختیبار دلش ر

 فیرا تعر ری. بدون شک اتفاقات اخستیگریم یهایهاو  گذاشتیاش مشانه یقطعأ سرش را رو دیایحامد ب اگر
تا  دیفهمیرا م زیچحامد همه دیمهم نبود. فقط با زیچچیه گری. دگفتیم شیداده بود، برا یکه زر یو از رنج کردیم

در سرش  دیبا ی، چه خاک«کرم از خود درخته» گفتیو م دیفهمی. اصالً اگر حامد مردیدلش قرص شود و آرام بگ
 فیتکل کرد؟یحامد چه م دنیبعد از فهم دیچه؟ اصالً سع گرفتیاگر حامد طرف برادر و برادرزنش را م خت؟یریم

 شد؟یچه م شیهاو بچه یخانه و زندگ
بر در خانه فرود آمد و  یافکر کند، ضربه اشهیبتواند به بق نکهیو به در نگاه کرد. قبل از ا دیافکار بر خود لرز نیا از

 داشت. همانیورود م یاجازه برانشان از کسب 
 یکنار در برداشت و رو یچوب یسمت در رفت. چادر را از جا لباسبه عیو سر دیکوب نهیبر سـ*ـ یشتریبا شدت ب قلبش

 آن را باز کرد. ق،ینفس عم کی دنیدر برد و با کش رهیلرزانش را به طرف دستگ یهاسر گذاشت. دست
و آه  دیلرز نهیو مردمک چشمانش دوبرابر شد. قلبش در سـ*ـ ستادیشخص پشت در، مات ا دنیباز شد و با د در

 وآرزوها بر سرش آوار شد.بست و تمام آمال خیلحظه  کی یاز نهادش برآمد. بدنش برا یسوزجان
 ده؟یچرا رنگت پر ه؟یچه حال نیا زم؟یعز یجان! خوبشبگون -
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زدنش را هم از دست داده بود. آب دهانش را قورت ! توان حرفکردیچه م نجایشد. او ا رهیزن خ یدقت به چهره با
توانش را باخته بود، پاسخ  ،یدیکه از شدت شوک و ناام ییرو نگاه کرد. با صدابهرو دهیپوش یداد و به زن چادر مشک

 داد:
 !میمر ی... خوش اومدیچیه -

*** 
 ساره

 یبش دواریام یزندگ نیبستن سخت گرفتم مبادا به اساره! ببخش اگه بهت بد کردم، دست خودم نبود. از ترس دل -
 دونمیدخترعمو. م ی. خوشبخت بشمیخورینم گهیهم به درد همد میباش یما هرچ یدونیوگرنه خودت بهتر م

تو  ی. ولدنیرس گهیچهار نفر به همد نیا کرد. حداقل خداروشکر که شهینم شیکار گهیاما د ستین یدرست یجمله
 ونیو اون وقت مد یواکنش من دل ببند نیتربا کوچک دمیمن رو ببخش. من اگه بد کردم از ترس بود. ترس

رو بهت  دمی. ترسیباهات خوب رفتار کنم و دل ببند دمیترس بندن،یدخترا زود دل م دونستمیاحساساتت بشم. من م
 یهاست فقط دلبستهمن سال یدونیعالقه به نفع تو نبود ساره. خوب م نی. امیجدا بش شآخر دیبره با ادتیبدم و 

 .رمیعواطف تو رو به عهده بگ تیمسئول تونستمینم گهینفرم و د هی
با  کندیم الیو حتماً با خود خ ستادهیدفتر طالق ا نیاش زدم. درست مقابلم در اشدهصورت مهربان یبه رو یلبخند

 ی. زخمستین یشدنفراموش یزی. هرچیرا بشورد و ببرد، اما کور خواند شیهایتمام بد تواندیآخر، م یمهربان نیا
و تو خودت را به  ماندیتا ابد در همان نقطه م شیجا ابد،یاگر خودش هم بهبود  یحت شودیزده م یکه بر جان آدم

 !یاندانستن زده
. محضر بزرگ با میگرفت یو طالق توافق میمحضر آورد نیعدم امکان سازشمان را به ا یسرعت گواهبه امروز

ها نجات زوج دیشا ای ییراه جدا کنندگانِلیاند تا تسهاند و چند نفر پشتش نشستهگذاشته یبزرگ زی. مدیسف یوارهاید
مشکوکم کرده  یکم واریکنج د یق در بستهآن اتا ی. ولریخ ایقرار دارد  جانیام دفتر ازدواج هم همباشند. دقت نکرده

 دفتر ازدواج و اتاق عقدشان واقع در آن اتاق باشد. دیاست که شا
باور  گهیپدرم نسبت به تو و برادرات که هنوز هم البته د یاعتمادیب گذشته و یپسرعمو. هم برا یببخش دیتو با -

بحث ساده  هیحرف  نی. ارهیبچه به پدر و مادرش م گهیم شهی. بابا همنیباش نیبتون ینداره که شماها مرد زندگ
هم الزمه  گهیبخشش د هی یکرد. ول شهینم شیکار گهیدوتا که به هم گره بخوره د نیوخُلقه. ابحث خون ست،ین

 .ندهیآ یاون هم برا
اما باز  اوردهینخم به ابروانش  امهی. اصالً کنادوزدیم اهمیس یهایو چشم به گو گرداندیسرش را برم یکنجکاو با

در  شیچون باالخره صدا ستیمهم ن یمن را ببخشد. ول دیهم با ندهیآ یام براچرا گفته داندیشک شده و نمهم دوبه
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و گفت: چه  دیبه او رس یینایکه مرد ناب د،یبریآرام مرا آرام یامغازه درکه با ارّه قفل  یمثل آن دزد قاًیخواهد آمد. دق
را  شیدزد پاسخ داد: فردا صدا شنوم؟یرا نم شی. گفت: پس چرا صداکنمیپاسخ داد: تارم را کوک م ؟یدهیانجام م
 .شنوندیهمه م

حد  نیتا ا کردمیفکر نم یکه تو دار یبیعج یوخوساره. راستش با اون خلق یدیرو بخش تهیممنونم که مهر -
 .یباگذشت و بامعرفت باش

اند سرشته گونهنیندارند. ذاتشان را ا یاچاره ست،یدست خودشان هم ن احساسند،یو ب وجدانیب یادیها زآدم یبعض
من تو را  یعنیام کند که طعنه حواله یدم آخر نیا گرید دینبا دیفهمیانجام داد وگرنه که م شانیبرا شودینم یکار
 !یرا ببخش رتمه یکه بتوان دمیو معرفت ند قدر با محبتآن

با من چه  یدانیکه خودت هم نم نجاستیا بتیمص ؟یدیمرا د یاز من پسرعمو؟ تو اصالً ک یدانیتو چه م اصالً
را چنان  الیخیب یشاهزاده نیکه فردا ا زندیم بیو نه جنبدیته دلم م یزیچ کیندارد،  یرادیخب ا ی. ولیکرد
ندارم جز  یحس خاص چیمن ههم در کل، امروز  زبا ی. ولستینرود ساره ک ادشیکه تا عمر دارد  یزنیم یآتش

اما قول بده  فهمانمیاما چه تصاحب کردم. بعداً به تو م دمیرا بخش هیمهر یدانی. شادم چون هنوز هم نمیخوشحال
 در هم نرود. نیکه کالهمان بدتر از ا یاوضاع را سخت نکن ادیز

کردند، اما اصل کار  یآن پروژه معرف یبود که تو را مسئول اصل نیشما برادران ا یاشتباه من و زرنگ نیتربزرگ فقط
 کردم. دایپ یگریاما من باز پس ننشستم و راه د میدر دست مهراد بود! بدجور به کاهدان زد

است. امروز مهراد و  نیسرو کنم،یو نگاهش م گردمی. برمشودیم دهیو به دورش کش کندیام را لمس مشانه یدست
 نگذارند! مانیان تنهابا ما آمدند که به اصطالح خودش نیسرو

 .میکم برکم گهید ایب ،یجان، خواهرساره -
شده و  بیاش ناشکگمشده یواقعاً عواطف خواهر ای کندیزده نگاهم مغم نیچننیوجدان، ادانم از حس عذاب ینم

 یی. نه به آن روزهابردیمرا سر م یدارد. هر چه هست، حوصله امیدر دلدار یسع نیچننینهاده که ا انیسر به طغ
نه  ستم،یهمه محبت نآن قیتا به او ثابت شود من ال دیردو همه کار ک دیندازیمرا از چشم پدر ب دیکردیم یکه سع

و  الیخیب که سارگل ی. طوردیشویو نگرانش م لرزدیسوم وجودتان م یمهین یروزها که مثالً تنگ دلتان برا نیا
 حس. ردیگیو سراغ من و احوالم را م زندیزنگ م نیسرو یبار به گوش کی قهیدق هم هر چند دهیهنوز در بستر آرم

 .دیرسینم نجایمن کارم به ا دیداشت ی. که اگر مهر خواهرینه مهر خواهر دهدیم ایر یبو تانیهادارم. محبت یچندش
 یشیو خوشبخت م فتهیازدواج باالخره مهرتون به دل هم م نیبا ا کردمیساره من واقعاً متأسفم. راستش فکر م -
رو دوست داره رو  یکیکه  یمرد دمیم که نفهمساده یلیمن خ یعنیلوحانه بود! ساده یلیخ کنمیحاال که فکر م یول
شما  کردمیکه؟ من اصالً فکرش هم نم یدونی! مشتدوباره عاشقش کرد. اصالً عاشق به کنار، نگهش دا شهینم
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و  نشوندنیعقد م یسفره یو نشناخته پا دهیپسرا و دخترا رو ند ییزمانا هی! آخه نیایبا هم کنار ب نیا واقعاً نتوندوت
 .شدنیمند مآخرش هر دو به هم عالقه

زده و نشاند. نگاهش همچنان غم دیمحضر کش رنگیانفره و قهوهتک یهایسمت صندلرا گرفت و با خود به دستم
 اشیمانتو، شلوار و روسر یرا برا اهیعزا گرفته رنگ س یهاانسان نیا نیچرا ع کنمیآلود است و واقعاً درکش نمو تب
 !دمیمانتو و شلوار و کفشم برگز یرنگ و مشتقاتش را براکرم یهارنگ ،یمنِ اصل کار کهیدرحال دهیبرگز

 کهنی. همنینگرون نباشدل گفتیش مهمه فته؟یبعد از عقد مهر مرد و زن به دل هم م فتگیمادربزرگ م ادتهی -
 شما دو نفر انگار نشد. یبرا ی. منتهفتهیبشه، مهر زن و مرد به دل هم م یجار نتونیعقد ب یخطبه

کار روزگار براساس  دیو بفهم دیدست بکش ییافکار قرون وسطا نیاز ا شودیم یانگار نشد؟ ک دیگویراحت م چه
 شما! یمبنایب و یسنت یخوش و باورها االتینه خ چرخدیومعلول معلت

گفتن چند جمله و  دیکنیها ندارد. به چه علت فکر مکتابعلم و حساب یایدن نیدر ا ییجا گریافکارتان د نیا
 نیچن یکدام منطق اندازد؟یدل هم معقد، مهر زن و مرد را در  یسفره یبلند و نشستن پا یبا صدا« بله»دادن جواب
مصداقش هم من و بهراد، کدام  د؟یدیهرگز دست نکش تانیاباوره نیکه شما و آن مادربزگمان از ا چدیپیم یانسخه
 خی نیچننیا مانیهاما ساطع شد که دل انیبه م« گفتن بله ای دمیبرگز یتو را به همسر» یاز پس زمزمه یعشق

 .خوردیرقم م یگرید یسرنوشتمان بر مبنا دیشا م،یکردیم امیخرافات ق هیعل نهایزودتر از ا دیبسته؟ به نظر من با
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

هم بد  ادیخود، ز یخودش در معنا یباورالبته خوش د،یباور هستخوش یادیمشکل کجاست؟ شما ز دیدانیم اصالً
. ماندیکه هرگز رخ نخواهد داد، مثل جاذبه و بحث قدرت کلمات م یاتفاق دادنیبه رو کندیم دواریرا ام . آدمستین

 .کندیم یکالم قدرتمند، دل را قو
 .یکنیبه بهراد نگاه م یمات دار ستقهیچند دق هیحالت خوبه؟  گمیجانم! مساره -

را ندارم؟  شیمحتوایب یهاحرف یوحوصلهمکان، حال نیاکنون و در ا فهمدیواقعاً نم یعنیام کرد. من! کالفه یخدا
 .شدینم واربتیدر هم و مص نیچننیامروزِ من، ا داشت،یمعلوم است که درک نخواهد کرد. اگر او قدرت درک م

که  یان روزو نه آتش خشمت. تو از هم باستیز میبرا اتیتحملت کنم. نه مهربان توانمینم گریواقعاً د ن،یسرو
. یمن تمام شد یشد برا تانیهاخنده یهیکه درد و آزار من ما یاز آن روز ،یمرا کنار زد تانیهاخاطر بهراد و خندهبه
 شیها پکه سال یهست یا. تو مانند مردهامختهیمرتبه در فراغ و غم از دست دادنت اشک ر نیتاکنون چند یدانینم

 ام.در گورستان دلم دفن کرده
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سمت در و به کوبمیکف محضر م دیسف کیرا محکم بر سرام امیکفش هفت سانت یهاو پاشنه زمیخیجا برم از
 کارها را آن سه نفر انجام خواهند داد. ی. باقستین یازین نجایبه حضور من در ا گری. درومیم

 دادیاز غم و حسرت را نشان م یبی! نگاهش ترکریخ ایام غم را در نگاه بهراد حس کرده یمن به درست کنمینم درک
 دیشا ای خواست؟یرا نم نیناراحت باشد؟ مگر هم دیبا گریشده بود. چرا د کیبه هم نزد اشیریشمش یو آن ابروها
 !یتا اول خوردیبه او م شتریب یاست؟ دوم نیخورده، غمگ دشیسف یشانیکه بر پ یاز مُهر طالق

. کندیسرش عبور ماز پشت یشلوغ است و تاکس ابانی. دو طرف خستمیایم شیروبه. درست روستادهیدم در ا پدر
 کندیو حتم دارم فکر م رساندیمن م ی. اخمِ ابروان و غم نگاهم، قطعاً او را به باور غم درونداردیبه طرفم برم یقدم

 ام.از بهراد خورده یابد ضربه
 یپر اخم و کم یشانیو پ یوشلوار مشک. کترسدیو پدر به من م شومیمحضر متوقف م یدر ورود یجلو درست

 در کالمش حس کرد. دیهست و با دیشا ای. ستین یعصبان یاست که دارد. ول یچروکش، نشان از حال بد
 بر گور اون... یپدرسوخته به موقع اومد؟ ا نیباباجان؟ ا یخوب -
 :کنمیو زمزمه م پرمیم نشیکالم پُرحرص و غمگ انیم
 تموم شد. زیچبابا، آروم باش. به موقع اومد و همه کنمیخواهش م -

روزگار  نیاز درون دلش گرفته و قطعاً ا دانمی. مشودیم دایهو نشیدر نگاه مشک شتریو غم، ب خوابدیم یکم حرصش
بلندش  یشانیمهر طالق بر پ یکرده و در اوج جوان نیاش را غمگکه دختر دُردانه ی. روزگارخواندیرا بدشگون م

رنج کشاندم. اما چه کنم پدر؟  یخودم، تو را هم به ورطه طرخابه دانمیخود درد است و م نیپدر ا کی یانده. برانش
پدر. ببخش که  می. من تنهاختهیهاست گرکه از من سال یو آرامش کندیم دادیب امنهیکه در سـ*ـ یچه کنم با درد

 ناخواسته تو را هم آزردم.
 نجایتهش به ا دونستمیذاتشون بده. من م نایدخترم. ا نیخونواده وصلت نکن نیبا ا گفتمیمسائل بود م نیواسه هم -
باباتون ظالمه، خودخواهه، درکتون  نی! فکر کردچیه ن؟یکرد کاریشما چ یول شناختم،یآدما رو م نیچون ا نیرسیم

 نینتون بودم که گفتم وصلت با انگرو. به خدا دلیغاز احساس هیصد من  یحرفا نیاز ا دونمیو چه م کنهینم
 خونواده نه و...

من، وسعت دردم  نی. انگار از نگاه غمگشودیکه کالمش قطع م دوزمیاش مبه نگاه مردانه ینیآرام اما غمگ لبخند
 ندانست. زیصحبتش را جا یادامه گریکه د دیرا فهم

حرفات  یادامه دونمی! مهیبد و خوبش چ میفهمینم میرو خودمون تجربه نکن یزیمن خوبم بابا. ما آدما تا چ -
 .رمیم یتنها باشم. با تاکس کمهی خوادیمن دلم م ی. ولدمیرو بارها ازت شن نایچون ا ،یدومت بگ لیاز دل یخوایم
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 مدانی. ماندازدیم یکه محضر در آن واقع شده، نگاه سطح ییهاپله یو به باال ردیگیاش را از چشمانم مغمزده نگاه
درونم،  هیعل دیجا با کی یول میهاست با درد آشناام. من سالکه من به جانش انداخته یدر دلش آشوب است از درد

که نابود شده،  یروح یخواهبار به خون نی. اکردمیم امیق ام،هکه نداشت یتمام آرامش هیعل م،یمسبب دردها هیعل
 ام.برخواسته

 .گردمیو برم رمیگیم صفتیب جنمیب پسرک نیاز ا یحال هی رمیبابا، تو برو. منم م خبلهیخ -
. امروز رومیم ابانیکوتاه به آن سمت خ یخداحافظ کیو با  کنمیرا جمع م ندیبنش میهابرلب دیآیکه م یلبخند

 .دهمیدست تکان م یتاکس نیاول یو برا ستمیایم ابانیبدجور شلوغ است. کنار خ
*** 

  شبگون
 یسختخودش را در آغـ*ـوش پُر دردش پرت کرد. شبگون به باًیقدم برداشت و تقر رانیسمت شبگون حخنده به با

که به جانش افتاده  یاناخواسته یاول متوجه بال یلحظه نیدر هم میسر ندهد و مر یتا آخ بلند دیلب به دندان گز
 بود، نشود.

 گهیازتون بپرسم. د یواحوالحال هیو  امینتونستم ب گهید یحاجاز بعد فوت عمو با؟یز یسالم زن پسرعمو، چطور -
 .دنتونید امیبار رخصت نگرفته ساکم رو جمع کنم و ب نیگفتم ا
 ییهاجزء معدود انسان میرا دوست داشت. مر میبر گونه نشاند و با محبت نگاهش کرد. از اول مر یامحجوبانه لبخند

و با آنها  آمدیم شیعمو یبه خانه ادیز میتازه عروس بود، مر یگشاده. وقت یبود که هم خُلق خوب داشت و هم رو
 داشت. یخوب یرابـ ـطه

 چقدر دلم هوات رو کرده بود؟ یدونی. میکار رو کرد نی. بهترمیمر یماهت. خوش اومد یسالم به رو -
بود و صورت پر داشت،  درویسف تپلش گل انداخت. از بس یهاصورت نشاند و گونه یبه رو ینینشدل یخنده میمر

 .شدیقرمز م شیهابا هر خنده گونه
به خانه ورود  یحجاب کرد که انگار مرد نامحرم ی. جوردیتاج چادرش را گرد کرد و جلو کش یبا دست کم شبگون

خود رفته  یجدا شده و به خانه میو کنار حوض بزرگ خانه از مر اطیح یانهیاز همان م دیسع کهیکرده، درحال دایپ
 بود.

 .دیاون خونه دلم پوس یبه خدا تو ؟یزنینم یزنگ چیدختر؟ دلت چطور تنگ شد که ه یکنیم کاریخب چ -
که  یاشاخه زیسمت چپ خانه و کنار رخت آوکردن، به. در حال مرتبدیسرش کش یرا باز کرد و از رو یروسر گره

 خانه گذاشته بودند رفت و ادامه داد: یدر گوشه
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دلم  گهید یسرست، دو هفته هم مشغول حفاظت از مرزهاست. اونش لب مرزه، دو هفته خونهآقامحمد که همه -
 گفت؟ یچ یدونیشهر خودمون. م یایب یخودت رو منتقل کن یجور هی شهیتنگ اومد شبگون. گفتم محمدآقا نم

 دهیگلو سفت چسب رید و چادر را زسمت راست خانه رفت بوکه به یبه چشمان شبگون یرا به صورت سؤال نگاهش
سمت  یواریانداخته بودند را جمع کرد و به طرف کمد د نیزم یها روبود، برگرداند. شبگون چند بالش را که بچه

 بود. میمر شیراست خانه رفت. حواسش پ
 گفت؟ یچ م،یخب مر -
 برداشت. نیزم یرا در آورد و چادرش را از رو شیمانتو میمر
 یبه حفاظت از مرزا شهیمن خالصه م یخانوم. باهات شرط کرده بودم تمام زندگ امیاگه بشه هم من نم»گفت  -

اعتقاد ده نفر رو سست کردم. ما رسالتمون  یهیم، برگردم حداقل پاخانوم. من اونجا فرمانده ریکشورم. پس بهونه نگ
نداشتم جوابش رو بدم، ساکت شدم. آخه راست  یزیچ گهیشبگون، منم که د« حفاظت از مرزاست. قسم راستمونه.

فکر  گهید شییخدا یداده بود، منم با همونا قبول کردم. ول حیرو توض طشیکه اومد شرا یوقت خواستگار گفت،یم
 .دیسخت باشه. جونم به لبم رس جورنیا کردمینم

بود و  دهیهمچنان چادر را سفت چسب در کمد را بست. نان،یشده انداخت و بعد از اطمبه کمد مرتب ینگاه شبگون
 یباال ینتواند کبود میچگونه چادر از سر بردارد که مر کردیفکر م نیبه ا میمر یهادادن به حرفضمن گوش

 .ندیبدنش را بب یجایو جا یشانیپ
 نیهم میمر یهایبود. از خوب لشیکردن وسانگاه کرد. همچنان در حال مرتب میو به صورت مر برگشت

و به قول خودش  دادیمناسب انتقال م یرا اول به جا لیتمام وسا دیبا شدیوانضباطش بود که تا از در وارد منظم
 راحت شود. الشیتا خ گذاشت،یم شیرا سر جا زیچو همه «ختیبه هم ر دیمردم رو که نبا یخونه»
چقدر  ینداشتن ندونستماجرا و تجربه نیر هم. تو هم حتماً سدهیرو آسون نشون م ایعشقه که سخت لیاوا گه،یآره د -

 شیبه قول خودت کار ر،یسخت نگ یسخت باشه. ول تونهیکه کارش حفاظت از مرزاست، م ینظام هیبا  یزندگ
 و دو هفته هست. ستیدو هفته ن یدونستی. مهیشغلش چ یدونستیکرد. تو از اول م شهینم
ها که در همان سمت چپ خانه قرار داشت، و به اتاق کوچک بچه دیکش رونیاز ساکش ب ییبایز یبلوز کاربن میمر

 پاسخش را بشنود، گفت: یخوبکه شبگون به یبلند و جور یکند؛ اما با صدا ضیرفت تا لباس را تعو
 گهیکنارم هستن وگرنه د نایمامان ا میخودمون هست کی. حاال خداروشکر شهر کوچنهیدرد منم هم گه،یآره د -
 سر کنم. دیبا یرچطو دونستمینم
 یرا بشنود و گره ابروها میمر قیآه عم توانستیم زیاتاق کودکانش ن دیسف واریسکوت کرد و شبگون از پشت د یکم

 را در گوشه ذهن تصور کند. اشیهشت



 

 

189 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 خوادینم گهیم میدرمون کندوا میبر ایب گمی. مستین الشیخ نی. خود محمد هم که عمیشیدار هم که نمبچه -
 یکه درمون ستیکرده مثل اون زمانا ن شرفتیمحمدجان االن علم پ گمیم ی. هرچدهیخانوم. خدا بخواد بهمون بچه م

 اون خونه بمونم. یمحمد تو ونبد تونمینم یینه. منم از تنها گهی. ممیبر ایبراش نباشه، ب
سال بعد از او نامزد و ازدواج  کی میرا بفهمد. مر میمر یو ناچار یناراحت توانستی. خوب مدیکش یآه بلند شبگون

درموردش  چ،یکه ه گرفتینم یمسئله را اصالً جد نیبود که محمد هنوز ا بینداشتند و عج یکرد اما هنوز فرزند
 و قصد معالجه هم نداشت. کردیصحبت هم نم یلیخ
 با آقامحمد حرف بزنه. یسرنیا گمیشد، بهش م یشاءاهلل از حامد که خبر. بذار انمینگران نباش مر -

قرار جداماندن  نیکه او هم مانند محمد، کارش سخت بود و خودشان هم ا یحامد گرفت. حامد ادیدلش از  یگوشه
 یالبته روال کار گشتیماه هم برنم کی یحت یازدواج گذاشته بودند. حامد گاه یرا با هم از ابتدا مدتیطوالن

 نیحامد ا یبود، برا یطوالن هیتا عسلو ریمس وناما چ کرد،یسفر م یاهدو هفت دیبود که او هم با نیمنظمش ا
ماه نبود و دو  کیشد که حامد  گونهنیو ا نمودیتر مکندن هم سختکندن از جاندل شهیاو هم یها و براوآمدرفت

 ی. هنوز البته خوب خودشان را بر طبق برنامه وفق نداده بودند. از طرفگریتا ماه د رفتیو باز م ماندیهفته کنارش م
 .شدیگدازتر مکندن شبگون جاندل رفتنش سخت و دل ماند،یم ششانیحامد پ یوقت یو از طرف شدیدلشان تنگ م

رده عادت ک راًیسخت بود. اخ شانیبرا شهیهم ییبود، مثل حال شبگون و حامد که جدا یبد زیچ یهم گاه عشق
 بودند که حامد...

افتاده باشد؟  یحامدش اتفاق یدر هم رفت. دلش گرفت. نکند برا اشیکمان یها. اخمدیجوش روسرکهیمثل س دلش
و  رفتیاگر م شناخت،یرا نم یینرفته بود و جا هیحال عسلوفکر رفتن و دنبال حامد گشتن به سرش زد اما تابه

 چه؟ نمودیدرست را گم م ریخودش هم مس
 گشت؟ی. حامد کجا بود که برنمختیچشمانش فرو ر یاز گوشه یو اشک دیتپ نهی. قلبش کند در سـ*ـدیلرز دلش

 نداشت. یحامد که طاقت دور
بماند؛ اما  ششانیو پ دیایب یشتریمدت ب یبماند و بعد برا شتریبار خواسته ب نیحامد ا دیخودش فکر کرد شا با

 لب زمزمه کرد: نه. ریدر هم رفت و ز شیهااخم
. دلش ردیتماس بگ توانستیداشتند و حامد م یتلفن عموم هی. عسلوستین یحرف منطق نیا دانستیخوب م خودش

و به او بدهد.  ردیو با غصه چشمانش را بست و باز کرد. چقدر به حامد گفته بود شماره تلفن محل کارش را بگ دیلرز
خود محل کار نبود،  ی. البته باز هم شمارهدادیبه او م گریو قول بار د کردیپرت، هر بار فراموش ماما حامدِ حواس
 .اوردیب ریتلفنشان را گ یبرود آنجا و نمره دیبا گفتیآنها بود که حامد م یبلکه دفتر مرکز
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 نکهی. مثل ادیته دلش جوش یزی. چیاشماره چیاز داشتن ه غیاما در دیپرسیو م زدیشماره داشت حاال زنگ م اگر
 یزیخانه بدون محبت حامد چ نیشد. ا رهیخانه خ واریتر از قبل به درودو نگران دی. ترسزدیناگهان ته دلت فرو بر

 نداشت. شیبرا
 هیکرده با عسلو یبار سع نیگفته بود چند دی. سعکردیبه حال خودش م یفردا فکر نیهم دینبود. با زیصبر جا گرید

به شهر برود در  دیتلفن مستقل ندارد و با کندیکه حامد کار م ییهر بار موفق نشده چون جا یول ردیارتباط بگ
 دهیاز حامد پرس یخانه زنگ زده و نشانبه خود تلفن یبار دچن» گفتیم دی. سعزدیبه آنها زنگ م یعموم یخانهتلفن
 دردسرشان بود. نیو هم «شناختیاو را نم کسچیاما ه

 ؟ییشبگون! کجا -
 ضیتعو یمشک یو شلوار ساده یبلوز کاربن کیرا با  شیهاشد. لباس رهیدر چهارچوب در اتاق خ ستادهیا مِیمر به

 شد و گفت: بشیمتوجه حجاب عج میتر گرفت. مرچادرش را سفت ریز یجا شد و گرهمبل جابه یرو یکرده بود. کم
 آره؟ یو ازم رو گرفت ینیبیکه! نکنه من رو نامحرم م میدختر؟ نامحرم ندار یرو گرفت طورنیخونه چرا ا یتو -
 گذاشت. کیرا مرتب کرد و در پالست اشیقبل یهاو لباس دیخودش خند یجمله به
شد.  یطوالن یخسته شدم شبگون. راه کم بود ول یباشن. حساب نجای. االن اشورمیها رو محموم لباس رمیصبح م -
. مینگو. قشنگ سه ساعت توش نشسته بود یراه خراب شد. وا نی*ـوس ببـینیم نیبه سرم اومد که. ا یچ یدونینم

. به ادیسرم ن یی*ـوس بالبـینیجاده و م یتو ا،زن تنه هیحاال شب هم شده بود. من ترس برم داشت. گفتم من، 
 اد.*ـوس درست شد و راه افتبـینی. صد بار صلوات فرستادم و خداخدا کردم تا مدیوپام لرزخدا دست

و لختش  یمشک یموها نیب یرا دراز کرد و دست شینشست. پاها نیزم یساکش را با دست مرتب کرد. رو یهالباس
 تکان داد و با دست، چروک شلوارش را صاف کرد. یرا کم شیمرتبشان کرد. پاها یفرو برد و کم

 شهیشما؟ اصالً مگه م شیپ امیب یکنم؟ با ک کاریچ نجایا دمیرس یموقع شب، وقت نیبودم که ا دهیترس نیحاال از ا -
کردن افتادم به غلط نی. همچامیمن م دونستینم یکس ؟یاعتماد کن یبه کس یو اون وقت شب بتون یزن تنها باش

منتظرته که بدونه  یبه دل جاده، نه کس یزد دونهیم یتو. نه کس یکرد کاریچ نیبب میکه نگو. صد بار گفتم مر
هم اومده  یزن و شوهر هی نال،یترم میدیخدا کمکم کرد رس گهی. دزدیم رونی. اصالً قلبم داشت از حلقم برشدهید

دخترشون تعارف  ستادم،یوا رونیمن سرگردون و ح دنیالهام کرده بود که د نایبودن دنبال دخترشون. خدا انگار به ا
بده منم  رتیگفتم خدا خ عیسر ستین زیف اصالً جاتعار دمید گهیکه منم د متیدنبالتون ببر ومدهین یاگه کس کرد

تلفنشون رو گرفتم بعداً با  یدستشون درد نکنه تا سر کوچه من رو رسوندن. نمره گهیگرفتار شدم. د نجایببر که ا
 محمد زنگ بزنم شام شهرمون دعوتشون کنم.

 رده بود خوشحال شد.بحث را عوض ک میخود مر نکهیچادرش را مرتب کرد و ته دلش از ا نییپا شبگون
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! یهم خبر نداد یبه دل جاده به کس یزد ییتنها یو زمونه، پاشد دوره نیا یخدا بهت رحم کرده. تو جانمیمر -
 بهش فکر نکن. گهیگذشت. د ریخخب الحمداهلل به

را با دست ماساژ داد. شبگون اما جانش  شیهاشبگون چند بار تکان و زانو یهاحرف دییتأ یسرش را به نشانه میمر
از حد  ادیدنبال حامدش بگردد. تاکنون هم زفردا از کجا شروع کند و به دیبا دانستیو نم سوختیاز فراغ حامد م
را از آن خانه  شیکرده بود تا اگر پا دیکه او را تهد یدید؟ سعیاعتماد کرده بود. آن هم کدام سع دیتحمل و به سع

آزاد شده  قهیوث دیدرست بود به ق نکهی. مخصوصاً اردیرا به گردن بگ یبرچسب قاتل و قتل باباحاج دیرد بابگذا رونیب
نشده بود. پس  ستهحق خروج از شهر را ندارد و هنوز پرونده ب یگفته بودند تا اطالع ثانو یکالنتر نیبود، اما مأمور

 کند. یرا عمل دشیتهد توانستیم دیهنوز سع
 نیهمچ ؟یاریتو چرا چادرت رو در نم یبرات افتاده؟ راست ی. اتفاقینیغمگ رسهیشبگون! چت شده؟ به نظر م -

و من مهمون. تو امشب تا  یاخونهرفت تو صاحب ادمیلحظه  هی یمبل نشست یدورت و رو یسفت چادر رو گرفت
خاطر اتاقه و تو به یتو یزیچ ،یآل ،یجن ممن نگران یحجاب کرد یجورهیواال تو  ؟یبخواب یجورنیا یخوایصبح م
 .یحجاب کرد یطورنیاون، ا

. شدیهم محسوب م همانیبه م یاحترامیب یبود و نوع یعیرطبیاز اندازه غ شیرفتارش ب گفت،یراست م میمر
انداخت.  یواریو از جا بلند شد. نگاهش را به کمدد دیکش ی. آه بلندداشتیچادرش را از سر برم دینداشت با یاچاره

انتقال داده  یواریکمدد یرا جمع کرده و به باال یزمستان یهاسه روز قبل، لباس ایتازه هوا گرم شده بود و اتفاقاً دو 
کمد نداشت. ناچاراً دستش را بلند کرد و چادر را با  یدر کشوها یتر، لباسو راحت کوتاهنیآست یهابود. حاال جز لباس

 خودش گرفت و مشغول تا زدن آن شد. یجلو یبرداشت. کمخودش  یحرکت از رو کی
رو  یحاج نهیبب ادیحامد، ب چارهیبرنگشته؟ ب هیچرا مدت نیدینفهم ن؟یکن داشیپ نیاز حامد چه خبر؟ هنوز نتونست -
 .شهیم یاز دست داده چه حال شهیهم یبرا

تند زد.  یالحظه یو برا دیحامد لرز ادیگذاشت. دلش از  زانیآو یجالباس یو در کمد را باز کرد. چادر را رو برگشت
 .رودیو م بردیم یقلبت را به آن یگوشه غیو چون ت دیآیکه م جیگ یامثل دلشوره

. ستین یتیمسئولیب و الیخیب افتاده. حامد مرد ریگ ییافتاده. حتماً جا ی. حتماً اتفاقجوشهیم روسرکهیس نیدلم ع -
 یاز استرس و نگران گهی. دمی. اصالً آرامش ندارم مرلرزونهیتمام وجودم رو م ومدنین نی. امییما شیزندگ تیاولو
 کنم. کاریچ دیبا دونمینم

 .دیو ناخواسته تاج ابروانش به هم گره خورد و کنج دلش هزارباره لرز دیکش یکوتاه نفس
بود و  دهیلرز ش،یچشمان او هم نگران از نبود پسرعمو یاقهوه یکه حاال دو گو یمیبرگشت. مر میمر سمتبه

 .خواندیرا از نگاه نگرانش م نیشبگون ا
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 ن؟یدست گذاشت یدنبالش؟ چرا دست رو نیریچرا نم ست،ین یزیشاءاهلل چخدا ان دیبه ام -
 شیهازخم یجا مینشست. جلوتر نرفت مبادا مر میمر یدرازکرده یپاها یبرداشت و جلو انیفاصله را از م یهاقدم
 دهد. صیوضوح تشخرا به

 یول رمیازش بگ یور بلکه خبرو اون ورنیا رمیهر روز م گهیکار رو عهده گرفته. م نیا دیسع خوام؟ینم یفکر کرد -
که به خودمون هم  هیبار یاگه داره اطالعاتش مربوط به همون آخر ایاز حامد خبر نداره  یکس گهی. مستین یچیه

 زنگ زده بود.
 کردیم دادیو اضطراب در نگاهش ب یزانوانش قرار داد. نگران ینشست و دستانش را رو نیزم یرفت، کامل رو جلوتر

 .تپاندیرا هم با خود م یانندهیو دل هر ب
 ضیها مربچه ردهنکییاگه خدا یحت گهیم نمونده. دخونه واسه یاز خرج شتریمقدار ب هیمنم  نجاستیمشکل ا -

بال سرمون اومد. بعدش هم  نیکه ا شدیخوب م شیمال تیبشن، پول دوا و دکتر هم ندارم. حامد تازه داشت وضع
باعث شد  رشدنید نیرو گذاشت و رفت. اما ا یخرج شهیطول بکشه. مثل هم قدرنیبار ا نیا میکردیاصالً فکر نم

 دیو آشپزخونه پره و سع خچالی شهی. تا االن هم خداروشکر همیپولیب ها وهمون هم تموم بشه. من موندم و بچه
به سرم  یچه خاک دیبا گهید دونمیکنم. نم ریس تونستمیهام هم نمبمونه وگرنه شکم بچه یخال وقتچینذاشت ه

 نیندارم، ا یدارتوان بچه گهید یا که من از نگرانروز نیا یتو کهنیاز من بدتره، هم تشی. مادرم هم که وضعزمیبر
شده، راستش  یبیآروم و عج یکه اون هم بچه رهینم یکی نی. فقط همهیبرام کاف دارهینگه م برهیها رو مبچه
 ...شمیکم دارم نگران مکم
شده.  رهیبا تعجب به او خ گونهنیا میچرا مر دانستیکرد و نم یاحساس ناراحت مینگاه مات و کنجکاو مر دنید با

 یشد. با کنجکاو ترکیبه او نزد یرا جمع کرد و کم شیپاها هوایب میمر دیمشکالتش بود و نفهم یتمام حواسش در پ
چشمانش  ریز یو قرمز یشانیپ یبزرگ رو یآن کبود شدیمتعجبش از نظر گذراند. مگر م یهانگاه ریصورتش را ز

 یرا رو هایمردگو خون یکبود نیفرق ا توانستیم یانندهیکامالً آشکار بود و هر ب د؟یند دشیپوست سف یرا رو
 و گرد شبگون متوجه شود. فیلط د،یصورت سف

 یطورنیهم ا یکیکوچ نیبه ا ی. مگه بچهشهیم رهیخ حرفیب گوشه هی نهیشیشده. ساعتا م بیدخترم عج م،یمر -
به زور  خنده،ی. نمشهیوب مبه دارو و دکتر خودش باز خ ازی. بدون نرهیگیم بیعج یهاحالت تهوع هیدو روز شه؟یم

و  دهینبود حامد داره دقم م یاز طرف زم،یبه سرم بر یچه خاک دونمیآلوده. نمو خواب حالیب شهمه ده،یجوابم رو م
که  نیریباهات حرف بزنم. خواهرم ش تونمیم ی. خداروشکر تو اومدشهیم روزشیش بدتر از دبچه همه نیا یاز طرف
 و ییداشتم از تنها گهی. دستیهم راهش دوره و در دسترس ن یکی. اون ستیش خوب نواسه یست و نگرانحامله

من،  زیبرم سر کار. صد بار بهش گفتم آخه عز ذاشتیکنم؟ کاش حامد م کاریچ یگی. تو مکردمیدق م یزبونهمیب
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مگه  کیشهر کوچ نیا یم، تومعلم بش تونمیم یشاغل بشم، من حت یخوب یجا تونمیمعلومه م پلم،یمن با مدرک د
آموزا ما به دانش یمدرسه ادیداره بفرستش ب پلمید زنتدارن؟ اتفاقاً دوست حامد گفت بهش حاال که  پلمیچندتا زن د
 درس بده.

به خود آمد و آه از  م،یمر یزدهرفتار بهت نیخورد و متعجب از ا یشد و شبگون به ناگه تکان کینزد شتریب میمر
 یکار گریشود اما شده بود و د کینزد میبه مر دینهادش برآمد. حواسش به صورتش نبود و فراموش کرده بود نبا

 یتاپ ساده کیچون فقط  دشیبازوان سف یرو یهایودکب یبود. حت دهیرا د زیچانجام داد. قطعاً او همه شدینم
ها و بازوانش دست یرو یهایآن اندام موزون شفافش، تمام کبود ینحناا انیاز م شدیسبزرنگ به تن داشت و م

 .دیرا د
 تگهیجا د هیتو گوشت  زنمیکه م نیمن. فقط نگو خوردم زم یخدا ؟یشد یشکل نیشده؟ تو چرا ا یشبگون، چ -

 ها؟ بال رو سرت آورده؟ نیا یکبود شه. ک
فرصت فکر و دفاع را  یو حت گفتیوار جمالتش را ممتعحب و مسلسل اریگرد و زبانش تند شده بود. بس چشمانش

 زده،جانی. او هدیگویچه م میمر دیشنینم گرید کردیلحظه غفلت م کیکه اگر  یاز شبگون گرفته بود. طور
 یاز طرفبود. خودش که همسرش آرام بود و  دهیآنها ند یرا در خانواده یزیچ نیحال چنکرده و متعجب بود. تابهاخم

 .نمودیم رممکنیغ شیکارها برا نیبود که کامالً ا یادهیو فهم نیمرد مت یحامد هم حساب
. مامانت هم که گهید یدق کرد ییکه از تنها یدیند هیمدت یگی. خواهرات هم که مستیکار حامد که قطعاً ن -

ها؟ بگو تو رو زده باشه؟  یجورنیا تونهیم ی. پس کرسهیتو نم یزورش به قد و قدرت جوون فهیو ضع ریقدر پاون
 شبگون!

. دیبه او چه بگو دانستینگاه کرد. نم اوردیقصد داشت او را به حرف ب یسرعت و با ناراحتکه به یمیتعجب به مر با
فروض فکر نکرده بود و  نیاز ا کدامچیبه ه ست؟یعواقبش چ دیدروغ. اگر دروغ بگو ای دیراستش را بگو دانستینم

 لب زد: ینگران یرا گم کرده بود. ناخواسته و با کم شیوپادست یکمحاال 
 ولش کن. میمر ستین یزی. چستین یزیچ -
رخ بهرخ کرد،یکه به شبگون وارد م ی. دو طرف بازوانش را در دست گرفت و بدون توجه به درددیبه جلو خز میمر

 :دیگذاشت و در نگاهش غر یخودشان باق نیاو قرار گرفت، فقط دو سانت فاصله ب
 یاصالً چ ؟یکرد کاریزدتت؟ اصالً چرا؟ مگه چ ی! خوب هم هست. کستین یزیولش کن چ یچیحرف بزن، چ -

 یگیکه از تو دارم، م یشناخت نی. با اکنهیدوا نم یشده؟ حرف بزن با من. شبگون تو رو خدا بگو. نگفتن که درد
ترسات رو کنار  یخوایم یبشه. دختر تو ک سمانیبشه، ب همانین بشه، بفال دونمیچون مبادا چه م گمیولش کن نم

 یزنیولش کن گـ ـناه داره و صد جور حرف غلط م یگیم ییوقتا هی ؟یریبگ ایدن نیحقت رو از ا دیبا یو بفهم یبذار
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 دونمیخدا شاهده من م ی. ولیکنیم یهم خودخور ییوقتا هی ،یو از حقت بگذر یرو بشور گهید یکیکه گـ ـناه 
اوضاع بدتر بشه، به ضررت بشه و هزار فالن  دونمیو چه م یکه مبادا بگ یترسی. میترسیفقط م تو. هیتو دردت چ

اشکال نداره، حداقل بگو تا ما به جات  ؟یترسیم ،یریحقت رو بگ یتونیش سر ترساته، نمکه همه گهید همانهیو ب
 .میریحقت رو بگ

که  یتا زمان کندیقدر سکوت مآن دانستیو خوب م شناختیاو را از خودش هم بهتر م میچه کند. مر دانستینم
. با خودش فکر کرد نیو از سکوتش خشمگ شودیم مانیخودش برگردد؛ فقط آخر کار پش هیاوضاع تماماً عل یحت
درونش را نشان دهد.  یوه فروخوردهو اند خشمگوش دهد و حداقل بار  میمر یهابار به حرف نیبهتر باشد ا دیشا
 یبرا یگریقرار دهد تا مبادا د قهیخودش را در مض دیگرفت نبا ادیخوب تمام شد و  شیامر هم برا نیهم دیشا

 دچار درد شود. یالحظه
اش پول در خانه ی. او از نداشتن اندکدیترسیو واکنشش م ی. او از زرگفتیراست م میقلبش رجوع کرد. مر به
مبادا  دیترسیبرود. م شیو آبرو ردیمبادا دعوا باال بگ دیترسی. مدیترسیماندن فرزندانش م. او از گرسنهدیترسیم
 شهیهم شدیبود که باعث م نی. ادیترسیدرون خودش م رد یزیاو را قضاوت کنند. در واقع شبگون از چ یگرانید

 نشانه مشکالتش را بر دوش بکشد و حل کند.مخانم دیفکر کند خودش با شهیدربرابر ظلم سکوت کند. هم
 رودیم ادمانیکه  میرویسمت خود نشانه مرا به ریتقص کانیو نوک پ میریگیبه خود سخت م یها جورما آدم یگاه

دارد؛ اما ما فقط خودمان  ریوجود دارد که رفتار و کردارش در رابـ ـطه تأث یاست و طرف مقابل هیدوسو یاهر رابـ ـطه
 .میکنیرا سرزنش م

که  شدیختم م جانیتمام افکارش بد ی. انتهادیدیخود را مقصر م شهیبود که هم ییهادست آدم نیهم از ا شبگون
و  یریگمینتواند خوب و به موقع تصم شدیباعث م هانی. همافتادیآن اتفاق نم کردیاگر خودش فالن رفتار را نم

سمت خودش اول به ریتقص یترازو یکفه شهیکند. چون در وجدان او، هم تیریمد یحیرا به طرز صح اشیزندگ
سمت او اما در آخر هم به یکم کرد،یکارها را م نیو طرف مقابل بدتر شدیاوضاع بد م یلیو اگر خ گرفتیوزن م

 .دیدیو او خودش را مقصر م شدیترازو غالب م نیباز طرف سنگ
و سالمت خراش  دیسف یشونیکبودش کردن؟ پ یطورنیکه ا ستین بایز یچشما نیا فیشبگون! با توام دختر. ح -

 یفکر هیتا  هیزخم همراهت باشه. بگو کار، کار ک یجا نیا دیتا ابد با ؟یزخمت خوب نشه چ یجا گهیبرداشته. اگه د
مشخصه زده نابودت کرده. بگو شبگون.  ،یگیم خآ خورهیم یبازوهات کبوده. به هرجات دستم اشتباه ی. رومیکن

دارم،  گهیسؤال د هیبرات داشته؟ فقط  یسکوت چه نفع ؟یبهت شد سکوت کرد یسال هر ظلم همهنیا ستیبس ن
 یشده صد درصد طرف تو یچیتو ق یکه موها یجورنیراستش رو بگو. موهات هم کار همون طرفه؟ ا یلیخداوک

 باشه. تونهیهم نم نبوده و کار خودت یعیحالت طب
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بار بشود  کی یبرا دیبار دومش باشد. شا نیشده بود که ا بشینص یسکوت حاصل نیاز ا ی. کگفتیراست م میمر
. مخصوصاً حاال که دلش هنوز پر از شدیم اساسیب یهایخودخور نیجلو رفت. حداقل بهتر از ا میمر یوهیبه ش
اش، قلبش سخت رفتهازدست یشده و موهاغرور شکسته یادآورید و با بو یعصبان یبود. هنوز از دست زر یناراحت

 میمر گذاشتیم دیبار. با کیهم  ونیبار، ش کیحقش نبود. مرگ  ی. آن برخورد زرشدیدار مو غصه گرفتیم
 شد؟یتکرار نم ی. از کجا معلوم بعداً دوباره کار زرردیحداقل حقش را بگ

 .هیکار زر -
 ردیبپذ تواندیم دیفهم شدیدهانش باز مانده بود که نم یشد. جور رهیاز تعجب مات و به صورت کبود شبگون خ میمر

با او داشته.  یحیرفتار صح شهیخوب و هم میاش با مرکه رابـ ـطه ی. آن هم زرریخ ایبوده  یعمل کار زر نیا
 شد. رهیخ میمر یدهزو مظلومانه به صورت تپل و بهت دی. دلش لرزدیشبگون ترس

 ه،یزن خوب و با محبت یزر اد؟یکارا برم نیا یتو رو بزنه؟ مگه اصالً از زر دیچرا با یزر ؟یکار زر ؟یکنیم یشوخ -
 کرده باشه؟ یکار نیهمچ هی تونهیچطور م

فقط با او بد است؛ اما در کل با  یکه زر کردیقسمت هم فکر م نیبه ا دینشست. با شیهالب یرو ینیغمگ لبخند
 دیخندیو م گفتیمهربان بود، م هیبا بق یخود دارد. زر یاعتبار برا اریلحاظ بس نیو از ا کندیمردم خوب برخورد م

 زبانیبا دست پر به سراغ م شهیو هم پختیغذا را م نیهترمهمان ب ی. برادادیبود انجام م یاستهیو هرکار شا
به راه بود و  شهیاهل قبور هم یو بساط حلواپزانش برا گذاشتینم بینصیب هارا از انواع تحفه هاهی. همسارفتیم

تا آش  آمدندیکه م شدیم یاهیهمسا یهاکه خانه پر از زن ی. جورگرفتیم مانیپُروپ شهیاش را همنذر ساالنه
 را هم بزنند بلکه حاجتشان روا شود. یزر ینذر

هم دارند،  یبد یها که رفتارهاآدم یهم مثل باق ی. زرشناختیرا نم یزر امانیب آتشِ حسادت یبود که کس معلوم
توجه  خواستیم یبود که اگر کس ییاز آنها یبود و شوهردوست. زر نهی. بدکنهیداشت به نام حسادت و ک یبزرگ یبد

 یبتواند جا یاحد چیه خواستیو نم داشتید را دوست میسع ی. به طرز وحشتناککردینابودش م رد،یشوهرش را بگ
 .ردیبگ دیاو را در منزل سع

گفتنش چه  ؟یباور کن یتو هم نتونست یدی. دنهیهم قتیباورش برات سخته اما حق دونمی. ممیکار خودشه مر -
 ممکنه حرفت رو باور نکنه. یو کس یگیم یداره وقت دهیفا
 :شد و گفت رهیبه شبگون خ عیبه خود آمد. سر میمر
بد بشه. فقط برام از اول  تونهیهم م یهر آدم خوب یول هیآدم خوب ی. زرستیممکن ن ریباور کردنش سخته اما غ -

 شده. یبگو چ
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حرف زد.  ردیشبگون قصد دارد شوهرش را از او بگ کردیفکر م یکه زر یباز شد و از آن قسمت شیهادردِدل سر
. فقط از تصور غلط دیبگو یزیهم چ دینبا گفتیعقلش م ی. ور منطقدیبگو یزینتوانست چ دیسع یاز رفتارها گرید

را گفت و بار دلش را سبک کرد.  زی. همه چبود دهیآنها را با هم د یکه زر ینسبت به خودش گفت و دو بار یزر
 را پنهان کند. شیهاو اما آخر هم نتوانست اشک دادیبغضش را قورت م

فردا خودم  ستای. وایکرد یصبور یادی. زیبهش رو داد یادیتو ز کنه؟یم یجورنیچرا ا یمن، زر یخدا یوا -
 طورنیو تماشا کن. ا نیبکنه. فقط بش یکار نیهرگز جرئت نکنه همچ گهیکه د کنمیم یکار هی. کنمیدرستش م

 یاتاق و در رو به رو یتو ینیبش نکهینه ا ،یگفتیم یکیو به  یزدیزودتر حرف م دیسکوت کرد. با دیمواقع که نبا
 .یاریحرفم حرف ب یرو ی. حق ندارکنمی. فردا خودم ماجرا رو درست میببند یزندگ
*** 
 ساره

حس کردم. درونم  امینییپلک پا یاشک را رو کیبار ریو حر زدمینفس مو برنده. از خشم نفس زیکردم، ت نگاهش
 هیو از ته دل گر ندازمیرا در پس گلو ب میبلند صدا یبا صدا خواهدیدلم م ستاده،یکه منبعش مقابلم ا ستیپر از آشوب
اشک  ختنیر یرا قورت دهم و جلو میدر گلو کردهرمچقدر سخت است که مجبورم بغض و یبکشم؛ ول غیکنم و ج

و  نجایحاال من به ا دندیفهمیاحساس را م یاگر معن نهای. استیگر دیها نباآدم نیا ی. جلورمیچشمانم را صدباره بگ
 امنهیسـ*ـ یکه در قفسه ی. دلم پر است و نفسم از زور دردشدمیبغض فروخورده دچار نم همهنیحال خراب و ا نیا

 .کشدیآتش داغ در وجودم شعله م یهااما درد همراهش چون زبانه کنم،یها، حس م دیآی. مدیآیچنبره زده، باال نم
ها هل پله یها رو از روبار چندمه که بچه نیا ،یاوردینت تا خون باال متو ده زدمیصد بار م دیاحمق، با یدختره -
 هان؟ ،یشکنیو دست و پاشون رو م یدیم
 یانگار درونم پر از اندوه و درد است، از داغ، از درد، از حرص. من کار یعنی. شودیم دهیدرون قلبم به آتش کش یزیچ

بدنش ماند و از مچ برعکس  ریها افتاد. دستش زخوردم و او از پله رادینکرده بودم. سارگل هلم داد و من اشتباهاً به ه
 شد و شکست.

 ...یب یدختره -
بدم  ادیز یلی. خدیآیاطراف برگرداند و با افسوس تکان داد. از او بدم مبه تیگفت و سرش را با عصبان استغفراهلل

 .زارمیب من از او زند،یمرا کتک م کند،یمرا دعوا م شهیم. او هدیآیم
 .یاقتیلیب مادرت نیگستاخ، ع یت نکردم. دخترهدستام خفه نیتا با هم نیرزمیز یگم شو برو تو ایب -
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 میهااشک اریاختیب و کشمیم غیکرده. ج داینفوذ پ میها. دردش به همه استخوانچاندیدست گرفت و پ کیرا با  گوشم
! خندندیبه چه م شهیهم نهایا دانمی. نمزندیها حالم را به هم مبچه زیآمطنتیش یهاخنده یعنان از دست داده. صدا

 و در بغـ*ـل مادرش است! کشدیم غیبند مدام جو کنار شکسته تاقشکسته و در ا رادیبار که دست ه نیا یحت
 .خندندیمن م یهاهیاز گر نهایا

 کن. آخ...ولم  -
 میهاخون را حس کردم و اشک ی. شوردیچیکه در دهانم نشست، نطقم را کور کرد و درد در دهانم پ یمحکم یضربه

بلند و  یرا ساختند. صدا یآلود کوچکگل یام جوگرفتهخاک یهاو بر گونه دندیگز انیاز قبل، راه عص اتریحیب
در طوفان حوادث از درون  یدیجانم نفوذ کرد. مانند ب مقو ترس در ع دیچیگرفته پنم نیرزمیز یکیترسناکش در تار

 بسته. خیاز ترس  میها. تمام استخوانلرزمیم
 .یریجا بم نیکه هم زنمتیقدر ماون یو حرف زد یکرد یجوابدهن نمیبب گهیبار د هی -
. دیچیام پباالتنه یهادر استخوان یها خوردم و دردهلم داد. محکم از شانه به بلوک نیرزمیز یبلوک وارید سمتبه

. دیآیو او هم از من بدش م دیآیافتاد. از او بدم م میروروبه یافتادم و نگاهم به مرد وحش نیبه زم واریدرست کنار د
 نباشم. توانمیم. من نترسمیباشم. من م دیاچون من ب ستیاما مهم ن دانمیرا م لشیدل
تا  یمونیقدر منداره، اون دهیفا یبزن غی. هرچقدر هم جادیتا جونت باال ب یمونیم نیرزمیز نیا یتو قدرنیساره، ا -

 .ذارمیوقت نذاشتن من عوض اونا م تتیترب یهرچقدر اون ننه بابات برا ،یریبگ ادیادب 
 تابد،یرو مبهکه از در باز رو ینور یکهیاست و صورتش از بار شهیتر از هموحشتناک ،یکیترسناکش در تار یچهره
 .رسدیتر به نظر مآلودهاخم
 نی. لبخند سارگل و سروستدیایآخر کنار در م ی. لحظهرودیم نیرزمیز یسمت در آهنو به داردیبه عقب برم یقدم
 نمیرزمیمن در ز نکهیچقدر از ا دانمی. مکنندیو تماشا م اندستادهیا نیرزمیبه ز یمنته یهاپله یرو نم،یبیرا م

و سارگل با  نینشاند و گفت دوستم دارد. سرو شیپاها یاو مرا رو وپدر لقمه نان گرفتم  یبرا روزیخوشحالند. آخر د
. آخر مرا زارندیاتفاق ب نیدوست دارد و آنها از ا شتریتا آرام شوند. پدر مرا ب دیکش یهم دعوا کردند که سرشان داد
 باشد. مانیهامواظب بچه دییدر گوش خاله گفت به شوهرم بگو دمیمادر به پدرمان سپرد. خودم شن

و من تا پدر آمد به  میزنیتو را م م،یارا خراب کرده ونیزیما تلو ییشد. گفت اگر به پدر بگو میدعوا نیبا سرو روزید
 یوقت دیآیم ادمیکرد و دلم خنک شد. هنوز  شانیپدر دعوا اند،را خراب کرده ونیزیو سارگل تلو نیاو گفتم سرو

 خورد، چقدر دلم آرام گرفت. یلیس نیسرو
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. دیلرز بارهکیچرا دلم به دانمیشده. نم کیتار کِیتار نجای. انمیبیرا نم جاچیشد. من ه اهیجا سبسته شد و همه در
جن دارد.  نیرزمیز گفتیم رادیوحشتناک است. ه یکیرا دوست ندارم. تار یکیبد است. من تار یکیتار همهنیا
 کار کنم؟چه دیایب جن کهویها را دوست دارند. اگر آنها دختربچه گفتیم

 توانمیپشت در هم م نیکوچک قرار گرفته. از هم یدر ورود ام،یو در چند متر دهمیم هیسرم کامالً تکپشت وارید به
و بعد از آن حوض بزرگ خانه قرار گرفته و  شودیم یبزرگ خانه منته اطیبلندش را تصور کنم که به ح یهاپله

 قرار دارد. دو مهرا رادیبهراد و ه یحوض، خانه ینمادرست پشت آب
و چشمانم را  کنمیزانوانم خم م ی. سرم را روزنمیو دستان کوچکم را به دورش حلقه م کنمیرا جمع م میپاها

. من خندندیبه من م یا. من آنها را دوست ندارم. آنها به هر بهانهدیآیو مهراد بدم م رادی. من از بهراد و هبندمیم
از آنها دوست دارد.  شتریچون بابا مرا ب کنندیم تیپسرها هستند و مرا اذ بانیخواهرانم را هم دوست ندارم. آنها پشت

شد. بعد از  اشیام، حسود*ـل پدر نشستهمن در بغـ دید یوقت نیسرو ش،ی. چند روز پآوردندیآنها حرص مرا در م
ها نشسته پله کنارو  وانیا یو بهراد مرا دست انداختند و مسخره کردند. چون من رو رادیپدر از خانه رفت با ه نکهیا

 .دهندینم یفقط آنها مرا باز ستمیمن خنگ ن یول« .یکُند ،یتو خنگ» ندیگویم دهندیراه نم یبودم. مرا در باز
ام، توپ من تنها نشسته دی. سارگل که دزنندیاست. آنها مرا م ادیجواب بدهم. چون آنها تعدادشان ز دمیترسیم من

 یدفاع از او توپ فوتبال یبرا رادیدردم گرفت. به او فحش دادم. ه یرا به طرفم پرت کرد. توپ به سرم خورد و کم
دردم آمد. اما  ینکردم ول هیصورتم درد آمد. من گر درد داشت. تمام یلیخ یکی نیرا گرفت به سرم زد. ا دشانیجد

 .زارمی. من از آنها بدندیآنها خند
 نیاست. ا اهیو س رهیعادت کرده اما همه ت یکیبه تار ی. چشمم کمدیچیپیم نیرزمیخش در زمانند خش ییصدا
 ساده. یپنجره کی ینور ندارد، حت یبرا یراه ورود چیه یانبار
خراب  یهایاست. از صندل زهیروخُرده لی. پر از وساکنمیاطراف نگاه م. نکند جن باشد؟ با ترس بهترسمیم من

جن  خچالی. نکند پشت آن ترسمیوپرت چوب است. من مخانه. پر از خرت یمیقد خچالیقبل گرفته تا  یشده
 باشد؟ ستادهیا

 .لرزدیبسته و از درون م خیاز ترس  میهاتا عمق استخوان کنمی. حس ملرزدیم بدنم
 گریدردنخور دبه لیو وسا یمیو سماور قد یمس یها. آنجا چند تکه چوب و تشتگردانمیسمت راست برمرا به سرم

 .افتدیم نیبا صدا بر زم یقرار دارد. ناگهان تشت مس
باشد؟ با ترس قدم  خچالیپشت آن  قاًیسرم و دقاما... نکند جن پشت دارمیبه عقب برم یقدم پرم،یمتر از جا م چند

نظر داشته باشم  ریباشد. اگر هر دو طرف را ز دمیکه سمت راست و چپ در د ستمیایم یو جور گردمیرفته را برم
 بهتر است.
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عمو دوست دارم اما زن ی. من ترشنجاستیو... همه ا تهیو ل ریس یهای. ترشگذرانمینگاهم سمت راست را از نظر م با
 است. همانیم یبرا دیگوی. مآوردیرا سر سفره نم شیاهیترش
دارند  دیهستند، شا نجایا شانیهاهم بچه دیجن باشد. شا لیوسا نیا یپشت همه ترسمی. من مزندیتندتند م قلبم

که کنار  یمیآن تنور قد ریاز ز دیاست. شا واری. از پشت آن کمد شکسته که سمت راست و کنار دکنندیمرا نگاه م
 ها باشند؟. نکند داخل تنور بچه جنبوده نجایخانه ا یآشپزخانه هاترمیقرار دارد. قد وارید

 نجایتکان بخورم. من از ا توانینم گریراه بروم، من د توانمینم گری. من دخشکاندمیدر جا م یخش بعدخش یصدا
 نجایا دی. او گفت امشب باکندیدر را باز نم ثیآن مرد خب. شودینم یول رون،یبروم ب دینجاتم بده. با ای. خداترسمیم

شده. چرا  بیغربیعج زیچ. چرا همهترسمیندارم کمکم کند. من م ار یبروم. من کس رونیمن ب گذاردیبمانم. او نم
مو دارد،  شانیپاها دهید گفتیجن دارند. مهراد م هانیرزمیز دهید گفتی. مهراد مشنومیرا م ییعبور پاها یصدا

 .هراسمی. من مستیلرزش دستانم در کف طاقتم ن اریاخت گری. دلرزمیمن دارم م رم،یمی. من دارم مواناتیح یمثل مو
 یهیرد شد. من فقط سا عی. چه بود؟ سرنجاستیا یزی. چکشمیم غیج امانیب میهاکفش یاز رو یزیحس عبور چ با

 همان بود. یکه مهراد گفت، آر ی. مثل هماناهیس اهِیمرد بود. س کی دمی. من ددمیعبورش را د
به فکر من  ی. کسدیآینم ییصدا رونی. از بشودیمنعکس م یدر انبار می. صداکشمیم غیج ارادهیب .کشمیم غیج
 .کشمیم غی. جکندیاز همه طرف حرکت م اهیس هی. ساستین

 ترسم،یمن م نی. سرونیسارگل، توروخدا نجاتم بد ن،ی. توروخدا. سرورونیب نیاری. توروخدا من رو بنیکمکم کن -
 !نی. سرورهیداره راه م یکی نجایا نیسرو
 ی. گوشهکندی. قلبم درد مستدیای. نفسم بند آمده، قلبم دارد ملرزدیاز ترس تمام بدنم به قدرت م رسدینم میصدا

 .رودیراه م هیجا هست. ساهمه هی. سازدیریسردم فرو م یهااز گونه میها. اشککشمیم غی. جکندیقلبم درد م
 عمو!عمو! زن. زننجایا ادیب یکی. ترسمیمن م ؟ییبهراد. بهراد کجا ا،یبهراد! بهراد! بهراد توروخدا ب -
و  غیاز ج می. گلوستادهیا نجایا پوشاهی. مرد سرودیراه م هی. ساستیخانه ن کسچی. هشنودیرا نم میصدا کسچیه

به  دیشب با گفتیم رادیه دمیامروز صبح شن ست،ین ی. آرستیخانه ن کسچی. هسوزدیترس خشک شده و م
 اند.بـرده زیاند و خواهرانم را نبروند. حتماً رفته یهمانیم
. میهقو انگار ده نفر در حال هق شودیبلندم منعکس م یهاهق. هقشودیم حسیب مطلق دستانم ییحس تنها از
 .کندیدرد م میهااز ترس گرفته، خشک شده. لب میوگل
 .کشمیم غیج
 . توروخدا.کنهی. اون داره نگام مهی. اون پاهاش پشمنجاستی. اون اترسمیمن رو نجات بده. من م یکیتوروخدا  -
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به تنم  میهاشده. بدنم عرق کرده و لباس سی. تمام صورتم خافتمی. به سرفه مردیگیم میگلو غ،یترس و شدت ج از
نا  گریسُم اسب است. من د نیع شیپاها نم،یبیرا م شیهاجا هست. چشمتوان ندارم. او همه گری. من ددهیچسب

 ...نمیبیرا نم جاچینا ندارم. من ه گریشدم. من انگار د یجورکی. چرا زدیریته دلم دارد فرو م یزیندارم. چ
 دنیکشغیج یاما نا کنمیها را اطرافم حس مافتاد. من حضور جن نیزم یکه بر رو دمی. من خودم را دکشمیم غیج

ست. گرفتهو خاک یمیقد لیشده و پر از وسا یکه انبار ینیرزمی. زنمیبیافتاده را م نیتنها که بر زم یندارم. من دختر
 نیام، نه اافتاده نیهستم؟ من نه آن دختر بر زم یه کس. من چنمیبیرا م واریبر د دهیتن یهاتار عنکبوت یمن حت
در لباس  یمرد هی. شبنمیبیها را ممن کجا هستم؟ من هنوز جن ستم؟ی. من کندیبیصحنه را م نیکه دارد ا یشخص

 دهشتناک. ییهاهستند اما با چهره اهیس
 .خوردیبه صورتم م یمحکم یلی. ناگهان سکشمیم غیج امانیب کشم،یم غی. جکشمیم غیج

 د؟یگویو اما نامفهوم است. چه م دیآیمرد م کی یدهیترس ی. انگار توان بازکردنشان را ندارم. صداندیبیتار م چشمانم
 .کنمیم زیرا ت میهاگوش

 ...؟ییسا... سا... تو... ک... کجا -
. من ندینشیام مبر گونه گرید یلیو ناگهان س کشمیم غی. جترسمی! من مدیگوی. چه مفهممینم د؟یگویم چه

 یزدههول یرا ندارم. من صدا میهااما توان بازکردن چشم کنمیسرخم حس م یهارا برگونه میهااشک ختنیر
 د؟یگوی. چه مشنومیرا م یمرد

 سار... ساره. -
 واضح شده. شیصدا ی. کمزندیساره؟ اسمم را صدا م گفت

 چت شده؟ هوی ؟یشنویمن رو م یساره صدا جان.ساره، ساره -
. دهدیتکان م یآرامرا گرفته و به میهاشانه شیها. با دستشودیتر مهر لحظه واضح میرونگران مرد روبه یچهره

 .خوانمیاما مهربانش م دهیترس یرا در چهره یمن نگران
چشمات بازه.  دمید هویسرت اومد؟  ییچه بال ؟یجان، خداروشکر، خداروشکر، باالخره چشمت رو باز کردساره -

با  ی. داشتیدیدینه من رو م ،یدیشنینه صدام رو م ،یبود گهید یایدن یاما انگار اصالً تو یکنیجلوت رو نگاه م
. نشسته یکامالً شروع به حرکت کرد ،یباش گهید یایدن یانگار که تو هوی. بعد یکردیم هیگر ،یزدینفر حرف م هی

 .یدادیا دستات رو تکون مام یبود
من  زند؟یحرف م یزیمن کجا هستم؟ او از چه چ حالم؟یب قدرنیفکر کنم. من چرا ا گذاردی. نمزندیحرف م تندوتند

. شناسمیاما من او را نم کندیچه؟ با دقت نگاهم م یعنی کردم؟یم یزندگ یگرید یداشتم با چشم باز در صحنه



 

 

201 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 یکه نگران ی. با نگاهکندیتوجهم را جلب م شیست؟ صدای. او کآورمینم ادیفقط اسمش را به  شناسمشیم یعنی
 کجاست؟ نجای. اشناسمیخانه را نم نیکجاست؟ من ا نجای. استادهیرخم ابهرخ زندیم ادیترس را فر یو کم

 دمونیجد یدر مورد پروژه میداشتبرات افتاده. ما  یچه اتفاق ؟یبه من نگاه کن یتونیم ن،یجان، من رو ببساره -
و راه  یبلند شد ی. حتدیلرزیبدنت م ،یزدیم غیج ،یزدی. حرف مگهیحال د هی یتو یرفت هویاما تو  میزدیحرف م

و دوباره بلند  یگفت ییزایچ هی. بعد ینشست نیزم ی. رویدو افتا یت خوردآشپزخونه یجلو زی. از پشت به میرفت
تو  یهستن. ول یک شناسمشونیکه م نیبهراد و سارگل و سرو راد،یمثل ه یی. آدمایچند نفر رو صدا زد ،یشد

 یگیکه م یاون مرد یدیباالخره فهم دمیاما من ازت پرس م؛یزدیدر مورد پروژه حرف م میچت شد؟ داشت ییهوی
 یو رفت یشد رهیبه جلو خ هویجن بوده. تو  دیکردم، گفتم شا ینه، من باهات شوخ یکه گفت هیک یدیت دخونه یتو
 . تو چت شده؟ییکجا یدینفهم گهیکم انگار دفکر، بعد کم یتو

وسط هال  یهامبل نی. ااندازمیبه اطراف م ی. نگاه کنجکاودانمیمن م یکجا هستم. آر فهممیانگار دارم م کمکم
 یها.افیآن قرار گرفته و ام.د یاپن، جلو یغهیت یجاگرد آشپزخانه که درست به زیم نیخانه، ا ییرایهمان پذ ای

. محسن اندازمینشسته و زانو زده م میروکه روبه یبه مرد نگران یمن است. نگاه یخانه نجایآشپزخانه، ا دیسف-بنفش
 یمیصم قدرنیبا هم ا یاز کما  ک؟یحد به من نزد نیمن است؟ آن هم تا ا ی. او چرا در خانهیاست. محسن محب

 ام؟که من متوجه نشده میاشده
 .ستین میزیمن خوبم، حالم خوبه. من چ -
 بیمطمئن است که رفتار من عج باًیگفت تقر شودی. مکندیپنهانش کند، نگاهم م تواندیکه نم اندازهیب یتعجب با

 یهاحالت نیهم یاند که گاهبه من گفته نی. البته قبالً هم سارگل و سروردیپذیبار نرفتنم را نم ریز نیبوده اما ا
چون تاکنون  دیخب، محسن شا یول رندیگینم یمرا جد یرفتارها مه ادیز گریکه د ی. تا حدکنمیم دایرا پ بیعج

 بود، تعجب کرده. دهیند حالشانیپر گونهنیمرا ا
 ؟یحال دکتر رفتبهنبودا، تا یعیجان اصالً حالت طبساره یول -

 یهاو نفس زنمیم اشیانگاه قهوه بلیرا به س امیابروان کمان ری. تگردانمیسمتش برمسرعت بهرا با خشم و به سرم
 .فرستمیم رونیب محابایب ام راتندشده

 بروم؟ خواستمی! کجا میو شال مشک یسرخاب یتنم است. مانتو یرونی. لباس بشومیجا بلند م از
. آخر هم من از یهم کت مشک شیو رو دهیپوش دیسف راهنیبا پ ی. شلوار کتان مشککنمیو نگاهش م گردمیبرم

 .امدیکه ن امدیاو خوشم ن پیت
. پس بهتر کندیتعجب م شتریرفته و ب ادمی فهمدیام پرش زد. بپرسم مآه باز حافظه کند؟یمن چه م یدر خانه امروز

. بدون توجه به او سمت نگردیو هنوز با تعجب مرا م ستادهیگرد آشپزخانه ا زینار م. کاورمیخودم ن یاست به رو
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از جمله  ستیو بهداشت یشیمحصوالت آرا یبرا دی. چند طرح جداندازمیبه آن م یو نگاه رومیم زیم یرو یهابرگه
 .میاکه از شرکت ماهتاب سفارش گرفته دیپودر جدو کرم کیظرف پنک

که کار تمام شده، پس وقتش  دهدیمدل طرح نشان م نی. خب ااندازمیو چند بار نگاه م کنمیم رورویرا ز هابرگه
 قرار دهم. یادکمه یآب یپوشه نیاست که آنها را در ا

و با نگاه به  خوردیاز جا تکان م یکه کم دهمیو در پوشه قرار م کنمیها را مرتب منگاهش کنم برگه نکهیا بدون
 :دیگویمن م

 .دیخط تول یتا ببرن رو میبرسون یشرکت و کار رو به مهندس نور میخب حاال که کارمون تموم شد بهتره زودتر بر -
 .میشویعازم شرکت م ییو دوتا دهمیسر جواب مثبت م با
 دانمیزد. نم یاجا شدم. نگاهش به طرفم برگشت و لبخند سادهجابه یدر صندل یبهتر نشستن کم یرا بستم و برا در

 دارد. یخاص ی. سادگندینشیچرا اما لبخندش بر دلم م
 لطفاً کمربندت رو هم ببند. -

را به گاز روشن  اشیمدادنوک نیرا بستم. استارت زد و ماش نشیماش یو کمربند مشک دمیبه نگاهش پاش یلبخند
 کرد.

 نینگذاشت از ماش یبرگشت. حت داد و لیفردا صبح تحو یها را براشخصأ طرح یو محب میعازم شرکت شد سرعتبه
 شوم! ادهیپ
 دیاز حد آرامم. شا شیب دانمیچه بر سر روانم آمده، فقط م داًیجد دانمیرا داشت. نم میهوا شهیمدت مثل هم نیا

چرا اتفاق افتاد و نه به آرامش اکنون! خواب  دانمیام. نه به آن حال خراب که نمآرامش بعد از طوفان شده یدچار نوع
 یواحوالرا دوست ندارم. حال بیآرامش عج نیآرامم. من ا یزیبرانگ ه. اما اکنون به طرز فتنستیکه اصالً خوب نشبم 

 است. بیعج دانمی. فقط مشناسمشیشده که خودم هم خوب نم دایدر من هو
 !یمحب -
 و گفت: دیکالمم پر نیب میبگو یگرید یبتوانم جمله نکهیتعجب برگشت و نگاهم کرد. قبل از ا با
که  ستیاصاًل خوب ن نی. ازنهیصدا نم یلیرو با فام قشیرف ی. کسقتمیمحسن! فقط صدام بزن محسن. من رف -

 .یریسخت بگ
انجام داده است.  یخوبرا به رخشمین یباسازیمناسبش کار ز یدارد، چون دماغ مردانه یمتناسب رخمیکردم. ن نگاهش

را  تیمیو من صم شودیم جادیا تیمیصم میمحسن بگو گذرد؟یش چه مدر آن مغزِ خانه کرده در کاسه سر یول
 دوست ندارم.

 ترم.بگم راحت یمن محب یممنونم از لطفت، ول -
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چون  شودیرا م رنگشیاکه نگاه قهوه یسرش را به طرفم چرخاند، با محبت و آرام. طور یاهیثان یزد و برا یلبخند
موجود در قهوه  نیمثل کافئ قاًیها دقآدم یمحسوب کرد و در حرارتش گرم شد. بعض دارنیداغ کافئ یقهوه کی
 امروز. یگرم، درست مثل محب انحضورش یحال آدم را خوب کنند و دل را به گرما توانندیم
با  شرکت یتو میصبح تا شب دار سرهکیساله همکارتم.  هی. بابا من که خورهیبهم داره برم گهینگو. د یطورنیا -

 چرخه؟یزبونت به اسمم نم ایمحسن؟  یسال به نظرت زوده بهم بگ کیبعد  گهی. دمیکنیهم کار م
 دانمیرا دچارم که خودم نم یچرا اما در درون دگرگونم. حال دانمیندارم. نم اشمزهیب یخوشمزگ یبرا یحال اکنون

بعد فارغ! من چه بر سرم آمده  یالحظه عاشقم و لحظه کی! یلحظه عصب کیام و لحظه با حوصله کی. ستیچ
 حالت احمقانه. کی؟ مسخره است. یاصالً حس عشق داشته باشم؟ چه عشق دیاست امروز؟ من چرا با

 اسمت رو صدا بزنم، هنوز عادت ندارم. تونمیفعالً نم -
محبوبش  یبازکه اسباب ی. مثل کودککنمیرا حس م یو از نگاهش محبت خاص ندینشیصورتش م یرو یلبخند

و اتفاقات  ایآن را در دستان کوچکش نگاه داشته باشد و دن یباشند و او هم با خوشحال دهیخر شیها برارا بعد از مدت
 .فهمدینممرا  بیحال عج ایجلوه کند؛ چون او اصالً گو معنایب شیبرا
 یتو یتیخانوم و باشخص یلیالبته خ ،یو خانوم باش یخجالت قدرنیا کردمینگو دختر. فکرش هم نم یجورنیا -

 یروابط هم راحت جادیا یفکر کنم حتماً تو شدیباعث م ،یبرخوردات با مردا دار یکه تو یایکار، اما خونسرد طیمح
 .یهست یاز حد خانوم و خجالت شیانگار نه، ب یول

است که نه به  نیمن ا یاصل لیبزنم؛ اما دلو عادت ندارم نامش را صدا  کشمیخجالت هم م ی. کمدیگویم درست
غرورت  یهم که محتاج شد یوقت کند،یشدن آدم را محتاج مدلبسته شوم. دلبسته خواهمینم یمرد چیتو و نه به ه

 گریبگذارم د تیپا ریرا ز نیمن غرورم است. ا ییدارا نیترله شود و بزرگ دیمعشوق با یپاها ریکه ز ستیزیچ نیاول
 ماند؟یخودم چه از من م یبرا
 ؟یتا حاال عاشق شد -
 نی. نه غمگستین دایپ یزیچ اشیا. از پشت چشمان قهوهشومیم رهیمتناسبش خ رخمیو با تعجب به ن خورمیم جا

در او هست که من  یزی. چکندیاست و نه شاد. فقط مهربان است و موج گرمابخش نگاهش، دل آدم را قرص م
 شد. یکس یاهل دی! نباشدنیاهل کوچولو،. به قول شازدهترسمیشدن محس رام نی. من از اکندیسرکش را رام م

 چطور مگه؟ -
که دل  ستییرا دوست ندارم. آخر از آنها شیهالبخند نی. من اکندیم امجنبهیب هم لبخند مهربانش را نثار روح باز

 .کندیم یرا اهل
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من  ؟یدیچش ارینبودن  درمونیب اصالً تا حاال درد ؟یعشق رو حس کرد یتا حاال معن نمیبب خوامیچطور داره؟ م -
 شهیم باًی. تقریکنیوسخت و محکم عمل مسفت یلیخ بهیغر ی. آخه در مقابل مردایدیبدجور درد کش کنمیحس م
حصار دور  هیکه  مونهیم نیبگم؟ مثل ا یجور. چهتهسخ یلیخ داکردنیتو راه پ یای. به دنیندار یکُرنش چیگفت ه

 یتجربه هیخاطر به تونهیم نیبشه و به نظر من ا کیبهت نزد یمرد چیه ذارهیکه نم ی. حصاریباش دهیخودت کش
 سخت باشه. یشکست عشق

من  یعشق برا میاز حق نگذر یول شودی. آدم عاقل که عاشق نمستیچ یزندگ داندیخوش است. او چه م دلش
همان  جهیو در نت یبخواهم دلم را به عشق و دلبستگ ستمیحد ن نیوم بوده است. من که در او مفه معنایب شهیهم

خودم را در راه عشق نابود  دیمن با کندیم کرهاست. او چرا فحرف نیشکستن غرور بکشانم. من ارزشم باالتر از ا
ام. دادن داشتهانجام یبرا یترمهم ی. چون کارهاستیعشق چ دمیعمرم نفهم یدر کل، من همه یعنیکرده باشم. 

 خواستمیبرسم و از همه برتر بشوم و حاال هم بدانچه م تیمن سخت درس خواندم، سخت تالش کردم تا به موفق
 .امدهیرس
وقتم رو  دیکردنه. چرا بارو نداشتم. در اصل عشق فقط وقت تلف ایکاریب نیفرصت فکرکردن به ا وقتچینه، من ه -

 ؟کردمیتلف م
با فاصله از هم  توانندیم هانیتر است و ماشخلوت ابانیخ گرید ی. امروز به نسبت روزهاکندیتعجب نگاهم م با

 یکیکوچ لیبنا بر هر دل توانستیوگرنه نم ست،یو خط سبقت و راست هم خال میبرانند. ما در خط دوم قرار دار
 شود. رهیخ خمرمیبه ن میگردنش را به شعاع نود درجه برگرداند و مستق

 ؟یدونیکردن متو واقعاً عشق رو وقت تلف -
 هیتک نیدر ماش ی! آرنج دستم را بر رودهیاز عشق را نشن یمفهوم نیحال چنکه انگار تابه پرسدیبا تعجب م یجور

. البته دهدیام. آدم عاقل که خودش را لو نمتند رفته یکم کنمی. فکر مکنمیم امیشانیپ گاههیو دستم را تک دهمیم
در  یوانفعاالتفعل کی دیشا دانمی. نمیبندیو به ناگه دل م یدارن یاچاره یها، گاه ستمیداشتن نمن منکر دوست

 یابستهخی. حس سرد و گذردیدر درونم چه م دانمیراستش امروز نم یعنی! کندیبسته مکه تو را دل دهدیآدم رخ م
 انجام دهم. خواهمیاست که امروز م یکار لشیهم دل دیدارم. شا

 لیکه عقل رو زا هیاریاختیب جورهیمحضه.  یوونگیعشقِ مطلق د یداشتن اعتقاد دارم ولخب راستش من به عالقه -
 .هیاتفاق خوب ،یدرست زندگ یداشتن آدمارو دوست ندارم وگرنه دوست نشی. من اکنهیم

 ی. من با مأمور کالنتررشدهیهم ندارم چون د یا. البته چارهکنمیض مسرعت بحث را عوو به مانمیجوابش نم منتظر
 را از دست بدهم. یناب یشود و لحظه ریهرچه زودتر به قرارم برسم وگرنه ممکن است د دیام. بادر آنجا قرار گذاشته
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 رمیگیم نیماش هی من د،یهمسر سابقم. اگه امکانش هست نگه دار یبرم خونه دیسر با هیمن  ،یمحب یآقا یراست -
 .دمیبه شما زحمت نم گهیاونجا، د رمیم
از  یو کم کندیم ضیبا دست راستش دنده را تعو کند،یتر مو دست چپش را دور فرمان سفت اندازدیم ینگاهمین

 دور بزند. یخروج نیتا در اول کاهدیسرعت م
کمکت کنم، البته  یهر کار ی. قبالً هم بهت گفتم، دوست دارم تورسونمتیجان، خودم منه نه، اصالً نگو ساره -

همسر  یخونه یبر یخوایم یچ یبپرسم برا تونمیبار همراهت باشم. م نیاما بذار حداقل ا ،یدیکه بهم راه نم
 سابقت؟

! امدهیبدم ن شیهاتیحما نیچنان هم از ا. انگار آنکنمیرا از درون لمس م شیهاتیحس حما یچرا گاه دانمینم
رو  یفرار آگاهانه کی. مثل کنمیو اما آگاهانه هم انکارش م کنمیرا هر بار تجربه م یندیته دلم حس خوشا باًیتقر

حس مزاحم  کیانکار و اثبات  یبه معنا دیشا نیو ا زمیگریم خودم یهااز حس ی. من در واقع گاهزمیگریبه جلو، م
 .ستیمال من ن ست،ینمن  یکه اندازه یشلوغ باشد. حس

 .یایب یتونیم یخوای. اگه مرمیبرم و پس بگ دیگرو دارم که با یزیچ ششیپ -
هم همان حس  دیثابت کنم؟ شا خواهمیرا م یزیو شاهدوگواه باشد! من چه چ دیایدادم با من ب تیچرا رضا دانمینم

 دارم. ازیکه من به او ن دانمیرا م نیدارد. در واقع فقط ا ازیاو را ن یدرونم همراه یمنکرات
 ی. مأمور کالنترمیدیرس مانیمیقد یبه خانه یزدنبرهمگاز قرار داد و به چشم یسرخوش و خوشحال پا را رو محسن

را قبالً  هیکرده بودم. البته اخطار و حکم تخل تیو منتظر من است. با آنها هماهنگ و طرح شکا ستادهیدر ا یجلو
 ام.اره کردهخودم گرفتم و نخوانده پ

 .نیمعطل شد دیدومه. ببخش یطبقه نییسالم آقا، بفرما -
و معلوم است در سرش عالمت  داستیمتعجب محسن کامالً پ یهاو چشم میافتیباال راه م یهم به طرف طبقه با

 و رفتن به منزل سابقم، شکل گرفته. هیو حکم تخل سیحضور مأمور پل یبه بزرگ یسؤال
 یکه در کودک ییهاتمام حقارت دیآیم ادتیطعم تلخ حقارت و شکست را به تو بچشانم بهراد.  خواهمیامروز م من

من  شد؟یم کیدل نازک من شل میسمت حرهستم که از زبان تلخ تو به یو من تاکنون غرق اندوه یدادیبه من م
پدرتان از  یموها نکهیا دنیمن د .دارمیم وسترا هم د یشویم یعصبان یحقارتت را دوست دارم. من وقت دنید

 .دارمیشود را هم دوست م دیشما سف یغصه
 .نی. در بزنجاستنیهم -

گرفتن بحث اند و با شدتنشسته شانیهاحتماً در خانه مانیها و برادرها. خواهرمیستیایآپارتمان م دیدر سف مقابل
 دارد. یمتعجبشان را دوست دارم. حس خوب یهاچشم دنی. من دندیآیم رونیب
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محسن  دیگویدر من م یحس یول پرسد؛ینم یزی. حتماً به علت حضور مأمور چکندیو آرام نگاهم مساکت  محسن
 .دهدیجزم را نشان م ی. نگاهش که عزمماندیهمچنان پشت من خواهد ماند. او در کنار من م

دارد  یسع دیو شا گرددیما م نیمتعجبش ب نی. نگاه مشکشودیو متعاقب آن در باز م شنومیرا م دیگردش کل یصدا
 شرتیبه همراه ت یمشک یاشلوار خانه شهیرا حدس بزند. مثل هم سیو مأمور پل یحضور من، محب نیب یرابـ ـطه

. من ینابود شو دیکه تو در نظر من فقط با فیح اما. دهدینشان م یخوبرا به اشیورزشکار کلیو ه دهیپوش یمشک
 در درونم دارم که نابودشدن تو را دوست دارد. یحس

 .نییبله، بفرما -
 .دهدیرا نشانش م هیو حکم تخل داردیکالهش را برم یکالنتر مأمور

 .نیکن هیهرچه زودتر خونه رو تخل دیآقا، با دهیآپارتمانتون سر رس هیموعد تخل -
 افتاده. یچه اتفاق آوردیشده و سر در نم جی. گخنددیو ناگهان م زندیم یتعجب پلک با
 کنم. هیبخوام تخل نمیبینم یلیمنه، دل یخونه نجایکنم؟ چرا؟ ا هیکجا رو تخل دیآقا؟ من با نیگیم نیدار یچ -

 داستیکه کامالً پ ستی. مرد جوان و الغرکندیجا مبهکه در دست دارد، جا یکاله سبزش را به همراه مدارک مأمور،
 ندارد. یچندان یتجربه

منتقل  انیبه خانوم مهرداد یو قانون یرسم قیخونه شما به طر تیست. مالکخونه نیا هیتخل یحکم برا نیآقا ا -
 شده.
سؤال را در  نیدارد هزاران بار ا دیچه شده است و شا فهمدیقطعاً نم کند،ینگاهم م ریو متح شودیخشک م زدهمات

 .کندیم یهجمغزش 
 منه، سندش مال منه. یخونه نجایا ن؟یگیم نیدار یچ -

 :کندیو نگاه م داردیاز پوشه را برم یاو برگه دهدیتکان م یسر یو از سر ناچار حرفیب مأمور
 خانوم منتقل شده. نیا تیشما به ملک تیمحترم، سند منزل شما از ملک یآقا -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

 :غردیدر هم م یو با ابروها کندینگاه م چارهیبه مأمور ب ادیبا فر باًیو تقر زدهبهت
 خانوم نزدم. نیبه نام ا یمن سند شه؟یمنتقل م تیخود ملکمگه خودبه ن؟یگیم نیدار یچ -

محال است اصل حرف را بتوانند به هم  گریاند و دبه هم افتاده عرضهیب گاند. دو خنام کردهمن، کالفه یخدا
 بفهمانند، کار خودم است.
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 یکه از تو گرفتم، سند رو به نام خودم زدم. خودت شخصاً اون برگه رو امضا کرد یبالعزل اریاالختمن با وکالت تام -
 .یو به من اجازه داد

 ؟یچ -
. هردو ناخودآگاه حالت مبارزه گرفته و کندیرا جمع م یو حواس مأمور و محب چدیپیبلندش در راهرو م ادیفر یصدا

دست از پا خطا کند و  دیو واکنش بهراد هستند که شا گریالعمل همدنبرد، منتظر عکس یدر صحنه یرانیمانند ش
 شود. قهیبخواهد با ما دست به 

 ؟یدونستینم گه،یوکالت تام بالعزل بود د نیم هممحضر ازت امضا گرفت یکه تو یداد نکش، همون روز خودیب -
 یکه ادا بهی. عجیخبریب مهندس مملکت خودش رو زده به به،یواال عج ؟یاون برگه رو نخوند یتو رو یعنی

 .یاریندونستن درم
 ،یعوض یگیم یدار یها رو امضا کن، چبرگه نیا ایب یتو فقط گفت ؟یبه تو وکالت تام دادم، ک یالمصب، من ک -

 من بهت اعتماد کردم. ،یمن بود یتو دخترعمو
دارد که حدومرز ندارد،  یکردن بهراد لذت. خُردشدن و لهنشانمیبر لبانم م یحیو لبخند مل زنمیرا در هم گره م دستانم

 یوخروش افتادبه جوش طورنیا کنمیم فیاست، ترش و ملس. بهراد ک شیهامثل خوردن لواشک انار به همراه دانه
 .یسابیم دهانقرمز شده و دندان در  تیرنگت از خشم و عصبان و
ت رو به نام که داشتم خونه یو من صالح دونستم با وکالت ینکردم، خودت برگه رو امضا زد یمن که کار خالف -

 یتو تو ،یمتهم کن یمن رو به کالهبردار یتونیبهت بگم که قطعاً نم ی. ولیرو ندار اقتشیخودم بزنم. به نظرم تو ل
آها  ؟یکردیم کاریچ یداشت یدونینم یبگ یخوایم یعنی. یها رو امضا کردسردفتر اون برگه شیهمون دفتر و پ

حاال که  یداره بهش وکالت بدم ول یچه اشکال هیکیاموالمون  یو گفت میچون اون موقع هنوز طالق نگرفته بود دیشا
 نه؟ رش،یز یزد میجدا شد

 کیو درست مثل  اندازدیسمتم مبه یاو برنده زیاو را منفجر کند، نگاه ت تواندیهر آن م کنمیکه حس م یخشم با
قطعاً  ابدیب ی. فرصتکنمیرا از پشت لبانش حس م اشزکردهیشکارش را صد تکه کند، دندان ت خواهدیکه م یشکارچ

 .دردیمرا م
به  خواستمینم یها رو امضا زدم، من اصالً وکالتگه. من به اعتماد تو اون بریخفه شو، من بهت اعتماد کردم عوض -

. ساره خودم کنمیم تچارهی! ساره به واهلل بیخوایم نایطالق و... ا یبرا یکه گفت یتو بدم، جز وکالت تام و بالعزل
 . سگ زرد.کنمیگورت مبهساره، زنده کشمتیم

 گریرفتن صبر و طاقت، او د نیحساس از ب یلحظه یعنیدر مرام او،  نیو ا کندیم رییکم دارد رنگش تغکم یمحب
 مرا مورد لطف قرار دهد. گونهنیتحمل کند که بهراد ا تواندینم
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پس  یدرست باز کن یتونیدهنت رو نم ی. وقتدهیانجام نم یموردیب قطعاً کار انیدهنت رو ببند. خانوم مهرداد -
دادگاه نکشونمت  یتا پا ،یدختر ادامه بد نیبه ا کردننیهدادن و توبه فحش گهیلحظه د هیحرف هم نزن که اگه 

 اگه دهنت رو... ستمی. مرد نستمیمرد ن
 واسه من شاخ شده. ؟یهست یک گهیساکت بابا، تو د -
 :پرسدیو به قصد حقارت م گرددیطرفم برم به
 .یگرفتیوقلوه مشرکت ازش دل یپلهکه تو راه ستین یهمون نیا -

 ؟یو در روز روشن به من تهمت بزن یاوریب ادیآن روز را به  یتوانست ی. کشودیو چشمانم گرد م پردیصورتم م رنگ
 .شومیدر جا خشک م یدهانم را باز کنم، با داد محب میآیتا م

 رت،یغبعد دهنت رو باز کن خوش یگیم یچ یپاکه، بفهم دار اسیدختر مثل برگ گل  نیرو ببند که ا فتیدهن کث -
 موته و البته زن سابق خودت بود.هنوز دخترع

هنوز گارد  ی. محبدهدیو او را به عقب هل م ردیگیرا م یمحب یقهیبجنبم و بتوانم دهان از دهان باز کنم، بهراد  تا
و  رمیگیسمت چشمان گستاخش مرا به دمیو زنانه، انگشت تهد اندازمیم نشانیسرعت خودم را بدعوا نگرفته، به

 :غرمیم
نفر  هیخودم بوده و اصالً به تو  لیکردم به م ینداشته باش و بهش تهمت نزن، من هر کار یآدم کار نیبسه، با ا -

 انسان محترم. نیبا من باشه نه با ا دیبا یدار ینداره. هر کار یربط یکه خودت سرمنشأ فساد
سروصدا، آن چهار نفر هنوز از خانه  همهنیاست با ا بیو عج شنومیرا م شیهاقروچه رفتندندان یخشم صدا از
 .نندیتا حقارت بهراد را بب ستندیشد که ن فیام، حبه آب زده گداریب و من ستندی! حتماً باز هم خانه ناندامدهین رونیب

به خودت  نکهیخاطر اهم به یچند روز هیدادگاه بزن.  یتو گهید یدار یحرف م،یدیو شن میپسرعمو، گفت گهیبسه د -
 .ونیآقا می. بردمیبهت وقت م یکن یکشاثاث یو بتون یایب

. میرویدر خانه م یروسمت آسانسور موجود در وسط سالن و روبهو با هم به کشمیرا م یمحب نیآست سرعتبه
را  یمحب شتر،یب یریاز درگ یریجلوگ یو برا زنمیطبقه است. مأمور را صدا م نیخوشبختانه حرکت نکرده و در هم

 .بنددیو در را م شودیوارد م سرمپشت. مأمور هم ازخداخواسته کنمیبه داخل آسانسور پرت م باًیتقر
 .مینینشیو م میافتیراه م نیسمت ماشکردم و به یو عذرخواه یبه همکف از مأمور خدافظ دنیاز رس بعد
 .دادیجانب نشون مبهنه؟ بهراد حق ایاصالً حق با من بود  نکهیا ایبود؟  یماجرا چ یبدون یخواینم -

 ایاو را از من گرفته  یداریشلوغ است و توجه د اریامروز بس ابانیخ نیشده. ا رهیرو خبهو به رو گرداندیرا برنم سرش
 .ندیآدم را خورده است، بب کیکه حق  یبه طرفم سر بچرخاند و من ظالم یالحظه یبرا خواهدیهم خودش نم دیشا
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. ستیـناه، برام مهم ن گـیب ایو  یهم افتاده باشه، چه تو گناهکار باش ی. چون هر اتفاقهیبدونم ماجرا چ وامخینه نم -
من  یبرا شهیاما تو هم دمیموجود مزاحم به نظر رس هیبرات  شهی. همیدیند دیکه با یجورمن رو اون وقتچیتو ه
 من با توام ساره. یهم انجام داده باش ییاما اگه کار خطا دونم،یرو نم لشیدل ،یمهم
 ریکه در بوران و سرما گ یآشنا هنگام کی دنیکرده، مثل لـ*ـذت د دایپ انیپوست سردم جر ریز یبیعج حس
ام؛ اما من ساده نداشته وقتچیکه ه یتی. ته دلم قرص شده به حمایندار تیبه صبح فردا یدیام گریو د یاافتاده

اعتمادم  ایبکشد  رونیب یاصالً قصد دارد از من حرف دی. شادیگویبخورم. از کجا معلوم که راست م بیفر دینبا ستم،ین
 دهد؟ یرا باز رشدهیرا جلب کند و بعد من اس

 نیو ب نیقوان تیکه آخر هم رعا ستییهانیماش نیاز ب دنیچیو پ ی. سرگرم رانندگکنمیچشم نگاهش م یگوشه از
تا  کردمیم یروادهیهفته همه را محکوم به پ کی بودمیم جمهورسیرئ یاند. من اگر جانگرفته ادیخطوط راندن را 

. هرچند که در نوشتمیم یونیلیم یمهیجر ،یکردن یرانندگهر بد  یچه و از فردا برا یعنیدرست راندن  رندیبگ ادی
 نییخط فقر چقدر تع داًیجد یندارد. راست یارزش ونیلیاز م ریبه غ یواحد پول گرید ،یسامان اقتصاداوضاع نابه نیا

 شده؟ حداقل حقوق چقدر است؟
 شودیچگونه م دانمیدارم و نه م یاام که نه در آن سررشتهکشانده یباز ذهن مشوشم را سمت مسائل دانم،ینم
لطف را  نیبهتر کنم، یخال یبد و هرز پوشال یهارا از بودن آدم امیسامان زندگنابه یکشت نیکرد. من هم تشیریمد

 کردنیزندگ قیها اصالً الآدم ی. بعضدهمیم رییکه اوضاع را تغ دیپاینم یریام. البته ددر حق خودم و جامعه کرده
 نیا دی. من باکنندیرا آلوده م یهست نهای. اگرید یهابه قلب آدم زندیو چنگ م شودی. حضورشان زخم مستندین

 را به اتمام رسانم. امفهیوظ
 چرا؟ ؟یکنیم تیو حما یپسندیباشم برات حجته؟ اشتباه من رو م یچرا من هرچ -

 قاً یحس کرد خودش هم دق شودیکه م ی. جوراندازدیرا باال م شیو ابرو دهدیبه دو طرف تکان م یرا کم سرش
رد ترسناک است. مثل دا یو چه هدف خواهدیچه م داندیکه خودش نم ی. آدمترساندیمرا م نیو ا داندیجوابش را نم

شد؟  دایاز کجا پ بیمثال عج نیبکوبد. ا واریبه درود لیدلیب که مـسـ*ـت کرده باشد و ماندیم یودُمشاخیب غول
 . هرچه هست خوب بود. مفهوم را رساند!دانمینم
حال غرورت  نیو در ع بیعج یکه شناختمت عاشق رفتارها ی. من از روز اولخوادینم لیکارا دل یبعض یدونیم -

. واسه ی. انگار از مننهیبیخودش م یوجودم هست که تو رو تو یتو یچرا حس دونمی. من نمیخاص یلیشدم. خ
. اما اگه بد هم یبه آب بزن گداریب رانمو من هنوز نگ یهمراهت باشم که خب نخواست شهیکردم هم یهم سع نیهم
چشممه. با  یانتخاب کردم که بد و خوبش جلو قیعنوان رفرو به یبود کس می. چون من حالستادمیپاش وا یباش
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 ی. هرچیبدون بهیمن رو غر نمیپس هم نب نی. زیانگار از من یجور هیچشم باز انتخابت کردم نه فقط به دل. تو 
 جوره هوادارتم.بهم بگو. من همه یخوایم

زده و دست  هیتک نیماش شهیدستش را به ش کیحالت را دوست دارم.  نیسرش را به طرفم برگرداند. من ا ناگهان
حال در هم گره خورده. محسن تابه اشیاقهوه یریشمش یاش باالست و ابروهارا به فرمان گرفته. سروشانه گرشید

مرد  کی کندیکه آدم حس م یاگرفته ییهان ژستیات هستم. از امردانه یهاژست نینگفته بودم اما من عاشق ا
کرد  هیبه آن تک شودیکه م ییاز آنها کند،یچون مرا راحت م یآدم پُر ترس الیکه خ ییست، از آنهاقدرتمند کنارش ا

 رمیگیکه از حضورت م یتیامن نیبودن بدون ترس در کنار تو را دوست دارم. همزن نیراحت زن بود. من ا الیو با خ
 .ینامیم قیرف کیمرا فقط  رحمانهیب چه توو 

رها  دیدر تو مشغول باشم. من با دی. من نباستیافکار درست ن نی. نه ادهمیسرعت به دو طرف تکان مرا به سرم
نفر را  کینقش  تواندیکه م ییها. از تمام حسانجامدیم یکه به وابستگ ییهاباشم، از تمام موجودات، از تمام حس

افکار ظالمانه که دل  نیبه تو دل ببندم. ا دیبسته کند. من نباو به تو وا یپُررنگ سازد و مرا از خودم ته امیدر زندگ
 شوم. ریاس نیچننیا دیکند. عشق خود حقارت است و من نبا ییدر مغزم فرمانروا دینبا کُشدیم

خوش مهر پدرم دل یمادرم شدم که رفت. من از کودک یدلبسته ی. من از کودکترسمیم یو دلبستگ یاز وابستگ من
عاشق محبت همساالنم شدم که باز هم  یاند. من از خردسالاز من گرفته یو سارگل با هر دوزوکلک نیشدم که سرو
. آنها عمداً ستندین یخوب یهاکردند. آنها اصالً انسان غرق میهاییو سارگل از من گرفتند و مرا در تنها نیبهراد و سرو

شود. اصالً از کجا  نینفروخته بودم که تقاصم ا شانیا به یتر زمینداشتم. ه یمرا تنها کردند. اما من، من که گناه
 رحمانهیب و ینیچننیا یهاییکردن مرا و بعد رهاکردنم را نداشته باشد. من از رهامحسن هم قصد عاشق نیمعلوم هم

 ام.رها شده شیهاست که به حال خوچون سال ترسمیم
به دفتر  میهست؟ من آن روز اشتباهاً پا ادتیام، ره کردهدفترت را پا یهابرگه یکه به من تهمت زد یروز سارگل،

من تمام آن لحظات  د؟یآیم ادتیشوم.  هیتنب دیمن با ینکرد، اما تو اصرار داشت می. پدر دعوایتو خورد و تو به پدر گفت
 ؟یداشت یوقت از من انتظار مهر خواهرچیبودم. تو چه؟ ه اتیمهرخواهر یواه دیدر ام

از  ،یدانیدلم شکست. م یتهمت زد نکهی. من هم بعد از ایدانستیم زیچسارگل، آن روزها، تو مرا مقصر همه یول
پدر تاب  یهاو آخر گوش من در دست یرفتینزد پدر م انیو تو گر کردمیرا من پاره م تیآن روز به بعد تمام دفترها

 تا بتواند دلم را گرم کند. یها روا نداشتبر من تن یعفو خواهر نیترهست؟ تو کوچک ادتی. خوردیم
شده بودم. من آرامش نداشتم. من  ی. من کودک حساسدیآزارم داد یقی. هر کدام به طردیآیشما بدم م یاز همه من
و  دی. خودتان درد شددیدیمرا نفهم یخواهرانگ یجاشما به یام نبود ولکه در توان باور کودکانه دمیدیم ییزهایچ
 نداشتم. یخوارم. من پر از غصه بودم اما غدیدینمک پاش میهازخم یرو
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اما با مردن  کند؛یم اموانهیو خاطرات د ادی. زارمیاز تو ب تینهایب به نام عشق کم شد که حاال یزیما چ انیدر م دیشا
ام پس چرا ن خودم کشتههاست تو را در درومن که سال ؟یریبم دیچرا نبا شوم؟ینم ست؟ین شوم؟یتو که من آرام م

 یهیاما باز هم آرام نشدم؟ چرا سا دمی. چرا امروز خفت بهراد را ددیازنده نیچرا هنوز با سرو ؟یلعنت یکشینفس م
 رود؟ینحس شما از سرم کنار نم

. کندینم میخاطرات رها یالودهیاما تصورات ن سابمیرا بر هم م امیدیمروار یها. با حرص دنداندیریبم دیبا شما
 و منظرهیکردم. شما کر هیکه تا صبح گر ییها. تمام شبدمیخواب یشما در انبار یهاتیخاطر اذکه به ییتمام روزها

 .دیآزار یهی. شما مادیهست تیخاصیب
 نیو چرمش در ب فشارمشی. به چنگ مشودیدر دستانم له م امیمشک فیک کیبار یدسته د؟یزنده بمان دیبا چرا

. شماها روزگار را به شومیمن آرام نم دیریتا شما نم یعنی. شومیمن آرام نم یام به صدا افتاده، ولدستان عرق کرده
 نابودتان کنم؟ دی. چرا نبادیمن یهاابعذ لیدل ،یها و آن مرد لعنت. شمادیکام من تلخ کرد

بر  کیالست شدندهیکش یو صدا نیماش عیسر . توقفکشمیم غیاز شما رها شوم، ج دی. من باکشمیم غیج ارادهیب
. محسن کوبمیو محکم به در م دارمیداشبورد را برم یرو یکاغذدستمال ی. جعبهکندیاعصابم را خرد م نیزم یرو

 اما از چه؟ دهیهول شده. او ترس
 چرا؟ شوم؟یرها شوم. چرا رها نم دیبا من
 دانمینم د؟یمرا آزار ده دیبتوان دیشما چرا با د؟یکنی. شما در من چه مرمیمیدارم م تی. از شدت عصبانکشمیم غیج
که شما  یتا افکار مزاحم کشمیم غیقدر جبکشم تا از فکرتان رها شوم. آن رونیچگونه شما را از درون خودم ب دیبا

 کنند. تانیمحکم بفشارند و خفه رابا دست خودشان گردنتان  نند،یآفریرا در من م
. من از شما دی. لعنت به شما. از من دور شودیگویچه م فهممیندارم. نم ییمن گوش شنوا یول زندیرف مح محسن

ام را چنگ . مقنعهکشمیم غی. جزندیرا دور م نیماش میهاچشم یو جلو شودیم ادهی. محسن پکشمیم غی. جزارمیب
لعنت به  توانم؟ی. چرا نمشودینم یرها شوم ول تانیهایرداز شما و نام دیاز خشم رها شوم، من با دی. من بازنمیم

 شما.
بدهد و بعد  بیمرا فر خواهدیاو م زارم،ی. من از او هم بنمیبینگران محسن را م ی. چهرهشودیسمت من باز م در

خاطر مرا به کسچیاست. ه انیمنافعش در م یمثل شماست. حتماً پا یکیآزارم دهد. من از او متنفرم. او هم حتماً 
 که بخواهد. دیمرا اصالً ند کسچیه خواهد،یخودم نم

 به من دست نزن، برو اون ور. -
 رد؟یمرا بگ خواهدی. او مکندی. دستانش را به طرفم دراز مکشمیم غیج
 به من دست نزن. -
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رها شوم.  دیاما من با شود؛یجلب م میهاغیبه ج ابانی. توجه مردم در حال عبور از خزنمیرا محکم پس م دستانش
 از دست شما عذاب بکشم؟ دیبا گری. چقدر ددیریتا در من بم کشمیم غیقدر جآن

به من دست بزند. او حق  دیاما محسن نبا ردیدستانم را بگ خواهدیبه من دست بزند، او م کندیم یدارد سع محسن
 .دیآیست بزند، من از او خوشم نمبه من د خواهدیشده. محسن م ی. من خوبم. او عوضردیندارد مرا بگ

 به من دست نزن، گم شو. -
. کنندیو با تعجب نگاهمان م اندستادهیا ی. چند نفرردیگیشدت م نمانیب یریو درگ زنمیشدت پس مرا به دستانش

تو  یمن آرامم ول« آرام باش، آرام باش» دیگوی! به من ماموانهیکلمه انگار بلد است. انگار من د کیمحسن فقط 
. گذاردیکنارم م یصندل یرا رو شیو زانو ردیگیدر دست م رتو با قد زندی. ناگهان محکم دستانم را پس میفهمینم

مشتش  کیبکشم، مچ هر دو دستم را در  رونیبتوانم از سمت راننده خودم را ب نکهیو قبل از ا شومیقفل م یبه صندل
. سرم تپش تند قلبش را حس کشدیو به طرف خودش م دهدیرا از دور گردنم عبور م گرشیدست د و ردیگیم
پر از حرارت است.  نجایگرم است، ا نجایچقدر ا یاز شما رها شوم ول دی. من باشنومیقلبش را م یکند. من صدایم

 رها شد؟ شودیام؟ به ناگه مگر مرها شده گری. من چرا دتیامن یبو دهد،یحس آرامش م
وجودش چه در خود  یچه دارد؟ گرما نجایدارم؟ مگر ا یبی. من چرا آرامش عجمانمیخلع سالح شده را م یزندان مثل

 دارد که مثل آب، آتش درونم را خاموش کرده؟
 ؟یشیم شونیپر عیآروم باش دختر، چته؟ چرا سر -

که من  یحس نی. اخوردیسرم با هر تپشش تکان م .شنومیتپش قلبش را م یآرام شده و هنوز کامالً صدا میهانفس
 .ماندیمادرم م یدارم مثل حس بودن در گهواره

 .کننیم تمیمحسن. اونا اذ ادیمن از اونا بدم م -
 .خوردیسرم تکان م یاش رواما چانه نمیبیرا نم صورتش

 .یشدینم یکه تو عصب کردنینم تتیکردن، اگه اذ تتیاذ دونمیمن م فهممت،یم -
هست اما پر از لطافت و  شیزدوخورد چند لحظه قبل در تن صدا جانیه یمهربان و آرام است. هنوز کم شیصدا

دادن دارد. مثل گوش یبم است و لحن گرم شیصدا کند؟یآرام م قدرنیبم مردانه هم آدم را ا یآرامش. مگر صدا
آرام  گونهنیرا ا شیکه من پرتشو اندختهیر تی. مگر چه در لحن صداماندیم بیبخش عجآرامش یقیموس کیبه 

 کند؟یم
 ؟یفهمیاونا من رو ناراحت کردن. اونا من رو تنها کردن. من حالم بد شده م -

 .اندازدیم نیآرام و بمش در گوشم طن یصدا
 .ی. تو حق داردونمی. مفهممیآره م -
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. بغضم از ته زندیریم نییو از راه چانه پا شوندیم یجار میهااز گونه ارادهیب میها. اشکرودیدر هم فرو م میابروها
 .کشدیم ادیرا فر امدهیبه وسعت جان آزارد ق،یعم یقلبم درد

 نه؟ رنیبم دی. محسن اونا آزارم دادن، اونا باادیازشون بدم م یلیمن خ -
 .کنمیماش را حس بزرگ مردانه یهانوازش دست ی. من گرماشودیم دهیام کشمقنعه یرو دستش

 .رنیبم دیآره با -
 نه؟ ستنین یزندگ نیا قیمحسن، اونا ال -
 .ستنینه ن -
. ناگهان فهمدیمرا م یلیمرا باور نکرده بود. او خ یحال کسبه. تاکندی. او مرا حس مکنمیباور نم فهمد،یمرا م او

هنوز درونم پر از درد است، پر  یول شود؛یبلند بدل م یبا صدا ییهاهقدورم، به هق یهاسال یختهینر یهااشک
 :شودیگم م میو زجه در صدا زنمی. زار مشودی. نفرت من به آنها تمام نمیزاری. پر از تنفر و بتیاز عصبان

 حالم بده محسن. -
 .فهممیم فهمم،یم -
. من شومینم یرام ابدمن آ ی. محسن آرامم کرده ولکندیآرامم نم هیاما گر کنمیم هیگر امانیب .فهمدیمرا م او
اندک مرا زجر ذره، خُرد و خُرد، اندککردند. ذره تیتلخم را پاک کنم تا آرام شوم. آنها مرا اذ یگذشته یهمه دیبا

 تنها گذاشتند. رااست که م نیجرم آنها هم ا نیتردادند. بزرگ
است و غروب کرده اما محسن  شدنکی. شب شده، هوا در حال تارگذردیو ساعت م شوندیکم متفرق مکم مردم

 .کردینقطه توقف م نیتا ابد زمان در هم شدیکنارم نشسته. کاش م یحرف و اعتراض چیبدون ه
*** 

  شبگون
پس برو سر  کشه،یزنت داره مثل من عذاب م یفقط گفتم که بدون ،ی. نگفتم که بهش آزار برسوندیآروم باش سع -

 .تیخونه و زندگ
قدر آن یزر کردی. فکرش را هم نمشدیم شتریقرمز نگاهش ب یهاتر و رگهسرخ دیسع نیچشمان مشک لحظهبهلحظه

که  یبه شبگون توجهیب کند و بخواهد به شبگون آزار برساند. یکیگستاخ شده باشد که با خواهرش دست به 
کرد. شبگون با ترس و اضطراب از برخورد  شبگون حرکت یخانه یسمت در خروجبه کردیآلوده نگاهش مالتماس

 کند به دنبالش روانه شد. دایپ یپاپوش دنیفرصت پوش نکهیو بدون ا دیسرعت دوسرش بهپشت دیسع
نکته را  نیا توانستیو اما نم دیلرزیاش حرکت کرد. شبگون از درون مبه طرف در خانه تیبا خشم و عصبان دیسع

 بنشاند! شیسر جا یرا کم یزر دیآیانکار کند که ته دلش بدش هم نم
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 یگرید شدنتیحال از اذتابه یشده بود و خبر نداشت؟ از ک رحمیب حالتابه یجا خورد. از ک یکم یطانیفکر ش نیا از
 باخته بود؟ گونهنیپاک درونش را ا یایبود و ندانسته دن خبریب که شدیدلش گرم م

نکته را  نیبه سرش بزند؛ اما ا یفکر نیچننیا دیگنجینم اشلهی در مخرا به دو طرف تکان داد. انگار اصالً سرش
خودش را شماتت کند. حرف در سر، مال خود آدم است و  دیدر سرش نبا یهاحرف یکه آدم برا دانستیخوب م

. دیبگو پردهیب را شیهابا خودش فکر کند و تمام حرف دغدغهیب راحت و تواندیاست که آدم م ییتنها جا نیا دیشا
 م؟یکردیم هیرا تخل مانیهایچگونه انرژ دیبا میقدرت تفکر را نداشت نیکه اگر ا یراستبه

وقت خشم  دی. سعدیلرزیدلش م دیروانه شد. از خشم سع نیخشمگ دیگفت و همچنان به دنبال سع یرا شکر خدا
 .انداختیدلهره به جان شبگون م نیو ا شدیم یگریانسان د کیخودش نبود،  گرید

 .دیاش کوبخانه یاچند بار با مشت بر در قهوه دنیو به محض رس دیاش رسبه خانه وانیا یرو یاز راهروها دیسع
 با توام. ی. زرنمیبب رونیب ایدر رو باز کن ب یزر -

که در  زدیرا بر در م شیهاقدر محکم ضربهآن د،یبه در کوب شتری. دوباره با شدت بدیاز خانه به گوش نرس ییصدا
 یبر سر زر ییبود و هم دلهره داشت که نکند بال دهیترس دیسع تی. شبگون اما مات شده بود، هم از عصباندیلرزیم
 دیپشت سع ایاش برگردد به خانه دیبا دانستیکرد. نم دیترد یالحظه یبا او دشمن شود. برا شتریب یو بعد زر دیایب

 شود و هم او را مقصر بداند. یعصب شتریآن دو هم ب دنیبا د یبماند تا زر
 در رو نشکستم. باز کن. نیباز کن، با توام، باز کن تا ا یزر -
خشم چه  نیبا ا دی. حال بادیبلکه شبگون هم از جا پر ،یکه نه تنها خود زر دیاش را کشآخر جمله« باز کن»چنان  و

بعد از گفتنش  کردینگاه کرده بود و فکر م هیقسمت قض نیبه ا ترنانهیبتکان داد. خوش یبه عالمت منف یکرد؟ سر
 ینکرده بود. افسوس خورد و دست ینیبشیپ گریقسمتش را د نیا یرا آرام کند ول دیسع تواندیبا زبان و سخن نرم م

نبود که بشود با حرف و  یابداً کس دیتب از ترس و دلهره به سراغش آمده بود. سع نی. ادیدارش کشتب یشانیبه پ
 دنیکه در برابر فهم ستین یآدم کس نیا دیفهمیم دیمنطق عواقب کار را به او گوشزد کرد. سرش را تکان داد، او با

 صبور باشد.
در را باز کرد و  زد،یم یدیکه از ترس رنگش به سف یبا صورت یرا به در دوخت. زر شانیتوجه هر دو یتق یصدا

در را  رهیبه عقب برداشت و دستگ یاز ترس قدم یبه جلو برداشت و زر یقدم دی. سعستادیه اقرمز شد دیمقابل سع
 گرفت. یجا یزر یعسل یهاشبگون بند آمد و اشک در چشم ینهیرها کرد. نفس در سـ*ـ

 یهاگرفت و به طرف کمد یصورت زر یرا از رو زشیفرستاد و نگاه ت رونیتند و بلندش را با خشم ب یهانفس دیسع
 نگاه کردند. گریکدیو شبگون با تعجب به  یخانه حرکت کرد. زر

 دستش را بلند نکرده بود. یبود و حت دهیداد نکش شهیبرخالف هم دیسع
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آن را  یکالم چیبدون ه د،یکش رونیازدواجشان را ب رنگیاچمدان قهوه دیدر کمد هر دو را به خود آورد. سع یصدا
قسمت هم  کیتشک و لحاف یقسمت برا کی شان،یبزرگ خانه یوارینداخت و درش را باز کرد. کمددا نیزم یرو
 هم چند کشو قرار داده بودند. نشییداشت که پا شانیهالباس یبرا
 ی. زرگفتینم یزیاما چ دیباریاز نگاه و صورت پر عرق قرمزش م ظیدر کشو را باز کرد. خشم و غ درنگیب دیسع

 رهیخ انداخت،یو داخل چمدان م زدیرا چنگ م یزر یهاکه لباس دیکه حاال داخل خانه رفته بود، به سع یو شبگون
 شدند.

 یکارچه دیسع آوردیسر در نم ایشده بود و گو جیبود. گ دایپ یزر یدهیمتعجب و ترس یدر چهره یو حس تلخ غم
اش کرده بود به او و رفتارش که اشک احاطه یدگر دیمظلوم و صورت سف یانجام دهد. فقط با چشمان خواهدیم
 شده بود. رهیخ

را انکار کرد  یزیچ نیچن شدیهم نم گفتی. البته اگر نمگفتینم یزیچ دیبهتر بود به سع دیشد، شا مانیپش شبگون
 قبل از رفتن، کار خودش را کرده بود. میچون مر

و  دیته دلش لرز ست؟یرفتار چ نیو قصدش از ا دهدیانجام م ینگاه کرد. اصالً معلوم نبود دارد چه کار دیسع به
 .کردیم مانشیناخودآگاهش نقش بسته بود و از درون پش ریگنگ در ضم ییهاگرفت. حدس

 یهاکه لباس یدیسع یمردانه یهاو به حرکت تند دست ستادندیا یلحظات یجرئت ابراز وجود نداشتند. برا کدامچیه
 شدند. رهیخ نداختایرا در چمدان م یزر
که از خشم سرخ شده  یبا صورت دیکرده بود و سع فیتعر دیسع یاز ماجرا را برا یادیوقت رفتنش، تا حدود ز میمر

بهتر بود  دی. شادیفرصت نکرد بخواهد دروغ بگو ی. شبگون حتدیماجرا را پرس تیبود وارد منزل شبگون شد و واقع
 .کردیبهتر بود انکارشان م یو حت آوردیجمالت را به زبان نم نیو ا شدیزبانش الل م گفت،یاصالً ماجرا را نم

آن اتفاق نوعاً بد باشد به  نکهیخاطر انه به م،یدهیرا از دست م مانیو حس راحت میترسیها از اتفاقات ناآشنا مآدم ما
که  ی. مثل اکنونمیترسیم مانیهاندانستن کیتار یمهیها از نما مجهول است، در واقع ما انسان یعلت که برا نیا

صورت گرد  ،یزر یهاانجام دهد، وحشت کرده بودند و اشک خواهدیچه م دیسع نکهیو شبگون از ندانستن ا یزر
 .کردیاش سقوط مو از چانه ختیریم شیبایاما ز زیر یهارا پر کرده بود، از چشم دشیسف
فروخورده، شرم و غم  تیاش مملو از عصبان. چهرهستادیا یزر یروبهچمدان را بست و رو پیتمام شد. ز دیسع کار

 شده بود!
 ببر با خودت. ختم،یرو توش ر لتیچمدونته. وسا ،یزر ریبگ -

چشم  دیسع یدر آمده شیرلکن ناباور به صورت مردانه و ته یبست و دوباره باز کرد. زر یالحظه یرا برا چشمانش
بار خالف اکثر  نیتا بتواند نگاهش کند و ا بردیسرش را باال م دیبا یربود که ز یطور شانیدوخت. اختالف قد



 

 

216 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

و  نیکل صورت غمگ توانستینبود. حاال م اشچانه دنیمحکوم به د گرید یبود و زر نییهم پا دیمواقع، سر سع
 .ندیشوهرش را بب یبرافروخته

 د؟یسع یگیم یدار یچ -
 یشانیاز درد بر پ ییهانیبه هم گره خورده بود و چ اش،یهشت یبود. ابروها یترس و ناباور تیبا نها یزر یجمله

 .لرزاندیوبدن شبگون را از افسوس مگرفته بود و هر کدامشان تن یجا دشیکوتاه و سف
 چرا؟ د؟یسع یچ یچمدون برا ؟یگیم یدار یچ -

خجالت را در  شدی. مدیاش درا در چهره یغم و سرافکندگ شدیبار م نیاول یکوتاه و منقلب شد. برا دیسع یهانفس
 .دید نشیخواند و درد را در ته نگاه غمگ نشیمشک یبادام یهاچشم

من به تو  ی. زرمیهم موند یسال پا همهنیا می. من و تو اشتباه کرددهیبه آخرش رس گهیکار من و تو د ،یزر -
و افسرده ساختم. تو دختر  نیزن خشمگ هیاما من ازت  یبود یو مهربون بی. تو زن نجیبد کردم. تو خوب بود یلیخ

 تام،ی. من با عصبانستمینبودم و ن قتی. من الیشد هو افسرد نیزن غمگ هیمن  یزندگ یاما با اومدن تو یبود یخوب
 و بد خشم ساختم... یانهیزن ک هیکه باهات کردم از تو  یبد یرفتارا یبا همه

که  دینکش یساکت شد. طول خت،یریم یپرپشت و بلند زر یهاکه از مژه یشتدر یهااشک دنیبا د یالحظه یبرا
 آورد و ادامه داد: ادیهدفش را به 

. میدیعذاب م گهیبه همد میدار م،یزنیم بیبه هم آس مینداره. من و تو فقط دار یادهیبودن من و تو با هم فا گهید -
خاطر من که تو به یقدر. اونمیهم موند یپا یتا االن هم الک شد،یجا تموم م هی دیبا یزندگ نیا ،یزر گهیبسه د

 و... یبه زن معصوم حمله کرد
از بغض و  یزر یشد. نگاه عسل یو کالمش پر از حرص درون زیت دیسع یهاکه افتاده بود، چشم یاتفاق یادآوری با

 .زدیموج م یبیبود و اما ته نگاهش نفرت عج سیاشک خ
 ؟یختیریبه سرت م یچه خاک دیبا رهیوپات بمدست ریزن ز نیاگه ا یلحظه با خودت نگفت هی ی. ولیبد کرد ،یزر -
به  یاش، عبور داد. کمکوتاه باالزده یموها نیو آن را از ب دیبه صورتش کش یکنترل خشم سرکشش، دست یبرا

 خودش مسلط شد و ادامه داد:
 نیاز ا چ،یه شهیخوب که نم تتیام، تو کنار من وضعبود شدهآدم نا هی. من ینابود بش نیاز ا شترینذار ب ،یبرو زر -

چندساله محبتات رو  نیکه اگه بودم تمام ا ستمین قتیال اقتیلیب . برو و به خودت رحم کن. منشهیهم بدتر م
انتظارم به در اتاق زل که چشم یی. من تمام روز و شبادمیرو ند اتیو بهت برگردونم. من خوب نمیبب تونستمیم
. خواستم نمیرو نتونستم بب یخوارم بودکه غم ییهاتمام لحظه ،یزدیکه بدون من لب به غذا نم ییتمام وقتا ،یزدیم
 نتونستم. ،ینشد. نشد زر یول نما،یبب
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سرش  یحرکت رو کیرا چنگ زد و با  یزر یقرار گرفته در کنار در رفت و چادر مشک یلباسبه طرف چوب وقفهیب
آتش خشم و دردش  د،یکار سع نیرفت. انگار با ا یهق بدل شد و صورتش رو به قرمزبه هق یزر یهاانداخت. اشک

را در دو دستش چنگ زد و  اهشیس راهنیکرده رساند. پپشت دیحرکت خودش را به سع کیور شد که با هم شعله
 :دیلب غر ریو از ز دیهم ساب یرا رو شیهادندان

 صیتشخ یتونیم م؟یَمن ک یفهمیها؟ م ؟یگیخودت م یبرا یچ ؟یکنیم کاریچ یدار یفهمی. تو مدیبسه سع -
 رونیآدم، من رو ب نیخاطر ابه یتو دار ته؟یتو حال دیسع ؟یکنیم رونیمن رو ب یهاتم. دارمن مادر بچه ؟یبد
 ؟یکنیم
 هق ادامه داد:انگشت به شبگون اشاره کرد و با هق با
جور هوات رو داشتم. برات انجام دادم، همه یخواست ی. هر کارستادمیوا اتیبد و خوب یهمه یعمر پا هیمن  دیسع -

 ها؟ یکن رونیآدم ب نیخاطر امن رو به یتونیچطور م ؟یدیچطور من رو ند
که گذشت، عرق از  ییهااز تمام سال مانیشرمنده و پش دی. سعستیبلندبلند گر یلحظات یو برا دیامان بر هقشهق

خودش  یبرا ؟یزر ی. براستیچ یآلود بود. معلوم نبود بغضش براو بغض شانیو نگاهش پر ختیریسروصورتش م
 که از دست دادند؟ ییهاسال یبرا ای ش؟یهایو تمام ناکام

چون  یبر دیبا گمی. میبر دیبا گمیخاطر خودم مخاطر خودت، بهبه ،یبر فرستمیخاطر شبگون نممن تو رو به -
تو هر  ،یبزن گهید یبکشه که دست به آزار آدما ییو از دست من کارت به جا یعذاب بکش نیاز ا شتریب خوامینم
 دیبا شیها پ. من و تو سالیادامه بدم زر گهید تونمینم ؟یفهمیم کم،یمنم توش مقصرم، منم توش شر یکن یبد
 .میکرد ی. تا االن هم اشتباه بزرگمیشدیمو از هم جدا  میدیکشیخونواده خط باطل م نیا یرو

 قرار داد. یچمدان را گرفت و کنار در خروج رومندش،یبه عقب برداشت و با دست ن یقدم
 .ستیموندن من و تو کنار هم خوب ن نیاز ا شتریب گری. دیبرو زر -
حرف بزند، نه  توانستیم شیهق مانده در گلوچه کند. نه از شدت بغض و هق دانستیبود و نم رانیح یزر
 .کردیم هیبود و گر ستادهیقدم از قدم بردارد. سرگردان ا توانستیم

 شدیبزند. باورش نم یکار نیدست به چن دیسع شدیبود. باورش نم رهیرو خروبه یهابه صحنه رتیاما با ح شبگون
 باشد. دهیز افسوس بر دلش چنگ کشا یکه انگار دست یکند و قلبش گرفت، جور رونیرا از خانه ب یبخواهد زر دیسع

بار  نیا دیسع کردیمورد. فکرش را نم کی نیفکر کرده بود الّا هم زیچبه همه فتد،یب یاتفاق نیچن کردیرا نم فکرش
 کند. رونیرا از خانه ب یداد و کتک، بخواهد زر یبه جا
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 یصدایب یبه طرفش برداشت که با اشاره ی. ناخواسته قدمدیلرز یتندتند زر یهاروان و نفس یهااشک یبرا دلش
از  یابرو باال انداختن و اشاره دست که معنا نی. اما ادیرا ند دیسع یبود و اشاره نییسرش پا ی. زرستادیدر جا ا دیسع
 .ستادیا شیدخالت کند. ناچار و سردرگم سرجا دینبا یعنی دادیتکان نخور م تیجا
و محبتات  یهمه خوببا اون ،یدیها که دسال نیتموم ا م،یما بش میتونی. من و تو نمینخواه برگرد گهی. دیبرو زر -

 من نتونستم. پس برو. یعنینشد. 
 ییزدن نداشت. با ابروهاو هق ستنیگر یو نا کردیاش مبه خودش آمد و سرش را بلند کرد. بغض داشت خفه یزر

 شد. رهیخ دیاز موج غم گره خورده، به سع
من رو  ستیعدالت ن نیا ست،یحق من ن نی. ایرفتار کن یطورنیبا من ا یکار رو نکن، تو حق ندار نیا د،ینه سع -

از  یتونیم ییها؟ تنها شنیم یهامون اصالً چکار رو نکن. بچه نیخاطر تو همه کار کردم. با من ا. من بهیخُرد کن
 ؟یایپسشون بر ب

 ادامه داد: زدیم ادیکه درد و بغض را فر ییو با صدا مزاحمش را از چشم کنار زد یهامچ دست، اشک با
اون رو  یرو دوست ندارم گفتم چشم، گفت نیا یگفتم باشه. گفت ،یگفت یکردم، هرچ یخاطر تو هرکارمن به -
ت خوشم از خونواده یمن که دوست دارم، گفت ینداره ول یدوسِت ندارم گفتم باشه اشکال یگفتم چشم، گفت خورمینم
و  یدار یکه نشد؟ اگه االن مال یزن انتظار داشت هیاز  یچ گهیو... د کنمیوآمدشون رو قطع مگفتم باشه رفت ادینم
 یمنه. اگه واسه خودت تو بازار کس یکردناو پول جمع یخرجکم یسَرش از صدقههمه یبه هم زد یودستگاهدم
 نیبرو؟ به هم یگیبه من م کهیزن نیخاطر ابه یدیمنه، حاال که به همه جا رس یبانیو پشت یش از صبورهمه یشد
 ؟یراحت
به حق  یهابا حرف دیبا دانستیبه سقف انداخت، کالفه شده بود و نم یو نگاه دیرا به چنگ کش شیموها دیسع
 چه کند. یزر
تا  یخوایم اقتیلیب آدم هی. با اقتمیلیب . گفتم که مناقتمیلیب من یقبول دارم، ول یگیکه م یینایا یهمه ،یزر -

 شد،یروم نم یول یبفرستمت بر خواستیبه خدا صد بار دلم م یکه دوست نداره؟ زر یبا کس ؟یآخر عمرت سر کن
 نی. اکشمیتو. دِ المصب منم دارم عذاب م یو خانوم یخاطر خوبو حرف دهن مردم، هم به یخاطر حاجهم به
دار غصه یجوجه رو از مادرش جدا کنه که چ هی ومدیدلش نم که یبا محبت یش با عذابه و از زرکه همه یموندن
 ییبسه. من و تو به جا یمردم! زر یگلو یرو ذارهیبه قصد کشت دست م رهیکه م یساخت یعصب یزر هینشه، 

 بفهم. میرسینم
پشت کرد. درست وسط هال  یگذاشت و به زر بیرا در ج شیهافرستاد. دست رونیرا ب قشیکالفه نفس عم و

 بود. گرید یزل زد اما فکرش جا یو به در خروج ستادیا شانیلیمستط یخانه
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. شبگون کردیم هیداد و گر نییگذاشت، سرش را پا نیزم ینشست. دو دستش را رو شیناتوان با دو زانو در جا یزر
سکوت کند و  توانستیبود. اگر م زین لبروجداو از حس عذاب کردیصحنه نگاه م نیوواج به اهاج طورنیاما هم

 وقتچی. هکردیخفت و التماس را درک م ی. معندیکشینم نجایبه ا دیو سع یکار زر دیشا دیبگو یدروغ مصلحت
 یندهیو ترس از آ یزندگ یبقا یهم التماس برا دی. شاندیبب دیرا در حال التماس به سع یزر یروز کردیفکرش را نم

 کرده بود. یمواج چشمانش را طوفان یایمتالطم و در گونهنیمادر را ا یفرزندان بود که زر
 یعنینبود. مادربودن  یقاعده مستثن نیهم از ا یو زر یخریرا به جان م یهر خفت تیهاخاطر بچهبه یاگر باش مادر

 .ندیبه خفت افتاده بود تا خفت فرزندانش را نب ایمثل تمام مادران دن دیهم شا یو زر یرنج دائم
افتادن  یفرزند به زار ی. برادندیدیصحنه را نم نیآنجا نبودند و ا دیو سع یدل خدا را شکر کرد که فرزندان زر در

جان به در  هیقض نیسالم هم از ا ،یاگر دق نکن ینیو درد مادر را بب یمضاعف. فرزند باش یمادر رنج است و درد
 .یبرینم
و فشار  کردیمقاومت م یکشان به طرف در برد. زررا گرفت و او را کشان یزر یبازو د،یاز جا جه محابایب دیسع
را گرفت و  یزر یاش، دو بازودرشت مردانه یدر گذاشت و با دو بازو رونی. آخر هم چمدان را بشدیم شتریب دیسع
 پرت کرد. رونیسمت باو را به باًیتقر

 .دیکشیرا گرفته بود و م چارهیزن ب دهیو نپوش دهیپوش کفش
 دیکوبیدر مغزش م یو فکر کردیم اشوانهیوجدان داشت دصحنه را تحمل کند. عذاب نیا توانستینم گرید شبگون

 نیحاال ا ینگفته بود یزیچ اتیالیخ یرخواهیو به قصد خ یکردیانکار م ،یبستیاگر تو دهانت را م» گفتیو م
را پر کرد. حس تلخ  شیگرفت و بغض گلو تشآ یزر تیمظلوم یدلش برا« .شدیخار نم گونهنیا چارهیزن ب
 .دیدو دیو سع یسر زروجدان آرامش را از او گرفت و پشتعذاب
 بودند. دهینرس شد،یم دهیو بزرگ خانه کش یآهن یکه به دروازه یکوچک یبه راهرو هنوز

 .ستادیا یو زر دیسع یو جلو دیدو سرعتبه
. آدم عاقل، اشتباه پشت دیهاته. شرم کن سعمادر بچه یشکنیحرمتش رو م یکه دار ینیبسه. ا دی. سعنیبس کن -

 خجالت بکش. ؟یکنیم کاریچ یدار یو بفهم یایبه خودت ب دیجا با هی. باالخره کنهیاشتباه نم
را از پشت محکم گرفته بود و  یزر یدو بازو کهیفوت کرد و درحال رونیاش را با حرص به بشدهنفس منقطع دیسع

 :دیغر کرد،یرها نم
 مینداره. در ضمن من بهتر از تو صالح زندگ یو به تو ربط هیبحث خونوادگ نیانگو. راهت رو بکش و برو.  یچیه -

 .دونمیرو م
 :دیشک غیج دیکه سُرخگون شده بود رو به سع یدیدر هم گره خورده و صورت سف یبا ابروان شبگون
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در اصل  یول یدار دنی. تو فقط توهم فهمیکنیم کاریچ یدار یفهمیرو ول کن. تو نم یبس کن. بس کن. زر -
ها براش رو که سال یزن دیآدم نبا یفهمینم شن؟یم ینباشه پسرات چ یاگه زر یفهمی. نمستین تیحال یچیه

زن وفادارتر کجا  نیسرش نگه داره؟ از ا یرو دیمونده رو رها کنه و در اصل با اشیو خوب یبد یو پا دهیزحمت کش
 ها؟ ؟یکن یدایپ یخوایم

 یرا رو شیهاکنترل کرد. لب یمنقطع خودش را کم یهانفس بست و نفسرا به شبگون تازه اشینگاه عصب دیسع
 یقرار گرفت و اخم ابروها یقدم جلوتر از زر کیرا رها کرد و از کنارش گذشت.  یدست زر کیهم فشرد. 

 شبگون دوخت. نیدرشت و مشک یهارا قاطعانه به چشم اشیریشمش
 شی. صداکردیکمک م یبه زر دیآمدن نبود. باوقت کوتاه گری. اکنون دستادیمحکم ا یهراس چیاما بدون ه شبگون

 گفت: دیآرامش رو به سع یآورد و با کم نییرا پا
بره  رونیدر ب نیاز ا ی. زرمونهیبرات نم یاراه چاره چیه گهیو د یشیم مونی. به خدا که پشدیحرمت نگه دار سع -

بره. تو اگه  ایبمونه  رهیبگ میتصم دیکه با هیزر نیشرف تو هم باهاش رفته، مطمئن باش. دستش رو ول کن. ا
 .یخونه بر نیاز ا دیکه با ییتو نیا ،یخواینم
 .دیبلند خند یبر لب نشاند و با صدا یزیلبخند تمسخرآم دیسع
 خونه و شماها منم. نیفعالً مالک ا ستین ادتونیشماها انگار  رون؟یرم بمن ب -

 یحرفش برا نیبرگشت. هضم ا دیزده به طرف سعمتعجب و بهت ییهابا چشم یو زر دیحرف لرز نیشبگون از ا تن
 سخت بود. شانیهر دو

مالک  یتو حت ته؟یحال د؟یسع یگیم یچ یدار یفهمینداره؟ م ییوجودت جا یذره شرم تو هی ؟یگیم یدار یچ -
خونه بره منم رفتم،  نیاز ا یرفتارات رو تحمل کنم. زر تونمیواقعاً نم گهیچه برسه به من! د ،یستیزن خودت هم ن

 یحت ترسم،ینم یچیاز ه گهی. دشیسرم بکوب یرو یکه پتک شده و دست تو افتاده تا هر بار بتون یزیبه درک هرچ
 و من نباشم. ادیحامد ب نکهیاز ا ی. حتداتیاز اون تهد

کند و  تیشبگون را اذ خواستیکه نم ییزن جسور قدرتمند مقابلش کرد و از آنجا نیبه ا یبا تعجب نگاه دیسع
 یپا کرد و بعد از مکث کوتاهو آن پانیاز دست دهد، ا شهیهم یکند و او را واقعاً برا تشیاذ دیترسیم نکهیمخصوصاً ا

 به طرف شبگون برگشت.
رو  یبه بعد من دست زر نجایبسوزه و نه کباب. از ا خیحق انتخاب بهتون بدم که نه س هیپس  دیایباشه، باشه. ب -

بدونه، من نه  دیرو با نیا ینه؛ ول ایبمونه  یزندگ نیا یتو خوادیم رهیبگ میتصم دیکه با هیزر نیاما ا کنم،یول م
هم  یاعتراض چیبمونه و ادامه بده. حق ه دیبا تیوضع نیبا هم بدم، رشییتغ خوامینه م کنه،یم دایپ یرییرفتارم تغ
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ندارم.  یتیمسئول گهی. من دنیو هر دو بهش اصرار کرد خوامیرو نم یزندگ نینداره چون من امروز بهتون گفتم ا
 والسالم.

و  دیه صورت سفب یزیت نگاهمیگذر، ن نیکوچک خانه رفت تا از در خارج شود. در ح یسمت راهروبه درنگیب و
 شبگون دوخت و از در خارج شد. یانداختهگل یهاگونه

 کردیو چشمانش دوباره پر از اشک شد. فکرش را هم نم ستینگر یاما مات از رفتاروکردار شوهر به در خروج یزر
 شود. ریدر مقابل شبگون تحق گونهنیا یروز

 ینابودشده تینشست. شبگون تمام نیزم یرفت و رو یاهیندارد. چشمانش س ستادنیا ینا گریحس کرد د ناگهان
کمرش  گریهم د یزر د،یآیشوهر باشد به زانو درم یمهریب نابود شود و غرق در ی. زن وقتکردیزن را درک م نیا

 .اوردیننگ شکسته بود و تاب ن نیاز ا
نشستن  اهیو به خاک س ستدیبا نکهیا ای ردیرا بگ یوپر زربال ریز دیاکنون با دانستیدو دل شد. نم یالحظه یبرا
 یاو طعنه کهیکرد. آمد ت نیسمت هلهله سر دادن سنگترازو را به یته دلش کفه یزیو هلهله سر دهد. چ ندیرا بب یزر

زن  نیاز اشک بود و نگاهش مغموم! ا سیاش خافتاد. دو گونه یزر یکند که چشمش به نگاه مات و شوکه یبار زر
 یجلو واروانهید نیچننیبود و شوهرش ا یزر یاگر خودش هم جا دیاز دست دادن نداشت. شا یبرا یزیچ گرید

قطعاً عدالت شبگون نبود. انصاف هم  نیبهتر نبود. نه ا یحالش از االن زر بست،یچشمانش دل به زن برادرش م
 داشت؟ یبا زر یسر بدهد پس چه فرق ینابود شده طبل شاد یکه زر حاالنبود 

 گریرا بدهد و گذشت را از خاطر ببرد، پس د یجواب بد ی. اگر قرار بود هرکسدهندینم یرا که با بد یبد جواب
هنوز  ایبود که دن شتریها از بدها ب. قطعاً تعداد خوبشدینم یزندگ یجا گرید ایدن نیو ا ماندینم یباق یاز خوب یجهان

آتش انتقام قلبش  یرو یپاک شد. انگار آب ییو دلش از هر بدخو فتادا اشیابر لبان غنچه یدارد. لبخند ییهایقشنگ
 .دانستیرا م نیداشت و شبگون ا ازیخوب ن یهاهنوز به آدم ایبرد. دن ادیرا از  زیچباشند، همه ختهیر

بد است شوهرت،  یلی. خسوختیم یزر یاش گذاشت و گرم فشرد. دلش براشانه یرو ینشست. دست یزر کنار
 ند؟یبیپس چه شد؟ پس من چه؟ چرا مرا نم یکند و آن لحظه هزار بار از خودت بپرس ریتو را تحق گونهنیا

 زیهمسرت ن انـتیاز خــ ـ یدرد و الم تو، ناش نیا یزن عذاب است. حال اگر فکر کن کی یها برالحظه نیا تمام
مواقع  نیا ست،یرا از راه به در کرده ککه شوهرت  یچموش یتهیطرف مقابل و آن عفر یروزگار بدان یباشد و از قضا

 .ینیشوهرت را هم به چشم بب یدلدادگ یهمه نکهیچه برسد ا زند،یخود هزار جور فکر به سرش م یآدم به خود
 داد. یافکار دلش گرفت و حق را به زر نیاز ا یالحظه ی. برادیکش یبلند آه
 قدرنیاز اول ا دی. سعگذشتیم یعاد یعنیمن و شوهرم خوب بود.  ی. زندگیمن رو نابود کرد یشبگون، تو زندگ -

با مهر و محبت نبود  یلیخوب بود. درسته خ می. زندگگفتیتر نمهوام رو داشت. بهم از گل نازک لیبد نبود. اون اوا



 

 

222 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

با لباس که  ی. همون روزیتو اومد نکهیدل من بود. تا ا یاما بد هم نبود. سرش گرم کار خودش بود. حواسش پ
 ی. فکر کردم چون عروسکردیم ینینگاه پر حسرت شوهرم روت سنگ دمید ،یخونه گذاشت نیعروس پا به ا دیسف

. دی. دلم از همون وقتا لرزشناسهیهاست متو رو سال دمیو قصد شناختت رو داره. بعداً فهم یواردچون تازه ای طورهنیا
و  نیکردیم یمنچ باز یسه نفر دیتو و حامد و سع ،یگرفتیگرم م چقدر با شوهرم لیاوا ادتهیشبگون؟  ادتهی یلو

 نکرده... یبار با من باز کیچرا شوهرم  نکهیتعجب ا یمن تو
به شبگون در کنارش نشسته انداخت.  یچشمش زدود. نگاه آرام یاز گوشه یگریانداخت و اشک د نییرا پا سرش

 به آن غرق در خاطرات شده بودند. توجهیب را خاک گرفته بود و شانیهر دو اهیچادر س
هواش  شتریکردم رفتارم رو بهتر کنم، ب ی. سعکنهیکم فراموش مو من رو کم شهیچطور غرق تو م دمیدیهر بار م -

که  یزیو محبت و... هرچ یرو داشته باشم. براش همه کار کردم از انواع لباس و مدل مو گرفته تا خنده و شوخ
 ست؟ین شتیدل شوهرت پ یو نفهم ی. زن باششدینشد. نگاه شوهرم از تو کنده نم یدادم ول انجام یفکرش رو بکن

و  نیبگ یبود سه نفر نیشبگون. هر روز کارتون ا یبرادرشه؟ عذابم دادتمام نگاه شوهرت به زن یو نفهم یزن باش
سرش حواس  هیچون  دمیدینه. اما من همه رو منظوردار م ای یداشت یکارات منظور خاص نیاز ا دونمی. نمنیبخند

 .شدیبود که صاف به تو مربوط م مپرت شوهر
 کردیرو نگاه مبرگرداند. محوومات به روبه یرا به داخل روسر ختهیر یو تارها دیاش کششدهرنگ یموها انیم یدست

 یدیبه سف شیهاشوهرش را هضم کند. لب یرحمیب و یگریاغیبود. هنوز نتوانسته بود آن  دهیو هنوز رنگش پر
 و پندارش آشفته بود. زدیم
تر تو رو زرنگ شهیبهت دل بست چون هم دی. سعیاون رو از من دور کرد د،یسع یگرفتنالیتو با اومدنت، با تحو -

و هر بار با فکر  دهیسر من کوب یتو رو تو یبودناهزار بار خوب نیچند دونهی. خدا مدونستیم یتراستیو زن با س
 ارمیرو از چنگ تو در ب می. صبرکردم، تالش کردم که زندگنشبگو زارمیبالش گذاشته. من از هر دوتون ب یتو سر رو

و وجنات تو  ینبود که از خانوم یبسته بود. روزبه تو دل یزیآمبه طرز جنون دیبه طرفم بگرده اما نشد. سع دیو سع
 دم. منم بد نبوگرفتیم دیزحمات من رو ند د،یدیون فالن. اصالً من رو نمنبود که نگه شبگ یحرف نزنه. روز

بار شده درد من رو  کی یمواقع آرزو کردم تو هم برا یلی. خومدمیهم نبودم. فقط به چشمش نم استیسیب شبگون،
 .یبچش
بفرستد و احساساتش  نییارا پ شیسردرگم گلو یهاتمام بغض خواستیکار م نیدهانش را قورت داد و انگار با هم آب

 احساس را مهار کرد؟ شودیرا مهار کند. مگر م
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 نیا ی. منتهکشدیدوباره سر م یو با هر تلنگر یو اما بعد از مدت یاش کنخفه یتوانیم یاقهیچند دق یفقط برا نه،
 لیدر کتمان خودش دل یسع نی. همیکردنش بوداز قبل شده. چون تو تمام مدت مشغول اضافه تریقو گریبار د

 شدن دردهاست.اضافه
 ،یتالش کن شتریهرچقدر ب نکهیاز ا خبریب غم نهاد، یرو یهم هر بار خشم و نفرتش را فروخورد و هر بار غم یزر
 .یکنیگرفتارت م شتریب

زتون انتقام ا خواستمیاهلش نبودما، فقط پر از حرص بودم. م د،یچند بار رفتم سراغ حامد، دور از چشم تو و سع -
مردبودن  یکه جز ادعا دیحرفا بود، برخالف سع نیمردتر از ا یلیرو بهت بچشونم اما حامد تو خ یو طعم بدبخت رمیبگ
که غرق محبت بشه و به تو  یقدرکنم. اون یخوب دیسع بهگرفتم باز هم  میشدم، تصم مونینداشت. زود پش یزیچ

باز هم بدتر  چ،یبهتر نشد که ه یخواست براش فراهم کردم؛ ول یدل نبنده. هر بار از در اومد رفتم استقبالش، هرچ
 .یکرد اهیشد. تو روزگارم رو س

به عالمت  یرا به حرف و اعتراض باز کند، دست زر اشیاآمد دهان غنچه کهنیشد و هم شانیپر یکم شبگون
را درک  نیگفتن داشت و شبگون ا یهنوز حرف برا یناچار سکوت کرد. زرچشمانش باال آمد و به یمگو، جلو چیه
 .کردیم
. اون هم دیمن کش یزندگ یهمه یرو یخط بطالن هی دیبشنوم. امروز سع یزینگو شبگون، دوست ندارم چ یچیه -
خوب  نای. ایخوب نشون داد یادیز ،یخوب بود یادیتو ز یول ا،یریتقصیب دونمیشبگون، م ادیخاطر تو. ازت بدم مبه

 یو حاال با کار ادیاز تو خوشم نم دونمیغلط. فقط م یچ ودرسته  یچ دونمینم گهیراستش... اصالً د دونمینبود. نم
 برو. گهیکرد منطقم م دیکه سع

 نیدر نگاه مشک یزر ین عسلنشست و او را متوقف کرد. چشما شیزانو یکه دست شبگون رو زدیاز جا برخ خواست
 او را دعوت به نشستن کرد. یزبانیب شبگون گره خورد و با زبان

. تو دادمیبدتر از تو واکنش نشون م دیتو بودم شا یجا. منم اگه بهیگرفتار دونمی. من مدمیمن بهت حق م -
 ستمین یکنیکه فکر م ی. من اون آدمدونهیقدرش رو نم دیکه سع هینعمت نیو ا یرو دوست دار دیوار سعمجنون

. نیتصادف از دست رفتن، فقط هم هی یکه با پدرم تو ییهمون برادرا دم،یم دبرادر نداشته یرو جا دی. من سعیزر
. من گردهیحامد برم گهیوجودم م یتو یهستم چون حس نجایمنم مثل تو عاشق حامد خودمم، شوهرم. اگه ا

 یدل به آدم اشتباه دی. مثل االن من و تو. سعشهیناچار م یآدم، حساب یگاه یدونیبشه. م یطورنیا خواستمینم
خودش  تیموجود خوادیفقط سرکش شده. م دی. سعانهیجور عص هی نیا ست،یعشق ن نیا کنمیبسته اما من فکر م

. مگه شهیتو عوض نم یاون آدم رو درک نکردم. فقط بدون من اگه برم هم اوضاع برا وقتچیرو نشون بده و... من ه
و  یبمون نهینجاست. تنها راهش ایا مشهیر نجان،یم امن خونواده تونم،یشهر برم که نم نیاز ا شهیهم یبرا نکهیا
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 نیهام از احامد برگرده. به محض اومدنش با بچه یتا وقت میبباز دی. فقط من و تو نباشهیهم آخر خسته م دی. سعینر
 .میریخونه م
*** 
 ساره

ها را به نکردم. من طرح یبود که افتاد؟ من کار یچه اتفاق گرید نی. ازندی. قلبم تندتند مکنمیرس نگاهش مت با
 کشد؟یم ادیآمده و سرم فر نوریب ینور نیافتاده؟ چرا ا یچه اتفاق نیب نیبرود اما... اما ا دیموقع رساندم تا به خط تول

 .بودمرا درست انجام داده  میکارها یمن همه
 نیفرستادیاون طرح رو به موقع م دیبخش طراحا با شما بوده. شما با یاون طرح و اداره تیخانوم با شمام! مسئول -

ست، ست، سفارشا گرفته شدهشد که مواد آماده ی! چمیکه باهاش قرارداد بست یاون شرکت دیخط تول یتا امروز بره رو
 چه وضعشه؟ نیا د؟یخط تول یرو برهه ک ستیخود شامپوها حاضره اما طرح شامپو حاضر ن

 نیافتاده. من صبح آنها را مرتب کردم و دست ا یواقعاً چه اتفاق دانمی. نمفشارمیهم م یرا چند بار رو میهاپلک
نبود.  ستممیدر س گریبرگشتم طرح د یافتاده؟ چرا وقت شانیبرا ی! آخر چه اتفاقدیبخش تول یدادم تا ببرد برا یمیسل
 جبران کند؟ تواندیم یرا چه کس یزیآبرور نیمن، ا یخدا یوا

 یهاکارخانه و شرکت یبرا ییو دارو یبهداشت ،یشیظروف آرا دیتول نهیها در زمشرکت نیاز بهتر یکیما  شرکت
 م؟یافتضاح را جمع کن نیا میتوانیسازنده است. حاال چطور م

 داد؟ دیشما رو چطور با یانگارسهل نیجواب ا خوره؟یم یاشرکت من چه لطمه یدونیم چیخانوم با شمام! ه -
 گونهنی. چرا افتدیاتفاق ب نیا شودیگرفتار شدم. آخر مگر م یبد تیپاسخش را بدهم! در چه وضع دیچه با دانمینم

داشتم اما چه شد که حاال  ستممیس یهاطرح را در پوشه رهیذخ لیام؟ من فاکرده یانگارشد؟ من در کجا سهل
 ست؟ین

 یمیآنجا نبوده. سل یطرح دیگویم یمهندس نور یبـرده ول یمهندس نور یها را براگفت طرح یمیخانم سل صبح
فلش  دی. اصالً شادهیخود ند زیم یرا رو یفلش چیه دیگویم یقرار داده اما نور زیم یرا رو لیفا یگفت فلش حاو

 نیتر انشده. قسمت مهم دایپ یزیاند اما چرا گشته اجهمه یگفت دو نفر یمیافتاده؟ اما نه، سل یصندل ریجا زهمان
نفر آن را پاک کرده. اما من از صبح در اتاق کارم  کی یعنیمن هم پاک شده بود.  ستمیس یحافظه یاست که از رو

 توانسته وارد شود و آن را پاک کند؟ یشخص یبودم. در چه زمان
 ادیفر یرحمیب و با ستادهیشرکت ا شکلی. وسط سالن مربعرزاندلیچهارستون بدنم را م یداد مهندس نور یصدا

 نیا دنیشن قیاگر گناهکار هم باشم ال ی. من حتکندیله م شتریچشم همکاران ب یو هر لحظه مرا جلو کشدیم
 یسالن به من و نور یجایو از جا اندستادهیهم ا نارسه نفر ک-آمده و دو رونیب شانیها. همه از اتاقستمین هاادیفر
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 نیشدن هستم. طاقت ندارم، من طاقت ادر حال له شانیهانگاه ریاند. زشده رهیخ میاستادهیکه در وسط ا یو محب
 برخورد ناجوانمردانه را ندارم.

رجوع جواب اربـاب یک کنه؟یخسارت بزرگ رو جبران م نیا یحاال ک ن؟یشنویمن رو نم یخانوم با شمام، صدا -
 ده؟یرو م
بر  وقفهیب نیچننیندارد و ا اشیبر دستگاه صوت یکنترل چیدر رفته که ه شیزهوار صدا ییو گو کشدیداد م مدام

 شهی. او هم همدادیآزارم م یکه در کودک ستیهمان مرد یدادش مثل صدا ی. صداترسمی. من مکشدیم ادیسرم فر
 یمانند کابوس میبرا شهی. همکردیم فیخواروخف گانگانیچشمان ب ی. او مرا جلوکردیم رمیو تحق دیکشیبر سرم داد م

به  هی. درست شببردیها فرو ماز ترس ییشب او را به اغماو نصفه ندینشیم یماریدخترک ب فیبود که بر تن نح
 التیتخ گرید ستیرگاهیو د میدیترسیکه از غول و آل م ییها. همان وقتمانیهایموهوم کودک یهاترس
 هایکودک فیلط یکه از پوسته ییها. از ما آدمزندیگریآنها هستند که از ما م دیو شا میارا رها کرده مانیهایکودک

چون درد بر تن  یزندگ نیکه مدام در بطن ا میاتنها شده یدخترک یبه کابوس شبانه لیو هرکدام تبد میجست رونیب
و با انسان  میشانس باشکه اگر خوش میبریم یاحساس یهارا به ناکجاآباد گریو همد مییآیهم فرود م رمانندیحر
 یهمان ناکجاآباد میفتیآدم بد ب ریو اگر گ ردیگیبه خود م یکیحداقل ناکجاآبادمان رنگ ن م،یبرخورد کرده باش یخوب

 تنگ و سخت خواهد شد. ییایدن مانیهم برا مشیشناسیکه نم
. چرا سر من ترسمیم یلیرا تحمل کنم. من خ اشیتند همهنیا توانمینم گری. من دکشدیم ادیهمچنان فر ینور

. اصاًل کندیم یبا من دشمن شهیام. او با من دشمن است. او همرا درست انجام داده میمن که کارها کشد؟یداد م
. ندازدیب رونیاز شرکت ب رشدهیتحق و مرا ندازدیسِمت را به من داد که فلش را گم کند و بعد سر من ب نیعمداً آن روز ا

. تو از یببر شیکارت را پ یبه صورت انسان یتوانیکه نم یمهندس نور یهست ریاست. چقدر پست و حق نیهم یآر
از  یکه تصادف آن جالل دیفهم یشوم. اما چطور نور ریکه تحق یکن رونیصورت مرا ب نیبه ا یخواستیاول هم م

 رد؟یگیاز من انتقام م گونهنیکار من است و حاال ا خبریب خدا
 نییکند. آخر اگر با مقام پا رونمیبه من بدهد و بعد ب یو خواسته مقام دیآیدر کل از من خوشش نم دیاما شا دانمینم
 شهی. مثل همشومیم رهیبه چشمان سبزرنگش خ می. مستقرفتیسؤال م ریخودش ز شدمیاخراج م لیدلیب و

 یشده. وا یجوگندم یکم شیبهراد است و موها وسالکرده. هم سن میو کراواتش را با دقت تنظ دهیشلوار پوشوکت
 .یمهندس نور دیآیکه چقدر از تو بدم م

 نیخوشبختانه قدرت تکلمتون رو هم از دست داد ن؟یشنویمن رو م یحرف من رو! صدا نیفهمیخانوم با شمام، م -
 ییجا تیمسئولیب یرو جبران کنه؟ آدما انیضرر و ز نیا خوادیم یاالن ک نیکالم بگ هی ن؟یجواب بد نیتونیکه نم

 هیکه هر  ییو از اونجا یرسوندیطرحت رو درست و به موقع به من م یتونستیشرکت من ندارن. شما اگه م یتو
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 حسابهیتسو ینیکارگز نیریم. فردا گذرمینم یاشتباه چیبه شرکت وارد کنه، پس از ه انیز یکل تونهیم یاشتباه
 .نیبرآورد کنه تا پرداختش کن یمیخانوم سل گمیکه افتاده رو هم م ی. در ضمن خسارت اتفاقنیکنیم

کرد. خودم نابودت  ریچشم؟ مرا تحق همهنیا یمرا متهم کرد، حکم داد و تهمت زد؟ آن هم جلو یراحت نیهم به
 یهایکودک یهاتو مصداق بارز کابوس ؟یکن ریـناه را تحق گـیب یهاو آدم یباش دیچه زنده با ی. اصالً تو براکنمیم

 ام.رفتهازدست یساده یروزها اهیس مردهمان  ،یی. تو از جنس اویچون من هست یفیدخترکان نح
در وجودم  تی. خشم و عصبانافتدیشرکت قرار گرفته م دیجد یمنش ،یمیسل زیم یکه بر رو یبه گلدان کوچک نگاهم

بر سر من داد  گونهنیحق ندارد ا کسچیکند. ه رونیکند. او حق ندارد مرا ب ریجان گرفته. او حق نداشت مرا تحق
همان  هی. او شبشودیتند و با قدرت دم و بازدم م میها. نفسدحرف بزن طورنیبا من ا دیکند. او نبا رونمیبکشد و بعد ب

 یام شد و بارها در آن روزهابه کابوس شبانه لیتبد ی. که روزگاردیرا دزد فمیلط که خواب ستیاو چهارشانه اهیمرد س
 وحشت به جانم انداخت. ام،الودهین

پشتم از خجالت بلرزد و عرق  یرهیکند ت یرفتار کند و کار طورنی. چرا با من اندیبیم رینکنم او مرا حق یکار اگر
نابود شود.  دیام مرتب کنم. اما او بارا نتوانسته امیمشک یاز مقنعه ختهیررونیب یهنوز موها ند؟یشرم بر صورتم بنش

و  یمثل نور ییهاصورت حرف بزند! آدم نیکند و با من بد ریتحق گونهنیاتعداد آدم مرا  نیا یاو چطور توانست جلو
 یاو و جالل دیندارد. من با یتیها اهمآدم یحرمت آبرو شانیو برا شکنندی. آنها دل مستندین کردنیزندگ قیال یجالل

. نفس کشدیوجود دارد و نفس م یشده چون نور یرا به انهدام برسانم تا جامعه پاک شود. اطرافمان پر از امواج منف
از  اهیو با هر بازدم، دود س کنمیم رهیذخ امهیرا در ر یمیقد یاکارخانه اهیس یهادوده کنمیاحساس م کشمیکه م

مثبت  ینفسش را ببرم تا انرژ دینفسش را ببرم تا جو مثبت شود. با دی. باکشدیگداخته زبانه م یچون آتش میهاهیر
 .چدیبپ نجایدر ا السیباغ گ یهاشکوفه یدر اطرافمان ساطع شود و بو

زحمتشون رو  همهنیا ستیکارشون رو درست انجام دادن. انصاف ن انیخانم مهرداد دمیم نی. من تضمینور یآقا -
 یدر عوض صد بار منفعت از طرحا ،یباش دهیضرر د شونیخاطر کار ابه یبار هم حت هیاگه شما  ن،یریبگ هدیناد

 یاکه متد هیصنعت یطراحا نیاز بهتر یکی انیدخانم مهردا میدونیندونه ما که م یوارد شرکت شده. هرکس شونیا
 شونیاشتباه که اون هم کار ا کیخاطر االن شماست. اگه قراره به یایاز مشتر یلیشدن خباعث جذب شونیخاص ا
 .مونمینم نجایا گهیمنم د ن،یاخراجش کن یطورنینبوده ا

و صاف و  کندیفر نم گریرا د شی. محسن موهاستدیایم یمحب یو درست جلو گرددیچند قدم رفته را برم ینور
درشت است اما الغر  شانیبنداستخوان کلند،یه. هر دو درشتدهدین مقد بلندتر نشا ی. اما از نورزندیمردانه باال م

 .دهندینشان م
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا
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 یکارمندان برخورد شود. جا خورده اما سع یبا او جلو گونهنیبه خون نشسته، توقعش را نداشت ا ینور یهاچشم
اوست  تیشخص یهاهم از ضعف نیکردن، خودش را مقتدر نشان دهد. ابه غبغب انداختن و محکم جلوه یدارد با باد
منشأ حقارت  یشهیر دیبا ستین گونهنیاما ا کند؛یحقارت را جبران م نیا ندازد،یباد به غبغب ب کی کندیکه فکر م

 .شودیدرست م گونهنیرا زد. کار ا
 نیطراحاست و ا یمسئول اصل شونیکه ا ییشرکت شده و از اونجا نیبه ا یهنگفت انیخانوم باعث ضرر و ز نیا -

 یهر سر تونمیباشه، من که نم فتهیبخش م نیا یکه تو یهر اتفاق یگوجواب دیبا شونیمهمه، پس ا اریرتبه بس
 نیاول»موضوع شرط شده بود.  نیاول با شما ا از. نه آقا، دهیولش کن زحمت کش میاشتباه کنه و بعد بگ یکیبذارم 

 کارا رو به هم زده. تشیمسئولیب خانوم با نیو ا یدونستیپس شما م« اشتباه. نیبا آخر ستیاشتباه مساو
زد خاص زبان میهاکه طرح یچشم خار کرده. آن هم من، من همهنی. او مرا در نظر استیمهم ن میبرا شانیهاحرف

 دیو نحس را با یمنف یها. آدماستیدن یاست و بودنش باعث نحس اتیمخل ح کرده پس ریو عام است. او مرا تحق
 انیسوخته در م یچون شهر شهیو هم ندیبیرا نم یرنگ خوب گرید ایدن م،یپاک کرد. اگر پاکشان نکن نیزم یاز رو
. درونم کندیدارم، انگار بودنش خاکستر مدفون قلبم را مشتعل م یفشان خواهد ماند. احساس خفگآتش یهاگدازه

 .کشدیکه نفس م یتا وقت دیآیام. نفسم باال نمکرده ریگ یاهیاز س ییهادود نیشدن است، بدر حال خفه
. ستیسرم نپشت ی. کسرومیسرم قرار دارد، مکه در پشت یمنش زیسمت مکم بهجلب توجه کنم کم نکهیا بدون

مشغول بحثند  یسختو به ستادهیهم ا یکه جلو یو نور ی. به محبکنمیمتوجه حرکاتم شود پس پشت نم یکس دینبا
 .دارمیو گلدان کوچک را برم ستمیایم زیم کی. نزددارمیسمت عقب برمبه گریبرگردم قدم د نکهی. بدون اکنمینگاه م
 میهاو تازه است. نفس بایز یهاگل دنیتازه بعد از د یانرژ دنییدر دلم جوانه زده مثل حس رو یبیو شوق عج یخوش

 زده. شهیدر دلم ر بیعج ی. شوقزندیتندتند م
ام رها خفه یهاکه نفس کنمیم ی. کارکنمیم باتریرا امروز ز ای. دنزنمیکنم. لبخند م باتریرا ز ایدن خواهمیم من

ام. هانم. من نجات دهندهور کرده، برشعله یکه نور یآتش نیهمه را از ا دیهمه را خالص کنم. من با دیشود. من با
را در جان  حیاوست. من با کشتن او روح مس یرو شیپ یرهتنها چا انیهستم که راه عص ییحایمن چون مس

 .دممیم اند،ستادهیکه اطرافمان ا ییهاانسان
 ررسیدر ت ماًیصورت مستق نیشوم چون در ا کیبه آنها نزد یلیخ دیاما نبا گردمیسمت جلو برمراه رفته را به آهسته

کار را از دستم  یجهیبکشند و نت یادیفر ای ندیایب عی. ممکن است سرشوندیو آنها متوجه کارم م رمیگیجمع قرار م
 انجام دهم. شانیبرا خواهمیم یمن چه خدمت دانندیها نمآدم نی. ارندیبگ
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 ی! شما چطورتهیمسئولیب انیخانوم مهرداد ن؟یگیم یچ نیدار نیفهمیمهندس؟ شما واقعاً م نیگیم نیدار یچ -
 .نیکن رونشیمقصره ب یهنوز مشخص نشده ک یوقت نیتونیم

و مانند دو  کشندیونشان مهم خط یاز خشم قرمز شده. هر دو برا یو نور دهدیرا نشان م تیعصبان یمحب صورت
 .ندازمیس آخر را من بتا نکهیهستند که دو سرش باخت است مگر ا ینبرد دانیدر م فیحر
 نیا یخانوم مسئول طراحا نیاما ا م؛یکنیم قیکار رو انجام داده تحق نیواقعاً ا یک نکهیگفتم بهتون، راجع به ا -

چه  ستیاتفاق افتاده. مهم ن نیکرده. چون ا یدقتیب کرده باشه و چه نکرده باشه مقصره چون یشرکته پس چه کار
 کنه. یشرکت من باز یروبا آب یاجازه بدم کس تونمیداره اما من نم یگاهیجا

تا لحظات  یمیعظ ی. چون شادستیخاک گرفته اما مهم ن یکم امیمشک ی. مانتوگردانمیرا در دستانم م گلدان
 خواهد کرد. یبر وجودم حکمران گرید

درست او  دی. باشومیم رهیام خ. با دقت به نشانهستمیایدورتر از آن دو م یرا جلب کنم، کم یتوجه کس نکهیا بدون
و گلدان را  ستمیایکج م ی. کمبرمیسر به جلو مگلدان را از پشت واشیکامل او،  دنیرا در هدف قرار دهم. بعد از د

که چند  یا. مثل همان جملهیباشد، نور یریگهدف نیآخر دیبا یریگهدف نی. اولدهمیدر طرف راست بدنم قرار م
 .یگفت شیلحظه پ

. تا به کنمیسمت مغزش نشانه گرفتم. با تمام قدرت آن را پرت مسرعت گلدان را بلند کردم و بهلحظه به کی در
 فرود آمد و صد تکه شد. ینور یشانیدر پ میخودشان بجنبند، گلدان مستق

. همه شوکه کندیم قیوجودم تزر ژرف را به عمق یدخترکان جمع، حس لذت غیخُردشدن گلدان در سرش و ج یصدا
شده. انگار قدرت تکلمش را  رهیباز به من خ یمحسن با دو چشم از حدقه در آمده و دهان یحت گردند؛یبه طرفم برم

تا از افتادنش  زندیچنگ م یمحب یبا دست چپ به شانه یشده. نور رهیبه من خ رانیح گونهنیاز دست داده که ا
انگشتانش  یالزخم گذاشته اما خون از البه یو دست راستش را رو زدیریم رونیز سرش بکند. خون ا یریجلوگ

 روندیسمتش مچند نفر از مردان به عی. سرزدیریم گونهنیدرون اوست که ا یطانیخون، آتش ش نی. ازدیریم رونیب
 .نگردیهمچنان مات مرا م یو مانع فرو افتادنش شوند اما محب رندیرا بگ بغلش ریتا ز

ـناه روحشان  گـیب که ییهاانسان نی. باالخره انتقام خودم و انمینشیآن م یو رو رومیم یمنش زیسمت مبه الیخیب
نبود که اکنون که  نیمگر روال ا شود؟ینم هوشیو ب رودیچرا پس از حال نم یمخدوش شده را از او گرفتم. راست

 سرش آمده. زخون ا یلیگلدان در سرش خُرد شده، از حال برود؟ خ
خاطر به یروز نگرندیبا خصم و تعجب مرا م طورنیکه ا ییهاآدم نیرا گرفتم. ا میتصم نیکردم. بهتر یدرست کار

را دارم که در بازار از  یدربهشتخی ی. آخ که حس خنکدیکه در حقشان کردم، دست مرا خواهند بوس یایفشانجان
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تابستان،  یدر آن گرما دادند،یو دستمان م ختندیریم خیکه درونش  ییهاهویم. همان آبمیدیخریها مفروشدست
 !دربهشتخیشباهت داشت تا  شتریب درجهنمخیبه 

در  نیریش ی. با لبخندزندیو به چشمانم زل م ستدیای. درست مقابلم مداردیبرم زیسمتم خو به جهدیاز جا م یمحب
کتش دارد. هنوز هم از  ریز یدیسف یمردانه راهنیو پ دهیپوش رهیوشلوار سبز ت. امروز کتزنمیچشمانش پلک م

 .دیآیخوشم نم پشیت
 ؟یکرد کاریچ یدونیم چیساره؟ ه یبود که کرد یکارچه نیا -

همه لطف  چه؟ من به یعنی نشاندیکه در نگاهم م یصالبت نیکالم محکم و ا نیا زند؟یبا من حرف م گونهنیا چرا
 .ستیبرخوردش در شأن من ن نیام، اصالً اکرده

 با توام ساره! -
و آرام  دهمیم میناز به صدا رد،یبه نگاهم بنشانم که حس خوب را از آن بگ یلبخند دی. بادهمیدهانم را قورت م آب

 :کنمیزمزمه م
بد برخورد  یلیحد خودش رو بدونه. آخه خ یبهش زدم تا کم کیضربه کوچ هیجان، نکردم محسن یمن که کار -
با کارمندش  کنهیجرئت نم وقتچیه گهیهمه خوب شد، اون د یبرا یلی. خکردمیادبش م دیو من با کردیم
 حرف بزنه. یطورنیا

غضب را در چشمانش  یگداخته یها. من شعلهکشدیزبانه م رنگشیاگستاخ خشم در کنج نگاه قهوه یهارگه
 .خوانمیم
 یعنی نیا یدونیم ؟یرو زد یتو با گلدون نور ؟یکرد کاریچ یفهمیم ؟یگیم یچ یساره حواست هست دار -
 زندان! برنتیم ته؟ی. حالادیب سیها زنگ زدن پلبچه ؟یچ

ممنونم که  ییبه تو آزار برساند و بعد بگو یکس شودیدارد. م یا. واقعاً افکار احمقانهزندیم یامسخره یهاحرف چه
 ؟یاکرده تمیاذ
 شدم. ی. بعدش هم خب عصبانزدیبا ما حرف م یطوراون دینکردم، اون نبا یمن کار بد -
 است، اما از چه؟ من فقط نجاتشان دادم! رانیو قطعاً ح شودیم رهیتعجب به صورتم خ با

با  یهم از من نکردند و فقط گاه یتشکر نیترکوچک ی. حتدیآیسمتم نمبه کسچیپچ هستند اما همشغول پچ همه
 گرید نکهیخاطر اشدم. به دانیخودم وارد م نانیخاطر امن به اقتند،یلیب . چقدرنگرندیبا تعجب به من م یخشم و گاه

 آزارشان ندهد. ینور
 .شوندیوارد شرکت م سیکه مأموران پل کشدینم یطول
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و  افتدیم یوحشتناک است. قطعاً اتفاق بد ندیآید با هم مزن و مر سیکه پل یوقت ترسم،یم سیاز مأموران پل من
 بیناشناخته و عج یدارم، حس ی. من حس بدترسمیمرا ببرند من م دیببرند. آنها نبا شهیهم یمرا برا خواهندیآنها م

 .ته دلم بلرزد شودیو باعث م ترساندیکه مرا م
 کیسمتمان نزد. دارند بهدهندیاند. چرا همه مرا نشان منکردم که آنها آمده ی. من کارلرزدیتمام بدنم م ناخواسته

 .ترسمیببرند. من م خواهندیانتقال دادند اما مرا کجا م مارستانیقبل به ب یقهیرا چند دق ینور شوند،یم
حالتم نگاه  راتییبه تغ با تعجب ی. محبشودیچشمانم جمع م ی. ناخواسته اشک بر روختهی. ته دلم رلرزدیم بدنم

ابروانش باال  ام،دهیرنگ پر دنیبرگشت و با د شوندیم کیکه دارند به ما نزد یسمت مأمورانبه یا. لحظهکندیم
 .دیپر
 شه؟یختم م نجایآخر کارت به ا یدونستیمگه نم ؟یترسیشده ساره؟ تو م یچ -

مرا ببرند. من  دیکردن من است؟ آنها نبااما او به فکر سرزنش دیآینفسم باال نم دهم،یدارم از ترس جان م من
به ما  قدرنی. چرا اخواهدینم سیپل نکهیا دم،یظالم رهان کیام، فقط همه را از دست نکرده ی. من که کارترسمیم

د. با ترس به نکند مرا ببرن ترسمیزن و دو مرد هستند. من م کی. دارندیرا بلند برم شانیها. قدمشوندیم کینزد
 .کنمیمحسن نگاه م

 بکن. یکار هینکردم. محسن  یبرم. توروخدا نذار من رو ببرن. من که کار خوامیمحسن. من نم ترسمیمن م -
زمان مأموران و هم نگردیم میها. محسن شوکه به اشکلرزدیوضوح بدنم مبه گریشد و د ریاز چشمانم سراز اشک

و در دستانم  چسبمیلرزانم کتش را از پشت م یهاو با دست رمیگیر محسن پناه مس. از ترس پشترسندیبه ما م
 .کنمیمشت م
. نکند ترسمی. من از نگاهشان مکنندیو ترس مرا خوب درک کرده. همه نگاهمان م اندازدیبه آنها م ینگاه محسن

. من نگرندیم یاعدام کیاست که به  یبار نیکه انگار آخر کنندینگاه م یمرا ببرند و بعد اعدام کنند. همه جور
لب  ریز زد،یریتوقف از چشمانم م یالحظهیب که ییاهشده و اشک فیشدت ضعکه از ترس به یی. با صداترسمیم

 :کنمیاست، زمزمه م نیبا مأمور کیکه در حال سالم و عل یدر گوش محسن
من  ذارنینم گهیاونا د ترسمیمحسن من م برن؟یجا ممن رو ک نای. ارمیمیمحسن نذار من رو ببرن. به خدا م -

 برگردم.
و  انددهیمن به محسن را د دنیکه چسب یبه همکاران توجهیب و کندیرو نگاه م. به روبهشنومیلب پاسخش را م ریز

 :کندیزمزمه م شیبه آبرو تیاهمیب اند،تعجب کرده
من،  زیعز نهیاالن هم هم ستادم؟یبد و خوب کارات وا یگفتم پا ادتهینترس؛ من کنارتم.  یچینترس ساره، از ه -

 .نترس قربونت برم
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مهربان  طورنی. چرا به ناگه ارودی. او گفت قربانم مشومیزده سر جا خشک ممتعجب و بهت رود؟یقربانم م گفت
چون دلش  دیشا ایت نابود شوم در انتظارم است و من قرار اس یاتفاق بد داندیعلت باشد که م نیبه ا دیشده؟ شا

 امکان ندارد از عشق باشد. یول سوزدیم میبرا
 .انیهمراه ما ب دیخانوم با نیا -

قدرت و  قینگاه دق نیبا هم خواستیبه من گفت. انگار م قیعم یجمله را مأمور زن با نگاه نی. الرزدیتنم م تمام
 نه. ای میآیبرم دهیکه وصفش را شن یکار نیاز من چن ایفکر کند که آ نیمرا بسنجد و بعد هم به ا ییتوانا

 محسن نذار من رو ببرن. ام،ینم جاچیمن ه -
باال آوردم  یراستش کم یاز شانه دهیترس یو سرم را مانند کودکان امستادهیسرش ابه من که پشت ینگاهمین محسن

انگار ترسم  ده،ی. انگار مرا فهمخواندیام مرفتار کودکانه نیمترسم را از ه زانی. ماندازدیام، مشده رهیو به مأموران خ
 .خواندیم گونهنیدر درون من است که مرا ا ییاو جا دیشا کنمیفکر م ی. گاهکندیرا حس م

 .ارمشیمن م نیهمراهتون، فقط اجازه بد ادیم -
خودش مرا ببرد؟ او چقدر ظالم است.  خواهدیاز قبل. او م شتریدوبرابر ب شیهاتپش زانیو م شودیاز جا کنده م قلبم

 :کندیو غرق در نگاه مضطربم زمزمه م گرداندی. سرش را برمکنمیبه چشمانش نگاه م
چشم  همهنیا ی. بعد هم جلویندار یاچاره یعنی میهمراهشون بر دیاالن با یول مونم،یساره نترس، من کنارت م -

 یبود یاِنگار تو همونکه اِنگارنه دهیپر یرنگت جور ؟یدی. خودت رو دین بدنشو فیحد ضع نیتا ا دیو همکار نبا
اونجا. من خودم تا آخر کنارت  میبر ایبا من ب دنیترس یجابهخرد کرده.  یسر نور یگلدون رو رو شیپ قهیکه چند دق
. میبر ایخودت رو نباز، با من ب یاگه به من و حرفم اعتماد دار ؟یها؟ قبولم دار. فتهیبرات ب یاتفاق ذارمیهستم و نم

 .کننیا هم با ترحم نگاهت ممأمور یحت نیبب
. فهمدی. او انگار اصالً حال مرا نمترسمیآنها کند؟ من م میتقد یمرا دو دست خواهدی. چرا مکنمینگاهش م زدهبهت

 .کردیم تیداشت ما را اذ ینکردم. نور یبد یمن که کار
 نذار من رو ببرن. ،یمواظبم باش ی. تو قول دادامیب خوامیمن نم ام،یمن نم -
اما هرچه بود دلش را  م،یاز حد صدا شیب یالتماس و ناتوان ایدانم بغض و ترس در نگاهم کار خودش را کرد  ینم

قبل هنوز  یحس کرد. تا چند لحظه شودیرا کامالً در نگاهش م یدلسوز گریکه د یتر کرد. جورصد بار از قبل نرم
چون نه کامالً دلسوز بود و نه  دیاش فهمدوگانه یهاحالت واز لحن  شدیرا م نیبود و ا یو شاک یاز کارم عصبان

 .ستی. اما اکنون حسش فقط دلسوزیکامالً شاک
 یجرئت نداشت بگه باال یکه کس ی. کجاست اون ساره قدرتمندشهینم یچینباش ساره. من کنارتم، ه فیضع -

 دختر. ایبه خودت ب ست،یهمکارا آشنا ن یبرا دهیو ترس فیضع یساره نیوئه؟ اچشمت ابر
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. زندیم یآورترسناک و دلهره ی. مأمور زن بر دستانم حلقهرودیکنار م یو او کم کنمی. بغض مستین یاچاره گرید
 یشدن دستش دور دستانم را براحلقه یاما گرما دیگوینم یزی. چرمیگیکت محسن را در دست م نیبا دو دست آست

 چشم همه! ازبه دور  یالحظه یحس کردم. برا یالحظه
 یالحظه کیبگذارد. همان  میمحال است تنها دیرا بدهد و بگو نانیبه من حس اطم خواستیم هیدر همان ثان انگار

 کرده. قیقوت تزر یبه قلبم کم د،یدستش را به من بخش یکه گرما
*** 

ها عبور ساعت را با دست گرفته و محکم نگاه داشته که لحظه یهاعقربه یکس ییگو گذرند،یم یکندبه قیدقا
. شودیمشخص م رمانیمدت اخ نیتمام زحمات ا یجهیاز ترس به هزار راه رفته. امشب نت امیو افکار لعنت کنندینم

 .میکنیامشب کار آنها را تمام م
بمانم تا  نجایاما چاره ندارم و مجبورم ا زند؛یحالم را به هم م د،یفر اهِ یو به رنگ س کی. اتاق تارچرخانمیرا م سرم

 نجایدارد. چون ا یکاف ییدر شب روشنا یسختبه یبا چند المپ مهتاب دیفر اهیکار را تمام کند. اتاقِ تمامأ س دایآ
و بهراد،  رادیمحل کار مهراد و ه کینزد یمتر ق اتا نیا یبر رو ار یاهیس ریق یاست. انگار کس اهیس زیچهمه

در  دیفر یو جاسوس یارتباط یهاستمیچپ اتاق قرار دارد و س یدر گوشه اهیس یچرم یکاناپه کیباشد که  ختهیر
 است. اهیس اهِیهم س دیکار فر زیتاپ و مهمان لپ یسمت راست خانه قرار گرفته که حت

 فیهاست؛ اما حاز نخبه یکیدارد و  یتبحر خاص انهیو را ستمیس ینهی. او نابغه است. در زمسوزدیم دیفر یبرا دلم
. شودیم نیتضم اشندهیو آ یبد هم نشد، حداقل زندگ شیکارها وادارش کرده. البته برا نیو و.لع، به ا یپولیب که

 یراض شیهاکه به داشته یکه و.لع داشته باشد، آدم یخودش است. آدم یو ندار یخواهادهیاز ز کشدیاما او هرچه م
ما دو  یهمه یبرا یباز نیاست. البته که ا انیشکارچ یبرا یخوب یو طعمه شودیطمع م اهیچنگال س رینباشد، اس

و حاال وقت  میردتالش ک صدایب . روزهاست کهدهدینم یما معن یبرا گریبه نام باخت د یزیسر برد است و چ
 است. مانیهانقشه یینها یاجرا

. استرس دارم چون ترسمیم ی. من کمزندیبر قلبم صاعقه م ینگران یو ابرها چدیپیچون گردباد در جانم م دلهره
 .هراسمیدر درونم م یزیخراب نشود. من از چ مانیهااما خدا کند نقشه میببَر دی. ما باشودیکارمان چه م انیپا دانمینم
رو فعال کنه تا در ارتباط  کروفونشیقرار بود تا وارد ساختمون شد م ست؟ین یخبر یلعنت یدایآ نیپس چرا از ا -

 .میباش
 .گذارمیم اشیصندل یپشت یرا رو امدهیو کش دیسف ف،یو دست ظر دارمیکارش برم زیسمت مبه یقدم

 . صبر کن.دیفر دهیخبر م -
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 م،یبه باد ده گونهنیاست زحمت آنها را ا فیح گفتیوجدان گرفته بود و مذابع شبیچگونه د دیآیم ادمی هنوز
گود  یپا دیجد یدهیا کیکه در جهت خلق  ییهازحمت ی. معناداندیتالش و نتوانستن را خوب م یچون خود معن

 .یخود و طرحت انجام ده یبرا ینتوان یکار چیه شودیباعث م اتیمعرکه، ندار نیو در ا یگذاریم
خودش را به  گونهنیا خواهدی. قصد کرده آنجا پناهنده شود. مرودیم هیبه ترک میگرفته و مستق تیفردا صبح بل یبرا

 ییهاشخصاً انجام داده و حاال با دست یرفتن او را خود رسول ی. کارهاردیبرساند و بعد اقامت دائم بگ ییاروپا یکشور
نشسته. او هم از نامردان روزگار است،  دیسمت چپ اتاق فر یمشک یبر تک کاناپه فشاردیم که از استرس به هم

 کیبرسانند و  یینتوانند طرحشان را به جا انیبرادران مهرداد نکهیا یرو دست ندارد و برا یصفتیب که در یشخص
. ندیرا بب بیرقو شکست  یکرد و حاال هم به انتظار نشسته تا ناکام ریطرح خودش شکست نخورد، تمام ما را اج یوقت

خواهد فروخت و بعد هم قطعاً طرح  ییاروپا یآنها را به شرکت ان،یبرادران مهرداد یهابه طرح یبه محض دسترس
 .انیکار برادران مهرداد انیپا یعنی نیو ا شودیم یدر صنعت خودروساز یخودش در کشور طرح برتر

هکش  دیفر نیروشن کنه که ا ستمیو س ارهیطرح ب هیسرش رفته واسه ما  ریهم ما رو عالف کرده، خ نیبابا، ا یا -
 .میافتاد یریچه گ نیاز اون داخل پاک کنه، بب لیکنه، چهارتا دونه هم فا

.دستانش را در هم دیدور د نیتأللؤ آن را از هم شودیکه م داستیپ اشیچنان در چهره سبزه و استخوان استرس
 .کشدیانتظار م صبرانهیب زانوانش نهاده و یبه جلو خم شده، دو آرنجش را رو یو کم فشاردیم
اما اونجا نگهبان  رهیگینم لمیخاموش کرده و ف دیرو فر نای. درسته دوربنقصهیب کارش یتو دایآ ،یصبر کن رسول -

 به نفعمونه و خطر کمتر. ترشیکار انجام بده، ب شتریب اطیبا احت یداره. هرچ
که اصالً دلش  دانمیرا خوب م نیاما ا دانمینم یخاص زیچ تشیاز شخص یلی. خدهدیتکان م یصبریب را با سرش

 موفق شوند و او شکست خورده. انیبرادران مهرداد خواهدینم
مان دارد. پشبرد نقشه یاست که برا یاز استرس یکه ناش گاهشیبوگاه یادهایجز فر امدهیاز او ند یرفتار بد تاکنون

خود  شرفتیدنبال پدو فقط به نیآورده. امثال ا دیبر سر او و فر ییاست طمع، بد بال نیا دانمیکه م یزیتنها چ یول
ا ام خوردیلحاظ اخالقشان به هم م نی. حداقل از انندیبیخود نم شبردیپ یبرا یلیها را جز وساانسان گریهستند و د

 .مانندیکه هر دو سر حرفشان م ستیژگیو نیاست ا دیو بع دیآیدو طماع برم نیکه از ا یبیعج یخوب
نبرد ناجوانمردانه کم نگذاشته. هر دو اهل  نیدر ا یزیچ زین دیعمل کرده و فر شیهاحال به تمام وعدهتابه یرسول

 ماست. یگروه چهارنفره یشرویرمز پ نیو ا ندیالوعده وفا
 یزندگ دنیکشچون من به قصد به آتش یکیو  یپولیب از ینفر از فقر و طمع، بعد کینفر از طمع،  کیکه  یگروه

 میپازل کی زیر یهاانجام داده. ما درست به مانند قطعه یو هرکدام کار دهیگذاشته. نقشه کش دانیآن چهار نفر پا به م
 میکردی. روز اول ما فکر ممیبه آب زد گداریب شیجا کیکه  فیفقط ح میخواهیچه م میدانستیکه هر کدام م
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من هم سراغ بهراد رفتم  م،یرا سراغ مهراد فرستاد دایکه آ یبهراد است، به همان هدف یملتمام یخودرو یطراح اصل
 نیتحس ابلداده بودند. هوششان ق بی. آنها همه را فرمیخورد یازپادرازتر به خنسومعجوج دستاما... مانند چهار اعجوج

 است.
 !میخورد نایکه از ا میَکف رکب یمن هنوز تو ،یرسول یول -

 دیآیبه پا دارد. بدم م یاکتان ساده یو شلوار مشک دهیپوش یطوس شرتیبا ت ی. کت خاکسترزندیم یقیعم پوزخند
آرام،  یمرد ،یکه مثل ظاهر رسول ندیآرایم یظاهر خود را جور ،یفطرتدر اوج پست شهیکه هم یافراد نیاز ا

 نیا دنیکشدکیبودن و مهندس یاند برازاده شده ،یوشو ه یکه انگار از وجانت اخالق دهندیرا نشان م یپوشخوش
 .ستیادیکه از سرشان ز یلقب
طر اشتباه ما خا. من واقعاً متأسفم که بهیدیاز ما لطمه د شتریتو ب یوسط ول نیبد. ا م،یآره شبگون، بد رکب خورد -

 دادنیکارشون رو جلوه م یجور ایشد. اون لعنت اهیت سو خب شناسنامه یبهراد بمون یخونه یتو یناچار شد یمدت
 شده بود. میمهراد بود که پشت اسم بهراد قا یواقع مغز متفکر اصل درطرحشون بهراده، اما  نیکه انگار مغز متفکر ا

و با  کنمیتر م. کمرم را صافرومیجلو م یچند قدم نه،یسـ*ـبهو دست دارمیبرم یصندل یپشت یرا از رو دستم
 :میگویباال رفته م ییابرو

کاره بهراد رو همه نیانجام بدن، سر هم یبشه و اقدامات دایبراشون پ ییآره، مهراد انگار حدس زده بود ممکنه رقبا -
داستان  یخداروشکر که باالخره به موقع ادامه یول میدبود. بدجور ازش رودست خور زیت یلیکردن، نامرد خ یمعرف

 .میرو وارد کرد دایو آ میرو گرفت
به  یکه آدم یزمان فیجور ک کی ست،یاش خوشحالاما منظور خنده شودیم لیتبد ییبه پوزخند پُرصدا یرسول لبخند

را خوانده  فینبرد، دست حر دانیدر وسط م نکهیمثل ا یزی. چداستیدر نگاهش پ شودیم فوریو ک رسدیاش مخواسته
 شدم. دانیم روزین، باالخره من پیکه بب یاز افتخار بر لبانت بنشان یو حاال لبخند یباش
 در اصل مهراده؟ میکه دنبالش یو اون آدم ستیمغز متفکرشون بهراد ن یدیفهم یتو، چطور یرکیالبته به ز -

ساده و  یمشک راهنینشست. مانتو و پ دیسف کیندم محکم بر سرامپاشنه بل یبه طرفش برداشتم، کفش مشک یقدم
 زل زده. میهاو حاال او به کفش امدهیپوش رشیز یبلند

بود اما  ترالیخیب سقف، از رفتاراشون متوجه شدم و شک کردم. بهراد هی ریکه باهاش رفتم ز یمشخص بود. وقت -
حرفا زده شد که مطمئنم کردن کار و طرح  یبعض یو بعد از مدت گذشتیکارش م طیمح یمهراد اکثر وقتش تو

بار  هیوجود نداشت.  یطرح چینبود. ه یچیه اکردم ام رورویرو ز لشیکل خونه و وسا یدست مهراده. از طرف یاصل
اسم  که دمیکردن دطرح از دستش افتاد. موقع جمع یهاخوردم و برگه رادیبه ه یانفاق یلیراهرو خ یتو لیهمون اوا
 طرحا بود. یمهراد رو
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هم  دایکه به آ یطورنیهم ومد،یبر نم یداشت که جز خودت از پس کس یخاص یزیبه ت ازیباز هم ن نیجالبه! آفر -
 .ارهیکنه و اعتماد مهراد رو به دست ب یکه چطور دلبر یتو آموزش داد

باشد  یروزیپ یدر آستانه یوقت یحرفش نخندم. کدام فرد نیبه ا توانمینم یعنی. نشانمیم میهالب یرو یپوزخند
پول درشت عالوه  کی یوعده گرید یحتماً تا چند لحظه کند؟ینم فیتعر انشیو از اطراف شودیخوشحال نم طورنیا

 .دهدیام مشده اهیس یشناسنامه یبر آنچه قولش را داده بود هم به بهانه
 ؟یآزاد شد یتو چطور -

از او  یجزئ یعنی نیمتفاوت بود و ا اتمیبشناسمش. او با حدس شتری! نه، پس هنوز الزم است بیارمنتظرهیسؤال غ چه
 .شناسمیرا که من هنوز نم

 گذاشتن. قهیم وثرفت بابا رو خبر کردن و واسه یمحب یهمکارم آقا -
 نداد؟ تی! طرف رضایآزاد قهیوث دیپس به ق -

و دامن  اندازمیم گرید یپا یرا رو می. پانمینشیکنار کاناپه م یمشک یتک صندل یو رو کشمیم یقیعم نفس
 کردن به او پاسخ دادم:و بدون نگاه کنمیرا مرتب م امیمشک یساده راهنیپ
 فا...حر نیسرم بدجور شکسته و از ا ن،یرو هم بد مهیپول د دیبا نیکه زد یعالوه بر خسارت گهینه! م -
 .بردیو انگشتانش را در هم فرو م خنددیم
 آره؟ شیبد زد نکهیعجب! البته حق داره، مثل ا -
 بلند شد. دیخوشحال فر یبه قصد پاسخ دهانم را چرخاندم، صدا تا
 رو برداشته. یاصل یطرحا ستما،یوارد شده. رفته سمت س دای. آنیایروشن شد. ب کروفونیم -
 اهشیس زیم یکه پشت صندل رسانمیم یدیکنان خودم را به فرتقو تق شومیسرعت از جا بلند مبه یخوشحال با

 :کنمیمکالمه م دایبا آ کروفونشیم قیو از طر دارمیهدفون دوم را برم عینشسته و هدفون در گوش دارد. سر
 ؟یهست یاچه مرحله یتو ؟یکرد کاریچ دا،یآ -

 رونیب کیو تار یاز اتاق خال شیتا صدا کندیوار صحبت مآرام و زمزمه اریچون بس مشنویم یسخترا به شیصدا
 نرود و نگهبان متوجه نشود.

. رمیگیدارم م الیهم از تمام فا یکپ هی دم،یگفت رو انجام م دیکه فر ییرو روشن کردم. دارم کارا ستمشونیس -
 یو تو نجایهمه رو ا گفتیازشون وجود داشته باشه. مهراد م یارهیذخ لیفا گهید دونمیم دیبع نجاست،یطرحا ا لیفا
 .دارنینگه م ستمیس نیا
 یهااز دم و بازدم شودیکه م ادیبا استرس ز یسمت چپم نشسته و رسول دی. فرگذارمیمقابلم م زیم یدستم را رو کی

 .ستادهیسمت راستم ا د،یپر صدا و تندش فهم
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 نیجز ا گهیم یحرفاست. وقت نیتر از اجا رو خوب بگرد. مهراد مارمولکرو چک کن، همه گهید یستمایحتماً س -
 .کنهیکمکت م نجایاز ا دیهست. فر یاگهید ستمیس یتو گهید یکپ هیمطمئن باش  ستین ییجا ستمیس

 دوامیارد و ام. او هم استرس ددیلرزیزدن مهم هنگام حرف شیو ته صدا شنومیبلندش را م یهازدننفس یصدا
 بتواند کارش را خوب انجام دهد.

. او هم بنا بر تخصص خودش شودیثابت م دیفر ستمیس یو چشمان من به صفحه گذردیکندتر از قبل م قیدقا
نداشت که بخواهم بدانم او چه  یتیمن اهم یدر واقع اصالً برا ست،یچ دانمینم قاًیکه دق ستییمشغول انجام کارها

 جهیخودم بودم که آنها هم دارند به نت یهانقشه نبالدباشد بس است. من فقط به انیدر جر یرسول نیو هم کندیم
 .ندیبه انتظار بنش دیبهراد هنوز با رسند،یم

 نکهیشد. آن هم ا یخواه یچه حال ستیجا تر است و بچه ن ینیبیو م یشویم داریفردا صبح ب یکه مهراد وقت آخ
 یقیرف نیباشد و تو هم بهتر ختهیهم گر اشیشناسیدوست خود م نیتریمیمانند صم نکهیبا ا که اتیمیصم قیرف

 .دیادهیزحمت کش شیسال رو همهنیا که ییهاو هم طرح یدهیرا از دست م یکردیکه با او دردِدل م
کالن پدرت هم  یهیکه سرما دانمی. میارا از دست داده زتیچکه همه یزمان نیدر ا اتافهیق دنیدارد د یفیک چه

 یپروژه صرف کرده و اکنون که بخش اعظم ثروتش را به بها نیا یبرا یکالن ینهیاز دست خواهد رفت چون هز
تمام  دنیخواهم کرد از د فیبه اغما خواهد رفت و من ک مضربه او ه نیبا ا د،یااز چنگش درآورده تانیپروژه

 .رسمیم یبه اوج شادکام تانیهایحالشانیپر
 .شهینفر داره وارد سالن شرکتشون م هیرو.  نجایرو، ا نجایا -

دلم چنگ زده  یکه بر گوشه یو با ترس لرزمی. ماندازدیوحشت را به جانم م د،یفر یزدهپر تالطم و وحشت یصدا
گوشم را  دایآ یزدهوحشت یصدا م،یبگو یزیوانم چبت نکهی. قبل از اشومیم رهیخ توریمان یبه صفحه دیسایو دل م

 .لرزاندیم
 بشم، کجا؟ میقا دیاالن کجاست؟ کجا با دیکنم. فر کاریمن، حاال چ یخدا یوا -
وقت شب  نیا یناخوانده وارد شرکت شود. قرار نبود کس همانیم نیقرار نبود ا جهد،یبا ترس و اضطراب از جا م دیفر

 دادن است؟در حال رخ یوارد شود، چه اتفاق
 رونیبا اضطراب هدفون را از گوشم ب یکه ناگهان رسول میو سردرگم جیو وحشت به جانمان نشسته. همه گ ترس

 :کندیبازگو م دایآ یرا برا ییهاحرف وارکتهیو د کشدیم
فقط آروم  شه،ینم یچیسمت چپ اتاقه. نترس ه واریکه کنار د یستمیآروم باش. آروم باش و برو پشت اون س دایآ -

 .ادیدر ن کتی. فقط جشهینم یچیه دای. نگران نباش آهیسالن اصل یباش. مرده هنوز تو
 :غردیم دیصدا را نشنود رو به فر دایکه آ یو جور ردیگیرا در دست م کروفونیم
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. یفتیپس م یپس چته چرا دار ست؟ین ادتی میچته تو؟ خودت رو کنترل کن. ما قبالً به همه جاهاش فکر کرد -
 . بجنب.االیدوم رو اجرا کن.  ینقشه

را به خط  کروفونیم عیافتاده باشد سر انیو انگار تازه مغزش دوباره به جر ردیگیم یرا از رسول شانشینگاه پر دیفر
 .کندیوصل م یگرید
 سه. یسه رو اجرا کن. نقشه یشهرام نقشه -

را با ترس  امینگاه سؤال زنند؟یحرف م یزیاز چه چ نهایکدام است؟ ا گریسوم د ینقشه ست؟یک گریشهرام د شهرام؟
 دیاو نبا گذاشت،یم خبریب یزیمرا از چ دی. او نبادوزمیم یبه رسول کندیرفته وجودم را احاطه مکه رفته یتیو عصبان

 .گذاشتیم فتدیب یقرار است چه اتفاق دانمیکه نم یطیمرا در شرا گونهنیا
 ؟یرسول هیخبر ندارم. شهرام ک یزیبود؟ چرا من از چ یچ گهیدوم و سوم د ینقشه نجا؟یچه خبره ا -
 زیم ی. دستانش را بر روردیگیم توریچشم از مان یالحظه یوبرا گرداندیسمتم برمبه دواریگردنش را تهد سرعتبه

 شده. رهیرو خروبه یدر هم رفته. با دقت به صحنه شیهاگذاشته و اخم
. دهنت یچینگو، ه یچیاالن نه. االن ه یچه خبره ول گمی. بهت مستیحرفا ن نیساکت باش شبگون، االن وقت ا -

 رو ببند.
. چون شودینه نم ینه، ول ای رمیحالت را بگ دیبا دانمی. نمشودیتندتند دم و بازدم م میهانفس ضیزور خشم و غ از

 هاستمیمن س یفاصله ندارد. خدا رهیبا دستگ شتریو چند قدم ب شودیدر آن قرار دارد وارد م دایکه آ یمرد دارد به اتاق
 .رودیبه باد م مانیهادنیها و دوآن وقت تمام نقشه ند،یبیم را زیچهمه روشن است و او به محض ورود همه

 .رسهیبکن، داره به اتاق م یکار هی یرسول -
 ریز سابدیبر هم م ضیکه از خشم، استرس و غ ییهایو با دندان کندینگاه م دیسمت فربه عاًیبه من سر ینگاهمین با

 :غردیلب م
 چهارم، به شهرام بگو االن وقتشه. ینقشه دیفر -
 :غردیم کروفونیو ترسش است، در م دیخاطر استرس شدکه به یجانیسرعت و باهبه دیفر
 چهارم. یشهرام نقشه -
 یدارد چه اتفاق نجای. الرزاندیچهارستون بدنم را م ،یسر مرد اولبه سالن و از پشت یورود مرد دوم نیح نیدر هم و
 ست؟یک گری. او دافتدیم
 .یرسول م،یشیبدبخت م میبکن دار یکار هی ه؟یک گهید نیا یرسول ا،یخدا -
در نطفه  یجمالت را گفتم که با پاسخ کوتاه رسول نیا دیآیم رونیب میزور از ته گلوبه میصدا کهیترس و درحال با

 خفه شدم.
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 . فقط دهنت رو ببند. حواسم رو پرت نکن.هیشهرامه، خود نیالل شو. دهنت رو ببند، ا -
ماست؟  انیآخر و پا جانیا یعنی. شومیم رهیخ توریام به ماناز ترس خشک شده کهیو درحال خشکدیم میدر گلو کالم
 .دهدیرا م یاتفاق بد دادنیرو دیته دلم به شور افتاده و نو یزیدر حال افتادن است؟ چ یچه اتفاق ایخدا
 زندیم رونی. چشمانم از حدقه بکشدیم رونیب بشیاز ج یاو اسلحه شودیم کیدوم آرام از پشت به مرد اول نزد مرد

مرد اول  ک،یشل کیو ناگهان با  دیکش رونیاسلحه را ب یآرامشد. مرد به رهیرو خروبه یزده نگاهم به صحنهو بهت
. او افتاد. قطعاً حاال مرده. مهراد بود. مهراد بود که دمیافتادن مرد را د اام دمیگلوله را نشن یشد، صدا نینقش بر زم
 افتاد و مُرد.

 نیوقت شب برگرده شرکت. قرار ما ا نیقرار نبود مهراد ا ن؟یقرار نبود آدم بکش ن؟یکرد کاریچ ن؟یکرد کاریچ -
 .ینبود رسول

 یلیکه ناگهان برق س گردندی. هر دو به طرفم برمکوبمیو در سرشان مانند پتک م زنمیم غیآخر را ج« نبودِ قرار»
 افتادم. نیهوش از سرم برد و بر زم یمحکم

 یاگهیشما بد موقع وارد شد. هرکس د ی. آق پسرعمومینداشت یابود. چاره نیدهنت رو ببند. کار ما، قرار ما هم -
 .شدیسرنوشت دچار م نیهم بود به ا

صحنه  یسازو در حال پاک بردیسمت در مکشان بهمهراد را کشان ی. مرد، جنازهگرددیبرم توریسمت مانبه چشمم
ام. آنها حق سرهم رخ داد شوکهکه پشت یبیاتفاقات عج نیاز ا من ستم،یاست. اما من از مردن مهراد ناراحت ن

 .گفتندیبه من م دیوجود داشت با یسوم ی. اگر نقشهزدندیبه من نارو م دیکنند. آنها نبا یرا از من مخف یزینداشتند چ
نقشه دوم، سوم و  نی. چرا بهم نگفتنیدادیم یمن رو باز دیها نبا. شمانیمن رو دور بزن نیشماها حق نداشت -

 شناختم؟یشهرام رو م دیهم هست؟ چرا من نبا یچهارم
 میمن از مرگ پسرعمو داندیاست و نم جی. هنوز گکشدیم شیموها نیب یو با حرص دست گرداندیرا برم سرش
 اند.دورم زده نیچننیا نکهیا ایهستم  یناراض

جا موندم و  یبودم ها؟ کجا بودم که وسط باز تونیباز یمن کجا ن؟یبه درک که مهراد مرد. شماها چرا دورم زد -
 ن؟یدیمن رو ند

 ستیکه ناچار ن کندیتهِ دلش خدا را شکر م دانمی. مکشدیم یبه دستش آمده باشد، نفس راحت یکه گوش انگار
 را بشنود. اموهیشده و خواهر بمرگجوان یپسرعمو یمن برا یهاهیگر
 ،یریگی. تو سهمت رو ممینداد تیهامون، بازبه برنامه یو چون بحث قتله، گند بزن یبفهم میدیترس م،یدیترس -

اصاًل  میدادیکه احتمال م ییهاکهیت نیفقط صالح نبود ا م،یکه اول کار با هم توافق کرد یدرست همون مقدار
 .یه هم بزننقشه رو ب یاحتمال یقتوالخاطر دفاع از جون م. ممکن بود اصالً بهیرو بدون ادین شیپ
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و درست  دارمیبه طرفش برم ی. قدمکندیام نواخت هنوز گِزگِز مکه بر گونه یناحق یلیس ی. جازمیخیجا برم از
 دارد! یتیشده اما چه اهم ی. سمت چپ لباسم خاکستمیایمقابلش م

 .یاما تو بهم اعتماد نکرد زارمیب نای. من بهت اعتماد کردم و گفته بودم از ایگفتیبه من م دیتو با -
 یلیس یجا یدستش را رو رتی. با حزنمیاش مبر گونه یمحکم یلیاصالً انتظارش را ندارد س کهیدرحال ناگهان

 .کنندینگاهم م ریومتحمات یو دو نفر گذاردیم
 .زیچهمهیب یشبگون دست بلند کن یرو یجرئت نکن گهیرو زدم تا د نیا -

سرعت در حال خروج از شرکت اند و بهها را اجرا کردهنقشه یو شهرام همه دای. ظاهراً آاندازمیم توریبه مان ینگاه
 هستند.

 ه؟یچ تونیبعد ینقشه م؟یکن کاریچ دیخب دانشمند نمونه، االن با -
که خورده است به من و  یایلیس یبه جا توجهیب و گرددیور کرده باشم. برمرا در ذهنش شعله یاکه جرقه انگار

 :دیگویم بارد،یو قدرت از آن م تیکه جد یو با لحن و نگاه کندینگاه م دیفر
ماجرا  نیقبل از ا یبه سادگ میتونینم گهیقتل اتفاق افتاده د نیما سه نفر بمونه. چون ا نیب دینقشه با ینجایاز ا -

 ...نکهیجز ا میقسر در بر
 دنیو بعد از د چرخاندیداده شوکه است، مکه هنوز از اتفاقات رخ یدیمن و فر نیسرش را ب یو سؤال کندیم سکوت

 :دهدینگاه منتظرمان ادامه م
ظاهر به م،یگرفت دایفلشا و اطالعات الزم رو از آ نکهیدوتا؟ به محض ا نیبهتر از ا ی. کمیالزم دار یما قربان -
و چه  میبره دنبالش. در هر صورت چه بخوا سیتا پل دمیدیون لوش مسمت مرز تا فرار کنه اما خودم مشیفرستیم

 دایو آ انیفکر کنن و برن دنبالش. تا ب یجورنیهم سایپل میذاری. ما هم مداستیاتفاقات آ نیا یمظنون اصل مینخوا
. کنهیبه تو شک نم کسچیه ت،یبرگرد سر زندگ یراحت. اما تا اون موقع تو بهمیاز کشور رفت دیمن و فر رن،یرو بگ

 ریقاتل دستگ نعنواشهرام رو لو بده تا اون به میگیشد، بهش م ریدستگ دایآ ی. اما وقتشهیمن و تو م نیهم قرار ب نیا
 دای. آینگران باش یتو وجود نداره که بخوا هیعل یزیچچیه یو از طرف میکه رفت دیمن و فر هیبشه تا بفهمن ماجرا چ

و  رسونمیفرصت طرح رو م نیو مادرش تا الل بشه. من در اول ضیسراغ برادر مر یریهم خواست حرف بزنه، م
بمونم. پول اون  نجایمن ا ستیبه صالح ن گهیبزنم. د دیرو با رانیا یشدن طرح خودم توبرنده دی. قکنمیپولش م

 راحت. التونیبشه، خ نیتامون تأمسه یهست که زندگ یقدرطرح اون
ام و از از خودم برجا نگذاشته یمن مدرک ست،یهم ن یفکر بد یلیکند. خ تیریاوضاع را مد خواهدیم گونهنیا پس
قدر را انجام دهم. من آن گرمید یبمانم تا کارها دیدادن دارم، من باانجام یبرا ییکارها رانیمن هنوز در ا یطرف
 برهانم. تیوضع نیچطور خودم را از ا دانمیو عاقلم که خودم م دهیفهم
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 .رومیدر م سمتبهو  زنمیم مقابل کاناپه چنگ یمربع زیم یرا از رو امیچرم مشک فیک وقفهیب
هم بد نشد. مهراد  ادیرا تحمل کنم اما ز یصفتیب همهنیا توانمیو نم ستیگو نامشب جواب یمغزم برا گرید من

هدفم را به سرانجام برسانم  نیانجام دهم به درک واصل شد. من آخر یگریبدبخت قبل از آنکه من بخواهم کار د
بکشد. آن از  دیآدم نبا کیرا ندارم. از همه طرف که  یصفتیب حجم از نیاعصاب ا گری. من درومیمملکت م نیاز ا

 توانمینم گرین دهمه ظلم تا به کنون. مرا دادم که حق من نبود و از آن یزیتاوان چ شهینحسم که هم یهایبچگ
 نجای. ارهانمیام را مشکنجه و عذاب، خود و روح خسته یدخمه نیو از ا رسانمیصبر کنم. نقشه را به سرانجام خود م

 از توانم خارج است. گری. من دستیمن ن یجا
 تیکشان بردند انگار جنامرا کشان یچگونه در آن بازداشتگاه مزخرف با من برخورد شد. جور روزینرفته د ادمی هنوز
ظالم  کیام. فقط شّر مرتکب شده یتیچه جنا کردیفکر م دانستیبا من برخورد کردند که هرکه نم یام. جورکرده

 ام.روزگار کم کرده نیرا از سر ا صفتیب
 .باستی. بدون صندوق و زدمیخر اهیس یاکره نیعوضش کردم و ماش راًی. اخبندمیشده و در را م امیمشک نیماش سوار

 نیبا ا توانستمیم نیاز ا شتریب خورد،یاتفاق نحس رقم نم نیا نتوانم از آن استفاده کنم. اگر ادیز دیکه شا فیح
 !فیو صد ح فیرا اجرا کنم. ح یقبل یبمانم و همان نقشه نیماش

 ام.خورده بهیاز غر شتریصدهزار بار ب یرقم نخورد و از خود امچارهیهنگام بر وفق مراد دل ب چیمن ه یزندگ اوضاع
حال خودم نبودم اما چرا در  گریشده بودم و د قراریچرا به پدر زنگ زد؟ درست است من ب عقلیمحسن ب نیا یراست

 پدر را الزم داشت؟
 رساند. سیآورد که تلفن کرد و او را به پاسگاه پل ریاو شماره پدر را چطور گ اصالً
 یهاآزاد شدم و آن حلقه نکهینبود.آخر به محض ا قبولقابلِ ریغ شیهم برا یلیخ یچقدر شوکه شد. البته از طرف پدر
 :دینگاهم کرد و غر یرا از مچ دستان ناتوانم برداشتند، عصب یمنیاهر
. هیخدا رحم کرد فقط شکستگ ؟یدادیپسره رو به کشتن م یهست داشت تیحال ؟یکنیم یچه غلط یدختر دار» -

استخونش. االن  ای یشکستیمردم رو م یسر بچه ایبود که دائم  تیکارا مال زمان بچگ نیا کردمیدختر، من فکر م
 یابگم؟ کاش ذره ی. االن چستین شیحال ستچهب گفتمیاون زمان م ؟یکنیم یحماقت نیسن هم همچ نیو با ا

 ست؟یت نکله یتو؟ عقل تو یدی. خجالت نکشوونهی. دختر دیگرفتیم ادیذره از خواهرات  هی. فقط یرفتیبه مادرت م
 «؟ینبوده. تا ک شیحال ده،ینفهم میو بگ یبه حماقتات ادامه بد یخوایم یتا ک
چرا؟ مگر چه کردم  ؟یکنیبا من برخورد م گونهنیمحسن زد و نثارم کرد. پدر چرا ا یرو شیها را پحرف نیا تمام
 ازیچون گل معطر شدن، ن یشدن، براپاک یبرا ایپاک کنم. دن ایدن نیرا از ا صفتیب ظالم کی خواستمیم نکهیجز ا

آسمانش  یزاباران یکه ابرها دیشهر خواهد وز نیا یهاکوچهپسدر کوچه یزمان یدارد. عطر پاک یاز پاک یبه عطر
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 کیکه آسمان را تار ستیاهیس کریپغول یهاهیهمان سا یه نکرده باشد. نوراحاط یچون نور یمنیاهر ییرا خو
بماند.  یدر درون خودم باق دیبا یاهیاما س رهانمیم یاهیرا از س ای. من دنکشاندیرا به رنگ شب م ایتمام دن کند،یم
توان  یدی. سفیدیو سف ینابود کند نه پاک تواندیم طانیرا ش یطانیش ینابود کند. خو تواندیم یاهیرا س یاهیس

به  دی. بایبجنگ یمنیاهر یهاهیسا نیبا ا یتا بتوان یشو اهیس اهِیاز جنس خودشان س دیرا ندارد. با هامنیکشتن اهر
 .یباش یاهیرنگ شب، به رنگ س

 ریپدر، من حق ریکه بعد از تحق ی. محسنفهمدی. فقط محسن مرا مفهمندینم نی. سارگل و سروفهمدیرا نم نیا پدر
که  فهمدیاو هم مرا م دی. باور دارد. شافهمدیرا م یاهیکه س یدنج برد. محسن یاشده را برداشت و با خود به کافه

 .خواهدیخودش م ی. که منِ بد را براخواهدی. که مرا با تمام خودم مستین گرانیمثل د
-یانسکافه کیگرد قرار دادند و در کنار آنها دو تکه ک زیبر م مانیرا جلو قهوه وانیکه دو ل یدر کافه، زمان شبید

 یرا از ک یاهی. تو سیدیکه مرا فهم یشد یبود محسن. تو تنها کس بایگذاشتند، نگاهم کرد. نگاهت چقدر ز یشکالت
 ؟یگفتیکه به من نم یداشتیدوست م

 ؟یخواستی. تو از من چه مدیدرخشیکه م بیعج یدیدر نگاهت بود و نور ام ی. غمدمید یبیدر نگاهت برق عج شبید
 .یشد یخواستن میهایبد یبا همه میکه برا یدیدیدر من چه م

 دارم. یبیشده. حس عج زیاز خواستنت لبر ازینی. ته دلم چه بزندیتند م اریاختیچه ب قلبم
تلخ،  ی. غمشناسمشیکه نم کندیته قلبم جا خوش م بیعج یحس نمیبیتوست محسن. تو را که م یحس برا نیا

 ی. حسگرددیمکه به تو باز یمحسن. ترس کنمیرا تجربه م بیعج ی. من ترستیهابه وسعت بودن م،یعظ ینیریش
 یمن خال یای. دنشناسمشیکه نم ی. عواطفیکنیم داریرا در من ب بیعج یکه ته دلم به جوشش افتاده. تو عواطف

 ترسم؟یم ایدن نیاز ا یکه نباش یخود خو گرفته بود اما چرا حال وقت ییمن با تنها یایها بود. دنحس گونهنیاز ا
. زدیخیخواسته ولوله در کنج قلبم به پا منا دیآیم ادمی. هر بار به کندیدلم را آشوب م منتتیب آغـ*ـوش محسن

. محسن یکنینگاهم م یوقت رودی. راستش دلم غنج منیریاز من، در من، اما ش ی. شورشماندیم میعظ یمثل شورش
فکر  نیعوض شده، چرا اول به تو فکر کردم؟ به ا قشهن دمیو فهم دمیرا د یرسول یکه کارها یمن امشب هنگام

 .شودیچه م یکنارم نباش گریبوران حوادث تو د نیدر ا کردم که اگر
اش کرده باشم که و فکر را در درون دلم خفه کردم. انگار اصالً از نطفه خفه دمیگ کشرا به چن فیک عی. سردمیترس
 یچون گوشه ستمیمتعلق به خودم ن گری. من دترسمیشود. من م یرسازیو تصو ردیگ ینتوانست در مغزم جا یحت

 توست. یهایمهربان دینگاهم به ام
 برسم. امییبه هدف نها دیدرونم. من با یولوله نیشده ا یاچه بد مخمصه اما



 

 

242 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

هستم که مرا از درون به  ییها. من پر از ناگفتهدهیندجز من  یکسچیکه ه ییدرونم پر از رنج است. پر از دردها من»
پوش ساره . تنکندی. شبگون است که در من غوغا مستمیمن ن گرید دیآیم ی. وقتشومیم حسیب .کشدیجنون م

هاست که سال یآزرده است. شبگون درون من از داغ رونم. شبگون دستی. دست خودم نزدیخیو به پا م دردیرا م
که  یایی. تنهاامییخاطر درونم تنها هستم. من پر از تنهااست. اما من چقدر به زی. شبگون درونم از درد لبرسوزدیم

که به  یخوب یها. تو با بودنت. تو با حسیسازی. مرا تو میاز نو بنا کن یتوانی. مرا تو میپرش کن یتوانیفقط تو م
کنارم  گریکه تو د دیایب یروز ترسمیمن از نبودنت تا به اکنون سه بار رعشه بر اندامم افتاده. من م یول ؛یدهیمن م
. یلم نشستدر د یکرد تمیحما شهیو چون کوه هم یستادیکه کنارم ا یاول ی. از خودم چه پنهان که از روزهاینباش

که آنها  یو من از افکار یترسانیم حضورتیب . مرای. تو اکنون در منیدانیم وهستم که ت یزیمن تنهاتر از آن چ
 «.ترسمیم اند،ختهیر درونم یمغز کودکانه در

اطراف  یهاو راننده خبرمیب که رانمیسبقت با سرعت چهل م نیدر ال ی. از کچرخانمیسر م یدیبا بوق شد ناگهان
 گذرند؟یو از کنارم م دهندیفحشم م ،یشاک

چون تو باشد. چون  خواهمیرا م یام. کسدرونم خسته قیعم ییتنها نی. من از امیگویمحسن من دروغ نم یدید»
 .ردیدرونم بپذ یناشدنشبگون رام نیتو در من و از من باشد. مرا با ا

 دادن نداشت.شهادت تیبودم که صالح یکه شاهد ییدورم. از همان روزها یهاسال یالودهیتلخ ن یهاپر از راز من
 یبیعج ینیریش ست،یدر شکالت تلخ هفتاد درصد نیمانند حس وجود کافئ کنمیکه با بودن تو تجربه م یحس نیا

 نرم شکالت تلخ را دوست دارم محسن. ی. تلخکندیدرونم را نرم م یکه تلخ یدار
که مرا از خودم گرفته.  ییهاو پر از حس فیقدر نرم، لط. همانیشکالت تلخ درونم هست یدرصد یس ینیریش تو

 و در من بمان. ایمحسن. ب انددهیمرا از من دزد
 «شدم. نیاگر بدتر یبودم. حت نیاگر بدتر یحت
از من  یرا بشناسد. ول هوانیمن د دیحس مرا به خودش بداند. او با دیمحسن فرستادم. با یام را براضبط شده سیو

را درک  بیعج یبازوان گرمش حس آرامش انیکه م ی. مثل همان روزردی. بماند و مرا درآغوش بگزدیتلخ درونم نگر
 که مرا از نو ساخت، جان در من دواند. یزیکردم. چ

از خود  گری. من دابمینتوانستم خودم را در من ب گریشده بود که د ریقدر دتو را در خودم لمس کردم، آن رید من
 . من همه توام.ستیمال من ن ست،یاز من ن گریمنِ درونم د نی. استمین

*** 
  شبگون
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 کیشدن نداشت. خانه در سکوت عنوان قصد تمام چیبزرگ خانه را پر کرد و انگار به ه اطیزنگ تلفن، ح یصدا
 یبرا یهرچه زودتر فکر دیاست. باهنشسته و مشغول شستن رخت اطیدر ح ییتنهااست که شبگون به یبعدازظهر
با خودش کلنجار  دیفکر فرو رفت و شا رها، دزدنشستن رخت و چنگ نی. حکردیم شانیمخارج زندگ نیخود و تأم

 زیآغاز کند که هم درآمد داشته باشد و هم بتواند مواظب کودکانش ن یکاراز چه دیشروع با یو برا الحالیف رفتیم
 باشد.
 کی. آوردیم ادیرا در ذهنش به  یمیتلفن قد ده،یبلند بود و شبگون ند شیهمچنان صدا یباباحاج یتلفن خانه زنگ

عدد مورد نظر  یدور رو کیگرفتن هر بار شماره یبرا دیگرد بود و با اشیریگکه صفحه شماره رنگیتلفن کرم
 .یگرداندیحلقه را دور صفحه م

شد، تلفن  ییرایگذشت و وارد پذ یباباحاج یخانه یاباال رفت. از در قهوه دهیسرپوش وانیا یهاجا بلند شد و از پله از
 یخاطر سرعتش کمبه کهیحالسرعت خودش را به آنجا رساند و درسمت چپ خانه قرار داشت، به یطاقچه یرو

 تلفن را برداشت. یگوش زد،ینفس منفس
 .نییالو بفرما -

را بشنود و  شی. با تعجب چند بار بله گفت تا بلکه مخاطب پشت خط صدادینشن یگرید زیخش چخش یصدا جز
 یچیپچیپ میشده بود که س ی. درست مثل زماندیبه گوشش نرس یزیچ دیخش شدخش یدهد؛ اما جز صدا یپاسخ

فن فرد پشت خط خراب تل می. با خودش فکر کرد حتماً سکردیم دیتول دیشد یخشخش یو صدا شدیتلفن خراب م
 بگذارد. نییتلفن را پا گذاشتینم یاست اما حس

 خش کم بشه.تا خش نیتلفنتون رو درست کن میس دیبا نیاگه پشت خط هست رسه،یالو، صداتون نم -
 یمرد بینامفهوم و عج یگوشش بردارد. صدا یرا از رو یخواست گوش کهنی. همدینشن ییهرچه صبر کرد صدا اما

که کامالً ناواضح بود گوش کرد اما  ییزده به صدا. شوکستادیقلبش ا یالحظه یبرا د،یبه گوش رس یاز پشت گوش
دهد، اما ته  صیتشخ یخوبتوانست صدا را بهینم یگوش ادیخش زخاطر خشبه یو حت شدیمتوجه نم یزیچ چیه

 .دیترسیم شتریافتاد و هر لحظه ب انیمانند دلهره به جر یزیدلش چ
 ن؟یکار دار یبا ک ن؟یهست یشما ک ست؟یصداتون اصالً واضح ن ن،یآقا، آقا بلندتر حرف بزن -

. کالفه شد و با حرص سرش شدیرا به او بفهماند اما متوجه نم یزیچ خواستیو انگار م زدیپشت خط حرف م مرد
 شتریهرچه ب کردیرا با دو دستش گرفت و آن را به گوشش فشار داد. انگار فکر م یرا به دو طرف تکان داد. گوش

 .دیشنیمرد را نم یخواهد شد اما نشد. باز هم صدا دهیرا به گوشش بچسباند صدا بهتر شن یگوش
چه کند.  دیبا دانستیآتش انداخت. نم رشیو بر دل ساده اما چون زمهر دیچون دلهره برجانش چنگ کش یزیچ
. مثل لرزاندیکه در ته قلبش مأوا گرفته بود و دلش را م یدی. امدادیژرف م یدیبه ام دیدر درونش بود که نو یسح
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ها به انتظار آمدن شوهر نشسته که سال یزن ای. رادرب دنیو ترس از سر رس اریدر انتظار آمدن  یقلب دخترک دنیلرز
 در راه است. یباشد و حاال حس کند خبر

شود. با حرارت و  دیعنوان ناام چیبه ه خواستیتجربه کرده بود و حاال نم یها را به آنحس نیام اشبگون تم دل
 :دیکش ادیبغض فر

تلفنتون رو  نیتوروخدا اگه از حامد خبر دار یول نیگیم یچ فهممیبده اصالً نم یلیصداتون خ ؟یهست یشما ک -
 .کنمی. خواهش منیزنگ بزن گهیتلفن د هیبا  نیبر دونمیچه م ای. نیدرست کن

خط نگذاشت  یبر مرد آن سو یریتأث یول لرزاندیرا م یاقدر خواهش و التماس داشت که دل هر شنوندهآن شیصدا
را به گوش شبگون  شیهاحرف خواستیحرف بزند و همچنان م کردیم یعنوان بهتر نشد. مرد سع چیکه صدا به ه

زدن دوباره نداشت زنگ یبرا یفرصت گریمرد د دی. شاشدینم شیلحن صدا یمش و حتکال برساند اما شبگون متوجه
 دهد. رشییتغ توانستیبود که نم یتیدر موقع دیشا ایو 
 آقا... -
و سرخورده بر سر جا سُرخورد و به  نیکلمه، تلفن قطع شد و بوق آزاد گوشش را پر کرد. غمگ نیمحض گفتن ا به
شود و بر  دهیتلفن همچنان در دستش بود و هر لحظه ممکن بود تلفن هم به همراهش کش یداد. گوش هیتک وارید

 زنده شد. شیدوباره برا حامدبود و غم نبودن  دهیاو متوجه نبود. دلش لرز یول فتدیسر شبگون ب
 یرا بر قفسه. سرش فشردیمحکم به آغوشش م د،یدی. اگر دوباره او را مندیبار حامد را بب کیفقط  توانستیم کاش
از  گذاشتینم گریو د زدیحرف م شیبرا زیچ. از همهکردیم هیگر شیو زار زار برا گذاشتیاش ممردانه ینهیسـ*ـ
 برود. رونیخانه ب

 دهیاو را د ادیحامد کنج دلش نشسته بود. قبالً هم ز یکه لبخند مردانه یافتاد. همان روز اشیروز خواستگار ادی به
 بر دلش ننشسته بود. گونهنیمحجوبش ا یاز لبخندها کدامچیبود اما ه

 .زنمیهم م شیوآتکه به خاطرت به آب یقدراون ،یزیعز یلیشبگون تو برام خ» -
 ،یدوزیو چشم به نگاهم م یزنیپلک م ی. عاشق چشماتم بانو، وقتکنمیتا آخر عمر جونم رو فدات م ،یپام بمون اگه

 «عاشقم کرد... تی. خانومفهممیحال خودم رو نم گهی. درمیم نیاز ب. شمیم وونهید
انگار آرامش  زدیحرف م یخش داشت. وقت یآرام و مردانه که بم بود و کم ییحامدش بود، صدا یبایز یصدا عاشق

تر بود. از او کوتاه یبود و شبگون فقط چند سانت دهیبلند و کش شانی. قد هر دوشدیم قیبود که به وجود شبگون تزر
بودند که خدا شخصاً سرشته بود و  یاهمان دروتخته قاًیقگفت آنها د شدیالغر، م یلیهر دو نه چاق بودند و نه خ

 وجورشان کرده بود.هم جفت یبرا
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داشت.  واریشد. سمت راستش در خانه بود و د رهیرو خو با ترس به روبه دیخورد. از جا پر واریخانه محکم بر د در
بود و  دهیکنارش را خراش واریخاطر شدت ضربه، دبه ی. در چوبشدیپشت در است که داخل نم یمعلوم نبود چه کس

 بود. ختهیر نیزم یبر رو دیگچ سف یکم
 یپشت یرا از پشت به قالب شیها. دستدهیدر را کوب گونهنیکه ا ستیبفهمد ک دیآمد با ادشیتندتند زد، تازه  قلبش
 بود گذاشت و از جا بلند شد. واریکه کنار د یقرمز

به  یقدم دی. سعدیرنگ از رخش پر د،یچشمان سرخ سع دنیداخل شد. با د پوشاهیبردارد، مرد س یخواست قدم تا
. حالتش انداختیداشت که دلهره به جان شبگون م یبیسرش بست. حالت عججلو برداشت و در خانه را محکم پشت

 .شدیاز آن خارج نم یاشک یچشمانش پر آب بود، ول اهیس یهالهیقرمز داشت و ت یهاگهنبود. چشمانش ر یعاد
 شهیهم یمعمول دیسع د،یسع نیبه عقب برداشت. ا ی. شبگون با ترس قدمدیتلوتلوخوران خودش را جلو کش دیسع

 شیجلو یکه چند تار موها ییموها شان،ینگاه پر نیکرده بود اما قطعاً ا رییدر او تغ یزیچه چ دیفهمینم قاًینبود. دق
حالت راه رفتن که انگار  نیبود و ا یکه از سروصورتش جار یبود، عرق ختهیر اشیشانیپ یبه صورت نامنظم رو
 نبود. یعاد کدامچیه نهایاصالً تعادل نداشت، ا

بر  یزهر یرازچندگاههم ه دیو سع شدیم وانهینفوذ کرد. از فکر نبود حامد داشت د قرارشیب بر عمق جان ترس
 یبفهمد. به انسان خواستیعمداً نم دیرا نداشت و شا قتیو قبول حق دنیآدم قصد فهم نی. انگار اختیریدامنش م

نخواهد شد  نایبزند هرگز ب یکه خودش را به کور یفهماند. آدم یزیچ توانیعنوان نم چیبفهمد، به ه خواهدیکه نم
 هم فتنه شده بود. دیسع نی. اسوزاندیم اشیینایناب یرا هم در فتنه گرانیو د

مدارا  گرید ی. گاهداشتیدست از سرش برم دیتا شا شکستیاو را م جانیهم دیخودش را گرفت. با میتصم شبگون
 .دانستیرا م نیو شبگون خوب ا ستیساز نروز بهتر چاره دیو هزار گذشت به ام

. تا االن دمیخوش نشون نم یمن به تو رو ادیو چه تا ابد ن ادیدرتم. چه حامد ببرا. بفهم که من زنایجلو ن د،یسع -
بشنوم  خوامیرو نم تیمزخرف تکرار ی. حرفاستیبرام مهم ن یچیه گهیبوده احترام بوده و ترس از آبرو. د یهرچ

 یکه پا یمرد واقع هیرو دوست دارم. حامد مَرده.  حامد. من شمیکه من هرگز مال تو نم یرو بفهم نیا دیکه با
جز  یزیاگه درونتون رو باز کنن چ ن،یکشیم دکیاسم مرد رو  یاشتباه ؟ی. اما امثال تو چستادیانتخابش موند و وا

 یچ یعنیبرادر حرمت زن فهمهیهم م یبشریوگرنه هر بن ن،یندار یچون روح انسان نیستین شتریزده بکالبد کرم هی
 .یچ یعنیخود آدم  یوبچهو حرمت زن

در هم فرو رفت.  شتریب شیشبگون ابروها یهادر هم بود و با حرف شیهاسمت او برداشت. اخمبه یگریقدم د دیسع
 به نگاه شبگون دوخت. نهینگاه سرد و خشن قرمزرنگش را با ک
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 ه؟یچ عشق تهیتو اصالً حال ؟یوپرت نگتو چرت شهیم ی. کیزدن دار یحرف مفت برا شهیبازه. هم شهیدهنت هم -
واسه  گهیشوهرته. تو د یدید یبغـ*ـل حامد. تا به خودت اومد یانداختنت تو یچشم باز کن یبا سن کم تا اومد

 تر از دهنت نزن.گنده یمن حرفا
کالمش آرام  یو خشن نبود، جور یجد گریکرد. د رییبه جلو برداشت و لحنش تغ یاش قدممحض اتمام جمله به

 را در موج کالم آرامش ندارد. تیعصبان یامرد ذره نیا کردیفکر م دیدیکه ظاهرش را نم یکه هرکس دادینشان م
 یزیرو. چ یعشق واقع ،یبدم که عشق رو تجربه کن خوامیفرصت رو بهت م نیشبگون، من دوست دارم. ا یول -

 ...ایمن بهترم  ینیو بب یمدت من رو انتخاب کن هی یتونیکه قبالً بهت فرصت انتخابش رو ندادن، م
 نتیبدط نیشبگون بلند شد. نگفته سر درونش را خوانده بود. از ا غیج یکه صدا ودیرا به اتمام نرسانده  اشجمله

 .رفتیکالم انتظار نم نیبه جز ا یزیچ
به  یبه چه جرئت ه؟یشرافت چ یدونیتو؟ اصالً م یشرافت ندار وجدان؟یب یفهمیم ؟یگیم یچ یدار هیحالت -

 ؟یبزن یحرف مزخرف نیهمچ یدیخودت اجازه م
 یگذاشت. با نعره یدست باق کیطول  یبه اندازه یکوتاه کرد و فقط اندک حرمت ،یرا با گام بلند انشانیم یفاصله

 :دیکش ادیفر یبلند
. چرخونمیرو م تیارم زندگتنه د هیمن  ست،یلقمه، سگ از تو وفادارتره. نکبت سه ماهه شوهرت نساکت باش حروم -

واسه من دَم از  نجایبعد ا ست،ین ادتیکجا هست که به اندازه سر سوزن به  ستیووازت معلوم ناون شوهر ولنگ
 ؟یو دُم در آورد یزنیشرافت م

 رساندیم مفهوم را نیا د،یسابیم که بر هم ییهاو دندان اشینیب یهابلند، باز و بسته شدن پره یهازدننفسنفس
چون  یکریپبود و مقابلش مرد غول واریسرش دپشت و در جا تکان خورد. دیشده. شبگون ترس یشدت عصبانکه به

 .آمدیم به حساب چیکه در کارزارش ه دیسع
امروز کار  امخویم ،یسردرگم همهنی. از ادنیخواستن و نرس همهنیوضع خسته شدم. از ا نیاز ا گهیمن د ن،یبب -

که  یحامله باش بازیشامورت نیکه نگران بودم از ا فیح یول میکردیم کار رو نیهم دیکنم. از اول هم با سرههیرو 
 هم عقدت ی. بعد مدتندازهیم . آشنا دارم کارمون رو راهیریگیم محضر ازش طالق میریم .یستین یعنیبعد سه ماه 

 . والسالم.کنمیم
 دیسع شدیشد. باورش نم دیبست و سپ خی دش،یو رنگ صورتش مانند بلوز و دامن سف دیاز رخسار شبگون پر رنگ

 ها همچه؟ او عاشق حامد بود. حامد اگر سال یعنیکار  نیا دیفهمیم اصالً  دیحد رسانده باشد. سع نیوقاحت را تا ا
و زنده بود،  دیکشیم کنون هم با خاطرات حامد نفسا ن. شبگوشدینم مهرش از دل شبگون کم یاذره آمد،ینم

 کند؟ انـتیخــ ـ اشیبه مرد اول و آخر زندگ توانستیم حاال چگونه



 

 

247 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 ها؟هیفکر فرزندانشان بود؟ فکر آبرو و همسا کشد؟یم چه چارهیب یزر دیفهمیم د؟یگویم چه دیفهمیم اصالً دیسع
 نیکه ارزشش از ا شدیم مگر چه رفت،یم ماند. اصالً به زندان خودی. برفتیم دینبود، از اول هم با زیماندن جا گرید

به انتظار  خودیبود، ب دهیترس خودیبود؟ ب شتریب پرداخت،یم دیو تحمل با سع ندندر ما دیکه با یایشرافتیب خفت و
که رو کند به  شدینم حیوق طورنیا دیر از اول رفته بود حاال سع. اگگشتیم از آسمان یراه نجات دیشا ایآمدن حامد 
 .یمال من شو دیتو با دیرخش و بگو

 یم کرد، چالـ*کـل خفه یبو ؟یکشینم . از سنت خجالتیفهمینم یزیانگار چ گهیتو واقعاً د ؟یگیم یدار یچ -
بنداز،  ،یبه گردنم بنداز یخوایم رو هم یمرگ باباحاج ترسم،ینم یچیاز ه گهید گم،یبار آخر م یبرا نیبب ؟یخورد

 کسچی. هستیتر از حامد نبرام مهم یچیه ای. تو دنبرمینم لسؤا ریمن شرافتم رو ز یوجود نداره. ول یمشکل چیه
تنم هستن اما حامد بود که اونا  یها پارهچرا؟ چون درسته بچه یدونیم هام.بچه یحت ست،ین زتریهم برام از اون عز

به  یچ ستیزندان و برام هم مهم ن رمیم یکن تیاذ یها. اگه بخوابه وجود اومدن. پس حامد برام مهمه نه بچه
 .یبترسون زایچ نینکن من رو با ا ی. پس سعستیاصالً مهم ن اد،یسرشون ب

بود؛  تریداشتندوست شی. حامد برادیجوش روسرکهیها را گفت اما ته دلش مانند سحرف نیو ا دیغر رزنانهیو ش محکم
 یابود. اما کنون چاره دهیلرز شانیبرا گریتنش بودند. دوستشان داشت و قلبش مانند هر مادر د یهاها هم پارهاما بچه

ضعف نقطه دیفهمیم دیبه صالح بود. او نبا ستند،یمهم ن شیبرا یاذره هافکر کند بچه دینداشت که بگذارد سع نیجز ا
 فرزندانش هستند. یو
 .یرسینم و به حامدت هم کننیم بدبخت اعدامت -

شود. اما  ادیتا راه خود را باز کند و فر آوردیم و فشار دیچیپیم اش،حنجره قیعم یو بغض در انحنا دیلرز قلبش
اش و حرمت خود و خانواده میاز حرتا بتواند  نمودیم یقو دینشان دهد، او با فیخودش را ضع خواستینم شبگون

هم مساعد و  اشیحال عاد ،ینداشت و با خوردن حرام یتعادل چیکه امروز ه یدیحفاظت کند. آن هم از دست سع
 به قاعده نبود.

اما به صورت  رمیمیم .ستیمهم ن یکسچیو ه یزیچچیه گهی. من فقط حامد برام مهمه. دستیمهم ن دونم،یم -
 .ندازمینم فطرت، تف همپست یتو
متفاوت امروز  دیبه سع ریومتحشد. مات یلبانش جار یو خون از گوشه دیبرق از سرش جه د،یمحکم سع یدهیکش با
سوخت.  یلیس یزق کرد و جااو را بزند؟ پس چه شد؟ صورتش زق دیآینم مگر نگفت هرگز دلش دیشد. سع رهیخ

خواست به طرف  کهنیگرفت و هم دیرانش را از سعیوحبه او اهانت کند. نگاه مات طورنیا دیسع دکرینم فکرش را
به خون نشسته به  یبا چشمان دیافتاد. سع نیزم یشد و بر رو دهیمحکم به عقب کش شیبرود، بازو یدر خروج

اهد به طعمه حمله و هزار بود که هر لحظه بخو یریمانند ش زد،یم نفسشده بود و با خشم نفس رهیصورتش خ
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 ،ینفرت و حرام ،ینبود. خستگ یشگیهم دیسع یصدا ش،یصدا خورد،یم تلوتلو یتعادل نداشت و کم ااش کند؛ امتکه
 زدن واضح و محکم را از او گرفته بود.توان حرف

من به تو حق انتخاب  یو خدافظ؟ واقعاً فکر کرد یدلت خواست بگ یهرچ ه؟یجورنیهم یفکر کرد ؟یکجا قُدقُد -
نظرت واسه من ارزش داره؟ تا حاالش  یکنیم که فکر یهست یو خدافظ؟ تو اصالً ک خوامینم یبگ یدادم که بتون

بات حرف  یسرنیا ن،ی. ببارمیبه دستت ب دیمن با نکهیجز ا یارزش ندار یزیهم صبر کردم مجبور بودم وگرنه تو پش
 .یبولش کنق دینزدم، بت فرمان دادم و تو با

 نی. انزاکتیب و شرمیب حد نینه تا ا ی. قبالً هم بد بود ولدینیبب طورنیرا ا دیسع شدینم و باورش دیشبگون لرز دل
 ینبود. مگر حرام یسابق هم حت دیآن سع گریامروز د دینبود، سع یمیصراط مستق چیو دربند ه ریگ گریانگار د دیسع

 شده باشد؟ خودیبازخود حد نیآورده باشد که تا ا تواندیم چه برسرش
بود  یهرطور دیو با دیدیم ادیدر چنگال ص یریبه اشک بدل شد. خودش را مانند اس شیهاتندتند زد و بغض قلبش

اما تا خواست بلند  خواستیم و از او کمک زدیم ادیفر دیافتاد. با یزر ادی. کردیم خودش را از چنگ او خالص
 نیهم از هم دی. سعگشتیبود و حاال حاالها برنم رفتهخودش  یبه مراسم ختم عمو یآورد زر ادیبزند به  شیصدا
 نیتا ا زیچ. چهشناختینم مقابلش را دیسع نیا گریانگار د یتنش بود. منته اهیو شلوار س یمشک یمردانه راهنیرو پ

 گشت. یگونه جار یاز هر سو شیهابود و اشک دهیودلش لرز. فقط دستدانستیمن کرده بود، خودشیبحد ازخود
 که... یکنیم یکار ی. داریاریشورش رو درم گهید یدار -

 ستیسابق هم ن دیآن سع یحت دیسع نیباور رساند ا نیکه شبگون را به ا یزد. لبخند یرا خورد و لبخند بد حرفش
 .ستادیتر او عقب دیاز جا پر عیطرفش برداشت. شبگون سربه یو عنان از کف داده. قدم

حالم  گهیقسم من د یبه روح باباحاج ،یای. طرف من نمکشمیم برو عقب، به خدا قسم دستت بهم بخوره خودم رو -
 یرزو. تو آدمیم انجام دیرو که نبا یو اون کار ارمیطاقت نم گهی. دستت بهم بخوره دخورهیم از رفتارات به هم

 .دیسع یبریم داشتن من رو به گور
بر حال شبگون  یشخندیلبش حفظ کرده بود و ن یرا گوشه زیبه عقب برداشت، هنوز آن لبخند تمسخرآم یقدم دیسع

. ختیریم گذاشت، هنوز حالش بد بود. هنوز چشمانش قرمز بود و عرق از سروصورتش بشیرا در ج شیهازد. دست
 .نمودیم شدهدهیدر صورتش در ایح یهااصالً انگار در حال خودش نبود و پرده

خوردم و پام شکست؟  نیزم ادته؟ی. گرفتمیم هات جونخنده ی. من با صدایما بزرگ شد یخونه یتو یاز بچگ -
 هیاما مثل  ینداشت یسن خودت نکهی. باایدیکه نداشتم به دادم رس یمادر نیع ومد؟یم از زانوم یچه خون ادیم ادتی

. گرفتمیم تو جون یبند برسه. من با محبتاتا شکسته یچطور زخمم رو بست ادمهی. من هنوز یدیپرستار به دادم رس
 .کردمیم یبودم با محبتات زندگ دهیکه مهر و محبت ند یمن مادر،یب منه
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 یبرگچ واریآورد. چند قدم عقب رفت و همان دستش را به د رونیشلوارش ب بیدستش را از ج کیو  دیکش یقیعم آه
 آن انداخت. یوزنش را رو شتریب باًیداد و تقر هیتک دیسف یشده

من  یول یکردینم یکار خاص دیتو حواست بود، شا شدمیم ضیتو حواست بود. هروقت مر کردمیم هروقت تب -
 بودم، دهیو من نفهم یبستیم که به حامد دل ییخاطر اون روزاخودم رو به وقتچیو ه گرفتمیم از محبتات جون

 ما، حامد شد عشق و انتخابت؟ نیبودم که پشتت بود، چرا از ب یاون شهیمن هم ؟یعاشق حامد شد ی. کبخشمینم
در  یزیشد. چ رهیدرنگ کرد و به حرارت نگاهش خ یالحظه اریاختیب مضطرب و مظلوم شبگون، یهاچشم دنید با
 درشتش اهیس یهاکه از چشم یآرامش دیشا انش،یپایب مهر دینبود. شا کسچیدختر وجود داشت که مثل ه نیا
آرام گرفته بود اما  یکم یخاطرات کودک یادآوریزن وجود داشت. با  نیکه در ا یگریهزار لطافت د ایو  گرفتیم
خودش هم  یکه برا یادیشد و با فر تریرفته عصبهمحزونش رفت یکه با برگشتن به زمان حال، صدا دیینپا یرید

 :دیو غر دی. ابرو در هم کشستادیصاف ا نمود،یم بیعج
. یتالش کردم بهم برنگشت ی. که هرچیکه تو بهش بله گفت یکه حامد شد شوهرت. که من نفسم رفت اون روز -

 نه. گهیبار د نیواسه خودم داشتم اما ا ییتا حاال ترسا دیتمومش کنم. شا خوامیم شبگون. امروز گهیاما بسه د
و چه  ی. فردا اول وقت چه بخوایبار فقط مال خودم نیتُنگ حامد. ا یتو یفتیو ب یبخور زیاز دستم ل ذارمینم

 .کنمیم بعد هم عقدت ،یریکه طالقت رو بگ زنمیم دارم، آشنا دارم، همه زورم رو قیمحضر. رف برمتیم ینخوا
اش را در خطر که قلعه یریشمتوجه شد که اکنون شبگون در جلد ماده ارادهیب دیدر هم شبگون را که د یهااخم

 دیفاجعه با نیاز ا یریجلوگ یپاره خواهد کرد. براکه آوار کالمش، تنش را تکه کشدینم یخواهد رفت و طول دهید
 .کردیم او را در نطفه خفه دی. باگرفتیم را گرفرصت حرف و اما و ا دی. باکردیم کار را تمام

شبگون دوخت. چند قدم باسرعت و کوبنده جلو  زیکرد و به نگاه ت زی. چشمانش را ردیدر هم کش شتریرا ب شیهااخم
 :دیغر نیخشمگ ینر ریمانند ش اش،یو عصب رانینگاه ح شیرفت و مقابل شبگون قد صاف کرد و پ

دادگاه و  دونمیم محضر و چه برمتیم و کشمتیم نیزم یو رو رمیگیم ه از موهاتفردا اگه شده باش ن،یبب -
شبگون.  دمیبه آخر رس گهی. من درمیگیم نفست رو ی. حرف بزنشمینم التیخیب .یهرجا که الزمه تا تو مطلقه بش

 .ستیبرام مهم ن یچیه گهید
شد. دو  رهیخ یباباحاج یراست خانه یسرعت برگشت و به کمد گوشهسرش آمد. بهپشت از کمد یخشخش یصدا

هم  ینازک یتور یبود. پرده لیبه چپ ما یشل شده و کم شیاز درها یکی بودن،یمیدرش بسته بود اما به علت قد
 .زدیم در ذوق اشیدیزده بود و سف رونیدر ب یپشت در بود که از ال

 شد. رهیسمت شبگون خبه آمد و دوباره یبه نظرش عاد زیچ. همهدیند یزیچ
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 گهی. دستیوجودت ن یشرم تو ذرههی ؟یکنینم . چرا شرمستین تیحال یچیواقعاً انگار ه گهی. تو ددیبس کن سع -
 کرد، خودت بگو. دایمثل تو نجات پ یرتیغیب از دست آدم شهیم یچطور ،یکنیم موونهید یدار
 :دیدستش را به کمر زد و غر کینگاهش کرد.  گرانهخیتوب
 خانوم.عروس ستیمحضر، واسه خودت خوب ن یمواظب حرف دهنت باش. نذار فردا اول وقت با صورت کبود بر -

را وسط  یرتیغیب پرچم گونهنیا دیسع کردینم نمانده بود. باور یباق شیبرا ینا و توان گریدر دل شبگون نبود. د دل
برادر حد پست و رذل شده باشد که به جز نظرداشتن به زن نیتا ا دیسع شدینم علم کرده باشد. باورش شانیهایزندگ

که بتواند  یمانده بود که بخواهد نگه دارد و نه حرف یباق ینه حرمت گری. دذاردرا با خود بگ یاحانهیقرار وق نیحاال چن
حرف  گریمقابلش بجنگد. کنون د ودمشاخیب غول نیسپر کند و مردانه با ا نهیوقتش بود سـ*ـ گریمؤثر واقع شود. د

 د؟ینگو چیو او ه ردیبگ یزن را به باز کیشرف  تواندیم یاز شرافتش بود و چه کس
توان بود که موجود نا کیزن نبود.  گرید شدیم میشود؟ اگر تسل میمگر بود که تسل ی. زنکردیم دیبا یتالش حداقل

به  یگریافکار، نگاهِ د نینتوانسته بود از شرفش در مقابل قاتل شرافت دفاع کند. زن به شرافتش زن بود و او جز ا
نهال به بار نشسته  نیبه نام شرافت کاشته بودند و حاال ا یزیداشته باشد. در نهادش چ توانستینم نداشت، یزندگ

 شده از آن دفاع کند. یالهیداشت به هر وس فهیبود و او وظ
اگه  رم،ی. من اگه بمکنمیم کاریآخر و نفهمم دارم چ مینذار بزنم به س د،یشرت رو کم کن و برو. سع د،یسع -
 ی. حتشمینم وجود نداره. من هرگز از حامد جدا یمحاله از حامد برگردم. طالق ادیسرم ب ییبشم، اگه هر بال کهیتکهیت

خودم سرش رو، رو به قبله  یاگه با دستا یاگه زبونم الل حامد مرده باشه. حت یا انتظار باشه. حتهسال متیاگه به ق
 .ادیتو ب یشناسنامه یاسمم تو ذارمینم . منرسهینم بخوابونم، تو دستت به من

 فیبودن شبگون ک وریقدرتمند و غ نیاز ا شهی. همدیچسب واریزد و تلوتلوخوران عقب رفت و به د یپوزخند دیسع
 .زدیم شبگون در ته جانش زخمه یهااما حرف کردیم که کرده بود نگاه یو حاال با افتخار به انتخاب خوب کردیم
از فردا اسمت  ،یشی. تو فردا صبح زن من مگمیم یچ نیخوب گوش کن بب ان،یزن حامد مهرداد اهلل،نیدختر ع -
سرت  یداد بزن. با ناخنات صورتت رو خراش بده، تو یخوایم هرچقدر . حاالانیمهرداد دیشبگون، زن سع شهیم

 .یشینداره. تو زن من م دهیفا نایبزن، نه ا
 نیاش باد کرد و در چشمان مشکزنانه رتی. رگ غدیلرز ضیاش تمام نشده بود که شبگون از خشم و غجمله هنوز

 :دیمرد مقابلش زنانه غر
 . وقاحت ویاز حد گذروند گهیصد بار توبه کرد. تو د دیبا یاریکه اگه ب اریدهنت ن یرو تونگو، اسم من  یچیه -
ها؟  یحرف بزن یجورنیا یتونیم کمرت صافه، چطور رت؟یغیب یکنینم . تو شرمدیاز حد گذشته سع تیشرمیب

 حامد برادرته.
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 یو چون کس دانستینم مردانه رتیاز غ یزیچ شناخت،ینم را اصالً ایوحآمدن نداشت و انگار شرماما قصد کوتاه مرد
 الیخیب حرمت نام برادر. الیخیب شده باشد. هاثیوحدتمام حرف الیخیب که آب از سرش گذشته باشد و نمودیم

 .رتیو غ یمردانگ
 دانستیم سمتش برداشت. با خودش تعارف نداشت وبه یگریقدم د دیو به ناگه سع دیبار هزارم لرز یشبگون برا دل

که تو هرگز از  یکه مبادا سست شو زدیم بیدر کتمانش داشت و بر خود نه ی. هرچند در دل سعترسدیم دیاز سع
 یشده بود. زهرمار شرمیب دی. سعدیلرزیم هم شیهاشممردمک چ یحت تیاما در واقع ؛یترسینم و امثال او دیسع
پُرصدا بود که  یشبگون چون ناقوس یدر قاموس زنانه نیو ا دانستینم گریرا د یبد و خوب چیرده بود و انگار هخو

حرمتش به دست  شدندهیکه از در یکه به گوش جان زن یزنگ خطر را در گوشش به صدا در آورده بود. زنگ خطر
 زن کیترس و وحشت را فقط  نی. افهمندیم را فقط زنان نی. ادیترسیم ست،یکه در حال خودش ن یمرد کی
 زن کیچه. فقط  یعنی کندیم دنیو دستانت شروع به لرز دیآیم بد به دلت یوقت داندیم زن کی. فقط داندیم
که  غردیو در گوشَت م شودیم ناقوس خطر دندر مغزت شروع به صدا در آور یناخواسته الهامات یکه وقت داندیم
که  یازنانه فیظر یچه. ترس و وحشت، پاها یعنی زدیریم یطانیخلوتگاه ش نیدل غافل بجنب که حرمتت در ا یا

 .فهمدیم زن کیرا هم فقط  نهایداشتن وزنت را ندارد، اشده و توان نگه حسیب از ترس
صورتت  یکنم تا تف هم تو یکه کار یرسونیم ییمن رو به جا یشبگون دار ،یزن من باش دیبا کنمیم تیحال -

 .اریسگ من رو باال ن ینندازن، اون رو
 یو از ترس قدم ارادهیب را فراموش کرد بود. زیچهمه گرید دیجانش سست شد و رعشه بر اندامش افتاد. سع یهمه

شد و به که انگار حاال از حرف خودش خوشش آمده با مانستیم را یجلوتر رفت. مثل کس دیپا به عقب گذاشت. سع
 رها شود. هاخواهمینم و هیهرچه کنا ازانجام شود تا  دیکه با ستیراه نیهم دیفکر کند که شا نیا

و قلب شبگون از  رفتیم ترکیهمچنان نزد دیسرش چسباند. سعپشت یگچ واریشبگون را به د د،یرفتن سع جلوتر
 بود. جستنرونیدر حال ب اشنهیشدت تندزدن انگار از سـ*ـ

 ،یندازیم جفتک قدرنیا نیبهت فرصت دادم، واسه هم ادیشبگون، به نظرم من ز یدونیم ؟یخواینم که من رو -
 الزم بود زودتر... دیشا
 خفه شو! -
و نداشت. ا شیرومرد روبه زیو ت بیدر نگاه عج یریتأث چیبود و خانه را لرزاند؛ اما ه رتیبلند شبگون، از سر غ ادیفر

 آمدن نداشت.بود و قصد کوتاه رهیخ شیهمچنان به سرتاپا
 روش من از اول غلط بود... ه؟یچ یدونیم اصالً  کردم،یم باهات تا گهید جورهی دینه، از اول با -
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بدل  یبلند یهاهقاش به هقدر قلبش به صدا در آمد و از زور ترس، بغض فروخورده یشتریخطر با شدت ب ناقوس
حس  اشیزنانگ یبلند زار زد. بدجور خطر را با مشام قو یکه انگار تازه از شوک در آمده باشد، با صدا یمثل کس شد.

 کرده بود.
 که یزی. تو رو جون هرچمیسوزیم اگه به پا بشه همه شیآت نیبه پا نکن، ا شی. آتدیخدا برو سع یمحض رضا -
دادن.  ینذر یتو ی. تو صف اولدهیاز سرت پر مونیوانیکه د یخورد یهمه رو نابود نکن. چه کوفت دی. سعیپرستیم

تر راحت رمینزن. به خدا من اگه بم مونشهیبه ر شهیت یباباحاججان  د،یگرفتارا باز بود. سع یبرا شهیت همتو در خونه
 .یسازیم که تو با حماقت امیننگ نیاز ا
را. خشکِ خشک شده بود. سرد  زیچچی. هکردینم را حس یایناراحت یترس و حت چیداشت. انگار هبه جلو بر یقدم

 یرحمو دل دیدیم مدامش را یهااشک شدنی. جارکردینم حس یزیو چ دیدیم شبگون را یها. التماسروحیب و
شبگون  یخودش. ناگهان دستش را به شانه یخواسته جز دیدینم یزیدلش از سنگ شده بود و چ یی. گوکردینم

 نداشت. یتیاهم شیاما برا کردیم دست حس ریشبگون را ز فیونحفیجسم ظر دیفشرد. لرز شد واروانهیزد و د
 !یدادیم حرفم رو گوش دیتو با -

و تا حد  کردیم که شبگون را سردرگم یبیبود؛ اما به طرز عج نهیشده بود. پر از خشم و ک بیدار و غرکش لحنش
شبگون  یمردانه و درشت جلو کلیلبانش نقش بسته بود. با آن ه یرو یفیپوزخند داشت. لبخند کث ترساند،یم مرگ

 .دیدینم و صورت غرق در درد و اشک شبگون را فشردیم را در چنگالش شیبازو یرحمیب بود و با ستادهیا
توش  یرو که عفت یچون تو. ببند دهن یصفتطانیرو ش انشیو ب کنهیم نطق طانیکه کالمش رو ش ییببند صدا -
چرا به  ؟یکشیم چرا هنوز نفس وجدان؟یب یا. چرا زندهشکستیم ننگ نیاز ا دی. کمرت صافه؟ کمرت باستین

 .یستیمن وا یجلو یخودت جرئت داد
 شیبرا یمجال یهم حت دنیترس یبرا گریبود د دهیشبگون دورَگـه بود. از بغض و خشم گرفته بود اما فهم یصدا

ندارد که به آن  یزیچ اش،یقلب مانیبود جز خودش و ا دهیکند. فهم یباشد و کار یقو دیبود با دهینمانده. فهم یباق
 .ستادیایم مرد انیعص یلوو محکم ج دیجنگیم دیرا دور کند. با دیمتوسل شود و سع

زد و به طرف  یمحکم یضربه شیسرعت با پا بر ساق پارفت، به گرشید یبه طرف بازو دیسع گریدست د کهنیهم
را ندارد که  کسچیدر را بشکند و ه تواندیم خوردنآب یبه راحت دیسع دانستیم . خوبدیدو یاتاق کوچک باباحاج

 خاص و عام قرار نیو لع بردیم که شرافتش را ی. اتفاقافتادیم دیکه نبا یاز آن اتفاق یوا یبرسد. ول ادشیبه فر
 .دادیم

محکم با مشت بر در  دیسرنوشت دچار شود. سع نیبه ا یروز کردینم شد. فکرش را یها جاراز گونه شیهااشک
. نه منطق ستین یاچاره ی. گاهدادیم خودش را از ننگ نجات دی. باگرفتیم میتصم دینداشت. با ی. فرصتدیکوب
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گرفته و قلبش  طانیرا امشب ش دی. چشمان سعییآبرویب نداشت جز یصبر سرانجام نیو نه صبر، که ا دهدیم جواب
 و آنها... گشتیکرده بود. اگر حامد برم ریرا هم تسخ

 نه با حقارت. مردیم با شرافت دیبه او برسد. او با دیدست سع گذاشتیم دی. نه نباکردیم اشوانهیهم د فکرش
 ترساندیم او را دی. بادیبه چنگ کش وارید یکوچک رو یرا از طاقچه تیاتاق برداشت و کبر ینفت را از گوشه تیپ
 .دادیم خودش را نجات نکهیا ای

به خون نشسته نگاهش  یهابا چشم دیبشکند را باز کرد. سع دیسع یهامشت ریز گرید یرا که ممکن بود تا لحظات در
 کرد.

 .کشمیم روبرو گم شو، برو عقب وگرنه خودم  -
و ناالنش  چارهیبه شکار ب یای. چشمانش قرمز بود و چون نگاه شکارچدیقلبش را به آتش کش دیپوزخند سع یصدا

اما  رد،یبگ یرا جد دیتهد نیا نکهیو چه رسد به ا کردینم آدم هم حسابش یشده بود. مشخص بود حت رهیبه او خ
 .کردیم از شرافتش دفاع دیشبگون مصمم بود. با

نفت بر جانش  ی. بوختیخودش ر یرو ینفت را باز کرد و به آن تیدر پ د،یاز جانب سع یبا برداشتن قدم سرعتبه
 یرا جد دشینداشت. او هنوز هم تهد یتیاهم دیسع یسر داد اما برا یبلند یهاهقو با حسرت هق دیچنگ کش

را بچگانه  شیکه چقدر نقش اول نما کردیم رفک نیو به ا نگردیم مضحک یشیکه به نما ینگرفته بود و مانند کس
 کند. یشبگون بتواند کار شدینم باورش یحت دیبر لبش بود و شا یزی. لبخند تمسخرآمکندیم یباز ریرباورپذیو غ

رو گرفتم  ممیرو، امشب من تصم ایبازبچه نیجمع کن ا ؟یروت که چ یختینفت ر ؟یمن رو مسخره کرد چاره،یب -
 تقال نکن و حالم رو به هم نزن. یخودیب پس ده،ینم رشییتغ یچیو ه
سرش را بلند کند و مانند  تواندینم گرید یاتفاق حت نیبعد از ا دانستیم را تحمل کرد. او نیچننیا یانگ شدیم مگر
 شدیم دختران دچار هیبه سرنوشت بق دیو آخرش با ماندینم شیشرافت برا گرید شود،یم با او برخورد فیکث یخائن

 یکیراه بار شیهاها از گونه. اشکردیرا بگ شیجلو توانستیم . پس حداقل قبل از وقوع فاجعهکردیم یو خودکش
نداشت.  یراه انتخاب گریدچار شود و او د انیپا نیبه ا کردینم . فکرش راختندیر نییاش به پاکردند و از چانه یرا ط

 ؟ییآبرویب کوتاه با یزندگ ایشرافت  ای
 نی. ایبکن یتوانستینم فکرش را هم یکه تو حت خوردیم رقم یجور یزندگ طیشرا ی. گاهیندار یاچاره یگاه

. از درون گُر گرفت و دیشد. ترس کینزد دیساز نبود. سعچاره گرید زشیر یهاهقداشت. هق نییباالوپا ادیز یزندگ
 یایچه دن د،یدیم و گشتیبود و آخ که اگر حامد برم یشرافتیب با یصبر، مساو یانبود. لحظه زیصبر جا گری. ددیلرز
 نجاتش دهد. توانستیم چشم حامد فقط مرگ ی. جلوخوردیم رقم شیبرا یاهیس
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 زمان در نگاهشپرت کرد. خشم و نفرت هم رونیو از اتاق به ب دیرا کش شیو با خشم بازو دیسمتش جهبه دیسع
 .لرزاندیم شتریشبگون را ب فیو تن نح کردیم دادیب

کردن که قبل از ارتکاب جرم قصد زجرکش یایافتاد. مانند جان نیبر زم ارادهیب شبگون زد و او یبه پا یمحکم لگد
 تیخم شد، کبر کهنیحقارت نگاهش کرد. هم اول زجرکشش کند. آروم جلوتر رفت و با خواستیم فرد را دارد،
شد. انگار تازه  اهیمانده س ریمتح دیچشمان سع یجلو در ایآتش به تمام تنش گرفت. دن یشد و در آن دهیشبگون کش

 غیو ج دیکوبیم واریکه از درد و سوزش خودش را به درود یو ممتد شبگون امانیب یهاغیو با ج دیایاز شوک در ب
 باز کرد و گدسمت در رفت و قفل آن را باز کرد. چهارطاقش را با لبه عیشد و باالخره حرکت کرد. سر رهیخ دیکشیم

شد، دستش سوخت و با  کشی. خواست به او دست بزند اما تا نزددیدو دیکشیم غیج امانیب که یسمت شبگونبه
 .دیدستش را کش که انگار تازه از عمق ماجرا باخبر شده باشد یوحشت

قدر وحشت کرده بود که هراس دو چشمان . آندیکش رونیاز آن ب ییو پتو دیدو یواریبه طرف کمدد سرعتبه
. پتو را پشتش دیو به طرف شبگون دو دیشده بود و به رعشه افتاده بود را ند رهیکه از داخل کمد به آنها خ یکوچک

 :دیکش ادیداد و فر هل رونیسمت ببه انداخت و او را که به وسط حال آمده بود
 حوض... یحوض، خودت رو بنداز تو یبرو تو -

حرکت به داخل حوض و قسمت  کیو با پتو پشتش را گرفت و او را با  دیسمتش دوافتاد. به نیشبگون بر زم که
در حوض افتاده بود.  اهیس یبا بدن هوشیسوخته و ب یآن که کم عمق بود، پرت کرد. آتش خاموش شد اما زن ییابتدا

 یبود. گرد دهیاز لباس به بدنش چسب ییهاکرده شده بود. تمام تنش سوخته و تکهو ورم اهیس دش،یصورت گرد و سف
بدنش در آب فرو رفته بود که ناگهان در باز شد و چشمانش به چشمان متعجب  یهیبود اما بق رونیصورتش از آب ب

 برادرش گره خورد. یزدهو وحشت
*** 
 ساره

 .میکنیم رفع زحمت نیپول ما رو بد یخانوم انجام شد، مابق -
 آوردم و به دستش دادم. رونیب فیها را از کبزرگ اسکناس یام. دستهرا قبالً به دقت شمرده شیهاپول

 بود. یکارت عال ر،یبگ -
 یااش در برابر چشمانم طعنهبستهزرد چرک یهاکه دندان زندیم یا. لبخند گستاخانهدیآیم درشتش جلو کلیه با

 هیشب باًیدارد که تقر یدرشت کلی. هرودیم و زندیم پول را چنگ یبسته یکالم نیتر. بدون کوچکزنندیم به نگاهم
او هم طمع پول دارد اما سبکش  بی. عجدمیدیم را شیهاکارتون یکودک دراست که  ییچراغ جادو یهاهمان غول

هم  اشیکار شرفتیو اصالً پ ستیابانیخورده و شرور خزخم یهاالت هی. شبستین یمانند رسول دهیاتوکش گرید
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امروز است،  یماجرا سمتق نیبهتر نیانداخته و ا رونیزور بهراد را از آپارتمانش بشرور بودنش است. به نیخاطر ابه
 یتمام حواسم را به کار بندم و ضربه دیو ندارم. اکنون باا هیعل یگرید یانجام کارها یبرا یکه وقت و فرصت فیح

 آخر را بزنم.
پر از  خچالیرا از در  یوانیو ل گذارمیم . قدم به آشپزخانهرمیگیم آپارتمان کوچکم دیو نگاهم را از در سف گردمیبرم
 .کنمیم آب

. رومیم سمت تلفن همراهمبه و گذارمیم آشپزخانه یگرد جلو زیم یرا رو وانیسرعت ل. بهدیآیم یزنگ گوش یصدا
 شماره ناآشناست.

 ؟یشنویم شبگون، الو صدام رو -
 .ستینامفهوم ن شیهاهمراه است اما حرف یگوش تیپاراز یبا کم صدا

 بگو. شنومیم -
را  یاسترس قبل گرید شی. صداکنمیم تلفن هم حس نیشدنش را از پشت همو حس راحت کشدیم یبلند نفس

 .ستیاز هرگونه دلواپس یندارد. خال
به تو مشکوک  یفرستادم. فعالً کس سایرو واسه پل دای. اطالعات آمیو فردا عازم میمونیم . امشب روهیترک میدیما رس -
 کارت باش. یالزحمهمنتظر حق گهیاما حواست باشه. تا چند روز د شهینم

شوند. البته  رحمیب توانندیم ها چقدرآدم ی. گاهستین الشیخ نیمرا کشته و ع یاست. پسرعمو حیوق بیعج یرسول
 مانیواقع یما فقط فرصت ابراز خو م،یدار یها ذات و سرشت پاکما آدم ندیگویم بقاست. دروغ یاش براهمه نهایا

 کندیم ییما را وادار به کارها یدرون یو حس میلرزیم از درون افعمانهمه در پس من فتدیکه ب شیوگرنه پا میرا ندار
ساخته.  شیدر لباس م یرتانیوسیحس بقاست که از ما د نیکه ا میچه کن یول م؛یشویم نیشرمگ یکه خودمان گاه

را.  شیآرزوها وعمر  یگریجسمش را و د یکی کشد،یم را یگریاز ما روح د یکی م؛یها قاتلما انسان یدر اصل همه
 دیبایم که ییوسوو او را به هر سمت یریاالغ بگ کیکه در مقابل  یجیهمانند هو مینیبیم قالب ما منافعمان را

 .میخودمان ری. ما از درون اسیبکش
 یآه تماس ک آمد؟یم دیبا امکیپ یاالن صدا ی. لعنتدردیم افکارم را رواریحر یپابرهنه رشته یبوق گوش یصدا

 کرد. یخداحافظ یاصالً متوجه نشدم چه گفت و ک خبرم؟یب قطع شد که من
 شیخاطر اشتباه پکه به فیو صد ح دمیرا با عشق خر لشی. مبلمان و تمام وسااندازمیم به آپارتمان کوچکم ینگاه

 استرکیها را کنار بگذارم و تمام نقشه دیاست که با نیمملکت بروم. از آن بدتر ا نیآمده مجبورم همه را بگذارم و از ا
 را اجرا کنم. یاصل ینقشه
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 یبنشانم اما در عوض مرگ مهراد اتفاق خوب یرا هم به کرس رادیام در مورد سارگل و هشد که نتوانستم نقشه فیح
و  یکنیم قلبت حس یکه داغ رو یرا دوست دارم. هنگام دنتی. آخ که چقدر دردکشکندیم است و او را دچار درد

 .کندیم در ذهنت نشخوار نیهزار افکار زهرآگ
را  یزدیم از درد نعره یدرست مثل من. آخ که وقت ،یذره آب شوذره دیدرست مثل من. تو با ،یزجر بکش دیبا تو

 چقدر دوست داشتم.
و آواره شده و مجبور  خانهیب هم گرتیپسر د یدیفهم یو از طرف یدیکه خبر مرگ فرزند دلبندت را شن یوقت همان

 .یپناه دهبه او  یشد
 ییخانه صدا یکرم کیسرام یدارم روپاشنه یها. کفشرومیم رهیسمت دستگبه د،یآیدر خانه به صدا در م زنگ

 .شودیم از آن احساس یخود زنانگ یکه معنا یزن خلق کرده است. آهنگ کیجذاب و مختص 
 داخل. ایب ی! خوش اومدییعه محسن تو -

بد هستم، چه  دهمیکه نشان م یزیاز آن چ شتری. محسن اگر بفهمد من صد بار بندینشیم کنج نگاهش یلبخند
چگونه با من  دانمینم مرا درک کند؟ تواندیم ایآ بخشد؟یم مرا ایخواهد کرد؟ چگونه با من برخورد خواهد کرد؟ آ

هاست که روحم از بد حوادث خودم را نجات دهم. من سال توانمیم است که یتنها راه نیا یبرخورد خواهد کرد ول
 فهمد؟یم او چه یروزگار سرخورده شده ول

را در  یکه حس عشق و مهربان کندینگاهم م یاش جا خوش کرده است. جورصورت مردانه یرو ینینشدل لبخند
خوب است. او مرا از خودم  یها. پر از حسدیفهم شودیچشمانش را م کنمیم حس یچشمانش درک کنم. گاه ینین

 ام.من همه او شده نمیبیم میآیم به خودم یکه وقت زیقدر لبرآن کند،یم زیلبر
که در حق خودت  یکار نیو خود را آراست؛ اما بهتر دیلباس پوش دیکه چگونه حداقل با یاموختیمحسن تو هرگز ن آه

را دوچندان کرده مخصوصًا  اتییبای*ـان، زـیعـر یموها نی. همیفر نکرد گریرا د تیبود که موها نیا یکرد
 مهیبا صورت ن یبیعج یخوانو هم بخشدیم به چهره یوقار خاص یکنیم که مردانه آنها را به باال شانه یهنگام

 دارد. اتدهیکش
و به حال دل من  یبزن یتونست یچطور ؟یاون حرفا رو بزن یتونست ی. چطوردمیرو شن شبتید یسایساره تمام و -

نکن. من طاقت  یطورنیبودم، گرفتارت. دِ دختر با من ا رتیمن از اول اس ؟یکرد موونهید یدونیم ؟یفکر نکن
تو جرئت و  یمن به اندازه دیبرام سخت بود شا یلیحرفا خ نی. گفتن ایناک اوتم کرد ییکهوی یدونستیم ندارم.

 دمیمنم مثل توام اما ترس دم،یخوشحالم که احساست رو فهم ،یستین خوشحالم که تو مثل من یجسارت نداشتم ول
 بهیاالن عج ینسبت به من بود، ول بیعج ینفرت هیچشمات  یتو شهی. تو همیرهام کن نکهیاز ا ،یبفهم نکهیاز ا

 .رمیگیاون حس بد رو ازت نم گهید
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رو بدون،  نیا یبهت بگم، ول دیبا یچ یحت خوامیم یاالن چ دونمیوپام رو گم کردم نمدست هویهول شدم.  ساره
 ازبودنت،ینیب من از قبل دو برابرش رو نسبت به تو داشتم. غرورت، تالشت، ،یکه تو نسبت به من دار یهر حس

 یهمه یبود، اما تو بایمن ز یهمه و همه برا ،یاشتکه وقت کار د یتیرفتارت بود، جد یکه تو یایاون محکم یحت
 دوستش داشت... شهیکه م یدار یقلب هیتو  کردمیکر ممواقع، من ف نیا

شروع به گفتن از احساسش کند.  گونهنیدر را باز کنم ا نکهیبه محض ا کردمینم فکرش را هم زندیم تندتند قلبم
پر از  ،یجانی. پر از شور و هباستیبودن با تو ز. چقدر حس عاشقکنمیم نگاهش ریومتح. ماتلرزدیم میوپادست
 . چند قدم به داخل آپارتمان آمده.بندمیم . با عجله در رابایز یهااتفاق

 .نیبش ایب -
گرد  قهی شرتیبه همراه ت دهیپوش یرنگی. کت کتان زرشکدهدیم نه تکان یو به معنا آوردیم دستش را باال عاًیسر
 میوپاام. دستسردرگم شده ی! کمدانمینم ا...خودش ر یرا دوست ندارم، ول پشی. هنوز هم تیمشک یو شلوار ل دیسف

انجام  یچه واکنش دیبا دانمی. نممیچه بگو دیبا دانمینم ست،زدن هم سخت شده احرف می. برالرزدیم جانیاز ه
 .دانمینم دارم؟ کردنیمن فرصت عاشق شود؟یم خوشحال میچه بگو یعنیداد. 

دونفره  ییمن و تو تنها یوهواحال نیا م؟ینیخونه بش یگوشه بمونیحال عج نیامشب من و تو با ا ستین فیح -
کافه شهر  نیتردنج یتو کیک کهیآماده، با دوتا ت یمن و تو چا یوهواحال نیشب الزم نداره؟ ا یابونایخ یتو
 .ایحرفم حرف نزن یرو گهیو بس. د خوادیم

 که ییها. وزنهکنمیم قلبم احساس یرا رو یچند تن یادارم! وزنه یبیو عج نیچرا ته قلبم حس سنگ دانمینم
 !دانمینم ستم؟ین قیمن ال یعنی. یستین قیتو ال دیگویم

 یانسان خوب یلیهستم؟ نه، نه، نه؛ من خ یانسان بد یلیرا بشناسد و بفهمد که من خ ینباشم. اگر او من واقع دیشا
هم باشد که من بخواهم با او حرف  شیاز خدا دی. او باشودیمن دایپ یکه از من بهتر کس رفتیم ادمیهستم. داشت 

 دوستش هم داشته باشم! نکهیبزنم چه برسد به ا
 ساره! -
چگونه  دمیکه پوش یلباس نیفکر نکردم ا نیبه ا یمن! من حت یخدا ی. واگردمیطرفش برمگرمش به یصدا با

کوتاه و دکلته.  یراهنی. پامدهیسبز و سرخ پوش یهازردرنگ با گل راهنیپ پسندد؟یم لباسم را نیاست! او اصاًل ا
 میبه موها یدست اریاختیب به خودم برسم؟ دینبودم که با کرف نینه؟ چرا اصالً به ا ایرا دوست دارد  راهنمیپ دانمینم
را سشوار  میم، موهاکه از حمام آمد شیآمد دو ساعت پ ادمی. حاال کنمیم و با سرانگشت آنها را مرتب کشمیم

 ام.هم حالت داده یو کم دمیکش



 

 

258 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

. کنمیم نه؟ نگاهش ای دیآیم ام خوششبه آن اضافه کرده ییطال یهارگه داًیکه جد امیاقهوه یاو از موها یراست
چون فقط به  ند،یبینم را یگرید زیچچیمن ه تیجز من و شخصعشق دارد و انگار به ینه چشمان او همچنان سودا
درشتم،  نِیمشک یِدو گو نیجز ا! او انگار بهدیهم نچرخ زین میهالباس سمتهب یالحظه یمن توجه دارد. نگاهش حت

 که دخترک ییجا. همانکه خودم هستم ییجا. درست همانندیبیم . او فقط عمق نگاهم راندیبینم یگرید زیچ
را هم نداشته که از او  یدوخته که در توان باورش نبوده. کس یکه چشم بر اتفاقات ینشسته. دخترک ییتنها پناهیب

قدر زود که شد. آن دیسپ شیزود موها یلیکه خ یاو ببرد. دخترک شیاش را پروح و قلب نابودشده رد،یکمک بگ
 !دیرس نجایبه ا ی. کدیقد کش یبزرگ شد؟ ک یک دینفهم

 آماده بشم منتظرم بمون. رمیمن م -
. شال امدهیدرشتم کش یهاپلک یرو یرا به تن کردم. خط چشم دمیسف یسرعت مانتو. بهستمیایم اتاق نهییآ یجلو

 .میو با هم از خانه خارج شد دمیرا به سر کش دمیسف یساده
 گریمن نوع خودرو د یرا دارد، اما برا رنگشیمدادپارک کرده. همان پژو نوک یاطبقهرا دمِ در آپارتمان شش نیماش
ترس! من  یهمراه با ابهام و کم نیریش ی. حسکندیم قیرا به وجودم تزر یبیندارد، چون خودش حس عج یتیاهم
 از من گرفت. امتهرا که دوست داش یکسان شهیهم ندهی. آترسمیم ندهیاز آ
بر گردن روانم فشار  یگرگ یهاپنجه و مانند کنندینم میافکار لجوج مزاحم که رها نیامشبم را با ا دیمن نبا نه
با احساسم همراه شوم.  خواهمیم از افکارم رها شوم. امشب فقط دیسَر کنم. من با کنند،یو زجرکشم م آورندیم

که هم دلهره در عمقش دارد و  بیغر ی. حسکندیم ترکیبه من نزد شهیرا از هم گریانسان د کیکه وجود  یحس
 که تا به اکنون حس نکرده بودم. یزیشگرف، چ یهم لذت

 مانیشگیکه به کافه هم کشدینم یفکر کنم. طول یزیبه چ دینبا گری. من ددهمیم را به دو طرف تکان سرم
 .میدهیرا سفارش م مانیشگیهم کیو ک ی. همان چامینینشیگرد م زیهمان م ی. رومیرسیم

 یخواستن یهاستاره مانیفرما شده، اما ته نگاه هر دوحکم نمانیب بیعج ی. سکوتکندیم نگاهم یطرز موهوم به
 .کنندیم یو نوران نیشب را رنگ اهیکه آسمان س ییهازن، همانچشمک یهاگشته. ستاره داریپد ،یقو
پاهام بند  یرو گهید یاز شاد یرو فرستاد سایکه اون و شبی. دچسبهیچقدر خواستنت بهم م یدونیساره نم -

تو مال  یبیعج جورهی. خوامتیم یبیعج جورهیدختر؟  یکرد کاری. تو با من چشناختمینم خودم رو گهینبودم. د
 کردمیساره اون زمونا فکر م ی. واییش توهمه تکه هس یهرچ یچه مرگم شده ول دونمی. به خدا خودم هم نمیمن
واسه  ،یدینشون م یاگه بهت بفهمونم که دوستت دارم واکنش بد کردمیفکر م .ستیتو ن یتو یراه نفوذ چیه

دور از  یلیخ یینجایکه تو االن ا شهیکنم. باورم نم کیکردم خودم رو با رفاقت حداقل بهت نزد یهم سع نیهم
 که تونستم به تو برسم. میَو من اون کس یرسیم دسترس به نظر
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 .باستیز تشیاما زالل. شخص یجار یزالل و شفاف است مانند رود ،رنگشیاقهوه یِ. چشمان بادامکنمیم نگاهش
 یاشهیش زیم یحاال که دستانش را در هم گره زده و رو نی. مانند همدیتک رفتارش دصداقت را در تک شودیم

 ادیفر از ته وجودم یدرون قلبم ولوله برپا کرده. احساس یزی. چمیباش دهیبه هم رس ریما د دیمقابلش قرار داده. شا
 یالودهین لیتخ ایرؤ نیو ا یتوانینم اکنون هم ،یرا لمس کن یخوش ینتوانست یزمان چیتو ه دیگویم و کشدیم

 .ستین شیب یکودک
وجود نداشته،  یخواب بوده. محسن نمیبیم که یزیهستم که به من بفهماند تمام آن چ یدیلحظه منتظر اتفاق جد هر
 کرده باشد. تمیمانند او که حما یکس
تنهام، تنهاتر از  یلیمن خ گم،یاالن هم بهت م یبهت گفتم ول شبیرو د یدونستیم دیکه تو با یزیمحسن هرچ -

اگه دوستم  ،یتونیرو ندارم اگه م یدیجد ییطاقت شکست، ضربه و تنها گهی. من دیکه فکرش رو بکن میزیاون چ
خودش رو محتاج نشون بده، اما من  دیرو بزنه، نبا فاحر نیا وقتچیه دیدختر نبا دونمیم تنهام نذار. وقتچیه یدار
براش  یکه تو همراه خوب دیرس جهینت نیکه بعد از مدتا به ا یمتنفرم. من خودمم، کس یمیقد یزنونه یاستایس نیاز ا
 . تنهام نذار.یبود
اند. از ذوق و چسبانده یکرم یواریاست. دورتادور کاغذد شکلیلیدنج و مستط یا. کافهکنمیم چهار طرف نگاه به
به  ریتازه، اما د یهاعاشق یبرا دهدیم چسب است. جانو دل میمال اریبس نجایا ی. فضادیآیم خوشم شانحهیقر

گذر پُرسرعت خودروها را با چشم دنبال کنم.  توانمیم واست  شهیمثل ما. سمت چپمان از جنس ش یادهیهم رس
. دوندیم شانیهادنبال خواستهو فقط به دهندیم تمام عمرشان را ازدست یالیخ یدنبال هدفکه هرکدام به یمردمان

 ییفردا دیاست. شا ماندهیباق مانیکه برا یالحظه نیبردن از هماند نه لـ*ـذتداده ادیرا  دنیانگار به ما فقط دو
از خاک پنهان شده،  یتل ریو در ز دهدیم زهم یگوشت و استخوان که بو از یاما در آن جز چند تکه گریکه د دیایب

 !مینباش
هم مردد  هایو بد هایخوب اریدر مع یگاه یبد. من حت یزیچخوب است و چه یزیچچه دانمینم یگاه یحت من

 هودهیتکرار ب کیما  یهادنیو تمام دو یکه زندگ دانمیرا م نی. تنها ابندیهمه عج ای بمیمن عج دانمی. نمشومیم
! ریخ ای شوندیما محسوب م اریباز هم مع گریتا چند سال د میستیکه مطمئن ن میدویم ییزهایدنبال چاست. ما به

. امان از دست دهمیو سرم را به دو طرف تکان م کشمیم یقی. پوف عمریخ ایما هستند  یهاهنوز هم جزء ارزش
 .دردیم و پرده کندیم رم یول کن یالحظه یافکار که اگر عنانش را برا نیا

 یاچون پرده ستندیقرار دارد اما با فاصله. آنها متوجه ما ن شخوانیسر من پپشت .میاوسط کافه نشسته فیدر رد باًیتقر
 معلوم نباشد. شخوانیآن طرف پکه باعث شده است  انددهیکش شخوانیپ یقهوه بر رو یهابه شکل دانه
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از  تونمیم گهیاز دور مواظبت بودم حاال د شهیو من نباشم. من هم ادیب یفکر نکن که روز نیلحظه هم به ا هی -
 کنارت باشم و بمونم. هیزاو نیترکینزد
. میسرنوشتمان برو یبه سو دی. باستین زیجا نجایماندن در ا گریتمام شده و د مانییو چا کی. کمیشویجا بلند م از

در انتظار ما خواهد  یگذشت و چه سرنوشت یک میدانیکه نم روندیو م ندیآیم یکه جور یقیو دقا هاهیثان یبه سو
 بود.
. با کنمیم مغازه عبور یی. از در کشوماندیم و منتظر عبور من رودیم . خودش کنارزندیمغازه را کنار م ییکشو در

بلوار چندبانده بزرگ  نیاز ا دی. بامیرسیم نیو به محل پارک ماش میکنیم یرا ط ابانیش خفرسنگ یروادهیهم پ
 یدلشوره کیچرا هنوز هم ته دلم  دانمیام اما نمتازه یها. من پر از حسمیبلوار برو یو به آن سو میعبور کن

ام. من با احساس انگار کرخت شده رد،یگیم از ترس میوپاتوست. دست یآخر ماجرا نجایکه ا کشدیم ادیفر بینانج
از  زیلبر شوم،یو غرق خواستن م تپدیم . محکمزدیریم نهیکه دائم و مدام قلبم درون سـ*ـ یجور ام،گانهیامروزم ب

 او. دنیاز د زیبودن او. لبر
 ادیز یعبور یهانی. تعداد ماشمیاز بلوار عبور کن دی. اکنون بامیکنیسمت چپ نگاه مبه .میگذریم ابانیکنار خ از
 .ستین

 از من ساخته. قلبم سرخوشانه شیاهایکه در رؤ ستیاالهه دنیشده. محو د رهی. به من خگردانمیرا به طرفش برم سرم
تا  مینگاه برا نیحال اتابه یاز ک شوم؛یم رهیمعصومش خ یاهستم. به نگاه قهوه یبیعج ی. پر از حس خوشتپدیم
حال تابه یاتفاق افتاد؟ در کدام لحظه؟ از ک یدر چه زمان قعش نیا یراستبه دانم؟یب شده که من نمحد جذا نیا

از خواستن او، بر تمام وجودم  زیلبر یامدام دلهره کنمیم که حس یجور رد،یگیم یبد ینگاهش ته دلم را به باز
 .رودیم و دوباره کشدیم چنگ

اما قبل  گردانمی. سرم را به جهت نگاهش برمکشدیم ادی. فرلرزدیم و شودیم درشت اشیاناگه چشمان قهوه به
. محکم شنومیم یبرخورد محکم ی. صداکشدیم یگریسمت دبه و ردیگیم بتوانم بفهمم چه شده، دستم را نکهیاز ا

. ردیگی. درد تمام تنم را مکوبدیم نهیـ*ـشود. قلبم محکم به درون سیم نینقش بر زم فمی. کمیافتیم نیبه زم
 حس کنم. توانمینم یزیچ گرید لرزد،یم . نگاهمرودیم یاهی. چشمانم سشنومیم را ادشیفر یصدا

*** 
 با شماست. گهید شهیبق مونی. طبق قرار قبلمیرفع زحمت کن گهیما د نیدیم خانوم اوامر شما اجرا شد اگه رخصت -

 دهیها قبل تمام نقشه را کشانجام دادند. هرچند از مدت نقصیو ب ی. امروز کارشان را عالدارمیسمتشان برمبه یقدم
 جز به ثمرنشاندنش نداشتم. یابودم و اکنون به ثمر نشسته، البته چاره



 

 

261 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 ینشد. آن پول بادآوردهکردم  اشیزیرکه برنامه یجورآن زیچچیبه هم گره خورد. ه یمن به طرز بد یزندگ نقشه
 دیکه گرفتم. آنها با رمینامردمان بگ نیبود که انتقامم را از ا نینداشت. من فقط هدفم ا یتیمن اهم یبرا یرسول

لحظه  کی یبرا دیتقاص مرگ مادرم را هم پس بدهند. آنها نبا دیرا پس بدهند. آنها با امیبچگ یهاتقاص تمام سال
 .رسمیم انیخودم به پا ای رسانمیم انیبه پا ایتجربه کنند. من امروز آنها را  شانیرا در زندگ یبتوانند خوش

ست و در که گوشه خونه ی. همون اتاقنیاما قبل از رفتنتون، اول اون مرد جوون رو داخل اتاق سمت چپ ببر -
هم نتونه خودش رو  یکندنتالش و جون چیکه با ه نیببند ی. جورنشیداره. داخل اتاق به تخت ببند یرنگیاقهوه

 .نیبندب یبمونه به صندل نیبذار نجایمرد رو هم ا نیآزاد کنه؛ اما ا
کارم را به اتمام نرسانم  نجایمن و تو خواهد شد. اما من اگر امروز و ا یبرا یاتفاق بد دانمیمحسن، محسن. م آه
 .ماندینم یتو باق یبرا یزیچچیاز من ه گرید
 . حسامدهیبلع جاکیرا  هامنیدوانده و انگار تمام اهر شهیدر تمام وجودم ر یسرطان یاغصه، چون غده نیدرد، ا نیا
دوانده و حاال  شهیعده در جانم ر نیهمه از رذالت ا نهایشده. ا اهیام و رنگ گوشت بدنم سشده یاهیپر از س کنمیم

 رها شوم. دیمن با
به من نزند. ما  یتا موتور یکه مرا هول داد روزیخواهد آمد. مثل د شیچه پ ندهیدر آ دانمیببخش محسن. نم مرا

. مرا یاو را نقش بر آب کن یهاببرد و تو نقشه نیبخواهد مرا از ب اهیبا کاله س یموتور کی میکردینم فکرش را هم
 هوشیب به تو نگفتم اما من از شوک روزیمحسن، د ی. راستیفتیب نیو خودت هم بر زم یهول بده ابانیخ یبه گوشه
 ریز خواستیم که مرا به قصد کشتن یکه قطعاً موتور دانمیرا هم م نیترس ساده. من ا ایضعف  کیشدم نه 

 نکهیاوست که قطعاً از کشتن من منفعت خواهد برد و تازه ا امیاست. چون تنها دشمن فعل یاز طرف رسول رد،یبگ
 باشد؟ تواندیم نی. چه بهتر از اندازندیرا هم بر گردن من ب ریاتفاقات اخ راتیتوانند تمام تقصیم

 یلحظات یبرا خواستمیم ندارد. من فقط تیاهم میبرا یاها ذرهو آن پول ی. رسولستیمهم ن میبرا زهایچ نیمن ا نه،
سر  هیگر شیروزانه برا نهایهنوز از مرگ برادرشان شوکه و پر از درد هستند. ا نهایدرد را به وجودشان بچشانم. ا

 دی. باشدندیم له دیکه به جانم انداختند له شدم. آنها هم با ییدهامن. من هم در در یدرست مثل آن روزها دهندیم
 .کردندیم غم را در اعماق وجودشان حس یمعن

است. و آن مرد هم پسرش را از دست داد و هم آمال  قراریب و یاش عصبهخاطر از دست دادن خانهنوز به بهراد
 بهرادش از دست رفت. یفرزندانش بر باد رفت و هم خانه

 و مدام زجر بکشد. ندیامروز در مقابل من بنش دیهم نوبت خودش است. او با امروز
 .امدهیاو و فرزندش چ یبرا یخاص یبرنامه
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هال بزرگ است و در سمت  کیکه شامل  یامرد است. خانه نیهم یخانه نجای. ادارمیبه طرف وسط هال برم یقدم
 راهروست. نیقرار دارد که سه اتاق پشت ا یکیبار یچپش راهرو

ها از مخمل براق مبل ی. همهستیبد ن اشقهیذاتش بد است اما سل نکهی. با اافتدیم اشیسلطنت یهابه مبل نگاهم
 اش قرار دارد.آشپزخانه شخوانیپ یرومبلمان است و روبه نیکه ست هم ینهارخور زیآن م یشده، حت لیتشک یشمی

 قهیسلخوش دینبا ریروح حق نیبا ا ییهاانسان ستین نیبه خرج بدهد؟ مگر قاعده ا قهیسل زانیم نیتوانسته تا ا چطور
وشوق بسته شده، ذوق یبه صندل هوشیب که دلهیمرد س نیهم ا دیشا ای. ستیدرست ن هینظر نیهم ا دیباشند! شا

 دارد. یخاص
اتاق  یرو تو نیکه امر کرده بود ی. اون کپسولمیاتاق محکم به تخت بست یخانوم کارمون تموم شد. پسره رو تو -

 .میگذاشت
 و ادامه کندیم شده، ریو درست وسط هال خانه اس یسرش بر صندلپشت که یبه مرد یاو با سر اشاره گرددیبرم

 :دهدیم
 کمهیتکون بخوره. فقط خانوم  تونهینم ادیهوش که براحت. به التونیخ م،یبست یمرده رو هم محکم به صندل نیا -
 ه.تا کارتون تموم بش میستیوا اطیپشت در و داخل ح ازهیاگه ن نیفکر کن شتریب

 یهاهیزخم و بخ ینشسته که ابداً به جا دارششیدر صورت چاق و ر یناممکن یگلگون شده و مهربان یکم صورتش
 !دیآینم اشیشانیپ یرو
عفت  گهیاالن د نینبرده بود مارستانیو زنم رو ب نیدیرسینم . اگه به موقع سرنیلطف کرد یلیخانوم شما به ما خ -

. پول یبرد مارستانیو ب یکرد یاما شما خانوم ارمیم ریکه زد و در رفت رو باالخره گ یخبریب رو نداشتم. اون از خدا
عملش  نهی. هزدهیتو محل کار بهم نم یکس ا،یبازدعواها و الت نیا طرخابده خانم. به رتی. خدا خیعملش رو هم داد

 خانوم. میخالف. ما باهات ریخالف، غ . کارمیجوره در خدمتت. حاال هم ما همهرفتیم از دستم یرو نداده بود
قدرتمند و  کلشی. هشومیم رهیاش خآلودهو به صورت گوشت ستمیایم شیرو. روبهزنمیم را در هم گره دستانم

 نمیبیاش مکه در چهره یهمه زمخت نیچطور با ا دانمینم . منکشدیم ادیبودنش را فرکه الت یاست. جور یورزش
ها و در کوچه رحمانهیب است که ییهادارد و همه نشان از سال قراربدنش  یجایکه در جا ییهاهمه زخم نیو ا
همسرش  یاحساسات پاک را برا نیشده اما ا ریهم اشرار سروکله زده است، درگ دیشا ایبا اراذل اوباش و  هاابانیخ

 دارد!
با شما و  گهی. من دیبر یتونیم حاال ،یانجام داد یقصن چیعزت! ممنونم ازت. همه کارا رو خوب و بدون ه -

 رنگیمشک لونینا هیو داخل  یبه در خروج کیمبل نزد نیآخر یرو هم رو توننهیندارم .هز یدارودستت کار
 کن. میخودتون تقس نیگذاشتم. برش دار و ب
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را از من  یموهبت نیکه انگار اصالً انتظار همچ ی. جورکندیم و نگاهم ردیگیم و با تعجب سرش را باال سرعتبه
 نداشته است.

 یکل شیچند روز پ نیخانوم. هم میدیرس یچشما به همه یسر. ما صدقهمییخورده شماخانوم! ما نمک نیینفرما -
 خودتون. ی. باشه برامیریازتون پول بگ جورنیا ستیبسه. تو مرام من ن گهید ،یپول بهمون داد

حس  گذارمیم که به شوق افتاده را خاموش کنم. یحس خوب و چشمان نیا خواهمیاند! نممن شده ریگنمک پس
 .یگرید یبرا یخوب کیکردن بماند. حس خوبِ جبران یخوب در تو باق

 هم ممنونم ازت، خدانگهدار. یبرش دار، نخواست یدره، اگه خواست یجا جلوباز هم تعارف نکن، پوالت همون -
سمت در به تا زودتر کنمیم ییکه با دست او را راهنما یجور رم،یگیقرار م یرو به در خروج یاقفهو چیه بدون
 یام را به خوبنقشه نیمن بتوانم تمرکز کنم تا آخر ندیایهوش بعمو و بهراد به نکهیشود و قبل از ا لیمتما یخروج

 کنم. یعمل
 تشیسال حاال موقع همهنیکه بعد از ا یانقشه یام. به محض اجرافتهگر تیبل هیفردا صبح و به مقصد ترک یبرا
 یبه بعد، من برا نجایکه منتظر من باشد. از ا یدارم و نه کس یدارم، نه شوق ینه کار رانیمن در ا گریآمده، د شیپ
را که  یزیتمام آن چ دیبا ی. گاهستین یادارم اما چاره شمحسن هست، دوست دانمیم ام.آماده قیعم ییرها کی

 یماند، که اگر بمان شودینم ی. گاهیو برو یبگذار زیچ کیبه  دنیرس یرا برا تیو تمام باورها یدر درون دلت دار
از  کهاست  یپر از دردورنج شهیمثل من که تمام وجودم هم ؛یرویم نیاز ب ،یشویم آب ،یشویم ذره نابودذره

مرا عذاب دادند.  شهیکه هم یینهایمن را نخواستند. ا یو خوب یکه هرگز خوشبخت یینهایبه من وارد شده. ا نهایا
 نندیکه هرگز نتوانستند مرا بب یینهایآمدند وعذابم دادند و رفتند. ا کند،ینم میکه رها پوشاهیچون آن مرد س شهیهم

 شهیکه هم یینهاین من کوشا بودند. اداددر عذاب شهیکه هم یینهای. ااورندیرا تحمل کنند و طاقت ب امیو خوشحال
 .ازارندیاند تا مرا بمن توطئه کرده ینابود یبرا

 یگذاردند و کار شانیهاو مرا دائماً در هراس توطئه فهمندینم را تی. انسانستیکه رحم و مروت در کارشان ن یینهایا
که از تمام  ی. منفرستاندیم به ارمغان میباشم که از جانب ذات پستشان برا یتلخ یهامنتظر اتفاق شهیکردند هم

. دمیند یآرامش را در زندگ یرو نهایخاطر وجود اکه هرگز به یمنموجود در خانواده محروم شدم.  یعواطف و مهرها
 تنها ماندم. شهیکه هم یمن
 ریکه گ فیاند و حکنارهم قرار گرفته ییبایو به زطرح چوب است  شیها.افی. تمام ام.درومیم طرف آشپزخانه به

 .ارزدینم هم تیمالکشان شد که به آدم یو کس فتادندین یصاحب خوب
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. پارچ گذاردیم را اشیکیپارچ پالست نجای. او ارومیم قرار گرفته نکیس شیباال قاًی.اف مقابل که دقیطرف ام.د به
 کردیم فکرش را یاش قرار دارد. کخانه یبای. درست وسط هال بزرگ و زرومیم سمتشو به کنمیم را از آب داغ پر

 رد؟یبه تمام گناهانش اعتراف کند و صد بار بم دیکه با یوزاو باشد. ر زیروز رستاخ نجایا
 ارد.قرار د بایز یاشهیش یسرش لوستر یگرفته و باال اشیرا مبلمان سلطنت دورتادورش

. دید شودیم آب را در صورتش ی. بخار حاصل از داغدیآیم هوشو به پردیم . از جاپاشمیم صورتش یرا رو آب
 .دیحق توست سع نیا

سرش را  یجیبا گ فشارد،یم را محکم بر هم شیها. چند بار با تعجب پلکشودیم آرام بازآرام نشیمشک چشمان
که به  شودیم متوجه هیقرار دارد. باالخره بعد از چند ثان یتیرده در چه موقعو هنوز درک نک چرخاندیم اطرافبه

 سفت و محکم. یبسته شده، آن هم با طناب یچوب یصندل
 بسته شدم؟ نجایشده دخترم؟ من چرا ا یجان! چچه خبره؟ ساره نجایا -

. نه به اکنون خوردمیم و دائم از او کتک خواندیم که مرا مزاحم میهای! چه عاقل شده است. نه به آن بچگدخترم
 .افتدینم که دخترم از سر زبانش

 یهاو شهرزاد هم اسم میطور که شمشناسنامه شبگونم، همون یمن تو ستین ادتی نکهیبه من نگو ساره! مثل ا -
باشه اما من  شونیاشناسنامه یتالش کردن اسما یلیاسما رو ازشون گرفتم. خ نیزور او سارگل بود و من به نیسرو

 چرا؟ یدونیم .دمینم اجازه رو بهشون نیا
 یبه مرد لیها تبدسال نیتمام ا یط اشی. برعکس زمان جوانکنمیم چشم نگاهش ریو از ز اندازمیم را باال ابروانم

هم از هوش و  اشهیرفتار مهربان اول نیانجام دهد. حتم دارم ا دیبا یکارکجا و چه داندیم شده و خوب استیبا س
 به چنگ آورده. هالسا نیاست که بعد از گذر ا یاستیک

. خوانمیم اشیرا از تشعشعات نگاه بادام یرکیاما حس ز دانمینم .کندیم نگاهم نیو سنگ زیمنتظر است. ت نگاهش
 .کندیم تظاهر دیشا ایاست و  جیگ یهنوز کم یزده است ول ییهاانجام دهد و حدس دیچه با داندیم قاً یانگار دق

داشته باشن،  ییهاییتوانا دیبا خواد،یم اقتیاسما و دختر شبگون بودن ل نی. استفاده از ادیندارن سع اقتیچون اونا ل -
به نام شبگون. من به  یمن شبگونم دختر زن یکه اونا درک و شعورش رو ندارن، ول یاهیمقابله با س ییمثل توانا

که حامد  امی. من همون شبگوننشیرسوند یاهیبه س ودتونکه شما خ یو ظلمت. دختر یکیرنگ شبم! رنگ تار
شبگونش زنده  ادینام و  شهیدخترش هم تکرار کرد تا هم یکه به زنش داشت، اسمش رو رو یادیز یخاطر عالقهبه

 باشه.
حد که  نیاست اما نه تا ا زی. او تزنمیم از چه حرف داندینم د درصدشده. ص ختهیوضوح در چشمانش ربه رتیح

. امکان دارد داندینم که او ستیزیچ نیاو که بوده و چه کرده. ا دانمیم آگاه هستم. من زیچبداند من از همه
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 ام راکه به مبارزه با آنها برخواسته ییهایاهیقطعاً او س یکند. ولینم نرسد قطعاً باور نیقیتا به  یبزند ول ییهاحدس
هاست جنگ ظلمت هستم. من مدت نیهاست که در مبارزه با اسال دانندینم و فهمندینم هرگز مرا نهای. اشناسدینم

با  دیهستم که با یادهیمن تنها برگز دی. شاستیآسان ن یهر شخص یبرا یکیام. درک تاررا شروع کرده یکیبا تار
 جهان را از چنگشان برهاند. کیابله کند و آنها مق

 چقدر با من بد تا ،یمهربون یجاو تو به دیکشیم کارات سرک یهمه یکه تو یدختر فضول ادته؟یرو  امیبچگ -
 عمو. کنهیم درد هاتدهیکش یهنوز جا ؟یکردیم

بخوابم.  توانستمینم تا صبح از وحشت خوردمیم دهیکه از دستت کش ییهاشب ؟یزدیم رحمانهیب نیچننیمرا ا چرا
 یکه جلو ی. من از حقارتدمیترسیم اما آمدیم من دردم شد؟یم با من رفتار گونهنیبد دیمگر من چه کرده بودم که با

 چشمان یخوردم و جلو یلیبچگانه از او س یهایباز یتمام یزار بودم. برایب کرد،یم بر من وارد گرانید یهاچشم
 از درون شانیهاخنده یصدا دنیو با شن کردمیم را حس ریغرورم هزار پاره شد. نفسم گرفت. من تحق گرانید
جمع را هم  یهایگوشیکار داشت که تاوان بازما چه یکودکانه ی. او اصالً به دعواهاشدمیم . پر از نفرتدمیلرزیم

 افتادیم هم یشده بودم که هر اتفاق یدیسف یشانیو گاو پ انداختیم چون بهراد همه را گردن من دادم؛یم من
 «هم کار اوست. نیچون او سابقه دارد ا» گفتندیم

 یری. دور چشمانش چروک افتاده اما هنوز گرد پاندازمیاش مبه چهره ینگاهمیو از دور ن دارمیعقب برمبه یقدم
معلوم » دیگویم و حتماً با خودش کندیم نگاهم ریو متح جیرده است. گومعوج نکاش را پر از خطوط کجتمام چهره

: دیگویم است و حیهم حدس دومم صح دیشا ای« بسته. یصندل نیو به ا آورده جانیچرا مرا به بد وانهید نیا ستین
 «.یاوریبه حرف ب یتوانینم اما مرا ستیدانم دردت چ یم»
تو حامد  دونمیم من یدونستیم .یباش یتونیم فقط خودت ترفی. از تو کثینداشت یکه دوم یبود یصفتیب مرد -

 فتیو به عشق کث ینظر زنش رو به طرف خودت برگردون یتا سر وقت بتون یدور کرد شیرو چند ماه از خونه و زندگ
و  یختیریم به جون مادرم یچه ترس و وحشت ادمهی. هنوز یکه نکرد ییتو چه کارا ادمهیمن هنوز  ؟یبها داده باش

 مادرم رو زدن. یچطور ادیم ادمی. دمیلرزیم پاشمنم پابه
 همهنیا یکه بان ییاز او د،یآیم . از او بدمکوبدیم نهیو قلبم با قدرت در سـ*ـ شودیم تند میهازور حرص نفس از

 .شکستمیم یبا هر سنگ شهیبودم و چون ش ریپذبیتلخم شده. روح من شکننده بود. من آس یهاکابوس
 چیکه مادرم رو زن و خواهرزنت زدن، بدون ه یمن بعد اون روز از ترس، تا مدتا درست همون ساعت یدونستیم -
که نجاتش  دمییدو کشن،یم االن مادرم رو کردمیم . من فکرکردمیم هیگر لیدلیب و گرفتمیم حالت تهوع یلیدل

 ریکه مادرم ز ییحقارت رو اونجا حس کردم. جا منم کرد. به گوشم زد، شوکه که یمحکم یدهیبدم اما کش
 .ومدیاز دستم برنم یو من کار شدیم وپاشون لهدست
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 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

 فهمدینم قاًیدر هم گره خورده است. هنوز دق اشیریگرد شده و از شدت اخم، ابروان پُرپشت شمش رتیاز ح چشمانش
که من امروز به پا خواهم کرد دامنش  یشر نیا داندیدر انتظارش نباشد. م یخوب عیوقا زندیاما حدس م ستیماجرا چ

بر حفظ  یچرا واکنشش آرام است و سع دهد؟یحد کرنش نشان م نیهستم. چرا تا ا نیفقط به او ظن رد،یگیرا م
 داده! رییحد تغ نیها و درگذشت عشقش او را تا بدگذر سال یعنیدارد؟  اشیخونسرد

. اندازمیشانه سمت چپ م یشالم را با دست بر رو یگوشه زنم،یکنار م یرا کم امیمشک ی. مانتورومیطرفش م به
و دختر  دهیرس یسالانیکه به م یدیسع یتنومند است. منته دیچاق شده اما هنوز هم همان سع یکم

ناشناخته  شیبرا دیساره با نیبود. ا دهیرا ند یقو یساره. او ندیبیم شهیتر از همبرادرش را متفاوت یسالهوهشتستیب
 باشد.
 .کنمیم کیآتش را به صورتش نزد یو شعله زنمی. فندک طرح رژلبم را مستمیایم شیجلو

ت بچرخونم زدهتازه جوونه یشایر نیا یفندک رو رو نیمن ا نکهیمثالً ا م؟یکن یبازشیآت امروز کمهی هینظرت چ -
 شه؟یجذاب نم م؟یرو تماشا کن شاتیسوختن ر کمهی و

 .امدهیکوب یمحکم و درست یرا به گمانم جا خمیترس؟ م یعنی نی! ادیچشمانش پر مردمک
راه  هیچ یبازمسخره نینداره. ا یمادرت افتاد به تو ربط یکه برا ییدختر؟ من عموتم. اتفاقا یگیم یدار یچ -

 .حیوق یخجالت بکش دختره ؟یانداخت
دورِ روزگار  ،ی. روزدیسع ینیدرون من بب دی. قدرت را بازنمیم اشدهیترس یاما کم یکرده و جدبه نگاه اخم یلبخند

باال  یکه رسول یاز گند فیو صد ح فی. حیتو، دست من است و تو ناتوان یدست تو بود و من ناتوان. امروز زندگ
داشتم. شما همه مرا  یخوب یهابهراد و سارگل هم برنامه یرا اجرا کنم وگرنه برا میهاآورد، نگذاشت خوب نقشه

 ها از آن من است.روز نیحاال ا د،یآزرد
اتاقشه.  یاالن هم تو ارن؟یپسرت بهراد رو دادم بدزدن و برامون ب یدونی. ممییصبر داشته باش؛ هنوز اول ماجرا -

 ها،یرشته ا نیاز ا یو شاخه و برگ مصنوع میس یسر هیسقف،  یسرش رو یست. دادم باالبه تخت بسته یمنته
هستن. گفتم روشون  یهم واقع شیسر هیکه  شکهکه تمام سقف اتاقش پر از برگ خ ینصب و پُرِ پُرش کنن. جور

 شیبزنم. آت شیآت ه،یو نفت نهیزم یبرگ رو که رو یاون سر رشته خوامیخشک بشه. بعد م کمهی و بذارن زنیبر نفت
 زیزریکم بدنش رو کم زهیریبهرادت م یرو شیخشک و خاکستر و آت ی. بعد برگاشهیسقف شروع م یکم باالکم

. آخ ینیبب یریبذار تصو گم،یرو االن بهت نم یبعد یو قسمتا مونهی. بعد هنوز کارم تموم نشده، اون زنده مسوزهیم
 .نمیها رو در حال حقارت و التماس ببداره شما یکه چه لذت
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حالتش هنوز انگار عمق ماجرا را درک و باور نکرده. و خوش ی. چشمان بادامدهدیو ناباور سرش را تکان م زدهبهت
من! اصاًل  یاز من بترسد. خدا یلیکه بخواهد خ ندیبینم یمرا در حد ایراه زده باشد ممکن است خودش را به آن 

 مانند چشمانش مرموز است. فهمم،یرا نم میروبهرو یمشکمرد چشم نیا
به پا نکن که اگه گُر  شیدختر آت ؟یشد یمدل نیتو چرا ا ست؟یساره؟ تو امروز حالت خوب ن یگیم یدار یچ -
 یچ یبرا ؟یکه راه انداخت هیحماقت چ نیت هست؟ اکله ی. تو اصالً عقل توسوزونهیتر و خشک رو با هم م ره،یبگ
 یبهت فروخته! با اون بچه کار یتر زمیبهراد چه ه ؟یکه چ یکرد ریمن و بهراد رو اس ؟یکنیا رو مکار نیا یدار

 نکن دختر. یباز ریبا دم ش نجامیست، من انداشته باش. اگه مشکل تو گذشته
که  ییهامتنفرم. بعد از تمام عذاب مقداریب یعوض نی. از اشودیو نفسم تندتند دم و بازدم م رودیدر هم م میهااخم

هم کرده!  انـتیبه من خــ ـ راًیاخ نیکه هم یپسر کند؟یچرا! از پسرش دفاع م پرسدیبه من دادند اکنون تازه م
ماجرا را هم  چ،یهرگز گناهشان را بر گردن نخواهند گرفت که ه نم،یبیکه من م یجماعت نیبد است. ا نهایذات ا
 .فتادهین یکه انگار اتفاق دهندیجلوه م یجور

که  ییتک سکانساتک نهیبها داره اون هم ا هیفقط  دنتینفهم یادعا نی. آخر ایزد یخودت رو به بد ندونستن -
 نکهیبعد از ا ادمهیباشه. من هنوز  ادتیکه الزمه  یزیهر اون چ ادیم ادتیکم . اونجا کمنمکیم یرو عمل دمیبرات چ

 یرفت یصبر چی. بدون هیبود یتو شوکه و عصبان رون،یب دییبغلش گرفت و دو یمامان رو تو یبابا جسم مرده
 بودم. ستادهیوا تونی. تو حواست نبود اما من کنار در ورودیشماره گرفت یبود دهیکه تازه خر یت، با همون تلفنخونه

شده و اخم همچنان عضو ثابت صورتش  یعصبان یمچ دستانش را باز کند. کم کندیم یو سع کندیدقت نگاهم م با
 باشم. دهیاش تمام مکالمات را شناست. قطعاً تعجب کرده، فکرش را نکرده بود که ممکن است من از کنار در خانه

تونست آزاد  نیکه ا نیکردیم یکه چرا حامد آزاد شده؟ که چه غلط یدیو داد کش یاونجا به دوستت زنگ زد -
که  یهمه پولغلط کرد آزادش کرد و تو با اون» یدیتو داد کش یآزادش کرده ول یبشه. بهت گفته بودن انگار قاض

 «آزاد بشه. یذاشتیم دینبا یگرفت
 .دانستیمورد را نم کی نیا شکیب بسته. مهیخ ینفوذ کیکنج نگاهش چون  رتیح
و با  یچطور دمی. فقط نفهمیاریکه زنش رو به عقد خودت در ب ی! بابام رو به ناحق چهار ماه زندان فرستاددیسع -
 زنهیم ی. اون هم نه از گذشته حرفدمیهم از بابا نپرس وقتچیکه چهار ماه نگهش داشتن، البته ه یمتهمش کرد یچ

. تا دیکشیزجر م یکه در حقش کرد یایاز نابرادر ون. چکشهیچرا. چون عذاب م دونمی. من مگهیم یزیو نه چ
 کردیتو رو باور م انـتیبود، نه خــ ـ یعصب شهیبعد مُردن مامان اون حامد مهربون سابق نشد. هم گهیمدتا بابا هم د

باشه  خبریب و رش دووبچهچهار ماه از زن یتو باعث شد دونهینم و نه مرگ مادرم رو. البته شک ندارم اون هنوز هم
من برعکس اونم.  یهم دل رئوفه؛ ول یادی. تازه بابا زیبرس فتیکث یبه خواسته یاون زندون بپوسه تا تو بتون یو تو
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ها . امثال شماشدینم اهیو س فیحد کث نیتا ا ایدن گهید کشتنی. امثال تو رو اگه همون اول مگذرمینم ایاهیمن از س
 .نیکشوند یو ناامن زوال نیرو به ا ایدن

صورتش  کندیم یسر، سع دنیکش. با عقبکنمیم کیراستش نزد یو به ابرو کنمی. فندک را روشن مرومیم جلوتر
را  شی. ابروخوردیاز سوزش تکان م رم،یگیم شیابرو یو رو برمیشعله را به طرف چشمش م یآرامرا دور کند. به

خانه را  یهاداد بلندش، ستون یتواند و در آخر صدایترسش را بروز ندهد اما نم کندیم ی. سعسوزانمیبا آتش م
 .لرزاندیم
 گستاخ احمق. یرو ببر عقب، دختره نیا یسوختم. لعنت -

 .کنمیها م. در فندک را رکشدیبه من داده چون درد م یحس خوب ادشیفر ی. صداکشمیرا عقب م فندک
 ؟یرو حس کن زانشیم یتونیو سوخت؟ االن م دیکش یشبگون چه درد یدونیدرد داشت؟ ابروت سوخت؟ م ه؟یچ -
 ری. زبون به دهن بگیو فحش بد یسر من داد بکش یکه بخوا یستین یتیوضع یبفهم االن اصالً تو ن،یامان، بب یا

سر فرصت  خوامیگازت گذاشتم همه پر از آب خالصن. م یبزرگ رو ی. چندتا قابلمهختمیحلقت نر یتا آب جوش تو
 .زمیریحلق خودت م یمقدارش هم تو هی یحرف بزن ادیپسرت. ز یرو زمیذره آب جوش ببرم و برذره

 بینصیب شیهایلیمرا از س ها،یودکمثل ک ایبکشد و  ادیبر سرم فر خواهدی. قطعاً دلش مشودیخشم سرخ م از
ساده به همراه  یبلوز خاکستر کیرا بسته است. فقط  شیوپادست نجا،یاش در انگذارد اما امان که اسارت ناخواسته

قدم مشغول ورزش بود که وارد شدم و تا با او هم اطیح ربه تن دارد. د یدیسف-یدو رنگ خاکستر یشلوار ورزش
 کردند. هوششیب و ریها از پشت اسشوم، بچه

 هیمادرمون هم که مُرده بود. از اون فقط  گشت؟یبود و برنم هیعسلو یکارش تو ریدرگ یبابا چند مدت ادیم ادتی -
داد و تو و زنت هم  لیها تحوم ندونسته ما رو به شما. مادربزرگمون فوت کرد و خالهیگذاشت یسنگ قبر برامون باق

 ن؟ینگه داشت یو چند روز نیبودن ندارن ما رو ازش گرفتجز خوب یریتقص چیمثل دوتا فرشته که ه شهیهم نیع
تون بود. چرا همه مییبهراد بود، تنها یتو بود، آزارا یدهیکش گرفتمیآروم م هیاگه از گر ؟یمن رو بزن ومدیچطور دلت م
 ن؟یهمدست بود

 کرده. رتیح گونهنیدر گوشش خوانده باشم که ا یبیعج زیچ ییاست و گو . ناباوردهدیتعجب سرش را تکان م با
 ی. خواهرات خانوم بودن ولیکردیم هی. دائم گریبود ینکنلجوج و حرف گوش یتو بچه ؟یگیم یدار یساره چ -

 ؟یدیانجام م یکه دار هیا چکار نیشده باشم و تو رو زدم. ا یعصب یتجربگیب وسط و از سر نیا دیتو نه. حاال شا
 ه؟یچه رفتار نیا

مرا پر از ترس و استرس کرد. چه  یتمام کودک شیاست. او مرا نابود کرده. او و کارها حیو وق شرمیب که چقدر یوا
 شهیخودم هم یو من در عالم کودک افتادیو دستانش به لرزه م دیترسیدر مقابل تو م شهیمادرم که هم یبرا



 

 

269 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 یکاربهراد خراب نکهیچه ترس از ا ،یریاو را از من بگ و یاوریبر سر او ب ییبال یخواهیکه تو قطعاً م دمیهراسیم
هر شب  یفهمی! تو چه می. حق دارخوردمیم دهیاز تو کش کهیو بخندند درحال ندازندیبکند و باز آن را برگردن من ب

 .یفهمیخوردن را نمد از کتکچه؟ تو طعم تلخ حقارت بع یعنی یبا بغض سر بر بالش بگذار
 یمن رو تو یوقت ادیم ادتی. یکرد اهیها؟ تو روزگار من رو س یو نفس بکش یحرف بزن شهیتو چطور روت م -

. تو باعث کردنیرهام نم پوشااهیو اون س دمیدیاز ترس تا ده روز کابوس م ادیم ادتی دم؟یکش یچ ینداختیم یانبار
 .یعذابم بدن. تو پاشون رو باز کرد ائموارد بشن و د میزندگ ی. اونا تونمیرو بب پوشااهیمن س یشد
 .یچون پُررو و حاضرجواب بود نداختمتیم یمن انبار پوش؟اهیساره؟ کدوم س یگیم یچ ن؟یَک گهید پوشااهیس -
 ه؟یچ گهید پوشاهیس

منم که جانش را در  نیگارش را باخته و امروز اروز هیباور کند قاف خواهدی. هنوز نمزنمیبه نگاهش م یبلند پوزخند
دارد و معلوم  نییباالوپا کیاست. هزارو نیهم ی. زندگرندیچگونه و چطور بم کنمیم نییمنم که تع نیدست دارم و ا

 ایو آ شودیشام م یامروز ک میدانینم کداممانچیرقم خواهد خورد. ه یچگونه و به دست چه کس مانیفردا ستین
 تصادف رقم خواهد خورد! کینه، مرگمان در اثر  ایو  م؟یکه غرق در خواب سکته کرده باش شودیم یشبمهین

گره را باز کند که  خواهدیتقال م نیاند و او با اآنها را از پشت به هم گره زده کشد،یم یدستانش را به صندل یعصب
. گذردیدر مغزت چه م دانمی. باز هم نمفهممیرا نمنگاهت  ی! باز هم معنادی. آخ سعستین شیب یباطل الیفقط خ
 ! چرا؟یبر خودت کامالً مسلط ،تسلط یو هم نوع نمیبیدر نگاهت م رتیهم ح

 ی. حق داریباخبر باشم، نه؟ حق دار زیچمن از همه دیگنجیباورت نم ینه؟ تو یکردیفکرش هم نم د؟یسع هیچ -
. اون دمیو شن دمیرو د ازیچاومدم و همه یواشکیسرتون ها پشتچون تو و شبگون حواستون نبود منم هستم، بار

شبگون  دمیفهمیو شما دوتا کارِتون بده. م هیچ یو خوب یبد دمیفهمیاما م ه،یچبه  یچ شدینم میحال ادیها زموقع
 ؟یکه تو آشپزخونه خِفتش کرد یوقت ادتهی ،یترسونیرو م

را در  میها. دستافتمیخانه راه م اطیرو به ح یبه طرف پنجره هدفیب و گذرمیم دیچشمان متعجب سع یجلو از
 ینازک ریعمو از قبل کنار داده شده بود و فقط حر یخانه یشکالت یها. پردهشومیم رهیو به جلو خ کشمیهم م

آرام کنم  دیرا با رمیام؟ نه، ذهن درگآمده اطیح دنید یبرا گرم ی. ولدیرا د اطیراحت ح شودیمانده که از پشت آن م
 مَرد، خودم نابود نشوم. نیو مُردن ا دنیزجرکش دنیکه بر جانم نشسته را کنترل کنم تا قبل از د یانهیو داغ ک

 .کنمیدعوت م شیهابازکردن دست یبرا دیسع یتقال دنیو گوشم را به شن شومیم رهیبه باغ خ هدفیب طورهمان
که دستت رو از  یقدر جلو رفتاون د،یسرش چسبپشت واریتا به د یقدر جلو رفتاون دمید ن،یآشپزخونه بود یوقت -

 بود. دهیشبگون ترس دمید ،یزد مهیو روش خ یکنار سرش رد کرد
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باد در  نیسهمگ یهاوزش یدر آستانه ی. جانم چون شمعشودینفسم حبس م یالحظه یهجوم خاطرات برا از
 .شودیخاموش م بارهکیطوفان به

 دیرسینم ییبه جا کمیمادرم انجام بدم تا از دستت راحت شه، اما عقل کوچ یبرا یکار هی خواستمیبغض کردم و م -
. یکنار رفت عیو تو سر دمیاتاق دو یکردم و ناچاراً تو هی. از ترس گرنهیبب یکس دیکارتون بده و نبا دونستمیفقط م
من رو  ن،یرسوند نجایو ترسو به ا تیخاصیب . من رو، تو و اون شبگوندمیها درو بار یلعنت یتو یواقع یمن رو

 رسوند. نجایمادرم داشتم به ا یکه برا یو وحشت دیرسیتو م یکه از کارا یترس
 ییها. وحشت از اتفاقکندیم اموانهیها دآن روز یادآوری. ابمسیهم م یرا رو میهاو دندان دهمیرا از دست م کنترلم

 ت،یهایکرده است. درونم پر از وحشت و ترس شده. تو و خودخواه اموانهیبد است، د دمیفهمیم میهایکه با تمام کودک
علت  نی. به ازارمیتان برساند. از همه تیو پسرت کار را به نها دیرا نابود کرد امندهیو آ نشما، م ش،یهامادرم و ترس

که  یو من وقت کندیحالم را بد م تانیهایدوستتان داشته باشم. خوش توانمی. نمزارمیب . من از شمادیزیانگکه نفرت
 .کشمیعذاب م دیشما شاد

 :کوبمیدر سرش م و کنمیم ادیرا بسته، فر میشده و راه گلو ریکه از بغض و نفرت و خشمم سراز ییهاحرف تمام
 یچیتون ه. همهیدونینم یچیتو ه ،یدونینه؟ نه نم یدونینم یتو لعنت ؟یکرد کاریبا من چ یدونیتو م ،یعوض -
 .نیکنیکاراتون رو هم قبول نم تیمسئول یها حت. شمانیفهمینم یچیتون ه. همهنیدونینم
 ستین کسچیه نکهیا بودن،کسیب و ییتنها ،ی. حس ناکامکشدیم ادیاز درونم فر یو حس رومیعقب معقب ارادهیب

که مادرم در آن عذاب  ییهاصحنه دنیباشند. د احساسیب وحشتناک و توانندیها چقدر متا به او پناه ببرم و آدم
. من کردمیاز او وحشت م شتریو ب ختمیریاشک م شیهاهیگر یپابهاپ دم،یترس شیهاترس یپاو من پابه دیکشیم

. دیکه تو و پسرت به من چشانده بود ییتنها شدم. حس تنها یمن در آن سن تنها دم،یرس یریبه پ یدر سن کودک
دارم  اورتب دینترس من هستم که بگو دیرا آرام کند که بگو میهاهیرا نداشتم تا گر یبهرادت کس یهایدر مقابل بد

 وجودمیب آن خواهران نفهم و یحت د،ی. چون مرا نابود کرددیمردن و نابود شدن قیه النخندد. شما هم میهاهیکه به گر
و  ندیایب دادیبهرادت آزارم م یخدا وقت ینکردند. که حداقل محض رضا یخواهر میو برا دندیمرا د یهاکه اشک

 را حس نکنم. ییتا تنها رندیو دستم را بگ نندیبنش شمیپ
 یاساره شیجا. بهدیکشت تانیهامرا با حماقت ی. کودکدیکشت یکرده، نابودم کرده، مرا از کودک اموانهیو همه د همه
کرده. سرم  اموانهید ی. هجوم افکار منفدهمینفرت و حقارت و انتقام را بلد شد. سرم را تکان م یکه فقط معن دیساخت

 .فشارمیدست محکم م وو با د دهمیرا به دو طرف تکان م
زهواردررفته  یاون کمد لعنت ی. من توکردمیمن از کمد نگاهتون م ،یکه مادرم رو کشت یاون روز یدونیتو نم -
که باعث مرگ  دمی. من دیکه مادرم رو به جنون رسوند دمی. من ددمیحرفاتون رو شن یشده بودم. من همه میقا



 

 

271 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

من  خت،یریخودش نفت م یشبگون رو دمیمن د .زیچهمهیب یمدام اون زر یو عذاب و آزارا یشبگون تو بود
سمتش رو تو به تیکبر دمیمن د ،ی. جلو رفتیزدیبه شرافتش لطمه م یرو روشن کرد چون تو داشت تیکبر دمید

بود،  فیشد. شبگون لط یکه فقط توش مادرم قربون یبد. روش ،یرو انتخاب کرده بود یبد روش ر،یحق یتو ،یانداخت
روحش رو کشت. جرئتش رو گرفت و اون کار  یتو و زر یبود که اون حجم از بد فیضع قدرنداشت و او یروح پاک

 احمقانه رو کرد.
عذاب بکشد، بترسد، زجر بکشد؛ مانند  دیشوم. من در عذابم، او هم با هیتخل دیمن با رسد،یناگهان به اوج م تمیعصبان

 غیو از درد ج سوختی. بدنش مدمید دنیادکشیفر در حال سوختن و جاکیکه مادرم را، تمام احساسم را،  یمن
 توانمینم گریباشد؟ د دهییمادرش را بو یسوخته وشتگ یبوده که بو خیمثل من در تار یحال کس. تابهدیکشیم

 :غرمیو در صورتش م کشمیم غیکنم. از ته دل ج یخودم را خال دی. من بادیخودم را کنترل کنم. لعنت به تو سع
 .دیسع کنمی. نابودت میشبگون به خاطر تو مُرد. تو مادر من رو کشت -

 غیاز ته دل ج کشدیرا به دوش م امیزندگ یهاسال یکه عجز و ناکام ییو با صدا افتمیم نیزم یرو کنارش
 و آب شدم. دمیرد کشها فرو خورده شده و من در درد و عذابش، دسال نیکه تمام ا ییدر گلو رکردهیگ غیج کشم،یم
. تو من رو نابود دیسع رهیلحظه هم که شده روحم خنک بشه، دلم، دلم، دلم آروم بگ هی یتا برا کنمینابودت م -

 دی. بانیریراحت بم ذارمیبه واهلل که نم کشمتون،یذره متو. ذره نی. پسرت هم عیمن رو نابود کرد ی. تو زندگیکرد
 .نیعذاب بکش دیبا ن،یعذاب بکش

گلگون  زیرا ن میها. درونم گُر گرفته و حتماً گونهکنمیصورتم از زور درد و خشم را حس م یهارگ شدنبرجسته
 کرده.

آدما با هم فرق  نیفکر نکرد نیلحظه به ا هی یها که حت. لعنت به شمانیها که آرامش رو ازم گرفتلعنت به شما -
ها که من و تر باشه. لعنت به شمامحکم تونهیو م ترهیقو یکی شکنه،یو زودتر م ترهفیروحش لط یکیدارن، 

کرد.  یخودکش نیهم یگرفته بود و برا یشبگون بعد تو افسردگ یگفتیبه بابا م ادمهی. هنوز نیشبگون رو نابود کرد
 شیحرفم پ دونستمیم امیبچگ یاما با همه دم،یکشیاما از درون زجر م ؛یکن یپوشونالف یخواستیش مهمه

 اعتبار نداره. یکسچیه
 غیام را جشدهخفته اما دردناک جمع یدرد تمام صدا تیو با نها کوبمیم امنهیسـ*ـ یرا محکم بر قفسه دستم

 :کشمیم
بزرگ شم، به  یروز هیتا  ختمی. رمختیدل ر نیا یو بغضا و غمام رو تو غایج ی. همهختمیتو ر نیتموم دردام رو ا -

 نابود. د،یسع نی. نابودم کردرمیم رو ازتون بگرفتهازدست یخدا که از همون شب عهد بستم نابودتون کنم. انتقام زندگ
 :کشمیم غیو از ته دل ج دهمی. با شدت تکانش مزنمی. به چشمان قرمزش زل مرومیم جلو
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مثل خواهرام  تونستمیکه م ییبهراد و انتقام از تو گذشت. تموم روزا یآزارا نیمن ب یای. تموم بچگنینابودم کرد -
به  یرستانیدب یهامثل همه دختربچه تونستمیکه م ییکنم و بخندم. تموم روزا یگردخوش باشم و بگردم و کافه

 ابونیخ یجدوال یرو یالیخیب با تونستمیکه م ییروزا ومکنم. تم یبشم، نگاه بدزدم و دلبر رهیراه خ یتو یپسرا
به انتظار  تونستمیکه م ییکه عاشقشم فکر کنم. تموم ساعتا یذهنم به مرد یقدم بزنم، دستام رو باز کنم و تو

 گرفتمیعشقم م زکه ا یی. کادوهامیبارون قدم بزن ریو ز رمیها انتظار بکشم. دستش رو بگکافه یتو اهامیاومدن مرد رؤ
 یواشکی هیاتاقم ببرم. که مثل بق یدر و از نگاه مادرم پنهون کنم و تو یاز جلو یواشکیا با ذوق و دختر هیرو مثل بق

تا  ستهیبرسم و مادرم نگرانم باشه و پشت در با ریبه دوستام نشون بدم. ذوق کنم و بخندم. شبا د ارم،یب رونشونیب
 و... رهیآروم بگ شو دل نهیورودم رو بب

رفته و بغض  لیرو به تحل میاما نگاهم به اوست. ناخودآگاه صدا دارمیبه عقب برم یو چند قدم رمیگیله ماو فاص از
در  یدارد مرا از پا یروح یمقاومت ندارد. انگار خستگ ینا گرید زیچنبره زده.توانم ن ،یزخم یچون مار میدر گلو

 .یجسم یمارینه ب آوردیم
حال  نیاما در ع ینگاه عصب یحت فهمم؛یها را نمروز نیا دیشده، سع یبی. او مرد عجدوزمیچشم به نگاهش م دوباره

 امروزم. یختهیبر قلب آزرده و افسارگس زدنشین یبرا ماندیم یامثل دشنه چ،یکه ه کنمیرا درک نم شانشیپر
به عشقم و  دیکه با ییتموم اون روزا ی. تونیکرد یاهیو من رو غرق س نیرو نابود کرد میها تموم زندگشما -

چطور تو و بهراد  نکهیم بردن کادوهاش به اتاقم باشه به انتقام فکر کردم، به اکه تنها دغدغه کردم،یکادوهاش فکر م
قدر از بهراد متنفر باشم. که اون تیخاطر حماو از خواهرام به زمیهم بر یرو نهیو ک نهیچطور ک نکهیرو نابود کنم. به ا
. که تهش نمیرفته باشه و حقارتتون رو بب شیمن پ یزیربرنامه یتک لحظاتتون روتک یروز هینقشه بکشم تا 

روت جواب  ییدرمان دارو گهید گفتیپزشک مکه روان یی. به جانیرسوند نجایها من رو به ا. شمارمیانتقامم رو بگ
 و... یبش یبستر دیبا دهینم

. افتمیم نیزم یو رو زنمیعق م کنم،یبار سرفه م نیدارم چند میگلو یکه از خشک یو با حالت تهوع ردیگیم میگلو
 یکه کردم از جلو ییها و کارها. تمام گذشتهزدیریچشمانم فرو م یو اشک از دو سو شودیبلند م میهازجه یصدا

نه آنها هم حقشان است.  یو سارگل نبود که آنها هم تقاص پس بدهند ول نیحق سرو دی. شاکندیچشمانم عبور م
 ینحس گرینماند، تا د یاز آنها باق یاثر گریرا نابود کنم تا د انیخاندان مهرداد منینسل بد  نیام تا امن مأمور شده

. من اسم گذارداسم آن را شبگون ننکند و  دایمثل من پ یبد تیکه شخص ردیرا نگ یگرید یطالعشان دامن ساره
ها شبگون سال نیمادرم بسازم. تمام ا یو خاطره ادیبا  یقو یشبگون خواستمیذات خرابم را شبگون گذاشتم چون م

 یاگر مادرم کم دیرا در مادرم داشتم. شا دنشید یآرزو شهیمن، در واقع بخش قدرتمند وجود مادرم بود که هم یالیخ
و  شدینم هایباززنکترس از قضاوت خاله ریاگر درگ کرد،یو سر خم نم دیترسینمجسورتر بود و در مقابل ظلم 
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شود که بخواهد به شرافتش، به  حیقدر وقآن دیکه سع دیرسیکار به آنجا نم دی. شازدیم ادیرا فر دیو ذات سع یاهیس
با تمام آن خاطرات  ی. که من از بچگدهدرا ادامه  فشیکث یهام رفتارسالمت روحمان تعـ*رض کند، که بتواند تما

. ردیبود، بزرگ نشوم. که نشکنم و روحم نم نیچون من سنگ یدرک دخترک کوچک یبد که حجمش برا یهاو لحظه
 و ظلمت به خاندانش بکشد و همه را نابود کند. یاهیکه رنگ س یاهیکه نشوم شبگون س

 کشمیم غیکرده را ج ریگ میو بزرگ در گلو اهیس یهاست چون بغضکه سال یو تمام داغ کنمیم هیبلند گر یصدا با
 :کوبمیاما ناباورش م نیو بر صورت شرمگ

شرف  یااگه ذره ،یاگه تو نفس سرکشت رو مهار کرده بود د؟یبرسم، چرا سع نجایبه ا نیچرا؟ چرا؟ چرا؟ چرا گذاشت -
 یجا. اگه، اگه، اگه فقط بهیرو عوض کن انیخاندان منحوس مهرداد نیام سرنوشت اتم یتونستیم ،یداشت تیو انسان

کار  چیکه ه ومدیبه وجود نم یدیبهراد پل چیه گهید ،یدادیعشق و محبت م یبه زر ف،یفکرکردن به شبگون ضع
 یچطور یداده بود ادیخودش بدونه. اگه بهش  حیتفر یلهیها رو بـرده و وسنگرفته باشه و زن ادیاز پدرش  یخوب

 چطورنخنده.  گرانید یزن رو نگه داره، چطور حواسش به احساسات دختر مقابلش باشه، چطور به اشکا کیحرمت 
 تمونیاالن وضع ارهیناخواسته با من در ن ومد،یکه سر مادرش م ییرو از حرص بالها یکرد یکه با زر ییمثل کارا

 یت، جز بچگاحمقانه یهابرات مهم نبود جز خواسته یچیکه ه صفتیب یتو ،یتو نابود کردنبود. همه رو  نیا
 نبود. نیت، االن وضعمون ااحمقانه یینماحس قدرت نیا نو قصد ار.ضاکرد خوردنتیتوسر یبارت، جز عقدهحقارت

انگشتم را  یهاافتاده ناخن انیدم به غلکه در وجو یبا تمام حرص رسانم،یم دیو خودم را به سع رومیزانو راه م یرو
 :غرمیدندان م ریو با حرص و ز برمیفرو م شیدر گوشت پاها

نه؟  د،یکشینم قدرنیعقلت ا ؟یننشون اهمونیتا به خاک س نتتیپزشک ببروان هی یبر ؟یدکتر بر هی یتونستینم -
ما رو  ینصف جامعه نیبفهم نیخوایم یپزشک رفتن گناهه؟ پس کروان شیپ کننینه؟ نه؟ چرا امثال تو فکر م

 بیکه ندونسته به همه آس یی. آدمانگهید یروان مشکلهزار  دونمیو چه م تیگرفتن که پر از اختالل شخص ییآدما
و  رنیکه دکتر نم یاوونهید ی. آدماکننیو نابود م اهیجامعه رو س نیچرک اهیس یهاکه مثل غده یی. آدمازننیم

 زتر اداغون یبچه هیو  شنیدار مهمونا بچه ی. ولهیکه مردم نگن روان ؟یکه چ کننیمشکالتشون رو درمان نم
 یکه باباش برش داشت و برد براش قنار یااون دختربچه تیحکا شهیفردا مکه پس دنیم لیخودشون به جامعه تحو

ممکنه دخترش بزرگ  کردیفشارش داد که طفلک مرد. چرا چون پدره فکر مبغلش  یقدر توراه اون یبخره اما تو
 رفتاراتون سالمه؟ چرا؟ نیکنی. چرا فکر مفتهیبد و تجـ*ـاوز و... ب یبشه و گرفتار آدما

سرد از  ییهافقط عرق فهمم،یبسته شد. احساساتش را نم دیکه چشمان سع غرمیآخر را چنان با قدرت م «یچرا»
 ای کندیمرا درک م یهااست. انگار خودش هم حرف نیو صورتش قرمز شده، انگار شرمگ زدیریم نییپا اشیشانیپ
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آمده معذب شده.  شیپ تیهم فقط از موقع دی. شاخوردیمبَربادرفته را  یاو هم مثل من حسرت گذشته و روزها دیشا
 امروز سکوت کرده؟ یکردهانیطغ یچرا در مقابل ساره کشد؟یچرا داد نم

 یبه طرز نامرتب شیام که موهاشده یاوانهیحتماً چون د دانمی. مزدیریسروصورتم م یگر گرفته. عرق از رو درونم
و هزار بار  کندیقرمز خشم و نفرت دارد و نگاهش انتقام را طناب م یهاچشمانش رگه خته،یر رونیب یروسر ریاز ز

 .زندیرا م یصندل هیو پا اندازدیبه گردن محکوم مقابلش م
 میزانوها یدست رو یسختبه کشدیعمر انتقام را به دوش م کی یو تباه ینیکه سنگ ییهاو زار با شانه خسته

متفاوت،  یهاوآدمم. پر از حساز عالم دی. ناامکشانمیدرونم را با خود م یاز درد نامرئ فیو تن رنجور و نح گذارمیم
. دهدیانتقام سر م ادیدرونم فر یشبگون یمهین یو از طرف دهدر جانم رخنه کر یاحس گـ ـناه احمقانه یاز طرف

 از درد افتاده. میها. شانهدارمیسمت پنجره برمبه کنانم رالخلخ یهاقدم
داشتم. تنها عشقم شبگون  یخوب یکرده بودم و نه بزرگ یبودم شبگون. از االن تو هم ترسوتر، نه بچگ ریمن حق -

از دست دادن ندارم؛ اما  یبرا یزیچ نیبعد از ا گهید کردمیاز چنگم در آورده بودن، فکر م لهیبود که اون رو هم با ح
رو هم دوست نداشتم، من فقط به فکر انتقام و گرفتن حقم  نمن اصالً شبگو کنمیحاال که فکر م ،یگیتو راست م

 اما نشد. رسمیکار به آرامش م نیبا ا کردمیاز حامد و روزگار بودم. فکر م
 دیدرک رفتارش مجهول است. سع میاما برا شنومیآه پر حسرتش را م یکرد و نفس گرفت. صدا یکوتاه سکوت

 دیبا ست،ین میمستق یصراط چیبه ه گریکه د یانگریعص کیدر مقابل را بفهمد  نیاست که ا رکیقدر زرنگ و زآن
عقوبت  یبکشد فقط لحظه ادیزند اگر فریچون حدس م داندیرا کارساز م یینماهم شگرد مظلوم دیآرام بود! شا

 کرده! ترکیسختش را نزد
که  فیشدم اما ح مونیپش یو حت دمیمنم زجر کش دم،یشد. بعد رفتن شبگون منم درد کش تریروز زخمروحم روزبه -
صد بار  یروز کردم؟یم دیبا کاریها پر از خطا و اشتباه بودم، چشما یشده بود. منم آدم بودم. منم مثل همه رید

 ادشیوجدان با منه. نگفتم، فرعذاب نیهاست او سال دونمیم ادرتخودم رو مقصر مرگ م شهیشدم. من هم مونیپش
رو ابراز کنم. من بعد  میمونیپش ینکرده بودم که بخوام به خودم اجازه بدم حت ی. کار شاقتونستمینزدم چون نم

براش  ینیسنگ یو بها گذرهیهاست از اون مکه سال یاگذشته زنم،یسال دارم از گذشته حرف م یواندستیب
 پرداخت شد...

شده باشد؟  مانیپش دیباور کرد سع شودی! مدهدیماجرا عذابش م نیز ازدن ابه کام گرفت. انگار هنوز هم حرف زبان
هزار بار اتفاقات گذشته را مرور کرده باشد و  یوجدان شده باشد و روزها دچار عذابسال نیفکر کرد تمام ا شودیم

 باشد؟ دهیواقعه کش نیا دربر نقش منحوسش  یخط قرمز یهر بار به طرق
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جبران  یزیکردم شما رو به عشقتون برسونم اما انگار باز هم چ یتو و خواهرات جبران کنم. سع یکردم برا یاما سع -
نکردم. منم مثل تو پر از عقده و حسرت بودم اما من برعکس تو  یراحت زندگ وقتچینشد، نتونستم. منم مثل تو ه

 .رمیو حامد بگ یحقم رو از حاج خواستمیم
و انگار که در  گرداندیو سرش را به طرف مخالف برم کندیرا حس م امنهی. ککنمینگاهش مو با نفرت  گردمیبرم

 :دهدیو ادامه م زندیزل م واریبه د هدفیب حال فکر باشد،
 قدر بزرگ که...کردم. اون یمن حماقت بزرگ -

آورده  ادیبه  جاکیرا  شیتمام دردها است. انگار واریو او همچنان نگاه ناالنش به د چکدیچشمم م یاز گوشه اشک
 ی. با نگاهاندازدیم دم،یلرزیو از ترس به خود م دمیدیکه او را م ییتمام روزها ادی. مرا ترساندیمرا م نیباشد اما ا

 :بنددیو چشمانش را م کندی. حضورم را حس مرومیجلو م یقدمو  زنمیبه صورتش زل م شانیملتهب و پر
ها کن. اون بچه منه، بهراد رو ر ریا تقصکار یهمه یدیشده بودم. حاال که فهم یرو من کشتم. عصبان یحاج -

 .هینداره، اون هم مثل من و تو قربان یگناه
 خوامیتون دارم. مخوب واسه زیسوپرا هینامرد. اما امشب  یرو هم از پشت بست طونیدست ش یصفتیب یتو، تو -

 .یتمام عمرت فراموش نکن یکه تو ارمیسرت ب ییبال
چه  یدانینم تیهاترس دنینابودکردنت، د دی. آخ که سعکندیم دادیب و ترس در نگاهش دیلرز دیسع اهیس چشمان

. من هنوز به احساسات ترساندیدر تو هست که مرا م یزیچ یول ،ی. ولکندیم زیرا در وجودم سرر یاحس سرخوشانه
 یکردینم یضعفت نبود که سعاگر نقطه ،یپسرت است. آر توضعف باور کنم. نقطه توانمیتو ظن دارم. من تو را نم

 نیکه با ا رایز ؛یو خودت بار گناهانتان را بر دوش بکش یتر جلوه دهرنگو نرم، نقش بهراد را کم یرپوستیز نیبه ا
 .یاو را نجات ده یتوانحداقل ب دیشا یدانیکار م

راه بندازم تا  شیاتاق آت یگوشه هیاتاق از  یآبِ جوشا، برم تو کردنیگرفتم بعد خال میاالن تصم د،یسع یدونیم -
 رهیمیبار م هیزجرکش بشه. اول از ترس  دهیم یفیزنده بسوزه. آخ چه کو پسرت زنده رهیکل اتاق رو بگ شیبه مرور آت

 یتو یشبگون وقت ادیم ادتی. شهیم اهیو آخر هم گوشت تنش س شهیم خو سر پزهیذره مذره شیو بعد هم از درد آت
 ومد؟یم یاگوشت سوخته یچه بو ادیم ادتیشده بود؟  اهیحوض افتاد چطور تموم تنش س

 یاز قضا بودم که عاشق شده بود و یبدبخت هیمزخرفم. من  یمایآره، لعنت به من. لعنت به تصم ،یآره، آره لعنت -
 یزیاما من هرچقدر هم بد بودم، چ دمیکش یمن چه درد دنیدینفهم کدومتونچیروزگار، معشوق زن برادرش شد. ه

 م،یکار رو تموم کن دی. من اون روز به شبگون گفتم باشتذهن تو اتفاق افتاده بود با اصل ماجرا فرق دا یتو دیکه شا
اگه محکم جلوم  دیبود، شا دهیطالق و جداشدنت از حامد؛ اما شبگون ترس یکارا یبرا میریفردا صبح م یعنی
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 یطاقت. توبود، ترسو و کم فیماجرا حل شده بود، شبگون هم ضع دادیقدر ضعف از خودش نشون نماون ستاد،یمیوا
 ...یقدر وحشت کرد ولچرا اون دونمیعمرش رو گرفت. نم میتصم نیبدتر هلحظ هی

نگاه  رنگیکرم یهاکیانداخت. در فکر فرو رفته و به سرام نییافسوس سرش را تکان داد و به پا . بادیکش یبلند آه
از درد و مشقت  یشده که انگار بار دهیخم یجور رایتصور را دارم ز نیمن امروز ا دیشا ایخم شده  شیها. شانهکندیم

 رییتغ شتری. ترس جان فرزند، آدم را بستیوسط درست ن نیا یزیچاند. اما باز هم دور را بر آن گذارده یهاسال
 نیبار اول نیو ا ستمین یقبل یساره گریمن د دهیخوب فهم دیکه اتفاق افتاده؟ سع یاوجدان از گذشتهعذاب ای دهدیم

 نجات! از یدیاماند. ناسر داده یدینوم دینو شیها. شاخکندیبیم گونهنیاست که مرا ا یادفعه نیو آخر
بترسونمش تا  خواستمیکه م نهیا ادمهیکه  یزیحال خودم هم نبودم. تنها چ یمن اون شب مـسـ*ـت بودم. تو -

متوجه  دمیدیترسش رو م نیحال خودم بودم و ا یاگه تو دی. شادیکرد و ترس یبد یو اما اون برداشتا ادیکوتاه ب دیشا
تنش دست زدم و دستم  شیکه به آت یا. من تا اون لحظهنبود میحال یچیمن ه یرفتارم رو ادامه بدم ول دینبا شدمیم

 ییزایکه چ دمیکابوس بود. اون لحظه با سوختن دستم فهم هیبرام مثل  زیچحال خودم بودم و همه یسوخت، هنوز تو
 بود. تیواقع یکه اتفاق افتاده تو

 یو مـسـ*ـت عتیو نقش طب داندیاز آن مبرا م یادیکه خودش را تا حد ز یتأسف از وقوع رخداد یرا به نشانه سرش
 یگاه یها حت. ما آدماوردی. فقط بلد است بهانه بدهدیتکان م ند،یبیتر مرا از اعمال خود، پُررنگ هازیچ یلیو... خ

عوامل را از نقش  ینقش تمام کارتیجنا نیو مثل ا میریبرعهده بگ یخوبخود را به نگناها تیمسئول میتوانینم
در مقصر جلوه  یاست که با آرامش و سع نی. او فقط قصدش امیگستاخ یادیها ز! ما آدممیخودمان مؤثرتر بخوان

 شده باشد! تحولم تواندینم دیبزند. سع یگناهیب و تیخودش را به مظلوم ن،یدادن آسمان و زم
من آروم  نیوجدانش همراهمه، فکر نکنعمره عذاب کی یبد. ول یلیکردم. خمن به خودم، به شبگون و به همه بد  -

بود.  فتادهیاتفاقا ن نیاز ا کدومچیاگه اون شب مـسـ*ـت نبودم ه دیلحظه نشد که افسوس نخورم، شا هیبودم، منم 
رو  یکه گفتم من باباحاج شیچند لحظه پ نیهم ثلاشتباه گرفتم. م ماتیتصم شهیمن به همه بد کردم چون هم

من نکشتمش. من  ،یبه روح مادرت، به روح باباحاج نهیا قتیحق یگفتم ول یجورنیچرا بهت ا دونمیکشتم، نم
رقم خورده.  طورنیکه من قاتلم. چرا؟ چون تصورت از من ا یقاتل نبودم. اما تو باور کرد یهرچقدر هم بد بودم ول

کردن اما اونا هم  میجنیس یلیهم همون زمان خ سایکه بخوام بکشمش. پل یحدبودم اما نه به  یشاکمن از دستش 
 یبرامون معما ینشد و مرگ باباحاج دایپ یکه هرگز قاتل اصل فیمطمئن شدن قتل کار من نبوده. فقط ح یبعد مدت

 موند. یباق یناشدنحل
 ساره! -



 

 

277 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 نیهوش آمده؟ در اتاقش هم باز بوده و ابه یبهراد است. از ک ی. صداگرداندیسرم را به عقب برم ادشیفر یصدا
 شودی. نگران شده. باورم نمنگرمیم دیو کنجکاو به سع اندازمیرا باال م میابرو یتا کی ده؟یما را شن یهاحرف یعنی

همان تحول است!  ترایهم تأث دیباشم! شا دهیفرزندش د یدربارهرا  یحد نگران نیتا ا دیامروز در نگاه و کالم سع
وجدان شده که را به خاک سپرده و احتماالً دچار عذاب گرشید ترنیریکه فرزند از جان ش ستین یزمان ریباالخره د

 شهیالبته من هم« کنم! یپدر نهایا یرا از دست دادم. حال برا یکی نیام و ابسا غفلت که در حق فرزندانم کرده یا»
بوده باشد.  یپدر بد دیسع کنمیام اما فکر نمدقت نکرده شانیهنگام به روابط پدر و فرزند چیاز آنها فاصله داشتم و ه

 شانیبربادرفته یاواخر که در پروژه نیپسرانش را دارد. مثل ا یکه در ظاهر هم شده هوا دانمیرا م نیحداقل ا
 کرد! یگذارهیسرما

 کنم! یها رو عمل. فکر کنم وقتشه نقشهدیشد سع داریپسرت ب -
 :غردیم امانیب و زندیبه چشمانم زل م ینگران با
 نداشته باش. یرو تموم کن. به پسرم کار فتیکث یباز نیساره ا -

بلند پوزخند  یو با صدا فشارمیهم م یرا با تعجب رو میهافرزندش را داشته و... لب ی! پس بگو. از اول دغدغهپسرم
 دارم،یرا که عزت گذاشته برم یاسرعت پارچهرا ندارم. به شیصدا دنیشن یحوصله گری. درومی. به طرفش مزنمیم

حرف بزند. صورتش از خشم سرخ  کندیم ی. با وحشت سعشودیم ریز. ترس به نگاهش سرابندمیدور دهانش را م
 .دیبریو سرم را لب حوض م کردیم دایپ یاکنون کارد نیقرمز است که اگر چاره داشت هم یشده. نگاهش طور

 ندیکه بب رمیگیدر دست م ی. عمداً فندک را طوردارمیرا برم دنیدر حال جوش ی. کتررومیو به آشپزخانه م خندمیم
. با خروجم از آشپزخانه نگاهش به دستانم دارمیرا برم یانقره یکتر گر،یانجام دهم. با دست د خواهمیو بفهمد چه م

را گرفته است.  شیصدا یاما پارچه جلو کشدیم ادیو فر غردی. از ته دل مزندیم رونیاز چشمانش ب. خون افتدیم
که اندام  یآتش دنیمن با د یفهمی. اکنون تازه میفهمی. اکنون مرا مدیدارد سع یچه لذت دنتیزجرکش دنیآخ که د

 بود، چه شدم. دهیموزون مادرم را درنورد
 رونینگاهم ب ررسیاما از ت شنومیو اصوات نامفهومش را م ییرها یبرا دیسع ی. هنوز تقالشومیراهرو وارد م به

 رفته.
 ریتخت اتاقش اس ی. روندیکه خوب بتواند بب آورمی. عمداً دستانم را باال مشومیاتاق واقع در سمت چپ راهرو م وارد

دستانم  نی. چشمانش نگران شده و بندیمرا بب تواندیماند و سرش بالش گذاشته ریو محکم به تخت بسته شده است. ز
 یمعما یایگو یحساب دش،یجد یادکور برگ و شاخه نیچون ا دهمانجام  خواهمیچه م دهی. خوب فهمچرخدیم
 ماجراست. نیا
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را  یاصل تین میو از رفتار هم بتوان میبه مکالمه نداشته باش یازین گریکه د میشناسیرا م گریقدر همدو او آن من
 .میده صیتشخ

آب جوش رو  یکلمه اضافه حرف بزن هینکن و فقط جوابم رو بده.  خودیب یباهات حرف بزنم پس تقال دیاول با -
ازت  یو وقت یدی. فقط به من جواب مادیازت در ن ییصدا نیترپس کوچک زم،یریحلقت م یپاهات، اول تو یجابه

 . پس حرف گوش بده.هرادب کنمیماجرا رو تموم م نیوگرنه بدجور ا ادیخواستم صدات در م
 زندیخروج ندارد، با دلم حرف م یکه در کنج نگاهش پنهان شده و هنوز اجازه ی. اشکآوردیاش را باال مخسته نگاه

 میهست عیقش خود در وقادر حال کتمان ن شهیها هم. ما آدمشنومیگفتنش را به طور مدام م« چرا»ها بار صد یو صدا
 گرید یعنیندارد.  یتیاهم می. اما براابدیرا در آنجا ب اشییبه گذشته بزند و جواب چرا یزگشتبا خواهدیو بهراد هم نم

 .ستیمهم ن
حالت نگاه و تأسفش  نیهوش آمده اما ابه یاز چه زمان قاًیدق ستی. معلوم ندهیرا شن دیمن و سع یهاتمام حرف قطعاً

ام و قصد که چرا به اتاقش آمده داندیم دیندارد و شا یراه نجات گریکه د دهی. فهمداندیرا م زیچکه همه دیگویم
است. البته  یدر انکارش دارد فوق العاده احساس یکه سع یتیشده. او خالف واقع دیناام گونهنیرا دارم که ا یکارچه

 نداشت. یگرید زیچ اش،یو... تمام ابعاد منف یمن جز خشم و بد یبرا وقتچیکه ه یاحساس
 یاست که گاه یادهیچیهمان کالف پ ینمانده که بتواند حرف بزند. زندگ یباق یزیاصالً چ گری. دزندینم یحرف

در هم  زیچنشود. همه ایچه شود  یکنیم نییکه تع یستیتو ن نیا گری. دستیکار خودت ن شیهابازکردن گره گرید
 یاغرق شده اتیمواج زندگ یای. انگار در درستیاز دستت ساخته ن یکار گریکه د ییآیبه خود م یو تو وقت چدیپیم

 .یانجام ده یتوانینم یکار چیه گریو د
و چه تلخ  شودیپاک نم مانیهاگذشته یاز رو زیچچیفرا گرفته که با ه ی. دورمان را گندابمیاما همه غرق شده من،

 نتوانستن. نیاست ا
 حداقل زمان را به عقب برگرداند. ایبرد  نیاز ب شدیگزاف به ما داد را م متیبه ق نیچننیا یکه زندگ یاتجربه کاش

. من همان مجنون روزگار هستم میتوانینم گرید یکار چیو ما ه کندیم انیکه چقدر حسرت در نگاهمان طغ آخآخ
 .رسدیبه جنون م یشدن هم حتاز شدت عاقل یکه گاه

سؤال در  کیهنوز  یها ولبه همان سال گشتمیبرم شدیرا حذف کرد و گداخت. کاش م وانهیمن د شدیم کاش
 یرشته نیو ا یدیپرسیم کاشیفرصت و حسرت را بر دلم نگذارم که ا نیبار، ا نیآخر نیا خواهمیقلبم جا مانده. م

 .یکندیم نوبُخیافکارت را از ب یگسسته
 بهراد، چرا؟ -
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در  دانمیشده و م رهیبه من خ ی. سؤالدوزدیرا به نگاهم م اشیبادام نیو آهسته چشمان مشک آوردیرا باال م سرش
 .کشدیجمالتم نفس م لیانتطار تکم

 چرا؟ ؟یچرا فقط با من بد شد -
 یرمز و کالم ییبه بازگشا ازی. مغزش ندهدی. سرش را به دو طرف تکان مدیکش یقیرا بست و نفس عم چشمانش

 کندیکه باز م یو چشمان قیعم یهارفتارش را از برم. نفس اتیجزئ زیاو دشوار است. تمام ر یدارد که گفتنش برا
 .دیچطور بگو صالًآغاز کند و ا دیسر حرف را چگونه با داندینم یعنی بنددیو م

قطعاً  دیبگو خواهدیکه م ییهاحرف فهممیکه م یاز درد. درد ،ینه از شاد نشانم،یم امیبر لبان قلوه ا یلبخند
 تواندیکه نم فهمدیو چه خوب م شومیها نمر دیام که به زندان کالمش گرفتارم. تا نگوشده یری. اسستین ندیخوشا

 ها شود.از قفل زبان خود ر
. فهمانمیرا م کشمیمن هنوز انتظار م یبه او معن نیمشک یدو گو نیمو با ه دوزمیرا به چشمانش م زمیت نگاه
 بشنوم. ستیقرار ن یخوب زیکه چ فهماندیو م دهدیتکان م یسر
 یمظلوم بود یادیهمه مواظبت بودن. ز نیهم یو برا یدیدیم بیو شکننده. زود آس فیضع ،یبود فیظر شهیهم -

ترس و ضعف رو  یمعنا فیضع ی. آدماخوردیبه هم م فیضع ی. من حالم از آدمایکردیم یکارش خرابو همه
 دیدر انتظارم بود، تو با یبهتر رنوشتس دینبود شا فیکه اگه ضع نداختنیم یکس ادیو من رو  دادنیبهم نشون م

 کردیمجابم م نیو ا یقدرت دفاع از خودت رو نداشت یمتنفر بودم و تو حت فیضع یچون من از آدما یشدیم تیاذ
که با  یقدر سرت داد بزنم تا حس بدبکشم و اون ادیو من فر یستیو جلوم وا یایبه خودت ب یروز هیکنم تا  تتیاذ

. یمظلوم بود یواروانهی. به طرز دیتو باز هم مظلوم بود یدرونم خاموش کنم. ول یتو رو یدادیضعفت بهم م
 هیو گر ینشستیآروم م ،یاز خودت دفاع کن نکهیا یجابه کردمیم تتیاذ ی. هرچیکردم سکوت کرد تتیاذ یهرچ

 رسوندمیم یو از اون بدتر خواهرات بودن که چون من بهشون خوراک یاوردیو بدتر با ضعفت لجم رو در م یکردیم
حس قدرت و غرور  یو منم تو همون کودک دادنیم حیمن رو به تو ترج ستادم،یمیو پشتشون وا خندوندمشونیو م

 .دادیبهم دست م
که  یافاصله نینگاه و از ا نیبا هم خواهدیم یی. گوداردیسقف برم دزدنیو دست از د چرخاندیطرفم مرا به سرش

 یدانی. بهراد تو مگر نمدهمیکالمش نشان م یجا نیتا بد یرا از نگاهم بخواهد و بداند چه واکنش زیچهمه ام،ستادهیا
 یول د،یآی. ته دلم غصه مکندیاز آن کم م یزیو نه چ دیافزایدردم را م نه نهایقدر که اهستم، آن دهیدمن فوالد آب

 ایداد بکشم  کندیم یچه فرق ،یمن ریصبر کنم. به هر حال که تو اس تیهانه در آن حد که نتوانم تا اتمام تمام حرف
باالخره بتوانم  دیو من شا دید یاهاعمالت را خو یسزا نجایدر ا بارهکیکه تو به یباشم وقت نیاصالً غمگ دینه. چرا با
 .ابمیدست  یابد یبه آرامش
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 یپسرا یحت زدمتیم ی. وقتبردنیو ازم حساب م ترسنیم هیو زدن تو، بق دنیبا دادکش نکهیاز ا کردمیم فیک -
بد باشه، چون خودم هم  تونهیم قدرنیآدم ا هیزدن  دونستمی. من اون زمان نمبردنیهم ازم حساب م هیهمسا

 بودم. دهیند نیجز ا یزیچ
ها و احواالتشان، غم را دچار . از تکرار آن روزرسدیبه گوش م شهیتر از هماش بمو لحن مردانه ردیگیم شیصدا

بگذرد و جان سالم به در ببرد. او مادرش  یادآوری نیاز پل ا یراحتبه گذاردینم ادشیاحساسات ز دانمیشده است و م
او را دوست  وقتچیه دیشده بود. سع یاواخر گرفتار افسردگ نیا مادرشدوست داشت. درست مثل من!  یلیرا خ

خانه را از دست داده، نه هم کیفقط  ییکه گو کردیرفتار م یبعد از آن سکته نابهنگام و مرگش طور ینداشت حت
 همسر! کی
که سرنوشتش رو  ومدیاز دستم بر م ی. نه زورش رو داشتم و نه کارشدیبابام له م یوپادست ریز شهیمادرم هم -

ها رفتارش . البته بابا با مارهیبد بابا شدت بگ یعوض کنم و اون خودش با عزت نفس نداشتنش، باعث شده بود رفتارا
ما  یخونه ینداشت. تا بود تو ینسبت به زر یرحم چیرو نه. ه یزر یتا رو دوست داشت ولخوب بود. فقط ما سه

 کردینره. فکر م رونیتا صداش از خونه ب دیکشیداد هم نم یحت یبود. زر یزر یخوردناداد بابا و کتک یصدا
! رهب رونیاز خونه ب دیزن نبا یصدا گفتیو م کنهیو آبروش رو حفظ م ذارهیداره به شوهرش احترام م یطورنیا

 کنهیبمونه. فکر م ششیپ خواستی. فقط مخواستیرو م دیفقط سع سته،یوا دیبد سع یرفتارا یجلو دمیند وقتچیه
بود، مثل  فیننگ خونواده. ضع یهیو ما شیحاج یوهیدختر ب شهی. مادینم رشیگ دیبهتر از سع یمرد گهیاگه بره د

 تو...
 خواستینم یبود. اما نوع ضعفش تفاوت داشت، زر فیخودش ضع یاو هم به اندازه« هم مثل شبگون! دیشا و»

از  شیکار شبگون ب ایگو یدار شود. به نوعآبرو و وقارش در محله خدشه خواستیشوهرش را از دست بدهد، او نم
که توان نه گفتن و مقابله با  یداشت. زن یشتریپخمه شباهت ب یبه کار زن یحماقت بود! و کار زر یضعف به نوع

 رفتار خوب از بد! صیتشخ یبرا زیتم یقوه یهم حت دیشا ایهمسرش را نداشت رفتار بد 
داشتم و نه از زدن  یترس کردنتینه از اذ گهیشدم که د تروونهید یکرد و من ه دایتو ادامه پ بودنفیقدر ضعاون -

که از حس لج و نفرت  دیرس یی. کار به جایکردیتو باز اعتراض نم شدیبدتر هم م یهرچ نکهیتر اتو. از همه مهم
حس غرور بهم داد.  خندنیم هیو بق دمیمن عذابت م نکهیا دنیو د دمیهم رس یاز ضعفت، به حس عادت و سرگرم

 یهر کس دنیکه اجازه م ییآدما دونم،ینم یچیه قیرو ال فیضع یبدجنس شده بودم، اما فقط در مقابل تو. من آدما
و طرف مقابل رو از  ننیبیم ارزشیب قدر خودشون روآدما اون نیکنه. ا دلش خواست باهاشون رفتار یهرطور
حقشونه و  ادیکه به سرشون م ییبالها کننیو فکر م دنیبرتر که قدرت دفاع و اعتراض رو هم از دست م ونخودش

به  قاًیو دق کننیرو انتخاب م هیرو نیخودشون ا فیضع ی. از نظر من آدماترسنیهم از عاقبت اعتراض م دیشا ای
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از حق خودشون دفاع کنن. در اصل فکر  دیبا وکه بفهمن چقدر ارزش دارن  یله شدنن تا روز قیخاطر فقط ال نیهم
 و... یکنیم دایقدرت پ ،یریحقت رو بگ دیبا یفهمیو م یایباالخره به خودت م کردنتتیبا اذ کردمیم

حسرت. کنج نگاهش، کالمش،  یتمسخر، برا یار نه براب نیجوانه زده، ا شیهالب یگوشه یکج و محو لبخند
از تمام  یاز خود. خال یو خال میاها شدهاش حسرت و حسرت و حسرت است. ما امروز پر از حسرتهمه انش،یب

گرفت  یشیان هم پنابودمان کرد و اکثر مواقع از منطقم هاسال نیکه تمام ا ییها. همانمانیها، غرور و باورهابودن
 وادار کرد. یایو ما را به کار نابخشودن

. دمیو روش غلط هلت م یسمت نابودبه دارم دونستمیاما نم ارم؛یبارت م یو قو یکنیم دایقدرت پ کردمیفکر م -
 .یروش رو انتخاب کرد نیدر اصل تو بدتر

ام از غم شده. پر شده ی. قلبم از درون گرفته و خالنشانمیم میهااشک، بر گونه شدنِیجار یبه تلخ یلبخند ارادهیب
. چه یالحظه به عاقبت کارش فکر نکرده بود؟ چه تصور احمقانه کیو بخت بد. چرا  یو درد و حسرت. پرم از ناکام

تش! آه! من اعمال زش یباشد برا هیتوج یآخر به نوع یهاحرف نیا تممکن اس کنمی... نه! گمان میاتصور احمقانه
ها از لحاظ که اتفاقاً پسر ستیهوش نرا بخورم. هرچه باشد او هم کم بشیساده باشم و زود گول رفتار ظاهرفر دینبا

 .دیکردنشان را کشو بزرگ یفقط زحمت باردار یزر اند،دهیکش دیهم به سع یهوش یبهره
 ؟یکار رو بکن نیبا من ا یچطور تونست -
 ،ییلویها کصد یهارنجور و غم ی. با تنکنمیرا با پشت دست پاک م میهااشک یرودخانه ریو مس کشمیم یبلند آه
از همان  دیشدند؟ شا یراه عبور باز کردند و بر گونه جار میهااشک ی. از کنمینشیم یفلز یصندل نیترکینزد یرو

شدن غرورم له م،یهارشدنیناخوش از تحق یارف بهراد، خاطرهو با هر ح تمبازگش یکه به خاطرات تلخ کودک یالحظه
امشب خوب خودم و حالم را  ی. من حتدانمینم افتهیبغض سرکش راه عبورش را  نیا یام. از چه زمانآورده ادیرا به 
 ازارد؟یتوانست مرا ب یچه حق ه. اما بهراد بترسمیکم دارم از خودم هم مبر سرم آمده. من کم یی. چه بالفهممیهم نم

 ساخت؟ یاز من چ تانصافانهیب تیتفکر احمقانه و ترب نیا یدونیتو نم -
و  شومیم رهیخ رونیو از پنجره به ب کشانمیرو مبهرو و پر از حسرتم را به قراریب و نگاه کندیبه صورتم نگاه م مات

 :دهمیندارد، ادامه م یندگادامه ز یبرا یینا گریکه د ییآهسته و با صدا
. یکرد کاریبودم چ یروح بیکه پر از ضربه و آس یبا من یدونستیباختم. کاش م یآسونرو به میزندگ یتموم روزا -

بود که روش درست  یو کاش مادر داشتم. کاش کس یکنه. کاش مادر داشت مونییبود که راهنما یکاش کس
 بهمون آموزش بده. وو گذشت ر یکه مهربون میرو داشت یبده. کاش کس ادمونیرو  کردنیزندگ

را آسان  یزندگ نیخاطر هم ا. ما همه با هم بهمیداد یو همه تاوان سخت میبد آورد یهمه در زندگ ها،انیمهرداد ما
 .می. ما به هم باختمیباخت
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سرعت تمام کنم. اما را به زیچهمه دیتمام شود. من با زیچزودتر همه شدیام. کاش متوان ندارم. خسته و کالفه گرید
. به طرف در کنمیها مکنار در ر زیم یرو جانیرا هم یکنم! کتر یخال شیآب جوش را رو گذاردیته قلبم نم یزیچ

 .گذرمیم رنگشیاو از چهارچوب ساده و قهوه رومیاتاق م
سمت به و کنمیخواب در انتها و راست و چپش دارد عبور مها در آن قرار گرفته و سه اتاقکه اتاق خواب ییراهرو از

 دیهم با ییزهایچ کیاما  دهینشن یخوبمن و بهراد را به یها. قطعاً حرفکندینگاهم م دی. سعگردمیهال برم
 دارد؟ ید چه فرقندان ای ندشده باشد. حال اصالً او بدا رشیدستگ
ها و ابراز کرده، امکان دارد تمام حرف رییها تغسال نیدر ا دی. او شاشومیم رهیبه چشمانش خ ستم،یایم شیروروبه

و جانشان را  بدینشان دادن خودش مرا بفر مانی*ک احساسات من تا با پشـیتحـر یحربه باشد برا کیندامتش 
نگران و اما ظاهرش  شیهاتمام حرکاتش امروز کنترل شده بود. نگاه چوناست  شتریحتمال با نینجات دهد. اصالً ا

 من زجر مدام است. یکردنش هم برانگاه یحت کندی. او چقدر حالم را بد مدهدیرا نشان م یاسیّس
چون من رنج  دیریبم خواهدیفقط دلم م فهممیحال خودم را هم نم یام. من حتشما خسته شده یاز همه گرید من

جان  دیکه با کشندیم ادیو در گوشم فر ندیآیم پوشاهیس . مردانکنندیام مهر روز احاطه هایاهی. سکشمیم
اند دانسته قیمردن ال یکه برا ییهاسمت آدمبه شانیاما با چشمان آب زنندیمرا گرفت. آنها حرف ن اهیس یهاانسان

 رهیخ یورود ی. به راهروگردمیسرعت به طرف چپ برم. بهشنومیاز سمت در م یی. به ناگه صدازنندیاشاره م
چشمانم به در خشک شد.  د؟یآیاما چرا نم شنومیرا م شیپاها یوارد خانه شده. من صدا یکی. شک ندارم شومیم

 یگری. قدم دکنمیاحساس را تجربه م نیهم کندیو نگاهم م دیآیکه او م ی. هر زمانکنمی. من حسش مدیایب دیاو با
 و مادرم را کشت. دیکش تیکبر یکه روزگار یدی. سعستیاما مهم ن کند،یبا تعجب نگاهم م دی. سعدارمیبرم
را بر تن دارد. همان  اهیس ی. همان رداشودیدر پس نگاهم قفل م اشیو ناگهان چشمان آب دارمیبرم یگرید قدم

. بدون ترساندیاش مرا مدرشت مردانه کلیو ه رهی. او هنوز با نگاه خترسمی. من هنوز هم از او میلباس سرتاپا مشک
 .زدیریحرفش را در ذهنم م ،و با چشم کندینگاهم م د،یآیم یحرف چیه

 پر از حرف است. اشیت آبدرش یها. چشمفهمدیرا م امیجا آمده؟ نگاه سؤال نیبد چرا
 «. تمامش کن.ستیمردن هم ن قیال ست،یماندن نزنده قیآن مرد، ال»  -

 کنمینگاهش م رهیشده است. خ دی. امروز نوبت سعدیگویرا م دی. سعنگرمیم کند،یکه اشاره م یو به کس گردمیبرم
 .زنمیو آرام پلک م

 دیآیم ی. هنوز هم وقتترسمیرا بکشم و او روحش را با خود ببرد. من هنوز هم از او م دیتا سع خواهدیمن م از
مرا  ی. او آخرش روزکندیم ریاو مرا تسخ ترساند،یمثل اکنون. او مرا م شودیم یاز گونه جار میهاناخودآگاه اشک

 .خوانمیم رنگشیرا از نگاه آب نی. من اکشدیهم م
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 گریکه د ی. جورکندیانگار مغزم قفل م شودیآن که م حیاما وقت تشر کنمیتش را درک م. صورنمیبیاو را م من
 یول شناسمیدهم. صورتش را م حشیتوض یکس یبرا توانمینم گرید ی. حتاورمیاش را به خاطر بچهره توانمینم

 وصفرقابلِ یاش را درک کنم. او غچهره توانمیو بهراد دارد. نه من نم دیسع نیماب یاچهره دی. شاشناسمیانگار نم
 میها. اشکرودیو رو به انفجار م ردیگیسرم درد م کنمی. به او که فکر مخوردیمغزم را م یبیاست. به طرز عج

درون صد  زمرا ا یتوانیچطور م ؟ی. تو که هستکنمیدر درونم احساس م یگنگ یترس موذ کی. زدیریم امانیب
 ؟یریو نفسم را بگ یزانبار بلر

 ؟یکنیمرا مسخ م شهی. چرا همترساندیاش مرا مبزرگ و مردانه بتی. هزندیشده. پلک هم نم رهیبه من خ نگاهش
 ؟یستیتو ک یول کندیام م! بغض، بغض، بغض خفهیدارم. انگار سرم پر از درد است و خال یوزنیب حس

در  زدهمهیو بغض خ کشمیم یقیکار را تمام کنم. نفس عم دیمن با یرا انجام دهم. آر تمیمأمور دی! نه! من بانه
شده و متعجب  رهیکه به من خ افتدیم یدیو چشمم بر سع کنمیرا پاک م میها. با پشت دست اشکبلعمیرا م میگلو

 ادیآمد هرچه فر پوشاهیس بار که کی. دی. به پدر گفتم اما ندندیبینم کسچی. هندیبیرا نم پوشاهیس . اوکندینگاهم م
 و از حالت گنگ من متعجب شده. دهیهم ند دی. پس سعدندیو سارگل هم او را ند نیسرو د،یکه نگاهش کن دمیکش

. آورمیم ونریو اسلحه را ب رومیم اهمیس فی. به طرف ککنمیرا صاف م امدهیخم یهاو شانه کشمیم یقیعم نفس
تک شده و تک رهیبه من خ پوشاهیس .شودینم گریو بعد برود اما د ندیاول مرگ بهراد را بب خواستمیشد. م فیح

 تمام کنم. ا. منتظر است تا کار رندیبیرا م میهاواکنش
 ندیبب امستادهیسرش را برگرداند و مرا که پشت او ا کندیم ینگرانش کرده. دارد سع بمیشده و حال عج رانیح دیسع
 یمثل گوسفند شی. تقالهاشودینم یول کندی. تقال متواندینم اند،دهیچیکه دورش پ ییهاخاطر وجود طناببه یول

 .زندیوپا ماست که در قربانگاه دست
 یاز رو یچگونه ول دانمیپارچه نم کند،یان تقال مهمچن دیکار را تمام کنم. سع دی. باکندینگاهم م زیت پوشاهیس

! یآر زند؟یو حرف م کشدیدارد داد م کنمیحرف بزند اما سکوت کرده. پس چرا من فکر م تواندیلبانش افتاده. م
 .شنومینم من. دهیرا بر شیصدا پوشاهیس .دمیاکنون فهم

. کندیکه همچنان تقال م شنودیآرامم را م یهاگام یاما قطعاً صدا ندیبب تواندی. مرا نمدارمیسمتش برمبه یقدم
 تمامِ تمام. ،یتمام شو دی! تو بادیسع

 می. هدفم را تنظبرمیماشه م یتمام کنم. دستم را رو دیاست. کار را با ررسیسرش در ت. پشتکنمیرا بلند م اسلحه
. من زندیبه من سر م شتریها بروز نی. او اکندینگاهم م پوشاهیس به سرش اصابت کند. میمستق دی. گلوله باکنمیم
تمام  انیمهرداد دیگلوله و تمام. سع ی. صداکشمیشده است. ماشه را م رهیپوش به من خاهیس ماشه را بکشم. دیبا

 شد.
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 ؟یکرد کاریبود؟ ساره تو چ یچ ی. ساره صدایلعنت ینه! نه! نه! ساره تو رو خدا. ساره -
! ستین پوشاهیس .شومیم رهیرو خبهرو و به کنمیها برگشته. سرم را بلند م. صدادیآیبهراد است. از اتاق م یصدا نیا

 .لرزاندیداد بهراد تنم را م یاو رفته. صدا
بابا؟ بابا؟ جواب بده. بابا توروخدا  ؟یکرد کاریچ وجودیب اد؟یبابام نم یصدا گهیچرا د ؟یکرد کاریچ زیچهمهیب -
 .کنمیسر بابام اومده باشه نابودت م یی. ساره بالکشمتیبگو. ساره به خدا م یزیچ هی

 شیعجز در صدا ی. جورزندیآلوده حرف مکرده و التماسو بغض کشدیم ادی. فرشودیتر مهر لحظه بلند شیصدا
 .کندیم هیو گر کشدی. از ته دل داد مسوزدیم شیکه دل آدم برا ختهیر
. گفت اسلحه رو دمیمن شن یولش کن کردیساره داشت التماس م اد؟یبابام نم یساره لعنت به تو. ساره چرا صدا -

 ...زیچهمهیب بازم کن. ساره بازم کن. ساره ای. ساره بنیبذار زم
گردنش افتاده و از پشتش خون به  یسرش رو دی. سعنمینشیمبل کنارم م ی. روکشدیم ادیو فر دهدیم فحش

به آه و  ؟یچقدر مزخرف است! حاال خوب درکش کرد یزندگ د؟یسع یدیرنگ. د. خون قرمز خوشچکدیم رونیب
و  یشد. چقدر واقع یرا بکشم ول وبخواهم ت کردمی. من فکر نمچکدیم رونیورق برگشت و خون از مغزت به ب یدم

 کی هی. تو اکنون شبینبود یهم موجود ترسناک یلیخ کنم،یسرت نگاهت مو پشت نجایحاال که از ا ؟یاآرام مرده
 .یا! مُردهفیآلود فرو رفته است. حخون یکه به خواب یانسان مظلوم

 گریام شده؟ دتم زیچام و همهکه پدرت را من کشته ستی! پر واضح نیدهیو فحش م یکشیبهراد چقدر داد م آخ
 ادیفر هیبا گر طورنیبودم ا دهیحال نشن. بهراد من تابهفهممیزدنت را نمبلند زجه یدادن و با صدافحش طورنیا

 !گنجدیکه خب در تو نم ستی! پارادوکس مزخرفیو از آن طرف التماس کن یو فحش بده یبکش
 کنمی. نابودت مکنمیزنده پوستت رو مساره! ساره! ساره به خاک مادرم قسم. ساره اگه بابام نفس نکشه زنده -

روح مادرت به  رو . ساره تویمرگ کن یهزار بار آرزو یروز کنمیم یسر بابام اومده باشه کار یی. ساره بالیعوض
 ...یبگو ب یزیچ هیبازم کن. حداقل  ایب
 زندیکه توان دارد مرا م ییبتواند خودش را خالص کند، حتماً اول تا جا ایدستش باز شود  یالحظه یاگر برا مدانیم

 ادیو خشم فر هیاکنون با گر نیجمله را هم نیکند! آخر ا زانیبه سقف آو میهم مرا از موها دیو بعد خواهد کشت. شا
 .دیکش
دادوقال  همهنیچرا ا گری! دمردیم دیوسوز نداشت. باالخره که باسوخت ی! امروزوفردا داشت ولگریپدرت مُرد د خب
دنبال ماست. حاال امروز  هیمرگ مانند سا ؟یریمرگ را بپذ یخواهیو... چه خبرت است بهراد؟ چرا نم نیو نفر هیو گر

 ؟یریپذینم و یکنیمرگ دچار شد. پس چرا باورش نم به دیفردا! در آخر که بانشد، فردا؛ فردا نشد، پس
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من! نه! او  یخدا نجاست؟ی. او چرا اشودیو محسن به همراه چند نفر وارد م خوردیمحکم بر در م یدر ورود ناگهان
است با  شانیاش پر. چهرهکندیچه م نجای! محسن ایوا یاو دیحال زار و مرگ سع نی. اندیحال بب نیمرا در ا دینبا
 ماتشان بـرده است. دیسع یجنازه دنید

 یاست که من برا یباشد. او تنها کس شانیو پر دیمات، ناام نیچننیا دیاست. نه محسن من نبا شانیپر محسن
 یابهتر از خواهرانم.  ی. حتفهمدی. مرا مخواهدیخودم م یهست که مرا برا یدلم دارمش. او تنها کس یخودم، برا

 ؟یکنیچه م نجایمحسن! تو در ا یوا
. من اما محو او، مات زندیم یدیبه سف شیهاو لب دهیدر هم رفته. رنگش پر شیها. او اخمندینشیدر نگاهم م بغض
و من حسرت  نمیبیرا م انتهایب یشده. او مات جسد است و از درون لرزش نگاهش، حسرت دیسپ میهاو لب شانمیو پر
هستم. من  هایاهیام. من قاتل سنکرده ی. اما من کار بدشناختیم او مر دیدیم دی. او نبادیدیم دیاو نبا نکهیا یبرا

 د؟یریبپذ تواندیرا نم نهایشده بود. او ا دهیبرگز دیام چون سعرا اجرا کرده پوشاهیس دستور مرد
*** 

 زمان حال( -ی)راو  شبگون
ممکن بود  دمیجنبیم رینبود اگه د یام اما چارهانجام داد یعمل نیهمچن هیکه من جسارت کردم و  دیببخش -

با ورود خودم به  یحت دمیو ترس ومدیبر نم یفکر کردم از دست خودم کار یشما هم از دست برن. هرچ یبرادرزاده
زنگ بزنم تا با  یروان مارستانیبه ب عاًیگرفتم سر میعلت تصم نیساره بدتر کنم. به هم یاوضاع رو برا ،ییتنها
 ساره رو متوقف کنن. یپزشک زاتیتجه

که  یو خواند. مرد دیاش فهممردانه یغم و درد را در چهره یراحتبه شدیمرد چنان در هم رفته بود که م صورت
شده است.  نیچننیعمرش را باخته که حال سرنوشتش ا یهاتمام سال دیشا کردی. حس مکردیم یاحساس تباه

 کیبرادر در غم از دست دادن برادر و  کی. فهمدیفرزندش م یندهیپدر در غم از دست دادن آ کیکه فقط  یحس
 .ندیبیکه تمام عمرش را پوچ م یمرد

. به نیدیاز منِ پدر حال دخترم رو بهتر فهم نیبود بهیکه غر یی. شمانینه آقامحسن، شما کار درست رو انجام داد -
رنج ببره و با اقدام  یاختالل روان کیکه ساره ممکنه از  نیحدس زد یدرستو آخر هم به نیمشکوک شد اتشیروح

 ینگهدار یخوبشرمنده باشم که از امانت زنم به دی. من بانیدخترم بهتر کرد یاوضاع رو برا یبه موقع حداقل کم
بهشون توجه و براشون  دیدارم که با یرفته بود فرزندان ادمیرفته بودم که  نیکه از غم همسرم چنان از ب ینکردم. من

 کنم. یپدر
باشد  یقو کردیم یتک کالمش خواند. هنوز سعدر تک شدیشد. حسرت را م رهیخ شیپا نییو به پا دیکش یقیعم آه

بود، لکن  رفتهیکه بود پذ یطورساره را آن نکهی. خودش هم با اگذردیدر درون او چه م دانستیاما محسن خوب م
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بود که ماجرا را هضم کند،  باوررقابلیسخت و غ شیانداشت. هنوز بر یشده بود و اصالً حال مساعد شانیاکنون پر
 یابود. ساره دهیهم از او ترس یانجام داده. کم یایعمل نابخشودن نیچننیکه عاشقش بود ا یکه قبول کند دختر

دو پا  ییوالیه یبود که از و یعیها و وقاش پر از خألبود و در اجتماع حضور داشت، اما درون یعاد یادیکه تا حد ز
 ساخته بود.

 یکه جور یشده بود. مرد دیسف شترشیکه نصف ب یجوگندم ییبا موها یشد. مرد رهیرو خ شیپ یدهیمرد خم به
 نیبود. ا دهیدخترش د ییرها یاو را در پاسگاه برا یبود که روز یپُرقدرت لیقد خم کرده بود که انگار نه انگار همان 
 یدر راهرو یصندل کی یکه پر از چروک بود، رو یایشانیافکنده و پ یمرد از درون شکسته بود. حال با سر

 بود. ستادهیمقابلش ا قاًینشسته و محسن دق یروان مارستانیب
 ییکار به جا کردمینم یانگارسهل طورنیو بد رفتار دخترم دقت کرده بودم و ا بیعج یاگه من زودتر به حالتا -
 یباشه که حت ییپرونده پر از اسم اختالال یدختر من نوشته بشه و تو یکه امروز پرونده جنون برا دیرسینم
 بردنشون هم سخته.نام

 از افسوس در دلش پا نهاد. یرو نگاه کرد و آهبهرو را باال گرفت و به مرد الغر اما جذاب سرش
جان. من کور محسن دمیدخترم رو ند یدهیبه جرم قتل برادرم! من روح دردکش ؟یشده. اون هم چ یدخترم بستر -

. کمرم زمیبه سرم بر یچه خاک دیاالن با دونمی. نمهیتیچه وضع یدخترم تو دمیبودم که نفهم عرضهیب بودم. ناتوان و
همون چوب دو سر  تیکه قاتل و مجنون شده؟ من حکا یدختر ایدرد مرگ برادر بکشم  دونمیشکسته محسن. نم

 اما... دمید میبه جون زندگ ادیرو ز اشیبا برادرم نداشتم و بد یخوب یرابـ ـطه چیها بود هام. درسته سالباخته
تمام  یو گاه دیچکیم شیهااشک یبود که گاه ریقدر متح. مرد خودش را باخته بود. آندیکش ییبلند و پُرصدا آه

 یی. هنوز نتوانسته بود بالخواندیو فاتحه م کردیسرعت استغفار مو بعد به انداختیرا برگردن برادرش م هاریتقص
سارگل را نگاه هم  گرید رادیهم بر هم خورده بود. ه گرشید ختردو د یکه بر سرشان آمده را هضم کند. زندگ

 دیبا ینقطه از زندگ نیدر ا دانستی. نمامدندیهم ن مارستانیبه ب یو حت شوکه شده بودند نی. سارگل و سروکردینم
شده بود. او  دیسپ شیموها شتریگذر زمان کوتاه، نصف ب نیچه کند! مرد بود اما کمرش از درد خم شده بود. در هم

اما محکم محسن  نیغمگ یبه چهره ینگاهمی. ندانستیاز ماجرا م یها در دل، شبگون را هم مقصر بخشبار یحت
 شد. رهیخ اشیپا و کفش چرم مشک یانداخت و دوباره به جلو

گرفتن بوده و من در حال شکل شیاختالال از بچگ نیا گفتی. دکتر میتوجهیب محسن. امان از یفکریب امان از -
اون  نیترو مهم نی. اولبرهیل رنج ماز چند اختال رسهیبه نظر م نجایشما تا ا ماریب نیآقا ا»: گفتی. دکتر مدمینفهم
دادن مشکل  ی. در پاسخ عاطفزننیآشفته م یدارن. حرفا الیو خ م. وهشنیافراد دچار توهم م نیا ه،یزوفرنیاسک
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 صیتشخ شونیرو هم در ا یضد اجتماع تیاختالل شخص یزمان کمکه من به طور هم گهیعالئم د نیدارن و چند
 دادم.

و براش  یبه اون بد گرانیکه د کنهیموضوع سر م نیدر توهم ا شهیداره و هم یجنون دائم شونیتر اعبارت ساده به
 یببرن. اون موضوعات نیرو از ب هاشیببرن. همه در تالشن تا خوش نیتا اون رو از ب ننیچیو نقشه م کننیتوطئه م
. شما فرض کن بهش کنهیشکل ممکنش درک م نیبدتر بهرو  انیساده به نظر ب یلیمن و شما خ یبرا دیکه شا

ساده رو با هزاران افکار  یجمله نیاما دختر شما هم کنه،یخاص فکر نم زیبه چ یآدم معمول هی ن،یگفتن ساکت بش
 ننذارن حرف بزنه چو خوانیم گرانیکه د رهیموضوع بگ نیاز ا یارو نشونه نیا تونهیتصور کنه، م تونهیم یمنف

ها و عالمت نیو... چند یمنف یحرف بهش بها ندن و هزار توهم فکر نیدارن با ا یاونا سع ای ادیون مازش بدش
 ...گهید یهانشونه
 شده تا با مرد دهیگرفته و حاال برگز هایاهیرو از س روشیکه ن هیزن قو هی کنهیشما در تصورات خودش فکر م دختر

مقابله کنه.  نهیبیم اهیکه از نظر خودش اونها رو س ییهااطرافش و انسان یهایاون، بد یو به خواسته پوشاهیس
 .ارهیدر ب یاهیرو از س یببره و جهان نیاونها رو از ب

 یهانداشته البته نشونه یادیز یلیدختر شما داشته اما تا االن نهفته مونده و شدت خ یایدر بچگ شهیر یماریب نیا
داده نشده و  صیتا االن تشخ گرانیخاطرعدم توجه شما و دبه یرو متوجه کنه؛ ول انشیداشته تا شما و اطراف یادیز

مختلف و  یکم خودش رو در قالب رفتارهاگرفته و کم شدت شده،یکه بهش وارد م یروح یخاطر فشارابه راًیاخ
 یبهبود یبرا یما چند ماه یروان مارستانیو در ب رنیتحت درمان قرار بگ دیبا شونینشون داده. ا یزیآممخاطره

 «باشن. یبستر
که  یدختر یبرا یکیدخترش،  یبرا یکیرا باال گرفت و به محسن نگاه کرد. هر دو مرد غرق در غم بودند.  سرش

اما او  دانستینم یاو در ذهن ساخته بود و کس دیرا به ام ندهیآ ی. تمام روزهاخواستیم اشندهیآ یاو را برا یروز
 که ساخته، وارد کند. یامن و راحت میتا بتواند او را در حر شدرا هم بهبود ببخ اشیمال تیدر تالش بود وضع

کرده بود تا بتواند  یکند. چقدر دوندگ هیمتوسط شهر ته یدر محله یبود تا بتواند منزل ستادهیا یکاراضافه چقدر
مانده بود.  جیو هنوز گ ختهیفرو ر بارهکیبه شیو آرزوها دیبخرد و او را در آن سوار کند. حال تمام ام یبهتر نیماش

 یروان آشفته و خطرناک گونهنیا نمود،یکار سالم م طیدر مح ظاهربهکه  شیاهایباور کند زن رؤ توانستیهنوز نم
 داشته است.

که  یهمون زمان نیمن سخت بود. دوباره کمرم خم شد. ع یراخبر ب نیا دنیچقدر شن یدونیجان تو نممحسن -
 کمرم از داغ همسرم شکست.
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شده کمر خم یضربه خورده بود و معنا یها در زندگ. خودش هم بارکردیحال مرد مقابلش را خوب درک م محسن
ساره زده بود، اما  ماربودنیدر مورد ب ییهاسخت بود. محسن از قبل حدس شانیهر دو ی. غم ساره برادانستیرا م

 یاو را به دوست پزشکش معرف خواستیانجام دهد. م یاو کار یبرا دیکه افتاد مصمم شده بود که با یاتفاق نیبا آخر
دختر محبوبش اتفاق افتاد،  یکه در زندگ یریاخ یهاشوک کردیفکرش را نم چیه یکند و با هم او را درمان کنند ول

 .دیحالت ممکن خود درآ نیدتریبه شد یماریباعث شده باشد ب
رفتن از عرض و بدون حواس شروع به راه یدقتیب ساره با م،یرفت رونیکه با ساره ب یبار نیآخر ان،یمهرداد یآقا -

 یو خداروشکر مشکل دمیدستش رو کش فتهیب یاتفاق نکهی. البته قبل از ادیسر رس یبلوار کرد و همون لحظه موتور
 یزیچ یفرو رفت. چشماش باز بود ول یارمنتظرهیغشوک  کی یبود. ساره تو تربیعدش عجاما ب ومدین شیپ

ست توطئه هیاتفاق  نیا»زدن و گفت شروع کرد با خودش حرف نکهیتا ا ستین ایدن نیا ی. حس کردم تودیفهمینم
 انشیب بیوغربیقدر عجاون« من رو بکشن و مردن اون آدم رو گردن من بندازن. نکهیتا ا دهیو فر یو حتماً کار رسول

 پزشکم صحبت کنم.شد. حتماً در موردش با دوست روان لیتبد نیقیکه شَکم به  دکر
 تازه کرد و ادامه داد: یتمام توجه حامد را به خودش جلب کرده بود. آب دهانش را قورت داد. نفس یخوببه محسن

 ایخُرد کرد و اخراج شد  یسر نور یکه گلدون رو تو یساره گفتم مثل همون روز یگهید یاز رفتاربراش ا -
قدر مدام کرد، اون یزدناغیو ج یقراریب بار که در حال رسوندش بودم شروع به هیکه داشت.  یموقعیب یهاهیگر
 کیبهش شده و  یبیعج یبار بهم گفت تلفنا هی! پوشاهیمرد س دنید ایکنترلش کرد  یحت شدیشد که نم دیشد

اتفاقات  نیا یو... همه یاونجا بمون دیت خارج شو، تو نباکه از خونه زدهیم ادیو فر دهیکشیم غیزن پشت تلفن ج
 نبود. یخوب یهانشونه
 گونهنیا کردینم. فکرش را دیمحسن چند بار تکان داد و ابرو در هم کش یهاحرف دییسرش را به عالمت تأ حامد

کند،  لیدخترش را درک و تحل بیعج اتیخلق نیاز حال دردانه دخترش غافل شده باشد که همکار دخترش بتواند ا
گذاشته باشد. از دست خودش  یو نوجوان یجوان یهاینادان ای یبد را برحسب عصب یرفتارها یاما خودش همه

 .گرفتیاو را به باد انتقاد و استهزا م یزیبود و مدام در درونش چ یعصبان
 ره؟یساره کجا م یمتوجه شد یمحسن! چطور -

 دانستیاست، پس م اشیماجرا و رفع مجهوالت ذهن یدنبال دانستن همهمتوجه شد که پدر ساره به عاًیسر محسن
حامد قرار  مکتیکه مقابل ن یمکتین یعقب رفت. رو یرا صاف کرد و کم شیدهد. صدا حیکامل و واضح توض دیبا

 را صاف کرد. اشیداشت، نشست و کت مشک
رو به شما برسونم  شونیحال خودش نبود، خواستم ا یتو یاتفاق افتاد و ساره مدت یموتور یحادثه نکهیبعد از ا -

تعجب  یلیراستش خ «میرو مالقات کن گهیهمد مینتون وقتچیه گهید دیشا یمحسن من رو ببخش ول»که گفت: 
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 یو بزرگ سکیدست به کار پُرر خوادیم دمیمحرفاش فه نیکردم، از ب چشیپشد که سؤال نیکردم و جا خوردم. ا
ها جمله رو بار نیمن ا« ...کنمی. آن روز خودم تمامت میشویتو تمام م یروز»تکرار کرد:  نکهیبزنه. مخصوصاً ا

بود  یرفتاراش طور گهی. درهیازش انتقام بگ خوادیکه اون م هیصحدس زد مخاطبش شخ شدیبودم و م دهیازش شن
 کرد. کمکه مشکو

ساره  نکهیاز ا فیبود و ح یاقتی. او را دوست داشت. محسن الحق مرد قابل و بالکردیبا دقت و تعجب نگاهش م حامد
 به روزگار ناجوانمرد باخته بود. نیچننیاو را ا

که چندتا مرد  گذشتیاز رفتنش به خونه م ی. چند ساعتدمیبرادرتون رس یهکنم که به خون بشیناچار شدم تعق -
باعث شد که ترس برم داشت اما باز هم نخواستم مزاحم باشم. اوضاع  نیاز خونه خارج شدن. ا کلیهالت و درشت

بودم که  اطیح یباال رفتم. تو وارشونیو از د دیرس وشمگلوله به گ کیبه شل هیشب ییصدا نکهیظاهر آروم بود تا ابه
بسته شده و از سرش  یبا طناب به صندل هوشیمرد ب کیو  ستادهیساره ا دمیکه رو به باغ بود، د یااز پشت پنجره

که  یاقباز ات یوارد بشم از پنجره تونستمی. چون از در نمومدیهم از اتاق م گهیمرد د کیداد  ی. صداچکهیخون م
کار  یرسوندم و وقت شدیم یمنته یکه به سالن اصل ییم قرار داشت وارد شدم و خودم رو به راهرودو یطبقه یتو

 دنیاز خونه خارج شدم و دوستم رو با خبر کردم که اونا هم خوشبختانه به موقع رس دیرسیم کیبار یداشت به جاها
 وارد ماجرا شد. سیپل ن،یدونیو در آخر هم که م میبهراد رو نجات بد میو تونست

*** 
 یبرا ینگران یجابهتر بود به دیاتفاقات افتاده باشد. شا نیا شدیخسته و آزرده شده بود. هنوز باورش نم روحش

 یجاو به بودیبه فکر فرزندانش م گران،یخودش از چشم د کردنیمخف دیشا ایو  هیصورت، ظاهرش و قضاوت بق
 .ماندیداد و کنارشان میم تیعواطف آنها اهم به روح و یکم شدن،یها مخفسال
گرفت و همان ترس و  داًیداد. دلش شد وندیاش را به هم پتتوکرده ینفوذ کرد و ابروها فروغشیب در چشمان غم

و ناراحت شد. آخر  دیتازه شده باشد، قلبش لرز شیهاانگار که داغ و درد یاسراغش آمد. لحظهسابق به یعذاب روح
اصالً  شد؟یهنوز هم دوستش دارد؟ مگر م دیبرگردد و به او بگو امدباز هم به خانه ح افهیبا آن ق توانستیچطور م

کردنش مجبور به بودن و تحمل گرانیداشتن محروم کرد تا د. خودش، خودش را از موهبت خانوادهردیبپذ توانستینم
 نباشند.

 یمشک یهادر آوردن دستکش نیجوابش را داد. در ح فونیرا فشرد. مأمور در از پشت آ فونیدکمه زنگ آ صدایب
 زمزمه کرد: اشینخ
 باهاتون هماهنگ کرده بودن. کنمیاصل هستم، فکر م یدکتر محمد یمن از آشناها -
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مأمور گوش  یبه صدا . با دقتکردیم ینامفهوم یهامِن کرد و انگار که در حال فکر باشد، زمزمهمِن یکم مأمور
 :دیپاسخ شن نکهینشد تا ا رشیدستگ یزیداد، اما چ

 .رمیا دکتر تماس بگبتا  نیچند لحظه صبر کن هیاما  نیزنیحرف م یاز چ نیدار دونمیواال من نم -
را  نکشیع یسرنیحتماً ا دیجا کرد. بادماغ جابه یرا رو اشیطب نکی. عستادیکرد و به انتظار ا یلب تشکر ریز

که حداقل به مدد متخصص  ی. دماغشدیاش مشدهشدن دماغ عملبود و باعث آزرده نیچون سنگ کردیعوض م
سرباال از آب در آمده بود. البته سرباال  یو کم بودعمل شده  یخوببه اش،ینیو پزشک گوش و حلق و ب ییبایز

از همان سال تا  گفت،یو راست هم م دیآیم ترنییپا اشینیاما دکترش معتقد بود به مرور زمان سر ب خواستینم
 آمده بود. نییپا یمتریلیبه االن چند م

کرده در دو سمت پارک نیبود و جز چند ماش یوکورسوت ابانینگاه کرد. خ ابانیرا تکان داد و به دو سمت خ سرش
 .دیند یزیچ گرید دادندیرا ادامه م شانیزندگ ریمس صدایب که یو چند عابر

 یمانتو نییشده باشد؟ با وسواس پا یبود و حاال خاک فیآژانس کث یافتاد. نکند صندل نشیمشک یمانتو ادیناگاه  به
به آن مطمئن شد  یو با نگاه دیقسمت پشتش را هم جلو کش یدوختش را تکان داد و پارچهو خوش اهیس لیشک
 .ستیاز خاک ن یخبر

 .نیسرتون ببندداخل، فقط در رو پشت نیی، بفرماخانوم با دکتر صحبت کردم -
 یهاشد. درخت لشیبزرگ و طو اطیکنار زد و وارد ح د،یداخل را د شدیم شیهاکه از پشت نرده نیکرد و در آهن تشکر

 بود. یکوتاه یشدهکاج دو طرف راه را گرفته بودند و وسطشان راه آسفالت
با  کردیفکر نم یابکشاند. ذره نجایاش را به احماقت، روزگار خود و خانواده کی کردیفکرش را هم نم وقتچیه

 نیکارش به ناکجاآباد بکشد و ا نیچننیاحمقانه، ا یشیاندمصلحت کیبودن خودش و با  یبه مهم یتینگفتن واقع
اگه به دو  دیبود. شا اشیریتدبیب و شیهاقطعاً خودش، ترس فاقاتات نی. مقصر تمام ادیایبه وجود ب شانیبرا طیشرا

 .دیکشینم نجایکارشان به ا گرفت،یو مشورت م گفتینفر م
به ساختمان  شدنکیجبران داشت. با نزد یبرا یو نه فرصت گشتیکه نه زمان به عقب برم فیو صد ح افسوس
 دانستیاو را گرفته بود. خودش هم نم دنی. استرس ددیتپیم نهیدر سـ*ـ شتریدلش هر لحظه ب مارستان،یبزرگ ب

صبر  گرینداشت چون مجبور بود برود. د یادهیاما فا شد،یم مانیپش شتریاما هر لحظه از رفتنش ب کردیآنجا چه م
تمام اتفاقات  ی. بانکردینم شیرها یالحظه یوجدان برااما عذاب ستیاز دستش ساخته ن یکار دانستینبود. م زیجا

 ده فقط خودش بود و بس.رخ دا
مقابل هم  یهاباال رفت و از اتاق یاتاق از پرستار به طبقه دنیساختمان را با فشار کنار زد و بعد از پرس یاشهیش در

 .دیرس رد شد تا به اتاق 



 

 

291 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 کیحامد در عرض  شدیدچار کرد. باورش نم قیعم یحامد نگاهش را به غم یخسته یباز کرد. چهره یآرامرا به در
 یطعمه بارهکیکه تمام آمالش به ینشسته و چون مرد یصندل کی یشکسته و ناتوان شده باشد که رو گونهنیماه ا
 داده است. هیو سرش را به آن تک اشتهگذ یشانیشده باشد، دست بر پ قیحر
و  فیو برنده را بر قلب ظر زیت یاشهیت نیزن بلند نکرده بود و ا دنید یسرش را برا یبود که حت حالیب قدرآن
به  شیمرد برا نیا کریاندوه بر پ یِنامرئ یهاهیسا دنیزد. د مهی. اشک در کنج نگاهش خدیکشیزن م یدهیدداغ
 لحظه بود! کیدر  ایتمام شدن دن یمعنا

 رونیمقابل مرد را ب یبرداشت و درست صندل یگریرخنه کرد. آرام قدم د شیگلو انیشد و بغض م نیسنگ سرش
 د،یبخشیهم او را م ایو اگر دن دانستیاش باز نشد. خودش را مقصر منشست اما باز هم چشمان بسته یآرام. بهدیکش

 استه!ناخو یماجرا بود. مجرم نیا یصل. او مجرم اکردیلطف را در حق خودش نم نیخودش هرگز ا
 یطورنیا زنده بمونم و روزگارمون نکهینه ا رمیبه درد خودم بم یذاشتیم دیبا ،یگشتیاون روز برنم وقتچیکاش ه -

 یهم به گردن من باشه. من اگه مادر خوب رایتقص یمُرده باشه و همه دیباشه. سع مارستانیب یمون توبشه، بچه
و سارگلم.  نیسرو چارهی. بشدینم یطورنیا االن اوضاعم ارمیب قتتر باشم و طاصبور تونستمیبودم، من اگه م
ما  یاون به ساره دوارمیکه ام ستیقتل مهراد هنوز مشخص ن یهیاتفاق شد. فقط قض نیمطلق ا یسارگلم که قربان

 ربط نداشته باشه.
بخش در خواب بود، آرام قیچپ و دخترک معصومش که به مدد تزر سمتبه ینگاهمیسرش را تکان داد. ن حامد

گذشته  یادآوریکرد. او هنوز هم از  ینیژرف در پس قلبش سنگ یزن تکرار شد و اندوه یهاانداخت. در مغزش حرف
 بشیکنج دل ناشک یبود، اما هنوز حسرت رفتهیط را پذیشرا گرید نکهی. باادیرنجیکه در حقشان شده بود، م یو ظلم

و  یدرد ممتد ناخواسته کن نیدچار بحران شود و تو تمام عمرت را صرف رفع ا اتیزندگ شودیخانه داشت. مگر م
 یابراز داد و قلبش برا ی. به احساس ناچارش اجازهدانستیرا م نیحس نداشت و حامد خوب ا شودیبرود؟ نم ادتی

 فشرده شد. یلحظات
آخرشه. اون روز  یکارها گهیساختم د یکه داشتم م یخونه ا دمیراه فهم نی! تازه آزاد شده بودم، بریبه خ ادشی -

تمام  یبزرگ ساختم. که بفهم یخونه  هیبودم. که برات  ریاس نکهیاومدم تا بهت بگم چرا نبودم. که دستم پُره با ا
 اون خونه بود و اما... یهام برا یاضافه کار

 مه داد:و ادا دیکش یبلند آه
و تموم شده بود. از اول هم  میشبگون، ما مشکالت رو حل کرده بود یگذشتیاز گذشته و اون اتفاق تلخ م دیبا-

 دهیاز هم پاش یزندگ همهنیدختر از دست رفت، ا نینه تا ا یقدر گفتنه. اون یاما گفت مون،یبهت گفتم برگرد سر زندگ
 ...یکردیم زرگو دخترات رو ب یبود ستادهیوا تیشد. اگه تو سر زندگ



 

 

292 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

با  دیچگونه با گرفتینم ادیفرستاد. حامدش آخر  رونیآن را به ب تیگرفت و با عصبان یالحظه ینفسش برا شبگون
 گذشته. یدنبال راه حل بود و حل معادالت محکوم به فنا شهیکند. هم یزن همدرد کی
من داغون بودم، من  یبد کردم ول دونمیرار نکن، من مگذشته رو تک قدرنیخدا ا یحامد، حامدجان، محض رضا -

متحرک بودم. نابود شدم، داغون و افسرده بودم، واقعاً فکر  یجسد سوخته هیمُرده بودم، فقط  ،یبعد از اون اتفاق لعنت
 یشن؟ زندگنفس بک تونستنیها مبچه شد؟یم یچ گشتمیاگه برم لمن نادرست بود؟ من با اون حا میتصم یکنیم
 دن؟یدیاتاقشون شبا کابوس م یتو دیبا والیه هی یچهره دنیاز ترس د نکهیا ای شد؟یم نیریبراشون ش گهید

و اتفاقاتش گرفته بود. شبگون هرگز خودش را  ایدن یرفت. دلش از همه نییتندتند باالوپا اشنهیکرد و سـ*ـ بغض
آتش خشِم  نیا گذاشتیاگر م کرد،یلحظه بهتر فکر م کیاگر  دیبود. شا دهینبخش یناگهان میآن تصم یبرا
درد و داغ بر دلشان  همهنی. اکردینم رانیو فرزندانش را و دخود، حام یتمام زندگ گرفت،یآرام م سوزشانهیآش
تمام عمر در شوک و بهت مرگ  د،یدیشدن نمکوچک، مادرش را در حال سوختن و گداخته یو ساره ماندینم

 .شدینم ختهیرهمبه نیچننیا اشیو حال روح ماندیترسناک مادرش نم
. اگر دخترش دانستیاتفاقات م یخودش را مقصر اصل د،یدیرا مقصر نم یو زر دیسع گریکه زمان گذشته بود د حاال

را عبور  یزندگ شیبایبا همسر ناز یها را پنهانسال نیشده بود قطعاً خودش مقصر بود. اگر حامد تمام ا نیروزگارش ا
کامل در دلشان مانده بود، باز هم مقصر  یخانواده کیداشتن  غها داسال نیکرده بود، مقصر خودش بود. اگر تمام ا

 خودش بود.
سرزنش کند.  ستتوانیجز خودش را نم یکسچیسنگ صبور مانده بودند و ه کیها در فراق مادر و سال دخترانش

بار هم  کیباعث شد که  ش،یهااما اصرار حامد و نرفتن ند؛یحامد را هم بب خواستیاول دلش نم یآن روزها یحت
 دل حامد کنارش بماند. یشده برا

تحمل بشه، به نظرت قابلِ  یتا ظاهر من کم میزد واریداشتم حامد، چقدر خودمون رو به درود یچقدر عمل جراح -
داغونم  یلی. من خخوردنیم بیو آس دنیدیناخواه متا دختر معصوم رو همراه کرد؟ خواهسه شدیم طیاون شرا یتو

سمتشون؟  یبر ینتون یول ینیهات رو از دور بببچه تهچقدر سخ یدونیاز دخترام هم داشتم. م یحامد. من درد دور
 یجلو و بگ یبر یاما نتون یو دنبال کنر شونینترنتیا یکاربر یحسابا ،ینیچقدر سخته عکساشون رو بب یدونیم

 ؟یشد بایدخترم چقدر ز
 یزدن همان تکهبا چنگ خواستیانگار که م د،یکش اشیمشک یآمده از روسر رونیب یموها نیرا ب انگشتانش

از فرزندانش سوخته بود اما هرگز  یها بود در دورجانش را آرام و خشمش را کم کند. سال ش،یاز موها ماندهیباق
مراتب را داشت و با آن اتفاق نحس، حالش به یافسردگ ینهیزم هاشود. به قول پزشکش سال کشانینتوانسته بود نزد



 

 

293 
 

W W W . N E G A H D L 2 . I R 
 

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 دیکشیپا به آنجا نگذاشت، از چشم مردم خجالت م وقتچیاما ه شدیم یبستر یمدت دیکه با ییبدتر شده بود تا جا
 خواهند کرد. یتلق بایبرگشته و نازبخت یهمه او را زن دانستیو م
حالم بد  کننیو آدما نگاهم م رمیم ابونیخ یتو یبهتر شدم وقت نکهیمن هنوز هم باا شه،یحامد، من حالم بد م -
قبول کرد،  دیبا گهیکه م یظاهر رو قبول کنم. لعنت به کس نیا تونمینم وقتچیمن حالم بده حامد، من ه شه،یم

 .شهینم یحامد، عاد شهینم یبه خدا عاد
 و عاجزانه زمزمه کرد: دیکالمش پر انیشبگون، با سرعت به م شدنیو عصب هیگر دنیبا د حامد

 یستین یکس نیو آخر نیتو اول یبفهم یخوایم یبسه شبگون، تمومش کن، آروم باش. خودت رو عذاب نده، ک -
هات سال بچه همهنیکارا و افکارت نذاشت ا نیخودت رو عذاب نده. بس کن. هم قدرنیبال سرش اومده، ا نیکه ا

تا چند سال  ؟یحادثه بوده؟ تا ک نیا یمبفه یخوایآخر نم ؟یبزرگ بش یخوایم یطعم داشتن مادر رو بچشن. ک
 ؟یو در گوشِت بگم بسه زن، تا ک نمیبش دیبا گهید

را  اشیوشلوار مشکحامد در کت یقامت رعنا دنینگاهش را با دست کنار زد. هنوز د یشده در جلوجمع یهااشک
 شتریب یتراش حامدش را از هر صورت گرد و مربعاما خوش دهیکش یفراتر از حد تصور دوست داشت. هنوز هم چهره

در دلش خانه  یشده بود. غم دیسف شترشیب گریکه د ییهامو ایدور چشمانش،  یهاآن چروک یدوست داشت؛ حت
را  شیهاو اشک دیبود که در مغزش چرخ یسؤال نیشکسته شده بود. ا نیچننیاو ا یاز دست کارها دیکرد. حامد شا

نکرده  دایپ یعیسوخته و چند بار عمل شده که هنوز ظاهر طب یاو با صورت یشده بودند. منته ریتر کرد. هر دو پدرشت
 سالم و مردانه! یبود و حامد با صورت

 یمردن داشتم و دارم، به خدا قسم صد بار رفتم برا یحامد. من فقط آروز هیخوب و بد چ دونمینم گهیمن اصالً د -
 تو و... ادیفکر تو،  یاقدام کنم ول یخودکش

با  بار عمل شده دوست نداشت. نیسخت بود. خودش را با آن ظاهر سوخته و چند شیجمله برا نیگفتن ا یکم انگار
 حامد. یو مهربان تیبه جذاب ی. چه برسد به عشق مرددیدینم زیچچیه قیو اصالً خودش را ال آمدیخودش کنار نم

. اما من موندم و اوضاع کردمیکار رو تموم م یبار و ناگهان کی یتو دیبا دیشا دونمیدوست داشتن تو... نذاشت. نم -
 بدتر شد و...

مقابلش گذاشته  یچوب زیم یکه نشسته، آرنج دست راستش را رو یحرفش را خورد به حامد نگاه کرد. حامد یادامه
 کج شده و نشسته بود. یمقابلش کم یصندل یآن انداخته بود. شبگون رو یوزنش را بر رو یبود و کم

 تیو جوون تییبایز ینه. من تو رو برا بتیمص همهنیبه مرگ فکر نکن، حداقل االن بعد ا وقتچیبسه شبگون، ه -
 یدیفهمیو م یدونستی. تو به خدا اگه میفکر کن یامسخره زیچ نیهمچ هیبه  ینخواسته بودم که با نبودشون بخوا

 شتریب یاگه کم دی. شایکردینم یاز ما جدا زندگ یحتو  یفتادینم یفکر نیبه چن وقتچیمن چقدر دوست دارم، ه
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 دیو سع شدینم طورنیحاال ساره ا دیو شا میسقف بود هی ریاالن همه ز ،یعشقم اعتماد کرده بود و به یباورم داشت
 زنده بود.
 دیسف یکم اشیمشک یمانتو یفرستاد. سرشانه اشیمشک یروسر ریو آنها را به ز دیکش شیبه موها یدست شبگون

 داده باشد. هیتک شدهیبرتازه گچ یواریبه د آمدیشده بود و به نظر م
تو و عشقت  قیال وقتچیو چه االن، ه افهی. حامد من با اون قستمین قتیال گهیکه حس کردم د دمیفهمیاتفاقاً م -

 اقتیدر اصل من نه ل ،یفتیحماقت زنت ب ادی فته،یکه تا نگاهت به صورتم ب یو عشق یخوب همهنیاز ا فینبودم. ح
 .شدینم یطورنیا که اگه داشتم روزگارم یداشتم و نه عقل کاف

مزاحمش را کنار زد. بدجور دلش گرفته و هزار بار خودش  یهاقورت داد و اشک یسختاش را بهگرفتهتازه جان بغض
 مرگ کرده بود. یرا سرزنش کرده بود. هزار بار برحماقت خودش لعنت فرستاده و ده هزار بار آرزو

 یازیاصالً ن کردمیحل کنم. من فکر م نفرههی تونمیهستم. مشکالت رو م یایآدم قو یلیخ کردمیمن فکر م -
 تیتحمل کنم و صبرم باالست. اما واقع تونمیاوج قدرتم. م یو تو یقو یبگم چون من زن یبه کس یحت ستین

صبر هم بود زن پر از ترس بودم که کم هی هشینبودم، من هم یایقو یآدم وقتچیحامد. من ه کردیفرق م یلیخ
صبر  نیصبر، اما ا ذاشتمیکرده بودم. اسم فروخوردن خشمم رو م دایاز خودم پ یبفهمم تصور غلط نکهیا یجااما به
 سکوت کنم، نه قدرتم. شدیو مشکالت بود که باعث م قیبا حقا ییروترس من از روبه نینبود ا

 گونهنی. دوست نداشت همسرش را ادیکشیو بر قلب حامد چنگ م دیکشیو حسرت چون آتش در نگاهش زبانه م غم
 .ندیبب
بودم که با  فیقدر ضعدرست و متعادلم. من اون کردمینبودم فقط فکر م یآدم درست وقتچیدر واقع من ه -

. حامد یدیشد که د یزیچ جهیترل کنم و نترو کن تمیعصبان ینتونستم حت ،یو زر دیمثل سع یمشکل نیترکوچک
 یتو یبودم و هنوز هم هستم، چ فیها بودم و هستم. من ضعمن پر از ترس و دلهره ؟یمن رو دوست داشت یواقعاً چ

 من وجود داشت که جذبت کرد؟
 یرا داشت. از ک میقد ییبایهنوز همان ز ،یها با وجود سوختگچشم نیشد. ا رهیمتعجب به چشمان شبگونش خ حامد

طور نشسته به صورت غرق تکان نخورد و همان شیاز جا دانست؟یشده بود که نم نیبخودکم نیچننیشبگونش ا
را هم شبگون گذاشت  شانیقلوهااز سه یکی امن یقدر دوست داشت که حتزن را آن نیشد. ا رهیدر اندوه شبگونش خ

که شبگون  فیگردد. البته ح شیازپشیوقُربش بو ارج اورندیخاطر بنام شبگون، همسرش را به  دنیبا شن ندگانیتا آ
را قانع کند  شیو خواهرها گرانیتوانست د یوزارهیروز گرشبانه نیو با چند اوردیکوچک، نام مادر بر خود را طاقت ن

قرار  نشانیمجبورشد ب دختران رخ نداد و او ناچاراً نیکه ب یینام مستعار ساره صدا زده شود و بماند چه دعواها اکه ب
را هم متقاعد کرد تا حاال که اصرار  گرشیباالخره هرطور بود، نام ساره را بر زبانشان انداخت و آن دو خواهر د رد،یگ
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 فیضع قدرنیزن چطور ا نیو سارگل را انتخاب کنند. اما حاال ا نیروهم باشد، پس دو اسم س هیدارند اول نامشان شب
 حاال شدت گرفته بود؟ ای دیدیشده بود؟ از اول بود و او نم

المصبت  یهاخنده ،ینیباوقار و مت ،یخانم ،ی. مهربونیو دار یداشت یادیز یتایدر مورد خودت بد نگو، تو جذاب -
 یاور برسب نیبه ا دیو هزار خصلت خوب و مهم. تو با یو هست یو باشعور بود دهیاز جون و روان آدم، فهم بردیدل م

محبتت رو  یکنیم یسع ی. وقتهییبایهم پر از لطافت و ز نوزبود و ه بایاز اول ز یعنی باست،یز یلیکه درون تو خ
 یپر از حسا یوجود دار کهنیهم دنت،یکشاز نفس یمن حت یدونستی. شبگون میشیم یخواستن یلیخ یبروز بد
 شم؟یخوب م
همه بهانه است.  نهای. اکردیبود اما باور نم دهیجمالت را از حامد شن نیبارها و به کرات مشابه ا دی. شاشدینم باورش

باطن را بدون ظاهر دوست  شودیم باست؟یباطنش ز ییوقت تو بگوکند و آن قیدرد به جان تزر یظاهر کس شودیم
 داشت؟
وجود ندارد و  یامکان نی. چنشودیهرگز نمجواب خودش را داد. بدون حرف سرش را تکان داد و فکر کرد  خودش

اش صد سال طول بود که لنگه یرینظیب یاوست. او از نوع مردان یمانده از خصلت خوب و مردانه شیاگر حامد به پا
 زاده شود. یتیتا دوباره از مادر گ دیکشیم
 یو مردونگ ینبود. فقط و فقط وفادار لیدل کدومچیه یکه گفت یینایشرمنده نکن، عذابم نده. ا شتریحامد من رو ب -

 نای. ایو بزرگ کن یها رو به دندون بکشبدون من، بچه یطاقت آورد ی. تو حتمیینجایتو باعث شد که ما هنوز هم ا
 توئه. یاز مردونگ نایا ست،یمن ن یکار خوب

. انگار حامد شدیپُردردش گذاشته م ینهی*ـبر سـ یاز قبل اندوه شتریحامد ب یبود و با هر جمله نیغمگ هنوز
قلبش را  ن،یخون یچون خنجر شیهاحرف دیفهمیوگرنه م ردیبگ ادیکردن او را آرام یوهینتوانسته بود ش وقتچیه
سمتش خوب بودن حامد به یادیز قیاز منجن یگریدوباره آتش د رد،یآرام بگ دیآیمو تا  زنندیزخم م ی. هخراشندیم

 .شدیپرتاب م
 دیپرسیاز پزشک م دیآمده بود که با ادشی یسؤال مهم ییرفت. گو رونیاز اتاق ب یحرف چیهیاز جا برخاست و ب حامد

 را بدهد. یپاسخ زن نشسته بر صندل دیبرد با ادیدچار شده بود که از  یبیعج یحواسیو اصالً به ب
 رونیاز جا برخاسته و ب جهتیب ،یروح یاو هم از شدت خستگ دیگناهانش تنها گذاشت. شارفت و او را با تمام  حامد

 شیهاخودشان سوخت. اشک یبه آرامش برسد! سرش را تکان داد. دلش برا یلحظات یرفته بود تا مغز پُردردش برا
بود  ییبرخاست. روحش در عذاب بود. قلبش پر از درها جودشاز تمام و یقیزدود. آه عم اشدهیرا با سرانگشت کش

 گشته بود. ریکه ناخواسته در وجودش سراز
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شده بود و  داریب یتخت نشسته بود! از ک یشد. او بر رو رهیتخت، برگشت و به دخترک خ ریرجیج یصدا دنیشن با
 ؟نشسته بود اطیرو به ح یو درست مقابل پنجره دیتخت سف یرو گونهنیا

 رونیو به ب دهیکش شیپاها یرا رو اشیمارستانیب دیرا به آغـ*ـوش گرفته و دامن لباس سف شیدو پا دخترک
 .ستینگریم
 ساره! -

دو رنگش،  یبود به جز آن روسر دهیپوش یکه تماماً مشک یوارد مزاحمتازه نینامش برگشت و به ا دنیبا شن ساره
 مطلق! یالیخیحال ب نیو در ع یتفاوتیخواند مگر ب شدیرا از نگاهش نم یحس چیشد. ه رهیخ

 یهایهاعنان از کف ندهد و  دنش،ید داریکرده بود که به محض ب نیبا خودش تمر یلیگرفت. بغضش آمد. خ دلش
شد کارزار روح او بک انینسبتشان را به م یاز خودش بزند و پا یپزشکش گفته بود مبادا فعالً حرفسر ندهد. روان هیگر

 تحمل نخواهد کرد. گریکه قطعاً د
 ش،یهاسال نیتمام ا یهاییو تنها یدلتنگ نیغنج رفت. بار سنگ دنشیکشدر آغـ*ـوش یو برا دیاز درون لرز دلش

. گذاشتیو هرگز پا به آن خانه نم خوردیرقم م یگریجور د شانیبرا یرا تازه کرد. کاش زندگ رخاکسترشیداغ دل ز
 .کردیاطراف و سرنوشت خودش بعد آنها فکر م یهاآدمبه  یآن فکر احمقانه، کم کردنیلحظه قبل از عمل کیکاش 

. تمام میکنی. همه را فراموش ممیشویخودخواه م د،یآیخودمان و آمالمان وسط م یکه پا یها درست وقتانسان ما
 شانیبه خاطر خودمان، تنها یروز کی آمدیکه نفسمان به نفسشان بند است و در فکرمان هم نم ییهاآن آدم

خودخواه  یادیز یها گاهبماند! ما آدم یباق شانیاز ما برا یاکه فقط خاطره ییجا میو ببر میو خودمان را بردار میبگذار
 طلب!جاه دیخود مغرور و شا نیباشد، هم انیخودمان در م یپا ستی. فقط کافمیشویم
 ناشناخته. یتی. پر از نقاط شخصمیبیعج یادیها زآدم ما
مادر مانده و  ایاست که وقت خطر، مادر جانش را گرفته و پا به فرار گذاشته  یپر از سرنوشت مادران و فرزندان خیتار

حال که تابه ییزهایبه تمام چ مان،یهابه ترس مان،یها. به قدرتگرددیبرم دیبه خود ما شا نیفرزند را نجات داده. ا
 ناخودآگاه ما شده. تیجز شخص

 نیحداقل ا دیرها کند. او با حدومرزیمکرارت ب نیا دوبندیتکان داد تا افکارش را بر جا بنشاند و خودش را از ق یسر
 .دادیرا درست انجام م اشفهیکار و وظ

حالت، قد بلند و اندام خوب و هوش و خوش یمشک یفرم، موهاو خوش یعیطب ینیبا ب بایدختر ز هی ،یاتو ساره -
حسن و جمال  همهنیا ؟یخودت تالش کن یبرا ینخوا ستین فیح یکه از خدا گرفت ییهایژگیو همهنی. با ایکاف

 یکسچیو به حرف ه یخودساخته غرق کرد یایدن هی یخودت رو تو ،یستیو تو به فکر ن شهیم لیومفیو کمال داره ح
 .یدیهم گوش نم
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 جواب داد: رمنتظرهیو اما غ یواکنش جسمان نیتربدون حرکت و کوچک ساره
از  کردمیکه آدما برام ساختن، من فقط داشتم تالش م ییایدن یمن غرق شدم تو ست،یمن خودساخته ن یایدن -
نجات  ایاهیرو از س ایروز انداختن خالص بشم. من فقط داشتم دن نیکه روزگارم رو به ا ییو از دست آدما ایدن نیا
 یآوردن و تا اومدم حرف بزنم آمپولشون رو تو مارستانیب نیوپابسته به ابهم زدن و دست یوونگیکه انگ د دادمیم

 .هیبه چ یچ فهممیو تا چند روز نم شمیم هوشیبزنم ب غیاز داد رفتارشون ج امیو تا م کننیگوشت تنم فرو م
سمت راست اتاق کوچکش به  یاز گوشه یحالت رییتغ چیوباده بدون هتکان داد و د یتأسف کم یرا به نشانه سرش

 شد. رهیباغ خ یهاها و گلدرخت کیتار یو منظره رونیب
من  م،یَقفس زندون نیا یتو نجایمن ا یکه خوب هم باشه؛ ول هیعیخب، طب هیفقط جاش خوبه. خصوص نجایا -

که داشتم  میَاطرافش بهش خدمت کنن، چون من کس یها باشه و آدمادر نیپشت ا دیکه االن با یاملکه هیم، ملکه
از شرشون خالص  ایکه حق اون آدما بود تا دن کیاما واسه چندتا انتقام کوچ دادمیرو از ظلمت نجات م اشونیدن

 توننینم دنیسه نفره، احتماالً دبهراد و اون  یهمه توطئه نهایا کنمیروز در آوردن و من فکر م نیبشه، من رو به ا
 .کننیپاک م شونیاز زندگ یطورنیا بشن، من رو دارن روزیمقابل من پ

ادامه  یکوتاه یریگنگاه کرد و بعد از مکث و نفس رونیبر لب نشاند و همچنان به ب یزیو تمسخرآم یعصب یخنده
 داد:

 کنمیم ودادغینه ج گهیگرفتم، د ادیخوب  نجایرو ا یزیچ هیمن  ی. ولترسنیکار خودشونه. اونا از من و قدرتم م -
 راحت راحتم. نمیشیگوشه م نیکه آروم ا ییو نه تقال. وقتا

فرو  شیدلش غنج رفته باشد، سرش را در گلو یاصحنه یادآوریبه لب نشاند و انگار که از  یاو دخترانه زیر یخنده
 شد: رهیو دوباره به جلو خ به گردنش داد یبرد و بعد ناز

خنگ فکر  یپرستارا یول خورمایآب هم روش م ذارم،یلپم م یگرفتم قرصا رو گوشه ادی داًیجد ه؟یچ یدونیم -
 .رونیب ندازمیاز پنجره م یو تند ارمیاز دهنم در م رنیم رونیب نکهیخوردم. به محض ا کننیم

دو زانو  یبلند شد و رو یکم د،یگویتر مبزرگ کی یخودش را با ذوق برا یکه روش بزرگ اختراع یکودک مانند
 ممتد گفت: یهااتاق را نشان داد و با خنده رونیب ییرا باز کرد و با انگشت اشاره جا ییکشو ینشست و پنجره

 .کنمیتفشون م جانی. همنجایخود خود ا نجا،یا قاًیدق ن،یبب ناهاش،یا -
ساره دور نماند و  نیزبیحرکت از چشم ت نیبه عقب رفت. ا ینگران شد و قدم ی. زن کمدیپر نییت پاو از تخ دیخند

 رو به زن گفت:
 هادهی. من فقط برگززنمینم بینه من به تو آس زنم؟یم بیمن بهت آس یکنیتو هم مثل اونا فکر م ؟یترسیم هیچ -

 .دمیم لیتحو پوشاهیرو به مرد س
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وآدم را باال برد و انگار که از عالم شیهاو آرام دست دیدور خودش راه رفت و چرخ هدفیب یکرد و چند قدم یحرکت
بار دور از باد باال رفت و او همچنان سبک یدامنش کم یکه پارچه ی. جوردیو چرخ دیدور شده باشد، دور خود چرخ

 انیو در م وزدیم یخنک مینس یی. گوبردیرا باال م شیاهاپ یکمو مثل رقـ*ـص باله  دیچرخیم یآرامخودش به
 .شیهاو تمام آدم ایفارغ از دن رقصد،یها مچمن یسبز و رو یهادشت

باال  ی. سرش را جوراوردیرقـ*ـص باله را درب یکرد ادا یتر کرد و بدون چرخش سعحرکتش را کند یاز لحظات بعد
 .ندیبیم یآهن یهاسقف نیا یرا در ورا لگونیآسمان ن یبود و آسوده نگاه کرد که انگار آب رهیگرفته و به سقف خ

برسن. حتماً حاال بهراد  اشونیتا به زندگ نجایاون چهارتا من رو انداختن ا کنمیحس م ی. گاهبهیزن غر یدونیم -
و  نیحتماً تا االن سرو ای خندنیساره م ینداشته شیو به ر شنفنیو گل م گنیسقف گل م هی ریداره با هووجانم ز

. شنیمحبت م زیو لبر ندازنیو به شوهراشون نگاه عاشقانه م تنبغـ*ـل گرف یرو تو کشونیکوچ یهاسارگل بچه
تا خودشون راحت باشن. آخ البته  نجایاضافه بودم. اونا خواستن من رو بندازن ا نشونیمن فقط ب شهیانگار مثل هم

 خب حتماً سارگل خوشبخت شده. یمهراد که مُرده؛ ول رفت،یم ادمیداشت 
زد و آرام سرش را کنار گوش زن  یامسخره قیو عم محتوایلبخند ب شیبه طرف زن برداشت و جلو یناگهان یقدم

 کنان در گوش زن گفت:پچحرفشان را نشنود، پچ یتا کس دیبگو واشیحتماً  دیبرد و انگار با
و  یاهیس یوگرنه من ملکه ننیمن رو بب یخوشبخت خوانیاونا نم نجا،یمداً من رو آوردن ااونا ع دونمیمن م -

! یروان مارستانیب گنیکه خودشون بهش م مارستانیت نیبه رنگ شبم. من رو چه به ا یاشبم، من ملکه یکیتار
 ه؟یچ یدونی. اونا از قدرت من وحشت کردن. مترسنیبه رنگ شب م یگرفتن ملکهاونا از قدرت یدونیم

گونه پچپچ یشد و با همان صدا رهیو درشت زن خ اهیبه چشمان س بیو عج یناگهان یعقب رفت و با بغض یکم
 ادامه داد:

هام دار بشم و با بچهو بذارن منم بچه ننیمن رو بب یخوشبخت خوانیهاشون خوشبخت شدن اما نماونا االن با بچه -
 قصم و بخندم و شاد باشم.بر

 و موزون خواند: نیباال آورد و آهنگ یو دستانش را کم دیآلود دور خودش چرخبغض یبا حرکت ناگهان،
 
 ام به کس دل، نه بسته کس به من دلنه بسته -

 پاره بر موج، رها، رها، رها منتخته چو
 
 کینزد نهیمن هر آنکه او دور، چو دل به سـ*ـ ز

 از او جدا، جدا من! ک،ینزد من هر آن که به
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 یینه باده در سبو ،ییچشم دل به سو نه
 آشنا من ادیبه  ییتر کنم گلو که
 
 بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟ ز

 ام چرا من؟به پاسخ که زنده دمیگو که
 

 ینهفتم در آسمان ابر هاستاره
 با من هیگر یدوست، هوا یا گرفته دلم
 

 انیشجر ونیاز هما «هیگر یهوا»*آهنگ 
 

و پر از لطافت  بایقدر زخواندنش آن یبایز ی. صداختیگندمگونش فرو ر یهامحجوبش از گونه یهاو اشک دیچرخ
دشت پر  کیاش به زنانه فیگونه و لطنوازش یبه مرزها پشت کرد و در عمق مخمل صدا شدیم یابود که لحظه

 به آسمان نگاه کرد. ایتمام دن و رها از دیو چرخ دیاز گل رفت و رقص
 بایحد بتواند ز نیدخترکش تا ا کردیاز مرز توانش خارج شد. فکرش را نم گرید اشهیهق گرو هق دیزن ترک بغض

 در نطفه خفه شد! ار،ید نیکه در ا یاو دخترانه فیلط یو پُراحساس بخواند. چه صداها
را در  یمخرب یهاحساس و زودرنج که صحنه یشد. دخترک نیاو، سرنوشتش چن یکه به جفا ییبایدخترک ز چه

را هضم کند و در برابر روزگار کمرش  یو بد یاهیس همهنینتوانست ا دشیو آخر روح پاک و سف دید اشیطول زندگ
 شکست.

 صیرا در او به حد باال تشخ یروان یهاکه دکترش انواع اختالل یروان مارستانیرنجور و خسته در کنج ب یدخترک شد
 یساره نیا گرید د،یایب شیجنونش پ نیباشد و ا رونیاگر ب گفتیو م دانستیداده بود و بودنش را در جامعه مضر م

اطرافش را خفه  اهیس یایو دن جهدیم رونیاز کالبدش ب اهیس یولدرونش مثل غ اهیو بلکه شبگون س ستیرنجور ن
 خواهد کرد.

هم  شانیهایلیدارند! خ یو شگرف بیتالش عج گرانیشدن را دوست ندارند اما در نابودکردن روان دخفه هاآدم
و  دیآیو از پا در م شکندیدر کوران حوادث روزگار زودتر م یکیها با هم فرق دارد و روح آدم یکه حت فهمندینم
 تر است.مقاوم یگرید
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 ،یو قبل از خودخواه رساندندینم بیآس گریهرگز به روح همد گرید دیشا دکردنیها را درک متفاوت نیاگر ا هاآدم
را بر سروصورت شخص  شانیتوزنهیک یبعد حداقل دشنه دندیسنجیرا هم م یگریو توان تحمل آن د هیروح یکم

 .آوردندیمقابل فرود م
 نیبا اول دیگره خورده و شا یکینارون بار یشاخهتک یدر دشت است و رو دیسف ریچون حر یکی دندیفهمیم دیشا

نتواند  یباد چیدرخت گره خورده که ه یوسخت باشد و به تنهسفت یکتان یپارچه یگریطوفان بشکند و آن د
 تکانش دهد...

 یوجود زن قتیکند و نه هرگز خودش حق یکار دپوشیدخترک سف یتوانست برا یگذشت و نه کس یماه چند
شاخه  کیهر روز  یروزها، مرد نی. اما در تمام ادیفهم رفت،یبه نام شبگون را که هر روز به مالقاتش م پوشاهیس

و  امدین یشاخه گل گریروز د کی نکهیاتا دیچرخیو م دیرقصیم دنشیو ساره با د گذاشتیم زیم یرو شیگل برا
 گفت: یپرستار

 یشب تو نکهیبه رحمت خدا رفت. مثل ا روزید ،یمحب یآقا اورد،یکه هر روز براتون شاخه گل م ییاون آقا» -
 «خواب...

برگشته فرشته افتاده و مغز دخترک بخت یروان مارستانیساختمان ب نییبه پا دپوشیسف یآن روز، جسد دخترک یفردا
 .دیرا نچش یخوشبخت یمعن وقتچیشده بود. او ه یمتالش

 انیپا
 :سندهینو یانیپا سخن

ها از هم انسان یریرپذیو تأث اتیروح یایرو خلق کنم که گو یکردم در رمانم اثر ی. سعدیداستان هم به سر رس نیا
 یتوجهیدر صورت ب یسالو در بزرگ کشنیبه دوش م یرو از کودک ینادانسته مشکالت ایکه دانسته  ییهاباشه. آدم

 .کنندیمنتقل م گرانیمتفاوت به د یهازانیاونها رو با م ،یو روح یشناسبه مسائل روان
کردم اونچه در توان دارم  یکرد و سع دایکه داشتن، نگارش پ یاشهیبا توجه به گذشته و ر هاتیتک شخصتک رفتار

در حل مسائل  یشتریقدرت ب یکیمتفاوته و  یگریبا د یهر شخص یریرپذیتأث زانیاثر بذارم. م نیخلق ا یرو برا
 باشه. انمونیافاطر اتیحواسمون به روح دیکمتر. ما با یگریداره و د یروح

 رو نشون بدم. راتیتأث نیبوده که بتونم ا نینوشتن رمان ا یابتدا هدف بنده برا از
رد. پنهانش ک شهیکه وجود دارند و نم ییهاتیبود، واقع هاتیرمان، نشان دادن واقع نیمن در نگارش ا گرید هدف
 .رسهیبه سرانجام نم یزور یهرگز ازدواج میما بدون نکهیمثل ا

مطالعه  یضداجتماع تیو اختالل شخص یزوفرنیدر مورد اسک یمطالب لیدر صورت تما ها،تیشخص شتریدرک ب یبرا
 .دیکن
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 داستان: یواقع یهاتیشخص

 یگرفته از شخصساره وام یزوفرنیاسک تیبه نگارش در آوردم. شخص تیاز رمان رو براساس واقع ییهاقسمت بنده
هم داره. اما در صورت بروز  ییباال التیو تحص هیفیشخص شر یول هیماریب نیکه درسته دچار ا صهیشخ تیبه غا

. البته نوع توهم شهیداره کنترل م یتا حد طیشرا نیو دارو ا بودنیبستر یکه با مدت شدیخطرناک م اریبس یماریب
 ه باالتر بود.در سار یماریو شدت ب

 یممکنه در کنارتون زندگ یواقع یایافراد در دن نیا دیبود که جالبه بدون گهید یگرفته از مردوام دیسع تیشخص
داشته  یدرست اتیذهن وجهچیهکه شخص نتونه به ستین یمعن نیها به ااختالل نی. داشتن ادیبکنند و متوجه نش

 یمنطق ییجاها کیساره که  یها. مثل حالتیماریاز ب یهم ناش ییجاها هیو  قهیتفکراتشون عم ییجاها هیباشه. 
 افراد گرفت. نیاز ا یحس خوب شهینم وقتچیکه ه یزشت. طور اریبس ییجاها کیبود و 
بود که  انیاز آشنا گرید یکیگرفته از هم وام یبود. رفتار زر انیاز آشنا یکیگرفته از ازدواج وام دیازدواج سع یماجرا

 یدهیا ی. حترنیگیم دهیتمام خودشون رو ناد ییجاها هیو  شنیم یسنت یفکر یهادگاهیمسائل و د ریافراد درگ نیا
 ریشد اما د مونیکار گرفت. بعد پش نیبه ا میلحظه تصم کیاون هم در  کهبود  یشبگون برگرفته از زن یخودسوز
 شده بود.

 یو خوب ادیرمان با دوستان ز نیهم یمدت به واسطه نیو من در ارمان گذشت  نیسال و چهار ماه از شروع ا کی
 آشنا شدم

 .نیرمان با من همراه شد نیو در ا دیشما ممنونم که به بنده افتخار داد یهمه از
 نگارش رمان در کنار من بودن. یکه در راستا یبه تمام دوستان کنمیم میتشکر هم تقد کی

 انجمن نوشته شدن. نیرمان بنده بود که هر دو در ا نیدوم بارد،یشبگون بعد از رمان باران م رمان
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 گلی)گل نژاد( يقشقا

 منبع نگارش:
 

 ارتباط با نویسنده:
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